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(СЛАЙД 1) 

 

 

Доброго дня, шановні члени державної комісії та шановні присутні. Вашій 

увазі надається дипломна робота на тему: «Дослідження ефективності 

використання різних баз даних для високонавантажених сайтів».  



(СЛАЙД 2) 

  

 

Об’єктом данної дослідження є високонавантажені системи. 

Предметом дослідження є дослідження ефективності баз даних для 

високонавантажений систем.  

Метою є дослідження ефективності роботи найпопулярніших систем 

керуваннями баз даних для високонавантажених систем.  

  



(СЛАЙД 3)  

  

Наукова новизна дослідження полягає в аналізі ефективності роботи 

систем керування базами даних різними методами та алгоритмами умовах 

використання їх для високонавантажених систем.  

Практична цінність полягає в тому, що за допомогою отриманих 

результатів можна краще проектувати високонавантажені системи завдяки 

правильному вибору баз даних, що зробить систему більш витривалою та 

продуктивною.   

 

(СЛАЙД 4) 



  

У роботи вирішуються такі завдання: 

− аналіз особливості розробки високонавантажених систем та сайтів; 

− дослідження наявні системи керування базами даних та виділити їх 

особливості та унікальні для них елементи; 

− аналіз методів та засобів для тестування високонавантажених систем та баз 

даних; 

 

 (СЛАЙД 5)  



  

 

У роботи вирішуються також такі завдання: 

− розробка тестової середи на якій основі будуть проводитись дослідження; 

− проведення дослідження  порівняння обраних систем керування базами 

даних в межах їх використання для високонавантажених систем; 

− зроблення висновків на основі проведених тестів. 

 

 

(СЛАЙД 6) 



 

У минулому було проведено схожі дослідження з порівнянь баз даних. До 

таких можно віднести “Дослідження порівняння продуктивності 

найпопулярніших реляційних і нереляційних систем управління базами даних” 

яке було проведене в 2018 році. Ця дисертація досліджує поточні знання про 

методи вимірювання ефективності баз даних, та порівнює продуктивність двох 

вибраних баз даних. 

Ще одно дослідження яке можна назвати це “Дослідження порівняння 

продуктивності бази Firebase і бази даних MySQL за допомогою тесту Wilcoxon” 

проведене в 2019 році. Це дослідження має на меті порівняти продуктивність 

Firebase Realtime Database і MySQL як системи керування базами даних для 

мобільного додатку Toddlers Daily Nutritional Needs. Порівняння здійснюється за 

часом відповіді бази даних. Їх продуктивність порівнюється за допомогою 

звичайних операцій CRUD. Дані кожної операції аналізуються за допомогою 

тесту Wilcoxon.  

Є й інші, схожі дослідження але всі вони мають декілька недоліків: 

− найбільш підходящі дослідження проводились досить давно та через те, що 



технології розвиваються дуже швидко, ці дослідження вже є застарілими та 

потребують  повторного проведенні; 

− зазвичай в цих дослідженнях відбувається порівняння тільки двох обраних баз 

даних, при чому обрані такі бази даних не через їх популярність чи попит, а 

через необхідність порівнянь саме цих баз даних через потреби компанії чи 

реально існуючого додатку; 

Через наведені вище причини було прийняте рішення в проведенні цього 

дослідження, де береться за необхідно порівняти декілька найпопулярніших баз 

даних та детально порівняти їх ефективність використання у високонавантаженій 

системі 

 

  



(СЛАЙД 7) 

 

Для виконання дослідження необхідно: 

• створити тестувальну середу, на основі якої буде проводитися заміри 

продуктивності роботи системи з різними базами даних.  

• підготувати декілька баз даних, які будуть порівнюватися поміж собою. 

Всі ці системи повинні мати схожу структуру, задля того щоб уникнути 

впливу схеми на коректність тестів.  

• написати скрипти різноманітних тестів  

• провести заміри продуктивності роботи системи під високими 

навантаженнями. 

• проаналізувати та на їх основі зробити висновки щодо використання 

різних баз даних.  

 

  



(СЛАЙД 8) 

  

  

Далі розглянемо декілька різновидів діаграм які ілюструють процес 

проведення дослідження. Перша діаграма це діаграма діяльності яка зображує 

робочі процеси поетапних дій та дій із підтримкою вибору, ітерації та 

паралельності. Процес виконання дослідження складається з наступних дій. 

Запуск тестової середи, запуск тесту, отримання результатів, перевірка чи 

задовольняє тест наявним вимогам. Якщо тест не задовільняє вимогам, тест 

проводиться повторно. Якщо задовільняє тоді запускаються інші наявні тести. 

Якщо таких тестів немає то тестова середа зупиняється. 

  



(СЛАЙД 9) 

 

 

Далі розглянемо діаграму послідовності (які для деякого набору об’єктів на 

єдиній тимчасовій осі показують життєвий цикл цих об’єктів і взаїмодію акторів 

інформаційної системи в рамках прецеденту). 

Тут ми можемо побачити діаграму послідовності для процесу виконання 

тесту. Спочатку користувач. Запускає тестову середу. Після того як середа 

запущена, користувач запускає наявні тести. Після того як користувач запустив 

тести, ці тести звертаються до тестової середи, та виконують певні операції. Ці 

операції передбачають звернення до бази даних. Поверненні дані оброблюються 

та після завершення тесту виводиться результат проведння тесту, який потім буде 

використаний для порівняння баз даних. 

 

  



(СЛАЙД 10) 

 

Діаграма взаємодії ілюструє послідовне виконання якогось процесу, що 

протікає між об'єктами чи частинами системи. Об’єктами системи є користувач, 

тестувальна середа, скрипти для тестів та база даних. На діаграмі показано 

послідовну взаємодію обїектів.   



 (СЛАЙД 11) 

 

Для проведення дослідження було розроблено тестову середу на основі 

якої буде проводитись тести. Запущений вигляд системи наведено на слайді.  



 (СЛАЙД 12) 

  

 Для порівняння баз даних будуть використовуватися 4 найпопулярніші 

бази даних по результатам щорічного дослідження популярності, а саме SQl 

Server, PostgreSQL, MongoDB та MySQL.  



(СЛАЙД 13) 

 

 Для проведення тестів необхідно використовувати інструменти для тестів. 

Їх існує велика кількість. Наприклад JMeter, програма Java, розроблена 

спеціально для навантажувального тестування з можливістю вимірювання 

продуктивності програми та часу відповіді. Weblaod, інший інструмент для 

тестування, має багато корисних функкцій, є платним та складним у вивченні.  

В якості інструмента для тестування навантаження було обрано k6 через 

його ефективність, легковажність та простоту використання.  

  



 (СЛАЙД 14) 

  

Для інструменту k6 потрібно написати тести які будуть тестувати систему 

на навантаження. На слайді можно побачити приклад проведення тесту за 

допомогою інструмента k6  



(СЛАЙД 15) 

 

 

Спочатку було порівняно ефективність баз даних для виконання оперпції 

додавання. Після проведення тестів для операції додавання та отримання 

результатів, можна зробити проміжні висновки. Двома важливими показниками 

в цих тестах є http_req_duration яке відповідає за час виконання запиту, а також 

http_reqs яке показує як багато запитів було виконано.  

Опираючись на діаграми можна побачити, що різниця показників є вкрай 

незначною, тому можна зробити висновки, що усі протестовані бази даних 

мають однакову продуктивність для виконання операції “додавання”.  



 (СЛАЙД 16) 

 

Далі розглянемо різні бази даних впораються з операцією “Update”. Для 

цього було розроблено тест  який симулює роботу 500 користувачів, які будуть 

виконувати операцію “Update” та обновлювати існуючі данні. 

Після проведення тестування операції “Update” були отримані результати 

та побудовані діаграми. На їх основі можна зробити висновки. Різниця 

показників середньої тривалості виконання запиту максимум досягає 9%, але 

через те, що час вимірюється у мілісекундах, то цю різницю можна знехтувати. 

Різниця кількості виконаних запитів, та інших показників не перебільшує 1%, що 

свідчить про те, що всі розглянуті СУБД виконують операцію “Update” однаково 

ефективно. 

 

(СЛАЙД 17) 



 

 

Наступним етапом тестування буде тестування операції “Select”. В ході 

цього тесту буде змодельована робота 500 користувачів, кожен з яких буде 

виконувати запит на отримання 10000 записів з бази даних. Щоб зробити запит 

більш складним, ці запити будуть використовувати конструкцію join, яка 

дозволяє отримати дані з декількох таблиць.  

Для операції “Select”, проаналізувавши результати тестів можна зробити 

наступні висновки. Найкращий показники належать MongoDB, де середній час 

виконання дорівнює 19.54 секунди. Цей показник на 18% кращий чим у наступної 

бази даних MySQL. Там середній час виконання дорівнює 23.68 секунди. Трохи 

гірший результат у PostgreSQL. Його час виконання дорівнює 24.18 секунд, що 

на 3% гірше аніж у MySQL. Найгірший результат з приведених баз даних 

належить SQL Server. Його показник дорівнює 28.7 секунд, що на 16% гірше від 

PostgreSQL та на 32% гірше від MongoDB.  

 З кількістю виконаних запитів ситуація виглядає схожим чином. 

Найбільша кількість виконаних запитів належить MongoDB з показником 8861 



виконаних запитів. MySQL виконала 7423 запита, що на 17% менше ніж 

MongoDB. Трохи менше запитів виконала PostgreSQL, 7274 запита, на 3% менше 

ніж MySQL. Найгірший рещультат у SQL Server, яка виконала 6201 запит. Це на 

15% гірше ніж PostgreSQL та на 31% менше ніж MongoDB. В решті показників 

ситуація аналогічна. Тож проаналізувавши ці результати можно зробити 

висновок, що найкращий результат при виконанні операції “Select” є MongoDB, 

а найгіршою SQL Server. 

(СЛАЙД 18) 

 

В результаті проведення роботи була розроблена тестова середа, на основі 

якої в подальшому проводилися тести. До цієї тестової середи було під’єднано 

декілька баз даних, які були заповнені тестовими даними. Також були написані 

тести для навантаження, за допомогою яких вимірювалась продуктивність 

роботи бази даних. Після проведення тестів, були отримані результати, на основі 

яких були зроблено висновки. В результаті цих висновків було вирішено, що 

найкращою базою даних для високонавантажених систем є MongoDB. Трохи 



гірше себе показали бази даних MySQL та PostgreSQL. Найменш ефективною 

себе показала база даних SQL Server. 

 В подальшому можна провести додаткові дослідження, які б включали 

більше баз даних, а також було б дослідженно, які саме елементи роблять базу 

даних більш чи менш ефективною. 

 

(СЛАЙД 19) 

 


