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 РЕФЕРАТ 
 

 

Текстова частина бакалаврської роботи: 49с.,  13 рис.  5 джерел. 

Об'єктом дослідження є процес створення, програми, яка реалізує алгоритм 

гри «Життя». 

Предмет дослідження – реалізація програми на мові програмування Java, 

особливості реалізацій багато потокових режимів. 

Мета роботи – реалізація гри «Життя» та аналіз ефективності роботи в  

багато потокових режимах реалізованих на мові Java. 

Метод дослідження – аналітичний з використанням комп’ютерних 

технологій. 

У бакалаврській роботі проведено аналіз та дослідження роботи алгоритмів 

гри «Життя» при використанні різної кількості потоків. 

Для дослідження був створений додаток за допомогою мови програмування 

Java. Додаток складається з двух частин: одно-потокової та багато потокової.  

JAVA, ПОТІК, ПРОЦЕСС, ГРА «ЖИТТЯ», ООП, ФУНКЦІОНАЛЬНЕ 

ПРОГРАМУВАННЯ, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, VISUAL 

STUDIO CODE, JAVA DEVELOPMENT KIT 
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ВСТУП 

 

 

 Тематика вивчення проблем навантаження системи була і залишається 

досить цікавою і актуальною. Ми будемо розглядати гру «Життя», як основу для 

дослідження роботи програм при використанні багатопотоковості. Гра «Життя» 

являє собою чудовий приклад для таких досліджень, адже дає повну можливість 

виконати досліди при рівномірному навантаженні на потоки.  

Гра «Життя» - це клітинний автомат, основна ідея котрого полягає в тому, 

щоб, почавши з якого-небудь простого розташування фішок (організмів)  на полі 

простежити за еволюцією вихідної позиції, за деякими правилами, в які входять: 

народження, смерть і виживання фішок. 

Потік даних – це абстракція, яка використовується для читання або запису 

файлів, сокетів. Потоки є зручним уніфікованим програмним інтерфейсом для 

читання або запису файлів (в тому числі спеціальних і, зокрема, пов'язаних з 

пристроями), сокетів і передачі даних між процесами. 

Об'єктом дослідження є процес створення, програми, яка реалізує алгоритм 

гри «Життя». Дана програма буде створена за допомогою мови Java.  

Java  - суворо типізована об’єктно-орієнтована мова програмування, яка 

транслюється в байт-код і працює завдяки віртуальній машині. Віртуальна 

машина власне виконує байт-код.  Мова Java  була вибрана, тому що вона надає 

зручні механізми для роботи з потоками і реалізації додатка.  

Предмет дослідження – реалізація програми на мові програмування Java, 

особливості реалізацій багато потокових режимів. 

Практична значущість результатів дослідження дасть можливість 

застосовувати дану роботу для демонстрації студентам, для кращого розуміння 

алгоритмів та мови програмування Java.  
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1 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 

1.1 Постановка задачі 

 

 

Завданням дослідження є спочатку вивчення наукової бази, яка стосується 

розробки гри та алгоритмів (правил) на яких базується гра. 

Починаючи с якого-небудь простого розташування чорних фішок 

(організмів) на дошці, прослідкувати, що буде відбуватись з цією базовою 

позицією («колонієй») під впливом «генетичних законів» Конвея.  «Генетичні 

закони» - це і є правила гри, вони управляють народження, смертю і виживанням 

фішок на дошці. 

Після ознайомлення з основами гри, потрібно познайомитись з мовою Java, 

її базовими концепціями та різними стилями розробки. Java – це ефективна середа 

програмування загального призначення. І одна із самих популярних мов 

програмування в світі, який особливо успішно застосовують в бізнес і 

корпоративних обчислення. 

Наступним кроком потрібно розробити прототип гри «Життя» та провести 

досліди і експерименти, в тому числі дослідити час досягнення «стаціонарного» 

стану в багато-потокових режимах.  
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1.2 Загальна інформація про гру «Життя» 

 

 

Гра «Життя» - клітинний автомат, вигаданий англійским математиком 

Джоном Конвеєм в 1970 році. 

Конвей зацікавився проблемою, запропонованою в 1940-х роках відомим 

математиком Джоном фон Нейманом, Який намагався створити гіпотетичну 

машину, яка може відтворювати сама себе. Джону фон Нейманом вдалося 

створити математичну модель такої машини з дуже складними правилами. 

Конвей спробував спростити ідеї, запропоновані Нейманом, і врешті-решт йому 

вдалося створити правила, які стали правилами гри «Життя». 

Виникаючі в процесі гри ситуації дуже схожі на реальні процеси, що 

відбуваються при зародженні, розвитку і загибелі колоній живих організмів. З цієї 

причини "Життя" можна віднести до категорії ігор, які швидко розвиваються, так 

званих "моделюючих ігор" - ігор, які в тій чи іншій мірі імітують процеси, що 

відбуваються в реальному житті. 

Основна ідея гри полягає в тому, щоб, почавши з якого-небудь простого 

розташування фішок (організмів), розставлених по різних клітин дошки, гравці 

могли простежити за еволюцією вихідної позиції під дією "генетичних законів" 

Конуея, які керують народженням, смертю і виживанням фішок. Конуей ретельно 

підбирав свої правила і довго перевіряв їх "на практиці" і намагався досягти того, 

щоб вони по можливості задовольняли три умови: 

1) не повинно бути жодної вихідної конфігурації, для якої б існував 

простий доказ можливості необмеженого зростання популяції; 

2) в той же час повинні існувати такі початкові конфігурації, які свідомо 

мають здатність безмежно розвиватися; 

3) повинні існувати прості початкові конфігурації, які протягом 

значного проміжку часу ростуть, зазнають різноманітних змін і закінчують свою 

еволюцію одним з наступних трьох способів: повністю зникають (або через 

перенаселеності, тобто надто великий щільності фішок, або, навпаки, через 
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розрідженість фішок, що утворюють конфігурацію); переходять в стійку 

конфігурацію і перестають змінюватися взагалі або ж, нарешті, виходять на 

коливальний режим, при якому вони здійснюють нескінченний цикл перетворень 

з певним періодом. 

Генетичні закони Конуея дуже прості. Також потрібно, звернемо увагу на 

те, що кожну клітину дошки (яка, між іншим, вважається нескінченною) оточують 

вісім сусідніх клітин: чотири мають з нею спільні боку, а чотири інші - загальні 

вершини. Правила гри (генетичні закони) зводяться до наступного: 

1) Виживання: кожна фішка, у якій є дві або три сусідні фішки, виживає 

і переходить в наступне покоління; 

2) Загибель: кожна фішка, у якій виявляється більше трьох сусідів, гине, 

тобто знімається з дошки, через перенаселеність. Кожна фішка, навколо якої 

вільні всі сусідні клітини або ж зайнята тільки одна клітина, гине від самотності; 

3) Народження: якщо число фішок, з якими межує якась порожня клітка, 

в точності дорівнює трьом (не більше і не менше), то на цій клітці відбувається 

народження нового "організму", тобто таким ходом на неї ставиться одна фішка. 

Місце дії гри умовно називається «всесвіт», який являє собою площину, 

поділену на клітинки. Кожна клітинка може перебувати в одному з двох станів: 

бути живою або бути мертвою. Клітинка має вісім сусідів. Розподіл живих 

клітинок на початку гри називається першим поколінням. Кожне наступне 

покоління утворюється на основі попереднього за наведеними правилами: 

 якщо в живої клітини два чи три живих сусіди – то вона лишається 

жити; 

 якщо в живої клітини один чи немає живих сусідів – то вона помирає 

від «самотності»; 

 якщо в живої клітини чотири та більше живих сусідів – вона помирає 

від «перенаселення»; 

 якщо в мертвої клітини рівно три живих сусіди – то вона оживає. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Гравець не бере прямої участі у грі, а лише розставляє початкову 

конфігурацію «живих» клітин, які потім взаємодіють відповідно до правил вже 

без його участі. 

Ці прості правила призводять до виникнення величезної кількості 

різноманітних форм, кожна з яких має дещо спільне з попередньою. На цей час 

склалася така система їхньої класифікації: 

 Стійкі фігури: фігури, які залишаються незмінними 

 Довгожителі: фігури, які довго змінюються, перш ніж стабілізуватися; 

 Періодичні фігури: фігури, у яких стан повторюється через деякий 

число поколінь, більше 1; 

 Рухомі фігури: фігури, у яких стан повторюється, але з деяким 

зміщенням; 

 Рушниці: фігури з повторюваними станами, додатково створюють 

рухомі фігури; 

 Паровози: рухаються фігури з повторюваними станами, які 

залишають за собою інші фігури як слідів; 

 Пожирачі: стійкі фігури, які можуть пережити зіткнення з деякими 

рухомими фігурами, знищивши їх; 

 Відбивачі: стійкі або періодичні фігури, здатні при зіткненні з ними 

рухомих фігур поміняти їх напрямок; 

 Розмножувачі: конфігурації, кількість живих клітин в яких росте як 

квадрат кількості кроків; 

 Фігури, які при зіткненні з деякими фігурами дублюються. 

У грі "швидкістю світла" називають швидкість шахового короля (тобто, 

зміщення на одну клітинку по горизонталі, вертикалі чи діагоналі). Очевидно, що 

з такими правилами жодна взаємодія не може передаватися з більшою швидкістю. 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B8
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1.3 Алгоритм гри «Життя» 

 

 

Тепер більш конкретно поговоримо про життєвий цикл, правила та 

конфігурації гри «Життя».  

Важливо зрозуміти, що загибель і народження всіх "організмів" 

відбуваються одночасно. Разом узяті, вони утворюють одне покоління або, як ми 

будемо говорити, один "хід" в еволюції початкової конфігурації. Кроки Конуей 

рекомендує робити наступним чином: 

 почати з конфігурації, що повністю складається з чорних фішок; 

 визначити, які фішки повинні загинути, і покласти на кожну з 

приречених фішок по одній чорній фішці; 

 знайти всі вільні клітинки, на яких повинні відбутися акти 

народження, і на кожну з них поставити по одній фішці білого кольору; 

 виконавши всі ці вказівки, ще раз уважно перевірити, чи не зроблено 

будь-яких помилок, потім зняти з дошки всі загиблі фішки (тобто стовпчики з 

двох фішок), а всіх новонароджених (білі фішки) замінити чорними фішками. 

Проробивши всі операції, ви отримаєте перше покоління в еволюції 

первісної конфігурації. Аналогічним чином створюються і всі наступні покоління. 

Тепер вже ясно, для чого потрібні фішки двох кольорів: оскільки народження і 

загибель "організмів" відбуваються одночасно, новонароджені фішки ніяк не 

впливають на загибель і народження інших фішок, і тому, перевіряючи нову 

конфігурацію, необхідно вміти відрізняти їх від "живих" фішок , які перейшли з 

попереднього покоління. Також потрібно дуже уважно перевіряти кожне нове 

покоління перед тим, як знімати з дошки загиблі фішки і замінювати чорними 

фішками новонароджені білі. 

Спочатку гри відразу помітно, що популяція невпинно зазнає незвичайні, 

нерідко дуже красиві і завжди несподівані зміни. Іноді первісна колонія 

організмів поступово вимирає, всі фішки зникають, проте статися це може не 

відразу, а лише після того, як зміниться дуже багато поколінь. Здебільшого 
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вихідні зміни або переходять в стійкі (Конуей їх називає "любителями спокійного 

життя") і перестають змінюватися, або назавжди переходять в коливальний 

режим. При цьому зміни, що на початку гри  не були симетричними, виявляють 

тенденцію до переходу в симетричні форми. Набуті властивості симетрії в процесі 

подальшої еволюції не втрачаються, а симетрія конфігурації може лише 

збагачуватися. 

Розглянемо тепер, що ж відбувається з деякими простими конфігураціями. 

Одиночна фішка, а також будь-яка пара фішок, де б вони не стояли, очевидно, 

гинуть після першого ж ходу. 

Початкова конфігурація з трьох фішок (ми будемо називати її триплетом), 

як правило, гине. Виживає триплет лише в тому випадку, якщо, хоча б, одна 

фішка межує з двома зайнятими клітинами. П'ять триплетів, що не зникаючих на 

першому ж ходу, зображені на рис. 1.1. (При цьому орієнтація триплетів, тобто як 

вони розташовані на площині - прямо, "догори ногами" або косо, не має ніякого 

значення.) Перші три конфігурації (а, б, в) під час другого ходу гинуть. Щодо 

конфігурації в зауважимо, що будь-який діагональний ряд фішок, яким би довгим 

він не виявився, з кожним ходом втрачає фішки  які стоять на його кінцях і, 

врешті-решт, зовсім зникає.  

 

Рисунок 1.1. Еволюція п’яти триплетів 
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Конфігурація г на другому ходу перетворюється в стійку конфігурацію - 

"блок" (квадрат розміром 2Х2). Конфігурація д служить найпростішим прикладом 

так званих "фліп-флопів" (перекидаються конфігурацій, які повертаються в 

початковий стан через кожні два ходи). При цьому вона поперемінно 

перетворюється то в вертикальний, то в горизонтальний ряд з трьох фішок. 

Конуей називає цей триплет "мигалкою". 

На рис. 1.2 зображена еволюція п'яти тетраміно (чотири клітини, з яких 

складається елемент тетраміно, пов'язані між собою ходом тури). Як ми вже 

бачили, квадрат а відноситься до категорії "любителів спокійного життя". 

Конфігурації б і в після другого ходу перетворюються в стійку конфігурацію, 

звану "вуликом". Відзначимо попутно, що "вулики" виникають в процесі гри 

досить часто. Тетраміно, позначене буквою г, також перетворюється в вулик, але 

на третьому ходу. Особливий інтерес представляє тетраміно д, яке після дев'ятого 

ходу розпадається на чотири окремі "мигалки".  

Вся конфігурація носить назву "навігаційні вогні", або "світлофори". 

"Світлофори" відносяться до розряду фліп-флопов і виникають в грі досить часто.  
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Рисунок 1.2. Еволюція п’яти тетраміно 

На рис. 1.3 представлені 12 конфігурацій, які найчастіше зустрічаються з 

числа "любителів спокійного життя" (тобто стійких конфігурацій). 
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Рисунок 1.3. Стійкі конфігурації, які найчастіше зустрічаються 

Також існують ще пентаміми – фігури, які складаються з 5 фішок. Самим 

цікавим із них є елемент, який має форму літери r (рис. 4), перетворення якого 

закінчуються не настільки швидко (перетворення конфігурації вважаються 

вичерпаними, якщо та зникає, переходить в стійку конфігурацію або починає 

періодично пульсувати). Конуей простежив розвиток r-образного пентаміно аж до 

чотири сотні шістдесятого ходу, після якого дана конфігурація розпалася на 

безліч "глайдерів". Конуей пише, що "від фігури залишилося безліч мертвих (що 

не змінюються) уламків і лише кілька малих областей, в яких все ще жевріло 

життя, так що аж ніяк не очевидно, що процес еволюції повинен відбуватися 

нескінченно довго".  

 

Рисунок 1.4. Пентамімо в формі літери «r» 

Під кінець, потрібно відмітити, що гра «Життя» - далеко не тільки гра. Вона 

по праву зайняла помітне місце в «теорії кліткових автоматів», викликає інтерес у 

багатьох вчених, які займаються проблемами використання ЕОМ.  
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2 ОПИС ОБРАННИХ ПІДХОДІВ 
 

 

2.1  Загальна інформація про мову Java 

 

Програма буде реалізована мовою програмування Java. 

Java - об'єктно-орієнтована мова програмування, випущена 1995 року 

компанією «Sun Microsystems» як основний компонент платформи Java. З 2009 

року мовою займається компанія «Oracle», яка того року придбала «Sun 

Microsystems». В офіційній реалізації Java-програми компілюються у байт-код, 

який при виконанні інтерпретується віртуальною машиною для конкретної 

платформи.  

У створенні мови програмування Java було п'ять початкових цілей:  

1) Синтаксис мови повинен бути «простим, об'єктно-орієнтовним та 

звичним». 

2) Реалізація має бути «безвідмовною та безпечною». 

3) Повинна зберегтися «незалежність від архітектури та переносність». 

4) Висока продуктивність виконання 

5) Мова має бути «інтерпретованою, із динамічним зв'язуванням 

модулів». 

В таблиці 2.1 наведені основні характеристики мови Java. 

Таблиця 2.1. Основні характеристики мови Java 

Простота Java володіє лаконічними, тісно пов'язаними 

мовними засобами, які легко вивчати та 

використовувати 

Безпека Java надає безпечні засіби для створення 

інтернет-додатків 

Мобільність Програми на Java можуть виконуватися в 

любому середовищі, для якої є виконуюча 

підсистема Java 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
https://uk.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_Java
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Продовження таблиці 2.1. 

Об'єктно-орієнтований 

характер 

В Java втілена сучасна філософія об'ектно-

орієнтованого програмування 

Надійність Java зменшує ймовірність появи помилок в програмах 

завдяки суворій типізації змінних і виконанню 

відповідних перевірок під час виконання 

Багатопотоковість Java забезпечує вбудовану підтримку багато 

поточного програмування 

Архітектурна 

незалежність 

Мова Java не прив’язана до конкретного типу 

обчислювального середовища чи архітектури 

операційної  системи 

Інтерпретованість Java пропонує байт-код, який забезпечує незалежність 

від платформи 

Висока продуктивність Байт-код Java максимально оптимузіється для 

збільшення продуктивності 

Розподіленість Мова Java проектувалась з врахуванням її 

застосування в мережі Інтернет 

Динамічність Програми на Java містять великий розмір інформації 

про типи даних, яка використовується під час 

виконання для надання доступу до об’єктів 

 

Особливою характеристикою мови Java э незалежність від архітектури. 

Мається на увазі, що програма написана на мові Java, працюватиме на будь-якій 

підтримуваній апаратній чи системній платформі без змін у початковому 

коді та перекомпіляції. 

Мова Java вважається відносно простою для читання і написання, хоча іноді 

і декілька багатослівною. Вона володіє суворою граматикою і простою 

структурою програм, які спрощують її вивчення. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
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Java програми компілюються в байт-код, який є спрощеними машинними 

командами. Потім програму можна виконати на будь-якій платформі, що має 

встановлену віртуальну машину Java (JVM), яка інтерпретує байткод у код, 

пристосований до специфіки конкретної операційної системи і процесора. Зараз 

віртуальні машини Java існують для більшості процесорів і операційних систем. 

Одним із таких методів є just-in-time компіляція (JIT), що перетворює байт-

код Java у машинний під час першого запуску програми, а потім кешує його. У 

результаті така програма запускається і виконується швидше, ніж простий 

інтерпретований код, але ціною додаткових витрат на компіляцію під час 

виконання. Складніші віртуальні машини також використовують динамічну 

рекомпіляцію, яка полягає в тому, що віртуальна машина аналізує поведінку 

запущеної програми й вибірково рекомпілює та оптимізує певні її частини. З 

використанням динамічної рекомпіляції можна досягти більшого рівня 

оптимізації, ніж за статичної компіляції, оскільки динамічний компілятор може 

робити оптимізації на базі знань про довкілля періоду виконання та 

про завантажені класи. До того ж він може виявляти так звані гарячі точки 

(англ. hot spots) — частини програми, найчастіше внутрішні цикли, які займають 

найбільше часу при виконанні. JIT-компіляція та динамічна рекомпіляція 

збільшує швидкість Java-програм, не втрачаючи при цьому портативності. 

Існує ще одна технологія оптимізації байткоду, широко відома як статична 

компіляція, або компіляція ahead-of-time (AOT). Цей метод передбачає, як і 

традиційні компілятори, безпосередню компіляцію у машинний код. Це 

забезпечує хороші показники в порівнянні з інтерпретацією, але за рахунок втрати 

переносності: скомпільовану таким способом програму можна запустити тільки 

на одній, цільовій платформі. 

Швидкість офіційної віртуальної машини Java значно покращилася з 

моменту випуску ранніх версій, до того ж, деякі випробування показали, що 

продуктивність JIT-компіляторів у порівнянні зі звичайними компіляторами у 

машинний код майже однакова. Проте ефективність компіляторів не завжди 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/JIT-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/Java_Classloader
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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свідчить про швидкість виконання скомпільованого коду, тільки ретельне 

тестування може виявити справжню ефективність у даній системі. 

Ще однією особливістю Java серед інших мов є її екосистема. З моменту 

зародження Java навколо неї виросла вельми велика екосистема сторонніх 

бібліотек і компонентів. Це означає, що розробники можуть отримати чималу 

вигоду з існування з'єднувачів і драйверів практично для будь-якої уявної 

технології: як закритої і запатентованою, так і відкритої з загальнодоступним 

вихідним кодом. 

Насправді в сучасній технологічній екосистемі можна рідко знайти 

компонент технології, що не пропонує інтеграцію з Java. Всякий тип 

корпоративної системи поточного контролю, реляційні бази даних, нереляційні 

розподілені бази даних типу NoSQL, системи обміну повідомленнями, Інтернет 

речей (IoT) - все це інтегрується з Java.  
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2.2 Функціональне програмування на мові Java 

 

 

Спочатку потрібно ввести сам термін функціонального програмування. 

Функціональне програмування - це програмування, в якому функції є 

об'єктами, і їх можна привласнювати змінним, передавати в якості аргументів 

інших функцій, повертати в якості результату від функцій і т. п. 

Як відомо, в Java немає функцій, є тільки класи, методи і об'єкти класів, 

тому потрібно реалізовувати подібність функціонального програмування вручну, 

або користуватися сторонніми бібліотеками. 

Ручний варіант можна створити за допомогою анонімних класів. Анонімних 

класи – це класи без імені, які можна оголошувати прямо в коді будь-якого 

методу. За допомогою анонімних класів є можливість створити анонімний 

інтерфейс,а після цього анонімну реалізацію такого інтерфейсу. Така реалізація 

умовно називається «анонімна функція».  З точки зору функціонального 

програмування з нею можна робити все те ж саме, що і з функцією в 

функціональних мовах: привласнювати змінним, передавати в якості аргументу 

іншим функціям (і методам класів), одержувати в якості результату від функцій (і 

методів класів). 

На базі «анонімних функцій» використовуючи функціональні паттерни  

можна створювати функції  і працювати з колекціями.  

При створенні класа, з’являється можливість створювати для деяких його 

методів статичні поля, які є функціями-обгортками, які делегують виклик apply на 

виклик відповідного методу класу. Це дозволить використовувати «методи» 

об'єктів в функціональному стилі. 

Прикладами сторонніх бібліотек, які дозволяють використовувати 

функціональне програмування в Java є Google Collections та Vavr. 

Google Collections – розробка компанії Google і є бібліотекою з утилітними 

класами, що дозволяє працювати з колекціями в Java в функціональному стилі. 

Деякі можливості, які вона має: 
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 Анонімний інтерфейс; 

 Функцію для фільтрування колекцій; 

 Функцію для зміни внутрішнього вигляду колекції (напр. зміна 

даних); 

 Функція яка з двох функцій повертаю нову – їх композицію, тобто 

функцію, яка отримує елемент, передає його в другу функцію, результат повертає 

в першу функцію і отриманий результат з першої функції повертає користувачу. 

Тобто реалізація партерна композиція. 

Наступним прикладом є бібліотека Vavr. Вона має в собі цілі структури 

даних, які дозволяють працювати в функціональному стилі. 

Функціональні структури повинні мати наступні особливості: 

 незмінність - структура повинна бути незмінною. Це означає, що ми 

фіксуємо стан об'єкта на етапі створення і залишаємо його таким до кінця його 

існування.. 

 стійкість - структура повинна зберігатися в пам'яті максимально 

довго. Якщо ми створили якийсь об'єкт, то замість створення нового з таким же 

станом, ми повинні використовувати готовий. Говорячи більш формально, такі 

структури при модифікації зберігають всі свої попередні стани. Посилання на ці 

стани повинні залишатися повністю працездатними. 

Vavr має наступні структури даних:  

 кортеж – упорядкований набір фіксованої довжини; 

 список - це структура даних, що складається з елементів одного типу, 

пов'язаних між собою послідовно за допомогою покажчиків; 

 черга – це структура даних, з якої видаляється першим той елемент, 

який був першим в чергу доданий; 

 стрім – для читання та запису файлів 

Також Vavr має ряд функцій (8 штук) і корисні методи роботи з ними. Вони 

являють собою звичайні функціональні інтерфейси з безліччю цікавих методів. 

Назва опції можуть різнитися залежно від кількості прийнятих аргументів (від 0 

до 8). 
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В функціях бібліотеки є можливість робити дуже багато різних речей. За 

функціоналом вони йдуть далеко вперед від стандартних  Function, BiFunction і 

т.д. Наприклад, каррінг. Каррінг - це побудова функцій по частинах.  

Тобто можемо зробити висновок, що функціональне програмування в Java 

існує, але потрібно його використовувати обережно і мати чітке розуміння, як і 

навіщо використовувати функціональні підходи. 
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2.3 Об’єктно-орієнтоване програмування на мові  Java 

 

 

Одним з головних властивостей Java є підтримка об'єктно-орієнтованого 

програмування (ООП). Об'єктна методологія невіддільна від Java, а всі програми 

на Java в тій чи іншій мірі я вляются об'єктно-орієнтованими.  

Об'єктно-орієнтований підхід до програмування дозволяє розробляти досить 

складні програми. З моменту появи першого комп'ютера методологія 

програмування зазнала ряд істотних змін, пов'язаних з ростом складності програм. 

На зорі обчислювальної техніки процес програмування являв собою введення 

машинних команд в двійковій формі з пульта управління ЕВМ. В той час розміри 

програм не перевищували кількох сотень команд, і тому такий підхід вважався 

цілком прийнятним. Потім з'явилися мови асемблера. Символьні уявлення 

машинних команд і процедура компіляцїі дозволили перейти до створення більш 

складних програм. У зв'язку з подальшим збільшенням обсягу програмного коду 

з'явилися мови високого рівня. Вони стали тими інструментами, які дозволили 

програмістам впоратися з поступовим ускладненням програм. Першим з широко 

поширених мов високого рівня став FORTRAN. Поява FORTRAN стала важливим 

етапом у розвитку мов програмування, але ця мова не цілком підходила для 

створення легких для читання програм. 

В 1 960-і роки почало зароджуватися структурне програмування. Згодом для 

підтримки даного підходу були розроблені такі мови, як С і Pascal. Завдяки 

структурованим мовам програмування з'явилася можливість відносно легко 

створювати програми середньої складності. 

Головними властивостями структурованих мов стала підтримка підпрограм, 

локальних змінних, наявність розширеного набору керуючих конструкцій і 

відсутність оператора GOTO. Але, не дивлячись на те що структуровані мови 

стали потужними інструментами програмування, у міру зростання обсягу і 

складності проектів їх можливості швидко вичерпалися. 
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На кожному черговому етапі розвитку методології і та інструментальних 

засобів програмування розробники отримували можливість створювати все 

складніші програми. На цьому шляху черговий підхід успадкував кращі риси 

своїх попередників, а крім того, набував нових якостей, що дозволяли рухатися 

вперед. До моменту розробки принципів ООП багато проектів стали настільки 

складними, що управляти ними засобами структурного програмування вже не 

представлялося можливим. Об'єктно-орієнтована методологія дозволила  

програмістам подолати ці перешкоди. 

Об'єктно-орієнтоване програмування перейняло кращі ідеї  структурного 

програмування, доповнивши їх новими поняттями. В результаті виник новий 

спосіб організації програм. В принципі, програми можуть створюватися двома 

шляхами: на основі коду (виконувати дії) і на основі даних (піддаються обробці). 

При використанні тільки принципів структурного програмування програми 

організуються на основі коду. Такий підхід можна розглядати як код, що впливає 

на дані. 

Об'єктно-орієнтоване програмування має на увазі інший підхід. Програми 

організовуються на основі даних за наступним головному принципі: дані 

управляють доступом до коду. В об'єктно-орієнтованих мовах програмування 

визначаються дані і процедури, яким дозволяється обробляти ці дані. Таким 

чином, тип даних визначає ті операції, які застосовні до цих даних. 

У всіх об'єктно-орієнтованих мовах програмування, в тому числі і в Java, 

підтримуються три основних принципи ООП: інкапсуляція, поліморфізм і 

успадкування. Розглянемо кожен з них окремо. 

Інкапсуляція є механізмом програмування, який об'єднує код і дані, якими 

маніпулює цей код, що дозволяє запобігти несанкціонованому доступу до даних 

ззовні і їх некоректному використанню. В об'єктно-орієнтованих мовах 

програмування код і дані організовуються в якусь подобу чорного ящика. В 

результаті такого об'єднання створюється об'єкт. Іншими словами, об'єкт - це 

компонент, що підтримує інкапсуляцію. 
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Дані та код всередині об'єкта можуть бути закритими (приватними) або 

відкритими (публічними). Закритий код або дані доступні тільки елементам, що 

містяться в тому ж самому об'єкті. Тому звернутися до такого коду або даних 

ззовні об'єкта неможливо. Якщо код або дані є відкритими, то до них можна 

звертатися з будь-якої частини програми (не дивлячись на те, що вони 

знаходяться всередині об'єкта). Як правило, відкриті елементи об'єкта 

використовуються для створення керованого інтерфейсу до його закритим 

елементам. 

Основний мовною конструкцією, яка підтримує інкапсуляцію в Java, є клас. 

В класі описуються як дані, так і код,який виконує ті чи інші дії над цими даними. 

В Java визначення, чи так звана специфікація, класу служить для побудови 

об'єктів. Об'єкти представляють собою екземпляри класів. Отже, клас - це ряд 

"креслень", за якими будується об'єкт. 

Код та дані перші в складі класу називаються членами класу. Дані, 

визначені всередині класу, прийнято називати змінними-членами, або змінними 

примірника, а код, який виконує дії над цими даними, - метода нами-членами, або 

просто методами. Метод - це термін, яким в Java прийнято позначати 

підпрограму. Якщо ви знайомі з мовами С / С ++, то, ймовірно, знаєте, що в цих 

мовах для тієї ж самої мети служить термін функція. 

Поліморфізм (від грецького слова, що означає "багато форм") - це 

властивість, що дозволяє за допомогою одного і нтерфейси звертатися до 

загального класу дій. Конкретна дія визначається ситуацією. В якості 

прикладу,що дозволяє краще зрозуміти принцип поліморфізма, можна привести 

кермо автомобіля. Кермо (тобто інтерфейс взаємодії) залишається одним і тим же 

незалежно від того, який саме механізм рульового управління застосовується в 

автомобілі, будь то зубчаста, рейкова передача або гідропідсилювач. Таким 

чином, знаючи, як поводитися з кермом, ви зможете управляти автомобілем будь-

якого типу. 

Той же самий принцип застосовується і в програмуванні. Розглянемо як 

приклад стек (структуру даних, організованих за принципом "останнім надійшов - 
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першим обслужений"). Припустимо, в програмі потрібні три різних стека. 

Перший стек служить для зберігання цілочисельних значень, другий - для 

зберігання значень з плаваючою точкою і третій - для зберігання символьних 

значень. Кожен стек реалізується за допомогою одного і того ж алгоритму, 

незважаючи на те, що в стеках зберігаються різнотипні дані. В разі мови, який не 

підтримує ООП, довелося б створювати три різних набору процедур управління 

стеками, присвоївши їм різні і міна. Але в Java завдяки поліморфізму можна 

створити один спільні й набір процедур управління стеками, який буде діяти п о-

різному в залежності від конкретного типу стека. Таким чином, знаючи, як 

працювати з одним стеком, можна взаємодіяти з усіма трьома стеками. 

Принцип поліморфізма добре ілюструється наступним виразом: "один 

інтерфейси - багато методів". Це означає можливість створення універсального 

інтерфейсу для групи взаємопов'язаних дій. Поліморфізм спрощує програму 

завдяки можливості визначити загальний клас дій за допомогою одного і того ж 

інтерфейсу. Вибрати певну дію (метод) - задача компілятора, і він вирішує її в 

залежності від конкретних умов. Як програмісту вам не доводиться вибирати 

метод вручну.  Потрібно лише пам'ятати принципи використання загального 

інтерфейсу. 

Спадкування - це процес, в ході якого один об'єкт набуває властивостей 

іншого об'єкта. Спадкування має дуже важливе значення, оскільки з його 

допомогою підтримується ієрархічна класифікація. Якщо вдуматися, то знання 

найчастіше мають ієрархічну структуру. Наприклад, яблука конкретного сорту 

відносяться до класу яблук, який в свою чергу відноситься до класу фруктів, а той 

- до більш обширного класу продуктів харчування. В даному випадку продукти 

харчування мають певні властивості (вони їстівні, калорійні і т.п.). Ці ж 

властивості автоматично притаманні підкласу фруктів. Крім того, клас фруктів 

має додаткові властивості (соковиті, солодкі і т.п.), що відрізняє його від класів 

інших продуктів харчування. Яблука мають більш конкретні властивості (ростуть 

на деревах, не є тропічними плодами і т.п.) І нарешті, окремий сорт яблук 
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успадковує всі властивості описаних вище класів і, крім того, має особливі 

властивості, що відрізняють його від інших сортів яблук. 

Без такої ієрархічної структури для кожного об'єкта довелося б заново 

визначати весь набір властивостей. Завдяки спадкоємства для об'єкта досить 

вказати ті властивості, які відрізняють його від інших класів, а інші загальні 

атрибути він успадковує від своїх батьківських класів. Таким чином, завдяки 

наслідуванню є можливість створити об'єкт, який є екземпляром більш загального 

класу. 
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2.5 Принципи багатопроцесорного та багатопотокового програмування 

 

 

Для того, щоб краще розуміти створення програм за допомогою одного і 

більше потоків, потрібно познайомитися з базовою інформацією про потоки та 

процеси. 

Процес є основним поняттям, яке тісно пов’язане с операційними 

системами. Процес являється абстрактним поняттям, що описує роботу програми. 

Всі сучасні комп’ютери можуть виконувати одночасно декілька дій. 

Наприклад, одночасно с запущеною користувачем програмою може виконуватися 

читання з  диску і вивід тексту на екран монітора. В багатозадачній системі 

процесор переключається між програмами і дає кожній від десятків до сотень 

мілісекунд. При цьому в кожний конкретний момент часу процесор занятий 

тільки однією програмою, але за секунду він встигає попрацювати з декількома 

програмами, створюючи у користувачів ілюзію паралельної роботи. Іноді в цьому 

контексті можуть говорити про псевдо-паралелізм, на відміну від справжнього 

паралелізму в багатопроцесорних системах ( в яких є два і більше процесорів, які 

розділяю між собою загальну фізичну пам’ять). Слідкувати за роботою 

паралельних процесів досить складно, тому з часом розробники  операційних 

систем створили деяку концептуальну модель послідовних процесів, яка спрощує 

цю роботу.  

В цій моделі все функціонуюче на комп’ютері ПЗ іноді включає власне ОС, 

організовану як набір послідовних процесів, або короче, просто процесів. Процес 

- це виконувана програма, яка включає в себе поточні значення лічильника 

команд, регістрів та змінних. С позиції даної абстрактної  моделі, у кожного 

процесора є власний віртуальний центральний процесор. А насправді, реальний 

процесор переключається с процесу на процес. Але для кращого розуміння 

простіше розглядати набір процесів, які ідуть паралельно, ніж намагатись 

представити процесор, який переключається від програми до програми. До речі, 
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сам процес переключення називається багатозадачністю, яка забезпечує 

можливість комп’ютера виконувати одночасно декілька дій. 

В традиційних операційних системах у кожного процесу є адресний простір 

і єдиний потік управління. Фактично це майже те саме що визначення процесу. 

Проте нерідко виникають ситуації, коли непогано було б мати в одному і тому ж 

адресному просторі кілька потоків управління, виконуваних квазіпаралельний, 

так ніби вони мало не окремі процесами (за винятком загального адресного 

простору). 

А навіщо потрібен якийсь різновид процесу всередині самого процесу? 

Необхідність в подібних міні-процесах, які називаються потоками, 

обумовлюється цілим рядом причин. Розглянемо деякі з них.  

Основна причина використання потоків полягає в тому, що в багатьох 

додатках одночасно відбувається кілька дій, частина яких може періодично бути 

заблокованою. Модель програмування спрощується за рахунок поділу такого 

додатка на кілька послідовних потоків, які виконуються в квазіпаралельний 

режимі. Але крім квазіпаралельнго режиму с потоками з’являється  можливість 

використання паралельними процесами єдиного адресного простору і всіх 

наявних даних. 

Ця можливість грає дуже важливу роль для тих додатків, яким не підходить 

використання декількох процесів (з їх роздільними адресними просторами). 

Другим аргументом на користь потоків є легкість (тобто швидкість) їх 

створення і ліквідації в порівнянні з більш «важкими» процесами. У багатьох 

системах створення потоків здійснюється в 10-100 разів швидше, ніж створення 

процесів. 

Це властивість особливо стане в нагоді, коли потрібно швидко і динамічно 

змінювати кількість потоків. 

Третій аргумент на користь потоків також стосується продуктивності, коли 

потоки працюють в рамках одного центрального процесора, вони не приносять 

ніякого приросту продуктивності, але коли виконуються значні обчислення, а 

також значна частина часу витрачається на очікування введення-виведення, 
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наявність потоків дозволяє цим діям перекриватися за часом, прискорюючи 

роботу додатка. 

І нарешті, потоки вельми корисні для систем, що мають кілька центральних 

процесорів, де є реальна можливість паралельних обчислень.  

Зрозуміти, в чому полягає користь від застосування потоків, найпростіше на 

конкретних прикладах. Розглянемо в якості першого прикладу текстовий 

процесор. Зазвичай ці програми відображають створюваний документ на екрані в 

тому вигляді, в якому він буде виводитися на друк. Зокрема, всі кінці рядків і 

кінці сторінок знаходяться саме там, де вони в результаті і з'являться на папері, 

щоб користувач міг при необхідності їх перевірити і підправити (наприклад, 

прибрати на сторінці початкові і кінцеві висячі рядки, які мають неестетичний 

вигляд). 

Припустимо, що користувач пише якусь книгу. З авторської точки зору 

найпростіше всю книгу мати в одному файлі, полегшуючи пошук тем, виконання 

глобальних замін і т. д. З іншої точки зору кожна глава могла б бути окремим 

файлом. Але якщо кожен розділ і підрозділ будуть розміщуватися в окремих 

файлах, це принесе масу незручностей, коли знадобиться вносити у всю книгу 

глобальні зміни, оскільки тоді доведеться окремо і по черзі редагувати сотні 

файлів. наприклад, якщо запропонований стандарт xxxx схвалений безпосередньо 

перед виходом книги до друку, то в останню хвилину все входження «Проект 

стандарту xxxx» потрібно замінити на «Стандарт xxxx». Якщо вся книга 

представлена одним файлом, то, як правило, всі заміни можуть бути зроблені за 

допомогою однієї команди. А якщо книга розбита на більш ніж 300 файлів, 

редагування повинен бути підданий кожен з них. 

Тепер уявімо собі, що відбувається, коли користувач раптом видаляє одну 

пропозицію на першій сторінці 800-сторінкового документа. Тепер, перевіривши 

внесені зміни, він хоче внести ще одну поправку на 600-й сторінці і набирає 

команду, яка дозволяє текстовому процесорові перейти на цю сторінку (можливо, 

за допомогою пошуку фрази, яка тільки там і зустрічається). Тепер текстовий 

процесор змушений негайно переформатувати всю книгу аж до 600-ї сторінки, 
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оскільки він не знає, якою буде перший рядок на 600-й сторінці, поки не обробить 

всі попередні сторінки. Перед відображенням 600-ї сторінки може статися істотна 

затримка, що викликає невдоволення користувача. 

В цей момент на допомогу приходять потоки. Припустимо, що текстовий 

процесор написаний як двухпоточная програма. Один з потоків взаємодіє з 

користувачем, а інший займається переформатуванням у фоновому режимі. Як 

тільки пропозицію з першої сторінки буде видалено, потік, який відповідає за 

взаємодію з користувачем, наказує потоку, який відповідає за формат, 

переформатувати всю книгу. Поки що взаємодіє потік продовжує відстежувати 

події клавіатури і миші, реагуючи на прості команди на зразок прокрутки першої 

сторінки, другий потік з великою швидкістю виконує обчислення. Якщо трохи 

пощастить, то переформатування закінчиться якраз перед тим, як користувач 

запросить перегляд 600-ї сторінки, яка тут же зможе бути відображена. 

Також ще є можливість додати третій потік. Багато текстових процесорів 

мають властивість автоматичного збереження всього файлу на диск кожні кілька 

хвилин, щоб уберегти користувача від втрати його денний роботи в разі 

програмних або системних збоїв або відключення електроживлення. Третій потік 

може займатися створенням резервних копій на диску. 

Якби програма була розрахована на роботу тільки одного потоку, то з 

початку створення резервної копії на диску і до його завершення ігнорувалися б 

команди з клавіатури або миші. Користувач відчував би це як слабку 

продуктивність. 

Можна було б зробити так, щоб події клавіатури або миші переривали 

створення резервної копії на диску, дозволяючи досягти більш високої 

продуктивності, але це привело б до складної моделі програмування, заснованої 

на застосуванні переривань. Програмна модель, яка використовує три потоки, 

набагато простіша: 

 перший виконує тільки взаємодією з користувачем; 

 другий потік по необхідності займається переформатуванням 

документа;  
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 третій потік періодично скидає вміст ОЗУ на диск. 

Цілком очевидно, що три окремих процеси так працювати не будуть, 

оскільки з документом необхідно працювати всім трьом потокам. Три потоку 

замість трьох процесів використовують спільну пам'ять таким чином, що всі вони 

мають доступ до редагованого документу. При використанні трьох процесів таке 

було б неможливо. 

Аналогічна ситуація складається в багатьох інших інтерактивних 

програмах. 

Наприклад, електронна таблиця є програмою, що дозволяє підтримувати 

матрицю, дані елементів якої надаються користувачем. Решта елементів 

обчислюють виходячи з введених даних з використанням потенційно складних 

формул. Коли користувач змінює значення одного елемента, потрібно 

перераховувати значення багатьох інших елементів. При використанні потоків 

перерахунку, що працюють у фоновому режимі, потік, що взаємодіє з 

користувачем та може дозволити останньому, поки йдуть обчислення, вносити 

додаткові зміни. Подібним чином третій потік може сам по собі періодично 

скидати на диск резервні копії. 

Розглянемо ще один приклад, де можуть стати в нагоді потоки: сервер для 

веб-сайту. 

Надходять запити на веб-сторінки, і запитані сторінки відправляються назад 

клієнтам. На більшості веб-сайтів деякі сторінки запитуються частіше ніж інші. 

Наприклад, головна сторінка веб-сайту Samsung  запитується набагато частіше, 

ніж сторінка, яка перебуває глибше в ієрархії. Наприклад, сторінка з контактами 

чи сторінка з інформацією про товари. Веб-служби використовують цю обставину 

для підвищення продуктивності за рахунок розміщення вмісту часто 

використовуваних сторінок в основній пам'яті, щоб виключити необхідність 

звертатися за ними до диска. Такі добірки називаються кешем та  

використовуються також у багатьох інших випадках.  

Один із способів організації веб-сервера показаний на рис. 2.1. Один з 

потоків - диспетчер - читає входять робочі запити з мережі. Після аналізу запиту 
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він вибирає простоює (тобто заблокований) робочий потік і передає йому запит, 

можливо, шляхом запису покажчика на повідомлення в спеціальне слово, 

пов'язане з кожним потоком. Потім диспетчер пробуджує сплячий робочий потік, 

переводячи його з заблокованого стану в стан готовності. 

При пробудженні робочий потік перевіряє, чи може запит бути задоволений 

з кешу веб-сторінок, до якого мають доступ усі потоки. Якщо немає, то він, щоб 

отримати веб-сторінку, приступає до операції читання з диска і блокується до тих 

пір, поки не завершиться дискова операція. Коли потік блокується на дискової 

операції, вибирається виконання іншого потоку, можливо, диспетчера, з метою 

отримання наступного завдання або, можливо, іншого робочого потоку, який 

знаходиться в готовності до виконання. 

 
Рисунок 2.1. Спосіб організації веб-сервера 

Ця модель дозволяє запрограмувати сервер у вигляді колекції послідовних 

потоків. Програма диспетчера складається з нескінченного циклу для отримання 

робочого запиту і передоручення його робочому потоку. Код кожного робочого 

потоку є  нескінченним циклом, в якому приймається запит від диспетчера і веб-

кеш перевіряється на присутність в ньому сторінки. Якщо сторінка в кеші, вона 

повертається клієнтові. Якщо немає, потік отримує сторінку з диска, повертає її 

клієнту і блокується в очікуванні нового запиту. 

Тепр розглянемо, як можна було б написати код веб-сервера без 

використання потоків. Можна змусити його працювати в вигляді єдиного потоку. 

Основний цикл веб-сервера отримує запит, аналізує його і завершує обробку до 



32 

отримання наступного запиту. Чекаючи завершення дискової операції, сервер 

простоює і не виконує жодних ніяких інших вхідних запитів. Зазвичай веб-сервер 

запущений на спеціально виділеній машині, то центральний процесор, чекаючи 

завершення дискової операції, залишається без діла. В результаті відбувається 

значне скорочення кількості запитів, що обробляються в секунду. Таким чином, 

потоки істотно підвищують продуктивність, але кожен з них програмується 

послідовно, тобто звичайним способом. 

До сих пір ми бачили дві можливі конструкції: багато-і одно потоковий веб-

сервер. Уявіть, що потоки недоступні, а системні програмісти вважають, що 

втрати продуктивності при використанні одного потоку неприпустимі. 

Якщо доступна не блокуюча  версія системного виклику read, то можливий і 

третій підхід. Під час отримання запиту його аналізує один-єдиний потік. Якщо 

запит може бути задоволений з кешу, то все в порядку, але якщо ні, то стартує не 

блокуюча дискова операція. Сервер записує стан поточного запиту в таблицю, а 

потім приступає до отримання наступної події. Цією подією може бути або запит 

на нову задачу, або відповідь від диска, пов'язана з попередньою операцією. Якщо 

це нова задача, то процес приступає до її виконання. Якщо це відповідь від диска, 

то з таблиці вибирається відповідна інформація відбувається обробка відповіді. 

При використанні не блокуючого введення-виведення відповідь, повинна 

прийняти форму сигналу або переривання. 

При такій конструкції модель «послідовного процесу», присутня в перших 

двох випадках, вже не працює. Стан обчислення повинен бути явним чином 

збережений і відновлений з таблиці при кожному перемиканні сервера з обробки 

одного запиту на обробку іншого. В результаті потоки і їх стеки імітуються більш 

складним чином. Подібна конструкція, в якій у кожного обчислення є зберігається 

стан і є деякий набір подій, які можуть відбуватися з метою зміни стану, 

називаються машиною з кінцевим числом, або кінцевим автоматом. Це поняття 

отримало в обчислювальній техніці досить широке поширення. 

Тепер, напевно, вже зрозуміло, чим повинні бути корисні потоки. Вони 

дають можливість зберегти ідею послідовних процесів, які здійснюють блокують 
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системні виклики (наприклад, для операцій дискового введення-виведення), але 

при цьому дозволяють все ж розпаралелити роботу. Блокуючі системні виклики 

спрощують програмування, а паралельна робота підвищує продуктивність. 

Однопоточні сервери зберігають простоту блокуючих системних викликів, але 

поступаються їм в продуктивності. Третій підхід дозволяє досягти високої 

продуктивності за рахунок паралельної роботи, але використовує не блокуючі 

виклики і переривання, ускладнюючи процес програмування. 

Термін «багато-поточний» режим або просто багато-потоковість 

використовується для опису ситуації, при якій допускається робота декількох 

потоків в одному і тому ж процесі. 

Багато-поточний режим, працює так само як і процеси в багатозадачному 

режимі, потоки виконуються, змінюючи один одного. Центральний процесор 

швидко перемикається між потоками, створюючи ілюзію, що потоки виконуються 

паралельно, нехай навіть на більш повільному центральному процесорі, ніж 

реально використовуваний. При наявності в одному процесі трьох потоків, 

обмежених за швидкістю обчислення, буде здаватися, що потоки виконуються 

паралельно і кожен з них виконується на центральному процесорі, що має 

швидкість, яка складає одну третину від швидкості реального процесора. 

Різні потоки в процесі не володіють тією незалежністю, яка є у різних 

процесів. У всіх потоків абсолютно один і той же адресний простір, а значить, 

вони так само спільно використовують одні і ті ж глобальні змінні. Оскільки 

кожен потік може мати доступ до будь-якої адреси пам'яті в межах адресного 

простору процесу, один потік може зчитувати дані з стека іншого потоку, 

записувати туди свої дані і навіть прати звідти дані. Захист між потоками 

відсутній, тому що її неможливо здійснити і в ній немає необхідності. На відміну 

від різних процесів, які можуть належати різним користувачам і які можуть 

ворогувати один з одним, один процес завжди належить одному і тому ж 

користувачеві, який, мабуть, і створив кілька потоків для їх спільної роботи, а не 

для ворожнечі. На додаток до використання загального адресного простору всі 
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потоки, можуть спільно використовувати одні і ті ж відкриті файли, дочірні 

процеси, очікувані і звичайні сигнали і т. п. 
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2.6 Недоліки використання багатопотокового програмування 

 

 

Поточний розділ має на меті розглянути недоліки використання багато 

потокового програмування, бо саме ці знання допоможуть проаналізувати вихідні 

дані майбутніх досліджень. 

З допомогою потоків код додатку є можливість розділити на декілька гілок, 

щоб операції в сприймалися як виконувані паралельно. Якщо кількість 

виконуваних потоків перебільшує кількість процесорів, справжній паралелізм не 

створиться, але планувальник достатньо швидко переключається між потоками, 

яким потрібна обробка, так що кожна гілка розділяється на невеликі інтервали 

виконання, які обробляються послідовно. 

Багато потоковість потрібно використовувати, але не дивлячись на її 

головну перевагу, покращення продуктивності, збільшення використання пам’яті, 

невизначений порядок виконання, - всі ці проблеми повинні бути вирішені при 

розробці додатку. 

Використання потоків несе за собою збільшення накладних витрат, 

пов’язаних з використання оперативної пам’яті і процесора. Кожному потоку 

виділяється своя зона пам’яті, призначена в основному для зберігання кожного 

конкретного метода. Така захищена зона виділяється при створенні і звільняється 

після завершення потоку (тобто поки потік є активним, він утримує системні 

ресурси, навіть знаходячись в стані очікування або блокування). 

Накладні затрати процесорного часу залежать від операцій початку і 

завершення обробки потоків і від операцій збереження  і відновлення стану 

потоків під час перемикань контексту. Чим більше потоків виконується, тим 

більше виникає перемикань контексту, а результатом цього стає погіршення 

продуктивності. 

Одно-потокові додатки відносно легко аналізуються, тому що точно 

відомий порядок виконання. А в багато поточних додатках набагато складніше 

прослідкувати виконання програми і проаналізувати порядок обробки коду. 
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Виконання ніяк не упорядковується по потокам, тому що заздалегідь невідомо, як 

планувальник буде розподілять час між потоками. В результаті вся фаза 

виконання додатка в цілому стає невизначеною. Пошук і усунення помилок в коді 

затрудняє не тільки ця невизначеність, але і необхідність узгодження потоків, яка 

збільшує ймовірність нових помилок. 

Внаслідок невизначеності порядку доступу до ресурсів в багато потокових 

програмах виникає ще цілий ряд проблем. Якщо два і більше потоків разом 

використовують деякий ресурс, то невідомо, в якому порядку вони будуть 

отримувати ресурс під своє розпорядження і працювати з ним. Наприклад, потоки 

t1 і t2 (рис 2.2.) намагаються змінити значення змінної sharedResource. Порядок 

доступу до змінної невизначений – значення може бути спочатку збільшене, або, 

навпаки, зменшено на одиницю: 

 

Рис 2.2. Приклад використання деякого ресурсу двома потоками 

Невизначений стан змінної sharedResource є наслідком так званого «стану 

гонки», який виникає, коли порядок виконання гілок коду в деякому фрагменті 

може відрізнятись в різних випадках. Не можна бути на сто відсотків впевненим, 

що потік  t1завжди виконується раніше, ніж потік t2. В даному випадку 

проблемним є не тільки невизначений порядок виконання, а і операції збільшення 

і зменшення на одиницю представлені декількома інструкціями байт-коду: 
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читання, зміна і запис. Переключення контексту може відбуватись і в ті моменти, 

коли інструкції байт-коду виконані частково, внасідок чого кінцеве значення 

змінної sharedResource стає залежним від порядку виконання: воно може 

дорівнювати 0,-1 або 1. Нуль виникає, коли перший потік встигає виконати запис 

значення до того, як його прочитає другий потік. Два інші результати, можуть 

трапитись, якщо два потоки встигли прочитати початкове значення, а кінцеве 

значення залежить, від того який потік виконає запис останнім. 

Оскільки перемикання контексту може відбуватись, коли один потік 

виконує частину коду, яка не повинна перериватись, потрібно визначити атомарні 

фрагменти інструкцій коду, які завжди виконуються повністю, без чергування с 

виконанням інших потоків. Під час виконання потоком атомарних фрагментів 

коду, інші потоки будуть заблоковані, до тих пір поки виконання даного 

фрагмента не завершиться. В мові Java атомарний фрагмент має назву 

взаємовиключним, тому що доступний тільки одному потоку. Атомарний 

фрагмент є можливість визначити багатьма способами, але найбільш загальним і 

часто застосовуваним механізмом синхронізації є ключове слово synchronized. 

  



38 

 

3 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

3.1 Процес розробки 

 

 

Після збору і вивчення теоретичних знань, потрібно приступити до 

розробки тестового додатка. При розробці даного додатку основною ціллю є 

відмалювати базове поле гри «Життя» і потім кожен крок змінювати кількість 

живих організмів згідно правил, які були описані в розділі 1. Також підраховувати 

кількість живих організмів та час досягнення «стаціонарного часу». 

Перед початком роботи потрібно встановити на персональний комп'ютер 

Java та середу розробки. Для коректної роботи мови Java потрібно завантажити та 

налаштувати Java SE Development Kit. 

Java SE Development Kit - безкоштовно розповсюджуваний компанією 

Oracle Corporation комплект розробника додатків на мові Java, що включає в себе 

компілятор Java, стандартні бібліотеки класів Java, приклади, документацію, різні 

утиліти і виконавчу систему Java. Java SE Development Kit є можливість 

завантажити з офіційного сайту компанії Oracle.  

Після завантаження Java SE Development Kit необхідно завантажити і 

налаштувати середу розробки. Для розробки додатку буде використовуватися  

Visual Studio Code, розробка компанії  Microsoft. 

Visual Studio Code - редактор вихідного коду, розроблений Microsoft для 

Windows, Linux і macOS. Позиціонується як «легкий» редактор коду для  

розробки на різних платформах веб- і хмарних додатків. Включає в себе 

відладчик, інструменти для роботи з Git, підсвічування синтаксису, IntelliSense і 

засоби для рефакторинга. Має широкі можливості для кастомізації: призначені 

для користувача теми, поєднання клавіш і файли конфігурації. Розповсюджується 

безкоштовно, розробляється як програмне забезпечення з відкритим вихідним 

кодом, але готові збірки розповсюджуються під ліцензією патентованого 
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програмного забезпечення. Після завантаження і налаштування Visual Studio Code 

потрібно його запустити (рис 3.1.)  і почати розробку. 

 
Рис 3.1. Початкове вікно редактора Visual Studio Code 

Розробку слід почати з розробки версії для одного потоку, щоб без проблем 

перейти до розробки багато потокового рішення та уникнення багів. 

Умовно розробку одно потокового варіанту можна поділити на такі етапи:  

 підрахування початкової кількості «клітин»; 

 відображення клітин на полі; 

 підрахунок початкового часу; 

 підрахунок поля для наступного кроку; 

 відображення кінцевого часу, тобто часу за який система досягла 

стаціонарного стану; 

 відображення кінцевої кількості «клітин»; 

Ключовою змінною в даному рішенні є змінна яка відповідає за розмір поля 

(рис. 3.2.). 

 

 
Рис. 3.2. Змінна яка відповідає за розмір поля 
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Під час дослідження, саме вона буде ключовою змінною, яка впливатиме на 

час роботи програми, тобто чим більше значення, тим більше часу витрачається 

на обчислення.  

Також потрібно відмітити, що для коректного відображення «клітин» 

використовується бібліотека StdDraw. 

StdDraw – це стандартна бібліотека малювання (відображення). Вона 

забезпечує основні можливості для створення графіки (відмалювання деяких 

об’єктів) за допомогою програм. Також вона використовує просту графічну 

модель, яка дозволяє створювати малюнки, що складаються з точок, ліній та 

кривих. 

Для реалізації багато потокової версії додатка потрібно додати класи 

ParallelCalculationOfState та ParallelWorker, які реалізують паралельну (мається на 

увазі на декількох потоках) роботу додатка. Сама реалізація бере за основу 

реалізацію однопотокого режиму і змінює механізм «малювання» та підрахунку 

наступного кроку відображення «клітин». Якщо говорити більш предметно про 

багато потокову реалізацію, то слід почати с введення нової змінної, яка 

відповідає за кількість процесорів (рис. 3.3.). 

 

 
Рис. 3.3. Змінна яка відповідає за кількість процесів 

Також зазнає змін етап підрахунку зовнішнього виду гри для наступного 

кроку. Умовно поле ділиться на рівні частини, кількість яких дорівнює кількості 

процесів і кожен процес відповідає за свою частину. Він підраховує, на своїй 

частині поля, зміни які відбудуться в наступному кроці. Саме таким чином 

реалізується багато потоковість. Інші етапи розробки нічим не відрізняються від 

одно потокової реалізації.  
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3.2 Дослідження досягнення «стаціонарного» стану при різних потоках і 

кількості «живих організмів» 

 

Дослідження буде базуватись на вимірі досягнення «стаціонарного» часу в 

різнопотокових режимах для різних розмірів полів. Досліджуваний ефект є дуже 

цікавим, адже для деяких алгоритмів збільшення кількості потоків дає 

непередбачуваний результат. Дослід допоможе практично перевірити даний ефект 

та зробити відповідні до результату висновки. 

Розпочати дослідження потрібно з найменшого розміру поля, але в той 

самий час самого оптимального – 1024. 

Змінюючи кількість потоків на виході отримуємо час досягнення 

«стаціонарного» стану.  

Отримані результати дослідження наведені в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 Результати експерименту з розміром поля 1024. 

Кількість 

потоків 
Час роботи, мс 

Кількість операцій на один 

потік 

1 9327 1048576 

2 6703 524288 

4 5789 262144 

8 7060 131072 

16 7633 65536 

32 8280 32768 

64 8453 16384 

128 11215 8192 

256 18902 4096 

512 37767 2048 

 

Також в графічному варіанті вийшов наступний графік (рис 3.5): 
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Рис. 3.4. Результати експерименту з розміром поля 1024 

Даний експеримент демонструє цікаву залежність. Спочатку час стрімко 

падає, але потім різко зростає.  

Початковий виграш, якщо порівнювати роботу на одному потоці - 9327 мс  і 

найнижчий час в розмірі 5789 мс  (4 потоки), то отримаємо в процентному 

співвідношенні 38 відсотків. Відсоток являється досить значним, особливо, в тому 

разі, коли йдеться про високо навантажені додатки. Але далі графік стрімко йде 

вгору, що в свою чергу пояснюється тим, що час, який був заощаджений за 

рахунок збільшення кількості потоків виконання, «з’їдається» витратами на 

створення і підтримку багато потокового режиму власне мовою програмування, в 

нашому випадку мовою Java.  

Для того щоб більш наглядно продемонструвати даний ефект було 

прийнято рішення пропорційно збільшувати розмір поля.  

Буде проведено ще два дослідження, для початку поле було збільшене до 

2048 клітин. Отримані результати зображені в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 Результати експерименту з розміром поля 2048. 
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Кількість 

потоків 
Час роботи, мс 

Кількість операцій на один 

потік 

1 51352 4194304 

2 27276 2097152 

4 25297 1048576 

8 26101 524288 

16 26766 262144 

32 27443 131072 

64 29126 65536 

128 30955 32768 

256 35981 16384 

512 46844 8192 

 

Результати підтверджують теорію. Також через збільшення розміру поля 

збільшилась кількість операцій на один потік, що в свою чергу вплинуло на час 

виконання.  

Задля того щоб експерименти не викликали жодних сумнівів було прийнято  

рішення ще раз збільшити розмір поля до 4096 клітин. 

Результати третього дослідження зображенні на таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 Результати експерименту з розміром поля 4096. 

Кількість 

потоків 
Час роботи, мс 

Кількість операцій на один 

потік 

1 206472 16777216 

2 115825 8388608 

4 104114 4194304 

8 102572 2097152 
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Продовження таблиці 3.3. 

16 103168 1048576 

32 103312 524288 

64 102343 262144 

128 104768 131072 

256 107688 65536 

512 119488 32768 

 

Третє дослідження чітко показує, що проблема зберігається. В свою чергу 

час і навантаження на потоки ще більше зросли. 

Більш наглядний огляд результатів можна отримати переглянувши рисунок 

3.5., на якому зображений графік, що демонструє три криві  з результатами трьох 

досліджень для полів розміром: 1024, 2048 та 4096 клітин. 

 

Рис. 3.4. Графічне зображення досліджень  
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ВИСНОВКИ 

  

 

В результаті даної роботи був здійснений огляд мови Java, ООП, 

функціонального програмування, гри «Життя», основ багато потоковості та 

недоліків її використання. Проведено роботу по дослідженню різних системних 

механізмів та тестування їх роботи під час навантаження.  

 Актуальність роботи найкраще себе проявить, під час лекцій та занять на 

яких на базі роботи можна демонструвати основи мови Java та розробки з 

використанням більше одного потоку.  

В першому розділі було проаналізовано та розглянуто основи гри «Життя» 

та її існуючі алгоритми. Серед основ гри особливу увагу приділено ідеї, правилам, 

історії, основним видам форм які можуть створювати фігури, а також правильна 

послідовність ходів для продовження гри. 

В другому розділі були ґрунтовно дослідження Java її основні поняття та 

принципи. Функціональне програмування на Java, готові рішення, які дозволяють 

програмувати в функціональному стилі та приклади власноручної імітації 

функціонального програмування в Java. Обширно викладене ООП на Java, яке 

являється основним стилем розробки і широко використовується. Також окрім 

Java, були розглянуті принципи багато потокового та багато процесорного 

програмування, в тому числі такі поняття як потік і процес. Наведенні приклад 

ефективного використання багато потокового програмування. А також окрема 

увага була приділена недолікам багато потоковості. 

Був розглянутий і досліджений час досягнення «стаціонарного» стану гри, в 

різних умовах. Цікавий ефект, що виникає під час дослідження напряму 

пов’язаний з проблемами багато потоковості. А саме, демонструє що при 

навантаженні і використанні великої кількості процесів система витрачає багато 

ресурсів для підтримки програми, за рахунок чого час її роботи зростає. Для 

обґрунтування та демонстрації даного ефекту були проведені досліди і 

представлені таблиці, рисунки і теоретичні дані. 
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В результаті даної роботи було розглянута наукова база: основи та 

проблеми багато потоковості,  загальна інформація про Java, ООП та 

функціональне програмування на Java. Також була досліджена гра «Життя», її 

правила та алгоритми.  

Основую роботи являється аналіз ефективності роботи гри «Життя» в 

різних умовах, для повного аналізу були проведені дослідження, які допомогли 

розглянути та дослідити основні проблеми ефективності. Дослідження 

проводились за допомогою додатка, який створений за допомогою мови Java та 

реалізував алгоритм гри «Життя». Що стосується дослідів, то на базі додатку були 

досліджені і розглянуті особливості роботи гри в різно потокових режимах. Для 

підтвердження результатів були наведені таблиці та рисунки з отриманими 

даними. 
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