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(СЛАЙД 1) 

 

Доброго дня, шановні члени державної комісії та шановні присутні. 

Вашій увазі надається дипломна робота на тему: «Дослідження хмарних 

технологій для корпоративного обміну даними в великих комерційних 

підприємствах». 

  



(СЛАЙД 2) 

 

Об’єктом дослідження даної роботи виступають технології для 

побудови системи управління великим обсягом інформації. 

Предметом дослідження цієї роботи виступають алгоритми та методи 

дослідження роботи баз даних та пошукових систем.  

Метою цієї роботи є порівняння алгоритмів та технології збереження, 

агрегацій, вибірки даних для великого обсягу інформації 

Новизна роботи полягає у адаптації існуючих алгоритмів та технології 

роботи з великим обсягом даних для створення агрегацій, вибірок та для 

подальшої роботи з цими даними. 

Практична цінність полягає у тому, що отримані результати аналізу 

системи збереження даних можна використовувати у більшої кількості 

високонавантажених підприємств для ведення звітів та подальшої роботи з 

цією інформацією, які зможуть використовуватись для ведення зручного 

обліку. 

Завдання: 

1. Проведено аналіз хмарних технологій та обрані найбільш підходящі 



2. Проаналізовані основні методи та технології збереження даних, вивчені 

їх основні переваги та недоліки. 

3. Проаналізовані особливості даних, які використовують корпоративні 

системи. 

4. Розроблена система для порівняння ефективності та швидкості вибірки 

даних, які вона використовує.  

5. Проведено тестування ефективності технологій за допомогою 

розробленої системи.  

6. Проведено аналіз результатів тестування для кожної з технологій. 

  



(СЛАЙД 3)  

 

Для створення системи були використані наступні програмні засоби: 

− PostgreSQL - об'єктно-реляційна система керування базами даних 

(СКБД) 

− MySQL - вільна система керування реляційними базами даних 

− PHP - скриптова мова програмування, була створена для генерації 

HTML-сторінок на стороні вебсервера. 

− Elasticsearch - вільне програмне забезпечення, пошуковий сервер, 

розроблений на базі Lucene. Надає розподілений, мультиарендний 

повнотекстовий пошуковий рушій з HTTP вебінтерфейсом і 

підтримкою безсхемних JSON документів. 

− Laravel - безкоштовний, з відкритим кодом PHP-фреймворк, 

призначений для розробки вебдодатків відповідно до шаблону model–

view–controller (MVC). 

− Nginx (engine x) - вільний вебсервер і проксі-сервер. Є версії для 

сімейства Unix-подібних операційних систем (FreeBSD, GNU/Linux, 

Solaris, Mac OS X) та Microsoft Windows. 
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(СЛАЙД 4) 

 

Для проведення тестування а також порівняння результатів була 

підготовлена спеціальна тестова система, яка схожа на систему компанії для 

можливості оцінити результати тестів, а саме швидкість вибірки даних у 

великому масштабі та прийняти рішення, яка з технологій підходить 

найбільше для високонавантаженої системи.  

Для виконання дослідження необхідно: 

• Створити та налаштувати тестовий сервер 

• Створення індексу 

• Створення мапінгу 

• Міграція даних з баз даних до тестового серверу 

• Написати скрипти для тестів 

• Виконати тестування 

• Провести аналіз на основі тестувань 

  



(СЛАЙД 5) 

 

На цьому слайді зображена діаграма компонентів створеного веб-

додатку. 

  



(СЛАЙД 6) 

 

На цьому слайді зображена діаграма діяльності створеного веб-

додатку. 

  



(СЛАЙД 7) 

 

В результаті був розроблений веб-додаток, якій був використано для 

тестування вище описаних технологій. На слайді, приклад результату 

роботи технологій с точки зору користувачів. 

  



(СЛАЙД 8) 

 

Для тестування технологій було використано тестування технології 

MySQL.На цьому слайді зображено вплив кількості даних на швидкість 

вибірки.  

  



(СЛАЙД 9) 

 

Для тестування технологій було використано тестування технології 

PostrgeSQL. На цьому слайді зображено вплив кількості даних на швидкість 

вибірки. 

  



(СЛАЙД 10) 

 

Для тестування технологій було використано тестування технології 

Elasticsearch. На цьому слайді зображено вплив кількості даних на 

швидкість вибірки. 

  



(СЛАЙД 11) 

 

На цьому слайді зображено порівняння швидкості для різних 

технологій. Тут можна зробити висновок що найкраще використання 

Elasticsearch для ста тисяч файлів і більше, а для меншої кількості даних 

доцільно використати PostgeSQL. Так як великі комерційні проекти 

потребують даних більше ніж сто тисяч, найкраща технологія для таких 

корпоративних систем це Elasticsearch. 

Також можемо зробити висновки що PostgreSQL працює на 13.5% 

швидше ніж MySQL для максимального значення кількості файлів, а 

Elasticsearch на 21% швидше ніж MySQL. При цьому PostgeSQL працює 

повільніше ніж Elasticsearch на 8.7 %. 

  



(СЛАЙД 12) 

 

У результаті для дослідження були обрані три основні технології 

збереження даних Elasticsearch, MySQL, PostgreSQL. На основі досліджень 

були отримані наступні результати. Доцільність використання Elasticsearch 

існує для кількості файлів від ста тисяч що відповідає вимогам для 

високонавантажених комерційних систем, PostgreSQL ефективніше ніж 

MySQL в середньому на 13.5% а Elasticsearch на ста тисяч файлів 

ефективніше PostgreSQL на 8.7%, та ефективніше ніж MySQL на 21%. 

Не дивлячись на те, що було проведено тестування лише для трьох 

технологій для визначення кращої для корпоративних систем, можливо 

створення нових наборів тестів з застосуванням нових технологій для 

отримання ще кращих результатів, або ще кращім вдосконаленням є 

застосування одночасно двох або більше технологій для створення 

гібридних систем. 

  



(СЛАЙД 13) 

 

Дякую за увагу! 


