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(СЛАЙД 1) 

 

 

Доброго дня, шановні члени державної екзаменаційної комісії! 

До вашої уваги надається магістерська робота з теми «Дослідження 

ефективності асинхронного програмування на прикладі розробки серверної 

частини веб-сайту інтернет-магазину». 

 

  



(СЛАЙД 2) 

 

 

Метою даної дипломної роботи є визначення ефективності асинхронного 

програмування у порівнянні з іншими методами розробки на прикладі серверної 

частини веб-сайту інтернет-магазину. 

У роботі вирішуються основні завдання: 

– проаналізовані основні підходи та моделі для створення інформаційних 

систем; 

– проаналізовані методи вирішення проблеми; 

– визначені ключові показники ефективності інформаційних систем; 

– безпосередньо розроблена серверна частина веб-сайту; 

– проаналізована ефективність підходів, одним з яких є асинхронне 

програмування. 

 

  



(СЛАЙД 3) 

 

Для проведення дослідження необхідно перш за все проаналізувати 

предметну область, а саме оглянути основні підходи для створення 

інформаційних систем. Є три основних підходи до розробки це синхронне 

програмування, багатопоточне та асинхронне.  

При написанні програм з використанням синхронної програмної моделі, 

завдання у коді будуть виконуватися один за одним, при цьому виконання 

наступного завдання розпочнеться лише після завершення попереднього.  

У програмах які працюють у багатопоточному режимі, той самий набір завдань 

може виконуватися одночасно, розподіляючись за існуючими потоками.  

При асинхронній роботі програми, виконання завдання може призупинятися, 

зберігаючи поточний стан і тим часом розпочати виконання іншого завдання. 

  



(СЛАЙД 4) 

 

 

Наступний крок для проведення дослідження це аналіз методів вирішення 

проблеми. Проблема у даній роботі це як розробити приклад серверної частини 

веб-сайту інтернет-магазину, як провести тестування та як оцінити ефективність 

підходів до розробки програмного продукту в цілому, та зокрема асинхронного 

програмування. Для розробки прикладу та його тестування, були оглянуті кілька 

відповідних мов програмування та існуючи програмні засоби на їх базі. Як 

результат була обрана мова програмування Python, завдяки можливості простої 

та швидкої розробки. Та два фреймворки для розробки веб-сайтів та веб-додатків 

на її основі, а саме Django, як представник синхронних інформаційних систем, та 

Sanic, як представник асинхронного підходу до розробки. У якості інструменту 

для тестування був обраний Locust, який дозволяє значно спростити процес 

тестування, надаючи готові програмні модулі. 

 

  



(СЛАЙД 5) 

 

 

Найважливішим етапом для проведення дослідження є визначення ключових 

показників ефективності та оформлення математичної моделі.  

Ключовими показниками ефективності будь-якого сайту є кількість 

опрацьованих запитів на секунду (англ. Request per second, скорочено RPS) і час 

на опрацювання запиту (англ. Time per request, скорочено TPR). 

Розрахунок пропускної здатності системи здійснюється за формулою Літтла: 

RPS = 
𝑁

𝑇 ∗ 𝑊 
 

де N - кількість запитів, що надходять за секунду, T - час, необхідний для 

опрацювання одного запиту, W - кількість потоків системи, які опрацьовують 

запити. 

  



(СЛАЙД 6) 

 

 

Після аналізу методів вирішення проблеми, необхідно безпосередньо розробити 

серверну частину веб-сайту. Для цього необхідно визначити основні функції, які 

система буде виконувати та взаємодію між системою та її учасниками. На слайді 

зображено діаграма прецедентів яка зображує актора, тобто користувача з 

визначеною роллю та варіанти використання системи.  

  



(СЛАЙД 7) 

 

 

Кожна функція складається з послідовності взаємодій між об’єктами системи. 

Діаграма послідовності, яка наведена на слайді, зображує для функції авторизації 

користувачів послідовність повідомлень, що передаються між об'єктами. На 

діаграмі можливо побачити що ця функція, як і усі інші робить запити до бази 

даних. 

  



(СЛАЙД 8) 

 

 

Діаграма класів, яка зображена на слайді, використовується для моделювання 

об'єктів, що складають систему, для відображення взаємозв'язків між об'єктами 

та для опису того, що ці об'єкти роблять, і послуг, які вони надають. Також 

діаграма класів зображує схему бази даних, і, як видно на слайді, більшість 

таблиць пов’язані між собою, що подовжує час очікування відповіді, через 

необхідність отримати дані з кожної таблиці. 

  



(СЛАЙД 9) 

 

 

Для запуску розроблених прикладів необхідне виконання наступних вимог до 

апаратно-програмного забезпечення 

Апаратні вимоги: 

– 64-разрядний (x64/x86_84/amd64/Intel 64) процесор з тактовою частотою 

не менш ніж 2,8 ГГц; 

– 1 ГБ ОЗП; 

– 2 ГБ пам’яті на носії-накопичувачі даних; 

– наявність широкосмугового доступу до мережі Інтернет – рекомендована 

швидкість не нижче 20 Мбіт/с 

Програмні вимоги: 

– операційна система сімейства GNU/Linux із версією ядра ≥ 5.3.0; 

– засіб контейнеризації Docker – версія не нижче 19; 

– засіб керування контейнерами Docker Compose – версія не нижче 1.20; 

– Вебсервер NGINX – версія не нижче 1.17; 

– Python – версія не нижче 3.8; 

– PostgreSQL – версія не нижче 13. 



(СЛАЙД 10) 

 

 

Аналізуючи отримані дані, можна отримати наступні базові параметри 

для Sanic: 

− злам кривої середньої кількісті оброблених запитів за секунду (RPS) 

відбувається при досягненні: 56.1; 

− злам кривої середнього часу обробки запиту відбується при 

досягненні: 399 мс. 

Аналізуючи отримані дані, можна отримати наступні базові параметри 

для Django: 

− злам кривої середньої кількісті оброблених запитів за секунду (RPS) 

відбувається при досягненні: 19.4; 

− злам кривої середнього часу обробки запиту відбується при досягненні: 

1200 мс. 

  



(СЛАЙД 11) 

 

 

Аналізуючи отримані дані, можна отримати наступні базові параметри 

для Sanic: 

− злам кривої середньої кількісті оброблених запитів за секунду (RPS) 

відбувається при досягненні: 42.7; 

− злам кривої середнього часу обробки запиту відбується при 

досягненні: 525 мс. 

Аналізуючи отримані дані, можна отримати наступні базові параметри 

для Django: 

− злам кривої середньої кількісті оброблених запитів за секунду (RPS) 

відбувається при досягненні: 14.7; 

− злам кривої середнього часу обробки запиту відбується при 

досягненні: 1525 мс. 

  



(СЛАЙД 12) 

 

 

Аналізуючи отримані дані, можна отримати наступні базові параметри 

для Sanic: 

− злам кривої середньої кількісті оброблених запитів за секунду (RPS) 

відбувається при досягненні: 42.0; 

− злам кривої середнього часу обробки запиту відбується при 

досягненні: 524 мс. 

Аналізуючи отримані дані, можна отримати наступні базові параметри 

для Django: 

− злам кривої середньої кількісті оброблених запитів за секунду (RPS) 

відбувається при досягненні: 15.2; 

− злам кривої середнього часу обробки запиту відбується при 

досягненні: 1467 мс. 

  



(СЛАЙД 13) 

 

 

Аналізуючи отримані дані, можна отримати наступні базові параметри 

для Sanic: 

− злам кривої середньої кількісті оброблених запитів за секунду (RPS) 

відбувається при досягненні: 42.1; 

− злам кривої середнього часу обробки запиту відбується при 

досягненні: 517 мс. 

Аналізуючи отримані дані, можна отримати наступні базові параметри 

для Django: 

− злам кривої середньої кількісті оброблених запитів за секунду (RPS) 

відбувається при досягненні: 16.1; 

− злам кривої середнього часу обробки запиту відбується при 

досягненні: 1384 мс. 

  



(СЛАЙД 14) 

 

 

Аналізуючи створену таблицю за результатами тестування 1, можна зробити 

висновок, що асинхронний код має перевагу над синхронним у середньому на 

288%. 

Аналізуючи створену таблицю за результатами тестування 2, можна зробити 

висновок, що асинхронний код має перевагу над синхронним у середньому на 

290%. 

Аналізуючи створену таблицю за результатами тестування 3, можна зробити 

висновок, що асинхронний код має перевагу над синхронним у середньому на 

276%. 

Аналізуючи створену таблицю за результатами тестування 4, можна зробити 

висновок, що асинхронний код має перевагу над синхронним у середньому на 

263%. 

  



(СЛАЙД 15) 

 

Аналізуючи результати усіх чотирьох тестувань, необхідно розрахувати 

середню перевагу асинхронного підходу до розробки інформаційних систем 

перед синхронним підходом на прикладі розробки серверної частини веб-сайту 

інтернет-магазину. Для цього була взята середня перевага з проміжних 

висновків, а саме з першого тесту: 288%, з другого: 290%, з третього: 276% та з 

четвертого: 263%. Після чого розрахувалось середнє арифметичне: 

 

288 + 290 + 276 + 263

4
= 279.25 ≈ 280%  

 

Як відповідь на головне запитання дослідження: ефективність асинхронного 

програмування над синхронним, отриманий результат, що при створенні 

системи з одним робочим процесом, при рівних умовах, асинхронна система 

буде оброблювати запити на 280% швидше та сумарно зможе оброблювати 

запитів у секунду на 280% більше. 

  



(СЛАЙД 16) 

 

 

Дякую за увагу! 

 


