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Аннотація. Дослідження, яким присвячена робота стосуються аналізу умов, при яких на першому 

плані вимальовуються такі поняття, як продуктивність, стійкість, надійність функціонування, прогнозування 

та планування процесів, які відбуваються при обслуговуванні користувачів сайтом.   
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Abstract. The study, which is devoted to the analysis of working conditions under which the foreground loom 

concepts such as performance, stability, reliability, performance, forecasting and planning processes that occur at 

service users. 
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Вступ 

Сучасні реалії з кожним днем висувають до розробників програмного забезпечення все нові і 

нові вимоги. Однією з таких вимог є досить гостра і актуальна вимога, яка стосується 

перенавантаження чи збою роботи сайту через велику кількість відвідувачів. Очікуваний поступовий 

приріст користувачів можна прогнозувати, але коли посилання з’явиться у відомих ЗМІ, може 

виникнути непередбачена ситуація, яка полягає в неочікуваному різкому збільшенні відвідувань. В  

подібних випадках замість отримання нових постійних клієнтів, сайт буде недоступний, а трафік 

втрачений. 

Є два виходи з ситуації: масштабування та оптимізація. 

Для початку постає вибір між налаштуванням сервера на звичайному віртуальному хостингу  

з подальшим налаштуванням балансуванням трафіка, та вибором хмарного сервера, на якому можна 

повністю контролювати процес налаштування, на відміну від хостингу. Взявши для прикладу 

інфраструктуру Амазон (Amazon Web Services, далі AWS), можна побудувати сайт який буде 

використовувати два різних незалежних один від одного серверів (інстанси), які будуть знаходитись в 

різних зонах (Америка та Європа), на налаштувати між ними балансування трафіка (Elastic Load 

Balancing), з використанням цих інструментів ножна добитися високого рівня відмовостійкості та 

безпеки сайту. А для забезпечення запропонованого рішення потрібно звернути увагу на якість та 

ціну обладнання яке буде обслуговувати створюваний сайт. 

Слід визначитись які з критеріїв будуть використовуватись прямий чи інверсний, для цього 

слід виходити з міркувань, щодо актуальності інформації яка буде знаходитись на сайті, фінансових 

можливостей компанії яка замовляє сайт та збитків від недоступності сайту та втрати клієнтів. Також 

слід враховувати цільову аудиторію, контингент якої може бути потенційними споживачами 

інформації. Крім того  необхідно досліджувати статистичні  дані, які  крім лінійної детермінованої 

складової часто мають періодичну - сезонну складову. Сезонним трендом будемо вважати періодичні 

коливання потоку завдань не тільки з періодом один рік, але й щомісячні, щотижневі (вікенди), 

добові. Є ще специфічні тренди - піки чи спади відвідувачів під час виборів, війн, стихійного лиха, 

тощо. Далі подано приклад наведених вище процесів. 
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  Стенд
       Збираємо "входи" (параметри виробничої системи і процесу моделювання) i 

"виходи" (числа, графіки) в межах однієї сторінки. Обчислюємо потік інвестицій:  

invk Vs1 k Vs2 k Vs4 k Vs5 k  . 

       Дивлячись на графік функції інвестицій визначіть (пряма повинна бути дотичною): 

максимальну віддачу інвестицій  Kim 0.34  грн_випуску/грн_інв_рік  при темпі інвести- 

цій Ym 19  грн_інв_рік .   Рівняння прямої:   vin y( ) Kim y . 
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 Параметри функції розвитку: ампл.  am .8  ; 

частота al .2  ; увігнутість sl 10

 коефіцієнт остаточної вартості фондів prcv .9  

Функція розвитку   Fu y( ) F4 y am al sl( )

 Стартовий темп виробництва  X1o 0.5

 Точність оптимізації (сітка) Sit 40    sitkr 40

Ліміт ресурсу  Ymx 20  ціна ресурсу  pro 0.20

Критерій (накопичений випуск)  Sp 108 уо  

 Ресурси: взяли Skr 81 повернули: vіkr 233

Моменти переключ. Перек 6.6     Викл 10.
 

Рисунок 1 – Приклади прогнозованого та стихійного тренда 



Отже, для того, щоб забезпечити стабільність функціонування сервера слід враховувати 

досить багато факторів. Крім того, особливу увагу потрібно звернути на еволюцію навантаження та 

потрібні рівні навантаження. Це тягне за собою необхідність прогнозування та планування 

продуктивності, так, як ігнорування таких важливих речей може призвести до несподіваної 

неготовності та до проблем, пов’язаних з функціонуванням системи. 
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