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получить улучшение характеристик отказоустойчивости сервера в пиковые
нагрузки на недорогом оборудовании.

В итоге получаем значительную экономию использования системных
ресурсов за счет того, что при получении запроса клиента, Nginxпередает
запрос Apache и быстро  получает ответ. Apacheпредает результат обработки
запроса Nginx и освобождает память, далее с клиентом взаимодействует WEB-
сервер Nginx, который создан для раздачи статического контента, большому
количеству клиентов, при незначительном потреблении системных ресурсов.
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Задача медичної діагностики полягає у визначенні можливих діагнозів
хворого на основі знань предметної області та даних його обстеження, до яких
належать значення ознак, значення анатомо-фізіологічних особливостей  і
значення подій, що відбулися [1]. При постановці діагнозу лікар враховує
велике число зв'язків між процесами, що відбуваються в організмі хворого,
тому алгоритм для рішення задачі медичної діагностики, що аналізує всі ці
зв'язки, має високу обчислювальну складність. Одним із шляхів підвищення
ефективності такого алгоритму є застосування комп’ютернихекспертних систем
(ЕС) [2].

Розроблена експертна система пропонує користувачеві такі можливості:
перегляд інформації з медичних карток пацієнтів; додавання нових записів;
видалення записів; пошук записів по номеру картки, прізвищу пацієнта, даті
народження та ін.; додавання висновків огляду; постановка діагнозу по
введених первинних симптомах; отримання пояснення щодо результату
(діагнозу); отримання рекомендацій та призначень; внесення отриманого
діагнозу до електронної медичної картки пацієнта.

Робота системи забезпечується наявністю експертних знань. Створювати,
доповнювати, коригувати, видаляти експертні знання може лікар-експерт. Під
експертними знаннями розуміють симптоми захворювань, назви захворювань
та правила, що встановлюють причинно-наслідкові відношення між
симптомами та захворюваннями.

Для постановки діагнозу у системі використаний апарат нечіткої логіки
[3]. Сукупність фактів (симптомів та діагнозів) є основою для складання правил
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продукцій. Кожен симптом являє собою лінгвістичну змінну. Для кожної
лінгвістичної змінної було призначено 5 терм-множин. Лінгвістичні змінні
можуть приймати одне зі значень: «низький», «нижче» «середнього»,
«середній», «вище середнього», «високий». Для побудови функцій
приналежності експертної системи діагностики захворювань був реалізований
прямий метод, тобто, параметри функцій приналежності задавалися експертом
у числовому вигляді, а розрахунок виконується з використанням гаусової
функції.

Вихідними даними є звіт про постановку діагнозу, котрий формується в
результаті обробки вхідних даних за допомогою системи логічного виведення.
Вихідна інформація виводиться на екран монітора і може бути збережена
користувачем у файлі.
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Сучасні комп'ютери часто мають різну кількість обчислювальних ядер,
здатних працювати паралельно. Для їх використання більшість широко
розповсюджених компіляторів (gcc, clang, Visual C++) передбачають
можливість автоматичного розпаралелювання циклів. Така оптимізація
дозволяє застосовувати можливості багатоядерних процесорів без внесення
змін в текст програми, але для ефективності потребує багатократної
перекомпіляції програми для процесорів з різною кількістю ядер. Це не є
критичним в операційних системах, в яких установка усіх програм відбувається
через компіляцію, але більшість сучасних операційних систем обмежується
компіляцією програмних пакетів для окремих сімейств архітектур без
урахування більш конкретної архітектури та кількості ядер. Окрім цього, при
розпаралелюванні циклів не враховується змінний характер кількості ітерацій в
циклах під час виконання, що приводить до непередбачуваних коливань


