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потребувати допомоги. В доповіді, відповідно до [2], досліджено функції  

автоматизованої інформаційної системи [3] благодійної організації «Хесед До-

рот» та її підсистем, синтезовано структуру автоматизованої інформаційної 

системи. Описано математичну модель максимальної інтенсивності потоку за-

явок, на основі якої виконано розрахунок необхідної продуктивності серверу 

автоматизованої інформаційної системи благодійної організації «Хесед До-

рот». Запропоновані в роботі рішення дозволяють побудувати високопродук-

тивну автоматизовану інформаційну систему благодійної організації «Хесед 

Дорот», яка в свою чергу дозволить швидко та якісно обслуговувати осіб, які 

потребують допомоги та вирішувати інші соціальні проблеми. 
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Висока доступність, надійність та запобігання блокуванню даних є най-

важливішими параметрами мультихмарних систем, що об'єднують у собі ре-

сурси різних провайдерів хмарних сховищ даних. Хоча такі сховища можуть 

відрізнятися за моделлю даних, узгодженістю, моделлю підтримки транзакцій 

даних і ціною обслуговування, розгортання додатків і реплікація даних у трьох 

провайдерів призводить до більшої доступності на тлі складнощів з репліка-

цією даних та управлінням мережевої затримки [1, 2]. Тому пошук компромісу 

між узгодженістю та мережевою затримкою при різних механізмах розповсю-

дження оновлень даних є важливою науковою проблемою [3]. 

Метою доповіді є побудова математичної моделі розрахунку інтеграль-

ного показника  ефективності  механізму реплікації даних у географічно роз-

поділених мультихмарних системах. В доповіді обґрунтовується необхідність 

оцінки корисності використання у мультихмарній системі різних протоколів 

реплікації, що впливають на мережну затримку доступу до актуальних даних, 

та відображують реалізовану модель узгодження даних. Наведені результати 

вимірювань часу відгуку під час оновлень даних, що було ініційовано корис-

тувачами, у трьох хмарних провайдерів свідчать про необхідність розгляду 

впливу мапи дата-центрів кожного хмарного провайдера на кількість реплік, 

що доцільно розташовувати загалом у кожного провайдера хмарних послуг. 

Запропоновано до складу інтегрального показника ефективності додати кіль-

кість реплік та показник їхнього географічного розосередження. 
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Використання різних систем навігації та методів наведення для орієнтації 

у просторі й визначення поточних координат ракети-носія при наявності пере-

шкод та відсутності достатньої видимості призводить до значних похибок при 

отриманні навігаційної інформації. Тому виникає задача теоретичного дослі-

дження комплексування навігаційних даних за технологією Data Fusion [1]. 

Однією з найважливіших складових вирішення цієї проблеми є багаторівнева 

технологія злиття даних з різних джерел для створення та розвитку метамоделі 

розподілених джерел даних, моделі об’єднання рішень [2]. Із завданнями під-

вищення точності навігації та наведення об’єктів ракетно-космічної техніки 

пов'язана необхідність розробки нових підходів і моделей для дослідження 

експериментальних даних, тому тема є актуальною та практично-значимою. 

Метою доповіді є розробка та опис моделей підвищення точності навігації та 

наведення, що враховує можливість отримання даних з різних навігаційних 

приладів, та дозволяє сумісно використовувати її за технологією Data Fusion, 

як в системі навігації так і в системі наведення, для забезпечення безперервної 

роботи всієї системи на різних фазах навігації. В доповіді формулюються за-

вдання та мета дослідження, визначаються основні приватні завдання, пропо-

нуються алгоритми комплексування навігаційних даних у системах керування 

об’єктів авіаційно-ракетної техніці.  
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