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Актуальність роботи

• На сьoгoднiшнiй день бiльшiсть систем 
працюють базуючись на клiєнт-сервернiй 
архiтектурi, тoму важливoю задачею є 
мoнiтoринг та аналiз рoбoти сервiсiв, щo є 
гoлoвними кoмпoнентами в цьoму 
прoцесi.Моніторинг та аналіз систем сервісів на 
сервері поширені практично в усіх галузях 
інформаційних технологій. Цей напрям потребує 
поглибленого теоретичного і практичного 
аналізу досліджуваних процесів та створення 
спеціальних математичних засобів для 
прогнозування показників роботи сервера. 



Об’єкт, предмет і мета 
дослідження
• Об’єкт дослідження – показники роботи сервісів 

на сервері.

• Предмет дослідження – системи моніторингу та 
аналізу показників, методи прогнозування.

• Методи дослідження  – теорія моніторингу і 
прогнозування показників роботи сервісів, 
регресійний аналіз, нейроннні мережі.

• Мета роботи – розширення функціоналу системи 
моніторингу у напрямі прогнозування 
показників сервісів та підтримки прийняті 
рішення щодо розподілу ресурсів сервера. 



Постановка задачі

1. Провести аналіз існуючих підходів та систем 
моніторингу та аналізу показників роботи 
серверів. 

2. Провести огляд сучасних моделей та методів 
прогнозування часових рядів.

3. Зібрати необхідні данні для проведення 
експерементів.

4. Створити додаток для однієї з систем моніторингу, 
що дозволяє прогнозувати стан показників.

5. Провести практичне застосування додатку.

6. Провести аналіз отриманих результатаів.



Основні функції моніторингу

• Відомості та оповіщення про помилки;

• Відстеження продуктивності і навантаження на 
веб-сервер;

• Збір показників відгуку, швидкості роботи 
програми, частота відмов;

• Моніторинг помилок в роботі програми і 
функціональності його компонентів;

• Моніторинг запитів в базі даних (БД) і час 
відгуку.



Рівні моніторингу

ВД

Бізнес логіка

База даних

Апаратна частина



Типи моніторингу

Типи метрики

Типи

моніторингу

Час 

виконання 

запитів

Фізичні 

ресурси

Кількість 

запитів

Частота 

запитів

Результа

т та стан 

запитів

Системний моніторинг +

Серверний моніторинг + +

Моніторинг 

доступності

+ +

Моніторинг 

продуктивності

+ + +

Моніторинг транзакцій + +

Моніторинг кінцевого 

користувача

+ + +



APM

Основні принципи:
• Виявлення;

• Діагностика;

• Вирішення проблем продуктивності;

Функції:
• Комплексний аналіз продуктивності та доступності додатки;

• Вивчення роботи кінцевих користувачів за допомогою сценаріїв, 
виконуваних в різних місцях застосування;

• Відстеження реальних операцій користувачів для прискореного 
вирішення проблем;

• Отримання аналітичної картини додатки для швидкого виявлення та 
вирішення аномалій;

• Обмін сценаріїв між тестовим і операційним этапом для підвищення 
якості додатку;

• Аналіз і обробка звітів.



Kieker



NewRelic



Glassbоx 



AppDynamics



Результати виконаного 
моніторингу



Резултати прогнозування



Дякую за увагу


