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АНОТАЦІЯ 

 

Говорущенко Т.О. Теоретичні та прикладні засади інформаційної 

технології оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог 

до програмного забезпечення – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології» (12 – Інформаційні технології) 

– Хмельницький національний університет, Українська академія друкарства, 

Львів, 2018. 

Потреба у забезпеченні якості ПЗ, наявність інформаційних втрат в процесі 

формування та формулювання вимог до ПЗ, необхідність виявлення та усунення 

недостатності інформації на початкових етапах життєвого циклу ПЗ створює 

актуальну науково-прикладну проблему, одним із шляхів вирішення якої є 

розроблення теоретичних та прикладних засад інформаційної технології 

оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ, які 

забезпечать можливість виявлення нестачі інформації щодо якості у специфікації 

вимог на ранніх етапах життєвого циклу ПЗ та можливість формування запитів на 

доповнення бізнес-вимог такою інформацією, що у сукупності дозволить оцінити 

поточний стан та забезпечити відповідний рівень якості на більш пізніх етапах 

життєвого циклу ПЗ.  

Наукова новизна результатів дисертаційної роботи полягає у розробленні 

теоретичних та прикладних засад інформаційної технології оцінювання 

достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ, котрі 

забезпечили врахування особливостей предметної галузі та дали змогу виявити 

нестачу інформації щодо якості у специфікації вимог на ранніх етапах життєвого 

циклу ПЗ, що у сукупності дозволяє оцінити поточний стан відображення вимог 

щодо якості у специфікації вимог та забезпечити відповідний рівень якості ПЗ. 

Одержано такі наукові результати: 

вперше розроблено: 

1) моделі предметної галузі «Інженерія програмного забезпечення» 

(частина «Якість ПЗ», частина «Якість ПЗ. Метричний аналіз») на основі 
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онтологій та зважених онтологій, які, на відміну від відомих, відповідно 

ґрунтуються на врахуванні вимог стандарту ISO 25010 та на обраній номенклатурі 

метрик, точні або прогнозовані значення яких доступні вже на етапі проектування 

архітектури. Розроблені моделі забезпечують можливість дослідження 

характеристик комплексу вхідної інформації, виявлення та врахування впливу 

кореляції підхарактеристик і характеристик якості за атрибутами та метрик за 

показниками відповідно, а також забезпечують підґрунтя для вибору достатнього 

обсягу інформації щодо якості (атрибутів та показників); 

2) онтологічні моделі предметної галузі «Інженерія програмного 

забезпечення» (частина «Специфікація вимог до ПЗ (атрибути якості)», частина 

«Специфікація вимог до ПЗ (показники якості)»), які відрізняються від відомих 

тим, що розглядають специфікацію вимог з точки зору врахування характеристик 

комплексу вхідної інформації, зокрема, наявності в ній інформації щодо якості, і 

фактично є шаблонами специфікації вимог з точки зору достатності в ній 

інформації щодо якості, котрі можуть опрацьовуватись як фахівцями, так і 

автоматизованими засобами або інтелектуальними агентами;   

3) моделі процесу оцінювання достатності інформації для визначення 

якості ПЗ на основі стандарту ISO 25010:2011 та з використанням результатів 

метричного аналізу, які, на відміну від відомих, ґрунтуються на порівняльному 

аналізі онтологій, є теоретичним підґрунтям для розроблення методів та засобів 

оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ та 

дають можливість оцінити достатність інформації щодо якості у специфікаціях 

вимог до конкретного ПЗ, а також виявити, якої саме інформації недостатньо; 

4) модель процесу оцінювання результатів проектування та прогнозування 

характеристик ПЗ на основі штучної нейронної мережі, яка відрізняється від 

відомих тим, що враховує важливість та взаємний вплив метрик ПЗ з точними або 

прогнозованими значеннями на етапі проектування архітектури, за рахунок чого 

дає можливість оцінити сумарний вплив метрик на якість програмного проекту і 

ПЗ, а також зробити висновок про очікуваний рівень якості ПЗ; 

5) методологію оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ, яка ґрунтується на розроблених моделях процесу 
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оцінювання достатності інформації для визначення якості ПЗ і методах 

оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ на 

основі онтологій та зважених онтологій, надає теоретичні засади інформаційної 

технології оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог 

до ПЗ та дає змогу оцінити достатність інформації щодо якості у специфікаціях 

вимог, підвищити достатність об’єму наявної інформації щодо якості шляхом 

формування висновку про пріоритетність доповнення специфікацій атрибутами та 

(або) показниками, а також спрогнозувати якість ПЗ на основі метричної 

інформації. Розроблена методологія у комплексі дає можливість зменшити розрив 

у знаннях щодо якості для конкретних проектів та гарантувати забезпечення 

вимог щодо якості на ранніх етапах життєвого циклу ПЗ; 

6) структурну модель інформаційної технології оцінювання достатності 

інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ, яка відображає рух 

інформаційних потоків при формуванні специфікації вимог до ПЗ та в процесі 

оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ і 

дозволяє виявити необхідність формування повторного запиту на додавання 

інформації щодо вимог, які регламентують характеристики якості, та сформувати 

його вміст з врахуванням пріоритетності доповнення цих вимог у специфікацію; 

одержали подальший розвиток:  

7) метод оцінювання вагових коефіцієнтів атрибутів якості ПЗ в частині 

врахування кореляції підхарактеристик якості за атрибутами та визначення 

вагових коефіцієнтів саме атрибутів, що дає змогу виявляти ті атрибути у 

специфікації вимог до ПЗ, котрі є необхідними для забезпечення відповідного 

рівня достатності наявної у специфікації вимог інформації щодо якості; 

8) метод оцінювання результатів проектування та прогнозування 

характеристик ПЗ на основі штучної нейронної мережі в частині опрацювання 

точних та прогнозованих (на етапі проектування архітектури) значень метрик ПЗ 

штучною нейронною мережею, який дає змогу прогнозовано оцінити якість ПЗ, 

що розробляється за проектом, на ранніх етапах його життєвого циклу, а також 

порівняти між собою різні версії програмних проектів зі схожими або однаковими 

характеристиками. 



5 

Практична цінність отриманих результатів дисертаційної роботи 

полягає у розробленні технології вибору інформації для побудови базової та 

зваженої базової онтологій предметної галузі «Інженерія програмного 

забезпечення» (частини «Якість ПЗ», «Якість ПЗ. Метричний аналіз», 

«Специфікація вимог до ПЗ»), які забезпечують: 

- формалізацію предметної галузі якості ПЗ та специфікації вимог до ПЗ 

для доступу, аналізу та розуміння цієї інформації не лише людиною, але й 

віртуальними агентами (ботами); 

- шаблони специфікації вимог до ПЗ з точки зору наявності атрибутів та 

показників якості (для оцінки за стандартом ISO 25010 та для метричного аналізу); 

- можливість розроблення підсистеми оцінювання достатності інформації 

щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ. 

Також практичне значення отриманих результатів полягає у розробленні 

інформаційної технології оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ, яка забезпечує: 

- підтримку процесу оцінювання якості ПЗ на ранніх етапах життєвого 

циклу на основі оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях 

вимог до ПЗ;  

- опрацювання інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ 

програмними агентами (ботами), без участі фахівців, що дає можливість 

автоматизації таких процесів та усунення суб’єктивного впливу фахівців, а також 

збережуваність цієї інформації у софтверній компанії у випадку звільнення фахівця; 

- висновок про достатність інформації щодо якості у специфікаціях вимог; 

- пріоритетність доповнення комплексу вхідної інформації та специфікації 

вимог необхідною інформацією (в разі недостатності інформації) шляхом 

формування запиту щодо доповнення бізнес-вимог до ПЗ; 

- оцінювання та підвищення достатності об’єму наявної у специфікації 

вимог інформації для оцінювання якості ПЗ (на 9-25% для реального ПЗ систем: 

обліку та білінгу надання послуг доступу до мережі Інтернет, магазину та складу 
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запчастин для вантажних автомобілів, обліку споживачів природного газу, 

широкоформатного друку, управлінського ПЗ «ContEnt»); 

-  обґрунтування вибору специфікації із множини специфікацій у ситуації, 

коли вартість і тривалість декількох програмних проектів приблизно однакові – 

розроблена інформаційна технологія дала можливість обрати специфікацію, 

програмний проект на основі якої був успішно (вчасно, в межах бюджету, з 

повною необхідною функціональністю) завершений та доведений до 

впровадження для реального ПЗ систем: підтримки прийняття рішень 

транспортного логіста, складу хімічних матеріалів, управління сервісного 

обслуговування фіскальної техніки. 

Результати дисертаційної роботи впроваджено у навчальному процесі  

Хмельницького національного університету, Дніпровського державного технічного 

університету, ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка 

Ю. Бугая», Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. 

Хмельницького, Української академії друкарства. Розроблені методологію та 

інформаційну технологію оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ впроваджено: для ПЗ автоматизованої системи 

широкоформатного друку на підприємстві ТОВ «Деймос»; для ПЗ системи обліку 

та білінгу надання послуг доступу до мережі Інтернет на підприємстві ТОВ «ІТТ»; 

для ПЗ системи підтримки прийняття рішень транспортного логіста та для ПЗ 

інформаційної системи магазину та складу запчастин для вантажних автомобілів на 

підприємстві ТОВ «Гілея»; для ПЗ обліку споживачів природного газу на 

підприємстві ПАТ «Хмельницькгаз»; для ПЗ інформаційно-облікової системи 

складу хімічних матеріалів на підприємстві ТОВ «Дніпроазот-агрохімія»; для 

управлінського ПЗ «ContEnt» та для ПЗ управління сервісного обслуговування 

фіскальної техніки на підприємстві ТОВ «Побутрадіотехніка»; для ПЗ 

автоматизованої системи управління виробничим процесом на державному 

підприємстві «Новатор». 

Ключові слова: програмне забезпечення (ПЗ), специфікація вимог до 

програмного забезпечення, якість програмного забезпечення, інформація щодо 

якості, достатність інформації у специфікації, онтологія, інформаційна технологія. 
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ANNOTATION 

 

Hovorushchenko Т.О. Theoretical and applied principles of information 

technology of evaluating the sufficiency of the information on quality in the software 

requirements specifications – Qualifying scientific work on the right of the manuscript. 

The thesis (dissertation) for the degree of Doctor of technical sciences for 

specialty 05.13.06 «Information technology» (12 – Information technology) – 

Khmelnytskyi National University, Ukrainian Academy of Printing, Lviv, 2018. 

The need of software quality assurance, the existence of information losses in the 

process of formation and formulating the requirements for software, the necessity of 

identification and elimination of the insufficiency of information at the initial stages of the 

software lifecycle creates the actual scientific and applied problem, one of the solutions of 

which is the development of the theoretical and applied principles of information 

technology of evaluating the sufficiency of the information on quality in the software 

requirements specifications, which provide the possibility of identification of the lack of 

the information on quality in the requirements specification at early stages of the software 

lifecycle, and the possibility of forming the requests on the complement of the business 

requirements by such information, that in summary provide the assessment of current status 

and ensuring the appropriate level of quality at the later stages of the software lifecycle. 

Scientific novelty of the results of the thesis (dissertation) is the development of the 

theoretical and applied principles of the information technology of evaluating the 

sufficiency of the quality information in the SRS, that have taken into account the features 

of the subject domain and provide to identify the lack of quality information in the SRS 

at the early stages of the software life cycle, which collectively provides to assess the 

current status of the displaying the requirements about quality in the SRS and to provide 

the appropriate level of software quality. 

The following research results are obtained: 

first time developed: 

1) the models of the subject domain "Software Engineering" (part "Software 

quality", part "Software q uality. Metric analysis") on the basis of ontologies and 
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weighted ontologies, which, unlike the known models, are respectively based on the 

requirements of the ISO 25010 and on the selected nomenclature of metrics, the exact or 

predicted values of which are already available at the design stage. The developed models 

provide to study the characteristics of the input information complex, to detect and take 

into account the influence of the correlation of quality subcharacteristics and 

characteristics by measures and metrics by indicators, respectively, and provide the basis 

for choosing the sufficient amount of quality information (measures and indicators); 

2) the ontological models of the subject domain "Software Engineering" (part 

"Software requirements specification (quality measures)", part "Software requirements 

specification (quality indicators)"), which differ from known models because they are 

considering the SRS from the point of view of taking into account the characteristics of 

the input information, in particular of availability of quality information in it, and in fact, 

they are the templates of the SRS in terms of its sufficiency of the quality information, 

which can be processed as specialists, as well as automated tools or intelligent agents;   

3) the models of the process of the evaluating the sufficiency information for 

software quality assessment based on ISO 25010: 2011 and using the metric analysis 

results, which, unlike the known models, are based on the comparative analysis of 

ontologies, are the theoretical basis for developing the methods and tools of the evaluating 

the sufficiency of information of the quality information in the SRS and provide to 

evaluate the sufficiency of of the quality information in the SRS for concrete software, as 

well as to identify which information is not sufficiency; 

4) the model of the process of design results evaluation and software 

characteristics prediction on the basis of the artificial neural network, which differs 

from the known models because it takes into account the importance and mutual 

influence of the software metrics with the exact or predicted values at the design stage, 

which makes it possible to estimate the total impact of metrics the software quality, as 

well as conclude on the quality level of the software; 

5) the methodology of evaluating the sufficiency of information of the quality 

information in the SRS, that is based on the developed models of the process of the 

evaluating the sufficiency information for software quality assessment and methods of 
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evaluating the sufficiency of information of the software quality on the basis of 

ontologies and weighted ontologies, and provides the theoretical principles of 

information technology of evaluating the sufficiency of the quality information in the 

software requirements specifications, provides  to evaluate the sufficiency of of the 

quality information in the SRS, to increase the sufficiency of the volume of the 

available information of quality through the conclusion about the priority of the 

measures and (or) indicators addition, and also to predict the software quality based on 

the metric information. The developed methodology in the complex provides to reduce 

the gap in knowledge about the software quality for concrete project and to guarantee 

the provision of the software quality requirements at the early life cycle stages; 

6) the structural model of the information technology of evaluating the sufficiency 

of the information on quality in the software requirements specifications, which reflects the 

movement of information flows during the formation of the software requirements 

specification and during the process of evaluating the sufficiency of information on quality in 

the software requirements specifications, and provides the identification of the need of the 

formation of the repeated request on complementing the information on requirements, which 

regulate the quality characteristics, and the formation of its content, taking into account the 

priority of complementing these requirements in the specification; 

further elaborated: 

7) the method of evaluating the weights of software quality measures in the 

part of the consideration of the correlation of the software quality subcharacteristics by 

the measures and of the evaluating the weights of exactly measures, that provide the 

identification of those measures in the SRS, which are necessary for the ensuring the 

appropriate level of sufficiency of the available quality information; 

8) the method of the design results evaluation and software characteristics 

prediction on the basis of the artificial neural network in the part of the processing the 

exact and predicted (at the design stage) values of software metrics by the artificial 

neural network; it provides the predicted evaluations of the quality of the developed 

software at the early life cycle stages, and to compare the various versions of the 

software projects with the similar or the same characteristics. 
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The practical value of the obtained results of the dissertation is the development 

of the technology of choosing the information for constructing the base and weighted 

base ontology of the subject domain «Software Engineering» (parts «Software Quality», 

«Software Quality. Metric Analysis», «Software Requirements Specification»), which 

provide: 

- formalization of the subject domain of the software quality and the software 

requirements specification for the access, analysis and understanding of this information 

not only by the person but also by virtual agents (bots); 

- templates for software requirements specification from the point of view of 

availability of the quality measures and indicators (for assessment according to ISO 

25010 and for metric analysis); 

- the possibility of development of the subsystem of evaluating the sufficiency 

of the information on quality in the software requirements specifications. 

Also, the practical value of the obtained results is the development of 

information technology of evaluating the sufficiency of the information on quality in the 

software requirements specifications, which provides: 

- supporting the process of evaluating the software quality at the early stages of 

the lifecycle, based on the evaluating the sufficiency of the information on quality in the 

software requirements specifications;  

- processing the information on quality in the software requirements 

specifications by the software agents (bots), without the participation of specialists, that 

provides the automation of such processes and elimination of the subjective influence of 

specialists, and the saving of this information in the software company in the event of 

the release of the specialist; 

- conclusion about the sufficiency of information on quality in the specifications; 

- the priority of complementing the set of input information and the requirements 

specification by the necessary information (if information is insufficient) by creating the 

request for the complementing the business requirements to the software; 

- evaluating and increasing the sufficiency of the volume of the information in 

the software requirements specification for the software quality assessment (on 9-25% 
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for real software systems: accounting and billing of provision of services for access to 

the Internet, shop and warehouse of spare parts for trucks, account of natural gas 

consumers, large-format printing, management software «ContEnt»); 

-  reasoning the choice of the specification from the set of specifications in the 

situation where the cost and duration of several software projects are approximately the 

same - the developed information technology provides to select the specification, on the 

basis of which  the software project was successful (in time, within the budget, with full 

functionality) completed and brought to implementation for real software systems: 

decision support system for transport logistics, composition of chemical materials, 

management of service of fiscal equipment. 

The results of the dissertation were implemented in the educational process of 

Khmelnytskyi National University, Dnipro State Technical University, private higher 

education institution «International Scientific and Technical University named after 

academician Yu. Bugay», National Academy of the State Border Guard Service of 

Ukraine named after B. Khmelnytskyi, Ukrainian Academy of Printing. The developed 

methodology and information technology fof evaluating the sufficiency of the 

information on quality in the software requirements specifications were implemented: for 

software of automated system of large-format printing at  LLC «Deymos»; for the 

software of system of accounting and billing of providing the services of access to the 

Internet at LLC «ITT»; for software of the decision support system for transport logistics 

and for the software of the information system of the shop and warehouse of spare parts 

for trucks at LLC «Gileya»; for the software of account of natural gas consumers at PJSC 

«KhmelnytskGas»; for the software of the information-accounting system of the 

composition of chemical materials at LLC «Dniproazot-Agrokhimiya»; for the 

management software «ContEnt» and for the software of management of service of fiscal 

equipment at LLC «Pobutradiotekhnika»; for the software of the automated control 

system of the production process at the state enterprise «Novator». 

Key words: software, software requirements specification (SRS), software 

quality, quality information, sufficiency of the SRS information, ontology, information 

technology. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. На поточному етапі розвитку та впровадження  

інформаційних технологій у різних галузях людської діяльності відбуваються 

визначальні зміни, оскільки з’явились потужні технічні ресурси для накопичення і 

опрацювання значних масивів інформації. Проте застосування відомих методів та 

засобів до опрацювання таких масивів інформації не виправдовує очікувань 

розробників, призводить до перевитрат ресурсів, втрат значущої інформації  та 

конфліктів між очікуваннями замовників та отриманими результатами. 

Водночас активно розвиваються такі напрямки інтелектуалізації 

опрацювання інформації і даних, як: машинне навчання (Machine Learning), 

когнітивні обчислення (Сognitive Сomputing), опрацювання великих даних (Big 

Data), глибинне навчання (Deep Learning), концепція семантичного вебу (Semantic 

WEB) та інші, які дозволяють розв’язувати нові класи задач на основі наявних 

інформаційних ресурсів [1-15]. 

Усе вищевказане є передумовами для переходу на новий якісний рівень 

опрацювання інформації, а, відповідно, і для розвитку методології створення та 

впровадження інформаційних технологій нової генерації. 

Однак специфіка та особливості предметних галузей, для яких 

розробляються інформаційні технології, суттєво впливають на зміст і методи 

опрацювання інформації, тому очікування універсальних підходів до створення 

ефективних інформаційних технологій для різних галузей на сьогодні є 

передчасними. Виправданим залишається підхід, що базується на дослідженні 

характеристик і особливостей предметних галузей та розробленні нових 

інформаційних технологій саме для конкретних галузей. 

Особливої уваги у напрямку розроблення та впровадження ефективних 

інформаційних технологій на даний момент потребує галузь інженерії програмного 

забезпечення (ПЗ), зокрема, для розв’язання задач гарантії якості ПЗ. Досягнення 

високої якості ПЗ є ключовим фактором ефективного його застосування та однією 

із основних потреб замовників. Потреба у забезпеченні якості базується на тому, 
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що помилки та відмови ПЗ загрожують катастрофами, які призводять до людських 

жертв, екологічних катаклізмів, значних часових втрат та фінансових збитків. 

Як показує статистика, сьогодні існують проблеми у галузі забезпечення 

якості ПЗ [16-30] – великі проекти і досі виконуються з відставанням від графіка 

або з перевищенням кошторису витрат, розроблене ПЗ часто не має необхідних 

функціональних можливостей, продуктивність його є низькою, а якість не 

влаштовує споживачів.  

Значна кількість помилок вноситься у програмне забезпечення на етапі 

формування та формулювання вимог – такі помилки становлять 10–23% всіх 

помилок, причому чим більший обсяг ПЗ, тим більше помилок вноситься саме на 

цьому етапі [18, 27]. Переважна більшість аварій, пов’язаних із ПЗ, виникли через 

помилкові вимоги, а не через помилки кодування. Чим раніше буде виявлено 

дефект (помилку, порушення, недолік, несправність), тим дешевше обійдеться 

його виправлення. Витрати на виправлення некоректних вимог в специфікації, 

котрі виявлені після випуску продукту, майже в 100 разів перевищують витрати 

на виправлення недоліків специфікації, що виявлені на більш ранніх етапах  

формування та формулювання вимог [28]. 

У процесі формування та формулювання вимог відбуваються інформаційні 

втрати через неповне та різне розуміння потреб і контексту інформації – особливо 

такі втрати суттєві для програмних проектів, які розробляються на стику 

предметних галузей (наприклад, ПЗ для медицини), коли враховувати потрібно як 

стандарти щодо розроблення ПЗ, так і стандарти предметної галузі. Таку кількість 

стандартів важко імплементувати, а ще важче оцінити ступінь врахування 

рекомендацій цих стандартів. 

Життєвий цикл розроблення програмного забезпечення починається з 

формування комплексу вимог та специфікації вимог до ПЗ на їх основі. 

Основними джерелами інформації на етапі збору вимог до програмної 

системи є бізнес-вимоги замовника, вимоги предметної галузі, стандарти, описи 

процесу розроблення та впровадження подібного ПЗ і т.ін., тобто комплекс вхідної 

інформації (КВІ), що описує функції майбутнього ПЗ, а також його властивості та 
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обмеження. Бізнес-вимоги описують мету створення системи, критерії досягнення 

цієї мети, ключові вимоги до результатів та їх пріоритети і обмеження. Уся ця 

інформація представляється у вигляді текстового (словесного) опису бізнес-

процесів на рівнях бізнес-функцій та операцій для різних функційних частин ПЗ, 

наборів бізнес-правил та набору моделей предметної галузі. 

Отже, характеристики специфікації вимог до програмного забезпечення 

значною мірою визначаються характеристиками КВІ. Якщо у КВІ недостатньо 

інформації, або ж вона є неточною, неоднозначною чи містить протиріччя, то 

існує висока імовірність, що усі ці недоліки будуть і у специфікації вимог. А 

програмні проекти, специфікація вимог яких містить недостатню, неточну, 

неповну та суперечливу інформацію, не можуть мати успішної реалізації [27].  

Тому, для забезпечення якості ПЗ необхідно здійснити дослідження 

характеристик КВІ, з метою виявлення та усунення проблем і недоліків на 

початкових етапах життєвого циклу ПЗ, та виявлення фактів недостатності 

інформації, котра має до них відношення. В процесі такого дослідження 

необхідно оцінити, наскільки повно у КВІ, зокрема, у бізнес-вимогах, 

відображена інформація щодо функцій та обмежень майбутнього ПЗ. Особливої 

уваги потребують функції, які характеризують нефункційні характеристики. 

Оцінювання якості ПЗ за стандартом ISO 25010:2011 здійснюється 

наступним чином: на основі атрибутів якості, зазначених в ISO 25023:2016, 

оцінюються підхарактеристики та характеристики якості, які, в свою чергу, 

надають комплексну оцінку якості ПЗ. Оцінювання ж якості на основі 

опрацювання метричної інформації відбувається так: на основі показників 

розраховуються значення метрик якості, які, в свою чергу, дають можливість 

обчислити комплексну оцінку якості ПЗ. 

Тоді інформацію щодо якості у КВІ і специфікації вимог до програмного 

забезпечення становлять атрибути якості, а також показники якості, визначені у 

специфікації. 
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Під достатністю інформації щодо якості у специфікації вимог до ПЗ 

будемо розуміти наявність у специфікації всіх інформаційних елементів 

(атрибутів та показників), необхідних для визначення якості. 

Зараз оцінювання атрибутів для визначення підхарактеристик та 

характеристик якості ПЗ, а також оцінювання показників для визначення метрик 

якості ПЗ, відбувається лише на етапі оцінювання якості для готового 

програмного коду. Але всі необхідні атрибути та показники якості закладено у 

специфікації вимог до ПЗ, тобто вже на основі специфікації вимог можна оцінити 

достатність інформації для подальшого визначення та досягнення якості 

програмного забезпечення.  

Якщо деякі атрибути та(або) показники відсутні, то у специфікації вимог 

недостатньо інформації для визначення якості програмного забезпечення. Для 

усунення недостатності інформації у специфікації вимог до ПЗ необхідно 

формувати повторні запити щодо вимог до розробників КВІ, зокрема, щодо 

бізнес-вимог. На основі такого запиту розробники бізнес-вимог повинні внести у 

КВІ необхідні доповнення, які регламентують характеристики якості. На 

наступних кроках здійснюється ітерація доповнення специфікації  вимог до ПЗ 

інформацією щодо якості. 

Було встановлено, що інформацію щодо якості зручно подавати у вигляді 

онтологій, що дозволяють відобразити причинно-наслідкові зв’язки між поняттями 

та виявити відсутні у КВІ та специфікації атрибути та показники. 

Проблемі аналізу інформації у специфікаціях вимог до ПЗ присвячено ряд 

робіт українських та іноземних учених: О. Димо [31], Л. Омельчука [32],                       

В. Ліпаєва [20, 33-35], К. Вігерса (Wiegers) [36], Н. Фентона (Fenton) [37], А. Чена 

(Chen) [38], А. Фатванто (Fatwanto) [39], Т. Рехмана (Rehman) [40]. Питання 

оцінювання та забезпечення якості ПЗ одержали свій розвиток в роботах 

українських та іноземних учених: В. Сеньківського [41, 42], В. Харченка [43, 44],                   

Б. Конорєва [43, 44], Д. Маєвського [45, 46], В. Яковини [47, 48], В. Міщенка [16, 

49], О. Поморової [16, 17], К. Лавріщевої [50, 51], О. Харченка [52, 53], Г. Майєрса 

(Myers) [54], С. Макконнелла (McConnell) [18, 55], Р. Фатрелла (Futrell) [56],                  
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І. Соммервилла (Sommerville) [57], О. Медче (Maedche) [19],  С. Джонса (Jones) [58, 

59]. Онтологіям як засобу інтеграції даних, знань та вимог щодо якості ПЗ, також 

присвячено ряд робіт українських та іноземних учених: Є. Бурова [60],  В. Литвина 

[61], І. Шостака [62], Л. Бабенка [63], Т. Грубера (Gruber) [64], Й. Лі (Li) [65],                

H. Ассавамекіна (Assawamekin) [66], Й. Жанга (Zhang) [67], К. Леоніда (Leonid) 

[68], Б. Хендерсона-Селлерса (Henderson-Sellers) [69], Ф. Руя (Ruy) [70], М. Хамрі 

(Hamri) [71], Д. Джіна (Jin) [72], Н. Бажнайд (Bajnaid) [73]. Однак проблема 

оцінювання саме достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ 

у цих роботах не досліджувалась і не вирішувалась. 

Аналіз стандартів та відомих моделей на предмет представлення інформації 

щодо якості та можливості оцінювання достатності цієї інформації показав, що на 

сьогодні розроблено моделі профілю при сертифікації ПЗ [62], онтологічні моделі 

інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень [61], моделі для єдиного 

когерентного підґрунтя стандартів ISO/IEC JTC1/SC7 [69, 70], моделі доменної 

онтології для ISO 24744 [71] і для аналізу ПЗ та засобів реінжинірингу [72], модель 

для опису та визначення предметних і операційних знань щодо забезпечення якості 

ПЗ [73]. Проте відсутні моделі процесу оцінювання достатності інформації щодо 

якості у специфікаціях вимог до програмного забезпечення. 

Крім того, розроблено ряд методів побудови ПЗ на основі онтологічних 

моделей задач [60], формування нормативного профілю при сертифікації ПЗ [62], 

онтологічний підхід до специфікування властивостей програмних систем та їх 

компонентів [63], а також методи аналізу специфікації вимог (Using natural 

language processing technique, Using CASE analysis method, QAW-method, Using 

global analysis method, O’Brien’s approach, Method to discover missing requirement 

elicitation, Selection of requirements elicitation technique, Comparison and 

categorization of requirements elicitation techniques, Techniques for ranking and 

prioritization of software requirements) [57-59]. Але перераховані методи спрямовані 

на контроль за реалізацією вимог і не дають можливості оцінювання достатності 

інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ. 



30 

Відомі засоби побудови програмних систем на основі онтологічних 

моделей задач [60], а також автоматизовані засоби аналізу специфікації вимог 

(IBM Rational RequisitePro, IBM Rational/Telelogic DOORS, Borland Caliber RM, 

Sybase PowerDesigner, Open Source Requirements Management Tool, Sigma 

Software, DEVPROM) [57-59] також не орієнтовані на оцінювання достатності 

інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ. 

Отже, відомі моделі, методи та засоби не вирішують проблему оцінювання 

достатності інформації щодо якості у КВІ та специфікаціях вимог до ПЗ. Усі вони 

належать до різних методологічних підходів і не інтегруються між собою, тобто, на 

сьогодні відсутні методологія та інформаційна технологія оцінювання достатності 

інформації щодо якості у специфікаціях вимог до програмного забезпечення. 

Потреба у забезпеченні якості ПЗ, наявність інформаційних втрат у процесі 

формування та формулювання вимог до ПЗ, необхідність виявлення та усунення 

недостатності інформації на початкових етапах життєвого циклу ПЗ створює 

актуальну науково-прикладну проблему, одним із шляхів вирішення якої є 

розроблення теоретичних та прикладних засад інформаційної технології 

оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог, які 

забезпечать можливість виявлення нестачі інформації щодо якості у специфікації 

вимог на ранніх етапах життєвого циклу ПЗ та можливість формування запитів на 

доповнення бізнес-вимог такою інформацією, що у сукупності дозволить оцінити 

поточний стан та забезпечити відповідний рівень якості на більш пізніх етапах 

життєвого циклу програмного забезпечення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Представлені в дисертації дослідження проводились в рамках держбюджетної 

НДР Хмельницького національного університету № 2Б-2011 «Методологія 

інтелектуального автоматизованого оцінювання відповідності програмного 

забезпечення систем критичного застосування вимогам» (номер держреєстрації 

0111U002294), а також в рамках Міжнародного проекту Хмельницького 

національного університету TEMPUS SAFEGUARD «National Safeware 

Engineering Network of Centers of Innovative Academia-Industry Handshaking» (№ 
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158886-TEMPUS-2009-UK-JPCR). У процесі виконання НДР та Міжнародного 

проекту автором проведено дослідження можливості оцінювання якості ПЗ на 

основі аналізу інформації у специфікаціях вимог, а також особливостей 

оцінювання якості ПЗ на ранніх етапах життєвого циклу на основі метричної 

інформації, розроблено метод оцінювання результатів проектування та 

прогнозування характеристик програмного забезпечення на основі штучної 

нейронної мережі та підсистему оцінювання і прогнозування якості програмного 

забезпечення на основі опрацювання метричної інформації.  

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблення 

теоретичних та прикладних засад оцінювання достатності інформації щодо вимог, 

які містяться у КВІ та регламентують характеристики якості програмного 

забезпечення, і достатності інформації щодо якості у специфікації вимог до 

розроблюваного ПЗ, шляхом створення методології та інформаційної технології 

для опрацювання інформації КВІ і забезпечення повноти внесення цієї інформації 

до специфікації вимог. 

Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі розв’язано 

наступні задачі: 

1. дослідження сучасного стану розвитку інформаційних технологій, 

аналіз впливу інформації у специфікації вимог на якість ПЗ, аналіз емерджентних 

властивостей програмного забезпечення як наслідків недостатності інформації у 

специфікації вимог, дослідження стандартів та відомих моделей на предмет 

представлення інформації для оцінювання якості ПЗ, аналіз особливостей 

представлення метричної інформації для оцінювання якості ПЗ, дослідження 

онтологій як засобу інтеграції даних, знань та вимог щодо якості ПЗ; 

2. моделювання руху інформаційних потоків при формуванні 

специфікації вимог до ПЗ, розроблення теоретичного базису використання 

онтологій для оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях 

вимог до ПЗ, моделей процесу оцінювання достатності інформації для визначення 

якості ПЗ на основі стандарту ISO 25010:2011 та з використанням результатів 

метричного аналізу, моделей специфікації вимог до ПЗ (з точки зору наявності 
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інформації щодо якості), моделі процесу оцінювання результатів проектування та 

прогнозування характеристик ПЗ на основі штучної нейронної мережі; 

3. дослідження інформаційних потоків у процесі оцінювання достатності 

інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ, розроблення методу 

оцінювання достатності інформації щодо якості (за стандартом ISO 25010:2011) у 

специфікаціях вимог до ПЗ на основі онтології, методу оцінювання вагових 

коефіцієнтів атрибутів якості ПЗ, методу оцінювання достатності інформації 

щодо якості (за стандартом ISO 25010:2011) у специфікаціях вимог до ПЗ на 

основі зваженої онтології, способу генерування та наповнення шаблону онтології 

для визначення якості конкретного ПЗ, методу формування логічного висновку 

про достатність інформації щодо якості (за стандартом ISO 25010:2011) у 

специфікаціях вимог до ПЗ; 

4. розроблення методів оцінювання достатності інформації щодо якості 

(для метричного аналізу) у специфікаціях вимог до ПЗ на основі онтології та 

зваженої онтології, способу генерування та наповнення шаблону онтології для 

визначення якості конкретного ПЗ (на основі метричної інформації), методу 

формування логічного висновку про достатність інформації щодо якості (для 

метричного аналізу) у специфікаціях вимог до ПЗ; 

5. розроблення методу оцінювання результатів проектування та 

прогнозування характеристик ПЗ на основі штучної нейронної мережі; 

6. розроблення методології оцінювання достатності інформації щодо 

якості у специфікаціях вимог до ПЗ; 

7. розроблення інформаційної технології оцінювання достатності 

інформації у специфікаціях вимог до ПЗ; 

8. проектування та реалізація підсистеми оцінювання достатності 

інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ на основі порівняльного 

аналізу онтологій, а також підсистеми оцінювання і прогнозування якості ПЗ на 

основі опрацювання метричної інформації. 

Об’єкт дослідження – процеси оцінювання достатності інформації щодо 

якості у специфікаціях вимог до ПЗ. 
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Предмет дослідження – моделі, методи та засоби інформаційної технології 

оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ. 

Методи дослідження. Методологія досліджень ґрунтується на принципах 

загальної теорії систем, системного аналізу (ієрархічності, декомпозиції та ін.), 

методах аналізу та моделювання процесів. У процесі розроблення методології та 

інформаційної технології оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ використано теоретико-множинні підходи, алгебру 

систем, методи онтологічного моделювання, апарат модельно-орієнтованих 

підходів, методи концептуального моделювання, принципи побудови баз знань та 

формування логічного висновку. При розробленні методу оцінювання результатів 

проектування та прогнозування характеристик ПЗ на основі штучної нейронної 

мережі використовувались основні положення теорії штучних нейронних мереж, 

теорії моделювання, теорії множин, евристичні оцінки. При розробленні 

підсистеми оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях 

вимог до ПЗ на основі порівняльного аналізу онтологій та підсистеми оцінювання 

і прогнозування якості ПЗ на основі опрацювання метричної інформації 

застосовувались загальні принципи створення інформаційних систем та систем 

підтримки прийняття рішень. Для побудови та візуалізації онтологій було 

використане вільно поширюване ПЗ Protégé 4.2. 

Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна результатів 

дисертаційної роботи полягає у розробленні теоретичних та прикладних засад 

інформаційної технології оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ, котрі забезпечили врахування особливостей 

предметної галузі та дали змогу виявити нестачу інформації щодо якості у 

специфікації вимог на ранніх етапах життєвого циклу ПЗ, що у сукупності дозволяє 

оцінити поточний стан відображення вимог щодо якості у специфікації вимог та 

забезпечити відповідний рівень якості програмного забезпечення. 

Одержано такі наукові результати: 

вперше розроблено: 
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1) моделі предметної галузі «Інженерія програмного забезпечення» 

(частина «Якість ПЗ», частина «Якість ПЗ. Метричний аналіз») на основі 

онтологій та зважених онтологій, які, на відміну від відомих, відповідно 

ґрунтуються на врахуванні вимог стандарту ISO 25010 та на обраній номенклатурі 

метрик, точні або прогнозовані значення яких доступні вже на етапі проектування 

архітектури. Розроблені моделі забезпечують можливість дослідження 

характеристик КВІ, виявлення та врахування впливу кореляції підхарактеристик і 

характеристик якості за атрибутами та метрик за показниками відповідно, а також 

забезпечують підґрунтя для вибору достатнього обсягу інформації щодо якості 

(атрибутів та показників); 

2) онтологічні моделі предметної галузі «Інженерія програмного 

забезпечення» (частина «Специфікація вимог до ПЗ (атрибути якості)», частина 

«Специфікація вимог до ПЗ (показники якості)»), які відрізняються від відомих 

тим, що розглядають специфікацію вимог з точки зору врахування характеристик 

КВІ, зокрема, наявності в ній інформації щодо якості, і фактично є шаблонами 

специфікації вимог з точки зору достатності в ній інформації щодо якості ПЗ, 

котрі можуть опрацьовуватись як фахівцями, так і автоматизованими засобами 

або інтелектуальними агентами; 

3) моделі процесу оцінювання достатності інформації для визначення 

якості ПЗ на основі стандарту ISO 25010:2011 та з використанням результатів 

метричного аналізу, які, на відміну від відомих, ґрунтуються на порівняльному 

аналізі онтологій, є теоретичним підґрунтям для розроблення методів та засобів 

оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ та 

дають можливість оцінити достатність інформації щодо якості у специфікаціях 

вимог до конкретного ПЗ, а також виявити, якої саме інформації недостатньо; 

4) модель процесу оцінювання результатів проектування та прогнозування 

характеристик ПЗ на основі штучної нейронної мережі, яка відрізняється від 

відомих тим, що враховує важливість та взаємний вплив метрик ПЗ з точними або 

прогнозованими значеннями на етапі проектування архітектури, за рахунок чого 
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дає можливість оцінити сумарний вплив метрик на якість програмного проекту і 

ПЗ, а також зробити висновок про очікуваний рівень якості ПЗ; 

5) методологію оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ, яка ґрунтується на розроблених моделях процесу 

оцінювання достатності інформації для визначення якості ПЗ і методах оцінювання 

достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ на основі 

онтологій і зважених онтологій, та надає теоретичні засади інформаційної 

технології оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог 

до ПЗ та дає змогу оцінити достатність інформації щодо якості у специфікаціях 

вимог, підвищити достатність об’єму наявної інформації щодо якості шляхом 

формування висновку про пріоритетність доповнення специфікацій атрибутами та 

(або) показниками, а також спрогнозувати якість ПЗ на основі метричної 

інформації. Розроблена методологія у комплексі дає можливість зменшити розрив 

у знаннях щодо якості для конкретних проектів та гарантувати забезпечення вимог 

щодо якості на ранніх етапах життєвого циклу ПЗ; 

6) структурну модель інформаційної технології оцінювання достатності 

інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ, яка відображає рух 

інформаційних потоків при формуванні специфікації вимог до ПЗ та в процесі 

оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ і 

дозволяє виявити необхідність формування повторного запиту на додавання 

інформації щодо вимог, які регламентують характеристики якості, та сформувати 

його вміст з врахуванням пріоритетності доповнення цих вимог у специфікацію; 

одержали подальший розвиток:  

7) метод оцінювання вагових коефіцієнтів атрибутів якості ПЗ в частині 

врахування кореляції підхарактеристик якості за атрибутами та визначення 

вагових коефіцієнтів саме атрибутів, що дає змогу виявляти ті атрибути у 

специфікації вимог до ПЗ, котрі є необхідними для забезпечення відповідного 

рівня достатності наявної у специфікації вимог інформації щодо якості; 

8) метод оцінювання результатів проектування та прогнозування 

характеристик ПЗ на основі штучної нейронної мережі в частині опрацювання 
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точних та прогнозованих (на етапі проектування архітектури) значень метрик ПЗ 

штучною нейронною мережею, який дає змогу прогнозовано оцінити якість ПЗ, 

що розробляється за проектом, на ранніх етапах його життєвого циклу, а також 

порівняти між собою різні версії програмних проектів зі схожими або однаковими 

характеристиками. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у розробленні  

технології вибору інформації для побудови базової та зваженої базової онтологій 

предметної галузі «Інженерія програмного забезпечення» (частини «Якість ПЗ», 

«Якість ПЗ. Метричний аналіз»), базової онтології предметної галузі «Інженерія 

програмного забезпечення» (частини «Специфікація вимог до ПЗ (атрибути 

якості)», «Специфікація вимог до ПЗ (показники якості)»), які забезпечують: 

- формалізацію предметної галузі якості ПЗ та специфікації вимог до ПЗ 

для доступу, аналізу та розуміння цієї інформації не лише людиною, але й 

віртуальними агентами (ботами); 

- шаблони специфікації вимог до ПЗ з точки зору наявності атрибутів та 

показників (для оцінки за стандартом ISO 25010 та для метричного аналізу); 

- можливість розроблення підсистеми оцінювання достатності інформації 

щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ. 

Також практичне значення отриманих результатів полягає у розробленні 

інформаційної технології оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ, яка забезпечує: 

- підтримку процесу оцінювання якості ПЗ на ранніх етапах життєвого 

циклу на основі оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях 

вимог до ПЗ;  

- опрацювання інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ 

програмними агентами (ботами), без участі фахівців, що дає можливість 

автоматизації таких процесів та усунення суб’єктивного впливу фахівців, а також 

збережуваність цієї інформації у софтверній компанії у випадку звільнення фахівця; 

- висновок про достатність інформації щодо якості у специфікаціях вимог; 
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- пріоритетність доповнення КВІ та специфікації вимог необхідною 

інформацією (в разі недостатності інформації) шляхом формування запиту щодо 

доповнення бізнес-вимог до програмного забезпечення; 

- оцінювання та підвищення достатності об’єму наявної у специфікації 

вимог інформації для оцінювання якості ПЗ (на 9–25% для реального ПЗ систем: 

обліку та білінгу надання послуг доступу до мережі Інтернет, магазину та складу 

запчастин для вантажних автомобілів, обліку споживачів природного газу, 

широкоформатного друку, управлінського ПЗ «ContEnt»); 

-  обґрунтування вибору специфікації із множини специфікацій у ситуації, 

коли вартість і тривалість декількох програмних проектів приблизно однакові – 

розроблена інформаційна технологія дала можливість обрати специфікацію, 

програмний проект на основі якої був успішно (вчасно, в межах бюджету, з 

повною необхідною функціональністю) завершений та доведений до 

впровадження для реального ПЗ систем: підтримки прийняття рішень 

транспортного логіста, складу хімічних матеріалів, управління сервісного 

обслуговування фіскальної техніки. 

Реалізація результатів та впровадження. Результати дисертаційної 

роботи впроваджено у навчальному процесі Хмельницького національного 

університету, Дніпровського державного технічного університету, ПВНЗ 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Ю. Бугая», 

Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана 

Хмельницького, Української академії друкарства. Розроблені методологію та 

інформаційну технологію оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ впроваджено: для ПЗ автоматизованої системи 

широкоформатного друку на підприємстві ТОВ «Деймос», де вона дала можливість 

підвищити достатність об’єму інформації щодо якості на 12-14%;  для ПЗ системи 

обліку та білінгу надання послуг доступу до мережі Інтернет на підприємстві ТОВ 

«ІТТ», де вона дала можливість підвищити достатність об’єму наявної у специфікації 

інформації щодо якості на 9-10%; для ПЗ системи підтримки прийняття рішень 

транспортного логіста на підприємстві ТОВ «Гілея», де вона дала можливість 
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прийняти мотивоване та обґрунтоване рішення щодо вибору проекту (специфікації); 

для ПЗ інформаційної системи магазину та складу запчастин для вантажних 

автомобілів на підприємстві ТОВ «Гілея», де вона дала можливість підвищити 

достатність об’єму інформації щодо якості на 13-25%; для ПЗ обліку споживачів 

природного газу на підприємстві ПАТ «Хмельницькгаз», де вона дала можливість 

підвищити достатність об’єму інформації щодо якості на 15%; для ПЗ інформаційно-

облікової системи складу хімічних матеріалів на підприємстві ТОВ «Дніпроазот-

агрохімія», де вона дала можливість обрати програмний проект, який був успішно 

завершений та доведений до впровадження; для управлінського ПЗ «ContEnt» на 

підприємстві ТОВ «Побутрадіотехніка», де вона дозволила підвищити достатність 

об’єму інформації щодо якості на 13%; для ПЗ управління сервісного обслуговування 

фіскальної техніки на підприємстві ТОВ «Побутрадіотехніка», де вона дала 

можливість на основі метричного аналізу отримати висновки про якість ПЗ; для ПЗ 

автоматизованої системи управління виробничим процесом на ДП «Новатор», де 

вона дала можливість визначити достатність об’єму інформації щодо якості, що 

склала 78%.    

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати дисертаційного 

дослідження отримані автором особисто. Список опублікованих праць за темою 

дисертації представлено в списку використаних джерел – [16, 74-127]. Роботи [74, 

77, 80, 81, 87, 92, 94-96, 100, 102-104, 108, 110-114, 119, 122-124, 126, 127] 

виконувались без співавторів. У спільних публікаціях автору належать такі 

результати: аналіз сучасного стану галузі оцінювання та забезпечення якості ПЗ 

[93, 94, 96, 122, 123, 125]; дослідження впливу інформації у специфікації вимог на 

якість ПЗ і впливу якості ПЗ на функціонування складних апаратно-програмних 

комплексів [79, 119, 120]; обґрунтування актуальності поглиблення аналізу 

специфікації вимог до ПЗ і доведення залежності якості та успішності реалізації 

програмного проекту від специфікації вимог до ПЗ [75, 97, 124]; аналіз 

емерджентних властивостей (як наслідків недостатності інформації у специфікації 

вимог) та наслідків їх прояву [107, 108, 127]; дослідження стандартів та відомих 

моделей на предмет представлення інформації для оцінювання якості ПЗ [92, 108]; 
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особливості оцінювання якості ПЗ на ранніх етапах життєвого циклу на основі 

результатів метричного аналізу [82, 112]; вибір та оцінювання ефективності метрик 

на етапі проектування архітектури [83, 90, 91, 113, 114, 118]; моделювання процесу 

оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ [74, 

80, 101]; метод оцінювання достатності інформації щодо якості (за стандартом ISO 

25010:2011) у специфікаціях вимог на основі онтології [76, 77, 104]; метод 

оцінювання вагових коефіцієнтів атрибутів якості ПЗ [81, 109]; метод оцінювання 

достатності інформації щодо якості (за стандартом ISO 25010:2011) у 

специфікаціях вимог на основі зваженої онтології [77, 99]; моделі та метод 

оцінювання достатності інформації щодо якості (для метричного аналізу) у 

специфікаціях вимог на основі онтології [77, 80, 98, 104]; метод формування 

логічного висновку про достатність інформації щодо якості (за стандартом ISO 

25010:2011 та для метричного аналізу) у специфікаціях вимог [77, 110, 111]; метод 

оцінювання результатів проектування та прогнозування характеристик ПЗ на 

основі штучної нейронної мережі [16, 84, 85, 102, 116]; реалізація та дослідження 

нейромережної складової методу оцінювання результатів проектування та 

прогнозування характеристик ПЗ [79, 86, 105, 106]; дослідження масштабування 

вхідних даних штучної нейронної мережі оцінювання і прогнозування якості ПЗ на 

основі опрацювання метричної інформації [89, 117]; методологія оцінювання 

достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог [74, 77]; інформаційна 

технологія оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог 

[74, 77, 100]; система оцінювання і прогнозування якості ПЗ на основі опрацювання 

метричної інформації [16, 78, 87, 88, 115, 121]; експеримент використання 

backcasting-підходу на етапі проектування архітектури для забезпечення якості ПЗ 

[95, 103, 126]. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного 

дослідження неодноразово доповідалися та обговорювалися на 33 Міжнародних 

та Всеукраїнських конференціях [112-127], а саме: IEEE International Conference 

on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and 

Applications (м. Прага, Чехія, 2011; м. Варшава, Польща, 2015); IEEE East-West 

Design & Test Symposium EWDTS (м. Харків, 2012); International Conference on 
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ICT in Education, Research, and Industrial Applications ICTERI  (м. Львів, Київ, 

2015, 2016); IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering 

UKRCON (м. Київ, 2017); Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 

інформаційні та електронні технології СІЕТ» (м. Одеса, 2009); Міжнародна 

науково-технічна конференція «Гарантоздатні та безпечні системи, сервіси та 

технології DeSSerT»(м. Кіровоград, Севастополь, Київ, Чернівці, 2009, 2010, 2012, 

2014, 2016); Міжнародна науково-технічна конференція «Computer Science and 

Information Technologies CSIT» (м. Львів, 2014–2017); Міжнародна науково-

технічна конференція «Системний аналіз та інформаційні техології САІТ»                  

(м. Київ, 2011, 2013); Міжнародна конференція молодих вчених «Комп'ютерні 

науки та інженерія CSE» (м. Львів, 2009); Міжнародна науково-технічна 

конференція «Сучасні комп'ютерні системи та мережі – розробка та використання 

ACSN» (м. Львів, 2011, 2013); International Workshop CrISS-DeSSerT                            

(м. Кіровоград, 2011, 2013); Міжнародна проблемно-наукова міжгалузева 

конференція «Інформаційні проблеми комп'ютерних систем, юриспруденції, 

енергетики, економіки, моделювання та управління SPIS» (м. Яремче, 2012); 

Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, 

науці і виробництві ІТОНВ» (м. Луцьк, 2011); Міжнародна науково-технічна 

конференція «IV Українсько-польські наукові діалоги» (м. Яремче, 2011); 

Міжнародна науково-практична конференція «Фізико-технологічні проблеми 

радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки» 

(м. Чернівці, 2013); Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи 

прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту ISDMCI»                    

(м. Євпаторія, 2013); Міжнародний науково-практичний семінар «Програмовані 

логічні інтегральні схеми та мікропроцесорна техніка в освіті і виробництві»             

(м. Луцьк, 2014); Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та 

прикладні аспекти побудови програмних систем TAAPSD» (м. Київ, 2015); 

Всеукраїнська науково-практична конференція "Інтелектуальні технології в 

системному програмуванні" (м. Хмельницький, 2012– 2014). 

Публікації. За темою дисертації з викладенням основних її результатів 

опубліковано 55 наукових праць [16, 74–127], з них: 2 наукових монографії [16, 
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74] (зокрема, одноосібна монографія «Методологія оцінювання достатності 

інформації для визначення якості програмного забезпечення» [74]); 7 статей у 

періодичних зарубіжних виданнях, індексованих у наукометричних базах [75–81] 

(в тому числі 3 статті у періодичних зарубіжних виданнях, індексованих у 

наукометричній базі Scopus [75–77]); 20 статей у наукових фахових виданнях 

України [82-101]; 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір [102–104]; 

7 статей у матеріалах зарубіжних та українських конференцій, що індексуються у 

наукометричних базах Scopus, Web of Science [105–111]; 16 статей та тез 

доповідей у збірниках праць конференцій [112–127]. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації, вступу, семи розділів, висновків, списку використаних джерел із 270 

найменувань на 27 сторінках та 6 додатків на 88 сторінках. Загальний обсяг 

дисертації становить 441 сторінку, з них 302 сторінки основного тексту, 90 

рисунків, 30 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДОМИХ МОДЕЛЕЙ, МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ 

ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЯКОСТІ  

У СПЕЦИФІКАЦІЯХ ВИМОГ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

 

1.1. Дослідження сучасного стану розвитку інформаційних технологій 

 

Розвиток інформаційного суспільства безпосередньо пов'язаний з 

необхідністю збору, обробки і передачі величезних об'ємів інформації, що стало 

причиною глобального переходу від індустріального суспільства до 

інформаційного. Інформатизація суспільства – це глобальний соціальний процес, 

особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності в сфері 

суспільного виробництва є збір, накопичення, продукування, обробка, зберігання, 

передача та використання інформації, здійснювані на основі сучасних засобів 

обчислювальної техніки, а також на базі різноманітних засобів інформаційного 

обміну. При інформатизації суспільства основна увага приділяється комплексу 

заходів, спрямованих на забезпечення повного використання достовірного, 

вичерпного і своєчасного знання у всіх видах людської діяльності. 

Інформатизація суспільства спрямована на якнайшвидше оволодіння інформацією 

для задоволення потреб. Процеси, що відбуваються у зв'язку з інформатизацією 

суспільства, сприяють не тільки прискоренню науково-технічного прогресу, 

інтелектуалізації всіх видів людської діяльності, а й створенню якісно нового 

інформаційного середовища. Основними критеріями інформаційного суспільства 

є: кількість і якість наявної в обігу інформації, ефективність її передавання та 

опрацювання, доступність інформації для кожного [128-130]. 

Основною стратегічною метою розвитку інформаційного суспільства в 

Україні є прискорення розроблення та впровадження новітніх 

конкурентоспроможних інформаційних технологій в усі сфери людської 

діяльності, оскільки сучасні інформаційні технології значно розширюють 
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можливості використання інформаційних ресурсів у різних галузях  за рахунок 

зміни характеру праці, зокрема, шляхом зменшення частки фізичної праці та 

мінімізації впливу людського фактору завдяки автоматизації процесів [128]. 

Інформаційна технологія – це сукупність процесів, що використовує 

методи та засоби накопичення, обробки і передачі первинної інформації для 

отримання інформації нової якості (інформаційного продукту) про стан об’єкту, 

процесу або явища [130].  

Самі інформаційні технології вимагають складної підготовки, великих 

первісних витрат і наукомісткої техніки. Їх введення починається зі створення 

математичного забезпечення, формування інформаційних потоків. Однією з 

найважливіших вимог до методології проектування інформаційної технології є 

забезпечення динамічності її структури і функцій.  Тому значний інтерес 

становить визначення опорних структур даних і процесів, які можуть бути 

стабільними властивостями і характеристиками гнучкої інформаційної технології. 

Очевидно, що це вимагає глибокого вивчення можливостей як сучасних засобів 

обчислювальної техніки, так і технологічних процесів в певній предметній галузі 

та їх технічного оснащення [130]. 

Зараз компанії змушені використовувати якнайбільше джерел інформації, 

щоб покращити результати свого бізнесу, а також якість послуг і досвід, які 

отримують клієнти. Управління інформацією стає функцією, критично важливою 

для бізнесу. Сучасне матеріальне виробництво та інші сфери діяльності все 

більше потребують інформаційного обслуговування, переробки значних об’ємів 

інформації [130]. Традиційні способи та підходи (здебільшого засновані на 

рішеннях бізнес-аналітики та системах управління базами даних) не можуть бути 

застосовані до таких масивів інформації. 

Основними  проблемами,  які  виникають  при  обробці  великих масивів 

інформації,  є відсутність  методів  аналізу,  придатних  до  застосування  через  їх 

різнотипність,  потреба  у  значних  людських  ресурсах  для  підтримки процесу  

аналізу  даних,  висока  обчислювальна  складність  наявних алгоритмів  аналізу  

та  стрімке  зростання  обсягу  зібраних  даних [131]. 
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Застосування відомих методів та засобів до опрацювання великих масивів 

інформації не виправдовує очікувань розробників, призводить до перевитрат 

ресурсів, втрат значущої інформації  та конфліктів між очікуваннями замовників 

та отриманими результатами [1-4]. 

Загальносвітовим трендом щодо опрацювання великих масивів інформації, 

що дозволяє вирішувати нові класи задач на основі наявних інформаційних 

ресурсів, є інтелектуалізація опрацювання інформації і даних (машинне навчання 

[5, 6], когнітивні обчислення [7, 8], глибинне навчання [9, 10], концепція 

семантичного вебу [11-13] – рис. 1.1 [14]), а також розроблення методів 

комбінування різних технологій та інструментів для підвищення ефективності 

використання інформаційних ресурсів. 

 

Рис. 1.1. Топ-10 сучасних технологій штучного інтелекту  

для опрацювання масивів інформації [14]   

 

Поява потужних технічних ресурсів для накопичення та опрацювання 

значних масивів інформації, відсутність ефективних методів та засобів для 

опрацювання таких масивів інформації, розвиток інтелектуалізації опрацювання 
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інформації є передумовами для переходу на новий якісний рівень опрацювання 

інформації, а відповідно і для розвитку методології створення та впровадження 

інформаційних технологій нової генерації.  

Однак очікування універсальних підходів до створення ефективних 

інформаційних технологій для будь-яких галузей діяльності на сьогодні є 

передчасними, оскільки на зміст та методи опрацювання інформації істотно 

впливають специфіка та особливості предметних галузей, для яких розробляються 

інформаційні технології [15]. Виправданим залишається підхід, що базується на 

дослідженні характеристик та особливостей предметних галузей, а також 

розроблення інформаційних технологій саме для конкретних галузей. 

Особливої уваги у напрямку розроблення та впровадження ефективних 

інформаційних технологій на сьогодні потребує галузь інженерії програмного 

забезпечення, оскільки саме ПЗ є основою усіх сучасних напрямків господарської 

діяльності. 

 

1.2. Аналіз впливу інформації у специфікації вимог на якість 

програмного забезпечення 

 

Практично усі сфери людської діяльності на сьогодні пов’язані з 

комп’ютерними системами, основою яких є програмне забезпечення (ПЗ). 

Розроблення програмного забезпечення – це наукомістка діяльність, яка вимагає 

детального вивчення предметної галузі та повного розуміння цілей продукту, що 

розробляється.  

 Ключовим фактором забезпечення ефективного застосування ПЗ та 

однією із основних вимог користувачів і зацікавлених осіб до сучасного ПЗ є 

досягнення високих значень показників його якості. Якість ПЗ є основним 

чинником для його успішного впровадження та експлуатації. Потреба у 

забезпеченні якості ПЗ випливає з того, що помилки та відмови ПЗ загрожують 

катастрофами, які призводять до людських жертв, екологічних катаклізмів, 

значних часових втрат та фінансових збитків. 
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Згідно зі стандартами ISO 25010 [132], ISO 25030 [133], SWEBOK [134, 

135], роглядатимемо якість програмного забезпечення як здатність програмного 

забезпечення задовольнити заявлені і передбачувані потреби при його 

використанні за певних умов. Визначення якості у ISO 9000 [136] та ISO 9001 

[137] стосується задоволення вимог, тобто якість у [136, 137] розглядається як 

характеристика ПЗ, яка відображає ступінь його відповідності вимогам. 

Визначення якості зі стандартів [136, 137] не враховує факту, що вимоги можуть 

не відображати повною мірою потреби замовників, тоді задоволення вимог не 

означатиме задоволення потреб замовників, відтак таке ПЗ не можна буде 

вважати якісним (насправді матиме місце лише формальне задоволення якості).  

Аналіз стандартів [132, 133, 136, 138-143] дав можливість визначити 

чинники, що впливають на якість ПЗ: 1) відповідальність керівництва; 2) якість та 

достатність інформації нормативної документації (в першу чергу, специфікації 

вимог до ПЗ); 3) ефективність технологій проектування, методологій та 

середовищ розроблення (основною вимогою, яка висувається до сучасних 

технологій проектування, методологій та середовищ розроблення, є їхня 

відповідність стандартам та нормативним документам [136, 137, 144-147], 

пов’язаним з процесами життєвого циклу ПЗ та оцінкою технологічної зрілості 

організацій-розробників); 4) склад та якість інструментальних засобів;                    

5) планування забезпечення якості та регулярність і ефективність контролю за 

якістю; 6) наочність результатів контролю якості; 7) стимулювання створення 

якісної продукції; 8) кваліфікація розробників; 9) маркетинг. 

Згідно з [134, 135], на планування та вибір методів управління якістю 

впливають різні фактори: 1) сфера застосування ПЗ; 2) вимоги, висвітлені у 

специфікації вимог до ПЗ; 3) компоненти ПЗ; 4) використовувані стандарти 

інженерії ПЗ; 5) використовувані методи та інструменти інженерії ПЗ; 6) бюджет, 

персонал, плани та розклад діяльності з розроблення ПЗ; 7) цільові користувачі та 

призначення ПЗ; 8) рівень цілісності ПЗ. 

Актуальність розроблення якісного ПЗ підтверджується також і 

економічними чинниками. Згідно з даними Національного інституту по 
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стандартах та технологіях США [148], об’єм економічних втрат внаслідок 

несправного ПЗ у США досягає мільярди доларів на рік, що складає близько 1% 

національного валового внутрішнього продукту. 

Хаотичний період розвитку ПЗ, коли значна увага приділялась саме 

програмному коду, а не його якості, став відходити у минуле. За останні роки 

програмна індустрія досягла такого рівня розвитку, при якому вимоги до 

забезпечення якості ПЗ стали обов’язковим пунктом договорів на предмет 

розроблення програмних систем, оскільки якість ПЗ є його найважливішою 

характеристикою з точки зору зацікавлених сторін [149]. 

У відповідності до стандартів [137, 150], забезпечення якості – це 

сукупність планованих та систематичних заходів, необхідних для впевненості в 

тому, що продукція або процеси задовольняють певні вимоги до якості. Система 

забезпечення якості стосовно програмних засобів – це сукупність методів та засобів 

організації керуючих та виконавчих підрозділів підприємства, які беруть участь в 

проектуванні архітектури, розробленні та супроводженні комплексів програм з 

метою надання їм властивостей, що забезпечують задоволення певних потреб 

замовників та споживачів при мінімальних або допустимих витратах ресурсів [33]. 

У галузі забезпечення якості ПЗ і досі існують проблеми, які були 

помітними ще більше 50 років тому – великі проекти виконуються з відставанням 

від графіка або з перевищенням кошторису витрат, розроблений продукт не має 

необхідних функціональних можливостей, продуктивність його часто є низькою, 

якість програмного забезпечення не влаштовує споживачів [16-30]. Аналітичні 

дослідження та огляди щодо програмного забезпечення, які виконували протягом 

кількох останніх років провідні зарубіжні аналітики, підтверджують ці, не дуже 

обнадійливі, результати [74, 93, 94, 123]. Так, при наявності ряду методів та 

засобів, залученні кращих фахівців для розроблення технологій та стандартів 

забезпечення якості програмних комплексів, якість ПЗ і досі залежить від знань та 

досвіду розробників [93, 94, 96].  

За статистичними оцінками, наведеними у [16, 18, 151-154], більше 50% 

від загальної кількості корпоративних програмних проектів не виправдовують 
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очікувань, причому роботи над 42% програмних проектів припиняються задовго 

до їх логічного завершення.  

Статистика успішності програмних проектів за 1994-2015 роки, за даними 

The Standish Group International (Chaos reports) [23-26], представлена на рис.1.2. 

Успішними вважаються проекти, які були виконані вчасно, в рамках бюджету, з 

необхідними можливостями та функціями. Проблемними вважаються проекти, які 

мали перевищення термінів, перевитрати або не мали необхідних можливостей та 

функцій. Провальними вважаються проекти, які були скасовані до завершення, 

або були доставлені, але ніколи не використовуються.  
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Рис.1.2. Статистика успішності програмних проектів у 1994-2015 рр. 

 

Аналіз даних рис. 1.2 дав можливість побачити спад кількості успішних 

проектів та приріст кількості провальних проектів у 2014-2015 роках (порівняно з 

2013 р.), але в той же час кількість проблемних проектів є досить сталою 

величиною у 2012-2015 роках та складає 50% і більше проектів. Крім цього, на 

рис.1.2 можна побачити своєрідну періодичність (синусоїдальність) приростів та 

спадів кількостей для всіх груп проектів, тому не виключено, що в наступні роки 

може відбутись спад кількості успішних проектів і приріст кількості провальних 

проектів [93, 94]. 
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Щільність помилок, поява яких очікується в ПЗ різного розміру, 

представлена у таблиці 1.1 [18]. З таблиці 1.1 слідує, що сучасне ПЗ обсягом в 

мільйони рядків коду в принципі не може бути безпомилковим. Задача 

розробників полягає в тому, щоб забезпечити потрібну якість ПЗ з врахуванням 

того, що деяка невідома кількість помилок та дефектів в ПЗ завжди залишається, і 

їх негативна дія повинна бути блокована або скорочена до допустимого рівня. 

 

Таблиця 1.1 

Типова щільність помилок для ПЗ різного розміру 

Розмір ПЗ Типова щільність помилок 

Менше 2 К 0-25 помилок на 1000 рядків коду 

2К-16К 0-40 помилок на 1000 рядків 

16К-64К 0,5-50 помилок на 1000 рядків 

64К-512К 2-70 помилок на 1000 рядків 

Більше 512К 4-100 помилок на 1000 рядків 

 

Взагалі природа програмного забезпечення істотно змінилась в останні 

роки. Акцент змістився з виробництва автономних програмних продуктів на 

виробництво програмної системи як широкої системи систем (system-of-systems), 

інтегрованої з великої кількості компонентів (підсистем) з інтерфейсами взаємодії 

між ними [155, 156]. Оскільки програмне забезпечення стає дедалі складнішим та 

масштабнішим, розроблення саме програмної системи буде відігравати все більш 

важливу роль в діяльності розробника [94, 107, 122].  

На рис.1.3 представлено матрицю розміру/складності ПЗ, дані якої 

доводять, що чим складнішим є ПЗ та чим більший воно має розмір, тим вищим є 

ризик невдачі такого проекту [26]. 
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Рис.1.3. Матриця розміру/складності ПЗ [26] 

 

Однією з найбільш вагомих причин незадовільної якості великих 

програмних проектів дослідники The Standish Group International називають 

збільшення кількості компонентів (підсистем) та інтерфейсів між ними, а також 

неконтрольовану складність програмної системи [25, 26]. Дослідження The 

Standish Group International (CHAOS reports) [25, 26] доводять, що статистика 

успішності малих та великих програмних проектів суттєво різна (рис.1.4). 

Аналіз рис.1.4 дає можливість зробити висновок, що серед малих проектів 

62% є успішними в той час, як серед великих проектів успішними є лише 6%, а 

серед надвеликих проектів успішними є лише 2%, тобто малі проекти в десятки 

разів (на порядок) успішніші за великі. Такий висновок підтверджує і статистика 

проектів на основі використання функційних точок, як основних одиниць 

вимірювання розміру ПЗ [19, 56, 57, 157] – рис.1.5.  

 

Рис.1.4. Статистика успішності малих, помірних, середніх, великих та надвеликих 

програмних проектів у 2011-2015 роках [26] 
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Рис.1.5. Статистика успішності програмних проектів обсягом у 10, 100, 1000, 

10000, 100000 функційних точок (2010-2013 рр.) 

 

Серед причин можливих невдач називають [18]: 1) нечітке й неповне 

формування та формулювання вимог до ПЗ; 2) недостатнє залучення користувачів 

до роботи над проектом; 3) відсутність необхідних ресурсів; 4) незадовільне 

планування; 5) часту зміну вимог і специфікацій; 6) новизну технології, 

використовуваної для організації; 7) відсутність грамотного керування проектом; 

8) недостатню підтримку з боку вищого керівництва; 9) невірне розуміння або 

недостатній аналіз проекту.  

Таблиця 1.2 відображає відсоткову кількість помилок, які виникають на 

етапах формування та формулювання вимог, проектування архітектури та 

реалізації ПЗ [18]. З таблиці 1.2 видно, що помилки формування та формулювання 

вимог і проектування архітектури складають 25-55% всіх помилок, причому чим 

більший обсяг ПЗ, тим більше помилок вноситься саме на ранніх етапах [93, 94].  

Аналіз великої кількості програмних проектів, проведений у [58], 

підтвердив той факт, що головне місце виникнення помилок у ПЗ – це етап 

формування та формулювання вимог (специфікація), друге місце по внесенню 

помилок "посідає" етап проектування архітектури. У більшості випадків помилки 

вказують на проблеми специфікації та проектування архітектури, тобто фактично 

вже в кінці етапу проектування архітектури можна виявити та усунути левову 

частку всіх помилок програмного забезпечення. 
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Таблиця 1.2 

Розподіл помилок, припущених на різних етапах життєвого циклу 

Етап ЖЦ Обсяг ПЗ 

 2К 8К 32К 128К 512К 

Формування та 

формулювання вимог 
До 10% До 15% До 20% До 22% До 23% 

Проектування 

архітектури 
До 15% До 19% До 25% До 28% До 32% 

Конструювання  До 75% До 66% До 55% До 50% До 45% 

 

Є кілька причин, які роблять етап формування та формулювання вимог 

основним "постачальником" помилок: 1) відсутність специфікації; 2) неповнота 

або суперечливість інформації специфікації; 3) часті зміни специфікації;               

4) щільність графіку розроблення, складеного на етапі проектування архітектури. 

В роботах [27, 158-161] підтверджується факт, що причини майже всіх 

інцидентів та катастроф, пов’язаних з програмним забезпеченням, криються у 

специфікації вимог до програмного забезпечення. Переважна більшість аварій, 

пов’язаних із ПЗ, виникли через помилкові вимоги, а не через помилки кодування. 

У [159] описано результати експерименту, проведеного для підтвердження або 

відкидання гіпотези про те, що збої та помилки ПЗ, написаного різними 

розробниками за однією специфікацією, статистично незалежні. Під час 

експерименту декілька незалежних груп розробників писали свою версію 

програмного забезпечення за однією специфікацією. В результаті такого 

експерименту було встановлено, що версії ПЗ, написані різними розробниками за 

однаковими вимогами, містили ряд спільних помилок, пов’язаних із помилками 

або неточностями вимог (специфікації).  

Дефекти вимог бажано виявляти та усувати до того, як вони почнуть 

впливати на більш пізні етапи розроблення. Ранні етапи життєвого циклу 

впливають на якість ПЗ більше, ніж пізні, тому час, витрачений на контроль якості 
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на ранніх етапах, забезпечує можливість знизити рівень дефектів, скоротити 

терміни розроблення та знизити витрати на більш пізніх етапах [75, 97]. 

Чим раніше буде виявлено дефект (помилка, порушення, недолік, 

несправність), тим дешевше обійдеться його виправлення. Як показано на рис.1.6, 

витрати на виправлення дефектів, виявлених після випуску продукту, майже в 100 

разів перевищують витрати на виправлення, якщо недоліки були виявлені в 

процесі формування та формулювання вимог [28].  

 

Рис. 1.6. Зростання вартості виправлення дефектів в процесі розроблення [28] 

 

Слід врахувати також і факт, що вартість виправлення помилки 

проектування архітектури в 2-4 рази вища вартості виправлення помилки 

конструювання [18]. Залежність вартості виправлення помилок від етапу ЖЦ ПЗ 

наведено на рис.1.7 [29]. 

 

Рис.1.7. Залежність вартості виправлення помилок від етапу життєвого циклу 

програмного забезпечення [29] 
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Якщо розглянути альтернативні варіанти дизайну та провести аналіз 

впливу ще до створення системи як такої, це дасть суттєву економію коштів на 

корекцію помилок (рис.1.8). І якщо на дослідження витрат зазвичай витрачаються 

години, а то й дні, то в даному випадку рахунок ітиме на хвилини [28]. 

 

Рис.1.8. Витрати часу на корекцію помилок протягом життєвого циклу ПЗ [28] 

 

Із збільшенням інтервалу між моментами внесення та виявлення дефекту 

вартість його виправлення сильно зростає. Чим довше помилка зберігається у 

ланцюгу розроблення ПЗ, тим сильніше вона проникає в інші частини ПЗ, тим 

більше шкоди завдає на наступних етапах, і тим більше коштів доведеться 

витратити на її усунення [93, 94].  

В десятках компаній було виявлено, що політика раннього виправлення 

дефектів може в кілька разів знизити фінансові та часові витрати на розроблення 

ПЗ, що є вагомим аргументом на користь якомога більш раннього виявлення та 

усунення дефектів. Дослідження 50 проектів Лабораторії проектування ПЗ NASA 

показали, що підвищена увага до раннього контролю якості дає змогу істотно 

знизити рівень помилок, але не підвищує загальних витрат на розроблення [18].  

Вартість якості диференціюється на вартість попередження дефектів, 

вартість оцінювання, вартість внутрішніх та зовнішніх збоїв [134, 135]. Якість ПЗ 

підвищується шляхом організації ітеративного процесу його постійного 

покращення. 
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В процесі формування та формулювання вимог можуть відбуватись 

інформаційні втрати через неповне та різне розуміння потреб та контексту інформації 

– особливо такі втрати суттєві для програмних проектів, які розробляються на стику 

предметних галузей (наприклад, ПЗ для медицини), коли враховувати потрібно як 

стандарти щодо розроблення ПЗ, так і стандарти предметної галузі, для якої 

розробляється ПЗ. Таку кількість стандартів важко імплементувати, а ще важче 

оцінити ступінь врахування рекомендацій цих стандартів.  

З визначення якості ПЗ як ступеня задоволеності користувачів або ступеня 

відповідності ПЗ потребам замовників слідує, що, якщо цілі проекту, встановлені 

на ранніх етапах життєвого циклу, не відповідають потребам користувачів, то ПЗ 

неможливо визнати якісним, навіть якщо при його розробленні були використані 

сучасні технології та були задіяні найкваліфікованіші розробники. Отже, якість та 

успішність реалізації програмного проекту суттєво залежать від специфікації 

вимог, а також від достатності наявної у ній інформації як наявності всіх 

інформаційних елементів (даних), необхідних для визначення якості ПЗ. Таке 

експериментальне свідчення безпосередньо призводить до необхідності 

поглиблення аналізу специфікації [75, 97].  

Визначення 1.1. Під достатністю інформації щодо якості у специфікації 

вимог до ПЗ будемо розуміти наявність у специфікації всіх інформаційних 

елементів, необхідних для визначення якості [74].  

Оцінювання достатності інформації специфікації вимог до ПЗ забезпечує 

можливість вибору програмного проекту з позицій його прогнозованої якості, 

підвищує ефективність управління проектом за рахунок обґрунтованості рішень, 

скорочує час на їх розробку і прийняття, зменшує витрати на збір і обробку 

відомостей. Недостатність інформації специфікації вимог до ПЗ знижує 

результативність та достовірність оцінювання якості ПЗ. 

Програмні вимоги визначають потрібні характеристики якості ПЗ, а також 

впливають на методи кількісного оцінювання та сформульовані для оцінювання 

цих характеристик критерії приймання. Отже, всю необхідну інформацію щодо 

якості закладено вже у специфікації вимог до ПЗ, тобто вже на основі 
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специфікації вимог до ПЗ можна оцінити достатність інформації для подальшого 

визначення якості ПЗ. Якщо деякі інформаційні елементи щодо якості відсутні, то 

у специфікації вимог недостатньо інформації для визначення якості ПЗ, і 

розробники повинні внести необхідні доповнення у специфікацію. Але сьогодні 

оцінювання інформації для визначення якості ПЗ відбувається лише для готового 

програмного коду [46].  

Дослідження відомих методів аналізу специфікацій вимог до ПЗ показало, 

що наразі розроблено методи побудови ПЗ на основі онтологічних моделей задач 

[60], методи формування нормативного профілю при сертифікації ПЗ [62], 

онтологічний підхід до специфікування властивостей програмних систем та їх 

компонентів [63], а також методи аналізу специфікації вимог (Using natural 

language processing technique, Using CASE analysis method, QAW-method, Using 

global analysis method, O’Brien’s approach, Method to discover missing requirement 

elicitation, Selection of requirements elicitation technique, Comparison and 

categorization of requirements elicitation techniques, Techniques for ranking and 

prioritization of software requirements) [57-59], але перераховані методи спрямовані 

на контроль за реалізацією вимог, а не на оцінювання достатності інформації 

специфікації вимог до ПЗ для подальшого визначення якості ПЗ. 

Аналіз відомих засобів показав, що розроблено ряд засобів, зокрема, 

засоби побудови програмних систем на основі онтологічних моделей задач [60], а 

також автоматизовані засоби аналізу специфікації вимог (IBM Rational 

RequisitePro, IBM Rational/Telelogic DOORS, Borland Caliber RM, Sybase 

PowerDesigner, Open Source Requirements Management Tool, Sigma Software, 

DEVPROM) [57-59], але ці засоби не орієнтовані на оцінювання достатності 

інформації специфікації вимог до ПЗ для подальшого визначення якості ПЗ. 

Отже, як показав проведений аналіз впливу інформації специфікації вимог 

на якість програмного забезпечення, чинники якості сучасних програмних систем 

є менш залежними від написання програмного коду, але суттєво залежать від 

формування та формулювання вимог і проектування архітектури. Дефекти, 

внесені на етапах формування та формулювання вимог і проектування 



57 

архітектури, варто виявляти та усувати до того, як вони почнуть впливати на 

результати більш пізніх етапів життєвого циклу. Якість та успішність реалізації 

програмного проекту суттєво залежать від специфікації вимог до ПЗ. 

За таких умов актуальним і дуже важливим є аналіз специфікації вимог до 

ПЗ, можливість «відсікти» програмні проекти з неповною (з недостатньою 

інформацією) специфікацією. Достатність інформації є одним з найважливіших 

аспектів оцінювання якості програмного забезпечення.  

Відомі методи та засоби не розв’язують проблему оцінювання достатності 

інформації щодо якості у специфікації вимог до ПЗ. Крім цього, всі вони належать 

до різних методологічних підходів і не інтегруються між собою, тобто наразі 

відсутня інформаційна технологія оцінювання достатності інформації щодо якості 

у специфікації вимог до ПЗ. Однією з причин проблем у галузі забезпечення 

якості ПЗ є саме розрізненість моделей, методів та засобів, а також відсутність 

інформаційної технології оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ [74, 75, 97, 124]. 

 

1.3. Емерджентні властивості як наслідки недостатності інформації у 

специфікації вимог до програмного забезпечення 

 

Як було доведено у підрозділі 1.2, акцент у розробленні програмного 

забезпечення останнім часом змістився з виробництва автономних програмних 

продуктів на виробництво ПЗ як системи систем з великої кількості компонентів з 

інтерфейсами взаємодії між ними. Результатом виробництва ПЗ як системи 

систем з великої кількості компонентів з інтерфейсами взаємодії між ними є той 

факт, що інциденти та аварії, пов’язані із ПЗ, сьогодні містять новий тип аварії, 

яка викликана взаємодією компонентів: кожен компонент не містить помилок 

(задовольняє потреби), але некоректні взаємодії між компонентами призводять до 

проблем. Аварії взаємодії компонентів стають причинами великих аварій через 

зростаючу складність програмних систем, яка призводить до неможливості 

передбачення усіх можливих наслідків взаємодій між компонентами [27, 158-160]. 



58 

Приклади аварій взаємодії компонентів програмних систем [27, 30, 158-

160, 162-165] наведено у таблиці 1.3 [74, 79, 119, 120, 127]. 

 

Таблиця 1.3 

Приклади аварій взаємодії компонентів програмних систем 

Подія Причина Наслідки 

1 2 3 

Вибух ракети-носія 

Ariane 5 у1996 році [166] 

Протиріччя вимог щодо 

необхідності 

забезпечення надійності 

та максимально 

припустимого 

навантаження 

Вартість обладнання та 

розроблення - 7,5 млрд. 

доларів, "упущена 

вигода" – 2 млрд. доларів 

Аварія станції Mars 

Climate Orbiter та 

зникнення зв'язку із Mars 

Polar Lander у 1999 році 

[167, 168] 

Помилка в проекті через 

використання різних 

одиниць вимірювання 

327,6 млн. доларів - 

апарати та 91,7 млн. 

доларів - запуски 

Порушення польоту 

ракетоносія Titan IV у 

1999 році [169] 

Помилка в константі ПЗ 

системи керування 

двигуном 

Втрата супутника Milstar 

"Смертельні" сеанси 

радіаційної терапії із 

застосуванням Therac-25 

у 1985-1987 рр. [170] 

Неповнота специфікації; 

помилки у розробленні та 

постановці проекту; 

некоректні процедури 

оцінки та прогнозування 

ризиків 

6 пацієнтів одержали 

смертельну дозу 

опромінення 

Збій у мобільній системі 

протиракетної оборони 

Patriot у 1991 році [170,  

Помилка заокруглення, 

яка не була критичною на 

рівні одного компоненту,  

Не перехоплено іракську 

ракету Scud, в результаті 

чого загинули 28  солдат  
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Продовження таблиці 1.3 

1 2 3 

171] але посилилась при його 

інтеграції у систему 

та близько 100 чоловік 

одержали поранення 

Аварія літака 

«Суперджет 100» [170] 

Несумісність та 

неузгодженість ПЗ різних 

компаній 

Загибель 48 чоловік 

Падіння у Тихий океан 

трьох супутників у 2010 

році [172] 

Помилка у інтеграції 

програмної системи 

Неможливість 

завершення навігаційної 

системи ГЛОНАСС 

 

Просте підвищення якості та надійності окремих компонентів програмних 

систем не може завадити таким аваріям, тому що їх причиною не є відмови 

окремих компонентів. Висока якість та надійність компонентів не запобігає таким 

аваріям. Ці проблеми посилюються тим фактом, що на даний час широко 

використовуються такі методи інженерного аналізу надійності та безпеки, як FTA 

та FMEA, які були розроблені для виявлення відмов компонентів, і вони не 

можуть ефективно використовуватись для запобігання аварій взаємодії 

компонентів. Проблема, з якою стикаються інженери, полягає в тому, що вони не 

мають інших, більш підходящих, інструментів для визначення саме системних 

властивостей ПЗ, а також для прогнозування аварій взаємодії [27, 158-160]. 

Якість ПЗ може бути низькою і через те, що недостатньо уваги приділяється 

питанню відношення до інформації предметної галузі на різних етапах життєвого 

циклу ПЗ, її достатності, достовірності, уточнення. Деяка інформація аналізується 

занадто прискіпливо, а деяка – взагалі не враховується. Часто відкидається 

інформація предметної галузі з малою ймовірністю, а інколи й імовірність її взагалі 

не оцінюється. Нова інформація може надходити на різних етапах життєвого циклу – 

як на етапах формування та формулювання вимог і проектування архітектури, так і 

на етапах реалізації та експлуатації, але нею часто нехтують. Таке нехтування 
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інформацією предметної галузі на всіх етапах життєвого циклу є одним з критичних 

факторів при розробленні програмного забезпечення [173-176]. 

В процесі роботи над програмним проектом важливо оцінити частку 

інформаційної невизначеності проекту. Причиною виникнення інформаційної 

невизначеності проекту є низький рівень документування знань, особливо на 

системному рівні (рис.1.9 [177]). 

 

Рис. 1.9. Документування знань на системному рівні [177] 

 

На рис.1.10 зображено ситуацію, що характеризується передчасністю 

проектних рішень та їх документації до розуміння проектування, емерджентних 

властивостей та їх впливу на функційні характеристики продукту. Показану 

область називають "розривом у знаннях", наявність якого є практичним 

результатом і першопричиною багатьох інженерних невдач [178]. 

 

Рис. 1.10. Розрив у знаннях (Knowledge Gap) [178] 
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Факт часткового неврахування інформації предметної галузі на різних 

етапах життєвого циклу ПЗ свідчить про те, що розмір розриву у знаннях не є 

сталим для програмного проекту – в процесі життєвого циклу він може 

збільшуватись і зменшуватись, оскільки з’являється нова інформація, яку потрібно 

враховувати. Відсутні гарантії того, що інформація предметної галузі на різних 

етапах життєвого циклу повністю враховується у моделях та стандартах якості ПЗ, 

про що свідчить огляд відомих моделей та стандартів якості ПЗ у [179, 180].  

Для інженерії ПЗ представлена на рис.1.10 точка зору на розрив у знаннях 

не зовсім відповідає реальності. Часткове врахування інформації предметної 

галузі у моделях оцінки якості ПЗ і вплив її вже на готовий продукт (рис. 1.11) 

призводять до збільшення розміру розриву у знаннях в процесі життєвого циклу 

(нові межі розриву у знаннях окреслені пунктиром на рис. 1.12), що може стати 

причиною збоїв та інших проблем з ПЗ. Для безпечного функціювання ПЗ розмір 

розриву у знаннях бажано зменшувати (такі межі розриву у знаннях окреслені 

пунктиром на рис. 1.13). Цього можна досягти більш повним врахуванням 

(зменшенням втрат) інформації предметної галузі у моделях оцінки інформації 

щодо якості ПЗ (рис. 1.11) [74, 107].  

 

Рис.1.11. Зменшення розриву у знаннях шляхом врахування (зменшення втрат) 

інформації предметної галузі у моделях якості та вимогах до ПЗ 
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Рис.1.12. Реальний розмір розриву у знаннях з неврахуванням інформації 

предметної галузі у моделях якості ПЗ (ЗАРАЗ) 

 

 

Рис.1.13. Розрив у знаннях при врахуванні (зменшенні втрат) інформації 

предметної галузі у моделях якості ПЗ (НЕОБХІДНО) 

 

Враховуючи вищесказане, всі наявні знання та інформацію про програмну 

систему представимо у вигляді діаграми, в якій є сектор, що відображає об’єм 

недостатньої (невідомої) інформації (розрив у знаннях) – рис. 1.14.  
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Рис.1.14. Поле знань про програмну систему із сектором невідомої інформації 

 

Даний сектор складає неврахована інформація предметної галузі (в тому 

числі інформація, відсутня у специфікації вимог до ПЗ). Розміри сектору з 

невідомою інформацією не визначені, оскільки незрозуміло, яка і скільки 

інформації залишається невідомою. Сектор з невідомою інформацією слід 

звужувати – за рахунок більш повного врахування інформації предметної галузі, 

починаючи з ранніх етапів життєвого циклу. Чим меншим буде розмір сектору 

невідомої інформації, тим якіснішою буде програмна система та тим безпечніше 

вона працюватиме. Отже, актуальним є підхід до зменшення частки невідомої 

інформації про програмну систему. 

Однак складно визначити інформацію, яка з’явиться в процесі взаємодії 

«підсистем – інтерфейсів – даних – зовнішніх впливів», а також майбутні 

характеристики ПЗ, що розробляється, через які ця інформація може проявитись 

(емерджентні властивості, які входять до складу розриву у знаннях) [107, 108]. 

Відомі методи оцінювання якості ПЗ слабко враховують системний аспект 

сучасного ПЗ, а саме недостатньо уваги приділяють емерджентності системи. 

Емерджентність – це нова властивість, яка з’являється в результаті об’єднання 

елементів у систему. Емерджентність системи породжується її нелінійністю, 

новими елементами системи або новими зв’язками. Причинами виникнення 

емерджентних властивостей є: різкий стрибок властивості (присутньої, але мало 

помітної раніше); біфуркація (втрата стабільності, момент нестійкості, точка, в 
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якій відбувається катастрофа) підсистеми; рекомбінація зв’язків [181]. Такі 

стрибкоподібні переходи та якісні зміни досліджує теорія катастроф, яка вивчає 

та прогнозує нестійкість різноманітних систем, а також є корисною при аналізі 

великих масивів інформації [182]. Чим вища інтенсивність взаємодії елементів 

системи, чим більше відрізняються властивості системи від властивостей її 

елементів, тим вищим є системний ефект. Чим вищий рівень системності, тим 

більшими є переваги у досягненні цілей – здатність системи до вибору прямо 

пропорційна ступеню її емерджентності [183]. 

Термін «емерджентні властивості» зустрічається у ряді робіт, присвячених 

ПЗ, але трактується різними авторами дещо по-різному. Результати аналізу 

відомих визначень понять «емерджентні властивості» та «емерджентна 

поведінка» наведені у таблиці 1.4 [74, 107]. 

Таблиця 1.4 

Аналіз відомих визначень понять «емерджентні властивості» та «емерджентна 

поведінка» 

№ Визначення понять «емерджентні 

властивості», «емерджентна 

поведінка» 

Автор(и) 

1 2 3 

1 Емерджентна властивість – це будь-яка 

характеристика системи, яка не може 

бути локалізована в одному незалежно 

діючому компоненті або в невеликій 

постійній кількості компонентів.  

Д. Фішер (Fisher) [184], 

SWEBOK’ 2014 [134, 135], О. 

Дорофі (Dorofee) та інші [155] 

2 Властивості цілого, які є результатом 

взаємодії частин або збирання частин в 

єдине ціле, є емерджентними 

властивостями. Емерджентні властивості 

випливають з комбінації складових 

частин систем 

Ф. Патерсон (Patterson) [178],          

С. Кайслер (Kaisler), Г. Мейді 

(Madey) [185], Дж. Марш (Marsh) 

[186], К. Джонсон (Johnson) [187], 

Дж. Хсю (Hsu), М. Батерфілд 

(Butterfield) [188]    
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Продовження таблиці 1.4 

1 2 3 

3 Емерджентні властивості є розбіжністю 

між передбачуваною та реалізованою 

конструкцією. Ці властивості не можуть 

бути відомі апріорі 

Я. Елісон (Alison), Я. Мералі      

(Merali) [189], К. Цабо (Szabo),       

Й. Тео (Teo) [190], П. Кашфі 

(Kashfi) та інші [191], Дж. Могул 

(Mogul) [192], Дж. Дайсон             

(Dyson) [193], К. Руф (Rouff) [194] 

 

 

Ряд наведених визначень трактує емерджентні властивості як властивості, 

які не можуть бути локалізовані в одному компоненті, а є результатом взаємодії 

компонентів. Деякі визначення вказують на труднощі передбачення 

емерджентних властивостей або розуміють під цим терміном різницю між 

передбачуваним і реалізованим дизайном програмної системи, не розкриваючи 

природи виникнення емерджентних властивостей та їх суті. 

Існують також інші трактування понять «емерджентні властивості» та 

«емерджентна поведінка», але вони є похідними від наведених у таблиці 1.4.  

Визначення 1.2. Емерджентними властивостями вважатимемо такі властивості 

програмної системи, які з’являються випадковим чином (випали з фокусу уваги) та 

проявляються в процесі функціонування ПЗ при взаємодії підсистем через інтерфейси 

і за наявності певних даних та зовнішніх впливів – рис. 1.15 [74, 107].  

 

Рис. 1.15. Природа емерджентних властивостей 
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Визначення 1.3. Емерджентною поведінкою вважатимемо непередбачувану 

розробниками поведінку програмної системи, яка не властива жодній підсистемі 

окремо, а виникає лише в процесі взаємодії підсистем [74, 107]. 

Емерджентні властивості можуть як позитивно, так і негативно впливати 

на якість програмних систем. 

У [195] представлено результати детального аналізу сорока дев’яти звітів 

про проблеми комерційної аерокосмічної сфери, розподілені за наступними 

категоріями:  порушені властивості, емерджентні властивості (проблеми), 

проблеми узгодженості. Емерджентними проблемами автори [195] називають 

проблеми, коли фактична поведінка програмної системи не відповідала намірам 

дизайнера при тому, що жодну вимогу порушено не було. Проблеми, викликані 

емерджентними властивостями, складають 16,3% від загальної кількості проблем. 

Інженери не мають підходящих інструментів для визначення та 

прогнозування системних властивостей ПЗ (в тому числі й емерджентних 

властивостей) та аварій взаємодії. Емерджентні властивості не розглядаються у 

сучасних підходах до розроблення та оцінювання якості ПЗ, тому не розроблено 

дієвих механізмів виявлення проблем інтеграції, які обумовлюють великий 

відсоток неякісних (провальних та проблемних) програмних проектів [196-198].  

Причини ігнорування емерджентних властивостей носять не 

технологічний, а методологічний характер. Емерджентні властивості бажано 

виявляти та усувати на ранніх етапах життєвого циклу ПЗ, що було б шляхом до 

підвищення якості програмних систем.  

На сьогодні є ряд робіт та підходів, які свідчать про спроби виявлення 

емерджентних властивостей програмних систем [74, 107, 108]:  

– хронологічний підхід в рамках Software Process Improvement (SPI)  [189];  

– порівняння програмних систем з природніми групами з емерджентною 

поведінкою – наприклад, з групою перелітних птахів або мурашиними колоніями 

[185, 186, 188, 194, 199];  



67 

– підходи та методи, що запозичені з біологічних, фізичних та соціальних 

систем [184];  

– використання мультиагентних формальних методів  WSCCS, X-

Machines [194];  

– модель UX (UX – user experience) для вимог до ПЗ [191];  

– використання технології аспект-орієнтованого програмування [200];  

– семантична валідація емерджентних властивостей в імітаційних 

моделях, заснованих на компонентах [190];  

– використання сервіс-орієнтованих архітектур (SOA) [184, 192];     

– на базі інформаційної моделі мовою SysML для визначення вимог та їх 

трасованості (оперативного контролю) [201]; 

– застосування теорії ігор в якості інваріантного підходу для 

прогнозування емерджентної поведінки [192];  

– програма досліджень емерджентної поведінки у складних програмних 

системах – робота зі спостереженнями системної поведінки та обмірковування їх 

в зворотному напрямку (дедукція) для виведення бачення, що насправді сталось, 

якщо виникне непередбачувана поведінка [192]; 

– застосування системного аналізу для виявлення та оцінювання 

емерджентних властивостей програмних систем [202-205].  

Однак, за наявності значної кількості підходів, практичний підхід до 

ідентифікації та валідації емерджентних властивостей залишається проблемою 

[190]. Всі наявні дослідження пояснюють природу емерджентності та 

емерджентних властивостей, але вони не формалізовані і не можуть бути 

використані в явному вигляді для моделювання і прогнозування емерджентних 

властивостей ПЗ.  

На сьогодні відсутній практичний підхід до ідентифікації емерджентних 

властивостей ПЗ, але зрозуміло, що увага до вимог щодо якості на ранніх етапах 

життєвого циклу ПЗ може бути цінною для прогнозування та виявлення 

емерджентних властивостей і забезпечить можливість підвищення якості ПЗ. 
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1.4. Дослідження стандартів та відомих моделей на предмет 

представлення інформації для оцінювання якості програмного забезпечення 

 

При розробленні ПЗ софтверні організації зобов'язані керуватись 

стандартами як щодо процесів розроблення, так і щодо процесів оцінювання та 

забезпечення якості. Саме стандарти забезпечують зв'язок між розробниками та 

користувачами і повинні містити у собі попередній досвід розробників. Але 

тривалий термін розроблення стандартів, їх несвоєчасне оновлення та 

вдосконалення призводять до гальмування розвитку технологій, відставання від 

практичних потреб та перешкоджання впровадженню новацій.  

Згідно з роботою [206], можна виділити наступні основні критерії для 

оцінювання стандартів в галузі розроблення та оцінювання якості ПЗ: 1) довільність 

стандартної інтерпретації для оцінки відповідності; 2) значущість аналізу вимог до 

продукції; 3) можливість багаторазового використання процесу; 4) значущість 

керування; 5) можливість зміни та розвитку технологій; 6) відповідність теорії 

систем та системної інженерії; 7) відповідність теорії безпеки; 8) відповідність 

людському фактору; 9) розділення рівнів абстракції у стандарті; 10) цілісність та 

критичність рівнів абстракції; 11) визначення цілей та норм для зацікавлених сторін; 

12) властивості (функції) компонентів та систем; 13) підтримка незалежної оцінки та 

сертифікації; 14) значущість етапу експлуатації. 

За кожним з наведених критеріїв з використанням 5-бальної шкали (від 0 до 

4 балів) у [206] оцінено стандарти [207-209] і виявлено, що стандарт [207] має 25 

балів, стандарт [208] - 32 бали, стандарт [209] - 10 балів. Даний аналіз показав, що 

стандарт [207], виданий у 2008 році, гірший за основними критеріями, ніж стандарт 

[208], виданий у 2003 році, тобто не завжди оновлені стандарти імплементують 

попередній досвід розробників та найбільш інноваційні технології. 

Існують десятки різних підходів до забезпечення якості ПЗ, і в кожного є 

свої переваги та недоліки.  

Загальне керування якістю (TQM – Total Quality Management) – це 

філософія софтверної організації, яка заснована на прагненні до якості ПЗ та 
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практиці керування, що призводить до загальної якості ПЗ. Це підхід до керування 

будь-яким процесом життєвого циклу ПЗ, націлений на якість, заснований на 

участі всіх учасників процесу та спрямований на досягненні довготривалого 

успіху завдяки задоволенню потреб користувача і вигоди для суспільства в цілому 

[22, 210].   

Взагалі, виділяється 7 факторів загальної якості [22, 210]: 1) орієнтація на 

споживача; 2) орієнтація на процес та його результати; 3) керування участю в 

роботі та відповідальністю; 4) неперервне вдосконалення; 5) проблеми, які 

залежать від працівників, повинні складати не більше 20%; 6) проведення 

вимірювань; 7) командна організація робіт з покращення якості. Ці 7 факторів є 

абсолютно правильними і для програмного забезпечення як продукту, і для 

розроблення ПЗ як процесу. 

Рушійною силою програмних проектів є бажання створити ПЗ, яке має 

певну цінність, тобто є значущим для розв’язання певних задач або досягнення 

цілей [134, 135]. Замовник має своє уявлення про максимальні вартісні вкладення, 

а також певні очікування по відношенню до якості ПЗ. Більшість рішень щодо 

якості приймаються у процесі роботи з вимогами, однак ці питання варто 

підіймати протягом всього життєвого циклу ПЗ. Не існує стандартизованих 

правил, за якими слід приймати рішення. Зазвичай існує ряд альтернатив 

досягнення різного рівня якості з різною вартістю, тобто має місце cуб’єктивізм 

та значний вплив людського фактору [211]. 

Деякі з сьогоднішніх стандартів не повністю відповідають вимогам до 

сучасного ПЗ, а також всім потребам користувача. Створено велику кількість 

стандартів, які по-різному стандартизують та регламентують одні й ті ж процеси 

(як правило, рутинні масові процеси), внаслідок чого виникає неповне покриття 

об'єктів стандартизації, несумісність нормативних документів різних організацій, 

лобіювання інтересів окремих софтверних організацій та пристосування 

стандартів розробниками до своїх потреб. 

Перераховані проблеми в галузі оцінювання та забезпечення якості ПЗ 

змушують експертів постійно розробляти рішення в цій галузі, що призвело до 
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створення цілої низки стандартів та методологій: Capability Maturity Model (CMM) 

[145], ISO/IEC 33002 (SPICE) [212], ISO 12207 [144]). Також створено серію 

стандартів ISO25000 [213] – нове покоління нормативних документів, пов’язаних 

із нормуванням та оцінюванням якості ПЗ [74, 92]. 

Для програмного забезпечення розроблено ряд спеціалізованих  моделей 

якості. Модель якості ПЗ – це набір характеристик і відношення між ними, що 

забезпечують основу для визначення вимог та оцінки якості [132, 214]. Структура 

моделі якості описується ієрархією, елементами якої є множини характеристик, 

підхарактеристик, атрибутів та зв’язків між ними.  

Згідно зі стандартом [132], характеристика – це набір властивостей ПЗ, за 

допомогою яких описується та оцінюється його якість. Характеристики якості ПЗ 

можуть бути уточнені на основі комплексних показників (підхарактеристик), які 

ґрунтуються на властивості задовольняти заявлені або виникаючі потреби. 

Підхарактеристика якості ПЗ виражається середнім зваженим арифметичним 

показником з урахуванням значень атрибутів, що оцінюють цю підхарактеристику, 

та коефіцієнтів їхньої вагомості. В свою чергу, атрибут – це фізична або 

абстрактна властивість ПЗ, яка може бути виміряною. 

Характеристики, які увійшли в модель, є основою при формуванні вимог до 

ПЗ. Кожна модель містить різну кількість рівнів ієрархії та різну загальну кількість 

характеристик якості. На сьогодні створено різні моделі якості з унікальним 

набором характеристик, підхарактеристик та атрибутів. Ці моделі можуть бути 

корисні для обговорення, планування та оцінювання якості ПЗ.  

Автори [215] класифікують моделі за характеристиками користувача. Вони 

виділяють три категорії моделей, які відповідають: 1) рівню загального 

використання або конкретної галузі; 2) організаційному рівню, що фокусується на 

задоволенні інтересів конкретної організації; 3) проектному рівню, який 

застосовується до конкретного проекту, щоб гарантувати якість.  

З 2000 року розроблення ПЗ почало залежати від створених або 

виготовлених компонентів, що призвело до нових проблем в галузі оцінки якості. 

Наслідком став розподіл моделей на базові, що були розроблені до 2000 року, і 
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компонентні (адаптовані) моделі – рис.1.16 [74, 108, 179]. Аспекти комунікації 

були і залишаються важливим фактором впливу на якість ПЗ  [179]. 

Базові моделі (Mc Call, Boehm, FURPS, Dromey, ISO 9126, ISO 25010) мають 

ієрархічну структуру; вони можуть бути адаптовані до програмного продукту будь-

якого типу та орієнтовані на оцінки і вдосконалення [179, 180, 214, 216-220]. 

 

 

Рис.1.16. Моделі якості програмного забезпечення [179] 

 

Основним внеском моделі Мак-Кола (McCall) було встановлення зв’язків між 

якісними характеристиками і показниками. Основним її недоліком є низька точність 

вимірювання якості та неврахування функціональності. Боем (Boehm) встановлює 

великомасштабні характеристики, які надають покращення в порівнянні з 

моделлю Мак-Кола, оскільки додають фактори на різних рівнях. Модель Дромі 

(Dromey) базується на точці зору якості продукції. Вона стверджує, що для 

високої якості продукту всі елементи, які його складають, повинні бути 

високоякісними. Оцінки якості для кожного продукту різні, і використовується 

більш динамічна оцінка. Модель FURPS класифікує характеристики на 

функціональні та нефункціональні. Модель 9126 має дві основні частини, що 

складаються з: 1) атрибутів внутрішньої (системні властивості, які можуть бути 

оцінені без виконання) та зовнішньої (системні властивості, які можуть бути 

визначені спостереженням під час виконання) якості; 2) якості в атрибутах 
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використання. Модель ISO 25010 виділяє 8 ключових характеристик. Однією з її 

головних цілей є спрямування розроблення ПЗ на специфікацію і оцінювання 

вимог [179, 180, 214, 216-220]. 

Основною характеристикою адаптованих моделей якості (Bertoa, 

GEQUAMO, Alvaro, Rawashdeh та інших) є те, що вони є специфічними для 

конкретної галузі, і важливість функцій може бути змінною по відношенню до 

загальної моделі. Вони виникають з організаційної необхідності та індустрії ПЗ, 

здатні робити спеціалізовану оцінку за окремими компонентами. Відповідно до 

таких моделей, успіх програмного продукту в значній мірі залежить від якості 

компонентів. Модель Бертоа (Bertoa) базується на моделі ISO 9126. Вона визначає 

набір атрибутів якості для ефективної оцінки ПЗ. Розрізняє ті функції, які мають 

сенс для окремих компонентів. Модель GEQUAMO (загальна, багатошарова і 

налагоджувальна модель) автора Georgiadou складається з підшарів функцій і 

характеристик і призначена для інкапсуляції різних потреб користувачів в 

динамічній та гнучкій формі. У цій формі користувач (кінцевий користувач, 

розробник, і менеджер) може побудувати свою власну модель, яка відображатиме 

акцент (вагу) для кожного атрибуту та/або вимоги. Модель Альваро (Alvaro) 

вважається основою для сертифікації програмних компонентів – в порядку 

встановлення елементів якісних компонентів. Модель Равашдеха (Rawashdeh) має 

в якості основної мети потреби різних типів користувачів. Адаптовані моделі 

можуть бути орієнтованими на продукт (GECUAMO), на певні галузі (Bertoa) або 

адаптованими з точки зору користувача (Rawashdeh) [179, 180, 214-216, 221]. 

Моделі для оцінки якості безкоштовних програмних продуктів адаптують 

моделі, додаючи деякі конкретні аспекти вільно поширюваного ПЗ. Варто 

відзначити, що ідеальна модель, яка охоплює всі аспекти якості вільно 

поширюваного програмного продукту, поки не визначена. CapGemini Open Source 

Maturity Model заснована на зрілості продукту і встановлюється відповідно до 

показників зрілості. OpenBRR Model була розроблена під впливом CapGemini і 

ISO 9126. У цьому контексті визначає категорії, важливі для оцінки вільно 

поширюваного ПЗ. Вона має сім категорій, тим самим прискорює процес оцінки, 
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забезпечує кращий вибір з невеликого набору. SQO-OSS модель – це ієрархічна 

модель, яка оцінює вихідний (сирцевий) код і спільні процеси, що забезпечує 

автоматичний розрахунок показників. Вона відрізняється від інших в таких 

аспектах: фокус на автоматизації; є ядром системи безперервного моніторингу 

якості і забезпечує автоматичний збір метрик; не оцінює функціональність; 

зосереджена на вихідному коді; розглядає тільки суспільні фактори, які можуть 

бути автоматично виміряні. Модель QualOSS стверджує, що якість сильно 

залежить від контексту, в якому вона використовується в цілях, які переслідує 

компанія або особа відносно цього продукту [179, 180, 214, 216, 222]. 

У таблиці А.1 додатку А відображено характеристики та 

підхарактеристики основних та адаптованих моделей якості ПЗ, а також моделей 

для оцінки якості безкоштовних програмних продуктів [74, 92, 108]. 

Дослідження моделей якості ПЗ показало, що наразі вони слабко 

враховують системний аспект сучасного ПЗ (особливо, адаптовані моделі якості), 

а саме недостатню увагу приділяють емерджентним властивостям ПЗ, які є 

невід’ємною характеристикою системи. Моделі якості ПЗ (особливо адаптовані) 

спрямовані на визначення та вдосконалення якості окремих компонентів, але 

системний аналіз доводить, що функції системи не є простою сумою функцій 

складових системи, а наявність емерджентних (інтегративних) властивостей 

вважає однією з найважливіших рис системи [74].  

Деякі з емерджентних властивостей програмних систем відображаються 

нефункціональними вимогами, оскільки саме нефункціональні вимоги містять 

деякий ступінь внутрішньої невизначеності (ступінь суб’єктивності) [201], 

формулюються на системному рівні [201, 223, 224] і частково відображають 

емерджентні властивості програмних систем. Модель якості ПЗ повинна 

забезпечувати можливість прогнозування якомога більшої кількості 

нефункціональних вимог, що дасть змогу зменшити негативний вплив 

емерджентних властивостей. Окремі моделі якості враховують не всі 

нефункціональні вимоги. Проаналізуємо відомі моделі на предмет можливості 

врахування та оцінювання нефункціональних вимог [108].  
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Перелік нефункціональних вимог згідно зі стандартами [134, 135]: якість 

(quality), складність (complexity), продуктивність (performance), супроводжуваність 

або ремонтопридатність (maintainability), безпека (safety), надійність (reliability), 

захищеність (security), можливість взаємодії (interoperability), гарантоздатність 

(dependability). Тоді множина нефункціональних вимог має вигляд 

}9..1|{  isepSEP i , де 1sep  – якість, 2sep  – складність, 3sep  – продуктивність, 

4sep  – ремонтопридатність, 5sep  – безпека, 6sep  – надійність, 7sep  – захищеність, 

8sep  – сумісність, 9sep  – гарантоздатність.  

Множина відомих моделей якості ПЗ має вигляд [108]: 
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, де 

McCallQM  – модель Мак-Кола (McCall), BoehmQM  – модель Боема (Boehm), 

DromeyQM  – модель Дромі (Dromey), FURPSQM  – модель FURPS, 9126QM  –  

модель ISO 9126, 25010QM  – модель ISO 25010, BertoaQM  – модель Бертоа 

(Bertoa), GEQUAMOQM  – модель GEQUAMO, AlvaroQM  – модель Альваро 

(Alvaro), RawashdehQM  – модель Равашдеха (Rawashdeh), CapGeminiQM  – модель 

CapGemini Open Source Maturity, OpenBRRQM  – модель OpenBRR, OSSSQOQM   

– модель SQO-OSS, QualOSSQM  – модель QualOSS. Кожна модель є множиною 

характеристик та підхарактеристик, перерахованих у таблиці А.1 додатку А. 

Для оцінки моделей якості щодо врахування ними нефункціональних 

вимог побудуємо наступні правила [108]: 

1) 
),9..1,(

,1

SQMQMiQMsepякщо

scsc

McCallMcCalli

McCallMcCall




; 

2) 
),9..1,(

,1

SQMQMiQMsepякщо

scsc

BoehmBoehmi

BoehmBoehm




; 
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… 

14) 
),9..1,(

,1

SQMQMiQMsepякщо

scsc

QualOSSQualOSSi

QualOSSQualOSS




. 

Згідно з цими правилами, отримаємо кількість нефункціональних вимог, які 

можна врахувати та оцінити за допомогою певної моделі якості ПЗ – таблиця 1.5. 

 

Таблиця 1.5 

Підрахунок кількості нефункціональних вимог, врахованих та оцінюваних 

моделями якості програмного забезпечення [74, 108] 

Нефункціональні 

вимоги 

Моделі якості ПЗ (позначені номерами згідно з 

таблицею А.1 додатку А) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Якість (Quality) + + + + + + + + + + + + + + 

Складність 

(Complexity) 

         +     

Продуктивність 

(Performance) 

   +  +     +    

Супроводжуваність, 

ремонтопридатність 

(Maintainability) 

+  + + + + +  + +   + + 

Безпека (Safety)     +          

Надійність (Reliability) + + + + + + +  + + +  +  

Захищеність (Security)    + + + +  + + + + + + 

Можливість взаємодії 

(Interoperability) 

+    + + +  + +     

Гарантоздатність 

(Dependability) 

              

Загальна кількість  4 2 3 5 6 6 5 1 5 6 4 2 4 3 
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З таблиці 1.5 видно, що жодна модель не враховує такої важливої 

нефункціональної вимоги, як гарантоздатність (dependability). Маємо три моделі 

якості ПЗ, які враховують та оцінюють найбільшу кількість нефункціональних 

вимог. Це моделі: ISO 9126, ISO 25010, модель Равашдеха (Rawashdeh). Модель 

Rawashdeh є адаптованою моделлю якості ПЗ, тобто спрямована на визначення та 

вдосконалення якості окремих компонентів і слабко враховує системний аспект ПЗ. 

Модель ISO 9126 є дещо застарілою, модель ISO 25010 (2011 року) є її оновленою 

версією, тому для подальшої роботи використовуватимемо базову модель якості 

ISO 25010 (SQuaRE), враховуючи ще й той факт, що однією з її головних цілей є 

спрямування розроблення ПЗ на специфікацію і оцінювання вимог. Але ця модель 

враховує та оцінює лише 6 нефункціональних вимог з 9 можливих.  

Загальний підхід до моделювання якості ПЗ полягає в тому, щоб спочатку 

ідентифікувати невеликий набір характеристик якості найвищого рівня абстракції, 

а потім в напрямку "згори-донизу" розбити ці характеристики на 

підхарактеристики та набори підлеглих атрибутів. 

Стандарт ISO 25010 [132], який описує модель якості  ISO 25010 (SQuaRE), 

є типовим прикладом такого загального підходу та найбільш використовуваною 

моделлю для оцінки якості ПЗ. Модель якості, створена в межах стандарту [132], 

визначається 8-ма загальними характеристиками якості продукту: функційна 

придатність (Functional Suitability), ефективність (Performance Efficiency), 

сумісність (Compatibility), зручність використання (Usability), надійність 

(Reliability), захищеність (Security), супроводжуваність або ремонтопридатність 

(Maintainability), можливість переносу (Portability). Кожна характеристика якості 

ПЗ є функцією від декількох підхарактеристик якості (всього 31 

підхарактеристика, згідно зі стандартом [132]). Нижній рівень ієрархії 

представляють атрибути (міри) якості ПЗ, які підлягають точному опису та 

вимірюванню. Атрибути якості ПЗ визначені та описані у стандарті ISO 25023 

[139]. Аналіз робіт [225-228] та стандарту [139] дав можливість визначити 

залежність підхарактеристик якості від 203 атрибутів (мір).  

Викладена концепція оцінювання якості ПЗ представлена на рис. 1.17 [74]. 
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Рис.1.17. Сучасна концепція оцінювання якості програмного забезпечення в 

рамках моделі ISO 25010 (SQuaRE)  

 

На сьогодні оцінювання характеристик якості ПЗ згідно зі стандартом ISO 

25010 [132] відбувається наступним чином. Спочатку оцінюються атрибути якості 

ПЗ – градуюється шкала оцінки в залежності від можливих ступенів відповідності 

атрибуту накладеним обмеженням. На основі множини атрибутів оцінюють 

підхарактеристики якості ПЗ, а на основі множини підхарактеристик оцінюють 

характеристики якості ПЗ. Але оцінювання атрибутів якості ПЗ виконується 

суб'єктивно, оскільки відсутні єдині стандарти щодо їх оцінювання. Інтерпретація 

величин атрибутів також здійснюється суб'єктивно, оскільки відсутні 

стандартизовані "еталонні" значення атрибутів. Градуювання шкали оцінки знову-

таки суб'єктивне, тому що залежить від можливих ступенів відповідності 

атрибуту накладеним обмеженням, а ступені відповідності не стандартизовані і 

визначаються софтверною організацією [18, 19, 33, 153].   

Отже, оцінювання якості ПЗ як функції основних восьми характеристик є 

суб'єктивним, оскільки софтверна організація інтерпретує одержані значення 

атрибутів як максимальні, градуює шкалу оцінки кожної характеристики, 

виходячи з власної інтерпретації значень атрибутів та можливих ступенів 

відповідності атрибутів обмеженням, в результаті чого одержує максимальні 

значення кожної характеристики, а відповідно й максимальне значення якості ПЗ 

[18, 19, 33, 153]. Насправді ж відбувається лише формальне задоволення якості ПЗ 
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внаслідок неповного покриття стандартами об'єктів стандартизації, а також 

внаслідок вибору розробником вигідних для себе стандартів та пристосування цих 

стандартів до своїх потреб.  

Основна ідея моделі SQuaRE [132] полягає в тому, що оцінювання якості 

ПЗ, а також її характеристик та підхарактеристик повинно проводитись 

комплексно, з врахуванням усіх зазначених характеристик, підхарактеристик та 

атрибутів відповідно. Але відсутні комплексні методології, які дадуть змогу 

оцінити не лише вплив кожної окремої характеристики на якість ПЗ (цьому 

питанню присвячений ряд робіт), але й забезпечать можливість оцінити наявність 

всіх атрибутів, необхідних для визначення всіх підхарактеристик та характеристик 

якості (достатність інформації), а також оцінити взаємовплив характеристик. 

Модель якості SQuaRE представлена на рис.1.18 [132].  

 

Рис.1.18. Модель якості ПЗ за стандартом ISO/IEC 25010:2011 [132] 

 

У таблиці А.2 Додатку А представлено зміст характеристик та 

підхарактеристик якості ПЗ згідно зі стандартом [132]. 
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Аналіз робіт [225-228] та стандартів ISO 25010 [132], ISO 25023 [139] дав 

можливість зробити висновок, що є атрибути, від яких залежать більше однієї 

підхарактеристики та характеристики якості ПЗ, тобто має місце кореляція 

підхарактеристик та характеристик за певними атрибутами (так, згідно зі стандартом 

[139] підхарактеристики якості залежать від 203 атрибутів, але всього від 138 різних 

атрибутів). На рис. 1.19 показано приклад кореляції підхарактеристик та 

характеристик якості ПЗ за атрибутом «Час роботи (Operation Time)» [74, 81].  

З рис. 1.19 видно, що, наприклад, від атрибуту «Час роботи (Operation 

Time)» залежать 17 (з 31) підхарактеристик якості ПЗ і, відповідно, всі 8 

характеристик якості ПЗ. 

 

 

Рис. 1.19. Кореляція підхарактеристик та характеристик якості ПЗ за атрибутом 

«Час роботи (Operation Time)» 
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При оцінюванні якості ПЗ для усунення проблеми суб’єктивного 

оцінювання та формального задоволення якості варто враховувати як можливість 

обчислення та ступінь вираженості характеристик, підхарактеристик та тарибутів 

якості, так і їх значущість. Існування взаємозв’язків (кореляції) між 

характеристиками та підхарактеристиками за атрибутами, показаних на рис.1.19 

на прикладі атрибуту «Час роботи», впливає на значущість та вагу атрибутів 

якості ПЗ [229]. Якщо атрибути, які входять до складу декількох підхарактеристик 

та (або) характеристик якості, визначені неточно або відсутні (має місце 

недостатність інформації), то одночасне використання цих атрибутів суттєво 

вплине на достовірність отриманих оцінок якості ПЗ. За такої ситуації важливою є 

умова пом’якшення впливу взаємної кореляції таких характеристик та 

підхарактеристик при використанні їх у моделі якості. Таке пом’якшення 

здійснюється шляхом виявлення спільних атрибутів, забезпечення їх наявності, 

підвищення точності їх значень, або, за можливості, обмеження одночасного 

задіювання наборів підхарактеристик, що містять однакові атрибути. 

Отже, враховуючи той факт, що саме модель якості ISO 25010 (SQuaRE) 

[132] оцінює найбільшу кількість нефункціональних вимог (які відображають деякі 

з емерджентних властивостей програмних систем) та спрямовує розроблення ПЗ на 

специфікацію і оцінювання вимог, для подальшої роботи обрано дану модель 

якості ПЗ. Проведений аналіз стандартів ISO 25010, ISO 25023 показав, що вони 

представлені природньою мовою у текстовій формі, тому відсутній механізм 

верифікації результатів імплементації цих стандартів у процес розроблення ПЗ. 

Cьогодні оцінювання якості ПЗ за стандартом ISO 25010 [132] відбувається так: на 

основі атрибутів якості, зазначених у ISO 25023 [139], оцінюються 

підхарактеристики та характеристики якості, які, в свою чергу, надають 

комплексну оцінку якості ПЗ. Атрибути якості, визначені у специфікації вимог, 

входять до інформації щодо якості специфікації вимог до ПЗ. Однією з проблем 

моделей якості є саме визначення значущості атрибутів якості, на яку впливає 

існування кореляції характеристик та підхарактеристик за атрибутами. 
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1.5. Особливості представлення метричної інформації для оцінювання 

якості програмного забезпечення 

 

У підрозділі 1.4 було доведено, що на сьогодні існує ряд моделей, що 

дають змогу розраховувати якість та складність ПЗ, однак багатозначність 

трактування цих характеристик ускладнює такі розрахунки. Більшість моделей 

базуються на використанні різних метрик ПЗ. Сучасна програмна індустрія 

накопичила велику кількість метрик, які оцінюють окремі виробничі та 

експлуатаційні властивості програмного забезпечення.  

Введення кількісних метрик повинно було сприяти розв’язанню ряду 

практичних задач [82]: 1) прогнозування кількості помилок у ПЗ від початку 

проектування архітектури; 2) прогнозування рівня складності ПЗ (структурна 

складність програм визначається кількістю взаємодіючих компонент, кількістю 

зв'язків між компонентами та складністю їх взаємодії [18-20]), якості ПЗ та його 

супроводу на основі аналізу результатів етапу проектування архітектури; 3) 

прогнозування рівня складності та якості процесів тестування та кількості 

невиявлених помилок на основі аналізу коду програми; 4) прогнозування 

кінцевого розміру коду на основі аналізу оцінок складності етапу проектування 

архітектури; 5) визначення впливу окремих характеристик програмного коду на 

якість готового ПЗ; 6) контроль етапів розвитку проекту; 7) аналіз явних та 

прихованих дефектів; 8) виявлення кращих методів та технологій розроблення на 

основі експериментального порівняння.  

Згідно зі стандартом ISO 24765 [230], метрика визначається як міра 

ступеня володіння властивістю, яка має числове значення. Взагалі, метрика ПЗ – 

це міра, яка надає числове значення деякої властивості ПЗ як зважене середнє 

арифметичне з урахуванням значень показників, що оцінюють цю метрику, та 

коефіцієнтів їхньої вагомості.  

В галузі оцінювання та прогнозування характеристик ПЗ на основі аналізу 

метрик [16, 20, 21, 37, 55, 56, 58, 59, 231-240] залишається ряд невирішених 

питань [80, 112]:  
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1) за статистикою [20], лише 1,5% софтверних організацій намагаються 

оцінити якість процесів і готового продукту кількісно, за допомогою метрик, і 

лише 0.5% софтверних організацій намагаються покращити роботу, керуючись 

кількісними критеріями якості з метою випуску бездефектних продуктів;  

2) відсутні єдині стандарти на метрики, що призводить до суб’єктивного 

вибору метрик – створено більше тисячі метрик, кожен постачальник "вимірювальної" 

системи пропонує власні способи оцінки якості і відповідно метрики;  

3) існує проблема складності та суб’єктивності інтерпретації величин метрик 

– значення метрик, одержані за допомогою "вимірювальних систем", неінформативні 

або малоінформативні для користувача, замовника, а часто і для програміста;  

4) засоби автоматизації побудови метричної інформації спрямовані на 

тестування та метрологію готового вихідного коду, а не на прогнозування і 

розрахунки метрик ПЗ на етапі проектування архітектури, коли готового коду ще 

немає, а є лише інформаційна, функційна та поведінкова моделі аналізу вимог;  

5) існує проблема низького рівня автоматизації аналізу та опрацювання 

метрик програмного забезпечення – на сьогодні  автоматизовано лише процеси 

збирання, реєстрації та обчислення метричної інформації; 

6) всі існуючі автоматизовані засоби спрямовані максимум на оцінювання 

якості, але жоден з них не спрямований на забезпечення належного рівня якості.  

Складність обґрунтування вибору та інтерпретації метрик в процедурах 

прийняття виробничих рішень та ігнорування етапів життєвого циклу ПЗ не 

дозволяють повноцінно використовувати метрики для оцінювання та 

прогнозування характеристик ПЗ на ранніх етапах життєвого циклу ПЗ [74, 82]. 

В результаті аналізу метрик складності та якості з точки зору можливості їх 

застосування на ранніх етапах життєвого циклу ПЗ з одержанням точного або 

прогнозованого значення було виділено ряд метрик, які вже на етапі проектування 

архітектури мають точне значення [79, 82, 83, 90, 91, 113, 114, 118] (особливості 

обчислення зазначених метрик наведено у таблиці А.3 додатку А): 1) метрика 

Чепіна – аналізує характер використання змінних зі списку введення, тобто 

оброблювану інформацію [33]; 2) метрика зв'язності (зв'язність (cohesion) – 
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внутрішня характеристика програмного модуля) – залежать від типу модуля або 

проекту [33]; 3) метрика зчеплення (зчеплення (coupling) – зовнішня характеристика 

модуля, яку бажано і слід зменшувати) – міра взаємозалежності модулів за даними 

[33];    4) метрика Джилба (складова метрики – модульна складність програми) – на 

етапі проектування архітектури можна підрахувати кількість міжмодульних зв'язків 

[33]; 5) метрика Мак-Клура – метрика, спрямована на оцінювання архітектури 

системи [33, 241]; 6) метрика Кафура – метрика, заснована на врахуванні потоків 

даних [33, 241]; 7) метрика звертання до глобальних змінних характеризується 

парою )r,p( , де p  – модуль, який має доступ до глобальної змінної r [33]; 8) час 

модифікації моделей – метрика процесу розроблення ПЗ [50, 51, 233, 241];                 

9) кількість знайдених помилок при інспектуванні моделей та прототипів 

підсистем, модулів, функцій, вимог та густота помилок [50, 51, 241]. 

Аналіз метрик складності та якості з точки зору можливості їх застосування 

на етапі проектування архітектури ПЗ з одержанням точного або прогнозованого 

значення дав можливість також виділити ряд метрик, які мають прогнозоване 

значення на етапі проектування архітектури [79, 82, 83, 90, 91, 113, 114, 118] 

(особливості обчислення зазначених метрик наведено у таблиці А.3 Додатку А): 1) 

очікувана LOC-оцінка (експертна);  2) метрика Холстеда – обчислюється на основі 

аналізу кількості рядків та синтаксичних елементів вихідного коду програми [33];                  

3) метрика Маккейба – цикломатична складність [33]; 4) метрика Джилба 

(складова – відносна логічна складність програми) [33]; 5) прогнозована кількість 

операторів програми [33]; 6) прогнозована оцінка складності інтерфейсів 

компонентів ПЗ [33]; 7) прогнозований загальний час розроблення ПЗ – метрика 

процесу розроблення ПЗ [50, 51, 241]; 8) час виконання робіт етапу проектування 

ПЗ – метрика процесу розроблення ПЗ [50, 51, 233, 241]; 9) очікувана вартість 

розроблення ПЗ; 10) прогнозована вартість перевірки якості – метрика процесу 

розроблення ПЗ [50, 51, 233, 241]; 11) прогнозована продуктивність розроблення 

[233, 241]; 12) прогнозовані витрати на реалізацію коду – метрика процесу 

розроблення ПЗ [50, 51, 233, 241]; 13) прогнозований функційний розмір FP – 

вимірює суть можливостей майбутньої програми [33, 50, 233, 241, 242];                    
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14) прогнозована оцінка трудовитрат та тривалості проекту – за моделлю Боема 

[5, 233, 243]. 

Метрики якості та складності ПЗ з точними та прогнозованими значеннями 

на етапі проектування архітектури узагальнено у таблиці А.4 Додатку А.  

Отже, при розробленні ПЗ вже на початкових етапах життєвого циклу, 

зокрема на етапі проектування архітектури, стало необхідним визначитися з 

моделями, метриками та  показниками, на основі яких у подальшому буде 

здійснюватись оцінювання якості та складності [82, 83].  

Сьогодні оцінювання якості та складності ПЗ на основі використання 

результатів метричного аналізу відбувається наступним чином (рис.1.20) – на 

основі показників якості та складності розраховуються значення метрик, які, в 

свою чергу, надають комплексну оцінку якості та складності ПЗ [74]. 

 

Рис.1.20. Сучасна концепція оцінювання якості та складності ПЗ  

на основі результатів метричного аналізу 

 

Аналіз робіт [20, 33, 37, 50, 51, 233, 238, 240-243] дав можливість визначити 

залежність метрик якості та складності ПЗ від 72 показників, але всього від 42 різних 

показників. Метрики, які мають спільний(і) показник(и), є взаємно корелюючими.  

На рис.1.21 показано приклад кореляції метрик якості та складності ПЗ за 

показником «Кількість модулів (Quantity Of Modules)» [74, 81].  
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Рис.1.21. Кореляція метрик складності та якості ПЗ за показником «Кількість 

модулів (Quantity Of Modules)» 

 

З рис.1.21 видно, що, наприклад, від показника «Кількість модулів 

(Quantity Of Modules)» залежать 6 (з 24) метрик складності та якості ПЗ (метрика 

Чепіна, Джилба (абсолютна), Мак-Клура, Кафура, прогнозована оцінка складності 

інтерфейсів ПЗ) і, відповідно, всі 3 (з 4-х) характеристики ПЗ – складність 

проекту, якість проекту та прогнозована складність ПЗ. 

Розглянемо для прикладу дві метрики – метрику Чепіна та метрику 

Кафура. Як описано у таблиці А.3 Додатку А, метрика Чепіна обчислюється за 

формулою: )T5,0C3M2P(QmIs  , а метрика Кафура розраховується як:  

))1WrRd(WrRdRWrRdWrRdWRW(QmI  . 

Кількість модулів програми, виходячи з наведених формул метрик Чепіна 

та Кафура, можна визначити як на основі метрики Чепіна 

)T5,0C3M2P(

Is
Qm


 , так і на основі метрики Кафура: 
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)1WrRd(WrRdRWrRdWrRdWRW

I
Qm


 . Тоді: 

))1WrRd(WrRdRWrRdWrRdWRW(

I

)T5,0C3M2P(

Is





. 

Отже, метрику Кафура можливо обчислити з використанням метрики 

Чепіна (і навпаки), що свідчить про їх взаємну 

кореляцію:
)T5,0C3M2P(

))1WrRd(WrRdRWrRdWrRdWRW(Is
I




  [74, 98].  

Якщо значення показника(ів), за яким(и) корелюють метрики, буде 

неточним, то, відповідно, знизиться ступінь достовірності усіх метрик, що його 

використовують. Якщо ж значення цього показника(ів) буде відсутнім у 

специфікації вимог до ПЗ, то зникне можливість розрахунку одразу декількох 

метрик (наприклад, за відсутності у специфікації показника «Кількість модулів» 

зникне можливість розрахунку шести метрик). Отже, неточність визначення або 

відсутність у специфікації вимог до ПЗ показників, що входять до складу одразу 

декількох метрик, суттєво зменшить достовірність отриманих оцінок складності 

та якості програмного проекту та ПЗ. 

За такої ситуації важливою є умова пом’якшення впливу взаємної кореляції 

таких метрик при використанні їх у моделях чи комплексних оцінках складності та 

якості. Таке пом’якшення здійснюється шляхом виявлення спільних показників, 

забезпечення їх наявності, підвищення точності їх значень, або, за можливості, 

обмеження одночасного задіювання наборів метрик, що містять однакові показники. 

Отже, враховуючи можливість отримання точного або прогнозованого 

значення метрики вже на етапі проектування архітектури, було обрано 9 метрик 

складності та якості ПЗ з точними значеннями та 14 метрик складності та якості ПЗ з 

прогнозованими значеннями на етапі проектування архітектури. Сьогодні 

оцінювання якості та складності ПЗ на основі використання результатів метричного 

аналізу відбувається так: на основі показників розраховуються значення метрик, які, 

в свою чергу, надають комплексну оцінку якості та складності програмного проекту 

та прогноз якості та складності ПЗ, що розробляється. Показники якості та 

складності, визначені у специфікації вимог, входять до інформації щодо якості 
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специфікації вимог до ПЗ. Однією з проблем оцінювання якості ПЗ на основі 

результатів метричного аналізу є визначення значущості показників якості та 

складності, на яку впливає існування кореляції метрик за показниками. 

 

1.6. Онтології як засіб інтеграції даних, знань та вимог щодо якості 

програмного забезпечення  

 

Для підвищення достовірності оцінювання якості ПЗ значну цінність 

мають знання фахівців, що вже володіють досвідом оцінювання якості та 

складності для різних типів ПЗ. Наприклад, цінними є знання щодо взаємовпливу 

і кореляції характеристик та підхарактеристик якості за атрибутами, а також 

метрик складності та якості за показниками, оскільки частина атрибутів або 

показників, за якими відбувається кореляція, може упускатись взагалі, внаслідок 

чого може погіршуватись точність та достовірність отриманих оцінок і т.і. 

Інформацію щодо оцінювання якості ПЗ за стандартом ISO 25010:2011 

(наприклад, взаємозв’язків характеристик та підхарактеристик за атрибутами), а 

також щодо визначення якості та складності програмного проекту та ПЗ на основі 

результатів метричного аналізу (наприклад, взаємозв’язків метрик за 

показниками) зручно подавати у вигляді онтологій, що дають змогу відобразити 

причинно-наслідкові зв’язки між поняттями. 

Вперше поняття онтології в галузі інформаційних технологій застосував 

Том Грубер [64]. Онтологія – це специфікація концептуалізації, де 

концептуалізація – це опис понять, а також вся інформація, що має відношення до 

понять і необхідна для опису та розв’язання задач предметної галузі. Онтології 

використовуються для відображення відомих знань, а також надбання, 

структурування знань і формування нових знань предметної галузі. 

Онтології – це формальні концепції конкретних предметних галузей. Вони 

дозволяють концептуалізувати домен фіксуванням сутностей та зв’язків у домені. 

Визначення, в яких зв’язках бере участь сутність, частково дозволяє зрозуміти її 
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значення (вміст), оскільки це надає можливість бачити, де дана сутність входить у 

відношення з іншим доменом [12]. 

Формально онтологія визначається як:  FRXXO ,, , де X  – скінченна 

множина понять (концептів) предметної галузі, RX  – скінченна множина 

відношень між поняттями, F  – скінченна множина функцій інтерпретації, 

заданих на концептах чи відношеннях. 

Для представлення взаємозв'язів онтологій різних рівнів використовуються 

моделі онтологічних систем:  MOPOOZ ,, , де O  – онтологія верхнього рівня, 

що містить загальні поняття і відношення, які не залежать від предметної галузі; 

PO  – множина предметних онтологій предметної галузі (відповідно до задач, що 

розв’язуються); MO  – модель машини виведення даної онтологічної системи. 

У найпростішому випадку процес побудови онтології складається з двох 

етапів: 1) виділення концептів – базових понять предметної галузі; 2) побудови 

зв'язків між концептами – визначення співвідношень і взаємодій базових понять. 

Перевагами використання онтологій є системний підхід до вивчення 

предметної галузі, можливість цілісного подання відомої інформації предметної 

галузі, виявлення дублювань та прогалин у знаннях на основі візуалізації 

відсутніх логічних зв'язків, можливість доступу, розуміння та аналізу інформації 

інтелектуальними та неінтелектуальними агентами (що є дуже актуальним при 

сучасному переході до ери семантичного вебу (Semantic web), коли ресурси 

повинні бути зрозумілими не тільки для людини, але й для агентів) [60-64].  

Онтології визначаються як ключова технологія для розвитку семантичного 

вебу і відіграють критично важливу роль в організації опрацювання інформації на 

базі Web, її спільного використання та обміну нею між додатками [12]. 

Ідея використання онтологій як засобу інтеграції даних, знань та вимог 

щодо програмного забезпечення сама по собі не нова. Українськими вченими вже 

використовувались онтології при проектуванні та розробленні ПЗ. Так, Є. Буров 

запропонував методи та засоби побудови програмних систем на основі 

онтологічних моделей задач [60, 244]. І. Шостак та Ю. Бутенко розробили 

онтологічні моделі та методи формування нормативного профілю при сертифікації 
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ПЗ [62]. Л. Бабенко запропонував онтологічний підхід до специфікування 

властивостей програмних систем та їх компонентів [63]. В. Литвин розробив 

онтологічні моделі інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень [61].  

В галузі інформаційних технологій, для опрацювання інформації та даних, 

як українськими, так і закордонними вченими використовувались також і зважені 

онтології: для здійснення семантичного пошуку [245-249], для класифікації та 

квазіреферування текстових документів [250, 251], для моделювання 

інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень [61, 252, 253], для 

розроблення мереж зв’язку на основі агентів [254], для організації динамічних 

посилань та динамічних довідників [255, 256], для здійснення трасування вимог 

до ПЗ [65-68]. 

Онтології використовувались також і для формалізації стандартів [70]. Так, 

автори [69] досліджували створення онтологічної інфраструктури як єдиного 

когерентного підґрунтя стандартів ISO/IEC JTC1/SC7. Автори [70] виступали на 

користь використання мови Ontology Pattern Language (OPL)  в якості основного 

компонента онтологічної інфраструктури створення загальної концептуалізації 

стандартів ISO/IEC JTC1/SC7. Метою роботи [71] є створення доменної онтології 

для ISO/IEC 24744, яка буде служити семантичним посиланням для допомоги та 

кращої взаємодії між різними користувачами стандарту (людина, програмне 

забезпечення, машина). Стаття [72] присвячена використанню доменної онтології 

для аналізу програмного забезпечення та засобів реінжинірингу. Робота [73] 

представляє онтологічну модель для опису та визначення предметних і 

операційних знань щодо забезпечення якості ПЗ.  

Отже, дослідження відомих онтологічних моделей показало, що наразі 

відсутні онтологічні моделі предметної галузі «Інженерія програмного 

забезпечення» (частини «Якість ПЗ», «Якість ПЗ. Метричний аналіз», 

«Специфікація вимог до ПЗ (атрибути якості)», «Специфікація вимог до ПЗ 

(показники якості)»). 

У даній роботі онтології та зважені онтології використовуються для 

формалізації інформації щодо якості за стандартом ISO 25010, формалізації 
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метричної інформації при оцінюванні якості ПЗ, формалізації специфікації вимог 

до ПЗ з точки зору інформації щодо якості, а також для оцінювання достатності 

інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ (як наявності у специфікації 

вимог всіх необхідних атрибутів та показників, необхідних для визначення якості 

ПЗ) і встановлення пріоритетності доповнення специфікації вимог атрибутами та 

(або) показниками за умови недостатності у ній інформації щодо якості ПЗ [74].  

Для побудови та візуалізації онтологій на сьогодні розроблено ряд 

програмних продуктів, зокрема і універсальних, що дають змогу працювати з 

різними предметними галузями: Ontolingua Server, SMART, Protégé, OntoEdit, 

WebOnto, ODE (Ontological Design Environment), DOE (Differential Ontology 

Editor), CONE, OntoEditor+. Для подальшої роботи використовується вільно 

поширюване програмне забезпечення Protégé 4.2 [257], яке дає можливість 

працювати (створювати, редагувати, переглядати та порівнювати) з онтологіями 

різних предметних галузей. 

 

1.7. Висновки. Постановка проблеми  

 

Проведене дослідження сучасного стану розвитку інформаційних 

технологій показало, що на поточному етапі розвитку та впровадження  

інформаційних технологій відбуваються визначальні зміни, викликані необхідністю 

опрацювання значних масивів інформації. Застосування відомих методів та засобів 

до опрацювання таких масивів інформації призводить до втрат значущої 

інформації. Значного розвитку на сьогодні набуває інтелектуалізація опрацювання 

інформації і даних, які дозволяють вирішувати нові класи задач на основі наявних 

інформаційних ресурсів. Отже, існують передумови для розвитку методології 

створення та впровадження інформаційних технологій нової генерації. Однак, 

предметні галузі, для яких розробляються інформаційні технології, суттєво 

впливають на методи опрацювання інформації, тому виправданим є підхід, що 

базується на дослідженні характеристик та особливостей предметних галузей та 

розроблення нових інформаційних технологій саме для конкретних галузей. 
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Особливої уваги у напрямку розроблення та впровадження ефективних  

інформаційних технологій на сьогодні потребує галузь інженерії ПЗ, зокрема, в 

частині гарантування якості програмного забезпечення. 

Проведене дослідження впливу інформації у специфікації вимог на якість 

ПЗ показало, що чинники якості сучасних програмних систем є менш залежними 

від написання програмного коду, але суттєво залежать від формування та 

формулювання вимог і проектування архітектури. Ризиками недостатньо 

відпрацьованого етапу формування та формулювання вимог є недотримання 

термінів проектів та фінансові перевитрати, що можуть призвести до закриття 

проекту, а то й розпаду софтверної компанії внаслідок її фінансової нестабільності.  

Як доведено вище, саме в кінці етапу проектування архітектури можна й 

варто виявляти та усувати до 55% всіх помилок майбутнього ПЗ. Дефекти, внесені 

на етапах формування та формулювання вимог і проектування архітектури, варто 

виявляти та усувати до того, як вони почнуть впливати на результати більш пізніх 

етапів життєвого циклу. Якість та успішність реалізації програмного проекту 

суттєво залежать від специфікації вимог до ПЗ.  

Але відомі дослідження у галузі оцінювання якості на ранніх етапах 

життєвого циклу не мають систематизованого характеру, хоча, безумовно, є ряд 

фундаментальних досліджень (роботи Боема, Дейкстри, Мейєра). 

За таких умов актуальним і дуже важливим є аналіз специфікації вимог до 

ПЗ, можливість «відсікти» програмні проекти з неповною (з недостатньою 

інформацією) специфікацією. Достатність інформації у специфікаціях вимог є 

одним з найважливіших аспектів оцінювання якості програмного забезпечення на 

ранніх етапах життєвого циклу ПЗ. 

При розробленні програмних проектів існує розрив у знаннях про 

характеристики майбутнього програмного забезпечення. Цей розрив з’являється 

через відсутність знань про те, яка інформація з’явиться в процесі взаємодії 

«підсистем – інтерфейсів – даних – зовнішніх впливів» і якими характеристиками 

ПЗ вона проявиться, а також через часткове врахування інформації предметної 

галузі (в тому числі й інформації специфікації вимог до ПЗ) у моделях та 
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стандартах якості ПЗ. Розмір розриву у знаннях не є сталим для програмного 

проекту. Імовірність того, що в процесі життєвого циклу проекту розрив у знаннях 

зникне, є низькою, а при появі нової інформації предметної галузі може відбутись 

збільшення розміру розриву у знаннях. Для безпечного функціонування ПЗ розмір 

розриву у знаннях бажано зменшувати, враховуючи якнайбільше інформації 

предметної галузі у моделях та стандартах оцінки якості ПЗ. Тому потрібні 

принципово нові підходи, пов’язані із врахуванням інформації предметної галузі в 

моделях оцінювання якості ПЗ. 

Значна частина проблем якості ПЗ зумовлена також недостатньою увагою 

до його системного аспекту, зокрема, до емерджентних властивостей, які є 

наслідками недостатності інформації у специфікації вимог до ПЗ. На сьогодні 

відсутній ефективний практичний підхід до ідентифікації емерджентних 

властивостей ПЗ, але саме зменшення кількості емерджентних властивостей ПЗ 

забезпечить можливість підвищити його якість.  

Дослідження стандартів та відомих моделей на предмет представлення 

інформації для оцінювання якості ПЗ показало, що: 1) використовувані концепції в 

галузі оцінювання якості ПЗ є суб'єктивно залежними, а існуючі методи і засоби 

оцінювання якості ПЗ не задовольняють сучасних вимог до програмних систем;    

2) моделі (особливо адаптовані) спрямовані на визначення та вдосконалення 

якості окремих компонентів і слабко враховують системний аспект сучасного ПЗ 

та недостатньо уваги приділяють емерджентним властивостям ПЗ; 3) відсутні 

комплексні методи, які забезпечать можливість оцінити не лише вплив кожної 

окремої характеристики на якість ПЗ, але й оцінити достатність інформації для 

обчислення характеристик якості, а також оцінити взаємовплив характеристик при 

оцінюванні якості ПЗ. 

Враховуючи той факт, що саме модель якості ISO 25010 (SQuaRE) оцінює 

найбільшу кількість нефункціональних вимог (які відображають деякі з 

емерджентних властивостей програмних систем) та спрямовує розроблення ПЗ на 

специфікацію і оцінювання вимог, для подальшої роботи обрано дану модель 

якості ПЗ. Cьогодні оцінювання якості ПЗ за стандартом ISO 25010:2011 
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відбувається так: на основі атрибутів якості, зазначених у ISO 25023:2016, 

оцінюються підхарактеристики та характеристики якості, які, в свою чергу, 

надають комплексну оцінку якості ПЗ. Однією з проблем моделей якості є саме 

визначення значущості атрибутів якості, на яку впливає доведене існування 

кореляції характеристик та підхарактеристик за атрибутами. 

В процесі аналізу особливостей представлення метричної інформації для 

оцінювання якості ПЗ, враховуючи можливість отримання точного або 

прогнозованого значення метрики вже на етапі проектування архітектури, було 

доведено, що на етапі проектування архітектури точні або прогнозовані значення 

можуть мати 14 метрик якості та 10 метрик складності. Сьогодні оцінювання 

якості та складності ПЗ на основі використання результатів метричного аналізу 

відбувається так: на основі показників розраховуються значення метрик, які, в 

свою чергу, надають комплексну оцінку якості та складності програмного проекту 

і прогноз якості та складності майбутнього ПЗ. Однією з проблем оцінювання 

якості ПЗ на основі результатів метричного аналізу є визначення значущості 

показників, на яку впливає доведене існування кореляції метрик за показниками. 

Отже, інформацію щодо якості специфікації вимог до ПЗ складають 

атрибути якості, а також показники якості та складності ПЗ, визначені у 

специфікації вимог. Тоді під достатністю інформації щодо якості у специфікації 

вимог до ПЗ будемо розуміти наявність у специфікації всіх інформаційних 

елементів (атрибутів та показників), необхідних для визначення якості. 

Аналіз моделі ISO 25010 (SQuaRE) і метрик якості та складності ПЗ 

показав, що ряд атрибутів якості входять до складу декількох підхарактеристик та 

характеристик, а ряд показників входять до складу декількох метрик. Тоді, якщо 

такі атрибути та(або) показники відсутні, то одночасне їх використання при 

визначенні якості ПЗ суттєво вплине на достовірність отриманих оцінок якості 

ПЗ, тобто кореляція характеристик за атрибутами і метрик за показниками може 

погіршувати точність та достовірність визначення якості ПЗ. За такої ситуації 

важливою є умова пом’якшення впливу взаємної кореляції підхарактеристик та 

характеристик якості за атрибутами, а також взаємної кореляції метрик за 



94 

показниками при використанні їх у моделях або комплексних оцінках якості 

програмного забезпечення. 

Пом’якшення впливу взаємної кореляції здійснюється шляхом виявлення 

спільних атрибутів та (або) показників, забезпечення їх наявності у специфікації 

вимог до ПЗ, підвищення точності їх значень, або, за можливості, обмеження 

одночасного задіювання характеристик і підхарактеристик, що залежать від 

однакових атрибутів, та (або) метрик, що містять однакові показники. Цінними є 

знання досвідчених фахівців щодо взаємовпливу та кореляції підхарактеристик за 

атрибутами і метрик за показниками, які варто зберігати та використовувати при 

оцінюванні специфікацій вимог до ПЗ на предмет достатності інформації щодо 

якості. Такі знання варто подавати у вигляді онтологій, що дають можливість 

відобразити причинно-наслідкові зв’язки між поняттями.  

У даній роботі онтології та зважені онтології використовуються саме для 

формалізації інформації щодо якості, формалізації специфікації вимог до ПЗ з точки 

зору інформації щодо якості, а також є теоретичним підгрунтям для процесу 

оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ. 

Аналіз відомих моделей, методів та засобів показав, що вони не 

розв’язують проблему оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікації вимог до ПЗ. Крім цього, всі вони належать до різних 

методологічних підходів і не інтегруються між собою, тобто наразі відсутні 

методологія та інформаційна технологія оцінювання достатності інформації щодо 

якості у специфікаціях вимог до ПЗ, що є однією з причин проблем у галузі 

забезпечення якості ПЗ. 

Актуальність проблеми аналізу достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ, а також відсутність моделей, методів та засобів 

оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ 

обумовлює необхідність розроблення теоретичних та прикладних засад 

інформаційної технології оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ. Вирішення окресленої наукової проблеми потребує 

комплексних досліджень за наступними напрямками: 
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1) моделювання руху інформаційних потоків при формуванні 

специфікації вимог до ПЗ, розроблення теоретичного базису використання 

онтологій для оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях 

вимог до ПЗ, моделей процесу оцінювання достатності інформації для визначення 

якості ПЗ на основі стандарту ISO 25010:2011 та з використанням результатів 

метричного аналізу, моделей специфікації вимог до ПЗ (з точки зору наявності 

інформації щодо якості), моделі процесу оцінювання результатів проектування та 

прогнозування характеристик ПЗ на основі штучної нейронної мережі; 

2) дослідження інформаційних потоків в процесі оцінювання достатності 

інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ, розроблення методу 

оцінювання достатності інформації щодо якості (за стандартом ISO 25010:2011) у 

специфікаціях вимог до ПЗ на основі онтології, методу оцінювання вагових 

коефіцієнтів атрибутів якості ПЗ, методу оцінювання достатності інформації 

щодо якості (за стандартом ISO 25010:2011) у специфікаціях вимог до ПЗ на 

основі зваженої онтології, способу генерування та наповнення шаблону онтології 

для визначення якості конкретного ПЗ, методу формування логічного висновку 

про достатність інформації щодо якості (за стандартом ISO 25010:2011) у 

специфікаціях вимог до ПЗ; 

3) розроблення методів оцінювання достатності інформації щодо якості 

(для метричного аналізу) у специфікаціях вимог до ПЗ на основі онтології та на 

основі зваженої онтології, способу генерування та наповнення шаблону онтології 

для визначення якості конкретного ПЗ (на основі метричної інформації), методу 

формування логічного висновку про достатність інформації щодо якості (для 

метричного аналізу) у специфікаціях вимог до ПЗ; 

4) розроблення методу оцінювання результатів проектування та 

прогнозування характеристик ПЗ на основі штучної нейронної мережі; 

5) розроблення методології оцінювання достатності інформації щодо 

якості у специфікаціях вимог до ПЗ; 

6) розроблення інформаційної технології оцінювання достатності 

інформації у специфікаціях вимог до ПЗ; 
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7) проектування та реалізація підсистеми оцінювання достатності 

інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ на основі порівняльного 

аналізу онтологій, а також підсистеми оцінювання і прогнозування якості ПЗ на 

основі опрацювання метричної інформації 

Метою дисертаційної роботи є розроблення теоретичних та прикладних 

засад оцінювання достатності інформації щодо вимог, які містяться у КВІ та 

регламентують характеристики якості програмного забезпечення, і достатності 

інформації щодо якості у специфікації вимог до розроблюваного ПЗ, шляхом 

створення методології та інформаційної технології для опрацювання інформації 

КВІ і забезпечення повноти внесення цієї інформації до специфікації вимог. 

Об’єкт дослідження – процеси оцінювання достатності інформації щодо 

якості у специфікаціях вимог до ПЗ. 

Предмет дослідження – моделі, методи та засоби інформаційної технології 

оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ. 
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РОЗДІЛ 2 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ ДОСТАТНОСТІ 

ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЯКОСТІ У СПЕЦИФІКАЦІЯХ ВИМОГ  

ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

 

 

2.1. Моделювання руху інформаційних потоків при формуванні 

специфікації вимог до програмного забезпечення 

 

Основними джерелами інформації на етапі формування та формулювання  

вимог до ПЗ є бізнес-вимоги замовника, вимоги предметної галузі, стандарти, 

описи процесу розроблення та впровадження подібного ПЗ і т.і., які складають 

комплекс вхідної інформації (КВІ), що описує функції майбутнього програмного 

забезпечення, а також його властивості та обмеження. Бізнес-вимоги описують 

мету створення системи, критерії досягнення цієї мети, ключові вимоги до 

результатів та їх пріоритети і обмеження. 

Розглянемо детальніше інформацію, яка може входити до складу КВІ на 

прикладі вимог до облікової Enterprise-системи [258]. Вся документація на цей 

продукт складалась з загальної частини, вимог, опису реалізації, тестування, 

посібників та управління.  

Загальна частина документації складалась з двох розділів: списку термінів 

і їх визначень та опису бізнес-ролей користувачів. Будь-яка документація щодо 

системи, включаючи, наприклад, тестові сценарії, спиралася на наведені в цьому 

розділі визначення. В списку термінів до облікової Enterprise-системи виявилось 

близько 200 бізнес- і системних визначень. Список бізнес-ролей використовується 

для реалізації груп і ролей користувачів, призначення функціональних прав, він 

необхідний тестувальникам, щоб тестувати сценарій під потрібними ролями. 

Опис ролей було дано на якісному рівні в текстовій формі на основі аналізу 

основних функцій працівників [258]. 
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Розділ вимог документації до облікової Enterprise-системи включав бізнес-

вимоги (загальні сценарії, сценарії використання, алгоритми і перевірки), 

системні вимоги, нефункційні вимоги, вимоги до інтеграції, вимоги до 

інтерфейсу. Бізнес-вимоги описували те, що необхідно бізнес-користувачам. 

Наприклад, їм зовсім не потрібний об'єкт системи «Користувач», але зате їм 

потрібно мати можливість змінити вартість товару в рахунку та роздрукувати 

його. Бізнес-вимоги складались з загальних сценаріїв, сценаріїв використання (use 

cases) і опису алгоритмів обробки даних. Вимоги були представлені у вигляді 

дерева (з циклами). Тобто загальні сценарії уточнювалися сценаріями 

використання, які, в свою чергу, мали посилання на перевірки і алгоритми [258].  

Коренева сторінка дерева вимог до облікової Enterprise-системи складалась 

з загальних сценаріїв, кожен з яких описував один з 24 бізнес-процесів, що 

підлягали реалізації. Загальний сценарій – це послідовність кроків користувача і 

системи для досягнення певної мети, основна мета його – узагальнити сценарії 

використання і побачити, що хоче зробити користувач, і як система йому в цьому 

допомагає. Загальні сценарії також містили кроки, які користувач здійснював поза 

системою, оскільки треба було відобразити його роботу у всій повноті, з усіма 

етапами, необхідними для досягнення бізнес-цілей [258]. 

Сценарій використання містив пронумеровані кроки. Кожен крок — це, 

зазвичай, просте речення в теперішньому часі [258]. 

При написанні алгоритмів аналітик намагався їх описати якомога більш 

повно. Проте отримані тексти виявлялися погано читабельними, і, як правило, все 

одно якісь деталі втрачалися. Тому аналітику варто описувати алгоритм настільки 

повно, наскільки це важливо в плані бізнес-логіки, другорядні перевірки 

програміст сам зобов'язаний передбачити в коді [258]. 

Загальна частина та частина вимог документації на продукт входить у 

комплекс вхідної інформації. Уся ця інформація, як видно з вищенаведеного 

прикладу, представляється у вигляді словесного опису бізнес-процесів на рівнях 

бізнес-функцій та операцій для різних функційних частин ПЗ, наборів бізнес-
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правил та набору моделей предметної галузі, наприклад, концептуальних 

моделей, сценаріїв, діаграм та ін.  

Крім цього, у КВІ необхідно враховувати представлені у текстовій формі 

вимоги стандартів щодо розроблення ПЗ та стандартів предметної галузі, для якої 

розробляється ПЗ (рис. 2.1).  

 

 

Рис. 2.1. Врахування вимог стандартів щодо розроблення ПЗ  

та стандартів предметної галузі, для якої розробляється ПЗ 

 

На основі вищевказаного комплексу вхідної інформації (КВІ) формується 

специфікація вимог до ПЗ (рис. 2.2). 

Отже, характеристики специфікації вимог до ПЗ значною мірою 

визначаються характеристиками комплексу вхідної інформації. Якщо у КВІ 

недостатньо інформації, або ж вона є неточною, неоднозначною чи 

суперечливою, то існує висока імовірність, що усі ці недоліки проявляться і у 

специфікації вимог до ПЗ. А програмні проекти, специфікація вимог яких містять 

недостатню, неточну, неповну, суперечливу інформацію, не можуть мати 

успішної реалізації, що було доведено у розділі 1.  
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Рис. 2.2. Структура інформаційних потоків при формуванні специфікації вимог до 

програмного забезпечення 

 

Тому, для забезпечення якості ПЗ необхідно здійснити дослідження 

характеристик КВІ з метою виявлення та усунення проблем і недоліків на 

початкових етапах життєвого циклу ПЗ. В процесі такого дослідження необхідно 

оцінити, наскільки повно у КВІ, зокрема, у бізнес-вимогах, відображена 

інформація, що описує функції, властивості та обмеження майбутнього 

програмного забезпечення, особливо ті, що характеризують його нефункційні 

характеристики, такі як якість, надійність, гарантоздатність  та ін., і виявити 

факти недостатності інформації, котра має до них відношення (рис.2.3). За таких 

умов актуальною проблемою є оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікації вимог до розроблюваного ПЗ. 
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Рис. 2.3. Зміст інформаційних потоків при розробленні специфікації вимог до  

програмного забезпечення на основі КВІ 

 

Інформаційні потоки, що описують вимоги, які регламентують 

характеристики якості, формуються на основі високорівневих цілей організації 

замовників та цілей і задач, а також на основі бізнес-правил, які включають 

корпоративну політику та вимоги промислових стандартів, представлених у 

вигляді документу про об’єкт і межі проекту, обмеження дизайну і реалізації. Такі 

інформаційні потоки складаються з вимог КВІ, які визначають характеристики 

якості – наприклад, вимога «Як мінімум 25% пропускної спроможності процесора 

і оперативної пам'яті, доступної  застосуванню,  не  повинні  використовуватися  в  

умовах запланованого пікового навантаження» регламентує таку характеристику 
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якості, як ефективність; вимога «Тільки  користувачі,  що  володіють  привілеями  

рівня Аудитор, повинні мати можливість переглядати транзакції клієнтів» 

регламентує таку характеристику якості, як захищеність. 

Модуль опрацювання інформації (автоматизована людино-машинна 

підсистема) виконує побудову та наповнення моделей якості ПЗ на основі 

інформації з КВІ. Моделі якості ПЗ містять інформацію про характеристики-

підхарактеристики-атрибути якості, взяту зі стандартів [132, 139], а також 

інформацію про метрики та показники якості, взяту з галузевих публікацій [16, 20, 

33, 37, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 231-243]. Оскільки моделі якості ПЗ 

використовуються для систематизації інформації щодо якості, отриманої з КВІ, та 

приведення її до загального (уніфікованого) вигляду згідно зі стандартами та 

публікаціями, то доцільним є розроблення таких моделей у статичному 

теоретико-множинному вигляді. 

Інформаційні потоки, що описують характеристики якості програмного 

продукту, формуються модулем опрацювання інформації, на основі моделей 

якості ПЗ, тому містять систематизовану інформацію щодо якості, яка входить у 

специфікацію вимог до ПЗ. Так, наприклад, вимога КВІ «Як мінімум 25% 

пропускної спроможності процесора і оперативної пам'яті, доступної  

застосуванню,  не  повинні  використовуватися  в  умовах запланованого пікового 

навантаження» має наступне представлення у специфікації вимог до ПЗ: «Середнє 

значення пропускної здатності – 75%», «Максимальне використання пам’яті – 

75%», «Ліміт завантаження – пікове навантаження», які регламентують атрибути 

якості, від яких залежить характеристика якості «Ефективність». Вимога КВІ 

«Тільки  користувачі,  що  володіють  привілеями  рівня  Аудитор, повинні мати 

можливість переглядати транзакції клієнтів» має наступне представлення у 

специфікації вимог до ПЗ: «Керованість доступністю – рівні привілеїв», а також 

на основі вимог такого типу підраховуються такі вимоги специфікації, як  

«Кількість подій, що вимагають певного типу власності», «Кількість наданих 

методів аутентифікації», які регламентують атрибути якості, від яких залежить 

характеристика якості «Захищеність». 
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Отже, моделювання руху інформаційних потоків при формуванні 

специфікації вимог до ПЗ показало, що для визначення складу та наповнення 

інформаційних потоків необхідно розробити теоретико-множинні моделі 

представлення інформації щодо якості у специфікації вимог до ПЗ, які вирішать 

задачу систематизації всієї наявної інформації щодо якості ПЗ, описаної в 

підрозділах 1.4, 1.5, і приведення її до єдиної уніфікованої форми.  

 

2.2. Теоретичний базис використання онтологій для оцінювання 

достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ 

 

У підрозділі 1.6 було доведено, що інформацію щодо якості доцільно 

подавати у вигляді онтологій, котрі дозволяють виявити та відобразити причинно-

наслідкові зв’язки між вимогами, що регламентують характеристики якості, 

безпосередньо характеристиками та підхарактеристиками якості програмного 

забезпечення, метриками якості та ін. 

Для вирішення проблеми оцінювання достатності об’єму інформації щодо 

якості у специфікаціях вимог до ПЗ розроблено базові (універсальні) онтології 

предметної галузі «Інженерія програмного забезпечення» (частини «Якість ПЗ», 

«Якість ПЗ. Метричний аналіз») на основі стандартів ISO 25010:2011 [132], ISO 

25023:2016 [139] (для забезпечення та оцінювання якості за моделлю SQuaRE) та 

галузевих публікацій [16, 20, 33, 37, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 231-243] (для 

забезпечення та оцінювання якості на основі опрацювання метричної інформації). 

Базові онтології відображають необхідну інформацію щодо якості (атрибути та 

показники), яка повинна бути наявною у специфікації вимог до ПЗ для 

забезпечення достатності її інформації щодо якості.  

В процесі розроблення конкретного ПЗ, окрім базових онтологій, 

необхідно мати онтологію цього ПЗ, яка відображає наявну інформацію щодо 

якості (атрибути та показники) у специфікації вимог до конкретного ПЗ.  
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Порівняння розробленої онтології конкретного програмного забезпечення з 

базовими онтологіями дозволяє визначити недостатність (рис. 2.4) або достатність 

(рис. 2.5) інформації щодо якості у специфікації вимог до конкретного ПЗ. 

 

 

 

  

 

Рис. 2.4. Два випадки недостатності інформації щодо якості  

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Два випадки достатності інформації щодо якості 

 

Критерій достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до 

ПЗ. Нехай SAMI  – множина відсутніх атрибутів та показників, і 

)(\ ПЗоконкретногОнтологіяонтологіяБазоваонтологіяБазоваSAMI  . (2.1) 

Тоді: 

1) якщо  SAMI , то інформації щодо якості у специфікації вимог до ПЗ 

достатньо; 

2) якщо  SAMI , то інформації щодо якості у специфікації вимог до ПЗ 

недостатньо, і специфікація вимог потребує доповнення інформацією щодо 

якості (атрибутами та (або) показниками). 

Для визначення структури та наповнення базових (універсальних) 

онтологій предметної галузі «Інженерія програмного забезпечення» (частини 

«Якість ПЗ», «Якість ПЗ. Метричний аналіз») необхідні теоретико-множинні та 

онтологічні моделі якості ПЗ (за стандартом ISO 25010 та з використанням 

результатів метричного аналізу). Крім цього, враховуючи представлений критерій 
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достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ, необхідно 

розробити моделі процесу оцінювання достатності інформації для визначення 

якості програмного забезпечення на основі стандарту ISO 25010:2011 та з 

використанням результатів метричного аналізу. 

 

2.3. Модель процесу оцінювання достатності інформації для 

визначення якості програмного забезпечення на основі стандарту ISO 25010 

 

Якість ПЗ (Q ), відповідно до стандарту [132], є функцією від восьми 

основних характеристик якості ( },...,{ 81 qchqchQCH  ). Множину характеристик 

якості ПЗ запишемо у вигляді },,,,,,,{ PbMbScrCbRbUbPeFsQCH  , де: Fs  – 

функційна придатність, Pe  – ефективність, Ub  – зручність використання, Rb  – 

надійність, Cb  – сумісність, Scr  – захищеність, Mb  – супроводжуваність, Pb  – 

можливість переносу. Вказані характеристики якості можуть приймати значення з 

певного діапазону. Тоді якість ПЗ є функцією від цих характеристик:  

                                        ),,,,,,,( PbMbScrCbRbUbPeFsfQ  .                               (2.2) 

Кожна з вищевказаних характеристик якості є функцією від декількох 

підхарактеристик якості: 

                         ),,(),,( 13211 FApprFCorFComfqschqschqschfFs  ,                 (2.3) 

де  FCom  – функційна повнота, FCor  – функційна коректність, FAppr  – 

функційна доцільність; 

                                ),,(),,( 26542 CcRuTbfqschqschqschfPe  ,                         (2.4) 

де  Tb  – поведінка у часі, Ru  – поведінка ресурсів, Cc  – ємність (місткість); 

                        ),,,,,(),...,( 31273 AbUiaUepObLbArfqschqschfUb  ,                 (2.5) 

де Ar  – розпізнавання доцільності, Lb  – можливість вивчення, Ob  – керованість, 

Uep  – захист від помилок користувача, Uia  – естетичність інтерфейсу 

користувача, Ab  – доступність; 
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                            ),,,(),...,( 416134 RcvFtAvbMatfqschqschfRb  ,                     (2.6) 

де  Mat  – зрілість, Avb  – наявність (доступність), Ft  – відмовостійкість, Rcv  – 

відновлюваність; 

                                      ),(),( 518175 IbCefqschqschfCb  ,                                 (2.7) 

де  Ce  – співіснування, Ib  – взаємодія; 

                      ),,,,(),...,( 623196 AuthAcbNrIntConffqschqschfScr  ,               (2.8) 

де  Conf  – конфіденційність, Int  – цілісність, Nr – невідхилюваність, Acb – 

підзвітність, Auth  – ідентичність; 

                   ),,,,(),...,( 728247 TsbMdfbAnbRubModfqschqschfMb  ,               (2.9) 

де  Mod  – модульність, Rub  – повторне використання, Anb  – аналізованість, 

Mdfb  – модифікованість, Tsb  – тестованість; 

                            ),,(),,( 83130298 RpbInbAdbfqschqschqschfPb  ,                (2.10) 

де Adb  – адаптованість, Inb  – можливість інсталяції, Rpb  – можливість заміни. 

Таким чином, множина оcновних підхарактеристик якості ПЗ має вигляд: 



















RpbInbAdbTsbMdfbAnbRubMod

AuthAcbNrIntConfIbCeRcvFtAvbMatAb

UiaUepObLbArCcRuTbFApprFCorFCom

qschqschQSCH

,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

},...,{ 311 . 

Водночас, кожна підхарактеристика якості ПЗ є функцією певних 

атрибутів якості ПЗ, описаних у стандарті [139]. Аналіз, проведений у розділі 1, 

дав можливість визначити залежність підхарактеристик якості від 138 різних 

атрибутів. Множину атрибутів якості ПЗ представимо як: 

},...,{ 1381 qmsqmsQMS  .    

Наведемо приклади залежностей таких підхарактеристик якості, як 

функційна повнота, функційна коректність, функційна доцільність від атрибутів з 

врахуванням стандарту [139] та робіт [225-228]: 

                                            ),,,(1 FicFaqFicnNofFCom  ,                                 (2.11) 
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де QMSNof   – кількість функцій, QMSFicn  – повнота функційної реалізації, 

QMSFaq  – функційна адекватність, QMSFic  – покриття функційної 

реалізації; 

                                            ),,,,(2 PcCaNdiNicOtFCor  ,                                  (2.12) 

де QMSOt   – час роботи, QMSNic  – кількість неточних обчислень, з якими 

стикаються користувачі, QMSNdi  – кількість елементів даних, QMSCa  – 

обчислювальна точність, QMSPc  – точність (відповідність); 

                                     ),,,,,(3 PcFicFaqFicnNofOtFAppr  .                            (2.13) 

Аналогічно можна побудувати залежності для решти 28 підхарактеристик 

якості. 

Як було доведено у розділі 1, при оцінюванні якості програмного 

забезпечення варто враховувати як ступінь вираженості характеристик, 

підхарактеристик та атрибутів якості, так і їх значущість. Тоді якість ПЗ може 

бути виражена не тільки функцією від підхарактеристик якості, але й середнім 

зваженим арифметичним показником з урахуванням значень атрибутів та 

коефіцієнтів їхньої вагомості. Отже, на основі формул (2.2)-(2.10), враховуючи 

формули (2.11)-(2.13), представимо модель якості програмного забезпечення 

SQuaRE у теоретико-множинному вигляді [74, 77, 94] : 

  

)()),,(

),,,,,(),,,,,(

),,(),,,,(),,,,,,(),,,(

),,,((),,,,,,,(

8

76

5432

1

i
m
i qmswRpbInbAdbf

TsbMdfbAnbRubModfAuthAcbNrIntConff

IbCefRcvFtAvbMatfAbUiaUepObLbArfCcRuTbf

FApprFCorFComffPbMbScrCbRbUbPeFsfQ







   (2.14) 

де m
iw  – ваговий коефіцієнт i -го атрибуту якості ПЗ, 138,1i , QMSqmsi  . 

Для визначення якості на основі формули (2.14) необхідно мати значення 

вагових коефіцієнтів атрибутів якості ПЗ. Оскільки характеристики та 

підхарактеристики якості ПЗ корелюють за атрибутами, то при обчисленні 

вагових коефіцієнтів атрибутів варто враховувати наявність такої кореляції. 



108 

Проведемо дослідження характеристик, підхарактеристик та атрибутів 

якості на цілісність, суперечливість, надлишковість, повноту [74, 94]. 

Однією з найважливіших задач при оцінюванні якості ПЗ є забезпечення 

цілісності, повноти та несуперечливості характеристик, підхарактеристик та 

атрибутів якості. Коректність та достовірність результату оцінювання якості ПЗ 

не може бути забезпечена, якщо у характеристиках, підхарактеристиках чи 

атрибутах якості наявна неповнота або суперечливість. Також надлишковість 

характеристик, підхарактеристик або атрибутів якості ПЗ може призвести до 

зростання складності обчислення якості програмного забезпечення. На сьогодні 

не існує єдиного підходу до оцінювання цілісності, повноти, суперечливості та 

надлишковості характеристик, підхарактеристик та атрибутів якості.  

Введемо визначення понять цілісності, повноти, несуперечливості та 

надлишковості характеристик, підхарактеристик та атрибутів якості ПЗ на основі 

відповідних визначень теорії інформації [259-261]. Несуперечливість означає, що 

однакові характеристики, підхарактеристики та атрибути повинні позначати одні 

й ті ж властивості ПЗ. Повнота передбачає, що після надання кількісної оцінки 

всіх атрибутів можна одержати коректні кількісні оцінки підхарактеристик та 

характеристик якості ПЗ, які, в свою чергу, повинні забезпечити коректну та 

достовірну кількісну оцінку якості ПЗ. Цілісність передбачає узгоджене 

представлення інформації для зв’язаних характеристик та підхарактеристик. 

Надлишковість означає відсутність новизни в інформації, яку вони несуть [74].    

Для визначення повноти, цілісності, надлишковості та несуперечливості 

характеристик та підхарактеристик якості ПЗ розглянемо сутність всіх 

характеристик та підхарактеристик. З моделі якості ПЗ, представленої формулою 

(2.14), а також з аналізу змісту характеристик та підхарактеристик, представлених 

у таблиці А.2 Додатку А, слідує, що якість не залежить від однакових 

характеристик, а жодна характеристика не залежить від однакових 

підхарактеристик. Аналіз робіт [225-228] та стандарту ISO 25023 [139] показав, 

що є атрибути, від яких залежать більше однієї підхарактеристики та 
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характеристики, але такі атрибути позначають однакові властивості ПЗ. Тому 

характеристики, підхарактеристики та атрибути якості ПЗ є несуперечливими. 

Характеристики, підхарактеристики та атрибути якості ПЗ є повними, 

оскільки кількісні оцінки всіх атрибутів надають коректні кількісні оцінки всіх 

підхарактеристик якості ПЗ, які, в свою чергу, забезпечують коректну та 

достовірну кількісну оцінку характеристик якості та, власне, якості ПЗ. Але на 

практиці існують певні труднощі, зокрема, визначення функції f , яка за 

кількісними оцінками підхарактеристик якості ПЗ (функції 81... ff ), враховуючи 

взаємовпливи атрибутів (функції 311... ), дозволяє отримати кількісну оцінку 

характеристик якості. 

Щодо цілісності характеристик, підхарактеристик та атрибутів якості, то 

для зв'язаних характеристик, підхарактеристик та атрибутів необхідне узгоджене 

представлення інформації з врахуванням взаємовпливів атрибутів при оцінюванні 

підхарактеристик, взаємовпливів підхарактеристик при оцінюванні характеристик 

і взаємовпливів характеристик при оцінюванні якості ПЗ, що лежить в основі 

стандарту ISO 25010:2011.  

Для визначення надлишковості характеристик, підхарактеристик та 

атрибутів якості ПЗ використаємо поняття інформаційної ентропії [259-261].  

Припустимо, що всі характеристики якості ПЗ мають рівну ймовірність. 

Ентропія такої системи обчислюється як: 

                                                 



chk

i
iich pchpchH

1
2log ,                                    (2.15) 

де chk  – кількість характеристик якості ПЗ; ipch  – ймовірність i -ї характеристики 

якості ПЗ. 

Середню кількість інформації такої системи обчислимо як: 

                                                        chchch HkI  .                                                  (2.16) 



110 

Для системи характеристик якості ПЗ: 8kch  , 
8

1
ipch . Тоді, за 

формулою (2.15), ентропія системи характеристик якості програмного 

забезпечення становить:  

.)хар/біт(3)
8

1
log

8

1
(H

8

1i
2ch  



. 

Середня кількість інформації, яка доводиться на 8 характеристик якості 

програмного забезпечення, згідно з формулою (2.16): 

)біт(2438Ich  . 

Отже, якщо характеристики якості мають рівну ймовірність, то 

інформаційна ентропія характеристик дорівнює 24 біт, тобто відмінна від 0, тому 

інформація, яку вони несуть, містить новизну, тобто надлишковості 

характеристик якості ПЗ немає.  

Аналогічно нехай всі підхарактеристики якості мають рівну ймовірність. 

Ентропія такої системи обчислюється як: 

                                      



subchk

i
iisubch pschpschH

1
2log ,                                 (2.17) 

де subchk  – кількість підхарактеристик якості ПЗ; ipsch  – ймовірність i -ї 

підхарактеристики якості ПЗ. 

Середню кількість інформації такої системи обчислимо як: 

                                                 subchsubchsubch HkI  .                                          (2.18) 

Для системи підхарактеристик якості ПЗ: 31ksubch  , 
31

1
ipsch .  

Тоді, за формулою (2.17), ентропія системи підхарактеристик якості 

програмного забезпечення становить:  

.)підхар/біт(06,5)
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Середня кількість інформації, яка доводиться на 31 підхарактеристику 

якості ПЗ, згідно з формулою (2.18): 

)біт(86,15606,531Isubch  . 

Отже, якщо підхарактеристики якості мають рівну ймовірність, то 

інформаційна ентропія підхарактеристик дорвнює 156,86 біт, тобто відмінна від 0, 

тому інформація, яку вони несуть, містить новизну, тобто надлишковості 

підхарактеристик якості ПЗ немає. 

Якщо всі атрибути якості ПЗ мають рівну ймовірність, то ентропія такої 

системи обчислюється як: 

                                            



mk

i
iim pmspmsH

1
2log ,                                         (2.19) 

де mk  – кількість атрибутів якості ПЗ; ipms  – ймовірність i -го атрибуту якості. 

Середню кількість інформації такої системи обчислимо як: 

                                                          mmm HkI  .                                                  (2.20) 

Якщо 138mk , 
138

1
ipms , тоді, за формулою (2.19), ентропія системи 

атрибутів якості програмного забезпечення становить:  

.)/(64,6)
138

1
log

138

1
(

138

1
2 атрбітH

i
m  



. 

Середня кількість інформації, яка доводиться на 138 атрибутів якості ПЗ, 

згідно з формулою (2.20): 

)(32,91664,6138 бітIm  . 

Отже, якщо атрибути якості мають рівну ймовірність, то інформаційна 

ентропія атрибутів складає 916,32 біт, тобто відмінна від 0, тому інформація, яку 

вони несуть, містить новизну, тобто надлишковості атрибутів якості ПЗ немає. 

Оскільки має місце кореляція підхарактеристик та характеристик за 

певними атрибутами (підхарактеристики якості залежать від 203 атрибутів, 
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частина з яких повторюється, тому є всього 138 різних атрибутів), то є атрибути, 

від яких залежать більше однієї підхарактеристики та характеристики якості ПЗ, а 

існування взаємозв’язків між характеристиками та підхарактеристиками впливає 

на значущість та вагу характеристик і підхарактеристик якості ПЗ [229], тому для 

підвищення достатності об’єму інформації щодо якості у специфікації вимог 

необхідно виявити спільні атрибути для характеристик і підхарактеристик якості 

ПЗ та визначити значущість атрибутів якості ПЗ. При виявленні спільних 

атрибутів цінною інформацією є знання досвідчених фахівців щодо взаємовпливу 

та кореляції характеристик і підхарактеристик за атрибутами якості ПЗ, тому їх 

варто зберігати та використовувати. У якості засобу відображення цих знань 

обрано онтології. 

Формально онтологія визначається як:   FRXXO ,, , де X  –  скінченна 

множина понять (концептів) предметної галузі, RX  – скінченна множина 

відношень між поняттями, F  – скінченна множина функцій інтерпретації, 

заданих на концептах чи відношеннях [64]. 

Представимо модель предметної галузі «Інженерія програмного 

забезпечення» (частина «Якість ПЗ») на основі онтології у вигляді: 

 QQQQ FRXXO ,, , де QX  – скінченна множина характеристик, 

підхарактеристик та атрибутів якості ПЗ, QRX  – скінченна множина відношень 

між поняттями, QF  – скінченна множина функцій інтерпретації, заданих для 

характеристик, підхарактеристик та атрибутів якості ПЗ. 

Враховуючи теоретико-множинну модель якості ПЗ на основі стандарту 

ISO 25010, представлену формулою (2.14), множина характеристик, 

підхарактеристик та атрибутів якості ПЗ:  

                                },...,{},,{ 1771
QQQ xxQMSQSCHQCHX  ,                         (2.21) 

де:  QCHxx
QQ

},...,{ 81 , тобто },...{},...,{ 81
81 qchqchxx
QQ

 ; 

QSCHxx
QQ

},...,{ 399 , тобто },...,{},...,{ 311
399 qschqschxx
QQ

  ; 
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QMSxx
QQ

},...,{ 17740 , тобто },...,{},...,{ 1381
17740 qmsqmsxx
QQ

 . 

Множина відношень між поняттями QRX  складається з відношення 

«залежить від», тобто }"{" ondependsRXQ  . 

Множина QF  функцій інтерпретації, заданих для характеристик, 

підхарактеристик та атрибутів якості ПЗ, складається з функцій залежності якості 

від характеристик, характеристик від підхарактеристик, підхарактеристик від 

атрибутів якості, тобто ()}(),...,(),(),...,(),{},...,{ 31181
401  fffffF

QQQ .     

Тоді базова (універсальна) модель предметної галузі «Інженерія 

програмного забезпечення» (частина «Якість ПЗ») на основі онтології, 

враховуючи формулу (2.21), має вигляд [74, 77]:  

                  















()(),...,(),(),...,(),,""

,,...,,,...,,,...,

31181

138131181

fffondepends

qmsqmsqschqschqchqch
OQ .                   (2.22) 

Онтологія (онтологічна база знань) для моделі (2.22) наповнюється на 

основі інформації, взятої зі стандартів [132, 139] та робіт [225-228]. 

Оскільки при визначенні якості ПЗ необхідним є врахування вагових 

коефіцієнтів атрибутів якості, то є потреба внесення таких вагових коефіцієнтів у 

базову (універсальну) модель предметної галузі «Інженерія програмного 

забезпечення» (частина «Якість ПЗ») та побудови зваженої онтології. 

Тоді множина характеристик, підхарактеристик та атрибутів якості ПЗ для 

моделі якості ПЗ за стандартом ISO 25010:2011 на основі зваженої онтології 

матиме наступний вигляд:  

                                                },...,{ 1771
QwQwQw xxX  ,                                            (2.23) 

де:  QCHxx
QwQw

},...,{ 81 , і },...{},...,{ 81
81 qchqchxx
QwQw

 ; 

QSCHxx
QwQw

},...,{ 399 , і },...,{},...,{ 311
399 qschqschxx
QwQw

  ; 
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)},.(),...,,{(},...,{
13813811

17740 mm
QwQw

wqmswqmsxx  , і підмножина },...,{ 17740
QwQw

xx  

складається з пар ),( m
ii wqms , де iqms  – i -й атрибут якості ПЗ ( QMSqmsi  ), 

m
iw  – ваговий коефіцієнт i -го атрибуту якості ПЗ, 138,1i . 

Базова (універсальна) модель предметної галузі «Інженерія програмного 

забезпечення» (частина «Якість ПЗ») на основі зваженої онтології, враховуючи 

формулу (2.23), має наступний вигляд [101]: 

       
















()(),...,(),(),...,(),,""

),,(),...,,(,,...,,,...,

31181

1381381131181

fffondepends

wqmswqmsqschqschqchqch
O

mm
w
Q .     (2.24) 

Зважена онтологія (онтологічна база знань), яка розробляється за моделлю 

(2.24), наповнюється на основі інформації, взятої зі стандартів [132, 139] та робіт 

[225-228], з врахуванням вагових коефіцієнтів атрибутів якості ПЗ, які необхідно 

обчислити, беручи до уваги існування взаємозв’язків між характеристиками та 

підхарактеристиками якості ПЗ за атрибутами. 

Онтологічна модель якості конкретного програмного забезпечення має 

вигляд [74, 77]:  

                  















()(),...,(),(),...,(),,""

,,...,,,...,,,...,

31181

111

fffondepends

qmsqmsqschqschqchqch
O

nmnschnchreal
Q ,           (2.25) 

де nch  ( 8nch ) – кількість характеристик якості ПЗ, які можна обчислити на 

основі наявних у специфікації вимог до конкретного ПЗ атрибутів якості, nsch       

( 31nsch ) – кількість підхарактеристик якості ПЗ, які можна обчислити на основі 

наявних у специфікації вимог до конкретного ПЗ атрибутів якості, nm  ( 138nm ) 

– кількість атрибутів якості, наявних у специфікації вимог до конкретного ПЗ. 

Онтологія (онтологічна база знань), яка розробляється за моделлю (2.25), 

наповнюється на основі інформації, взятої зі специфікації вимог до конкретного 

програмного забезпечення. 
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Враховуючи критерій оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ, розроблений у підрозділі 2.2, базові (універсальні) 

моделі предметної галузі «Інженерія програмного забезпечення» (частина «Якість 

ПЗ») на основі онтології та зваженої онтології, представлені формулами (2.22), 

(2.24), а також онтологічну модель якості конкретного програмного забезпечення, 

представлену формулою (2.25), розробимо моделі процесу оцінювання 

достатності інформації для визначення якості ПЗ на основі стандарту ISO 25010.  

Процес оцінювання достатності інформації для визначення якості ПЗ 

полягає у: 

1) порівнянні онтології для визначення якості конкретного ПЗ з базовою 

(універсальною) онтологією з метою виявлення атрибутів, відсутніх в онтології 

для визначення якості конкретного ПЗ, тобто відсутніх у специфікації вимог до 

ПЗ, за якою ця онтологія була побудована, а також виявлення характеристик та 

підхрактеристик якості ПЗ, які неможливо обчислити на основі наявних у 

специфікації вимог до конкретного ПЗ атрибутів; 

2) формуванні висновку про недостатність інформації щодо якості у 

специфікації вимог до конкретного ПЗ, якщо встановлено атрибути, відсутні у 

специфікації вимог до ПЗ, а також характеристики та підхарактеристики якості 

ПЗ, які неможливо обчислити на основі наявних атрибутів у специфікації вимог 

до конкретного ПЗ; 

3) порівнянні онтології для визначення якості конкретного ПЗ зі зваженою 

базовою (універсальною) онтологією, якщо було сформовано висновок про 

недостатність інформації, – з метою встановлення вагових коефіцієнтів атрибутів, 

відсутніх у специфікації вимог до конкретного ПЗ, для подальшого визначення 

пріоритетності доповнення атрибутів у специфікацію вимог до ПЗ. 

Модель процесу оцінювання достатності інформації для визначення якості 

ПЗ за стандартом ISO 25010:2011 [101]. Нехай )(\ real
QQQ OOOSMIQ  , де: 

},...,,,...,,,...,{ )138(1)31(1)8(1 nmnschnch qmsqmsqschqschqchqchSMIQ  , 

},...,{ )8(1 nchqchqch   – підмножина характеристик якості ПЗ, які неможливо 
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обчислити на основі наявних атрибутів якості у специфікації вимог до 

конкретного ПЗ; },...,{ )31(1 nschqschqsch   – підмножина підхарактеристик якості 

ПЗ, які неможливо обчислити на основі наявних атрибутів якості у специфікації 

вимог до конкретного ПЗ; },...,{ )138(1 nmqmsqms   – підмножина атрибутів, 

відсутніх у специфікації вимог до конкретного ПЗ.  

Враховуючи критерій достатності інформації щодо якості у специфікаціях 

вимог до ПЗ, розроблений у підрозділі 2.2, використаємо продукційне правило 

для прийняття рішення щодо достатності або недостатності інформації щодо 

якості (атрибутів):  

         

)(\,"":

""

real
Q

w
Q

w
Q

OOOSMMWntinsufficieisninformatioSRSelse

sufficientisninformatioSRSthenSMIQif





,       (2.26) 

де )},(),...,,{(
)138()138(11

m
nmnm

m wqmswqmsSMMW
  – підмножина атрибутів, 

відсутніх у специфікації вимог до конкретного ПЗ, та їхніх вагових коефіцієнтів. 

Числова оцінка достатності об’єму наявної у специфікації вимог 

інформації щодо якості (атрибутів) може бути обчислена за формулою: 

                                       
ksc

qtnm

qtmm
ksc

D

ksc

i i

i

chr






 1 ,                                         (2.27) 

де chrD  – достатність об’єму наявної у специфікації інформації (атрибутів) для 

оцінювання якості ПЗ за стандартом ISO 25010, iqtmm  – кількість відсутніх у 

специфікації вимог атрибутів для i -ї характеристики якості ПЗ, iqtnm  – кількість 

необхідних атрибутів для i -ї характеристики якості ПЗ (визначається теоретико-

множинною моделлю якості ПЗ, описаною формулою (2.14), 203

1




ksc

i
iqtnm  – 

загальна кількість атрибутів (в т.ч. й тих, що повторюються), від яких залежать 

характеристики якості ПЗ), ksc  – кількість характеристик якості ПЗ (згідно зі 

стандартом ISO 25010:2011, 8ksc  ). 
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Розроблена модель процесу оцінювання достатності інформації для 

визначення якості ПЗ за стандартом ISO 25010:2011 відображає особливості 

оцінювання достатності інформації для визначення якості ПЗ за стандартом ISO 

25010:2011, забезпечує адаптацію до особливостей предметної галузі та надає 

можливість доступу, аналізу і розуміння інформації не лише людиною, але й 

віртуальними агентами (ботами), а також є теоретичним підґрунтям для 

розроблення методів та засобів оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ. 

 

2.4. Модель процесу оцінювання достатності інформації для 

визначення якості програмного забезпечення з використанням результатів 

метричного аналізу 

 

У розділі 1 було показано, що якість ПЗ на етапі проектування архітектури 

(QDS ) залежить від 14 метрик ( },...,{ 141 sqmsqm ), а складність ПЗ на етапі 

проектування архітектури (CXDS ) залежить від 10 метрик з точними або 

прогнозованими значеннями ( },...,{ 101 scxmscxm ). 

Множину метрик якості ПЗ на етапі проектування архітектури 

представимо у вигляді (згідно з таблицею А.4 Додатку А): 

},,,,,,,,,,,,,{ DpLcFpCccCptSqcSccSdtSctMbqMmtRupCppChpSQM  , де Chp  – 

метрика зв’язності, Cpp  – метрика зчеплення, Rup  – метрика звертання до 

глобальних змінних, Mmt  – тривалість модифікації моделей, Mbq  – загальна 

кількість знайдених помилок при інспектуванні моделей та прототипів, Sct  – 

прогнозована загальна тривалість розроблення, Sdt  – тривалість виконання робіт 

процесу проектування ПЗ, Scc  – очікувана вартість розроблення ПЗ, Sqc  – 

прогнозована вартість перевірки якості ПЗ, Cpt  – прогнозована продуктивність 

розроблення ПЗ, Ccc  – прогнозовані витрати на реалізацію програмного коду, Fp  

– функційний розмір, Lc  – прогнозована оцінка трудовитрат за моделлю Боема, 

Dp  – прогнозована оцінка тривалості проекту за моделлю Боема.  
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Множину метрик якості ПЗ на етапі проектування архітектури можна 

представити також у вигляді 










},,,,,,,,{

},,,,,{
},{

DpLcFpCccCptSqcSccSdtSct

MbqMmtRupCppChp
SQMSQMSQM prvexv , де exvSQM  

– підмножина метрик якості з точними значеннями на етапі проектування 

архітектури, prvSQM  – підмножина метрик якості з прогнозованими значеннями 

на етапі проектування архітектури. 

Множина метрик складності ПЗ на етапі проектування архітектури має 

вигляд (згідно з таблицею А.4 Додатку А): 

},,),(,,,,,,{ CmpNclGVHDiffLOCIMPNIsSCXM prvprvZV , де Is  – метрика 

Чепіна, ZVN  – метрика Джилба (абсолютна модульна складність), MP  – метрика 

Мак-Клура (загальна складність програмної системи), I  – метрика Кафура, 

prvLOC  – очікувана LOC-оцінка, HDiff  – метрика Холстеда (складність 

програми), )(GV  – метрика Маккейба (цикломатична складність ПЗ в цілому), cl  

– метрика Джилба (відносна логічна складність програми), prvN  – прогнозована 

кількість операторів програми, Cmp  – прогнозована оцінка складності 

інтерфейсів ПЗ. 

Множину метрик складності ПЗ на етапі проектування архітектури можна 

представити також у вигляді 










},,),(,,{

},,,,{
},{

CmpNclGVHDiffLOC

IMPNIs
SCXMSCXMSCXM

prvprv

ZV
prvexv , де 

exvSCXM  – підмножина метрик складності з точними значеннями на етапі 

проектування архітектури, prvSCXM  – підмножина метрик складності з 

прогнозованими значеннями на етапі проектування архітектури. 

Тоді якість та складність ПЗ на етапі проектування архітектури на основі 

метричного аналізу представимо як: 

     ),,,,,,,,,,,,,( DpLcFpCccCptSqcSccSdtSctMbqMmtRupCppChpQDS  ,   (2.28) 
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                ),,),(,,,,,,( CmpNclGVHDiffLOCIMPNIsCXDS prvprvZV .       (2.29) 

Кожна з зазначених метрик є функцією від декількох показників (таблиця 

А.3 Додатку А) [16, 20, 33, 37, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 231-243], причому метрики 

якості та складності залежать від 42 різних показників, тоді множина показників 

якості та складності ПЗ для подальшого метричного аналізу має вигляд 

},...,{ 421 sqcxisqcxiSQCXI  .  

Множина показників якості ПЗ для подальшого метричного аналізу має 

вигляд },...,{ 241 sqisqiSQI   ( SQCXISQI  ), оскільки метрики якості ПЗ залежать 

від 39 показників всього, але від 24 різних показників. Множина показників 

складності ПЗ для подальшого метричного аналізу має вигляд 

},...,{ 211 scxiscxiSCXI   ( SQCXISCXI  ), оскільки метрики складності залежать 

від 33 показників всього, але від 21 різних показників. Є показники, від яких 

залежать як метрики якості, так і метрики складності, тому вони входять як у 

множину SQI , так і у множину SCXI .  

Метрики якості ПЗ мають вигляд: 

                                                       ),(1 IaomCamChp  ,                                      (2.30) 

де Cam  – зв’язність дій в модулі (наприклад, даними, потоком керування), Iaom  

– важливість порядку дій всередині модуля; 

                                           ),,,,(2 gpfpPcdTmopdTmidCpp  ,                          (2.31) 

де Tmid  – тип вхідних даних модуля, Tmopd  – тип вихідних даних модуля, Pcd  

– наявність спільних даних, fp  – кількість модулів, які передують модулю, gp  – 

кількість модулів, які слідують за модулем; 

                                              
Pup

Aup
PupAupRup  ),(3 ,                                      (2.32) 

де характеристика Aup   показує, скільки разів модуль дійсно отримає доступ до 

глобальної змінної, а характеристика Pup  – скільки разів він міг би отримати 

такий доступ; 
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                                                  ),,(4 SdslcPdQclMmt  ,                                     (2.33) 

де Qcl  – кількість рядків коду, Pd  – тривалість програмного проекту, Sdslc  – 

частина етапу проектування в життєвому циклі проекту; 

                                                     ),(5 mQQbmMbq  ,                                          (2.34) 

де Qbm  – кількість помилок модуля, mQ  – кількість модулів; 

                                                       ),(6 PdQclSct  ;                                             (2.35) 

                                                  ),,(7 SdslcPdQclSdt  ;                                       (2.36) 

                                              ColQclColQclScc  ),(8 ,                                  (2.37) 

де Col  – очікувана вартість рядка; 

                                         ),,,(9 ColQclSqavvtqSvvtqlcSqc  ,                             (2.38) 

де Svvtqlc  – частина етапу верифікації, валідації та тестування у життєвому циклі 

ПЗ, Sqavvtq  – частина стадії перевірки якості етапу верифікації, валідації та 

тестування;  

                                                       ),(10 PdQclCpt  ;                                          (2.39) 

                                                 ),,(11 SrslcColQclCcc  ,                                      (2.40) 

де Srslc  – частина етапу реалізації в життєвому циклі проекту; 

                                            ),,,,(12 ELFILFEINEOEIFp  ,                              (2.41) 

де EI – кількість зовнішніх входів, EO  – кількість зовнішніх виходів,  EIN  – 

кількість зовнішніх запитів, ILF – кількість внутрішніх логічних файлів або 

унікальних логічних груп користувацьких даних; ELF – кількість зовнішніх 

логічних файлів або унікальних логічних груп користувацьких даних; 

                                                
bQclaPtQclLc  ),(13 ,                                   (2.42) 
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де Pt  – тип програмного проекту (органічний або самостійний, вбудований, 

проміжний), який визначає значення коефіцієнтів COCOMO a  і b ;  

                                        
dbd QclacPtQclDp  ),(14 ,                               (2.43) 

де Pt  – тип програмного проекту (органічний або самостійний, вбудований, 

проміжний), який визначає значення коефіцієнтів COCOMO a , b , c , d . 

Отже, враховуючи формули (2.28) та (2.30)-(2.43), теоретико-множинна 

модель якості ПЗ на основі метричного аналізу має вигляд [74, 80]: 
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     (2.44)         

Як видно з формул (2.30)-(2.43), деякі функції для обчислення метрик 

якості ПЗ відомі (функції 141383 ,,,  ), решта ж функцій – невизначені. 

Метрики складності ПЗ мають вигляд: 

                           )5,032(),,,,(1 TCMPQQTCMPIs mm  ,                (2.45) 

де P  – середня кількість змінних для розрахунків і виведення в модулі, M  – 

середня кількість модифікованих або створених в модулі змінних, C  – середня 

кількість керуючих змінних модуля, T  – середня кількість невикористовуваних в 

модулі ("паразитних") змінних; 

                                            lemmlemmZV QQQQN  ),(2 ,                             (2.46) 

де lemQ  – середня кількість зв’язків кожного модуля;  
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де )(PmX  – складність звертання до модуля Pm  (кількість звернень до модуля 

Pm ), )(PmY  – складність управління викликом з модулю Pm  інших модулів 

(кількість викликів модулем Pm  інших модулів); 

                           
))1((

),,,(4





WrRdWrRdRWrRdWrRdWRWQ

WrRdRWQI

m

m
,        (2.48) 

де W – середня кількість процедур модуля, які оновлюють структуру даних, R  – 

середня кількість процедур модуля, які зчитують інформацію зі структури даних, 

WrRd  – середня кількість процедур модуля, які зчитують і оновлюють структуру 

даних; 

                                                   QclQclLOC prv  )(5 ;                                    (2.49) 

                         
)/()2/(

),,,,(6

NUOprndNOprndNUOprtr

NOprndNOprtrNUOprndNUOprtrQclHDiff



 
,         (2.50) 

де NUOprtr  – кількість унікальних операторів програми включно з іменами 

підпрограм (словник операторів), NUOprnd  – кількість унікальних операндів 

програми (словник операндів), NOprtr  – загальна кількість операторів у програмі, 

NOprnd  – загальна кількість операндів програми (ці показники залежать від 

кількості рядків коду Qcl ); 

                                           2),,()( 7  NENOprtrNEGV ,                         (2.51) 

де E  – кількість передач керування між обчислювальними операторами або 

виразами, N  – кількість обчислювальних операторів або виразів (залежить від 

загальної кількості операторів програми NOprtr ); 

                                    
NOprtr

LL
LLNOprtrcl LOOPIF

LOOPIF


 ),,(8 ,                (2.52) 

де IFL  – кількість умовних операторів, LOOPL  – кількість операторів циклу; 

                                                  ),(9 QclNOprtrN prv  ;                                      (2.53) 
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                                          ),,(10 mQNUOprndNOprndCmp  .                           (2.54) 

Отже, враховуючи формули (2.29) та (2.45)-(2.54), теоретико-множинна 

модель складності ПЗ на основі метричного аналізу має вигляд [74, 80]: 
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    (2.55) 

Як видно з формул (2.45)-(2.54), деякі функції для обчислення метрик 

відомі (функції 81  ), решта ж функцій – невизначені.  

Проведемо дослідження метрик та показників якості та складності на 

цілісність, суперечливість, надлишковість, повноту [74]. 

Несуперечливість означає, що однакові метрики та показники повинні 

позначати одні й ті ж властивості ПЗ. Повнота передбачає, що після надання 

кількісної оцінки всіх показників можна одержати коректні кількісні оцінки 

метрик якості та складності ПЗ, які, в свою чергу, повинні забезпечити коректні та 

достовірні кількісні оцінки якості та складності ПЗ. Цілісність передбачає 

узгоджене представлення інформації для зв’язаних метрик. Надлишковість 

означає відсутність новизни у інформації, яку вони несуть.    

З аналізу таблиці А.3 Додатку А слідує висновок, що якість та складність 

не залежать від однакових метрик; є показники, від яких залежать більше однієї 

метрики, але такі показники позначають однакові властивості ПЗ. Тому метрики 

та показники якості та складності ПЗ є несуперечливими. 

Метрики та показники якості та складності ПЗ є повними, оскільки 

кількісні оцінки всіх показників надають коректні кількісні оцінки всіх метрик 

якості та складності ПЗ, які, в свою чергу, забезпечують коректну та достовірну 

кількісну оцінку якості та складності ПЗ. Але на практиці існують певні труднощі, 

зокрема, визначення функцій   та  , які за кількісними оцінками метрик якості 
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та складності ПЗ (функції 141... , 101... ), враховуючи взаємовпливи метрик, 

дозволяють отримати коректні кількісні оцінку якості та складності ПЗ. 

Щодо цілісності метрик та показників якості та складності ПЗ, то для 

зв'язаних метрик та показників необхідне узгоджене представлення інформації з 

врахуванням взаємовпливів та кореляцій показників при оцінюванні метрик і 

взаємовпливів метрик при оцінюванні якості та складності ПЗ.  

Для визначення надлишковості метрик та показників якості та складності 

ПЗ використаємо поняття інформаційної ентропії [259-261].  

Припустимо, що всі метрики якості та складності ПЗ мають рівну 

ймовірність. Ентропія такої системи обчислюється як: 

                                             



metrk

i
iimetr pmtrpmtrH

1
2log ,                               (2.56) 

де metrk  – кількість метрик якості та складності ПЗ; ipmtr  – ймовірність i -ї 

метрики якості або складності ПЗ. 

Середню кількість інформації такої системи обчислимо як: 

                                                     metrmetrmetr HkI  .                                         (2.57) 

Для системи метрик якості та складності ПЗ: 24metrk , 
24

1
ipmtr . Тоді, 

враховуючи формулу (2.56), ентропія системи метрик якості та складності ПЗ 

становить:  

.)/(64,4)
24

1
log

24

1
(

24

1
2 метрбітH

i
metr  



. 

Середня кількість інформації, яка доводиться на 24 метрики якості та 

складності ПЗ, згідно з формулою (2.57): 

)(36,1112464,4 бітImetr  . 

Отже, якщо метрики якості та складності ПЗ мають рівну ймовірність, то 

інформаційна ентропія характеристик складає 111,36 біт, тобто відмінна від 0, 
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тому інформація, яку вони несуть, містить новизну, тобто надлишковості метрик 

якості та складності ПЗ немає.  

Якщо всі показники якості та складності мають рівну ймовірність, то 

ентропія такої системи обчислюється як: 

                                                 



indk

i
iiind pindpindH

1
2log ,                                (2.58) 

де indk  – кількість показників якості та складності ПЗ; ipind  – ймовірність i -го 

показника якості або складності ПЗ. 

Середню кількість інформації такої системи обчислимо як: 

                                                         indindind HkI  .                                           (2.59) 

Якщо 42indk , 
42

1
ipind , тоді, враховуючи формулу (2.58), ентропія 

системи показників якості та складності ПЗ становить:  

.)/(65,5)
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. 

Середня кількість інформації, яка доводиться на 42 показники якості та 

складності ПЗ, згідно з формулою (2.59): 

)(3,23765,542 бітIind  . 

Отже, якщо показники якості та складності ПЗ мають рівну ймовірність, то 

інформаційна ентропія показників становить 237,3 біт, тобто відмінна від 0, тому 

інформація, яку вони несуть, містить новизну, тобто надлишковості показників 

якості та складності ПЗ немає. 

Якщо деякі з показників, що входять до складу декількох метрик, визначені 

неточно або відсутні, то одночасне використання таких метрик у моделях якості 

суттєво вплине на достовірність отриманих оцінок, тобто кореляція метрик може 

погіршувати точність та достовірність визначення характеристик ПЗ. За такої 

ситуації також важливою є умова пом’якшення впливу взаємної кореляції таких 
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метрик при використанні їх у моделях складності та якості. Як було доведено у 

розділі 1 і як видно з наведених моделей якості та складності ПЗ на основі 

метричного аналізу, має місце кореляція метрик за певними показниками. 

Існування таких взаємозв’язків між метриками впливає на їх значущість та вагу 

[229], тому для підвищення достатності об’єму інформації щодо якості у 

специфікації вимог необхідно виявити спільні показники для метрик якості та 

складності ПЗ, а також визначити значущість показників якості ПЗ. Цінними при 

виявленні спільних атрибутів є знання досвідчених фахівців щодо взаємовпливу 

та кореляції метрик якості та складності ПЗ, тому їх варто зберігати та 

використовувати. У якості засобу відображення цих знань обрано онтології. 

Модель предметної галузі «Інженерія програмного забезпечення» (частина 

«Якість ПЗ. Метричний аналіз») на основі онтології має вигляд: 

 metrmetrmetrmetr FRXXO ,, , де metrX  –  скінченна множина метрик і 

показників якості та складності ПЗ, metrRX  – скінченна множина відношень між 

поняттями, metrF  – скінченна множина функцій інтерпретації, заданих для 

метрик і показників якості та складності ПЗ. 

Враховуючи теоретико-множинні моделі якості ПЗ на основі метричного 

аналізу, представлені формулами (2.44)  і (2.55), множина метрик і показників 

якості та складності ПЗ:  

                  },...,{},,{ 661
metrmetrmetr xxSQCXISCXMSQMX  ,                 (2.60) 

де: SQMxx metrmetr },...,{ 141  (причому exvmetrmetr SQMxx },...,{ 51 , 

prvmetrmetr SQMxx },...,{ 146 ), SCXMxx metrmetr },...,{ 2415                                       

(причому exvmetrmetr SCXMxx },...,{ 1815 , prvmetrmetr SCXMxx },...,{ 2419 ), 

SQCXIxx metrmetr },...,{ 6625 . 

Множина відношень між поняттями metrRX  складається з відношення 

«залежить від», тобто }"{" ondependsRX metr  . 
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Множина metrF  функцій інтерпретації, заданих для якості ПЗ, складається 

з функцій залежності якості від метрик якості, метрик від показників якості, тобто 

()}(),...,(),(),(),...,(),{},...,{ 101141
261  metrmetrmetr ffF .     

Тоді, враховуючи формулу (2.60), базова (універсальна) модель 

предметної галузі «Інженерія програмного забезпечення» (частина «Якість ПЗ. 

Метричний аналіз») на основі онтології має вигляд [74, 80]:  
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101141

421101141

ondepends

sqcxisqcxiscxmscxmsqmsqm
Ometr .           (2.61) 

Онтологія (онтологічна база знань), яка розробляється за моделлю (2.60), 

наповнюється на основі інформації, взятої з робіт [16, 20, 33, 37, 50, 51, 55, 56, 58, 

59, 231-243]. 

Оскільки при визначенні якості ПЗ на основі метричної інформації 

необхідним є врахування вагових коефіцієнтів показників якості та складності, то 

є потреба внесення таких вагових коефіцієнтів у базову (універсальну) модель для 

визначення якості та складності ПЗ з використанням результатів метричного 

аналізу та побудови зваженої онтології. 

Тоді множина метрик і показників якості та складності ПЗ моделі для 

визначення якості ПЗ з використанням результатів метричного аналізу на основі 

зваженої онтології матиме наступний вигляд:  

                                              },...,{ 381
metrwmetrwmetrw xxX  ,                                  (2.62) 

де: SQMxx metrwmetrw },...,{ 141 ,  SCXMxx metrwmetrw },...,{ 2415 , 

)},(),...,,{(},...,{
424211

6625 indind
metrmetr wsqcxiwsqcxixx  , тобто підмножина 

},...,{ 6625
metrmetr xx  складається з пар ),( ind

ii wsqcxi , де isqcxi  – i -й показник якості 

та складності ПЗ ( SQCXIsqcxii  ), ind
iw  – ваговий коефіцієнт i -го показника, 

42,1i . 
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Базова (універсальна) модель предметної галузі «Інженерія програмного 

забезпечення» (частина «Якість ПЗ. Метричний аналіз») на основі зваженої 

онтології, враховуючи формулу (2.62), має наступний вигляд [101]: 

  
















()(),...,(),(),(),...,(),,""

),,(),...,,(,,...,,,...,

101141

424211101141

ondepends

wsqcxiwsqcxiscxmscxmsqmsqm
O

indind
w
metr .  (2.63) 

Зважена онтологія (онтологічна база знань), яка розробляється за моделлю 

(2.62), наповнюється на основі інформації, взятої з робіт [16, 20, 33, 37, 50, 51, 55, 

56, 58, 59, 231-243], з врахуванням вагових коефіцієнтів показників якості та 

складності ПЗ, які необхідно обчислити, беручи до уваги існування взаємозв’язків 

між метриками якості та складності ПЗ за показниками. 

Онтологічна модель для визначення якості конкретного програмного 

забезпечення (на основі метричної інформації) має вигляд [74, 80]:  

           















()(),...,(),(),(),...,(),,""

,,...,,,...,,,...,

101141

111

ondepends

sqcxisqcxiscxmscxmsqmsqm
O

nqcxincxmnqmreal
metr ,          (2.64) 

де nqm  ( 14nqm ) – кількість метрик якості ПЗ, які можна обчислити на основі 

наявних у специфікації вимог до конкретного ПЗ показників, ncxm  ( 10ncxm ) – 

кількість метрик складності ПЗ, які можна обчислити на основі наявних у 

специфікації вимог до конкретного ПЗ показників, nqcxi  ( 42nqcxi ) – кількість 

показників якості та складності, наявних у специфікації вимог до конкретного ПЗ. 

Онтологія (онтологічна база знань), яка розробляється за моделлю (2.64), 

наповнюється на основі інформації, взятої зі специфікації вимог до конкретного 

програмного забезпечення. 

Враховуючи критерій оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ, розроблений у підрозділі 2.2, а також розроблені 

базові (універсальні) моделі предметної галузі «Інженерія програмного 

забезпечення» (частина «Якість ПЗ. Метричний аналіз») на основі онтології та на 

основі зваженої онтології,  представлені формулами (2.61), (2.63), а також 

онтологічну модель для визначення якості конкретного програмного забезпечення 
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з використанням результатів метричного аналізу, представлену формулою (2.64), 

розробимо модель процесу оцінювання достатності інформації для визначення 

якості ПЗ з використанням результатів метричного аналізу.  

Процес оцінювання достатності інформації для визначення якості ПЗ з 

використанням результатів метричного аналізу полягає у: 

1) порівнянні онтології для визначення якості конкретного ПЗ з 

використанням результатів метричного аналізу з базовою (універсальною) 

онтологією з метою виявлення показників, відсутніх в онтології для визначення 

якості конкретного ПЗ, тобто відсутніх у специфікації вимог до ПЗ, за якою ця 

онтологія була побудована, а також виявлення метрик якості та складності ПЗ, які 

неможливо обчислити на основі наявних у специфікації вимог до конкретного ПЗ 

показників; 

2) формуванні висновку про недостатність інформації щодо якості у 

специфікації вимог до конкретного ПЗ, якщо встановлено показники, відсутні у 

специфікації вимог до ПЗ, а також метрики якості та складності ПЗ, які 

неможливо обчислити на основі наявних показників у специфікації вимог до 

конкретного ПЗ; 

3) порівнянні онтології для визначення якості конкретного ПЗ зі зваженою 

базовою (універсальною) онтологією, якщо було сформовано висновок про 

недостатність інформації, – з метою встановлення вагових коефіцієнтів 

показників, відсутніх у специфікації вимог до конкретного ПЗ, для подальшого 

визначення пріоритетності доповнення таких показників у специфікацію. 

Модель процесу оцінювання достатності інформації для визначення 

якості ПЗ з використанням результатів метричного аналізу [101]. Нехай 

)(\ real
metrmetrmetr OOOSMIQM  , де: 

},...,,,...,,,...,{ )42(1)10(1)14(1 nqcxincxmnqm sqcxisqcxiscxmscxmsqmsqmSMIQM  ,

},...,{ )14(1 nqmsqmsqm   – підмножина метрик якості ПЗ, які неможливо обчислити 

на основі наявних показників у специфікації вимог до конкретного ПЗ; 

},...,{ )10(1 ncxmscxmscxm   – підмножина метрик складності ПЗ, які неможливо 
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обчислити на основі наявних показників у специфікації вимог до конкретного ПЗ; 

},...,{ )42(1 nqcxisqcxisqcxi   – підмножина показників, відсутніх у специфікації 

вимог до конкретного ПЗ.  

Враховуючи критерій достатності інформації щодо якості у специфікаціях 

вимог до ПЗ, розроблений у підрозділі 2.2, використаємо продукційне правило 

для прийняття рішення щодо достатності або недостатності інформації щодо 

якості (показників):  

      

)(\,"":

""

real
metr

w
metr

w
metr OOOSMIWntinsufficieisninformatioSRSelse

sufficientisninformatioSRSthenSMIQMif





,  (2.65) 

де )},(),...,,{(
)42()42(11

ind
nqcxinqcxi

ind wsqcxiwsqcxiSMIW
  – підмножина 

показників, відсутніх у специфікації вимог до конкретного ПЗ, та їхніх вагових 

коефіцієнтів. 

Числова оцінка достатності об’єму наявної у специфікації вимог 

інформації щодо якості (показників) може бути обчислена за формулою: 

                               
ksm

qtnmetr

qtmmetr
ksm

D

ksm

i i

i

metr






 1 ,                                         (2.66) 

де metrD  – достатність об’єму наявної у специфікації інформації (показників) для 

оцінювання якості ПЗ з використанням результатів метричного аналізу, iqtmmetr  – 

кількість відсутніх у специфікації вимог показників для i -ї метрики ПЗ, iqtnmetr  – 

кількість необхідних показників для i -ї метрики ПЗ (визначається теоретико-

множинними моделями якості та складності ПЗ, описаними формулами (2.44), 

(2.55)), 72

1




ksm

i
iqtnmetr  – загальна кількість показників (в т.ч. й тих, що 

повторюються), від яких залежать метрики ПЗ, ksm  – кількість метрик з точними 

та прогнозованими значеннями на етапі проектування архітектури ПЗ (аналіз 

метрик у підрозділі 1.5 показав, що 24ksm  ). 
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Розроблена модель процесу оцінювання достатності інформації для 

визначення якості ПЗ з використанням результатів метричного аналізу призначена 

для підтримки процесу оцінювання якості ПЗ на ранніх етапах життєвого циклу, 

забезпечує висновок про достатність інформації щодо якості у специфікації вимог 

та множину показників, які необхідно доповнити у специфікацію в разі 

недостатності інформації, а також є теоретичним підґрунтям для розроблення 

методів та засобів оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ. 

 

2.5. Моделі специфікації вимог до програмного забезпечення (з точки 

зору наявності інформації щодо якості) 

 

Сьогодні оцінювання атрибутів якості, показників якості та складності 

відбувається лише для готового програмного коду [46]. Але всі атрибути та 

показники повинні бути передбачені вже у специфікації вимог до ПЗ (принаймні, 

їх прогнозовані значення), тобто вже на основі специфікації можна оцінити 

достатність інформації щодо якості і, за відсутності важливих атрибутів та(або) 

показників, внести необхідні корективи у специфікацію вимог. 

Враховуючи структуру специфікації вимог до ПЗ згідно зі стандартом ISO 

29148 [262], представимо специфікацію у наступному формалізованому вигляді з 

точки зору наявності у ній атрибутів якості ПЗ: 

                                                    5,...,1 RRSRS ,                                                (2.67) 

де Ri  – множина атрибутів якості i -го розділу специфікації вимог до ПЗ. 

Представимо специфікацію вимог до ПЗ у наступному формалізованому 

вигляді з точки зору наявності у ній показників для визначення метрик складності 

та якості ПЗ: 

                                         metrmetrmetr RRSRS 5,...,1 ,                                    (2.68) 

де metrRj  – множина показників складності та якості j -го розділу специфікації 

вимог до ПЗ. 
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Згідно зі стандартом ISO 29148 [262], розділ 3 «Специфічні вимоги» 

специфікації вимог до ПЗ має підрозділ «Атрибути програмної системи», який 

може містити значення всіх 138 атрибутів якості ПЗ, необхідних для визначення 

підхарактеристик, характеристик якості та власне якості ПЗ за стандартом ISO 

25010. Отже, 3RQMS .  

Тоді, враховуючи формулу (2.67), структурна модель специфікації вимог 

до програмного забезпечення (з точки зору наявності атрибутів якості ПЗ) має 

вигляд [74, 77]: 

                                           ,,,...,, 1381 qmsqmsSRS  .                             (2.69) 

Згідно зі стандартом ISO 29148 [262], розділ 1 «Вступ» специфікації вимог 

до ПЗ має підрозділи «Призначення», «Сфера призначення», «Огляд», які можуть 

містити значення деяких показників складності та якості ПЗ, необхідних для 

визначення метрик складності та якості ПЗ. Отже, 

},,,,,{1 PtSrslcSqavvtqSvvtqlcSdslcPupR metr  . 

Згідно зі стандартом ISO 29148 [262], розділ 3 «Специфічні вимоги» 

специфікації вимог до ПЗ має підрозділи «Зовнішні інтерфейси», «Функції», 

«Вимоги до продуктивності», «Логічні вимоги», «Архітектурні обмеження», 

«Атрибути програмної системи», «Допоміжна інформація», які можуть містити 

значення деяких показників складності та якості ПЗ, необхідних для визначення 

метрик складності та якості ПЗ. Отже, 
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Згідно зі стандартом ISO 29148 [262], розділ 5 «Додатки» специфікації 

вимог до ПЗ має підрозділ «Припущення», який може містити значення всіх 

очікуваних показників складності та якості ПЗ, необхідних для визначення метрик 

складності та якості ПЗ. Отже, 
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Тоді, враховуючи формулу (2.68), структурна модель специфікації вимог 

до програмного забезпечення (з точки зору наявності показників для визначення 

метрик складності та якості ПЗ) має вигляд [74, 80]: 

},,,,,,,,,,{,

},,,),(),(,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,{,},,,,,,{

LOOPIF

lemm

metr

LLNNOprndNOprtrNUOprndNUOprtrColQbmPdQcl

WrRdRWPmYPmXQTCMPELFILFEINEOEIQAupgpfp

PcdTmopdTmidIaomCamPtSrslcSqavvtqSvvtqlcSdslcPupSRS





  (2.70)  

Онтологічна модель предметної галузі «Інженерія програмного 

забезпечення» (частина «Специфікація вимог до ПЗ (атрибути якості)») має 

вигляд:  SRSSRSSRS RXXO , , де SRSX  –  скінченна множина концептів 

(розділів специфікації та атрибутів якості ПЗ), SRSRX  – скінченна множина 

відношень між поняттями. 

Враховуючи структурну модель специфікації вимог до ПЗ (з точки зору 

наявності атрибутів якості ПЗ), представлену формулою (2.67), а також 

теоретико-множинну модель якості програмного забезпечення, представлену 

формулою (2.14), множина концептів:  

                                   },...,{},{ 1431
SRSSRSSRS xxQMSSRSX  ,                       (2.71) 

де }5,...,1{},...,{ 51 RRxx
SRSSRS

 , },...,{},...,{ 1381
1436 qmsqmsxx
SRSSRS

 . 

Множина відношень між поняттями SRSRX  складається з відношення 

«міститься у», тобто }"{" incontainedRX SRS  . 

Тоді, враховуючи формулу (2.71), базова (універсальна) онтологічна 

модель предметної галузі «Інженерія програмного забезпечення» (частина 

«Специфікація вимог до ПЗ (атрибути якості)») має вигляд [74, 77]:  

                             }"",,...,,5,...,1{ 1381 incontainedqmsqmsRROSRS  .              (2.72) 

Онтологічна база знань, яка розробляється за моделлю (2.72), 

наповнюється на основі інформації, взятої зі стандартів [132, 139, 262]. 

Онтологічна модель предметної галузі «Інженерія ПЗ» (частина 

«Специфікація вимог до ПЗ (показники якості)») має вигляд: 
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 SRSmetrSRSmetrSRSmetr RXXO , , де SRSmetrX  – скінченна множина 

концептів (розділів специфікації, показників складності та якості ПЗ), SRSmetrRX  

– скінченна множина відношень між поняттями. 

Враховуючи структурну модель специфікації вимог до ПЗ (з точки зору 

наявності показників для визначення метрик складності та якості ПЗ), 

представлену формулою (2.70), а також теоретико-множинні моделі якості та 

складності ПЗ на основі метричного аналізу, представлені формулами (2.44) і 

(2.55), множина концептів:  

                     },...,{},{ 471
SRSmetrSRSmetrmetrSRSmetr xxSQCXISRSX  ,          (2.73) 

де }5,...,1{},...,{ 51
metrmetrSRSmetrSRSmetr

RRxx  , },...,{},...,{ 421
476 sqcxisqcxixx
SRSmetrSRSmetr

 . 

Множина відношень між поняттями SRSmetrRX  складається з відношення 

«міститься у», тобто }"{" incontainedRX SRSmetr  . 

Тоді, враховуючи формулу (2.73), базова (універсальна) онтологічна 

модель предметної галузі «Інженерія ПЗ» (частина «Специфікація вимог до ПЗ 

(показники якості)») має вигляд [74, 80]:  

           }"",,...,,5,...,1{ 421 incontainedsqcxisqcxiRRO metrmetrSRSmetr  .       (2.74) 

Онтологічна база знань, яка розробляється за моделлю (2.74), 

наповнюється на основі інформації, взятої зі стандарту [262] та  робіт [16, 20, 33, 

37, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 231-243]. 

Розроблені онтологічні моделі специфікації вимог до програмного 

забезпечення (з точки зору наявності інформації щодо якості) фактично є 

шаблонами специфікації вимог з точки зору наявності в ній інформації щодо 

якості, котрі можуть опрацьовуватись як фахівцями, так і автоматизованими 

засобами для роботи зі специфікаціями або інтелектуальними агентами (ботами). 
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2.6. Модель процесу оцінювання результатів проектування та 

прогнозування характеристик програмного забезпечення на основі штучної 

нейронної мережі 

 

Для оцінювання і прогнозування складності та якості ПЗ на основі 

метричного аналізу потрібно розв’язати завдання визначення взаємозв'язку між 

значеннями метрик та такими характеристиками, як якість і складність проекту 

ПЗ, а також прогнозована складність та якість розробленого ПЗ. Отже, для 

розв’язання задачі оцінювання результатів проектування та прогнозування 

характеристик якості програмного забезпечення на основі метричного аналізу 

потрібно розв’язати системи рівнянь (2.44) і (2.55), представлені у підрозділі 2.4, 

для яких невідомими є функції   та  , які за кількісними оцінками метрик якості 

та складності ПЗ (функції 141... , 101... ) надаватимуть коректну кількісну 

оцінку якості та складності ПЗ. 

Універсальними структурами, що забезпечують можливість розв’язати 

задачу представлення функції довільного вигляду, узагальнити інформацію та 

виявити залежності між вхідними і результуючими даними, є штучні нейронні 

мережі (ШНМ) [263], отже, для реалізації вище зазначених систем рівнянь (2.44) і 

(2.55) використовується саме ШНМ. Тому розроблено ШНМ, яка опрацьовує 

множини значень метрик, здійснює апроксимацію та надає прогнозовані оцінки 

характеристик програмного проекту. 

Для формування вхідних даних ШНМ знадобляться множина метрик з 

точними значеннями на етапі проектування архітектури (множина 

)(}9..1|{ exvexve SCXMSQMetmpTMP  ) та множина метрик з 

прогнозованими значеннями на етапі проектування архітектури (множина 

)(}15..1|{ prvprv SCXMSQMlpmpPMP
l

 ), які були визначені у підрозділі 

1.5 розділу 1 та наведені у таблиці А.4 Додатку А. 

З одержаних множин PMP,TMP  формуються вектори, які подаються на 

вхід штучної нейронної мережі (ШНМ). Результатом роботи ШНМ є оцінка 
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складності та якості проекту та прогнозовані оцінки складності та якості 

майбутнього ПЗ (рис. 2.6) [84]. 

 

 

Рис. 2.6. Концепція оцінювання результатів проектування та прогнозування 

характеристик програмного забезпечення  

 

Вибір структури та архітектури нейронної мережі здійснюється відповідно 

до особливостей і складності задачі. Для розв’язку окремих типів задач вже 

існують оптимальні конфігурації.  

Для вибору архітектури для аналізу метрик етапу проектування 

архітектури ПЗ та прогнозу характеристик якості ПЗ було проведено аналіз 

відомих архітектур штучних нейронних мереж [264]. Регресійні радіальні базисні 

мережі використовуються для аналізу числових рядів. Імовірнісні радіальні 

базисні мережі призначені для розв'язання імовірнісних задач, зокрема, задач 

класифікації. Карта Кохонена призначена для кластеризації даних. Мережі для 

класифікації вхідних векторів використовуються для кластеризації і класифікації. 

Мережі Елмана та Хопфілда – це мережі з динамічними оберненими зв'язками, 

орієнтовані на опрацювання динамічних моделей, що враховують передісторію 

процесів. Оскільки задачі аналізу метрик та прогнозування характеристик якості 

ПЗ не притаманні властивості числового ряду, відсутні обернені зв'язки та немає 

потреби в класифікації та кластеризації даних, то для розв’язання такої задачі 

оберемо багатошаровий персептрон. При використанні нейромережі іншого типу 
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для розв’язання цієї задачі її природа буде штучно спотворюватись, в результаті 

чого результати роботи ШНМ будуть невідповідними. 

У результаті аналізу відомих архітектур штучних нейронних мереж було 

обрано багатошаровий персептрон як архітектуру для аналізу метрик етапу 

проектування архітектури ПЗ та прогнозування характеристик якості ПЗ [85]. 

Структура цієї ШНМ представлена на рис. 2.7 [101].  
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Рис. 2.7. Модель процесу оцінювання результатів проектування та прогнозування 

характеристик програмного забезпечення на основі штучної нейронної мережі 

 

Нейрони (і відповідно входи) рецепторного шару визначено множиною 

),1(},{ vixmtXMT i  ,  де ixmt  – i -й нейрон (вхід) рецепторного шару, v  – 

кількість входів (кількість метрик якості та складності ПЗ з точними та 

прогнозованими значеннями). 

Нейрони першого прихованого шару прямонапрямленого персептрона 

визначено множиною )1,1(},{ 11 uizZ i  , де 1
iz  – i -й нейрон шару 1z , 1u  – 

кількість нейронів першого прихованого шару. Рецепторні входи цього шару 
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визначено множиною: )1,1(},{
11

uixX izz  , де 
1
iz

x  – i -й вхід, пов’язаний з 1
iz -м 

нейроном. 

Нейрони другого прихованого шару прямонапрямленого персептрона 

визначено множиною )2,1(},{ 22 uizZ i  , де 2
iz  – i -й нейрон шару 2z , 2u  – 

кількість нейронів другого прихованого шару. Рецепторні входи цього шару 

визначено множиною: )2,1(},{
22

uixX izz  , де 
2
iz

x  – i -й вхід, пов’язаний з     

2
iz -м нейроном.  

Нейрони hn -го прихованого шару прямонапрямленого персептрона 

визначено множиною ),1(},{ unizZ hn
i

hn  , де  hn
iz  –  i -й нейрон шару  hnz , un  

– кількість нейронів  hn -го прихованого шару. Рецепторні входи цього шару 

визначено множиною ),1(},{
1

unpizZ
hn
i

hn zz 


, де  
1hn

iz
z –  i -й нейрон 

попереднього ( 1hn )-го шару, що пов’язаний з  hn
iz -м нейроном, unp  – кількість 

нейронів  )1( hn -го прихованого шару. 

Вектор порогових величин зміщень множини нейронних елементів 

визначено як: ),1(},{ qqiqq i  , де iq  – зміщення i -го нейронного елемента, qq  

– кількість зміщень нейронних елементів. 

Ваги зв’язків відображено ваговими матрицями:  

)1,1(),,1(,11 ,,
ujviwW

ji zxZXMT
 , де 1, ji zx

w  – ваговий коефіцієнт зв’язку 

між ixmt -м входом та 1
jz -м нейроном першого прихованого шару; 

)2,1(),1,1(,2121 ,,
ujuiwW

ji zzZZ
 , де 21, ji zz

w  – ваговий коефіцієнт зв’язку 

між 1
iz -м нейроном 1-го прихованого шару та 2

jz -м нейроном 2-го прихованого 

шару; ),1(),1,1(,
,, 11 unjuiwW hn

ji
hn zzZZ

 , де hn
ji zz

w
,1  – ваговий коефіцієнт 
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зв’язку між 1
iz -м нейроном 1-го прихованого шару та hn

jz -м нейроном hn -го 

прихованого шару; ),1(),,1(,
,, 11 unjunpiwW hn

j
hn
i

hnhn zzZZ
  , де 

hn
j

hn
i zz

w
,1  – ваговий коефіцієнт зв’язку між 1hn

iz -м нейроном )1( hn -го 

прихованого шару та hn
jz -м нейроном hn -го прихованого шару; 

),1(,,, qqiwW
ii YqYq  , де 

ii Yqw ,  – ваговий коефіцієнт зв’язку між iq -м 

зміщенням та iY -м нейроном вихідного шару. 

Множина вихідних функціоналів ефекторного шару ШНМ становить 

),1(},{ qqkiYY ki  , де kiY  – ki -й функціонал ефекторного шару багатошарового 

персептрону, qq  – кількість виходів ШНМ (кількість прогнозованих 

характеристик ПЗ). 

Формула для визначення ki -го функціоналу ефекторного шару ШНМ kiY  

має вигляд [101]:  
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     (2.75) 

де  )( 1zfan  – активаційна функція нейронів 1-го прихованого шару, )( 1hnzfan  – 

активаційна функція нейронів )1( hn -го прихованого шару, fs  – активаційна 

функція нейронів ефекторного (вихідного) шару ШНМ, kiq  – кількість метрик, 

які впливають на ki -й вихід ШНМ (на ki -у прогнозовану характеристику ПЗ), 

ixmt  – i -й вхід ШНМ, який впливає на ki -й вихід ШНМ. 

Активаційною функцією нейронів прихованих (асоціативних) шарів є 

функція гіперболічного тангенсу. Активаційною функцією нейронів ефекторного 
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шару є лінійна функція. Результати лінійної активаційної функції нейронів 

ефекторних шарів лежать в інтервалі ]1;0[ . 

Вперше запропонована модель процесу оцінювання результатів 

проектування та прогнозування характеристик програмного забезпечення на 

основі штучної нейронної мережі [101] відрізняється від відомих тим, що дає 

можливість враховувати важливість кожної метрики якості та складності ПЗ, а 

також взаємний вплив метрик в межах кожної характеристики програмного 

забезпечення. Вихідні функціонали ШНМ, що відповідають значенням 

характеристик ПЗ (якість програмного проекту, складність програмного проекту, 

прогнозована якість ПЗ, прогнозована складність ПЗ), дають можливість оцінити 

сумарний вплив метрик якості та складності на характеристики ПЗ. 

 

2.7. Висновки 

 

Бізнес-вимоги замовника, вимоги предметної галузі, стандарти щодо 

розроблення ПЗ та стандарти предметної галузі складають комплекс вхідної 

інформації (КВІ), що описує функції майбутнього ПЗ, а також його властивості та 

обмеження. На основі комплексу вхідної інформації формується специфікація 

вимог до ПЗ. Отже, характеристики специфікації вимог до ПЗ значною мірою 

визначаються характеристиками комплексу вхідної інформації. Тому, для 

забезпечення якості ПЗ необхідно здійснити дослідження характеристик КВІ з 

метою виявлення та усунення проблем і недоліків на початкових етапах 

життєвого циклу ПЗ. Інформаційні потоки, що описують вимоги, які 

регламентують характеристики якості, складаються з вимог КВІ, які визначають 

характеристики якості. Інформаційні потоки, що описують характеристики якості 

програмного продукту, містять систематизовану інформацію щодо якості, яка 

входить у специфікацію вимог до ПЗ. В процесі такого дослідження необхідно 

оцінити, наскільки повно у КВІ відображена інформація щодо якості, і виявити 

факти недостатності інформації, котра має до них відношення. За таких умов 
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актуальною проблемою є оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікації вимог до розроблюваного ПЗ. 

Проведене моделювання руху інформаційних потоків при формуванні 

специфікації вимог до ПЗ показало, що необхідними є теоретико-множинні 

моделі представлення інформації щодо якості у специфікації вимог до ПЗ, які 

вирішують задачу систематизації всієї наявної інформації щодо якості ПЗ і 

приведення її до єдиної уніфікованої форми, а також є необхідними для 

визначення складу та наповнення інформаційних потоків і для визначення 

структури та наповнення базових (універсальних) онтологій предметної галузі 

«Інженерія програмного забезпечення» (частини «Якість ПЗ», «Якість ПЗ. 

Метричний аналіз»). 

Аналіз якості ПЗ за стандартом ISO 25010:2011, а також метричний аналіз 

якості ПЗ є ефективними засобами оцінювання якості ПЗ за умови наявності 

достатньої інформації для їх проведення. Знання досвідчених фахівців щодо 

взаємовпливу та кореляції характеристик і підхарактеристик за атрибутами, а 

також щодо взаємовпливу та кореляції метрик за показниками є цінними, тому їх 

варто зберігати (у вигляді онтологій) та використовувати при оцінюванні 

специфікацій вимог до ПЗ на предмет достатності інформації щодо якості.  

У розділі розроблено теоретичні основи використання онтологій для 

оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ та 

критерій достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ, які є 

основою для розроблення моделей процесу оцінювання достатності інформації 

для визначення якості програмного забезпечення на основі стандарту ISO 

25010:2011 та з використанням результатів метричного аналізу. 

Розроблено теоретико-множинні моделі якості ПЗ за стандартом ISO 25010 

та якості і складності ПЗ на основі метричного аналізу, які враховують основну 

ідею стандарту ISO 25010 (комплексне оцінювання якості з врахуванням всіх 

характеристик, підхарактеристик та атрибутів якості) та ідею комплексного 

оцінювання якості та складності з врахуванням всіх обраних метрик якості та 

складності, що мають точні або прогнозовані значення на етапі проектування 
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архітектури. Розроблені моделі забезпечують можливість побудови моделей 

якості ПЗ за стандартом ISO 25010 та якості і складності ПЗ з використанням 

результатів метричного аналізу на основі онтологій та зважених онтологій. 

Досліджено характеристики, підхарактеристики та атрибути якості, а 

також метрики та показники якості і складності на предмет цілісності, 

суперечливості, надлишковості та повноти. Аналіз характеристик, 

підхарактеристик та атрибутів, а також метрик та показників показав, що вони є 

несуперечливими, повними, цілісними та ненадлишковими.  

Розроблено моделі предметної галузі «Інженерія програмного 

забезпечення» (частина «Якість ПЗ»), моделі предметної галузі «Інженерія 

програмного забезпечення» (частина «Якість ПЗ. Метричний аналіз») на основі 

онтологій та зважених онтологій, які, за рахунок ґрунтування на онтологіях для 

відображення знань щодо взаємовпливу та кореляції характеристик і 

підхарактеристик за атрибутами, метрик за показниками, дають змогу виконати  

моделювання процесу оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ. 

Вперше розроблено моделі процесу оцінювання достатності інформації 

для визначення якості ПЗ на основі стандарту ISO 25010 та для визначення якості 

ПЗ з використанням результатів метричного аналізу, які формалізують процес 

оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікації вимог до ПЗ. 

Розроблені моделі забезпечують теоретичне підґрунтя для розроблення методів і 

засобів оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до 

ПЗ. Основним внеском розроблених моделей є те, що моделі дають можливість 

оцінити наявність інформації щодо якості у специфікаціях вимог до конкретного 

ПЗ (є вона чи взагалі відсутня), виявити, якої інформації недостатньо, і визначити 

рекомендовану послідовність доповнення недостатньої інформації. 

Вперше розроблено структурні моделі специфікації вимог до ПЗ (з точки 

зору наявності інформації щодо якості),  онтологічні моделі предметної галузі 

«Інженерія ПЗ» (частини «Специфікація вимог до ПЗ (показники якості)» та 

«Специфікація вимог до ПЗ (атрибути якості)»), які розглядають специфікацію 
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вимог до ПЗ з точки зору наявності у ній інформації щодо якості. Розроблені 

моделі забезпечують можливість формалізації специфікації вимог до ПЗ з точки 

зору оцінювання якості ПЗ. Вони є шаблонами для побудови специфікації вимог 

до ПЗ в контексті визначення якості ПЗ, котрі можуть опрацьовуватись як 

фахівцями, так і автоматизованими засобами для роботи зі специфікаціями або 

інтелектуальними агентами (ботами). 

В розділі запропоновано концепцію оцінювання результатів проектування 

та прогнозування характеристик програмного забезпечення, яка дала можливість 

розробити модель процесу оцінювання результатів проектування та 

прогнозування характеристик ПЗ, в основі якої лежить штучна нейронна мережа. 

Розроблена модель процесу оцінювання результатів проектування та 

прогнозування характеристик програмного забезпечення на основі ШНМ 

відрізняється від відомих тим, що дає можливість враховувати ваги і 

взаємовпливи метрик якості та складності ПЗ в межах кожної характеристики ПЗ, 

а також оцінити сумарний вплив метрик на характеристики ПЗ (якість і складність 

програмного проекту, прогнозовані якість і складність ПЗ). 

Отже, моделювання руху інформаційних потоків при формуванні 

специфікації вимог до ПЗ та моделювання процесу оцінювання достатності 

інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ дало теоретичне підгрунтя 

для розроблення методів та засобів оцінювання достатності інформації щодо 

якості у специфікаціях вимог до ПЗ.  
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РОЗДІЛ 3 

ОЦІНЮВАННЯ ДОСТАТНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ  

ЩОДО ЯКОСТІ (ЗА СТАНДАРТОМ ISO 25010)  

У СПЕЦИФІКАЦІЯХ ВИМОГ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

 

3.1. Дослідження інформаційних потоків в процесі оцінювання 

достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ 

 

У розділі 1 було проведено аналіз робіт [18, 27-29, 46, 54, 158-161], який 

підтвердив факт, що причини майже всіх інцидентів та катастроф, пов’язаних з 

програмним забезпеченням, криються у специфікації вимог до ПЗ. З визначення 

якості ПЗ як ступеня задоволеності користувачів або ступеня відповідності ПЗ 

потребам замовників [132-137] слідує, що, якщо цілі проекту, встановлені на 

ранніх етапах життєвого циклу, не відповідають потребам користувачів, то ПЗ 

неможливо визнати якісним. Отже, якість та успішність реалізації програмного 

проекту суттєво залежать від специфікації вимог, а також від достатності наявної 

у ній інформації.  

Сьогодні оцінювання атрибутів якості, а також показників для визначення 

метрик якості та складності ПЗ відбувається лише на етапі оцінювання якості ПЗ 

для готового програмного коду [46]. Але всі необхідні атрибути та показники 

закладено вже у специфікації вимог до ПЗ [46], тобто на основі специфікації 

вимог до ПЗ можна оцінити достатність інформації щодо якості ПЗ. 

Якщо деякі атрибути та (або) показники відсутні, то у специфікації вимог 

недостатньо інформації щодо якості програмного забезпечення. Для усунення 

недостатності інформації до розробників КВІ необхідно сформувати повторний 

запит щодо вимог, які регламентують характеристики  якості, на основі якого 

вони повинні внести необхідні доповнення у КВІ (рис. 3.1).   
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Рис. 3.1. Повторні запити до розробників КВІ на додавання інформації щодо 

вимог, які регламентують характеристики якості  програмного забезпечення 

 

На цьому кроці модуль опрацювання інформації виконує побудову та 

наповнення теоретико-множинних моделей якості ПЗ на основі інформації з КВІ, 

використовуючи онтологічні моделі предметної галузі «Інженерія ПЗ» (частини 

«Якість ПЗ», «Якість ПЗ. Метричний аналіз»). 

Підсистема оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ на основі порівняльного аналізу онтологій виконує 

опрацювання інформації щодо якості на предмет її достатності, тому необхідними є 

методи та засоби оцінювання достатності інформації щодо якості ПЗ, а також 

способи генерування та наповнення онтологічних моделей якості конкретного ПЗ. 

Дана підсистема працює наступним чином: 1) генерує та наповнює шаблони 

онтологій для визначення якості конкретного ПЗ (за стандартом ISO 25010 та на 

основі метричної інформації); 2) порівнює онтології для визначення якості 
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конкретного ПЗ з відповідними базовими онтологіями предметної галузі «Інженерія 

програмного забезпечення» (частини «Якість ПЗ», «Якість ПЗ. Метричний аналіз»); 

3) на основі порівняння онтологій, враховуючи критерій достатності інформації 

щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ, робить висновок про достатність або 

недостатність інформації щодо якості у специфікації вимог до конкретного ПЗ;         

4) якщо інформації щодо якості у специфікації достатньо, то продовжується робота 

над проектом за цією специфікацією; 5) якщо інформації щодо якості у специфікації 

недостатньо, то формується запит на додавання інформації щодо вимог, які 

регламентують характеристики якості, у комплекс вхідної інформації.  

Цей запит містить перелік атрибутів та(або) показників, для зазначення яких 

у специфікації вимог не вистачає інформації у бізнес-вимогах, а також 

рекомендовану пріоритетність доповнення цих атрибутів та(або) показників у 

специфікацію (в залежності від важливості та вагомості того чи іншого атрибута 

та(або) показника).  

На наступному кроці здійснюється ітерація доповнення специфікації 

інформацією щодо якості програмного забезпечення. 

Враховуючи розроблений у підрозділі 2.1 теоретичний базис використання 

онтологій для оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях 

вимог до ПЗ, а також розроблені у підрозділах 2.3 та 2.4 моделі процесу 

оцінювання достатності інформації для визначення якості ПЗ на основі стандарту 

ISO 25010 (формула (2.26)) та з використанням результатів метричного аналізу 

(формула (2.65)), розроблено схеми процесу оцінювання  достатності інформації 

для визначення якості ПЗ на основі стандарту ISO 25010:2011 (рис. 3.2) та з 

використанням результатів метричного аналізу (рис. 3.3) [101], на основі яких 

розробляються методи та засоби оцінювання достатності інформації щодо якості 

у специфікаціях вимог до ПЗ. 

Розроблені схеми процесу оцінювання достатності інформації для 

визначення якості ПЗ на основі стандарту ISO 25010:2011 та з використанням 

результатів метричного аналізу відображають рух інформаційних потоків в процесі 

оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ. 
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Рис. 3.2. Схема процесу оцінювання достатності інформації  

для визначення якості ПЗ на основі стандарту ISO 25010:2011 

 

Рис. 3.3. Схема процесу оцінювання достатності інформації  

для визначення якості ПЗ з використанням результатів метричного аналізу 
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3.2. Метод оцінювання достатності інформації щодо якості (за 

стандартом ISO 25010:2011) у специфікаціях вимог до програмного 

забезпечення на основі онтології 

 

Для оцінювання достатності інформації щодо якості (за стандартом ISO 

25010:2011) у специфікаціях вимог до ПЗ пропонується метод на основі 

порівняльного аналізу онтологій [74, 76, 77]. 

Насамперед, для предметної галузі «Інженерія ПЗ» побудуємо базову 

онтологію, у котрій є інформація щодо характеристик, підхарактеристик та 

атрибутів якості ПЗ [108]. Оберемо 8 характеристик якості ПЗ за стандартом ISO 

25010. Кількість підхарактеристик та атрибутів для кожної характеристики якості 

ПЗ представлені у таблиці 3.1 [99].  

 

Таблиця 3.1 

Кількість підхарактеристик та атрибутів для характеристик якості ПЗ 

Характеристика якості ПЗ Кількість 

підхарактеристик 

Кількість 

атрибутів 

Функційна придатність (Functional Suitability) 3 15 

Ефективність (Performance Efficiency) 3 26 

Зручність використання (Usability) 6 49 

Надійність (Reliability) 4 30 

Сумісність (Compatibility) 2 9 

Захищеність (Security) 5 23 

Супроводжуваність (Maintainability) 5 33 

Можливість переносу (Portability) 3 18 

 

Концепція базової онтології предметної галузі «Інженерія програмного 

забезпечення» в частині «Якість ПЗ» представлена на рис. 3.4. 
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Рис. 3.4. Концепція базової онтології предметної галузі «Інженерія програмного 

забезпечення» (частина «Якість ПЗ»)  

 

Базову онтологію предметної галузі «Інженерія програмного 

забезпечення» (частина «Якість ПЗ») утворюють складові частини для: 

Функційної придатності (рис. 3.5), Сумісності (рис. 3.6), Ефективності (рис. Б.1 

Додатку Б), Можливості переносу (рис. Б.2 Додатку Б), Зручності використання 

(рис. Б.3 Додатку Б), Надійності (рис. Б.4 Додатку Б), Захищеності (рис. Б.5 

Додатку Б), Супроводжуваності (рис. Б.6 Додатку Б) [74, 76]. 

 

Рис. 3.5. Складова базової онтології для Функційної придатності 
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Рис. 3.6. Складова базової онтології для Сумісності 

 

Метод оцінювання достатності інформації щодо якості (за стандартом 

ISO 25010:2011) у специфікаціях вимог до ПЗ на основі онтології складається з 

таких етапів [74, 76, 77]: 

1) аналіз розділів специфікації вимог до конкретного ПЗ на предмет 

наявності атрибутів, необхідних для визначення підхарактеристик та 

характеристик якості програмного проекту та ПЗ, тобто на предмет наявності 

елементів підмножини real
Qnm Oqmsqms },...,{ 1 ; 

2) генерування та наповнення шаблону онтології для визначення якості 

конкретного програмного забезпечення, яку утворюють складові частини для 

Функційної придатності, Ефективності, Зручності використання, Надійності, 

Сумісності, Захищеності, Супроводжуваності, Можливості переносу конкретного 
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програмного проекту та ПЗ, тобто генерування та наповнення шаблону онтології 
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3) порівняння отриманої онтології з базовою онтологією предметної 

галузі «Інженерія ПЗ» (частина «Якість ПЗ»), складові частини якої наведені на 

рис. 3.2-3.3 та на рис. Б.1-Б.6 Додатку Б, тобто порівняння множини атрибутів 

},...,{ 1 nmqmsqms  з онтології для визначення якості конкретного програмного 

забезпечення 
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«Інженерія програмного забезпечення» (частина «Якість ПЗ») 
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4) виявлення атрибутів, які відсутні в онтології для визначення якості 

конкретного програмного забезпечення, тобто формування підмножини 

}),...,{},...,({\},...,{},...,{ 113811381)138(1 nmnm qmsqmsqmsqmsqmsqmsqmsqms  , 

де SMIQqmsqms nm  },...,{ )138(1 , QOqmsqms },...,{ 1381 , real
Qnm Oqmsqms },...,{ 1  

(якщо сформована множина не порожня, то інформації у специфікації 

недостатньо для обчислення підхарактерик та характеристик якості – чим більше 

елементів у зазначеній множині, тим менший рівень достатності інформації у 

специфікації вимог); 

5) виявлення (на основі порівняльного аналізу розроблених онтологій) 

підхарактеристик та характеристик якості, які неможливо обчислити на основі 

наявних атрибутів, тобто формування підмножин 

SMIQqschqschSMIQqchqch nschnch   },...,{,},...,{ )31(1)8(1  (при цьому слід 

пам’ятати про основну ідею стандарту ISO 25010, яка полягає у тому, що 

оцінювання якості повинне проводитись комплексно, з врахуванням всіх 
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зазначених характеристик якості, оцінювання характеристик якості також 

повинне проводитись комплексно, з врахуванням всіх зазначених 

підхарактеристик якості, оцінювання підхарактеристик якості, в свою чергу, 

повинне проводитись комплексно, з врахуванням всіх зазначених атрибутів); 

6) наявність підхарактеристик та характеристик, значення яких 

неможливо визначити на основі атрибутів, доступних у специфікації вимог до ПЗ, 

свідчить про недостатність інформації для достовірного оцінювання якості ПЗ, 

тобто про потребу доповнення цієї специфікації атрибутами, необхідними для 

обчислення тієї чи іншої характеристики; 

7) формування запиту до розробників КВІ щодо вимог, які 

регламентують атрибути якості; внесення необхідних доповнень у КВІ; 

доповнення специфікації інформацією щодо якості (атрибутами); 

8)   повторення етапів 1-7 доти, доки у специфікацію вимог не будуть 

внесені всі атрибути та доки не стане можливим визначити всі підхарактеристики 

та характеристики якості, або доки не буде сформовано висновок, що недостатньо 

інформації щодо якості у специфікації вимог до ПЗ.  

Кінцевий висновок про недостатність інформації щодо якості у 

специфікації вимог до ПЗ буде прийматись в тому разі, якщо витрати на 

доопрацювання специфікації вимог до ПЗ стають більшими від очікуваного 

ефекту щодо оцінки якості. 

Представимо розроблений метод оцінювання достатності інформації 

специфікації вимог для визначення якості програмного забезпечення (за 

стандартом ISO 25010:2011) на основі онтології у вигляді схеми – рис. 3.7. 
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Етап проектування 

архітектури 

- 

+ 

Висновок про недостатність 

інформації та необхідність 

доповнення специфікації для 

визначення якості ПЗ 

Доповнення КВІ та специфікації 

Список відсутніх 

атрибутів  

 

Рис. 3.7. Схема методу оцінювання достатності інформації щодо якості (за 

стандартом ISO 25010:2011) у специфікаціях вимог до ПЗ на основі онтології 

 

3.3. Метод оцінювання вагових коефіцієнтів атрибутів якості 

програмного забезпечення 

 

У розділі 1, а також при моделюванні процесу оцінювання достатності 

інформації для визначення якості ПЗ у розділі 2 було доведено, що є 

характеристики та підхарактеристики якості, які залежать від однакових атрибутів 

(всього 203 атрибути, в тому числі 138 різних атрибутів), а також є метрики 
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складності та якості ПЗ, які залежать від однакових показників (всього 72 

показники, в тому числі 42 різних показники). Якщо значення атрибуту(ів) та (або) 

показника(ів), за яким(и) корелюють характеристики та (або) метрики відповідно, 

буде неточним, то, відповідно, знизиться ступінь достовірності усіх характеристик 

якості та (або) метрик, що його (їх) використовують. Якщо ж значення цього 

атрибуту(ів) та (або) показника(ів) буде відсутнім у специфікації вимог до ПЗ, то 

зникне можливість розрахунку одразу декількох характеристик або метрик 

(наприклад, відсутність у специфікації вимог до ПЗ атрибуту «Час роботи» 

унеможливлює достовірне та повне обчислення всіх восьми характеристик якості, 

оскільки без цього атрибуту неможливо обчислити 17 підхарактеристик; за 

відсутності ж у специфікації показника «Кількість модулів» зникне можливість 

розрахунку з високою достовірністю шести метрик з двадцяти чотирьох).  

Отже, неточність визначення або відсутність у специфікації вимог до ПЗ 

атрибутів та (або) показників, що входять до складу одразу декількох 

характеристик та (або) метрик, суттєво вплине на достовірність отриманих оцінок 

якості ПЗ. За такої ситуації важливою є умова пом’якшення впливу взаємної 

кореляції таких характеристик або метрик шляхом виявлення спільних атрибутів 

або показників, забезпечення наявності та підвищення точності їх значень у 

специфікації вимог до ПЗ. 

Для усунення суб’єктивного оцінювання та формального задоволення якості 

ПЗ варто враховувати як ступінь вираженості характеристик і підхарактеристик 

якості, так і їх значущість. Однією з проблем відомих моделей якості [179, 180, 214, 

216-220, 229] є саме визначення значущості атрибутів та характеристик якості. 

Характеристики та підхарактеристики якості корелюють одна з одною за 

атрибутами, що збільшує значущість та вагу атрибутів якості ПЗ [229]. 

Однією з основних властивостей базової онтології предметної галузі 

«Інженерія ПЗ» в частині «Якість ПЗ» є ілюстрація наявності взаємної кореляції 

характеристик та підхарактеристик при використанні їх у моделі якості. Оскільки 

важливою є умова пом’якшення впливу взаємної кореляції таких характеристик і 

підхарактеристик, то при оцінюванні якості ПЗ необхідно приділити особливу 
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увагу тим атрибутам, що входять до складу декількох характеристик та 

підхарактеристик одночасно.  

Метод оцінювання вагових коефіцієнтів атрибутів якості програмного 

забезпечення складається з таких етапів [74, 81, 99, 109]: 

1) визначення спільних атрибутів для характеристик якості ПЗ на основі 

представленої у підрозділі 3.2 базової онтології предметної галузі «Інженерія 

програмного забезпечення» в частині «Якість ПЗ» (рис.3.5, 3.6 підрозділу 3.2, рис. 

Б.1-Б.6 Додатку Б): 

1.1) формування матриці спільних для характеристик атрибутів 

),()(
8

1
8

188,    
i j jiji QCHMQCHMcmjCMJ , де 

}{, jiji QCHMQCHMcmj   – ji, -ий елемент матриці, який є 

множиною атрибутів, спільних для i -ої та j -ої характеристик якості 

ПЗ; iQCHM , jQCHM  – відповідно i -та і j -та характеристики якості 

ПЗ, представлені множинами своїх атрибутів згідно з моделлю якості 

ПЗ, представленою у підрозділі 2.1; але діагональні елементи 

матриці є порожніми множинами, тобто iicmj , ;  

1.2) формування матриці кількостей спільних атрибутів для характеристик 

якості ПЗ 88, )(  jicmjnCMJN , де 

}{,, jijiji QCHMQCHMcmjcmjn   – ji, -ий елемент матриці, 

який дорівнює кількості елементів відповідної множини jicmj , , тобто 

кількості спільних атрибутів i -ої та j -ої характеристик якості ПЗ; 

1.3) формування множини спільних атрибутів },...,{ 1 qjmjmchjmchJMCH   

(де qjm  – кількість відповідних спільних атрибутів) для 

характеристик якості програмного забезпечення на основі елементів 

матриці CMJ  як симетричної різниці (диз’юнктивної суми) всіх 

множин-елементів jicmj , , для яких виконується умова ji   (тобто 
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елементів, які знаходяться вище головної діагоналі): 

}......{ 8,7,3,12,1 cmjcmjcmjcmjJMCH ji  ; 

1.4) формування матриці залежності характеристик якості ПЗ від спільних 

атрибутів 8, )(  qjmjimchMCH , де ji, -ий елемент матриці 

1, jimch , якщо ji QCHMjmch  , тобто якщо i -ий спільний атрибут 

входить у множину атрибутів j -ої характеристики;  

2) визначення спільних атрибутів для підхарактеристик якості ПЗ на основі 

представленої у підрозділі 3.2 базової онтології предметної галузі «Інженерія ПЗ» 

в частині «Якість ПЗ» (рис.3.5, 3.6 підрозділу 3.2, рис. Б.1-Б.6 Додатку Б): 

2.1) формування матриці спільних для підхарактеристик атрибутів 

),()(
31

1
31

13131,    
i j jiji QSCHMQSCHMscmjSCMJ , де 

}{, jiji QSCHMQSCHMscmj   – ji, -ий елемент матриці, який є 

множиною атрибутів, спільних для i -ої та j -ої підхарактеристик 

якості ПЗ; iQSCHM , jQSCHM  – відповідно i -та і j -та 

підхарактеристики якості ПЗ, представлені множинами своїх 

атрибутів згідно з математичною моделлю якості ПЗ, представленою 

у підрозділі 2.1; але діагональні елементи матриці є порожніми 

множинами, тобто iiscmj , ;  

2.2) формування матриці кількостей спільних атрибутів для 

підхарактеристик якості ПЗ 3131, )(  jiqch scmjnSCMJN , де 

}{,, jijiji QSCHMQSCHMscmjscmjn   – ji, -ий елемент 

матриці, який дорівнює кількості елементів відповідної множини 

jiscmj , , тобто кількості спільних атрибутів i -ої та j -ої 

підхарактеристик якості ПЗ; 

2.3) формування множини спільних атрибутів 

},...,{ 1 qsjmjmschjmschJMSCH   (де qsjm  – кількість відповідних 

спільних атрибутів) для підхарактеристик якості програмного 
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забезпечення на основі елементів матриці SCMJ  як симетричної 

різниці (диз’юнктивної суми) всіх множин-елементів jiscmj , , для 

яких виконується умова ji   (тобто елементів, які знаходяться вище 

головної діагоналі): 

}......{ 31,30,3,12,1 scmjscmjscmjscmjJMSCH ji  ; 

2.4) формування матриці залежності підхарактеристик якості ПЗ від 

спільних атрибутів 31, )(  qsjmjimschMSCH , де ji, -ий елемент 

матриці 1, jimsch , якщо ji QSCHMjmsch  , тобто якщо i -ий 

спільний атрибут входить у множину атрибутів j -ої 

підхарактеристики; 

3) розрахунок вагових коефіцієнтів атрибутів якості ПЗ на основі кількості 

підхарактеристик, які залежать від цих атрибутів: 

3.1) підрахунок кількості підхарактеристик hksch , які залежать від h -го 

спільного атрибуту: 1 hh kschksch , якщо 1, jhmsch ( 31,1j ) , 

тобто підрахунок кількості «1» в кожному рядку матриці MSCH ; 

3.2) обчислення вагового коефіцієнту h -го атрибуту за формулою: 

                                                           
km

ksch
w hm

h
 ,                                       (3.1) 

де km  – загальна кількість атрибутів (як було доведено у розділі 1, 

підхарактеристики якості залежать від 138 різних атрибутів, тобто на 

сьогодні 138km ).  

Представимо метод оцінювання вагових коефіцієнтів атрибутів якості 

програмного забезпечення у вигляді наступної схеми – рис. 3.8. 

Використовуючи розроблений метод, оцінимо вагові коефіцієнти 

атрибутів якості ПЗ [81]. 
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Базова онтологія предметної 

галузі «Інженерія ПЗ» 

(частина «Якість ПЗ») 

Визначення спільних атрибутів для 

характеристик якості ПЗ 

Визначення спільних атрибутів для 

підхарактеристик якості ПЗ 

Розрахунок вагових коефіцієнтів атрибутів якості ПЗ: 

 

кількість підхарактеристик, які залежать від даного атрибуту 

загальна кількість атрибутів 

Зважена базова онтологія 

предметної галузі «Інженерія 

ПЗ» (частина «Якість ПЗ») 

 

Рис. 3.8. Схема методу оцінювання вагових коефіцієнтів атрибутів якості ПЗ 

 

 

На етапі №1 визначимо спільні атрибути для характеристик якості ПЗ. 

Спільні атрибути для характеристик якості ПЗ (множини-елементи матриці CMJ ) 

представлено в таблиці 3.2 (ФП – Функційна придатність, Н – Надійність, ЗВ – 

Зручність використання, З – Захищеність, Е – Ефективність, С – 

Супроводжуваність, МП – Можливість переносу, CМ – Сумісність). 

 

Таблиця 3.2 

Попарне порівняння характеристик якості ПЗ на предмет визначення спільних 

атрибутів 

 ФП Н ЗВ З 

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

ФП  Кількість 

функцій, 

Час роботи 

Кількість 

функцій, 

Час роботи 

Час роботи, 

Кількість 

елементів даних 

Н Кількість 

функцій, 

Час роботи 

 Кількість 

функцій, 

Час роботи 

Час роботи, 

Кількість 

тестових  

випадків, 

Кількість 

недозволених 

операцій   

ЗВ Кількість 

функцій, 

Час роботи 

Кількість 

функцій, 

Час роботи 

 Час роботи 

З Час роботи, 

Кількість 

елементів даних 

Час роботи, 

Кількість 

тестових 

випадків, 

Кількість 

недозволених 

операцій    

Час роботи  

E Час роботи, 

Кількість 

елементів даних 

Час роботи, 

Кількість відмов 

Час роботи, 

Кількість задач, 

Кількість помилок 

введення-

виведення 

Час роботи, 

Кількість 

елементів даних 
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Продовження таблиці 3.2 

1 2 3 4 5 

С Кількість 

функцій, Час 

роботи, 

Кількість 

елементів даних 

Час роботи, 

Кількість відмов, 

Кількість функцій, 

Кількість 

фіксованих 

відмов,  

Кількість тестових 

випадків 

Кількість 

функцій, 

Час роботи 

Час роботи, 

Кількість 

елементів даних, 

Кількість 

тестових 

випадків 

МП Кількість 

функцій, Час  

роботи, 

Кількість 

елементів даних 

Час роботи, 

Кількість збоїв,  

Кількість 

функцій 

Кількість 

функцій, 

Час роботи 

Час роботи, 

Кількість  

елементів даних 

CМ Кількість 

функцій, Час 

роботи, 

Кількість 

елементів даних 

Час роботи, 

Кількість відмов, 

Кількість 

функцій 

Кількість 

функцій, 

Час роботи 

Час роботи, 

Кількість 

елементів даних 

 

Продовження таблиці 3.2 

 Е С МП СМ 

1 6 7 8 9 

ФП Час роботи, 

Кількість 

елементів даних 

Кількість 

функцій,  

Час роботи, 

Кількість 

елементів даних 

Кількість 

функцій,  

Час роботи, 

Кількість 

елементів даних 

Кількість 

функцій,  

Час роботи, 

Кількість 

елементів даних 
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Продовження таблиці 3.2 

1 6 7 8 9 

Н Час роботи, 

Кількість відмов 

Час роботи, 

Кількість відмов, 

Кількість 

функцій, 

Кількість 

фіксованих 

відмов,  

Кількість 

тестових 

випадків 

Час роботи, 

Кількість збоїв, 

Кількість 

функцій 

Час роботи, 

Кількість відмов, 

Кількість 

функцій 

 

ЗВ Час роботи, 

Кількість задач, 

Кількість 

помилок 

введення-

виведення 

Кількість 

функцій, 

Час роботи 

Кількість 

функцій, 

Час роботи 

Кількість 

функцій, 

Час роботи 

З Час роботи, 

Кількість 

елементів даних 

Час роботи, 

Кількість 

елементів даних, 

Кількість 

тестових 

випадків 

Час роботи, 

Кількість 

елементів даних 

Час роботи, 

Кількість 

елементів даних 

E  Час роботи, 

Кількість відмов, 

Кількість 

елементів даних  

Час роботи, 

Кількість 

елементів даних 

Час роботи, 

Кількість відмов, 

Кількість 

елементів даних  

С Час роботи, 

Кількість відмов,  

 Час роботи, 

Кількість  

Час роботи, 

Кількість  
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Продовження таблиці 3.2 

1 6 7 8 9 

 Кількість 

елементів даних 

 функцій, 

Кількість 

елементів даних 

функцій, 

Кількість 

елементів даних, 

Кількість відмов 

МП Час роботи, 

Кількість 

елементів даних 

Час роботи, 

Кількість 

функцій, 

Кількість 

елементів даних 

 Час роботи, 

Кількість 

функцій, 

Кількість 

елементів даних 

 

CМ Час роботи, 

Кількість відмов, 

Кількість 

елементів даних 

Час роботи, 

Кількість 

функцій, 

Кількість 

елементів даних, 

Кількість відмов 

Час роботи, 

Кількість 

функцій, 

Кількість 

елементів даних 

 

 

Кількість спільних атрибутів для характеристик якості (матрицяCMJN ) 

представлені у таблиці 3.3.   

 

Таблиця 3.3 

Попарне порівняння характеристик якості ПЗ на предмет визначення кількості 

спільних атрибутів [99, 109] 

 ФП Н ЗВ З Е С МП СМ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ФП  2 2 2 2 3 3 3 

Н 2  2 3 2 5 3 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЗВ 2 2  1 3 2 2 2 

З 2 3 1  2 3 2 2 

E 2 2 3 2  3 2 3 

С 3 5 2 3 3  3 4 

МП 3 3 2 2 2 3  3 

CМ 3 3 2 2 3 4 3  

 

Отже, є 10 спільних атрибутів для характеристик якості програмного 

забезпечення (множина JMCH ) [109]: 

1) Час роботи (Operation time); 

2) Кількість функцій (Number of functions); 

3) Кількість  елементів даних (Number of data items); 

4) Кількість  збоїв (Number of faults); 

5) Кількість відмов (Number of failures); 

6) Кількість тестових випадків (Number of test cases); 

7) Кількість фіксованих відмов (Number of resolved failures); 

8) Кількість недозволених операцій (Number of illegal operations); 

9) Кількість задач (Number of tasks); 

10) Кількість помилок введення-виведення (Number of IO-related errors). 

Виявлені взаємовпливи (за спільними атрибутами) характеристик якості 

представлені на рис.3.9 [109]. 

Залежність характеристик якості програмного забезпечення від спільних 

атрибутів (матриця MCH ) проілюстровано таблицею 3.4. 
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Рис. 3.9. Взаємовпливи характеристик якості програмного забезпечення 

 

Таблиця 3.4 

Залежність характеристик якості ПЗ від спільних атрибутів 

 ФП Н ЗВ З Е С МП СМ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Час роботи + + + + + + + + 

Кількість 

функцій 

+ + +   + + + 

Кількість 

елементів 

даних 

+   + + + + + 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кількість 

збоїв 

 +     +  

Кількість 

відмов 

 +   + +  + 

Кількість 

тестових 

випадків 

 +  +  +   

Кількість 

фіксованих 

відмов  

 +    +   

Кількість 

недозволених 

операцій 

 +  +     

Кількість 

задач 

  +  +    

Кількість 

помилок 

введення-

виведення 

  +  +    

 

На етапі №2 на основі аналізу матриць спільних для підхарактеристик 

атрибутів та кількостей спільних атрибутів для підхарактеристик якості ПЗ визначимо 

спільні атрибути для підхарактеристик якості ПЗ (множина JMSCH ) [109]:  

1) характеристика Функційна придатність: підхарактеристики Функційна 

повнота, Функційна доцільність мають 4 спільні атрибути («кількість функцій 

(Number of functions)», «повнота функційної реалізації (Functional implementation 

completeness)», «функційна адекватність (Functional adequacy)», «покриття 

функційної реалізації (Functional implementation coverage)»); підхарактеристики 
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Функційна доцільність, Функційна коректність мають 2 спільних атрибути («час 

роботи (Operation time)», «точність (Precision)»); 

2) характеристика Ефективність: підхарактеристики Поведінка у часі, 

Поведінка ресурсів мають 2 спільні атрибути («час роботи (Operation time)», 

«кількість оцінок (Number of evaluations)»); підхарактеристики Поведінка у часі, 

Ємність мають 1 спільний атрибут («середнє значення пропускної здатності 

(Mean amount of throughput)»); 

3) характеристика Зручність використання: підхарактеристики Можливість 

вивчення, Керованість мають 2 спільних атрибути («кількість функцій (Number of 

functions)», «час роботи (Operation time)»); підхарактеристика Розпізнавання 

доцільності має 1 спільний атрибут («кількість функцій (Number of functions)») з 

підхарактеристиками Можливість вивчення, Керованість; підхарактеристики 

Керованість, Захист від помилок користувача мають 1 спільний атрибут («кількість 

помилок або змін користувача (Number of user errors or changes)»); 

підхарактеристики Керованість, Естетичність інтерфейсу користувача мають 1 

спільний атрибут («кількість елементів інтерфейсу (Number of interface elements)»); 

4) характеристика Надійність: підхарактеристики Зрілість, Наявність 

(доступність), Відновлюваність мають 1 спільний атрибут («час роботи (Operation 

time)»); підхарактеристики Зрілість, Відмовостійкість мають 2 спільних атрибути 

(«кількість відмов (Number of failures)», «кількість тестових випадків (Number of 

test cases)»); підхарактеристики Відмовостійкість, Відновлюваність мають 1 

спільний атрибут («кількість несправностей (Number of breakdowns)»);  

5) характеристика Сумісність: підхарактеристики Співіснування, 

Взаємодія мають 1 спільний атрибут («час роботи (Operation time)»); 

6) характеристика Захищеність: підхарактеристики Конфіденційність, 

Цілісність мають 8 спільних атрибутів («час роботи (Operation time)», «кількість 

недозволених операцій (Number of illegal operations)», «кількість тестових випадків 

(Number of test cases)», «кількість випадків пошкодження даних (Number of instances 

of data corruption)», «кількість елементів даних (Number of data items)», «кількість 
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типів доступу (Number of access types)», «кількість контрольованих вимог (Number of 

controllability requirements), «керованість доступу (Access controllability)»;             

7) характеристика Супроводжуваність: підхарактеристики Модульність, 

Модифікованість мають 3 спільних атрибути («час роботи (Operation time)», 

«кількість фіксованих відмов (Number of resolved failures)», «кількість функцій 

(Number of functions)»); підхарактеристика Тестованість має 2 спільних атрибути 

(«час роботи (Operation time)», «кількість фіксованих відмов (Number of resolved 

failures)») з підхарактеристиками Модульність, Модифікованість; 

підхарактеристики Модульність, Аналізованість мають 1 спільний атрибут 

(«кількість відмов (Number of failures)»); підхарактеристики Аналізованість, 

Модифікованість мають 1 спільний атрибут («час помилки (Error time)»);                  

8) характеристика Можливість переносу: підхарактеристики 

Адаптованість, Можливість заміни мають 2 спільних атрибути («кількість 

функцій (Number of functions)», «кількість елементів даних (Number of data 

items)»); підхарактеристики Адаптованість, Можливість інсталяції мають 1 

спільний атрибут («кількість збоїв (Number of faults)»). 

Взаємовпливи за спільними атрибутами підхарактеристик якості 

представлені на рис. 3.10 [81, 109]. Залежність підхарактеристик якості ПЗ від 

спільних атрибутів (матриця MSCH ) представлена у таблиці 3.5 [81, 109]. 

 

Рис. 3.10. Взаємовпливи (за спільними атрибутами) підхарактеристик якості 

програмного забезпечення (в межах характеристик якості) 



168 

Таблиця 3.5 

Залежність підхарактеристик якості ПЗ від спільних атрибутів 

 Функційна придатність 

 
Функц. 

повнота 

Функційна 

коректність 

Функційна 

доцільність 

Кількість функцій +  + 

Повнота функційної реалізації  +  + 

Функційна адекватність +  + 

Покриття функційної реалізації +  + 

Час роботи  + + 

Точність  + + 

Кількість елементів даних  +  

 Надійність 

 
Зрі-

лість 

Наявність 

(доступність) 

Відно-

влюва-

ність 

Відмово-

стійкість 

Час роботи + + +  

Кількість відмов +   + 

Кількість тестових випадків +   + 

Кількість несправностей   + + 

Кількість функцій    + 

Кількість збоїв +    

Кількість фіксованих відмов +    

Кількість недозволених 

операцій 
   + 
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Продовження таблиці 3.5 

 Зручність використання 

 

Мож-

ливі-

сть 

вив-

чення 

Розпіз-

наван-

ня доці-

льності 

Керо-

ваність 

Захист 

від 

помилок 

користу-

вача 

Есте-

тич-

ність 

інтер-

фейсу 

Досту-

пність 

інтер-

фейсу 

Час роботи +  +    

Кількість 

функцій 
+ + +    

Кількість задач +      

Кількість 

помилок або 

змін користувача 

  + +   

Клькість 

елементів 

інтерфейсу 

  +  +  

Кількість 

помилок вводу-

виводу 

  +    

 Захищеність 

 

Конфі-

денці-

йність 

Ціліс-

ність 

Невід-

хилю-

ваність 

Підзві-

тність 

Іден-

тичність 

1 2 3 4 5 6 

Час роботи + +    

Кількість 

недозволених операцій 
+ +    

Кількість тестових 

випадків 
+ +    
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Продовження таблиці 3.5 

1 2 3 4 5 6 

Кількість випадків 

пошкодження даних 
+ +    

Кількість елементів 

даних 
+ +    

Кількість типів 

доступу 
+ +    

Кількість 

контрольованих вимог 
+ +    

Керованість доступу + +    

 Ефективність 

 
Поведінка у 

часі 
Поведінка ресурсів Ємність 

Час роботи + +  

Кількість оцінок + +  

Середнє значення 

пропускної здатності 
+  + 

Кількість елементів 

даних 
  + 

Кількість відмов  +  

Кількість задач +   

Кількість помилок 

вводу-виводу 
 +  

 Супроводжуваність 

 
Модуль

ність 

Повт. 

викор. 

Аналізо

ваність 

Модифік

ованість 

Тестова

ність 

1 2 3 4 5 6 

Час роботи +   + + 
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Продовження таблиці 3.5 

1 2 3 4 5 6 

Кількість фіксованих 

відмов 
+   + + 

Кількість функцій +   +  

Кількість відмов +  +   

Час помилки   + +  

Кількість елементів 

даних 
  +   

Кількість тестових 

випадків 
    + 

 Можливість переносу 

 
Можливість 

інсталяції 

Можливість 

заміни 
Адаптованість 

Кількість функцій  + + 

Кількість елементів даних  + + 

Кількість збоїв +  + 

Час роботи   + 

 Сумісність 

 Співіснування Взаємодія 

Час роботи + + 

Кількість функцій +  

Кількість елементів даних +  

Кількість відмов +  

 

Вагові коефіцієнти атрибутів, які використовуються для обчислення 

більше однієї підхарактеристики, розраховані за формулою (3.1) та представлені у 

таблиці 3.6. 
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Таблиця 3.6 

Вагові коефіцієнти спільних атрибутів [74, 81] 

Атрибут 
Ваговий 

коефіцієнт 
Атрибут 

Ваговий 

коефіцієнт 

Кількість функцій 11/138 
Покриття функційної 

реалізації 
2/138 

Повнота функційної 

реалізації 
2/138 Тривалість роботи 17/138 

Кількість елементів даних 8/138 Кількість задач 2/138 

Функційна адекватність 2/138 Точність 2/138 

Кількість відмов 6/138 
Кількість помилок 

введення-виведення 
2/138 

Кількість тестових 

випадків 
5/138 

Кількість випадків 

пошкодження даних 
2/138 

Кількість несправностей 2/138 Кількість типів доступу 2/138 

Кількість збоїв 3/138 
Кількість контрольованих 

вимог 
2/138 

Кількість фіксованих 

відмов 
4/138 Керованість доступу 2/138 

Кількість недозволених 

операцій 
3/138 Кількість оцінок 2/138 

Кількість помилок або 

змін користувача 
2/138 

Середнє значення 

пропускної здатності 
2/138 

Кількість елементів 

інтерфейсу 
2/138 Час помилки 2/138 

 

Оскільки всі інші атрибути використовуються при обчисленні лише однієї 

підхарактеристики якості, то вагові коефіцієнти решти атрибутів дорівнюють 

1/138. Чисельник вагового коефіцієнту кожного атрибуту якості вказує на 

кількість підхарактеристик якості ПЗ, які залежать від даного атрибуту. 
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3.4. Метод оцінювання достатності інформації щодо якості (за 

стандартом ISO 25010:2011) у специфікаціях вимог до програмного 

забезпечення  на основі зваженої онтології 

 

При оцінюванні якості ПЗ за стандартом ISO 25010:2011 для забезпечення 

відповідного рівня достовірності важливо задовольнити наявність у специфікації 

вимог до ПЗ тих атрибутів, які мають більші вагові коефіцієнти. 

Визначення 3.1. Зваженою онтологією предметної галузі «Інженерія 

програмного забезпечення» в частині «Якість ПЗ» називатимемо онтологію, в якій 

атрибути якості ПЗ мають вагові коефіцієнти з метою рекомендації подальшого 

задоволення цих атрибутів у специфікації вимог до ПЗ. 

На основі базової онтології предметної галузі «Інженерія ПЗ» (частина 

«Якість ПЗ»), складові частини якої представлені на рис. 3.5, 3.6 підрозділу 3.2 та 

на рис. Б.1-Б.6 Додатку Б, побудуємо зважену базову онтологію, у котрій є 

інформація щодо вагових коефіцієнтів атрибутів якості програмного забезпечення 

(рис. 3.11, 3.12 та рис. Б.7-Б.12 Додатку Б) [74, 99]. 

 

Рис. 3.11. Складова зваженої базової онтології для Функційної придатності 
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Рис. 3.12. Складова зваженої базової онтології для Сумісності 

 

Маркування вагових коефіцієнтів атрибутів якості ПЗ у базовій онтології 

дає можливість відсортувати всі відсутні у специфікації вимог до ПЗ атрибути 

якості за спаданням значень вагових коефіцієнтів, тобто встановити 

пріоритетність їх доповнення у специфікацію вимог до ПЗ. 

Метод оцінювання достатності інформації щодо якості (за стандартом 

ISO 25010:2011) у специфікаціях вимог до програмного забезпечення  на основі 

зваженої онтології складається з таких етапів [74, 77, 99]: 

1) виконання етапів 1-2 Методу оцінювання достатності інформації щодо 

якості (за стандартом ISO 25010:2011) у специфікаціях вимог до програмного 

забезпечення  на основі онтології, описаного у підрозділі 3.2; 

2) порівняння розробленої онтології для визначення якості конкретного 

програмного забезпечення із зваженою базовою онтологією предметної галузі 

«Інженерія ПЗ» в частині «Якість ПЗ», складові частини якої наведені на рис. 

3.11, 3.12 та на рис. Б.7-Б.12 Додатку Б, тобто порівняння множини атрибутів 

},...,{ 1 nmqmsqms  з онтології для визначення якості конкретного ПЗ 
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3) виявлення атрибутів, які відсутні в онтології для визначення якості 

конкретного ПЗ, тобто формування множини  
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,          

де SMMWwqmswqms nmnm  )},(),...,,{( )138()138(11 , w
Q

mm Owqmswqms )},(),...,,{(
13813811 , 

real
Qnm Oqmsqms },...,{ 1  (якщо сформована множина не порожня, то інформації у 

специфікації недостатньо для обчислення підхарактеристик та характеристик 

якості ПЗ – чим більше елементів у зазначеній множині, тим менший рівень 

достатності інформації у специфікації вимог); 

4) впорядкування відсутніх атрибутів за спаданням значень вагових 

коефіцієнтів; при цьому чисельник вагового коефіцієнту кожного відсутнього 

атрибуту якості вказує на кількість підхарактеристик якості ПЗ, які неможливо 

обчислити без даного атрибуту; 

5) виявлення підхарактеристик та характеристик якості, які неможливо 

обчислити на основі наявних атрибутів; 

6) прийняття рішення про потребу доповнення специфікації вимог до ПЗ 

необхідними атрибутами за наявності підхарактеристик та характеристик, 

значення яких неможливо визначити на основі наявних у специфікації атрибутів; 

при цьому першими повинні розглядатись та вноситись у специфікацію атрибути 

з більшими ваговими коефіцієнтами (перші у сортованому списку відсутніх 

атрибутів); 
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7) формування запиту до розробників КВІ щодо вимог, які 

регламентують атрибути якості (з рекомендованою пріоритетністю доповнення); 

внесення необхідних доповнень у КВІ; доповнення специфікації атрибутами; 

8) повторення етапів 1-7 доти, доки не стане можливим визначити всі 

підхарактеристики та характеристики якості, або доки не буде сформовано 

висновок, що недостатньо інформації щодо якості у специфікації вимог до ПЗ.  

Схема методу оцінювання достатності інформації специфікації вимог для 

визначення якості програмного забезпечення (за стандартом ISO 25010:2011) на 

основі зваженої онтології представлена на рис. 3.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рішенням замовника 

Специфікація вимог до ПЗ 
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підхарактеристики якості, які 
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Етап проектування архітектури 

- 
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Висновок про необхідність доповнення 

специфікації для визначення якості ПЗ, 

а також про пріоритетність доповнення 

атрибутів у специфікацію вимог 

Доповнення КВІ та специфікації 

Список відсутніх 

атрибутів  

Сортування відсутніх 

атрибутів за спаданням 

значень вагових коефіцієнтів 

 

Рис. 3.13. Схема методу оцінювання достатності інформації щодо якості (за 

стандартом ISO 25010) у специфікаціях вимог до ПЗ на основі зваженої онтології 
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3.4. Висновки 

 

Дослідження інформаційних потоків в процесі оцінювання достатності 

інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ показало можливість 

опрацювання інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ на предмет її 

достатності. В разі встановлення факту недостатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ, до розробників КВІ надходить повторний запит на 

додавання інформації щодо вимог, які регламентують характеристики якості. Запит 

містить перелік атрибутів та(або) показників, для зазначення яких у специфікації 

вимог не вистачає інформації у бізнес-вимогах, а також рекомендовану 

пріоритетність доповнення цих атрибутів та(або) показників у специфікацію (в 

залежності від важливості та вагомості того чи іншого атрибута та(або) показника). 

На наступному кроці здійснюється ітерація доповнення специфікації інформацією 

щодо якості (атрибутами та(або) показниками).   

Розроблені схеми процесу оцінювання достатності інформації для 

визначення якості ПЗ на основі стандарту ISO 25010:2011 та з використанням 

результатів метричного аналізу відображають рух інформаційних потоків в процесі 

оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ. 

Проведене дослідження інформаційних потоків в процесі оцінювання достатності 

інформації щодо якості у специфікаціях вимог до програмного забезпечення 

показало необхідність розроблення методів та засобів оцінювання достатності 

інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ. 

У розділі розроблено метод оцінювання достатності інформації щодо 

якості (за стандартом ISO 25010:2011) у специфікаціях вимог до ПЗ  на основі 

онтології, який відрізняється від відомих тим, що на основі порівняльного аналізу 

онтологій дає можливість оцінити достатність інформації (атрибутів) у 

специфікації вимог до ПЗ для визначення певних підхарактеристик та 

характеристик якості ПЗ і сформувати висновок про необхідність доповнення КВІ 

та специфікації атрибутами.  
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В процесі аналізу підхарактеристик і підхарактеристик якості ПЗ, як джерел 

інформації щодо якості ПЗ, було виявлено наявність взаємної кореляції таких 

характеристик і підхарактеристик, оскільки вони мають ряд спільних атрибутів. 

Існування кореляції характеристик і підхарактеристик якості за атрибутами збільшує 

важливість таких атрибутів при оцінюванні якості, відтак збільшує вагові 

коефіцієнти атрибутів якості ПЗ. Розроблено метод оцінювання вагових коефіцієнтів 

атрибутів якості ПЗ, який відрізняється від відомих тим, що, враховуючи взаємну 

кореляцію підхарактеристик і характеристик якості за атрибутами, визначає вагові 

коефіцієнти саме атрибутів і дає змогу зробити висновок, наявність яких атрибутів у 

специфікації вимог до ПЗ є необхідною для забезпечення відповідного рівня 

достатності об’єму наявної у специфікації інформації щодо якості.  

Розроблено метод оцінювання достатності інформації щодо якості (за 

стандартом ISO 25010:2011) у специфікаціях вимог до ПЗ  на основі зваженої 

онтології, який відрізняється від відомих тим, що за рахунок маркування вагових 

коефіцієнтів атрибутів у базовій онтології дає можливість відсортувати всі 

відсутні у специфікації вимог до ПЗ атрибути якості за спаданням значень 

вагових коефіцієнтів, тобто встановити пріоритетність їх доповнення у КВІ та 

специфікацію вимог. 

Розроблені методи оцінювання достатності інформації щодо якості (за 

стандартом ISO 25010:2011) у специфікаціях вимог до ПЗ на основі онтологій, 

завдяки своїй можливості доповнення КВІ та специфікації вимог необхідною 

інформацією, дають можливість зменшити розмір розриву у знаннях та сектору з 

невідомою інформацією про програмну систему, а також підвищити достатність 

об’єму інформації щодо якості у специфікації вимог до ПЗ. 

Отже, дослідження інформаційних потоків в процесі оцінювання 

достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ показало 

необхідність методів оцінювання достатності інформації щодо якості на основі 

онтологій, які й були розроблені у розділі.  
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РОЗДІЛ 4 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ОСНОВІ 

МЕТРИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У СПЕЦИФІКАЦІЯХ ВИМОГ 

 

 

4.1. Метод оцінювання достатності інформації щодо якості (для 

метричного аналізу) у специфікаціях вимог до програмного забезпечення  на 

основі онтології 

 

На сьогодні існує ряд моделей, що дають змогу розраховувати якість ПЗ, 

однак багатозначність трактування поняття якості ускладнює такі розрахунки. 

Більшість моделей базуються на використанні різних метрик ПЗ, описаних у 

підрозділі 1.5. 

При цьому актуальною є задача оцінювання достатності інформації у 

специфікації вимог до ПЗ (наприклад, можливості отримання зі специфікації 

інформації щодо показників для обчислення значень метрик), на основі якої 

здійснюється визначення метрик, а також якості ПЗ. Неповнота, неточність та 

спотворення такої інформації призводять, відповідно, до падіння достовірності 

оцінок якості, отриманих на основі опрацювання метричної інформації. 

Як було доведено у підрозділах 1.5, 1.6, 2.2 та 3.2, інформацію щодо 

визначення показників якості ПЗ, наприклад, взаємозв’язків метрик за 

показниками, зручно подавати у вигляді онтологій, що надають можливість 

відобразити причинно-наслідкові зв’язки між поняттями. 

Для оцінювання достатності інформації щодо якості (показників) 

розробимо метод оцінювання достатності інформації щодо якості (для метричного 

аналізу) у специфікаціях вимог до ПЗ на основі онтології. 

Насамперед, для предметної галузі «Інженерія ПЗ» (частина «Якість ПЗ. 

Метричний аналіз») будується базова онтологія. Для побудови такої онтології 

оберемо 4 характеристики ПЗ: складність програмного проекту, складність ПЗ, 

якість програмного проекту, якість ПЗ. Зазначені характеристики визначаються на 
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основі метрик (таблиця А.4 Додатку А), обраних з точки зору можливості їх 

обчислення на етапі проектування архітектури в підрозділі 1.5, які 

розраховуються на основі показників якості. Кількість показників для обраних 

метрик ПЗ представлена у таблиці 4.1. 

 

Таблиця 4.1 

Кількість показників для метрик складності та якості ПЗ 

Метрика Кількість 

показників 

1 2 

Метрика Чепіна 5 

Метрика Джилба (абсолютна)  2 

Метрика Мак-Клура  5 

Метрика Кафура  4 

Очікувана LOC-оцінка 1 

Метрика Холстеда  5 

Метрика Маккейба  3 

Метрика Джилба (відносна) 3 

Прогнозована кількість операторів програми 2 

Прогнозована оцінка складності інтерфейсів ПЗ 3 

Метрика зв'язності 2 

Метрика зчеплення 5 

Метрика звертання до глобальних змінних  2 

Час модифікації моделей  3 

Загальна кількість знайдених помилок при інспектуванні моделей 

та прототипів модулів 

2 

Прогнозований загальний час розроблення ПЗ  2 

Час виконання робіт процесу проектування ПЗ  3 

Очікувана вартість розроблення ПЗ  2 
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Продовження таблиці 4.1 

1 2 

Прогнозована вартість перевірки якості ПЗ 4 

Прогнозована продуктивність розроблення ПЗ  2 

Прогнозовані витрати на реалізацію програмного коду  3 

Прогнозований функційний розмір 5 

Прогнозована оцінка трудовитрат за моделлю Боема  2 

Прогнозована оцінка тривалості проекту за моделлю Боема  2 

 

Концепція базової онтології предметної галузі «Інженерія ПЗ» (частина 

«Якість ПЗ. Метричний аналіз») представлена на рис. 4.1 [74, 80, 98]. 

 

Рис. 4.1. Концепція базової онтології предметної галузі «Інженерія ПЗ»  

(частина «Якість ПЗ. Метричний аналіз») 

 

Базова онтологія предметної галузі «Інженерія програмного забезпечення» 

(частина «Якість ПЗ. Метричний аналіз») утворюється складовими частинами для 

[74, 80, 98]:  

1) визначення складності програмного проекту (рис. 4.2);  

2) визначення прогнозованої складності програмного забезпечення, яке 

розробляється  (рис. 4.3);  

3) визначення якості проекту (рис. 4.4);  

4) визначення прогнозованої якості програмного забезпечення, яке 

розробляється (рис. 4.5). 
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Рис. 4.2. Складова базової онтології для визначення складності програмного 

проекту на основі метричного аналізу 

 

Рис. 4.3. Складова базової онтології для визначення прогнозованої складності ПЗ 

на основі метричного аналізу 
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Рис. 4.4. Складова базової онтології для визначення якості програмного проекту 

на основі метричного аналізу 

 

Рис. 4.5. Складова базової онтології для визначення прогнозованої якості ПЗ на 

основі метричного аналізу 
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Метод оцінювання достатності інформації щодо якості (для метричного 

аналізу) у специфікаціях вимог до ПЗ на основі онтології складається з наступних 

етапів [74, 80, 98, 104]: 

1) аналіз розділів специфікації вимог до ПЗ конкретного програмного 

проекту на предмет наявності показників, необхідних для визначення метрик 

складності та якості ПЗ, тобто на предмет наявності елементів підмножини 

real
metrnqcxi Osqcxisqcxi },...,{ 1 ;  

2) генерування та наповнення шаблону онтології для визначення якості 

конкретного ПЗ (на основі метричної інформації), яку утворюють складові 

частини для: визначення складності та якості конкретного програмного проекту, 

визначення прогнозованої складності та якості конкретного ПЗ, тобто 

генерування та наповнення шаблону онтології 
















()(),...,(),(),(),...,(),,""

,,...,,,...,,,...,

101141

111

ondepends

sqcxisqcxiscxmscxmsqmsqm
O

nqcxincxmnqmreal
metr ; 

3) порівняння отриманої онтології з базовою онтологією предметної 

галузі «Інженерія ПЗ» (частина «Якість ПЗ. Метричний аналіз»), складові частини 

якої наведені на рис. 4.2-4.5, тобто порівняння множини показників 

},...,{ 1 nisqcxisqcxi  з онтології для визначення якості конкретного програмного 

забезпечення (на основі метричної інформації) 
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,,...,,,...,,,...,

101141

111

ondepends

sqcxisqcxiscxmscxmsqmsqm
O

nqcxincxmnqmreal
metr  із відповідною 

множиною },...,{ 421 sqcxisqcxi  з базової онтології предметної галузі «Інженерія 

програмного забезпечення» (частина «Якість ПЗ. Метричний аналіз») 
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4) виявлення показників, які відсутні в онтології для визначення якості 

конкретного ПЗ (на основі метричної інформації), тобто формування множини 

}),...,{},...,({},...,{},...,{ 1421421)42(1 nqcxinqcxi sqcxisqcxisqcxisqcxisqcxisqcxisqcxisqcxi  , 
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де SMIQMsqcxisqcxi nqcxi  },...,{ 42(1 , metrOsqcxisqcxi },...,{ 421 , 

real
metrnqcxi Osqcxisqcxi },...,{ 1  (якщо сформована множина не порожня, то 

інформації у специфікації недостатньо для обчислення метрик ПЗ – чим більше 

елементів у зазначеній множині, тим менший рівень достатності інформації у 

специфікації вимог); 

5) виявлення (на основі порівняльного аналізу розроблених онтологій) 

метрик, які неможливо обчислити на основі наявних показників, тобто 

формування підмножин SMIQMsqmsqm nqm  },...,{ )14(1 , 

SMIQMscxmscxm ncxm  },...,{ )10(1 ; 

6) виявлення (на основі порівняльного аналізу розроблених онтологій) 

характеристик ПЗ (якості та складності проекту, якості та складності майбутнього 

ПЗ), значення яких неможливо визначити на основі метрик, які можуть бути 

обчислені при наявних показниках; 

7) наявність характеристик ПЗ, значення яких неможливо визначити на 

основі показників, доступних у специфікації вимог до ПЗ, свідчить про 

недостатність інформації для достовірного оцінювання якості ПЗ на основі 

метричного аналізу, тобто про потребу доповнення цієї специфікації 

показниками, необхідними для обчислення тієї чи іншої характеристики; 

8) формування запиту до розробників КВІ щодо вимог, які 

регламентують показники якості; внесення необхідних доповнень у КВІ; 

доповнення специфікації інформацією щодо якості (показниками); 

9)   повторення етапів 1-8 доти, доки не стане можливим визначити всі 

необхідні характеристики ПЗ або доки не буде сформовано висновок, що 

недостатньо даних для достовірного визначення складності та якості програмного 

проекту і ПЗ на основі метричного аналізу.  

Кінцевий висновок про недостатність інформації щодо якості (показників) 

у специфікації вимог до ПЗ буде прийматись в тому разі, якщо витрати на 

доопрацювання специфікації вимог до ПЗ стають більшими від очікуваного 

ефекту щодо оцінки якості. 
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Представимо розроблений метод оцінювання достатності інформації щодо 

якості (для метричного аналізу) у специфікаціях вимог до ПЗ  на основі онтології 

у вигляді наступної схеми – рис. 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рішенням замовника 
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Онтологія для конкретного ПЗ 

Базова онтологія 

предметної галузі 

Є метрики якості та 

характеристики ПЗ, які 

неможливо обчислити на 

основі наявних показників? 

Етап проектування архітектури 

- 

+ 

Висновок про недостатність 

інформації та необхідність доповнення 

специфікації для визначення якості ПЗ 

на основі метричного аналізу 

Доповнення КВІ та специфікації 

Список відсутніх 

показників  

 

Рис. 4.6. Схема методу оцінювання достатності інформації щодо якості (для 

метричного аналізу) у специфікаціях вимог до ПЗ  на основі онтології 

 

Використовуючи базову онтологію предметної галузі «Інженерія 

програмного забезпечення» (частина «Якість ПЗ. Метричний аналіз») (рис.4.2-4.5) 

зробимо наступні рекомендації щодо формування специфікації вимог до ПЗ (з 
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точки зору можливості проведення метричного аналізу для оцінювання 

складності та якості програмного проекту та ПЗ) [98]: 

1) для визначення складності проекту специфікація вимог до ПЗ повинна 

містити наступні 13 показників:  

– кількість змінних для розрахунків і виведення,  

– кількість модифікованих або створених в модулі змінних,  

– кількість керуючих змінних,  

– кількість невикористовуваних в модулі змінних,  

– кількість модулів,  

– кількість зв’язків кожного модуля,  

– кількості модулів, безпосередньо передуючих і слідуючих за модулем,  

– кількість звертань до модуля,  

– кількість викликів з модуля,  

– кількість процедур, які оновлюють структуру даних,  

– кількість процедур, які читають інформацію зі структури даних,  

– кількість процедур, які читають і оновлюють структуру даних; 

2) для прогнозування складності ПЗ специфікація вимог до ПЗ повинна 

містити наступні 10 показників:  

– прогнозована кількість рядків коду,  

– прогнозована кількість унікальних операторів,  

– прогнозована кількість унікальних операндів,  

– прогнозована загальна кількість операторів,  

– прогнозована загальна кількість операндів,  

– прогнозована кількість обчислювальних операторів та виразів,  

– прогнозована кількість передач керування,  

– прогнозована кількість логічних операторів,  

– прогнозована кількість циклічних операторів,   

– кількість модулів; 

3) для визначення якості проекту специфікація вимог до ПЗ повинна 

містити наступні 14 показників:  
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– зв’язність дій всередині модуля,  

– важливість порядку дій всередині модуля,  

– типи вхідних та вихідних параметрів модуля,  

– наявність спільних даних,  

– кількості модулів, безпосередньо передуючих і безпосередньо 

слідуючих за модулем,  

– кількість реальних викликів глобальної змінної,  

– кількість можливих викликів глобальної змінної,  

– прогнозована кількість рядків коду,  

– прогнозована тривалість проекту,  

– частка (доля) етапу проектування у життєвому циклі,  

– кількість помилок в модулі,  

– кількість модулів; 

4) для прогнозування якості ПЗ специфікація вимог до ПЗ повинна 

містити наступні 13 показників:  

– прогнозована кількість рядків коду,  

– прогнозована тривалість проекту,  

– частка (доля) етапу проектування у життєвому циклі,  

– ціна одного рядка коду,  

– частка (доля) етапу тестування, верифікації, валідації та аудиту якості 

у життєвому циклі,  

– частка (доля) аудиту якості у етапі тестування, верифікації, валідації 

та аудиту якості,  

– частка (доля) етапу реалізації у життєвому циклі,  

– кількість зовнішніх входів,  

– кількість зовнішніх виходів,  

– кількість зовнішніх запитів,  

– кількість внутрішніх логічних файлів,  

– кількість зовнішніх логічних файлів,  

– тип проекту (за Боемом). 
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4.2. Метод оцінювання достатності інформації щодо якості (для 

метричного аналізу) у специфікаціях вимог до програмного забезпечення  на 

основі зваженої онтології 

 

Як було доведено у розділах 2 і 3, при оцінюванні якості ПЗ необхідно 

приділити особливу увагу тим показникам, що входять до складу декількох 

метрик одночасно. Використовуючи метод оцінювання вагових коефіцієнтів 

атрибутів якості ПЗ (підрозділ 3.3), виконаємо оцінювання вагових коефіцієнтів 

показників специфікації, необхідних для визначення метрик. 

Побудована у підрозділі 4.1 базова онтологія предметної галузі «Інженерія 

ПЗ» (частина «Якість ПЗ. Метричний аналіз»), представлена на рис. 4.2-4.5 дала 

можливість зробити наступні висновки щодо спільних показників для метрик: 

1) всі чотири метрики для визначення складності програмного проекту 

використовують показник «кількість модулів»; 

2) чотири з шести метрик (метрики Холстеда, Маккейба, Джилба та 

кількість операторів програми) для визначення прогнозованої складності ПЗ 

використовують показник «загальна кількість операторів»,  три (LOC-оцінка, 

метрика Холстеда та кількість операторів програми) з шести зазначених метрик 

використовують показник «кількість рядків коду», дві (метрика Холстеда та 

прогнозована оцінка складності інтерфейсів) з шести метрик використовують 

показники «загальна кількість операндів» та «кількість унікальних операндів»; 

3) метрики якості проекту не мають спільних показників; 

4) три  (вартість проектування, вартість перевірки якості, вартість 

розроблення) з дев’яти метрик для визначення прогнозованої якості ПЗ  

використовують показник «ціна одного рядка коду», дві (трудовитрати та 

тривалість проекту за моделлю Боема) з цих дев’яти метрик використовують 

показник «тип проекту», вісім (крім функційного розміру) з дев’яти метрик 

використовують показник «кількість рядків коду», три (загальний час 

розроблення ПЗ, час етапу проектування, продуктивність розроблення ПЗ) з 

дев’яти метрик використовують показник «тривалість проекту»; 
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5) характеристики «складність проекту», «прогнозована складність ПЗ» та 

«якість проекту» використовують показник «кількість модулів»; характеристики 

«складність проекту» та «якість проекту» використовують показники «кількості 

модулів, безпосередньо передуючих і безпосередньо слідуючих за модулем»; 

характеристики «якість проекту», «прогнозована складність ПЗ» та «прогнозована 

якість ПЗ» використовують показник «кількість рядків коду»; характеристики «якість 

проекту» та «прогнозована якість ПЗ» використовують показники «прогнозована 

тривалість проекту», «частка етапу проектування у життєвому циклі». 

Кількість спільних показників для характеристик ПЗ (при їх визначенні на 

основі результатів метричного аналізу) у вигляді попарного порівняння 

характеристик ПЗ наведено у таблиці 4.2. 

 

Таблиця 4.2 

Попарне порівняння характеристик якості та складності на предмет визначення 

кількості спільних показників 

 Складність 

проекту 

Прогнозована 

складність ПЗ 

Якість проекту Прогнозована 

якість ПЗ 

Складність 

проекту 

 1 3  

Прогнозована 

складність ПЗ 

1  2 1 

Якість 

проекту 

3 2  3 

Прогнозована 

якість ПЗ 

 1 3  

 

Залежність метрик якості та складності ПЗ від спільних показників 

представлена у таблиці 4.3. 

 

 



191 

Таблиця 4.3 

Залежність метрик якості та складності ПЗ від спільних показників 

 Складність програмного проекту 

 Метрика 

Чепіна 

Метрика 

Джилба  

Метрика Мак-

Клура 

Метрика 

Кафура 

Кількість  

модулів 

+ + + + 

Кількість модулів, 

передуючих 

модулю 

  +  

Кількість модулів, 

слідуючих за  

модулем 

  +  

 Якість програмного проекту 

 Метрика 

зв’язності 

Мет-

рика 

зчеп-

лення 

Метрика 

звертання до 

глобальних 

змінних 

Час 

модифікації 

моделей 

Кількість 

знайдених 

помилок у 

моделях 

Кількість модулів     + 

Кількість переду-

ючих модулів 

 +    

Кількість рядків 

коду 

   +  

Тривалість проекту    +  

Кількість 

слідуючих модулів 

 +    

Частка етапу 

проектування у 

життєвому циклі 

   +  
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Продовження таблиці 4.3 

 Прогнозована складність програмного забезпечення 

 LOC-

оцінка 

Метрика 

Холстеда 

Метрика 

Мак-

кейба 

Метрика 

Джилба 

(відносна) 

Кількість 

опе-

раторів 

Складність 

інтерфейсів  

Загальна 

кількість 

операторів 

 + + + +  

Кількість 

рядків коду 

+ +   +  

Загальна 

кількість 

операндів 

 +    + 

Кількість 

унікальних 

операндів 

 +    + 

Кількість 

модулів 

     + 

 Прогнозована якість ПЗ 

 

Ч
ас

 р
о

зр
о
б

л
ен

н
я
 

П
З
 

Ч
ас

 е
та

п
у

 

п
р
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 П

З
 

В
ар
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ст

ь 

р
о
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о

б
л
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я
 П

З
 

В
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ті
ст

ь 
п

ер
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ір
к
и

 

я
к
о

ст
і 

П
З
 

П
р
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д

у
к
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З
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п
р
о
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н
о
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о
д
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Ф
у

н
к
ц

ій
н

и
й

 р
о

зм
ір

 

Т
р

у
д

о
в
и

тр
ат

и
 з

а 

м
о

д
ел

л
ю

 Б
о

ем
а 

Т
р

и
в
ал

іс
ть

 п
р

о
ек

ту
 

за
 м

о
д

ел
л
ю

 Б
о

ем
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ціна одного 

рядка коду 

  + +  +    

Тип проекту        + + 
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Продовження таблиці 4.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кількість 

рядків коду 

+ + + + + +  + + 

Тривалість 

проекту 

+ +   +     

Частка етапу 

проектування у 

життєвому 

циклі 

 +        

 

За аналогією з формулою (3.1), для оцінювання вагового коефіцієнту  g -го 

показника використаємо наступний вираз: 

                                                           
kind

kmetr
w

gind
g  ,                                             (4.1) 

де gkmetr  –  кількість метрик, які залежать від g -го показника; kind  – загальна 

кількість показників (аналіз формул метрик, наведених у підрозділі 1.4, показав, 

що наразі метрики складності та якості залежать від всього 72 показників, але від 

42 різних показників, тобто на сьогодні 42kind ). 

Вагові коефіцієнти показників, які використовуються для обчислення 

більше однієї метрики, представлені у таблиці 4.4 [74, 80, 81]. 

 

Таблиця 4.4 

Вагові коефіцієнти спільних показників 

Показник 
Ваговий 

коефіцієнт 
Показник 

Ваговий 

коефіцієнт 

1 2 3 4 

Кількість модулів 6/42 
Загальна кількість 

операторів 
4/42 
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Продовження таблиці 4.4 

1 2 3 4 

Кількість модулів, 

безпосередньо 

передуючих модулю 

2/42 
Загальна кількість 

операндів 
2/42 

Кількість модулів, 

безпосередньо 

слідуючих за  модулем 

2/42 
Кількість унікальних 

операндів 
2/42 

Кількість рядків коду 12/42 Вартість одного рядка коду 3/42 

Тривалість реалізації 

проекту 
4/42 Тип проекту 2/42 

Частка (доля) етапу 

проектування у 

життєвому циклі ПЗ 

2/42   

 

Оскільки всі інші показники використовуються при обчисленні лише 

однієї метрики, то вагові коефіцієнти решти показників складають 1/42. 

При оцінюванні метрик ПЗ для забезпечення відповідного рівня 

достовірності важливо задовольнити наявність у специфікації вимог до 

програмного забезпечення тих показників, які мають більші вагові коефіцієнти. 

На основі базової онтології предметної галузі «Інженерія ПЗ» (частина 

«Якість ПЗ. Метричний аналіз»), представленої на рис. 4.2-4.5, побудуємо 

зважену базову онтологію предметної галузі «Інженерія ПЗ» (частина «Якість ПЗ. 

Метричний аналіз»), складові частини якої представлені на рис. 4.7-4.10 [74]. У 

зваженій онтології міститься інформація щодо вагових коефіцієнтів показників 

специфікації вимог до програмного забезпечення, необхідних для обчислення 

метрик складності та якості ПЗ.  
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Рис. 4.7. Складова зваженої базової онтології для визначення складності 

програмного проекту 

 

Рис. 4.8. Складова зваженої базової онтології для визначення прогнозованої 

складності програмного забезпечення 
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Рис. 4.9. Складова зваженої базової онтології для визначення якості проекту 

 

Рис. 4.10. Складова зваженої базової онтології для визначення прогнозованої 

якості програмного забезпечення 
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Маркування вагових коефіцієнтів показників складності та якості ПЗ у 

базовій онтології дає можливість відсортувати всі відсутні у специфікації вимог 

до ПЗ показники за спаданням значень вагових коефіцієнтів, тобто встановити 

пріоритетність їх доповнення у специфікацію вимог до ПЗ. 

Аналогічно до розробленого у підрозділі 3.4 методу оцінювання 

достатності інформації щодо якості (за стандартом ISO 25010:2011) у 

специфікаціях вимог до ПЗ  на основі зваженої онтології, запропонуємо метод 

оцінювання достатності інформації щодо якості (для метричного аналізу) у 

специфікаціях вимог до ПЗ  на основі зваженої онтології [74, 80]: 

1) виконання етапів 1-2 Методу оцінювання достатності інформації щодо 

якості (для метричного аналізу) у специфікаціях вимог до ПЗ на основі онтології, 

описаного у підрозділі 4.1; 

2) порівняння розробленої онтології для визначення якості конкретного 

програмного забезпечення (на основі метричної інформації) із зваженою базовою 

онтологією предметної галузі «Інженерія ПЗ» (частина «Якість ПЗ. Метричний 

аналіз»), складові частини якої наведені на рис.4.7-4.10, тобто порівняння 

множини показників },...,{ 1 nqcxisqcxisqcxi  з онтології для визначення якості 

конкретного програмного забезпечення (на основі метричної інформації)  
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424211
indind wsqcxiwsqcxi  зі зваженої базової онтології 

предметної галузі «Інженерія ПЗ» (частина «Якість ПЗ. Метричний аналіз») 
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3) виявлення показників, які відсутні в онтології для визначення якості 

конкретного ПЗ (на основі метричної інформації), тобто формування множини 
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}),...,{)},(),...,,({(
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nqcxi
indind
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nqcxinqcxi

ind

sqcxisqcxiwsqcxiwsqcxi
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, 

де 

SMIWwsqcxiwsqcxi ind
nqcxinqcxi

ind 
 )},(),...,,{(

)42()42(11 ,

w
metr

indind Owsqcxiwsqcxi )},(),...,,{(
424211 , real

metrnqcxi Osqcxisqcxi },...,{ 1  (якщо 

сформована множина не порожня, то інформації у специфікації недостатньо для 

обчислення метрик ПЗ – чим більше елементів у зазначеній множині, тим менший 

рівень достатності інформації у специфікації вимог);  

4) впорядкування відсутніх показників за спаданням значень вагових 

коефіцієнтів; при цьому чисельник вагового коефіцієнту кожного відсутнього 

показника вказує на кількість метрик ПЗ, які неможливо обчислити без даного 

показника; 

5) виявлення метрик, які неможливо обчислити на основі наявних 

показників; 

6) виявлення характеристик (якість та складність програмного проекту, 

якість та складність майбутнього ПЗ), значення яких неможливо визначити на 

основі метрик, які можливо обчислити за наявних показників; 

7) прийняття рішення про потребу доповнення специфікації вимог до ПЗ 

необхідними показниками за наявності метрик та характеристик, значення яких 

неможливо визначити на основі наявних у специфікації показників; при цьому 

першими повинні розглядатись та вноситись у специфікацію показники з більшими 

ваговими коефіцієнтами (перші у сортованому списку відсутніх показників); 

8) формування запиту до розробників КВІ щодо вимог, які регламентують 

показники якості (з рекомендованою пріоритетністю доповнення); внесення 

необхідних доповнень у КВІ; доповнення специфікації показниками; 

9) повторення етапів 1-8 доти, доки  не стане можливим визначити всі 

метрики та характеристики ПЗ, або доки не буде сформовано висновок про 

недостатність інформації щодо якості (показників) у специфікації вимог до ПЗ.  
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Схему методу оцінювання достатності інформації щодо якості (для 

метричного аналізу) у специфікаціях вимог до програмного забезпечення  на 

основі зваженої онтології подано на рис. 4.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рішенням замовника 

Специфікація вимог до ПЗ 
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Етап проектування архітектури 

- 
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Висновок про необхідність доповнення 

специфікації для визначення якості ПЗ, 

а також про пріоритетність доповнення 

показників у специфікацію вимог 

Доповнення КВІ та специфікації 
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показників  

Сортування відсутніх 

показників за спаданням 

значень вагових коефіцієнтів 

 

Рис. 4.11. Схема методу оцінювання достатності інформації щодо якості (для 

метричного аналізу) у специфікаціях вимог до ПЗ  на основі зваженої онтології 



200 

4.3. Метод оцінювання результатів проектування та прогнозування 

характеристик програмного забезпечення на основі штучної нейронної 

мережі 

 

Беручи до уваги результати аналізу особливостей представлення метричної 

інформації для оцінювання якості програмного забезпечення, описані у підрозділі 

1.5, очевидно, що необхідно розробляти методи та засоби оцінювання результатів 

проектування та прогнозування характеристик ПЗ на основі результатів 

метричного аналізу.  

Виходячи з аналізу метрик, значення яких доступні на етапі проектування 

архітектури (таблиця А.4 Додатку А), можна одержати оцінки, що характеризують 

етапи формування та формулювання вимог і проектування архітектури, який 

здійснюється конкретною софтверною компанією, і отримаємо прогнозовані 

оцінки складності та якості майбутнього ПЗ за результатами етапів формування та 

формулювання вимог і проектування архітектури. Одержані оцінки результатів 

формування та формулювання вимог і проектування архітектури характеризують 

рівень софтверної компанії та серйозність ставлення компанії до даного 

замовлення, а також дають дані замовнику для вибору кращої софтверної компанії 

для розроблення необхідного проекту та ПЗ. Прогнозовані оцінки характеристик 

складності та якості майбутнього ПЗ дають прогноз щодо якості реалізації 

конкретної версії проекту та дають змогу порівняти між собою різні версії проекту 

з такої точки зору. 

Враховуючи запропоновану концепцію оцінювання результатів 

проектування та прогнозування характеристик ПЗ, а також розроблену модель 

процесу оцінювання результатів проектування та прогнозування характеристик 

ПЗ на основі ШНМ, представлені у підрозділі 2.5, розроблено метод оцінювання 

результатів проектування та прогнозування характеристик ПЗ, який використовує 

ШНМ для апроксимації метрик, що характеризують ПЗ на етапі проектування 

архітектури, в результаті чого надає оцінку якості та складності етапу 

проектування архітекури та прогноз характеристик ПЗ, що розробляється. Отже, 
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пропонований метод дає змогу оцінити проект та спрогнозувати характеристики 

складності та якості майбутнього ПЗ на основі точних або прогнозованих значень 

метрик складності та якості ПЗ етапу проектування архітектури [79]. 

ШНМ для опрацювання метрик етапу проектування архітектури ПЗ має 9 

входів x  та 15 входів x , оскільки на входи x подаються кількісні значення 

метрик етапу проектування архітектури з точним значенням, яких в результаті 

попереднього аналізу (таблиця А.4 Додатку А) виявлено 9, а на входи x  

подаються кількісні значення метрик етапу проектування архітектури з 

прогнозованим значенням, яких в в результаті попереднього аналізу (таблиця А.4 

Додатку А) виявлено 15. 

Вхідні дані для ШНМ подаються у вигляді наступних множин [79, 105, 106]: 

1) множина метрик складності з точними значеннями 

},,,{}4,1{ IMPNIsnscxmSCXM ZV
n
exvexv  , де n

exvscxm  – кількісне значення 

n -ї метрики складності з точним значенням, якщо ця метрика визначалась, інакше 

(-1);  

2) множина метрик якості з точними значеннями 

},,,,{}5,1{ MbqMmtRupCppChposqmSQM o
exvexv  , де o

exvsqm  – кількісне 

значення o -ї метрики якості з точним значенням, якщо ця метрика визначалась, 

інакше (-1);  

3) множина метрик складності з прогнозованими значеннями 

},,),(,,{}6,1{ CmpNclGVHDiffLOCqscxmSCXM прогноч
q
prvprv  , де 

q
prvscxm  

– кількісне значення q -ї метрики складності з прогнозованим значенням, якщо ця 

метрика визначалась, інакше (-1);  

4) множина метрик якості з прогнозованими значеннями 

},,,,,,,,{}9,1{ DpLcFpCccCptSqcSccSdtSctssqmSQM s
prvprv  , де s

prvsqm  –  

кількісне значення s -ї метрики якості з прогнозованим значенням, якщо ця 

метрика визначалась, інакше (-1). 



202 

Результатами опрацювання цих множин є: 

1) оцінка складності проекту Pce  в діапазоні [0, 1], де значення «0»  

означає, що метрики складності з точними значеннями не визначались, значення 

«близько 0» – проект складний для реалізації та передбачає високу вартість 

реалізації, а значення «1» – проект простий для реалізації; 

2) оцінка якості проекту Pqe  в діапазоні [0, 1] , де «0» – метрики якості з 

точними значеннями не визначались, «близько 0» – проект неякісний, а «1» – 

проект задовольняє вимоги замовника щодо якості; 

3) прогноз складності майбутнього програмного забезпечення Scp  в 

діапазоні [0, 1], де «0» –  метрики складності з прогнозованими значеннями не 

визначались, «близько 0» – майбутнє ПЗ буде мати суттєву складність, а «1» – 

майбутнє ПЗ очікується простим; 

4) прогноз якості майбутнього програмного забезпечення Sqp   в 

діапазоні [0, 1] , де «0» – метрики якості з прогнозованими значеннями не 

визначались, «близько 0» – майбутнє ПЗ буде неякісним, а «1» – майбутнє ПЗ 

очікується високої якості. 

Основою для одержання оцінки складності проекту є елементи множини 

exvSCXM . Основою для одержання оцінки якості проекту є елементи множин 

exvSQM , але враховуються й елементи множини exvSCXM  . Основою для 

одержання прогнозу складності ПЗ, що розробляється, є елементи множини 

prvSCXM , але враховуються й елементи множин exvSCXM  і exvSQM . Основою 

для одержання прогнозу якості ПЗ, що розробляється, є елементи множин 

prvSQM , але враховуються й елементи множин exvSCXM , exvSQM  і prvSCXM  . 

На основі аналізу 4-х одержаних результатів робиться висновок про якість 

і складність проекту та очікувану якість і складність програмного забезпечення, 

яке розробляється за проектом. 

Отже, метод оцінювання результатів проектування та прогнозування 

характеристик ПЗ складається з наступних етапів [74, 85, 102, 116]:  
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1) підготовка метрик з точними та прогнозованими значеннями на етапі 

проектування архітектури для подання їх на вхід ШНМ;  

2) перевірка, чи не виходять одержані значення метрик за межі діапазонів 

значень входів ШНМ;  

3) опрацювання значень метрик штучною нейронною мережею;  

4) аналіз результатів функціювання ШНМ;  

5) формування висновку про складність та якість проекту і майбутнього ПЗ 

на основі результатів ШНМ. 

У результаті аналізу відомих архітектур штучних нейронних мереж, 

проведеного в пдірозділі 2.5 розділу 2, було обрано архітектуру для аналізу метрик 

етапу проектування архітектури ПЗ та прогнозування характеристик якості ПЗ. Так, 

у якості ШНМ аналізу метрик та прогнозування характеристик якості ПЗ 

використано багатошаровий (чотиришаровий) персептрон (рис. 4.12) [85]. 

 

Рис. 4.12. Архітектура ШНМ для аналізу метрик та прогнозування характеристик 

програмного забезпечення 
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Перш ніж реалізовувати ШНМ, слід визначити діапазони її вхідних 

значень. Для визначення діапазонів значень використовуваних метрик етапу 

проектування архітектури введемо певні припущення та накладемо певні 

обмеження на проекти та ПЗ, які будуть аналізуватись за допомогою методу 

оцінювання результатів проектування та прогнозування характеристик ПЗ [85]:  

1) 100 змінних для розрахунків і виведення, 100 модифікованих або 

створених в модулі змінних, 100 керуючих змінних та 100 невикористовуваних в 

модулі ("паразитних") змінних для кожного модуля програми;  

2) ПЗ має не більше 50 модулів;  

3) кожен модуль ПЗ пов'язаний з іншими 49 модулями одним зв'язком;  

4) в кожному модулі є не більше 50 процедур, які оновлюють структуру 

даних, не більше 50 процедур, які читають інформацію зі структури даних, та не 

більше 50 процедур, які читають і оновлюють структуру даних;  

5) кожен модуль реально одержує доступ до глобальної змінної стільки 

разів, скільки може одержати такий доступ;  

6) ПЗ містить не більше 50000 рядків вихідного коду;  

7) на постановку задачі потрібно 10% часу, на проектування - 35% часу, на 

програмування - 35% часу та на тестування, налагодження та перевірку якості - 

20% часу;  

8) 25% часу проектування витрачається на побудову та модифікацію моделей;  

9) максимальна кількість помилок моделей та прототипів одного модуля не 

повинна перевищувати 100;  

10) кількість унікальних операторів програми включно з іменами 

підпрограм не перевищує 25000, загальна кількість операндів програми не 

перевищує 50000, кількість унікальних операндів програми не перевищує 400;  

11) кожен рядок програми - це логічний оператор або оператор циклу, 

тобто кількість логічних операторів або операторів циклу не перевищує 50000;  

12) кількість операторів програми не перевищує 50000;  

13) кожна змінна модуля передається по його інтерфейсу;  
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14) максимальною очікуваною вартістю розроблення ПЗ в доларах США 

вважатимемо кількість рядків вихідного коду, поділену навпіл;  

15) 50% часу етапу тестування, налагодження та перевірки якості займає 

перевірка якості ПЗ;                  

16) кількість зовнішніх входів кожного модуля - 49, кількість зовнішніх 

виходів кожного модуля - 49, кількість зовнішніх запитів до кожного модуля - 49;  

17) кожен модуль має максимум 50 внутрішніх логічних файлів та 

використовує 50 зовнішніх логічних файлів;  

18) тип проекту не задано. 

Використовуючи вище наведені формули для розрахунку метрик, 

отримаємо наступні діапазони значень метрик етапу проектування архітектури 

програмного забезпечення (таблиця 4.5) [85]. 

 

Таблиця 4.5 

Діапазони значень метрик ПЗ етапу проектування архітектури 

№ Метрики з точними значеннями 
Метрики з прогнозованими 

значеннями 

1 2 3 

1 Метрика Чепіна: -1, 0..32500 
Очікувана LOC-оцінка: -1, 

0..50000  

2 
Метрика Джилба (абсолютна): -1, 

0..2450 
Метрика Холстеда: -1, 0..1562500 

3 Метрика Мак-Клура: -1, 0..120050 Метрика Мак-Кейба: -1, 0..2402 

4 Метрика Кафура: -1, 0..497500 
Метрика Джилба (відносна): -1, 

0..1  

5 Метрика зв'язності: -1, 0..10 
Кількість операторів програми: -1, 

0..50000 

6 Метрика зчеплення: -1, 0..9 
Оцінка складності інтерефйсів: -1, 

0..1 
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Продовження таблиці 4.5 

1 2 3 

7 
Метрика звертання до глобальних 

змінних: -1, 0..1 

Загальний час розроблення ПЗ: -1, 

0..520 (робочих днів) 

8 Час модифікації моделей: -1, 0..46 
Час етапу проектування: -1, 0..182 

(робочих днів) 

9 

Кількість виявлених помилок при 

інспектуванні моделей та прототипів: 

-1, 0..5000 

Продуктивність розроблення ПЗ: -

1, 0..5 (хвилин на один рядок 

коду)  

10  
Вартість перевірки якості ПЗ: - 1, 

0..20000 (грн) 

11  
Вартість розроблення ПЗ:  -1, 

0..200000 (грн) 

12  
Вартість реалізації коду програми: 

-1, 0..70000 (грн) 

13  
Функційний розмір (FP): -1, 

0..2945 

14  
Оцінка трудовитрат за моделлю 

Боема: -1, 0..394 (людиномісяців) 

15  

Оцінка тривалості проекту за 

моделлю Боема: -1, 0..520 

(робочих днів) 

 

Якщо ввести інші припущення і обмеження на проекти та ПЗ, оброблювані 

за допомогою даного методу, то одержимо інші діапазони значень вхідних даних 

ШНМ. Після цього потрібно буде внести відповідні корективи у Matlab-програму, 

яка моделює дану ШНМ, а потім виконати повторне навчання ШНМ. 

Таблиця 4.5 показує, що існує великий розкид діапазонів значень вхідних 

даних – значення вхідних векторів розрізняються в десятки, сотні, тисячі та навіть 

мільйони разів. 



207 

ШНМ реалізовано в пакеті Matlab [85, 86]. Для створення шаблону ШНМ 

використовувалась функція network. Було визначено кількість вхідних векторів 

(net.numInputs=4), шарів (net.numLayers=4), елементів кожного вхідного 

вектора ШНМ: net.inputs{1}.size=4; net.inputs{2}.size=5; 

net.inputs{3}.size=6; net.inputs{4}.size=9. 

Матриця зв'язності для зміщень: net.biasConnect=[1;1;1;1].  

Матриці зв'язності для входів, шарів, виходів та цілей задано наступним 

чином: net.inputConnect = [1 1 1 1; 0 0 0 0; 0 0 0 0; 0 0 0 

0]; net.layerConnect = [0 0 0 0; 1 0 0 0; 0 1 0 0; 0 0 1 

0]; net.outputConnect = [0 0 0 1]; net.targetConnect = [0 0 

0 1]. 

Діапазони значень вхідних векторів: net.inputs{1}.range = [0 

32500; 0 2450; 0 120050; 0 497500]; net.inputs{2}.range = 

[0 10; 0 9; 0 1; 0 46; 0 5000]; net.inputs{3}.range = [0 

50000; 0 1562500; 0 2402; 0 1; 0 50000; 0 1]; 

net.inputs{4}.range = [0 520; 0 182; 0 200000; 0 20000; 0 

5; 0 70000; 0 2945; 0 394; 0 24]. 

Кількість нейронів у шарах ШНМ: net.layers{1}.size=24; 

net.layers{2}.size=14; net.layers{3}.size=8; 

net.layers{4}.size=4. 

В якості функції ініціалізації для кожного шару ШНМ використано функцію 

Нгуена-Відроу (initnw). Для 1-3-го шарів у якості активаційної функції обрано 

гіперболічний тангенс, для 4-го (вихідного) шару активаційною є лінійна функція, 

згідно з формулою (2.75) для визначення функціоналу ефекторного шару ШНМ 

моделі процесу оцінювання результатів проектування та прогнозування 

характеристик ПЗ на основі ШНМ.   

Представлення ШНМ подано в пакеті Simulink (рис. 4.13-4.16) [86, 105]. 
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Рис. 4.13. Архітектура ШНМ в пакеті Simulink 

 

Рис. 4.14. Структурна схема шарів ШНМ 

 

Рис. 4.15. Структурна схема першого шару ШНМ 
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Рис. 4.16. Структурна схема другого шару ШНМ 

 

Структура третього та четвертого шарів аналогічна структурі другого шару. 

Для навчання одержаної ШНМ послідовність навчальних векторів 

(навчальну вибірку) задано у вигляді [103]: 

c={[32500;0;0;0] [30875;0;0;0] […]; - навчальні вектори для 

входу Input1; 

[0;0;0.15;0;0] [0;0;0.2;0;0] […]; - навчальні вектори для 

входу Input2; 

[3450;0;0;0;0;0] [5900;0;0;0;0;0] […]; - навчальні вектори 

для входу Input3;  

[0;0;0;0;1.7;0;0;0;0] [0;0;0;0;1.8;0;0;0;0] […]}; - 

навчальні вектори для входу Input4. 

Цільовий вектор визначено як:  

m={[0.05;0.02;0.01;0.01] [0.1;0.04;0.02;0.02] […]}. 

Якість рішень, наданих ШНМ, суттєво залежить від якості інформації, що 

використовується для її навчання. Дослідження [86, 105] показали, що найменшу 

похибку навчання одержано при комбінованому критерії якості навчання 

(msereg); оптимальною кількістю нейронів другого, прихованого, шару є 14 

нейронів. В ході дослідження виявлено, що похибка навчання суттєво не 

відрізняється для різних алгоритмів навчання  при використанні однакового 

критерію якості навчання (приблизно 0,102197), тому вибір алгоритму навчання 

обумовлювався показниками "кількість епох" та "час навчання", за якими кращими 

є алгоритми навчання OSS, CGB, SCG [105]. Навчальна вибірка складається з 1935 
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векторів, тестова вибірка – з 324 векторів. В результаті навчання отримано ШНМ, 

похибка навчання якої складає приблизно 0,102197 [106]. Похибка навчання 

мережі зменшується (а точність генералізації мережі збільшується) зі зростанням 

об'єму навчальної вибірки. 

Для розрахунку максимального об’єму навчальної вибірки використаємо 

формулу комбінаторики, яка дає змогу обчислити кількість сполучень без 

повторень: 10626
)!424(!4

!24

)!nm(!n
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)n,m(C 





 , де m – кількість вхідних 

нейронів (входів) ШНМ (m=24); n – кількість вихідних нейронів (виходів) ШНМ 

(n=4). Отже, при наявності більше 10 тисяч навчальних векторів можна 

застосувати статистичні методи. 

ШНМ використовується в умовах неповноти вхідної інформації. Для 

розрахунку необхідного об’єму навчальної вибірки для ШНМ, яку потрібно 

навчити з похибкою порядку 10
-1

 використаємо формулу [265]: 
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, де g – кількість вхідних нейронів (входів) ШНМ (g=24); 

h – кількість нейронів прихованого шару ШНМ (h=14+10=24), e0 - допустима 

похибка навчання (e0=10
-1

). Отже, 5760 векторів навчальної вибірки достатньо для 

того, щоб навчити ШНМ розпізнавати можливі ситуації з заданою точністю 

В результаті навчання отримано ШНМ з похибкою навчання, 

обумовленою недостатністю векторів навчальної вибірки (для нарощування 

потужності навчальної вибірки недостатньо інформації щодо результатів 

метричного аналізу). 

Протестуємо роботу нейромережі на двох вибірках, які різняться лише 

значенням однієї з метрик, що має малий діапазон значень, на основі яких 

розраховується якість проекту [89]. 

Перша вибірка: 

с1={[1625;170;6050;30000]; - вектор для входу Input1; 

[10;1;0;2;250]; - вектор для входу Input2; 

[5900;156251;240;0.1;5000;0.1]; - вектор для входу Input3;  
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[52;19;20000;2000;0.6;7000;280;43; 3]}; - вектор для входу 

Input4. 

Вихідний вектор після опрацювання першої вибірки:  

m1={[0.95;0.97;0.901;0.91]}. 

Подамо на входи нейромережі другу вибірку: 

 с2={[1625;170;6050;30000];  

[10;1;1;2;250]; 

[5900;156251;240;0.1;5000;0.1]; 

[52;19;20000;2000;0.6;7000;280;43;3]};  

Вихідний вектор після опрацювання другої  вибірки:  

m2={[0.95;0.97;0.901;0.91]}. 

Як бачимо, вихідний вектор нейромережі абсолютно не змінився – і для 

першої, і для другої вибірок він свідчить про високу якість проекту і ПЗ,  хоча 

значення метрики звертання до глобальних змінних змінилось з мінімального 

значення, яке свідчить про високу якість проекту, на максимальне значення, яке 

свідчить про низьку якість проекту. 

Розглянемо інший приклад.  

Подамо на входи нейромережі вибірку: 

c1={[29250;2210;108050;449500];  

[1;7;0.9;41;4500]; 

[45100;1406251;2160;1;45000;0.9]; 

[468;163;180000;18000;4.6;63000; 2660;361;21]};  

Вихідний вектор після опрацювання такої  вибірки:  

m1={[0.1;0.11;0.104;0.101]}. 

Подамо на входи нейромережі іншу вибірку, яка знову відрізнятиметься 

лише значенням однієї з метрик, на основі яких прогнозується складність ПЗ, що 

розробляється: 

c2={[29250;2210;108050;449500];  

[1;7;0.9;41;4500]; 

[45100;78126;2160;1;45000;0.9]; 
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[468;163;180000;18000;4.6;63000; 2660;361;21]};  

Вихідний вектор після опрацювання цієї  вибірки:  

m2={[0.1;0.11;0.54;0.101]}. 

В цьому випадку вихідний вектор нейромережі суттєво змінився – для 

першої вибірки він свідчить про високу складність проекту і ПЗ, для другої вибірки 

– про високу складність проекту і середню складність ПЗ, що розробляється, хоча 

змінилось значення лише однієї метрики – метрики Холстеда – з максимального 

значення, яке свідчить про високу складність майбутнього ПЗ, на близьке до 

мінімального значення, яке свідчить про простоту розроблюваного ПЗ [89]. 

Проведено також інші експерименти, в яких істотно змінювались значення 

метрик з малими діапазонами значень, але вихідні вектори ШНМ залишались 

незмінними, а також експерименти, в яких істотно змінювались значення метрик з 

великими діапазонами значень, що призводило до істотної зміни певних значень 

вихідних векторів. Отже, якщо подавати на входи ШНМ дані в 

немасштабованому, вигляді, то ШНМ стає нечутливою до входів з малими 

діапазонами значень, тобто метрики зв'язності, зчеплення, звертання до 

глобальних змінних, час модифікації моделей, Джилба (відносна), прогнозована 

оцінка складності інтерфейсів, продуктивність розроблення ПЗ не впливають на 

результати роботи ШНМ, а визначальними при розрахунку результатів 

нейромережі є входи (метрики) з великими діапазонами значень. 

Очевидно, що слід певним чином опрацьовувати вхідні дані ШНМ. 

Виконаємо опрацювання навчальної та тестової вибірок ШНМ за допомогою 

масштабування Matlab-функцією premnmx [264] – препроцесорна обробка 

навчальної вибірки шляхом приведення значень елементів векторів входу та цілі 

до інтервалу [-1..1]. Похибка навчання, яка відображає реакцію ШНМ на вхідні дані,  

складає приблизно 0,408835. 

Протестуємо роботу нейромережі на двох вибірках, які різняться лише 

одним значенням – однієї з метрик з малим діапазоном значень, на основі яких 

розраховується якість проекту [89, 117]. Перша вибірка: 

с1={[1625;170;6050;30000];  
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[10;1;0;2;250];  

[5900;156251;240;0.1;5000;0.1];  

[52;19;20000;2000;0.6;7000;280;43;3]};  

Вихідний вектор після опрацювання першої вибірки:  

m1={[0.95;0.97;0.901;0.91]}. 

Подамо на входи нейромережі другу вибірку: 

 с2={[1625;170;6050;30000];  

[10;1;1;2;250]; 

[5900;156251;240;0.1;5000;0.1]; 

[52;19;20000;2000;0.6;7000;280;43;3]};  

Вихідний вектор після опрацювання другої  вибірки:  

m2={[0.95;0.547;0.901;0.91]}. 

Результати функціонування ШНМ для першої вибірки свідчить про високу 

якість проекту і ПЗ, а вихідний вектор нейромережі для другої вибірки свідчить 

про середню якість проекту, хоча змінилось  значення лише однієї метрики – 

метрики звертання до глобальних змінних – з мінімального значення, яке свідчить 

про високу якість проекту, на максимальне значення, яке свідчить про низьку 

якість проекту. 

Розглянемо інший приклад.  

Подамо на входи ШНМ вибірку: 

 c1={[29250;2210;108050;449500];  

[1;7;0.9;41;4500]; 

[45100;1406251;2160;1;45000;0.9]; 

[468;163;180000;18000;4.6;63000; 2660;361;21]};  

Вихідний вектор після опрацювання такої  вибірки:  

m1={[0.1;0.11;0.104;0.101]}. 

Подамо на входи ШНМ іншу вибірку, яка знову відрізнятиметься лише 

одним значенням - однієї з метрик, на основі яких прогнозується складність ПЗ, 

що розробляється: 

c2={[29250;2210;108050;449500];  



214 

[1;7;0.9;41;4500]; 

[45100;78126;2160;1;45000;0.9]; 

[468;163;180000;18000;4.6;63000; 2660;361;21]};  

Вихідний вектор після опрацювання цієї  вибірки:  

m2={[0.1;0.11;0.104;0.101]}. 

В цьому випадку вихідний вектор нейромережі абсолютно не змінився – 

він свідчить про високу складність проекту і ПЗ, хоча істотно змінилось значення 

метрики Холстеда – з максимального значення, яке свідчить про високу 

складність ПЗ, що розробляється, на близьке до мінімального значення, яке 

свідчить про простоту майбутнього ПЗ. 

Проведено також інші експерименти, в яких істотно змінювались значення 

метрик з малими діапазонами значень, що призводило до змін певних величин 

вихідних векторів, а також експерименти, в яких істотно змінювались значення 

метрик з великими діапазонами значень, що абсолютно не впливало на вихідні 

вектори нейромережі [89, 117].  

Отже, при масштабуванні вхідних значень нейромережі функцією 

premnmx входи з малими діапазонами значень значно впливатимуть на 

результати функціонування ШНМ, а входи з великими діапазонами значень 

викличуть появу нейронів, які не враховуються при розрахунку результуючого 

вектора ШНМ. Відтак, втрачається частина значущої інформації, оскільки 

метрики з великими діапазонами значень (метрики Чепіна, Мак-Клура, Кафура, 

LOC-оцінка, Холстеда, прогнозована кількість операторів програми, очікувана 

вартість розроблення ПЗ, прогнозована вартість перевірки якості ПЗ, прогнозовані 

витрати на реалізацію коду) не впливають на результати роботи нейромережі [89]. 

Дослідження показали, що при опрацюванні немасштабованих вхідних 

вибірок ШНМ нечутлива до входів з малими діапазонами значень, а входи з 

великими діапазонами визначають результати роботи ШНМ. При опрацюванні 

масштабованих вхідних вибірок саме входи з малими діапазонами значень є 

визначальними, а входи з великими діапазонами значень не впливають на роботу 
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нейромережі, тобто вбудована у пакет Matlab функція масштабування входів 

нейромережі premnmx не підходить для опрацювання значень метрик ПЗ [89].  

Вбудована у Matlab функція нормування prestd може опрацьовувати 

вхідні значення, які мають нормальний закон розподілу, отже, також не підходить 

для опрацювання значень метрик ПЗ. Вбудована функція факторного аналізу 

prepca також не може опрацьовувати значення метрик ПЗ, оскільки для її 

застосування вхідні значення не повинні корелювати між собою.  

Отже, жодна із вбудованих функцій пакету Matlab не підходить для 

опрацювання значень метрик ПЗ етапу проектування архітектури [89, 117].  

Основними параметрами при виборі варіанту реалізації ПЗ на сьогодні є 

вартість та тривалість розроблення і репутація фірми-проектувальника, але 

рішення, прийняті на основі цих параметрів, не завжди гарантують належну 

якість ПЗ. Прогнозовані оцінки характеристик ПЗ, що розробляється, дають 

прогноз щодо якості реалізації конкретної версії проекту та забезпечують 

можливість порівняти між собою різні версії проектів у ситуації, коли вартість і 

тривалість приблизно однакові.  

 

4.4 Висновки 

 

У розділі розроблено метод оцінювання достатності інформації щодо 

якості (для метричного аналізу) у специфікаціях вимог до ПЗ  на основі онтології, 

який відрізняється від відомих тим, що на основі порівняльного аналізу онтологій 

дає можливість сформувати висновок про достатність інформації щодо якості 

(показників) у специфікації вимог для визначення певних метрик ПЗ і про 

необхідність доповнення КВІ та специфікації показниками.  

Аналіз метрик довів факт їх взаємної кореляції за спільними показниками, яка 

може погіршувати точність та достовірність визначення характеристик ПЗ. За 

методом оцінювання вагових коефіцієнтів атрибутів якості ПЗ, розробленим у 

підрозділі 3.3, виконано оцінювання вагових коефіцієнтів показників специфікації для 
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визначення відповідних метрик. Чисельник отриманих вагових коефіцієнтів вказує на 

кількість метрик, які неможливо визначити за відсутності даного показника.  

Розроблено метод оцінювання достатності інформації щодо якості (для 

метричного аналізу) у специфікаціях вимог до ПЗ  на основі зваженої онтології, 

який відрізняється від відомих тим, що, за рахунок маркування вагових 

коефіцієнтів показників у базовій онтології, дає можливість відсортувати всі 

відсутні у специфікації вимог до ПЗ показники за спаданням значень вагових 

коефіцієнтів, тобто встановити пріоритетність їх доповнення у КВІ та 

специфікацію, тим самим надаючи рекомендації щодо покращення бізнес-вимог 

та специфікації вимог до ПЗ. 

Розроблені методи достатності інформації щодо якості (для метричного 

аналізу) у специфікаціях вимог до ПЗ на основі онтологій, завдяки своїй 

можливості доповнення специфікації вимог необхідною інформацією, дають 

можливість підвищити достатність об’єму інформації у специфікації для 

оцінювання якості ПЗ на ранніх етапах життєвого циклу, що призводить до 

зменшення розміру розриву у знаннях та сектору з невідомою інформацією про ПЗ. 

Розроблено метод оцінювання результатів проектування та прогнозування 

характеристик ПЗ, в якому точні та прогнозовані значення метрик якості та 

складності ПЗ на етапі проектування архітектури опрацьовуються ШНМ, що дає 

змогу оцінити складність та якість програмного проекту, а також прогнозовану 

складність та якість ПЗ, що розробляється. Надані методом оцінки та висновки 

забезпечують можливість порівняти між собою різні версії проектів у ситуації, 

коли вартість і тривалість приблизно однакові.  

Таким чином, запропоновані у розділі методи надають замовнику інформацію 

для вибору специфікації вимог до ПЗ та дають змогу порівняти між собою різні версії 

специфікацій, тобто є основою для прийняття мотивованого та обґрунтованого 

рішення щодо вибору специфікації вимог на основі не лише вартісних та часових 

характеристик, але й з врахуванням достатності інформації щодо якості, складності та 

якості програмного проекту, прогнозованої складності та якості майбутнього ПЗ. 
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РОЗДІЛ 5 

ФОРМУВАННЯ ВИСНОВКУ  

ПРО ДОСТАТНІСТЬ  ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЯКОСТІ  

У СПЕЦИФІКАЦІЯХ ВИМОГ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

 

5.1. Спосіб генерування та наповнення шаблону онтології для 

визначення якості конкретного програмного забезпечення 

 

Для оцінювання достатності інформації щодо якості (за стандартом ISO 

25010:2011) у специфікаціях вимог до ПЗ на основі онтології за методами 

оцінювання достатності інформації щодо якості (за стандартом ISO 25010:2011) у 

специфікаціях вимог до ПЗ на основі онтології та на основі зваженої онтології, 

необхідно виконати генерування та наповнення шаблону онтології для визначення 

якості конкретного програмного забезпечення. Процес генерування та наповнення 

шаблону онтології для визначення якості конкретного ПЗ слід максимально 

автоматизувати та спростити з метою мінімізації впливу людського фактору та з 

метою спрощення оцінювання достатності інформації щодо якості (за стандартом 

ISO 25010:2011) у специфікаціях вимог до ПЗ як розробником, так і замовником. 

На основі розробленої базової (універсальної) онтологічної моделі 

предметної галузі «Інженерія програмного забезпечення» (частина «Специфікація 

вимог до ПЗ (атрибути якості)»), представленої формулою (2.72) у підрозділі 2.5, 

розроблено базову онтологію предметної галузі «Інженерія програмного 

забезпечення» (частина «Специфікація вимог до ПЗ (атрибути якості)») – рис. 5.1. 

В даній онтології необхідні атрибути якості представлені з врахуванням розподілу 

за розділами специфікації, за рахунок чого розроблена онтологія є шаблоном 

специфікації вимог до ПЗ з точки зору наявності атрибутів [77] та надає візуальні 

підказки користувачу про місце розташування тих чи інших атрибутів у 

специфікації вимог до ПЗ.  
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Рис. 5.1. Фрагмент онтології предметної галузі «Інженерія програмного 

забезпечення» (частина «Специфікація вимог до ПЗ (атрибути якості)») – шаблон 

специфікації вимог до ПЗ з точки зору наявності атрибутів якості 

 

У підрозділі 3.2 було побудовано базову онтологію предметної галузі 

«Інженерія програмного забезпечення» (частина «Якість ПЗ»), представлену на 

рис. 3.5, 3.6 та на рис. Б.1-Б.6 Додатку Б. Розроблена базова онтологія містить всі 

138 атрибутів якості ПЗ, які можуть міститись у специфікації вимог до ПЗ. Тому з 

метою автоматизації та спрощення генерування та наповнення шаблону онтології 

для визначення якості конкретного ПЗ розробимо спосіб генерування та 

наповнення шаблону онтології для визначення якості конкретного ПЗ, базуючись 

саме на базовій онтології предметної галузі «Інженерія програмного 

забезпечення» (частина «Якість ПЗ»). 
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Спосіб генерування та наповнення шаблону онтології для визначення 

якості конкретного ПЗ складається з таких етапів [74, 77, 110]: 

1) відкрити базову онтологію предметної галузі «Інженерія програмного 

забезпечення» (частина «Якість ПЗ»); 

2) використовуючи результати аналізу специфікації вимог до ПЗ 

конкретного ПЗ на предмет наявності атрибутів, необхідних для визначення 

підхарактеристик та характеристик якості ПЗ, проведеного на кроці №1 Методу 

оцінювання достатності інформації щодо якості (за стандартом ISO 25010:2011) у 

специфікаціях вимог до ПЗ  на основі онтології (підрозділ 3.2), видалити з базової 

онтології всі атрибути, яких не було виявлено у специфікації вимог до ПЗ 

конкретного ПЗ; 

3) зберегти внесені зміни, створюючи тим самим онтологію для 

визначення якості конкретного програмного забезпечення. 

 

5.2. Метод формування логічного висновку про достатність інформації 

щодо якості (за стандартом ISO 25010:2011) у специфікаціях вимог до 

програмного забезпечення 

 

Насамперед, розробимо продукційні правила формування логічного висновку 

про достатність інформації щодо якості (за стандартом ISO 25010:2011) у 

специфікаціях вимог до ПЗ (множина },..,{ 1401 prprPR  ) на основі базової та 

зваженої базової онтологій предметної галузі «Інженерія програмного забезпечення 

(частина «Якість ПЗ») [77, 100, 110], розроблених у підрозділах 3.2, 3.4:  

1) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній (користувач видалив з 

базової онтології) атрибут «Number Of Functions (Кількість функцій)», то: 

1:  fcfc  (недостатньо інформації для визначення підхарактеристики Functional 

Completeness (Функційна повнота), тому лічильник відсутніх атрибутів для цієї 

підхарактеристики збільшується на 1), 1:  fafa  (лічильник відсутніх атрибутів 

для підхарактеристики Functional Appropriateness (Функційна доцільність)), 

1:  ftft  (лічильник відсутніх атрибутів для Fault Tolerance (Відмовостійкість)), 
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1:  arar  (лічильник відсутніх атрибутів для Appropriateness Recognisability 

(Розпізнавання доцільності)), 1:  lblb  (лічильник відсутніх атрибутів для 

Learnability (Можливість вивчення)), 1:  obob  (лічильник відсутніх атрибутів 

для Operability (Керованість)), 1:  mdmd  (лічильник відсутніх атрибутів для 

Modularity (Модульність)), 1:  mfbmfb  (лічильник відсутніх атрибутів для 

Modifability (Модифікованість)), 1:  cexcex  (лічильник відсутніх атрибутів для 

CoExistence (Співіснування)), 1:  abab  (лічильник відсутніх атрибутів для 

Adaptability (Адаптованість)), 1:  rbrb  (лічильник відсутніх атрибутів для 

Replaceability (Можливість заміни)) і, відповідно, 2:  fyfy  (недостатньо 

інформації для визначення двох підхарактеристик характеристики Functional 

Suitability (Функційна придатність), тому лічильник відсутніх атрибутів для цієї 

характеристики збільшується на 2), 1:  ryry  (лічильник відсутніх атрибутів для 

характеристики Reliability (Надійність)), 3:  uyuy  (лічильник відсутніх 

атрибутів для Usability (Зручність використання)), 2:  mymy  (лічильник 

відсутніх атрибутів для Maintainability (Супроводжуваність)), 1:  cycy  

(лічильник відсутніх атрибутів для Compatibility (Сумісність)), 2:  pypy  

(лічильник відсутніх атрибутів для Portability (Можливість переносу)), тобто 

недостатньо інформації для визначення 11 з 31 підхарактеристики, а також 6 з 8 

характеристик якості ПЗ;  mas[Number Of Functions]:=11/138 (у 

відповідний елемент масиву mas записується ваговий коефіцієнт відсутнього 

атрибуту, визначений за зваженою базовою онтологією предметної галузі 

«Інженерія програмного забезпечення (частина «Якість ПЗ»)»); 

2) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут  «Operation Time 

(Час роботи)», то: 1:  fcrfcr  (лічильник відсутніх атрибутів для 

підхарактеристики Functional Correctness (Функційна коректність)), 1:  fafa , 

1:  mama  (лічильник відсутніх атрибутів для Maturity (Зрілість)), 1:  avav  

(лічильник відсутніх атрибутів для Availability (Наявність)), 1:  rvbrvb  

(лічильник відсутніх атрибутів для Recoverability (Відновлюваність)), 1:  tbtb  

(лічильник відсутніх атрибутів для Time Behaviour (Поведінка у часі)), 1:  ruru  
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(лічильник відсутніх атрибутів для Resource Utilization (Поведінка ресурсів)), 

1:  lblb , 1:  obob , 1:  mdmd , 1:  mfbmfb , 1:  tsttst  (лічильник 

відсутніх атрибутів для Testability (Тестованість)), 1:  cfcf  (лічильник 

відсутніх атрибутів для Confidentiality (Конфіденційність)), 1:  igig  (лічильник 

відсутніх атрибутів для Integrity (Цілісність)), 1:  cexcex , 1:  ioio  (лічильник 

відсутніх атрибутів для Interoperability (Взаємодія)), 1:  abab  і, відповідно, 

2:  fyfy , 3:  ryry , 2:  eyey  (лічильник відсутніх атрибутів для 

характеристики Performance Efficiency (Ефективність)), 2:  uyuy , 3:  mymy , 

2:  sysy  (лічильник відсутніх атрибутів для Security (Захищеність)), 

2:  cycy , 1:  pypy , тобто недостатньо інформації для визначення 17 з 31 

підхарактеристики, а також 8 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Operation 

Time]:=17/138; 

3)–138) – аналогічно сформовано правила для решти 136 атрибутів 

(Додаток В); 

139) якщо 0fc  та 0fcr  та 0fa  та 0ma  та 0av  та 0ft  та 

0rvb  та 0tb  та 0ru  та 0ccy  та 0ar  та 0lb  та 0ob  та 0uepr  та 

0uiae  та 0acsb  та 0md  та 0rusb  та 0anb  та 0mfb  та 0tsb  та 0cf  

та 0ig  та 0nrpd  та 0accb  та 0athc  та 0cex  та 0io  та 0ab  та 0ib  

та 0rb , то у КВІ та специфікації вимог до ПЗ достатньо інформації для 

визначення всіх підхарактеристик, інакше: у КВІ та специфікації вимог до ПЗ 

недостатньо інформації щодо якості (атрибутів) для визначення певних 

підхарактеристик якості ПЗ:  

- якщо 40  fc , то: у КВІ та специфікації вимог до ПЗ недостатньо 

інформації для визначення підхарактеристики Functional Completeness (Функційна 

повнота); якщо 4fc , то у специфікації вимог до ПЗ взагалі відсутня інформація 

для визначення підхарактеристики Functional Completeness (Функційна повнота); 
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- якщо 50  fcr , то: недостатньо інформації для Functional 

Correctness (Функційна коректність); якщо 5fcr , то взагалі відсутня інформація 

для Functional Correctness (Функційна коректність); 

- якщо 60  fa , то: недостатньо інформації для Functional 

Appropriateness (Функційна доцільність); якщо 6fa , то взагалі відсутня 

інформація для Functional Appropriateness; 

- якщо 140  ma , то: недостатньо інформації для Maturity 

(Зрілість); якщо 14ma , то взагалі відсутня інформація для Maturity; 

- якщо 40  av , то: недостатньо інформації для Availability 

(Наявність); якщо 4av , то взагалі відсутня інформація для Availability; 

- якщо 50  ft , то: недостатньо інформації для Fault Tolerance 

(Відмовостійкість); якщо 5ft , то взагалі відсутня інформація для Fault 

Tolerance; 

- якщо 70  rvb , то: недостатньо інформації для Recoverability 

(Відновлюваність); якщо 7rvb , то взагалі відсутня інформація для 

Recoverability; 

- якщо 70  tb , то: недостатньо інформації для Time Behaviour 

(Поведінка у часі); якщо 7tb , то взагалі відсутня інформація для Time 

Behaviour; 

- якщо 140  ru , то: недостатньо інформації для Resource Utilization 

(Поведінка ресурсів); якщо 14ru , то взагалі відсутня інформація для Resource 

Utilization; 

- якщо 50  ccy , то: недостатньо інформації для Capacity (Ємність); 

якщо 5ccy , то взагалі відсутня інформація для Capacity; 

- якщо 60  ar , то: недостатньо інформації для Appropriateness 

Recognisability (Розпізнавання доцільності); якщо 6ar , то взагалі відсутня 

інформація для Appropriateness Recognisability; 
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- якщо 80  lb , то: недостатньо інформації для Learnability 

(Можливість вивчення); якщо 8lb , то взагалі відсутня інформація для 

Learnability; 

- якщо 130  ob , то: недостатньо інформації для Operability 

(Керованість); якщо 13ob , то взагалі відсутня інформація для Operability; 

- якщо 110  uepr , то: недостатньо інформації для User Error 

Protection (Захист від помилок користувача); якщо 11uepr , то взагалі відсутня 

інформація для User Error Protection; 

- якщо 60  uiae , то: недостатньо інформації для User Interface 

Aesthethics (Естетичність інтерфейсу користувача); якщо 6uiae , то взагалі 

відсутня інформація для User Interface Aesthethics; 

- якщо 50  acsb , то: недостатньо інформації для Accessibility 

(Доступність); якщо 5acsb , то взагалі відсутня інформація для Accessibility; 

- якщо 70  md , то: недостатньо інформації для Modularity 

(Модульність); якщо 7md , то взагалі відсутня інформація для Modularity; 

- якщо 60  rusb , то: недостатньо інформації для Reusability 

(Повторне використання); якщо 6rusb , то взагалі відсутня інформація для 

Reusability; 

- якщо 60  anb , то: недостатньо інформації для Analysability 

(Аналізованість); якщо 6anb , то взагалі відсутня інформація для Analysability; 

- якщо 80  mfb , то: недостатньо інформації для Modifability 

(Модифікованість); якщо 8mfb , то взагалі відсутня інформація для Modifability; 

- якщо 60  tst , то: недостатньо інформації для Testability 

(Тестованість); якщо 6tst , то взагалі відсутня інформація для Testability; 

- якщо 100  cf , то: недостатньо інформації для Confidentiality 

(Конфіденційність); якщо 10cf , то взагалі відсутня інформація для 

Confidentiality; 

- якщо 80  ig , то: недостатньо інформації для Integrity 

(Цілісність); якщо 8ig , то взагалі відсутня інформація для Integrity; 
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- якщо 20  nrpd , то: недостатньо інформації для Non Repudiation 

(Невідхилюваність); якщо 2nrpd , то взагалі відсутня інформація для Non 

Repudiation; 

- якщо 20  accb , то: недостатньо інформації для Accountability 

(Підзвітність); якщо 2accb , то взагалі відсутня інформація для Accountability; 

- якщо 10  athc , то: недостатньо інформації для Authenticity 

(Ідентичність); якщо 1athc , то взагалі відсутня інформація для Authenticity; 

- якщо 40  cex , то: недостатньо інформації для CoExistence 

(Співіснування); якщо 4cex , то взагалі відсутня інформація для CoExistence; 

- якщо 50  io , то: недостатньо інформації для Interoperability 

(Взаємодія); якщо 5io , то взагалі відсутня інформація для Interoperability; 

- якщо 110  ab , то: недостатньо інформації для Adaptability 

(Адаптованість); якщо 11ab , то взагалі відсутня інформація для Adaptability; 

- якщо 40  ib , то: недостатньо інформації для Installability 

(Можливість інсталяції); якщо 4ib , то взагалі відсутня інформація для 

Installability; 

- якщо 30  rb , то: недостатньо інформації для Replaceability 

(Можливість заміни); якщо 3rb , то взагалі відсутня інформація для 

Replaceability; 

140) якщо 0fy  та 0ry  та 0ey  та 0uy  та 0my  та 0sy  та 0cy  

та 0py , то інформації щодо якості (атрибутів) у КВІ та специфікації вимог до 

ПЗ достатньо для визначення характеристик якості ПЗ за стандартом ISO 

25010:2011, інакше:  

1. у КВІ та специфікації вимог до ПЗ недостатньо інформації щодо 

якості (атрибутів) для визначення певних характеристик якості ПЗ: 

- якщо 150  fy , то: у КВІ та специфікації вимог до ПЗ недостатньо 

інформації для визначення характеристики Functional Suitability (Функційна 

придатність); якщо 15fy , то у специфікації вимог до ПЗ взагалі відсутня 

інформація для визначення характеристики Functional Suitability;  
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- якщо 300  ry , то: недостатньо інформації для визначення 

характеристики Reliability (Надійність); якщо 30ry , то взагалі відсутня 

інформація для Reliability; 

- якщо 260  ey , то: недостатньо інформації для визначення 

характеристики Performance Efficiency (Ефективність); якщо 26ey , то взагалі 

відсутня інформація для Performance Efficiency; 

- якщо 490  uy , то: недостатньо інформації для визначення 

характеристики Usability (Зручність використання); якщо 49uy , то взагалі 

відсутня інформація для Usability; 

- якщо 330  my , то: недостатньо інформації для визначення 

характеристики Maintainability (Супроводжуваність); якщо 33my , то взагалі 

відсутня інформація для Maintainability; 

- якщо 230  sy , то: недостатньо інформації для визначення 

характеристики Security (Захищеність); якщо 23sy , то взагалі відсутня 

інформація для Security; 

- якщо 90  cy , то: недостатньо інформації для визначення 

характеристики Compatibility (Сумісність); якщо 9cy , то взагалі відсутня 

інформація для Compatibility; 

- якщо 180  py , то: недостатньо інформації для визначення 

характеристики Portability (Можливість переносу); якщо 18py , то взагалі 

відсутня інформація для Portability; 

2. відсортувати масив mas за спаданням значень елементів (вагових 

коефіцієнтів відсутніх атрибутів);  

3. вивести індекси тих елементів відсортованого масиву mas, які 

мають значення, відмінне від 0 – як рекомендовану пріоритетність доповнення 

атрибутів у специфікацію вимог до ПЗ. 

На основі продукційних правил формування логічного висновку про 

достатність інформації щодо якості (за стандартом ISO 25010:2011) у 
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специфікаціях вимог до ПЗ, розробимо метод формування логічного висновку про 

достатність інформації щодо якості (за стандартом ISO 25010:2011) у 

специфікаціях вимог до програмного забезпечення [74, 77, 100, 110]: 

1) згідно з Методом оцінювання достатності інформації щодо якості (за 

стандартом ISO 25010:2011) у специфікаціях вимог до програмного забезпечення  

на основі онтології, враховуючи порівняльний аналіз онтологій, відбувається 

формування множини атрибутів },...,{ )138(1 nmqmsqms  , відсутніх в онтології для 

визначення якості конкретного програмного забезпечення; 

2) за методом здійснення пошуку в ширину в прямому напрямку [266], в 

підмножині продукційних правил },...,{ 1381 prpr  відбувається пошук правила для 

кожного з елементів множини },...,{ )138(1 nmqmsqms  , згідно з якими ведеться 

підрахунок лічильників відсутніх атрибутів для підхарактеристик та характеристик; 

3) згідно з правилами з підмножини },{ 140139 prpr , виконується аналіз 

інформації щодо якості (атрибутів) у специфікації вимог до ПЗ на предмет достатності 

і, у разі недостатності, формуються висновки, для визначення яких підхарактеристик 

та характеристик якості ПЗ недостатньо інформації, а також формується сортований 

(за ваговими коефіцієнтами) список відсутніх атрибутів як рекомендована 

пріоритетність доповнення атрибутів у КВІ та специфікацію вимог до ПЗ; 

4) виконується числова оцінка достатності об’єму наявної у специфікації 

вимог інформації щодо якості (атрибутів) – слід прагнути, щоб ця оцінка була 

якомога більшою, тобто прямувала до 1: 

- за підхарактеристиками: 

                  

3411541228106

866756111386

514775414654

rbibabiocexathcaccbnrpdigcftst

mfbanbrusbmdacsbuiaeueproblbar

ccyrutbrvbftavmafafcrfc
qschr







,         (5.1) 

де schrq  – кількість підхарактеристик, які неможливо обчислити за наявних у 

специфікації атрибутів; числа в чисельниках дробів показують кількість відсутніх 
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у специфікації атрибутів для певної підхарактеристики якості, числа в 

знаменниках дробів вказують кількість необхдіних атрибутів для кожної 

підхарактеристики якості згідно з теоретико-множинною моделлю якості ПЗ на 

основі стандарту ISO25010:2011, представленою формулою (2.14) у підрозділі 2.3; 

                                                        
31

31 schr
schr

q
D


 ,                                            (5.2) 

де schrD  – числова оцінка достатності об’єму наявної у специфікації інформації 

(атрибутів) для оцінювання якості ПЗ за підхарактеристиками; 

- за характеристиками (з врахуванням числової оцінки достатності об’єму 

наявної у специфікації вимог інформації щодо якості (атрибутів), запропонованої 

формулою (2.27) у підрозділі 2.3): 

                                   
189233349263015

pycysymyuyeyryfy
qchr  ,                    (5.3) 

де chrq  – кількість характеристик, які неможливо обчислити за наявних у 

специфікації атрибутів; числа в чисельниках дробів показують кількість відсутніх 

у специфікації атрибутів для певної характеристики якості, числа в знаменниках 

дробів вказують кількість необхдіних атрибутів для кожної характеристики якості 

згідно з теоретико-множинною моделлю якості ПЗ на основі стандарту 

ISO25010:2011, представленою формулою (2.14) у підрозділі 2.3; 

                                                             
8

8 chr
chr

q
D


 ,                                            (5.4) 

де chrD  – числова оцінка достатності об’єму наявної у специфікації вимог 

інформації щодо якості (атрибутів) для оцінювання якості ПЗ за характеристиками; 

5) виконується числова оцінка достатності об’єму наявної (після 

доповнення) інформації щодо якості (атрибутів) у специфікації вимог до ПЗ 

(зважаючи на те, що методи оцінювання достатності інформації щодо якості (за 

стандартом ISO 25010:2011) у специфікаціях вимог до ПЗ на основі онтології та 

на основі зваженої онтології є ітераційними, після формування висновку про 

недостатність інформації у специфікації відбуватимуться доповнення КВІ та 
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специфікації вимог необхідними атрибутами, які призводитимуть до збільшення 

достатності об’єму інформації щодо якості у специфікації вимог):  

- за підхарактеристиками: 

              

3411541228106
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,   (5.5) 

де schrq  – кількість підхарактеристик, які неможливо обчислити за наявних після 

доповнення атрибутів, числа в чисельниках дробів показують кількість відсутніх 

у специфікації атрибутів для певної підхарактеристики якості (після доповнення); 

                                                       
31

31 schr
schr

q
D


 ,                                             (5.6) 

де schrD  – числова оцінка достатності об’єму наявної після доповнення 

інформації щодо якості (атрибутів) у специфікації вимог для оцінювання якості 

ПЗ за підхарактеристиками; 

- за характеристиками: 

                                 
189233349263015

ypycysymyuyeyryf
qchr























 ,                (5.7) 

де chrq  – кількість характеристик, які неможливо обчислити за наявних після 

доповнення (доповнень) атрибутів; числа в чисельниках дробів показують 

кількість відсутніх у специфікації атрибутів для певної характеристики якості 

(після доповнення); 

                                                           
8

8 chr
chr

q
D


 ,                                              (5.8) 

де chrD  – числова оцінка достатності об’єму наявної після доповнення інформації 

щодо якості (атрибутів) у специфікації вимог для оцінювання якості ПЗ за 

характеристиками; 
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6) обчислюється приріст достатності об’єму інформації щодо якості 

(атрибутів) у специфікації вимог до ПЗ (після доповнення КВІ та специфікації 

необхідними атрибутами): 

- за підхарактеристиками: 

                )
33

(...)
55

()
44

(
brrbrfcfcrcffc

qqq schrschrschr








 ,       (5.9) 

де schrq  – кількість підхарактеристик, які стало можливим обчислити після 

доповнення (доповнень) специфікації атрибутами; 

                                            
31

schr
schrschrschr

q
DDD


 ,                             (5.10) 

де schrD  – приріст достатності об’єму інформації щодо якості (атрибутів) у 

специфікації вимог (після доповнення специфікації необхідними атрибутами) для 

оцінювання якості ПЗ за підхарактеристиками; 

- за характеристиками: 

                     )
1818

(...)
3030

()
1515

(
yppyyrryyffy

qqq chrchrchr








 ,       (5.11) 

де chrq  – кількість характеристик, які стало можливим обчислити після 

доповнення (доповнень) специфікації атрибутами; 

                                              
8

chr
chrchrchr

q
DDD


 ,                                 (5.12) 

де chrD  – приріст достатності об’єму інформації щодо якості (атрибутів) у 

специфікації вимог (після доповнення специфікації необхідними атрибутами) для 

оцінювання якості ПЗ за характеристиками. 

Представимо розроблений метод формування логічного висновку про 

достатність інформації щодо якості (за стандартом ISO 25010:2011) у 

специфікаціях вимог до ПЗ у вигляді наступної схеми – рис. 5.2. 
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Список відсутніх 

атрибутів 

Пошук правила для кожного 

відсутнього атрибута у 

підмножині {pr1,…,pr138} 

Лічильники відсутніх атрибутів для 

визначення підхарактеристик та 

характеристик якості ПЗ 

Інформації достатньо? 

Аналіз отриманих лічильників 

за правилами {pr139, pr140} 

- 

Висновок про недостатність інформації. 

Список відсутніх атрибутів у 

рекомендованій пріоритетності 

доповнення 

Доповнення КВІ та специфікації 

вимог атрибутами 

Подальша робота над 

проектом 

+ 

Методи оцінювання достатності інформації щодо 

якості (за стандартом ISO 25010) у специфікаціях 

вимог до ПЗ на основі онтологій  

Оцінка достатності об’єму наявної інформації  щодо 

якості у специфікації вимог  

Оцінка приросту достатності об’єму інформацї щодо 

якості у специфікації вимог (після доповнення) 

 

Рис. 5.2. Схема методу формування логічного висновку про достатність інформації 

щодо якості (за стандартом ISO 25010:2011) у специфікаціях вимог до ПЗ 
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5.3. Спосіб генерування та наповнення шаблону онтології для 

визначення якості конкретного програмного забезпечення (на основі 

метричної інформації) 

 

Для оцінювання достатності інформації щодо якості (для метричного аналізу) 

у специфікаціях вимог до ПЗ на основі онтології за методами оцінювання 

достатності інформації щодо якості (для метричного аналізу) у специфікаціях вимог 

до ПЗ на основі онтології та на основі зваженої онтології, необхідно виконати 

генерування та наповнення шаблону онтології для визначення якості конкретного 

програмного забезпечення (на основі метричної інформації). Процес генерування та 

наповнення шаблону онтології для визначення якості конкретного ПЗ (на основі 

метричної інформації) слід максимально автоматизувати та спростити з метою 

мінімізації впливу людського фактору та з метою спрощення оцінювання 

достатності інформації щодо якості (для метричного аналізу) у специфікаціях 

вимог до ПЗ як розробником, так і замовником. 

На основі розробленої базової (універсальної) онтологічної моделі 

предметної галузі «Інженерія програмного забезпечення» (частина «Специфікація 

вимог до ПЗ (показники якості)»), представленої формулою (2.74) у підрозділі 2.5, 

розроблено базову онтологію предметної галузі «Інженерія програмного 

забезпечення» (частина «Специфікація вимог до ПЗ (показники якості)») – рис. 

5.3-5.5. В даній онтології необхідні показники якості представлені з врахуванням 

розподілу за розділами специфікації, за рахунок чого розроблена онтологія є 

шаблоном специфікації вимог до ПЗ з точки зору наявності показників [80, 100] та 

надає візуальні підказки користувачу про місце розташування певних показників 

у специфікації вимог до ПЗ.  
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Рис. 5.3. Складова онтології предметної галузі «Інженерія ПЗ» (частина 

«Специфікація вимог до ПЗ (показники якості)») – показники, які містяться у 

розділі 1 специфікації (шаблон розділу 1 специфікації вимог з точки зору 

наявності показників якості) 

 

Рис. 5.4. Складова онтології предметної галузі «Інженерія ПЗ» (частина 

«Специфікація вимог до ПЗ (показники якості)») – показники, які містяться у 

розділі 3 специфікації (шаблон розділу 3 специфікації вимог з точки зору 

наявності показників якості) 
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Рис. 5.5. Складова онтології предметної галузі «Інженерія ПЗ» (частина 

«Специфікація вимог до ПЗ (показники якості)») – показники, які містяться у 

розділі 5 специфікації (шаблон розділу 5 специфікації вимог з точки зору 

наявності показників якості) 

 

У підрозділі 4.1 було побудовано базову онтологію предметної галузі 

«Інженерія ПЗ» (частина «Якість ПЗ. Метричний аналіз»), представлену на рис. 

4.2-4.5. Розроблена базова онтологія містить всі 42 показники якості ПЗ, які 

можуть міститись у специфікації вимог. Тому з метою автоматизації та 

спрощення генерування та наповнення шаблону онтології для визначення якості 

конкретного ПЗ (на основі метричної інформації) розробимо спосіб генерування 

та наповнення шаблону онтології для визначення якості конкретного програмного 

забезпечення (на основі метричної інформації), базуючись саме на базовій 

онтології предметної галузі «Інженерія програмного забезпечення» (частина 

«Якість ПЗ. Метричний аналіз»). 

Спосіб генерування та наповнення шаблону онтології для визначення 

якості конкретного програмного забезпечення (на основі метричної інформації) 

складається з таких етапів [74, 100, 111]: 
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1) відкрити базову онтологію предметної галузі «Інженерія ПЗ» (частина 

«Якість ПЗ. Метричний аналіз»); 

2) використовуючи результати аналізу специфікації вимог до ПЗ 

конкретного програмного проекту на предмет наявності показників, необхідних 

для визначення метрик ПЗ, проведеного на кроці №1 Методу оцінювання 

достатності інформації щодо якості (для метричного аналізу) у специфікаціях 

вимог до програмного забезпечення  на основі онтології (підрозділ 4.1), видалити 

з базової онтології всі показники, яких не було виявлено у специфікації вимог до 

ПЗ конкретного програмного проекту; 

3) зберегти внесені зміни, створюючи тим самим онтологію для 

визначення якості конкретного програмного забезпечення (на основі метричної 

інформації). 

 

5.4. Метод формування логічного висновку про достатність інформації 

щодо якості (для метричного аналізу) у специфікаціях вимог до програмного 

забезпечення 

 

Насамперед розробимо продукційні правила формування логічного 

висновку про достатність інформації щодо якості (для метричного аналізу) у 

специфікаціях вимог до ПЗ  (множина },..,{ 431 prmprmPRM  ) на основі базової 

та зваженої базової онтології предметної галузі «Інженерія програмного 

забезпечення (частина «Якість ПЗ. Метричний аналіз»)» [100, 111]:  

1) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній (користувач видалив з 

базової онтології) показник «Variables For Calculations And Output (Середня 

кількість змінних для розрахунків і виведення в модулі)», то: 1:  chmchm  

(недостатньо інформації для визначення метрики Чепіна, тому лічильник 

відсутніх показників для цієї метрики збільшується на 1), тобто недостатньо 

інформації для визначення 1 з 24 метрик складності та якості ПЗ етапу 

проектування архітектури (таблиця А.4 Додатку А);  masmt[Variables For 

Calculations And Output]:=1/42 (у відповідний елемент масиву masmt 
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записується ваговий коефіцієнт відсутнього показника, визначений за зваженою 

базовою онтологією предметної галузі «Інженерія програмного забезпечення 

(частина «Якість та складність ПЗ. Метричний аналіз»)»); 

2) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Quantity Of 

Modules (Кількість модулів)», то: 1:  chmchm , 1:  jamjam  (лічильник 

відсутніх показників для метрики Джилба (абсолютна модульна складність)), 

1:  mcmmcm  (лічильник відсутніх показників для метрики Мак-Клура), 

1:  kmkm  (лічильник відсутніх показників для метрики Кафура), 

1:  qfbmqfbm  (лічильник відсутніх показників для метрики «Загальна кількість 

знайдених помилок при інспектуванні моделей та прототипів модулів»), 

1:  eicmeicm  (лічильник відсутніх показників для метрики «Прогнозована 

оцінка складності інтерфейсів»), тобто недостатньо інформації для визначення 6 з 

24 метрик складності та якості ПЗ етапу проектування архітектури;  

masmt[Quantity Of Modules]:=6/42; 

3)–42) – аналогічно сформовано правила для решти 40 показників (Додаток В); 

43) якщо 0chm  та 0jam та 0mcm  та 0km  та 0ch  та 0cpl та 

0gvc  та 0tmm  та 0qfbm  та 0loc  та 0hm  та 0mc  та 0jrm  та 0qps  

та 0eicm  та 0sdtt  та 0dst  та 0dc  та 0qac  та 0rp  та 0crc  та 

0fpm  та 0eab  та 0dtb , то інформації у КВІ та специфікації вимог до ПЗ 

достатньо для визначення складності та якості програмного забезпечення на 

основі результатів метричного аналізу, інакше:  

1. у КВІ та специфікації вимог до ПЗ недостатньо показників для 

визначення певних метрик якості та складності ПЗ:  

- якщо 50  chm , то: у КВІ та специфікації вимог до ПЗ недостатньо 

інформації для визначення метрики Чепіна; якщо 5chm , то у специфікації 

вимог до ПЗ взагалі відсутня інформація для визначення метрики Чепіна;  

- якщо 20  jam , то: недостатньо інформації для визначення 

метрики Джилба (абсолютна модульна складність) ; якщо 2jam , то взагалі 

відсутня інформація для метрики Джилба (абсолютної); 
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- якщо 50  mcm , то: недостатньо інформації для визначення 

метрики Мак-Клура; якщо 5mcm , то взагалі відсутня інформація для метрики 

Мак-Клура; 

- якщо 40  km , то: недостатньо інформації для визначення метрики 

Кафура; якщо 4km , то взагалі відсутня інформація для метрики Кафура; 

- якщо 20  ch , то: недостатньо інформації для визначення метрики 

зв’язності; якщо 2ch , то взагалі відсутня інформація для метрики зв’язності; 

- якщо 50  cpl , то: недостатньо інформації для визначення метрики 

зчеплення; якщо 5cpl , то взагалі відсутня інформація для метрики зчеплення; 

- якщо 20  gvc , то: недостатньо інформації для визначення 

метрики звертання до глобальних змінних; якщо 2gvc , то взагалі відсутня 

інформація для метрики звертання до глобальних змінних; 

- якщо 30  tmm , то: недостатньо інформації для визначення 

метрики «Час модифікації моделей»; якщо 3tmm , то взагалі відсутня 

інформація для метрики «Час модифікації моделей»; 

- якщо 20  qfbm , то: недостатньо інформації для визначення 

метрики «Загальна кількість знайдених помилок при інспектуванні моделей та 

прототипів модулів»; якщо 2qfbm , то взагалі відсутня інформація для метрики 

«Загальна кількість знайдених помилок при інспектуванні моделей та прототипів 

модулів»; 

- якщо 10  loc , то: недостатньо інформації для визначення метрики 

«Очікувана LOC-оцінка»; якщо 1loc , то взагалі відсутня інформація для 

метрики «Очікувана LOC-оцінка»; 

- якщо 50  hm , то: недостатньо інформації для визначення метрики 

Холстеда; якщо 5hm , то взагалі відсутня інформація для метрики Холстеда; 

- якщо 30  mc , то: недостатньо інформації для визначення метрики 

Маккейба; якщо 3mc , то взагалі відсутня інформація для метрики Маккейба; 
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- якщо 30  jrm , то: недостатньо інформації для визначення 

метрики Джилба (відносна логічна складність); якщо 3jrm , то взагалі відсутня 

інформація для метрики Джилба (відносна); 

- якщо 20  qps , то: недостатньо інформації для визначення метрики 

«Прогнозована кількість операторів програми»; якщо 2qps , то взагалі відсутня 

інформація для метрики «Прогнозована кількість операторів програми»; 

- якщо 30  eicm , то: недостатньо інформації для визначення 

метрики «Прогнозована оцінка складності інтерфейсів»; якщо 3eicm , то взагалі 

відсутня інформація для метрики «Прогнозована оцінка складності інтерфейсів»; 

- якщо 20  sdtt , то: недостатньо інформації для визначення 

метрики «Прогнозований загальний час розроблення ПЗ»; якщо 2sdtt , то 

взагалі відсутня інформація для метрики «Прогнозований загальний час 

розроблення ПЗ»; 

- якщо 30  dst , то: недостатньо інформації для визначення метрики 

«Час виконання робіт процесу проектування ПЗ»; якщо 3dst , то взагалі відсутня 

інформація для метрики «Час виконання робіт процесу проектування ПЗ»; 

- якщо 20  dc , то: недостатньо інформації для визначення метрики 

«Очікувана вартість розроблення ПЗ»; якщо 2dc , то взагалі відсутня 

інформація для метрики «Очікувана вартість розроблення ПЗ»; 

- якщо 40  qac , то: недостатньо інформації для визначення 

метрики «Прогнозована вартість перевірки якості ПЗ»; якщо 4qac , то взагалі 

відсутня інформація для метрики «Прогнозована вартість перевірки якості ПЗ»; 

- якщо 20  rp , то: недостатньо інформації для визначення метрики 

«Прогнозована продуктивність розроблення ПЗ»; якщо 2rp , то взагалі відсутня 

інформація для метрики «Прогнозована продуктивність розроблення ПЗ»; 

- якщо 30  crc , то: недостатньо інформації для визначення метрики 

«Прогнозовані витрати на реалізацію програмного коду»; якщо 3crc , то взагалі 

відсутня інформація для метрики «Прогнозовані витрати на реалізацію 

програмного коду»; 
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- якщо 50  fpm , то: недостатньо інформації для визначення 

метрики «Прогнозований функційний розмір»; якщо 5fpm , то взагалі відсутня 

інформація для метрики «Прогнозований функційний розмір»; 

- якщо 20  eab , то: недостатньо інформації для визначення метрики 

«Прогнозована оцінка трудовитрат за моделлю Боема»; якщо 2eab , то взагалі 

відсутня інформація для метрики «Прогнозована оцінка трудовитрат за моделлю 

Боема»; 

- якщо 20  dtb , то: недостатньо інформації для визначення метрики 

«Прогнозована оцінка тривалості проекту за моделлю Боема»; якщо 2dtb , то 

взагалі відсутня інформація для метрики «Прогнозована оцінка тривалості 

проекту за моделлю Боема»; 

2. відсортувати масив masmt за спаданням значень (вагових 

коефіцієнтів відсутніх показників);  

3. вивести індекси тих елементів відсортованого масиву masmt, які 

мають значення, відмінне від 0 – як рекомендовану пріоритетність доповнення 

показників у специфікацію вимог до ПЗ. 

На основі продукційних правил формування логічного висновку про 

достатність інформації щодо якості (для метричного аналізу) у специфікаціях вимог 

до ПЗ розробимо метод формування логічного висновку про достатність інформації 

щодо якості (для метричного аналізу) у специфікаціях вимог до ПЗ [74, 100, 111]: 

1) згідно з Методом оцінювання достатності інформації щодо якості (для 

метричного аналізу) у специфікаціях вимог до ПЗ  на основі онтології, на основі 

порівняльного аналізу онтологій відбувається формування множини показників 

},...,{ )42(1 nqcxisqcxisqcxi  , відсутніх в онтології для визначення якості 

конкретного програмного забезпечення (на основі метричної інформації); 

2) за методом здійснення пошуку в ширину в прямому напрямку [266], в 

підмножині продукційних правил },..,{ 421 prmprm  відбувається пошук правила 

для кожного з елементів множини },...,{ )42(1 nqcxisqcxisqcxi  , згідно з якими 

ведеться підрахунок лічильників відсутніх показників для метрик; 
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3) згідно з правилом 43prm , виконується аналіз інформації щодо якості 

(показників) у специфікації вимог на предмет достатності і, у разі недостатності, 

формуються висновки, для визначення яких метрик недостатньо інформації, а 

також формується сортований (за ваговими коефіцієнтами) список відсутніх 

показників як рекомендована пріоритетність доповнення показників у КВІ та 

специфікацію вимог до програмного забезпечення; 

4) виконується числова оцінка достатності об’єму наявної у специфікації 

вимог інформації щодо якості (показників), враховуючи запропоновану числову 

оцінку достатності об’єму наявної у специфікації вимог інформації щодо якості 

(показників), представлену формулою (2.66) у підрозділі 2.4, – слід прагнути, щоб 

ця оцінка була якомога більшою, тобто прямувала до 1: 
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,           (5.13) 

де metrq  – кількість метрик, які неможливо обчислити за наявних у специфікації 

показників; числа в чисельниках дробів показують кількість відсутніх у 

специфікації показників для кожної метрики; числа в знаменниках дробів 

вказують кількість показників для кожної метрики згідно з теоретико-

множинними моделями якості та складності програмного забезпечення на основі 

метричного аналізу, представленими формулами (2.44) і (2.55) у підрозділі 2.4; 
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24 metr
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 ,                                           (5.14) 

де metrD  – числова оцінка достатності об’єму наявної у специфікації вимог 

інформації щодо якості (показників); 

5) виконується числова оцінка достатності об’єму наявної (після 

доповнення) інформації щодо якості (показників) у специфікації вимог (зважаючи 

на те, що методи оцінювання достатності інформації щодо якості (для метричного 
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аналізу) у специфікаціях вимог до ПЗ  на основі онтології та на основі зваженої 

онтології є ітераційними, після формування висновку про недостатність 

інформації у специфікації відбуватимуться доповнення КВІ та специфікації вимог 

необхідними показниками, які призводитимуть до збільшення достатності об’єму 

інформації щодо якості у специфікації вимог до ПЗ):  
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,       (5.15) 

де metrq  – кількість метрик, які неможливо обчислити за наявних після доповнення 

(доповнень) показників; числа в чисельниках дробів показують кількість відсутніх у 

специфікації показників для певної метрики (після доповнення специфікації); 
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 ,                                          (5.16) 

де metrD  – числова оцінка достатності об’єму наявної після доповнення 

інформації щодо якості (показників) у специфікації вимог до ПЗ. 

6) обчислюється приріст достатності об’єму інформації щодо якості 

(показників) у специфікації вимог після доповнення (доповнень) КВІ та 

специфікації вимог необхідними показниками: 

      )
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 ,   (5.17) 

де metrq  – кількість метрик, які стало можливим обчислити після доповнення 

(доповнень) специфікації показниками; 

                                            
24

metr
metrmetrmetr

q
DDD


 ,                            (5.18) 

де metrD  – приріст достатності об’єму інформації щодо якості (показників) у 

специфікації вимог після доповнення (доповнень). 
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Схему методу логічного висновку про достатність інформації щодо якості 

(для метричного аналізу) у специфікаціях вимог до ПЗ подано на рис.5.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список відсутніх 

показників 

Пошук правила для кожного 

відсутнього показника у 

підмножині {prm1,…,prm42} 

Лічильники відсутніх показників для 

визначення метрик якості та 

складності ПЗ 

Інформації достатньо? 

Аналіз отриманих лічильників 

за правилом {prm43} 

- 

Висновок про недостатність інформації. 

Список відсутніх показників у 

рекомендованій пріоритетності 

доповнення 

Доповнення КВІ та специфікації 

вимог показниками 

Подальша робота над 

проектом 

+ 

Методи оцінювання достатності інформації щодо якості (для 

метричного аналізу) у специфікаціях вимог до ПЗ на основі 

онтологій 

Оцінка достатності об’єму наявної інформації 

щодо якості (показники) у специфікації вимог 

Оцінка приросту достатності об’єму інформації 

щодо якості (після доповнення) 

 

Рис. 5.6. Схема методу логічного висновку про достатність інформації щодо 

якості (для метричного аналізу) у специфікаціях вимог до ПЗ 
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5.5. Правила формування логічного висновку щодо очікуваного рівня 

якості програмного забезпечення на основі опрацювання метричної 

інформації 

 

Результатами розробленого у підрозділі 4.3 методу оцінювання результатів 

проектування та прогнозування характеристик програмного забезпечення є оцінки 

складності та якості проекту, прогнозованої складності та якості майбутнього ПЗ, 

які є числами з діапазону [0;1]. Самі по собі такі оцінки є неінформативними для 

розробника та замовника через складність інтерпретації та неоднозначність 

тлумачень їх значень при формуванні висновків щодо складності та якості 

програмного проекту і майбутнього ПЗ. Для спрощення інтерпретації та 

однозначності тлумачення значень оцінок складності та якості проекту та ПЗ, що 

розробляється, визначимо їх порогові значення, за якими й приймається висновок 

про рівень складності та якості проекту і ПЗ.  

Для встановлення порогових значень оцінок (і відповідно для створення 

правил формування висновків щодо рівня складності та якості проекту і ПЗ) було 

проведено аналіз 120 наявних специфікацій вимог до ПЗ, для яких згідно з 

розглядуваним методом було визначено оцінки складності та якості проекту і ПЗ, 

та 120 відповідних готових програм, для яких відомим є рівень складності та 

якості. Аналізу піддавались:  

1) студентські програмні проекти: курсові проекти з навчальної 

дисципліни «Технологія проектування програмних систем»; дипломні роботи і 

проекти студентів; проекти студентського гуртка «SOFTWARE» Хмельницького 

національного університету; при цьому розглядались лише студентські програмні 

проекти, присвячені розв’язуванню реальних задач та успішно впроваджені у 

різних галузях виробництва (36 специфікацій);  

2) специфікації та програми софтверних компаній м.Хмельницького 

«Avivi», «Smile», ТОВ «СТУ Електронікс» (84 специфікації).  
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Взагалі, як показав проведений аналіз, можна виділити три рівні 

складності та якості програмного проекту і ПЗ: низька, середня, висока. 

Результати проведеного аналізу відображено у таблиці 5.1. 

 

Таблиця 5.1 

Порогові значення оцінок складності та якості проекту і ПЗ  

для визначення рівня складності та якості 

Значення )(1 PceY  

та рівень склад-

ності проекту 

Значення )(2 PqeY  

та рівень якості 

проекту 

Значення )(3 ScpY  

та рівень 

складності ПЗ 

Значення )(4 SqpY  

та рівень якості 

ПЗ 

0< )PCE(Y1 ≤0.32 0< )PQE(Y2 ≤0.31 0< )SCP(Y3 ≤0.36 0< )SQP(Y4 ≤0.30 

Високий рівень 

складності 

Низький рівень 

якості 

Високий рівень 

складності 

Низький рівень 

якості 

0.32< 1Y <0.79 0.31< 2Y <0.81 0.36< 3Y <0.83 0.30< 4Y <0.80 

Середній рівень 

складності 

Середній рівень 

якості 

Середній рівень 

складності 

Середній рівень 

якості 

0.79≤ 1Y ≤1 0.81≤ 2Y ≤1 0.83≤ 3Y ≤1 0.80≤ 4Y ≤1 

Низький рівень 

складності 

Високий рівень 

якості 

Низький рівень 

складності 

Високий рівень 

якості 

 

На основі отриманих у таблиці 5.1 оцінок побудовано правила формування 

логічного висновку щодо очікуваного рівня якості програмного забезпечення на 

основі опрацювання метричної інформації: 

1) якщо значення 1-го виходу ШНМ )(1 PceY =0, то не визначались 

метрики складності з точними значеннями на етапі проектування архітектури; 

2) якщо значення 2-го виходу ШНМ )(2 PqeY =0, то не визначались 

метрики якості з точними значеннями на етапі проектування архітектури; 

3) якщо значення 3-го виходу ШНМ )(3 ScpY =0, то не визначались метрики 

складності з прогнозованими значеннями на етапі проектування архітектури; 
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4) якщо значення 4-го виходу ШНМ )(4 SqpY =0, то не визначались 

метрики якості з прогнозованими значеннями на етапі проектування архітектури; 

5) якщо значення 1-го виходу ШНМ 0< )(1 PceY ≤0.32, то програмний 

проект має високий рівень складності; 

6) якщо значення 2-го виходу ШНМ 0< )(2 PqeY ≤0.31, то програмний 

проект має низький рівень якості; 

7) якщо значення 3-го виходу ШНМ 0< )(3 ScpY ≤0.36, то майбутнє ПЗ 

матиме високий рівень складності; 

8) якщо значення 4-го виходу ШНМ 0< )(4 SqpY ≤0.30, то майбутнє ПЗ 

матиме низький рівень якості; 

9) якщо значення 1-го виходу ШНМ 0.32< 1Y <0.79, то програмний проект 

має середній рівень складності; 

10) якщо значення 2-го виходу ШНМ 0.31< 2Y <0.81, то програмний 

проект має середній рівень якості; 

11) якщо значення 3-го виходу ШНМ 0.36< 3Y <0.83, то майбутнє ПЗ 

матиме середній рівень складності; 

12) якщо значення 4-го виходу ШНМ 0.30< 4Y <0.80, то майбутнє ПЗ 

матиме середній рівень якості; 

13) якщо значення 1-го виходу ШНМ 0.79≤ 1Y ≤1, то програмний проект 

має низький рівень складності; 

14) якщо значення 2-го виходу ШНМ 0.81≤ 2Y ≤1, то програмний проект 

має високий рівень якості; 

15) якщо значення 3-го виходу ШНМ 0.83≤ 3Y ≤1, то майбутнє ПЗ матиме 

низький рівень складності; 

16) якщо значення 4-го виходу ШНМ 0.80≤ 4Y ≤1, то майбутнє ПЗ матиме 

високий рівень якості. 

Запропоновані правила формування логічного висновку щодо рівня якості 

програмного проекту та майбутнього програмного забезпечення на основі 
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опрацювання метричної інформації дають змогу легко інтерпретувати та 

однозначно витлумачити значення оцінок якості та складності проекту та 

майбутнього ПЗ, надані штучною нейронною мережею, яка лежить в основі 

методу оцінювання результатів проектування та прогнозування характеристик 

програмного забезпечення, а також сформувати висновок про рівень складності та 

якості проекту і ПЗ, що розробляється.  

 

5.6. Висновки 

 

У розділі розроблено способи генерування та наповнення шаблону 

онтології для визначення якості конкретного програмного забезпечення за 

стандартом ISO 25010 та на основі метричної інформації, які, залишаючи у 

відповідній базовій онтології тільки атрибути або показники, наявні у 

специфікації вимог до конкретного ПЗ, дають можливість автоматизовано і 

просто отримати онтологію для визначення якості конкретного програмного 

забезпечення за стандартом ISO 25010 або на основі метричної інформації. 

Розроблено метод формування логічного висновку про достатність 

інформації щодо якості (за стандартом ISO 25010:2011) у специфікаціях вимог до 

ПЗ, який, на основі запропонованих продукційних правил формування логічного 

висновку про достатність інформації щодо якості (за стандартом ISO 25010:2011) 

у специфікаціях вимог до ПЗ, дає можливість: сформувати висновок про 

достатність або недостатність інформації щодо якості (атрибутів) у КВІ та 

специфікації вимог до ПЗ; у разі недостатності інформації, сформувати висновки, 

для визначення яких підхарактеристик та характеристик якості недостатньо 

інформації, сформувати сортований (за ваговими коефіцієнтами) список відсутніх 

атрибутів як рекомендовану пріоритетність доповнення атрибутів у КВІ та 

специфікацію вимог до ПЗ, а також оцінити достатність об’єму наявної 

інформації щодо якості (атрибутів) у специфікації вимог до ПЗ (до і після 

доповнення) та визначити приріст достатності об’єму інформації щодо якості 

(атрибутів) у специфікації вимог до ПЗ (після доповнення). 



246 

Розроблено метод формування логічного висновку про достатність 

інформації щодо якості (для метричного аналізу) у специфікаціях вимог до ПЗ, 

який, на основі розроблених продукційних правил формування логічного 

висновку про достатність інформації щодо якості (для метричного аналізу) у 

специфікаціях вимог до ПЗ, дає можливість: сформувати висновок про 

достатність або недостатність інформації щодо якості (показників) у КВІ та 

специфікації вимог до ПЗ; у разі недостатності інформації, сформувати висновки, 

для визначення яких метрик недостатньо інформації, сформувати сортований (за 

ваговими коефіцієнтами) список відсутніх показників як рекомендовану 

пріоритетність доповнення показників у КВІ та специфікацію вимог до ПЗ, а 

також оцінити достатність об’єму наявної інформації щодо якості (показників) у 

специфікації вимог (до і після доповнення) та визначити приріст достатності 

об’єму інформації щодо якості (показників) у специфікації вимог до ПЗ (після 

доповнення специфікації необхідними показниками). 

Розроблено правила формування логічного висновку щодо рівня якості 

програмного проекту та майбутнього ПЗ на основі опрацювання метричної 

інформації, на основі яких формуються висновки щодо рівня якості та складності 

проекту та майбутнього ПЗ, що забезпечують можливість прийняти мотивоване та 

обґрунтоване рішення щодо вибору проекту та його реалізації на основі не лише 

вартісних та часових характеристик, але й з врахуванням таких характеристик ПЗ, 

як складність та якість програмного проекту, прогнозована складність та якість 

майбутнього ПЗ. 
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РОЗДІЛ 6 

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ  

ОЦІНЮВАННЯ ДОСТАТНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЯКОСТІ  

У СПЕЦИФІКАЦІЯХ ВИМОГ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

 

6.1. Структура методології оцінювання достатності інформації щодо 

якості у специфікаціях вимог до програмного  забезпечення 

 

З метою формування теоретичних засад інформаційної технології 

оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ 

розроблено методологію оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ на основі запропонованого у підрозділі 2.2 

теоретичного базису використання онтологій для оцінювання достатності 

інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ з врахуванням результатів 

моделювання руху інформаційних потоків при формуванні специфікації вимог до 

ПЗ та дослідження інформаційних потоків в процесі оцінювання достатності 

інформації щодо оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях 

вимог до ПЗ. Методологію утворюють наступні складові частини (рис.6.1):  

1)  моделі предметної галузі «Інженерія ПЗ» (частина «Якість ПЗ»): 

теоретико-множинні моделі якості ПЗ на основі стандарту ISO 25010 та на основі 

метричного аналізу, розроблені у підрозділах 2.3, 2.4; онтологічні моделі 

предметної галузі «Інженерія ПЗ» (частини «Якість ПЗ», «Якість ПЗ. Метричний 

аналіз»), розроблені у підрозділах 2.3, 2.4; структурні та онтологічні моделі 

специфікації вимог до ПЗ (з точки зору наявності інформації щодо якості), 

розроблені у підрозділі 2.5;  

2) моделі та методи оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ: теоретичний базис використання онтологій для 

оцінювання достатності інформації щодо якості, розроблений в підрозділі 2.2; 

моделі процесу оцінювання достатності інформації для визначення якості ПЗ на 
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основі стандарту ISO 25010 та з використанням результатів метричного аналізу, 

розроблені в підрозділах 2.3, 2.4; методи оцінювання достатності інформації щодо 

якості (за стандартом ISO 25010:2011 та для метричного аналізу) у специфікаціях 

вимог до ПЗ на основі онтологій та зважених онтологій, розроблені у підрозділах 

3.2, 3.4, 4.1, 4.2; способи генерування та наповнення шаблону онтології для 

визначення якості конкретного ПЗ на основі стандарту ISO 25010 та на основі 

метричної інформації, розроблені у підрозділах 5.1, 5.3; методи формування 

логічного висновку про достатність інформації щодо якості (за стандартом ISO 

25010 та для метричного аналізу) у специфікаціях вимог до ПЗ, розроблені у 

підрозділах 5.2, 5.4;  

3) модель і метод оцінювання результатів проектування та прогнозування 

характеристик ПЗ: модель процесу оцінювання результатів проектування та 

прогнозування характеристик ПЗ на основі ШНМ, розроблена у підрозділі 2.6; 

метод оцінювання результатів проектування та прогнозування характеристик ПЗ 

на основі ШНМ, розроблений у підрозділі 4.3; правила формування логічного 

висновку щодо очікуваного рівня якості ПЗ на основі опрацювання метричної 

інформації, розроблені у підрозділі 5.5. 

Інтеграція розроблених теоретичного базису, моделей та методів у 

методологію оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях 

вимог до ПЗ забезпечує наступні результати: 1) висновок про достатність або 

недостатність інформації щодо якості у специфікації вимог до ПЗ; 2) висновок 

про необхідність додавання у КВІ інформації щодо вимог, які регламентують 

характеристики якості, в разі недостатності у специфікації вимог інформації щодо 

якості; 3) висновок про необхідність доповнення специфікації вимог до ПЗ в разі 

недостатності у ній інформації щодо якості; 4) висновок про пріоритетність 

доповнення КВІ та специфікації вимог до ПЗ інформацією щодо якості в разі 

недостатності інформації щодо якості; 5) числову оцінку достатності об’єму 

наявної у специфікації вимог інформації щодо якості; 6) числову оцінку 

прогнозованої якості ПЗ, яке розробляється за специфікацією вимог; 7) висновок 

щодо очікуваного рівня якості ПЗ, яке розробляється за специфікацією вимог. 
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Структурні та онтологічні моделі специфікації вимог до ПЗ (з точки зору наявності інформації щодо якості) 

Висновок про достатність або 

недостатність інформації щодо якості 

(атрибутів та показників) у специфікації 

вимог до конкретного ПЗ 

Запит до розробників КВІ на додавання інформації 

щодо вимог, які регламентують характеристики якості  

Доповнення специфікації вимог до конкретного ПЗ і 

повторна перевірка специфікації вимог до ПЗ на 

предмет достатності інформації щодо якості 

Подальша робота 

над програмним 

проектом 

Інформації 

достатньо 

Інформації 

недостатньо 

Висновок про очікуваний 

рівень якості ПЗ, яке 

розробляється за 

специфікацією вимог  

Комплекс вхідної інформації (КВІ) 

Теоретико-множинна модель якості ПЗ на основі стандарту          

ISO 25010 

Теоретико-множинні моделі якості та складності ПЗ на основі 

метричного аналізу 

Онтологічні моделі предметної галузі «Інженерія програмного 

забезпечення» (частина «Якість ПЗ») 

Онтологічні моделі предметної галузі «Інженерія програмного 

забезпечення» (частина «Якість ПЗ. Метричний аналіз») 
 

Методологія оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ 

Специфікація вимог до ПЗ 

Методологія оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ 

Теоретичний базис використання онтологій для оцінювання достатності інформації щодо якості  

Модель процесу оцінювання достатності 

інформації для визначення якості ПЗ на основі 

стандарту ISO 25010 

Модель процесу оцінювання достатності 

інформації для визначення якості з 

використанням результатів метричного аналізу 

Модель процесу 

оцінювання результатів 

проектування та 

прогнозування 

характеристик ПЗ на 

основі ШНМ 

Метод оцінювання 

результатів проектування 

та прогнозування 

характеристик ПЗ на 

основі ШНМ 

Метод оцінювання достатності інформації щодо 

якості (за стандартом ISO 25010:2011)  

у специфікаціях вимог до ПЗ на основі онтології 

Метод оцінювання достатності інформації щодо 

якості (для метричного аналізу)  

у специфікаціях вимог до ПЗ на основі онтології 

Метод оцінювання достатності інформації щодо 

якості (за стандартом ISO 25010) у специфікаціях 

вимог до ПЗ на основі зваженої онтології 

Спосіб генерування та наповнення шаблону 

онтології для визначення якості конкретного ПЗ 

(на основі стандарту ISO 25010) 

Метод формування логічного висновку про 

достатність інформації щодо якості (для 

метричного аналізу) у специфікаціях вимог до ПЗ 

Метод формування логічного висновку про 

достатність інформації щодо якості (за 

стандартом ISO 25010) у специфікаціях вимог  

Метод оцінювання достатності інформації щодо 

якості (для метричного аналізу) у специфікаціях 

вимог до ПЗ на основі зваженої онтології 

Спосіб генерування та наповнення шаблону 

онтології для визначення якості конкретного ПЗ 

(на основі метричної інформації) 

Правила формування 

логічного висновку щодо 

очікуваного рівня якості 

ПЗ на основі 

опрацювання метричної 

інформації 

 
Рис. 6.1. Структура та принцип застосування методології оцінювання достатності 

інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ 
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Розроблена методологія дає можливість порівняти між собою різні 

специфікації вимог для програмних проектів зі схожими або однаковими вартістю 

та тривалістю, зменшити розрив у знаннях про якість ПЗ та гарантувати 

забезпечення вимог щодо якості ПЗ на ранніх етапах життєвого циклу. 

 

6.2. Інформаційна технологія оцінювання достатності інформації щодо 

якості у специфікаціях вимог до програмного забезпечення 

 

На основі моделювання руху інформаційних потоків при формуванні 

специфікації вимог до ПЗ та дослідження інформаційних потоків в процесі 

оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ, 

проведених у підрозділах 2.1 і 3.1, а також, враховуючи теоретичні засади 

інформаційної технології оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ у вигляді методології, представленої у підрозділі 6.1, 

розроблено інформаційну технологію оцінювання достатності інформації щодо 

якості у специфікаціях вимог до ПЗ [74, 77, 100] (як сукупність процесів, що 

використовує засоби та методи накопичення, обробки і передачі первинної 

інформації для отримання інформації нової якості про стан об’єкту, процесу або 

явища [130]), структурна модель якої представлена на рис. 6.2. 

Мета розробленої інформаційної технології – оцінювання достатності 

інформації щодо якості у специфікації вимог до розроблюваного ПЗ; оцінювання 

очікуваного рівня якості ПЗ на основі опрацювання метричної інформації. 
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Рис. 6.2. Структурна модель інформаційної технології оцінювання достатності 

інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ 

 

 

Основу інформаційної технології оцінювання достатності інформації 

щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ складають [74, 77, 100]: способи 

генерування та наповнення шаблону онтології для визначення якості конкретного 
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шаблону онтології для визначення якості 

конкретного ПЗ на основі стандарту ISO 
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Підсистема оцінювання достатності 

інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ  на основі 

порівняльного аналізу онтологій 
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ПЗ на основі стандарту ISO 25010 та на основі метричної інформації; методи 

оцінювання достатності інформації щодо якості (за стандартом ISO 25010 та для 

метричного аналізу) у специфікаціях вимог до ПЗ на основі онтологій; методи 

формування логічного висновку про достатність інформації щодо якості (за 

стандартом ISO 25010 та для метричного аналізу) у специфікаціях вимог до ПЗ; 

метод оцінювання результатів проектування та прогнозування характеристик ПЗ 

на основі ШНМ, а також підсистема оцінювання достатності інформації щодо 

якості у специфікаціях вимог до ПЗ на основі порівняльного аналізу онтологій та 

підсистема оцінювання і прогнозування якості ПЗ на основі опрацювання 

метричної інформації, які базуються на вищезазначених методах.  

Інформаційна технологія оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ забезпечує [77, 100]: 

- підтримку процесу оцінювання якості ПЗ на ранніх етапах життєвого 

циклу на основі оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях 

вимог до ПЗ;  

- опрацювання інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ 

програмними агентами (ботами), без участі фахівців, що забезпечує можливість 

автоматизації таких процесів та усунення суб’єктивного впливу фахівців, а також 

збережуваність цієї інформації у софтверній компанії у випадку звільнення 

фахівця; 

- висновок про достатність інформації щодо якості у КВІ та специфікаціях 

вимог до ПЗ; 

- пріоритетність доповнення КВІ та специфікації вимог необхідною 

інформацією (в разі недостатності інформації) шляхом формування запиту щодо 

доповнення бізнес-вимог до ПЗ; 

- числову оцінку достатності об’єму наявної у специфікації вимог 

інформації щодо якості; 

- числову оцінку приросту достатності об’єму інформації щодо якості у 

специфікації вимог після її доповнення; 
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-  висновок щодо очікуваного рівня якості ПЗ на основі опрацювання 

метричної інформації. 

З метою розвитку прикладних засад інформаційної технології оцінювання 

достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ необхідними є 

проектування та реалізація підсистеми оцінювання достатності інформації щодо 

якості у специфікаціях вимог до ПЗ  на основі порівняльного аналізу онтологій, а 

також підсистеми оцінювання і прогнозування якості ПЗ на основі опрацювання 

метричної інформації.  

При реалізації зазначених підсистем слід максимально автоматизувати 

процеси оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до 

ПЗ, а також оцінювання і прогнозування якості ПЗ на основі опрацювання 

метричної інформації з метою мінімізації впливу людського фактору та з метою 

спрощення виконання зазначеного оцінювання як розробником, так і замовником. 

 

6.3. Підсистема оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до програмного забезпечення  на основі порівняльного 

аналізу онтологій 

 

На вхід підсистеми оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ на основі порівняльного аналізу онтологій подаються 

множини: 1) },...{ 1 nmqmsqms  ( 138nm ) наявних у специфікації вимог до ПЗ 

вищеописаних атрибутів якості, необхідних для виконання оцінювання 

підхарактеристик та характеристик якості ПЗ;  2) },...,{ 1 nqcxisqcxisqcxi  ( 42nqcxi ) 

наявних у специфікації вимог до ПЗ вищеописаних показників, необхідних для 

виконання метричного аналізу.  

Результатом роботи такої підсистеми є: 

1) висновок про достатність інформації щодо якості (за стандартом ISO 

25010) у КВІ та специфікації вимог до конкретного ПЗ; 

2) рекомендації щодо необхідності та пріоритетності доповнення КВІ та 

специфікації вимог до ПЗ атрибутами якості (в разі недостатності атрибутів); 
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3) оцінка достатності об’єму наявної у специфікації вимог інформації 

щодо якості (атрибутів); 

4) висновок про достатність інформації щодо якості (для метричного 

аналізу) у КВІ та специфікації вимог до конкретного ПЗ; 

5) рекомендації щодо необхідності та пріоритетності доповнення КВІ та 

специфікації вимог до ПЗ показниками (в разі недостатності показників); 

6) оцінка достатності об’єму наявної у специфікації вимог інформації 

щодо якості (показників). 

Концептуальну схему підсистеми оцінювання достатності інформації щодо 

якості у специфікаціях вимог до ПЗ на основі порівняльного аналізу онтологій 

подано на рис. 6.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.3. Концептуальна схема підсистеми оцінювання достатності інформації щодо 

якості у специфікаціях вимог до ПЗ на основі порівняльного аналізу онтологій 

 

Структура підсистеми оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ на основі порівняльного аналізу онтологій 

представлена на рис.6.4 [74, 77, 100]. 

 

 

 

 

 

 

 

Підсистема оцінювання 

достатності інформації 

щодо якості у 

специфікаціях вимог до 

програмного забезпечення  

на основі порівняльного 

аналізу онтологій 

Множина наявних у 

специфікації вимог до ПЗ 

атрибутів якості 

Множина наявних у 

специфікації вимог до ПЗ 

показників якості 

Висновок про достатність 

інформації щодо якості у 

КВІ та специфікації вимог  

Висновок про необхдіність 

та пріоритетність 

доповнення КВІ та 

специфікації атрибутами 

та(або) показниками 

Оцінка достатності об’єму 

інформації шодо якості у 

специфікації вимог до ПЗ  



255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.4. Структура підсистеми оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ на основі порівняльного аналізу онтологій 
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Підсистема оцінювання оцінювання достатності інформації щодо якості 

у специфікаціях вимог до ПЗ на основі порівняльного аналізу онтологій 

складається з наступних компонентів [74, 100]: 

1) модуль введення атрибутів специфікації вимог до ПЗ – є складовою 

частиною інтерфейсу користувача; зчитує інформацію користувача щодо наявних 

значень атрибутів },...{ 1 nmqmsqms  ( 138nm ) у розділі 3 специфікації вимог до 

ПЗ; користувачу пропонується список всіх 138 атрибутів якості у базовій 

онтології, з яких він видаляє атрибути, відсутні у аналізованій специфікації, 

формуючи онтологію для визначення якості конкретного ПЗ; 

2) модуль введення показників специфікації вимог до ПЗ – є складовою 

частиною інтерфейсу користувача; зчитує інформацію користувача щодо наявних 

значень показників },...,{ 1 nqcxisqcxisqcxi  ( 42nqcxi ) у розділах 1, 3, 5 

специфікації вимог до ПЗ; користувачу пропонується список всіх 42 показників у 

базовій онтології, з яких він видаляє показники, відсутні у аналізованій 

специфікації, формуючи онтологію для визначення якості конкретного ПЗ (на 

основі метричної інформації); 

3) модуль електронної підтримки користувача – є складовою частиною 

інтерфейсу користувача; надає користувачу інформацію про: структуру 

специфікації вимог до ПЗ (у вигляді онтологій (рис. 5.1, 5.3-5.5), які є шаблонами 

специфікації вимог до ПЗ з точки зору наявності атрибутів та показників якості); 

атрибути, необхідні для оцінювання якості ПЗ за стандартом ISO 25010; 

показники, необхідні для оцінювання якості ПЗ на основі результатів метричного 

аналізу; процес формування результатів роботи підсистеми; 

4) модуль оцінювання достатності інформації у специфікації вимог до ПЗ 

для визначення якості ПЗ за стандартом ISO 25010 – виконується генерування та 

наповнення шаблону онтології для визначення якості конкретного ПЗ, 

враховуючи введені у модулі введення атрибутів наявні атрибути },...{ 1 nmqmsqms  

( 138nm ), згідно зі способом генерування та наповнення шаблону онтології для 

визначення якості конкретного ПЗ. Виконується порівняльний аналіз онтології 

для визначення якості конкретного ПЗ із базовою онтологією предметної галузі 
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«Інженерія програмного забезпечення» (частина «Якість ПЗ»), результатом якого 

є список відсутніх у специфікації атрибутів. За методом формування логічного 

висновку про достатність інформації щодо якості (за стандартом ISO 25010:2011) 

у специфікаціях вимог до ПЗ виконується опрацювання результатів порівняльного 

аналізу онтології для конкретного ПЗ з базовою онтологією. Якщо при 

порівняльному аналізі онтологій не виявлено розбіжностей (список відсутніх 

атрибутів є порожнім), то інформації щодо якості у КВІ та специфікації достатньо 

для визначення якості ПЗ за стандартом ISO 25010, тоді блок виведення оцінки 

достатності інформації специфікації вимог до ПЗ для визначення якості ПЗ за 

стандартом ISO 25010 видає користувачу підсистеми висновок «Інформації КВІ та 

розглядуваної специфікації достатньо для визначення якості ПЗ за стандартом 

ISO 25010». Якщо ж при порівняльному аналізі онтологій встановлено 

розбіжності, то у КВІ та специфікації недостатньо атрибутів для визначення 

певних підхарактеристик та характеристик якості ПЗ, тоді блок виведення оцінки 

достатності інформації специфікації вимог до ПЗ для визначення якості ПЗ за 

стандартом ISO 25010 видає користувачу підсистеми висновок «Інформації КВІ та 

розглядуваної специфікації недостатньо для визначення якості ПЗ за стандартом 

ISO 25010», після чого відбувається порівняльний аналіз онтології для визначення 

якості конкретного ПЗ із зваженою базовою онтологією предметної галузі 

«Інженерія програмного забезпечення» (частина «Якість ПЗ»). Далі виконується 

пошук продукційного правила (у продукційних правилах формування логічного 

висновку про достатність інформації щодо якості (за стандартом ISO 25010:2011) 

у специфікаціях вимог до ПЗ, які містяться в базі знань) для кожного відсутнього 

у специфікації вимог атрибута, згідно з якими підсистема виводить користувачу 

висновок щодо підхарактеристик та характеристик якості ПЗ, для визначення 

яких у специфікації недостатньо інформації, а також сортування всіх відсутніх 

атрибутів специфікації за спаданням значень вагових коефіцієнтів, тобто 

встановлюється рекомендована пріоритетність їх доповнення у КВІ та 

специфікацію вимог до ПЗ. За допомогою блоку виведення рекомендацій щодо 

необхідності та пріоритетності доповнення специфікації вимог до ПЗ атрибутами 
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для визначення якості ПЗ за стандартом ISO 25010, сформовані рекомендації 

видаються користувачу підсистеми у вигляді висновку «Для підвищення 

достатності об’єму інформації щодо якості у специфікації вимог рекомендовано 

доповнити КВІ та специфікацію вимог атрибутами у такій послідовності:», і далі 

слідує список всіх відсутніх атрибутів згідно з встановленою пріоритетністю 

доповнення їх у специфікацію. Крім цього, підсистема на основі результатів 

виконання певних продукційних правил, згідно з етапом 4 методу формування 

логічного висновку про достатність інформації щодо якості (за стандартом ISO 

25010:2011) у специфікаціях вимог до ПЗ, виконує кількісну оцінку достатності 

об’єму наявної у специфікації вимог інформації (атрибутів) для оцінювання якості 

ПЗ за підхарактеристиками і характеристиками та виводить користувачу висновок 

вигляду: «Достоатність об’єму наявної у специфікації вимог інформації 

(атрибутів) для оцінюванння якості ПЗ за стандартом ISO 25010 становить: », і 

далі слідує кількісна оцінка достатності;  

5) модуль оцінювання достатності інформації у специфікації вимог до ПЗ 

для визначення якості ПЗ на основі результатів метричного аналізу – працює 

аналогічно модулю оцінювання достатності інформації специфікації вимог до ПЗ 

для визначення якості ПЗ за стандартом ISO 25010, тобто насамперед виконується 

генерування та наповнення шаблону онтології для визначення якості конкретного 

ПЗ (на основі метричної інформації), враховуючи введені у модулі введення 

показників наявні показники },...,{ 1 nqcxisqcxisqcxi  ( 42nqcxi ), згідно зі способом 

генерування та наповнення шаблону онтології для визначення якості конкретного 

ПЗ (на основі метричної інформації). Виконується порівняльний аналіз онтології 

для визначення якості конкретного ПЗ із базовою онтологією предметної галузі 

«Інженерія програмного забезпечення» (частина «Якість ПЗ. Метричний аналіз»), 

результатом якого є список відсутніх показників. За методом формування 

логічного висновку про достатність інформації щодо якості (для метричного 

аналізу) у специфікаціях вимог до ПЗ виконується опрацювання результатів 

порівняльного аналізу онтології для конкретного ПЗ з базовою онтологією. Якщо 

при порівняльному аналізі онтологій не виявлено розбіжностей (список відсутніх 
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показників порожній), то інформації у КВІ та специфікації достатньо для 

визначення якості ПЗ на основі результатів метричного аналізу, тоді блок 

виведення оцінки достатності інформації у специфікації вимог до ПЗ для 

визначення якості ПЗ на основі результатів метричного аналізу видає користувачу 

підсистеми висновок «Інформації КВІ та розглядуваної специфікації достатньо для 

визначення якості на основі результатів метричного аналізу». Якщо ж при 

порівняльному аналізі онтологій встановлено розбіжності, то у КВІ та специфікації 

недостатньо показників для визначення певних метрик ПЗ, тоді блок виведення 

оцінки достатності інформації специфікації вимог до ПЗ для визначення якості ПЗ 

на основі результатів метричного аналізу видає користувачу підсистеми висновок 

«Інформації КВІ та розглядуваної специфікації недостатньо для визначення якості 

ПЗ на основі результатів метричного аналізу», після чого відбувається 

порівняльний аналіз онтології для визначення якості конкретного ПЗ із зваженою 

базовою онтологією предметної галузі «Інженерія програмного забезпечення» 

(частина «Якість ПЗ. Метричний аналіз»). Далі виконується пошук продукційних 

правил (у продукційних правилах формування логічного висновку про достатність 

інформації щодо якості (для метричного аналізу) у специфікаціях вимог до ПЗ, які 

містяться у базі знань) для кожного відсутнього у специфікації вимог показника, 

згідно з якими підсистема виводить користувачу висновок щодо метрик ПЗ, для 

визначення яких у специфікації недостатньо інформації, а також сортування всіх 

відсутніх показників специфікації за спаданням значень вагових коефіцієнтів, 

тобто встановлюється рекомендована пріоритетність їх доповнення у КВІ та 

специфікацію вимог до ПЗ. За допомогою блоку виведення рекомендацій щодо 

необхідності та пріоритетності доповнення специфікації вимог до ПЗ показниками 

для визначення якості ПЗ на основі результатів метричного аналізу, сформовані 

рекомендації видаються користувачу підсистеми у вигляді висновку «Для 

підвищення достатності об’єму інформації у специфікації вимог для оцінювання 

якості ПЗ на основі результатів метричного аналізу рекомендовано доповнити КВІ 

та специфікацію вимог показниками у такій послідовності:», і далі слідує список 

всіх відсутніх показників згідно з встановленою пріоритетністю доповнення їх у 
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специфікацію. Крім цього, підсистема на основі результатів виконання певних 

продукційних правил, згідно з етапом 4 методу формування логічного висновку 

про достатність інформації щодо якості (для метричного аналізу) у специфікаціях 

вимог до ПЗ, виконує кількісну оцінку достатності об’єму наявної у специфікації 

інформації (показників) для оцінювання якості ПЗ з використанням результатів 

метричного аналізу та виводить користувачу висновок вигляду: «За наявних у 

специфікації показників, достатність об’єму інформації у специфікації для 

оцінювання якості ПЗ з використанням результатів метричного аналізу 

становить:», і далі слідує кількісна оцінка достатності;  

6) база знань – містить базову та зважену базову онтологію предметної 

галузі «Інженерія програмного забезпечення» (частини «Якість ПЗ», «Якість ПЗ. 

Метричний аналіз»), базову онтологію предметної галузі «Інженерія програмного 

забезпечення» (частини «Специфікація вимог до ПЗ (атрибути якості)», 

«Специфікація вимог до ПЗ (показники якості)»), сформовані користувачами 

онтології для визначення якості конкретного ПЗ та онтології для визначення 

якості конкретного ПЗ (на основі метричної інформації), а також продукційні 

правила формування логічного висновку про достатність інформації щодо якості 

(за стандартом ISO 25010:2011 та для метричного аналізу) у специфікаціях вимог 

до програмного забезпечення; 

7) модуль виведення результатів – є складовою частиною інтерфейсу 

користувача; складається з: блоку виведення оцінки достатності інформації 

специфікації вимог до ПЗ для визначення якості програмного забезпечення за 

стандартом ISO 25010, блоку виведення рекомендацій щодо необхідності та 

пріоритетності доповнення специфікації вимог до ПЗ атрибутами для визначення 

якості ПЗ за стандартом ISO 25010, блоку виведення оцінки достатності 

інформації специфікації вимог до ПЗ для визначення якості ПЗ на основі 

результатів метричного аналізу, блоку виведення рекомендацій щодо 

необхідності та пріоритетності доповнення специфікації вимог до ПЗ 

показниками для визначення якості ПЗ на основі результатів метричного аналізу, 

функціональність яких описана вище. 
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6.4. Підсистема оцінювання і прогнозування якості програмного 

забезпечення на основі опрацювання метричної інформації  

 

Для оцінювання результатів проектування і прогнозування характеристик 

складності та якості ПЗ на основі опрацювання метрик з точними та 

прогнозованими значеннями на етапі проектування архітектури, описаних у 

таблиці А.4 Додатку А, розроблено підсистему оцінювання і прогнозування 

складності та якості ПЗ на основі опрацювання метричної інформації [74, 78, 87].  

Якщо при порівняльному аналізі онтологій (базової онтології та онтології 

для конкретного програмного продукту), проведеному модулем оцінювання 

достатності інформації специфікації вимог до ПЗ для визначення якості 

програмного забезпечення на основі результатів метричного аналізу підсистеми 

оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ  на 

основі порівняльного аналізу онтологій (розробленої у підрозділі 6.3), не 

виявлено розбіжностей, то це означає, що інформації у специфікації достатньо для 

визначення складності та якості програмного забезпечення на основі результатів 

метричного аналізу. Якщо користувачу підсистеми оцінювання достатності 

інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ  на основі порівняльного 

аналізу онтологій було видано висновок «Інформації розглядуваної специфікації 

достатньо для метричного аналізу щодо визначення якості та складності ПЗ», то 

користувач може обчислити значення необхідних метрик на основі показників зі 

специфікації вимог до ПЗ, використовуючи будь-який засіб, що обчислює 

метрики, після чого може використати пропоновану підсистему для оцінювання 

результатів проектування та прогнозування якості ПЗ, що розробляється. 

На вхід підсистеми оцінювання і прогнозування якості ПЗ на основі 

опрацювання метричної інформації подаються кількісні значення метрик з 

точними та прогнозованими значеннями на етапі проектування архітектури, а 

результатом роботи є висновки про складність та якість програмного проекту і 

майбутнього ПЗ. Концептуальна схема підсистеми подана на рис. 6.5. Структурна 

схема підсистеми представлена на рис. 6.6 [78, 115, 121]. 
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Рис. 6.5. Концептуальна схема підсистеми оцінювання і прогнозування якості ПЗ 

на основі опрацювання метричної інформації 

 

Рис. 6.6. Структурна схема підсистеми оцінювання і прогнозування якості ПЗ на 

основі опрацювання метричної інформації 

 

Підсистема оцінювання і прогнозування якості ПЗ на основі опрацювання 

метричної інформації складається з наступних компонентів [78, 87, 88]: 

1) діалоговий компонент – візуалізує роботу блоку збирання-передачі 

даних, відображає роботу підсистеми та видає користувачу повідомлення в 

зрозумілій для нього формі; 

2) блок збирання-передачі даних – зчитує інформацію користувача щодо 

кількісних значень обраних у підрозділі 1.5 метрик, зберігає одержану інформацію 

в базі знань та передає її в модуль формування вхідних векторів ШНМ; 
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3) база знань – містить кількісні значення метрик ПЗ, вхідні вектори 

ШНМ та правила формування логічного висновку щодо очікуваного рівня якості 

ПЗ на основі опрацювання метричної інформації; 

4) модуль формування вхідних векторів для штучної нейронної мережі – 

готує значення метрик з бази знань до подачі на входи ШНМ; 

5) штучна нейронна мережа – здійснює апроксимацію метрик ПЗ та 

надає кількісну оцінку складності та якості проекту і прогнозовані оцінки 

складності та якості ПЗ, що розробляється; 

6) модуль опрацювання результатів ШНМ – формує висновок щодо 

очікуваного рівня якості ПЗ на основі опрацювання метричної інформації, 

використовуючи правила формування логічного висновку щодо очікуваного рівня 

якості ПЗ на основі опрацювання метричної інформації, представлені у підрозділі 5.5. 

Підсистема оцінювання і прогнозування якості програмного забезпечення 

розроблена мовою Delphi 7.  

Перше інтерфейсне вікно підсистеми виглядає наступним чином (рис. 6.7). 

Воно має довідковий характер, оскільки показує користувачу всі метрики, які 

опрацьовуються підсистемою [87]. 

 

Рис. 6.7. Перше інтерфейсне вікно підсистеми  

оцінювання і прогнозування якості ПЗ (довідкове) 
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При виборі певної метрики у правій частині вікна відображатимуться 

граничні значення метрики та попередні значення даної метрики, які були введені 

при користуванні підсистемою, а також значення відповідного вихідного 

значення підсистеми як реакція саме на цю метрику (рис. 6.8) [87]. Якщо 

користувачем вводяться декілька метрик певного типу або ж певна кількість 

метрик різних типів, то вихідне значення підсистеми враховує всі введені 

значення метрик. 

 

Рис. 6.8. Інтерфейсне вікно підсистеми з інформацією про діапазон обраної 

метрики та з попередніми введеними значеннями обраної метрики 

 

Для введення значень метрик та одержання висновків підсистеми слід 

перейти на вкладку "Редагування метричних значень", яка на початку роботи із 

підсистемою має вигляд, показаний на рис. 6.9 [87]. В лівій частині вікна потрібно 

вводити значення метрик, які визначались для проекту, або (-1), якщо дана 

метрика не визначалась. Після введення всіх метрик слід натиснути кнопку 

«Отримати оцінку» для одержання висновків підсистеми оцінювання і 

прогнозування якості програмного забезпечення. 
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Рис. 6.9. Інтерфейсне вікно підсистеми "Редагування метричних значень" до 

введення значень метрик 

 

Приклад опрацювання метрик реалізованою підсистемою показано на рис. 

6.10 [87]. В лівій частині вікна відображено введені значення метрик для певного 

програмного проекту, у правій частині вікна – сформовані висновки підсистеми. 

 

Рис. 6.10. Інтерфейсне вікно з введеними значеннями метрик  

та згенерованими підсистемою висновками 
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Запропонована підсистема оцінювання і прогнозування якості ПЗ на основі 

опрацювання метричної інформації дає дані замовнику для вибору проекту 

(специфікації) та дає змогу порівняти між собою різні версії проекту (різні 

специфікації вимог), тобто дає змогу прийняти мотивоване та обґрунтоване 

рішення щодо вибору проекту (специфікації) та його реалізації на основі не лише 

вартісних та часових характеристик, але й з врахуванням характеристик 

складності та якості проекту і програмного забезпечення, яке розробляється. 

 

6.5. Переваги інформаційної технології оцінювання достатності 

інформації щодо якості у специфікаціях вимог до програмного забезпечення 

 

Сучасний розвиток інформаційних технологій вимагає визначальних змін в 

зв’язку з появою потужних технічних ресурсів для опрацювання значних масивів 

інформації, а також в зв’язку з інтелектуалізацією опрацювання інформації, що 

дозволяє вирішувати нові класи задач. Описані потреби є передумовами для 

розвитку теоретичних та прикладних засад інформаційних технологій нової 

генерації. При цьому на зміст та методи опрацювання інформації істотно 

впливають особливості предметних галузей, для яких розробляються 

інформаційні технології. Особливої уваги щодо розроблення та впровадження 

інформаційних технологій нової генерації на сьогодні потребує галузь інженерії 

програмного забезпечення (ПЗ) в частині забезпечення якості ПЗ.  

Проблема забезпечення якості ПЗ на сьогодні залишається однією з 

основних проблем програмної інженерії. Ранні етапи життєвого циклу ПЗ, 

зокрема, етап формування та формулювання вимог, є найменш формалізованими 

та найбільш витратними, оскільки витрати на виправлення некоректних вимог 

специфікації, виявлених після випуску продукту, в сотні разів перевищують 

витрати на виправлення недоліків специфікації, які були виявлені в процесі 

формування та формулювання вимог. Ризиками недостатньо відпрацьованого 

етапу формування та формулювання вимог є недотримання термінів проектів та 
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фінансові перевитрати, що можуть призвести до закриття проекту, а то й розпаду 

софтверної компанії внаслідок її фінансової нестабільності. 

При формуванні та формулюванні вимог важливо дотримуватись вимог 

стандартів, які регламентують процес розроблення ПЗ. Однак більшість таких 

стандартів представлені природньою мовою у текстовій формі, тому відсутній 

механізм верифікації результатів імплементації стандарту в процес розроблення 

ПЗ. При розробленні ПЗ на стику предметних галузей задача суттєво 

ускладнюється, оскільки необхідно імплементувати стандарти предметної галузі, 

для якої розробляється ПЗ. 

Сьогодні відбувається перехід до ери семантичного вебу (Semantic web): 

якщо раніше Web-ресурси розробляли зрозумілими для людини (XML), то зараз 

Web-ресурси повинні бути зрозумілими на семантичному рівні для віртуальних 

агентів, які збирають інформацію та оперують нею. Ключовою технологією для 

розвитку семантичного вебу є онтології [12], оскільки розмітка документів 

семантичного вебу за допомогою онтологічних термінів дозволяє проводити 

автоматичне опрацювання їх контенту. Однією з переваг використання онтологій є 

можливість доступу, розуміння та аналізу інформації інтелектуальними та 

неінтелектуальними віртуальними агентами, опрацювання інформації на базі Web, 

її спільного використання та обміну нею між додатками, а також виявлення 

дублювань та прогалин у знаннях на основі візуалізації відсутніх логічних зв'язків. 

Зараз інформаційні технології передбачають людинно-машинну взаємодію 

на всіх етапах опрацювання інформації (рис. 6.11), під час якої всю інформацію 

інтерпретує людина, що часто призводить до втрат істотної інформації. Але 

необхідність опрацювання значних масивів інформації та розвиток різних 

напрямків інтелектуалізації опрацювання інформації і даних є передумовами для 

переходу на новий якісний рівень опрацювання інформації за рахунок 

розроблення інформаційних технологій нової генерації, в яких людина усувається 

з процесів опрацювання інформації та здобуття знань (рис. 6.12).  
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Рис. 6.11. Сучасні інформаційні технології: людинно-машинна взаємодія 

передбачена на всіх етапах опрацювання інформації 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.12. Інформаційна технологія оцінювання достатності інформації щодо 

якості у специфікаціях вимог до ПЗ: часткове усунення людини з процесів 

опрацювання інформації та здобуття знань 

 

В основі інформаційної технології оцінювання достатності інформації 

щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ лежить використання онтологій –

базових онтологій предметної галузі «Інженерія ПЗ» (частин «Якість ПЗ», «Якість 

ПЗ. Метричний аналіз»), онтологій для визначення якості конкретного ПЗ (за 

стандартом ISO 25010:2011 та на основі метричної інформації) – для подання 

інформації щодо якості у специфікації вимог до ПЗ. Тому інформаційна 

технологія, розроблена на основі концепції семантичного вебу, забезпечує 

виявлення дублювань та прогалин в цій інформації на основі візуалізації відсутніх 

логічних зв'язків, а також можливість опрацювання інформації щодо якості 

інтелектуальними та неінтелектуальними віртуальними агентами (ботами), без 

участі людини, що забезпечує можливість автоматизації таких процесів та 

усунення суб’єктивного впливу людини, а також збережуваність цієї інформації у 

софтверній компанії у випадку звільнення фахівця. 

Розвиток інформаційної технології оцінювання достатності інформації 

щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ можливий за рахунок розроблення 
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програмних агентів (ботів) на основі онтологічного підходу. Впровадження 

розвинутої інформаційної технології у софтверних компаніях автоматизує процес 

верифікації достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ, 

дозволить використання програмних агентів для аналізу та доповнення 

специфікації, для оцінювання початкових етапів життєвого циклу з метою 

мінімізації інформаційних та фінансових втрат. 

 

6.6. Висновки 

 

В розділі вперше розроблено структуру та показано принцип застосування 

методології оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог 

до ПЗ, призначену для оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікації вимог до конкретного ПЗ, оцінювання якості ПЗ, яке розробляється за 

конкретною специфікацією, порівняння різних специфікацій вимог для програмних 

проектів зі схожими або однаковими вартісними та часовими характеристиками, 

зменшення розриву в знаннях про якість ПЗ та гарантування забезпечення вимог 

щодо якості ПЗ на ранніх етапах життєвого циклу. 

Розроблено структурну модель та реалізовано інформаційну технологію 

оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ, 

призначену для підтримки оцінювання якості ПЗ на ранніх етапах життєвого циклу. 

Розроблена інформаційна технологія може використовуватись для будь-яких класів 

ПЗ, для яких розробляється специфікація вимог.  

Реалізована інформаційна технологія дає можливість:  

1) зробити висновок про достатність інформації щодо якості (атрибутів та 

показників) у КВІ та специфікаціях вимог до ПЗ;  

2) встановити пріоритетність доповнення КВІ та специфікації вимог до ПЗ 

атрибутами та (або) показниками (в разі недостатності інформації у специфікації) 

шляхом формування запиту щодо доповнення бізнес-вимог до ПЗ;  

3) оцінити та, за потреби, підвищити достатність об’єму наявної у 

специфікації вимог інформації щодо якості (атрибутів та показників);  
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4) за наявності кількісних значень метрик, отримати висновок щодо 

очікуваного рівня якості ПЗ на основі опрацювання метричної інформації; 

5)  опрацювати інформацію щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ 

програмними агентами (ботами), без участі фахівців, що забезпечує можливість 

автоматизації таких процесів та усунення суб’єктивного впливу фахівців, а також 

збережуваність цієї інформації у софтверній компанії у випадку звільнення фахівця. 

Таким чином, запропонована інформаційна технологія оцінювання 

достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ надає замовнику 

інформацію для вибору специфікації вимог до ПЗ, забезпечує можливість 

порівняти між собою різні версії специфікацій, тобто є основою для прийняття 

мотивованого та обґрунтованого рішення щодо вибору специфікації вимог до ПЗ 

з врахуванням достатності інформації щодо якості у специфікації, а також 

очікуваного рівня якості ПЗ, що розробляється за специфікацією. Розроблена 

інформаційна технологія, завдяки можливості доповнення специфікації вимог 

необхідною інформацією, дає можливість підвищити достатність об’єму наявної 

інформації щодо якості у специфікації вимог. Такий підхід дозволяє уникнути 

перевитрат коштів та виконати вимоги замовників щодо якості ПЗ. 

Розроблено структуру та реалізовано підсистему оцінювання достатності 

інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ, яка базується на 

порівняльному аналізі онтологій та розрахована на оцінювання ранніх етапів 

життєвого циклу ПЗ. Ця підсистема надає користувачу висновок про достатність 

інформації щодо якості у КВІ та специфікації вимог до ПЗ, про необхідність 

доповнення КВІ та специфікації атрибутами та(або) показниками, про 

рекомендовану пріоритетність доповнення атрибутів та(або) показників у КВІ та 

специфікацію вимог до ПЗ, а також числову оцінку достатності об’єму наявної у 

специфікації інформації щодо якості (атрибутів та(або) показників). 

Розроблено структуру та реалізовано підсистему оцінювання і 

прогнозування якості ПЗ на основі опрацювання метричної інформації, яка є 

застосовною в кінці етапу формування та формулювання вимог. Дана підсистема 

надає оцінки, що характеризують етап формування та формулювання вимог, який 
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здійснюється конкретним розробником, і прогнозовані оцінки складності та якості 

майбутнього ПЗ за результатами етапу формування та формулювання вимог, 

надає користувачу числову оцінку та висновок щодо очікуваного рівня якості ПЗ, 

яке розробляється за специфікацією, а також щодо вибору проекту (специфікації) 

з множини проектів у ситуації, коли вартість і тривалість декількох програмних 

проектів приблизно однакові. 

Отже, розроблена інформаційна технологія оцінювання достатності 

інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ є інформаційною 

технологією нової генерації, в якій втілено можливість часткового усунення 

людини з процесів опрацювання інформації щодо якості у специфікації вимог до 

ПЗ шляхом забезпечення можливості автоматизації опрацювання такої інформації 

програмними агентами за рахунок використання онтологій, що забезпечує 

усунення суб’єктивного впливу людини та збережуваність важливої інформації у 

софтверній компанії у випадку звільнення фахівця. 
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РОЗДІЛ 7 

РЕЗУЛЬТАТИ ФУНКЦІЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ  

ОЦІНЮВАННЯ ДОСТАТНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЯКОСТІ  

У СПЕЦИФІКАЦІЯХ ВИМОГ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

7.1. Оцінювання достатності інформації щодо якості (за стандартом 

ISO 25010:2011) у специфікаціях вимог до програмного забезпечення 

 

При проведенні першого експерименту було проаналізовано специфікацію 

вимог до ПЗ автоматизованої системи (АС) широкоформатного фотодруку [74, 

76, 77, 99, 100]. Було визначено атрибути якості ПЗ, необхідні для визначення 

підхарактеристик та характеристик якості ПЗ, наявні в конкретній специфікації. 

На основі способу генерування та наповнення шаблону онтології для визначення 

якості конкретного ПЗ розроблено онтологію для визначення якості конкретного 

ПЗ, яку утворюють складові частини для: визначення Функційної придатності 

(рис. 7.1), Сумісності (рис. 7.2), Ефективності (рис. Д.1 Додатку Д), Можливості 

переносу (рис. Д.2 Додатку Д), Зручності використання (рис. Д.3 Додатку Д), 

Надійності (рис. Д.4 Додатку Д), Захищеності (рис. Д.5 Додатку Д), 

Супроводжуваності (рис. Д.6 Додатку Д) конкретного ПЗ. 

Порівняння розробленої онтології для програмного проекту з розроблення 

АС широкоформатного фотодруку (рис. 7.1, 7.2, рис. Д.1-Д.6 Додатку Д) з 

фрагментами базової онтології для предметної галузі «Інженерія ПЗ», частина 

«Якість ПЗ» (рис. 3.5-3.6, рис. Б.1-Б.6 Додатку Б) дало можливість виявити, що у 

розробленій онтології конкретного програмного проекту відсутні 4 атрибути (рис. 

7.3) [76, 77, 99, 100]: «кількість функцій (Number Of Functions)», «час роботи 

(Operation Time)», «кількість елементів даних (Number Of Data Items)», «кількість 

тестових випадків (Number Of Test Cases)», тоді множина відсутніх атрибутів 
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Рис. 7.1. Складова онтології для Функційної придатності для автоматизованої 

системи широкоформатного друку 

 

Рис. 7.2. Складова онтології для Сумісності для автоматизованої системи 

широкоформатного друку 
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Рис.7.3. Порівняння онтології для визначення якості конкретного ПЗ 

(автоматизована система широкоформатного фотодруку) із базовою онтологією 

предметної галузі «Інженерія програмного забезпечення» (частина «Якість ПЗ») 

 

За методом формування логічного висновку про достатність інформації 

щодо якості (за стандартом ISO 25010:2011) у специфікаціях вимог до ПЗ 

виконується пошук правила для кожного з елементів множини 

},...,{
41
ASAS qmsqms , згідно з якими ведеться підрахунок відсутніх у специфікації 

вимог атрибутів для визначення підхарактеристик та характеристик якості ПЗ, – 

результати такого пошуку відображені у таблиці 7.1. 

 

Таблиця 7.1  

Список відсутніх у специфікації атрибутів якості ПЗ та результати роботи методу 

формування логічного висновку про достатність інформації щодо якості (за 

стандартом ISO 25010:2011) у специфікаціях вимог до ПЗ 

№ Відсутній 

атрибут  

Номер 

правила 

Результати методу (правила) 

1 2 3 4 
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Продовження таблиці 7.1  

1 2 3 4 

1 Кількість функцій 

(Number Of 

Functions) 

1 1fc , 1fa , 1ft , 1ar , 1lb , 1ob , 

1md , 1mfb , 1cex , 1ab , 1rb ;  

2fy , 1ry , 3uy , 2my , 1cy , 2py ;   

mas[Number Of Functions]=11/138 

2 Час роботи 

(Operation Time) 

2 1fcr , 2fa , 1ma , 1av , 1rvb , 1tb , 

1ru , 2lb , 2ob , 2md , 2mfb , 1tst , 

1cf , 1ig , 2cex , 1io , 2ab ; 

4fy , 4ry , 2ey , 5uy , 5my , 2sy , 

3cy , 3py ;  

mas[Operation Time]=17/138 

3 Кількість 

елементів даних 

(Number Of Data 

Items) 

7 2fcr , 1ccy , 1anb , 2cf , 2ig , 3cex , 

3ab , 2rb ;  

5fy , 3ey , 6my , 4sy , 4cy , 5py ;  

mas[Number Of Data Items]=8/138 

4 Кількість 

тестових випадків 

(Number Of Test 

Cases) 

13 2ma , 2ft , 2tst , 3cf , 3ig ; 

6ry , 7my , 6sy ; 

mas[Number Of Test Cases]=5/138 

 

Згідно з правилом №139, було встановлено, що у специфікації вимог до ПЗ 

автоматизованої системи широкоформатного фотодруку недостатньо атрибутів 

для визначення певних підхарактеристик якості ПЗ, а саме для підхарактеристик: 

Functional Completeness (Функційна повнота), Functional Correctness (Функційна 

коректність), Functional Appropriateness (Функційна доцільність), Maturity 

(Зрілість), Availability (Наявність), Fault Tolerance (Відмовостійкість), 

Recoverability (Відновлюваність), Time Behaviour (Поведінка у часі), Resource 

Utilization (Поведінка ресурсів), Capacity (Ємність), Appropriateness Recognisability 
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(Розпізнавання доцільності), Learnability (Можливість вивчення),  Operability 

(Керованість), Modularity (Модульність), Analysability (Аналізованість), 

Modifability (Модифікованість), Testability (Тестованість), Confidentiality 

(Конфіденційність), Integrity (Цілісність), CoExistence (Співіснування), 

Interoperability (Взаємодія), Adaptability (Адаптованість), Replaceability 

(Можливість заміни). Підхарактеристики, для визначення яких недостатньо 

наявних у специфікації атрибутів, обведені колом на рис. 7.1, 7.2, рис. Д.1-Д.6 

Додатку Д. 

Згідно з 1-ю частиною правила №140, було встановлено, що у специфікації 

вимог до ПЗ автоматизованої системи широкоформатного фотодруку недостатньо 

атрибутів для всіх восьми характеристик якості ПЗ.  

Отже, відсутність у специфікації вимог до ПЗ чотирьох атрибутів призвела 

до неможливості обчислення 23-х (з 31) підхарактеристик якості ПЗ, до 

неможливості обчислення всіх характеристик якості ПЗ з високим рівнем 

достовірності та відповідно до неможливості визначення якості проекту та 

майбутнього ПЗ з високим рівнем достовірності. Тоді підсистема оцінювання 

достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ  на основі 

порівняльного аналізу онтологій інформаційної технології оцінювання 

достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ вивела 

користувачу висновок: «Інформації КВІ та розглядуваної специфікації 

недостатньо для визначення якості ПЗ за стандартом ISO 25010». 

Після встановлення факту недостатності інформації щодо якості 

(атрибутів) у специфікації вимог до ПЗ автоматизованої системи 

широкоформатного фотодруку, згідно з 2-ю і 3-ю частинами правила №140, 

проводиться сортування масиву mas за спаданням значень елементів (вагових 

коефіцієнтів відсутніх атрибутів) та виведення індексів тих елементів 

відсортованого масиву mas, які мають значення, відмінне від 0 [76, 77, 99, 100] – 

таблиця 7.2. 
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Таблиця 7.2  

Список відсутніх у специфікації атрибутів якості ПЗ за спаданням значень 

вагових коефіцієнтів  

№ Відсутні атрибути якості (індекси 

елементів масиву mas) 

Вагові коефіцієнти (значення 

елементів масиву mas) 

1 Operation Time (Час роботи) 17/138 

2 Number Of Functions (Кількість 

функцій) 

11/138 

3  Number Of Data Items (Кількість 

елементів даних) 

8/138 

4  Number Of Test Cases (Кількість 

тестових випадків) 

5/138 

 

Як видно з методу оцінювання вагових коефіцієнтів атрибутів якості ПЗ, 

чисельник вагового коефіцієнту кожного відсутнього атрибуту якості вказує на 

кількість підхарактеристик якості ПЗ, які неможливо обчислити без даного 

атрибуту. Таблиця 7.2 показує пріоритетність і порядок розгляду та доповнення 

атрибутів якості у специфікацію вимог до ПЗ автоматизованої системи 

широкоформатного друку. Отже, підсистема оцінювання достатності інформації 

щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ  на основі порівняльного аналізу 

онтологій інформаційної технології оцінювання достатності інформації щодо 

якості у специфікаціях вимог до ПЗ вивела користувачу висновок: «Для 

підвищення достатності об’єму інформації щодо якості у специфікації 

рекомендовано доповнити КВІ та специфікацію вимог атрибутами у такій 

послідовності: 1) час роботи; 2) кількість функцій; 3) кількість елементів даних;  

4) кількість тестових випадків». 

Далі виконувалась оцінка достатності об’єму наявної у специфікації вимог 

інформації для оцінювання якості ПЗ [77, 100]: 

- за підхарактеристиками (згідно з формулами 5.1 і 5.2): 
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- за характеристиками (згідно з формулами 5.3 і 5.4): 
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Отже, підсистема оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ на основі порівняльного аналізу онтологій 

інформаційної технології оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ вивела користувачу висновок: «За наявних у 

специфікації вимог до ПЗ атрибутів, достатність об’єму інформації у специфікації 

складає 79% для оцінювання якості ПЗ за підхарактеристиками та 76% для 

оцінювання якості ПЗ за характеристиками» [77, 100].                                                     

Оскільки запропоновані методи оцінювання достатності інформації щодо 

якості (за стандартом ISO 25010:2011) у специфікаціях вимог до ПЗ на основі 

онтології та зваженої онтології є ітераційними, а для даного програмного проекту 

є підхарактеристики та характеристики, для визначення яких у специфікації вимог 

недостатньо атрибутів, то було сформовано запит на доповнення КВІ, після якого 

відбулось доповнення КВІ та відповідно специфікації вимог до ПЗ. Після 

доповнення специфікації вимог було знову розроблено онтологію (версію 2) для 

визначення якості конкретного програмного забезпечення. Порівняльний аналіз 

розробленої онтології (версія 2) для  програмного проекту з розроблення 

автоматизованої системи широкоформатного фотодруку з фрагментами базової 

онтології предметної галузі «Інженерія ПЗ» (частина «Якість ПЗ») виявив, що 
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специфікацію вимог до ПЗ було доповнено атрибутами «кількість функцій 

(Number Of Functions)» (2-й у сортованому списку), «кількість елементів даних 

(Number Of Data Items)» (3-й у сортованому списку), тоді множина відсутніх 

атрибутів }"","{"},{
21

stCasesNumberOfTeimeOperationTsqmsqm ASAS  . 

За методом формування логічного висновку про достатність інформації 

щодо якості (за стандартом ISO 25010:2011) у специфікаціях вимог до ПЗ знову 

виконується пошук правила для кожного з елементів множини },{
21
ASAS sqmsqm   

– результати такого пошуку відображені у таблиці 7.3. 

 

Таблиця 7.3  

Список відсутніх (після доповнення) у специфікації атрибутів якості ПЗ та 

результати роботи методу формування логічного висновку про достатність 

інформації щодо якості (за стандартом ISO 25010) у специфікаціях вимог до ПЗ 

№ Відсутній 

атрибут  

Номер 

правила 

Результати методу (правила) 

1 Час роботи 

(Operation Time) 

2 1rfc , 1af , 1am , 1va , 1brv , 

1bt , 1ur , 1bl , 1bo , 1dm , 1bmf , 

1tts , 1fc , 1gi , 1xce , 1oi , 1ba ; 

2yf , 3yr , 2ye , 2yu , 3ym , 2ys , 

2yc , 1yp ;  

mas[Operation Time]=17/138  

2 Кількість 

тестових випадків 

(Number Of Test 

Cases) 

13 2am , 1tf , 2tts , 2fc , 2gi ; 

5yr , 4ym , 4ys ; 

mas[Number Of Test Cases]=5/138 

 

Згідно з правилом №139, було встановлено, що у специфікації вимог до ПЗ 

автоматизованої системи широкоформатного фотодруку все ще недостатньо 
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атрибутів для визначення певних підхарактеристик якості ПЗ (із зазначенням цих 

підхарактеристик), але порівняльний аналіз списку підхарактеристик, які все ще 

неможливо визначити після доповнення специфікації, із списком 

підхарактеристик, які не можна було визначити на основі початкової версії 

специфікації вимог, показав, що з’явилась можливість визначення Функційної 

повноти (Functional completeness), Ємності (Capacity), Розпізнавання доцільності 

(Appropriateness recognisability), Аналізованості (Analyzability), Можливості 

заміни (Replaceability) конкретного програмного проекту.  

Згідно з 1-ю частиною правила №140, було встановлено, що у специфікації 

вимог до ПЗ автоматизованої системи широкоформатного фотодруку все ще 

недостатньо атрибутів для всіх восьми характеристик якості ПЗ.  

Отже, відсутність у специфікації вимог до ПЗ решти двох атрибутів «час 

роботи  (Operation Time)», «кількість тестових випадків (Number Of Test Cases)» 

все ще залишає неможливим обчислення 18 підхарактеристик якості, всіх 8 

характеристик якості ПЗ з високим рівнем достовірності та, відповідно, 

визначення якості проекту і майбутнього ПЗ з високим рівнем достовірності (все 

ще існує недостатність інформації). Тому підсистема оцінювання достатності 

інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ  на основі порівняльного 

аналізу онтологій інформаційної технології оцінювання достатності інформації 

щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ знову вивела користувачу висновок: 

«Інформації КВІ та розглядуваної специфікації недостатньо для визначення якості 

ПЗ за стандартом ISO 25010». 

Після встановлення факту недостатності інформації специфікації вимог до 

ПЗ автоматизованої системи широкоформатного фотодруку для визначення якості 

програмного забезпечення за стандартом ISO 25010:2011, згідно з 2-ю і 3-ю 

частинами правила №140, проводиться сортування масиву mas за спаданням 

значень елементів (вагових коефіцієнтів відсутніх атрибутів) та виведення 

індексів тих елементів відсортованого масиву mas, які мають значення, відмінне 

від 0 – таблиця 7.4 [76, 77, 99, 100]. 
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Отже, підсистема оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ на основі порівняльного аналізу онтологій 

інформаційної технології оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ вивела користувачу висновок: «Для підвищення 

достатності об’єму інформації щодо якості у специфікації рекомендовано 

доповнити КВІ та специфікацію вимог атрибутами у такій послідовності: 1) час 

роботи; 2) кількість тестових випадків». 

 

Таблиця 7.4  

Список відсутніх (після доповнення) у специфікації атрибутів якості ПЗ за 

спаданням значень вагових коефіцієнтів 

№ Атрибути якості (індекси елементів 

масиву mas) 

Вагові коефіцієнти (значення 

елементів масиву mas) 

1 Operation Time (Час роботи) 17/138 

2  Number Of Test Cases (Кількість 

тестових випадків) 

5/138 

 

Далі виконувалась оцінка достатності об’єму наявної у специфікації вимог 

інформації для оцінювання якості ПЗ [77]: 

- за підхарактеристиками (згідно з формулами 5.5 і 5.6): 
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- за характеристиками (згідно з формулами 5.7 і 5.8): 
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88,0
8

99,08
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Тоді підсистема оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ  на основі порівняльного аналізу онтологій 

інформаційної технології оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ вивела користувачу висновок: «За наявних у 

специфікації вимог до ПЗ атрибутів, достатність об’єму інформації у специфікації 

становить 90% для оцінювання якості ПЗ за підхарактеристиками та 88%  для 

оцінювання якості ПЗ за характеристиками». 

Приріст достатності об’єму інформації у специфікації вимог для оцінювання 

якості ПЗ після доповнення специфікації вимог 2-ма необхідними атрибутами [100]: 

- за підхарактеристиками (згідно з формулами 5.9 і 5.10): 

39,311,35,6  AS
schr

AS
schr

AS
schr

qqq , 

11,079,090,0  AS
schr

AS
schr

AS
schr

DDD , 

11,0
31

39,3

31





AS
schrAS

schr

q
D ; 

- за характеристиками (згідно з формулами 5.11 і 5.12): 
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Процес доповнення КВІ та специфікації вимог продовжується доти, доки 

не стане можливим визначити всі підхарактеристики та характеристики якості або 

доки не буде сформовано висновок, що недостатньо інформації для визначення 

якості ПЗ. Замовник АС широкоформатного друку прийняв рішення, що 
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подальше доповнення КВІ та специфікації економічно недоцільне, тому було 

сформовано висновок про недостатність інформації щодо якості (атрибутів), а за 

наявних (після доповнення) у специфікації атрибутів достатність об’єму 

інформації у специфікації становить 90% для оцінювання якості ПЗ за 

підхарактеристиками та 88% для оцінювання якості ПЗ за характеристиками.  

Якби розробник дослухався до рекомендацій щодо пріоритетності 

доповнення необхідних атрибутів і додав ще хоча б найвагоміший з відсутніх 

атрибут «час роботи (Operation time)» (1-й у сортованому списку), то з’явилась би 

можливість довизначити ще 13 підхарактеристик якості ПЗ, а також 5 

характеристик якості ПЗ. Відтак достатність об’єму інформації щодо якості у 

специфікації вимог значно б зросла, а розмір розриву у знаннях при оцінюванні 

якості ПЗ ще б скоротився. Але оскільки зазначена достатність об’єму інформації 

щодо якості у специфікації вимог влаштувала замовника, то процес 

доопрацювання специфікації вимог було припинено. 

Для другого експерименту було проаналізовано специфікацію вимог до ПЗ 

інформаційної системи магазину та складу запчастин для вантажних 

автомобілів [74, 110]. Було визначено атрибути якості ПЗ, наявні в конкретній 

специфікації, розроблено онтологію для визначення якості конкретного ПЗ. 

Порівняння розробленої онтології для програмного проекту з розроблення 

інформаційної системи магазину та складу запчастин для вантажних автомобілів 

[110] з фрагментами базової онтології для предметної галузі «Інженерія ПЗ», 

частина «Якість ПЗ» дало можливість виявити, що у розробленій онтології 

конкретного програмного проекту відсутні 6 атрибутів: «час роботи (Operation 

Time)», «кількість збоїв (Number Of Faults)», «кількість відмов (Number Of 

Failures)», «кількість фіксованих відмов (Number Of Resolved Failures)», «кількість 

контрольованих вимог (Number Of Controllability Requirements)», 

«взаємозамінність даних (Data Exchangeability)». За методом формування 

логічного висновку про достатність інформації щодо якості (за стандартом ISO 

25010:2011) у специфікаціях вимог до ПЗ було встановлено, що відсутність у 

специфікації вимог до ПЗ шести атрибутів призвела до неможливості обчислення 
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20-и (з 31) підхарактеристик якості ПЗ, до неможливості обчислення всіх восьми 

характеристик якості ПЗ з високим рівнем достовірності та відповідно до 

неможливості визначення якості ПЗ з високим рівнем достовірності [110]. Тому 

підсистема оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог 

до ПЗ  на основі порівняльного аналізу онтологій вивела користувачу висновок: 

«Інформації КВІ та розглядуваної специфікації недостатньо для визначення якості 

ПЗ за стандартом ISO 25010».  

Після встановлення факту недостатності інформації щодо якості 

(атрибутів) у специфікації вимог до ПЗ інформаційної системи магазину та складу 

запчастин для вантажних автомобілів проведено сортування масиву вагових 

коефіцієнтів відсутніх атрибутів [110]. Підсистема оцінювання достатності 

інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ  на основі порівняльного 

аналізу онтологій вивела користувачу висновок: «Для підвищення достатності 

об’єму інформації щодо якості у специфікації вимог рекомендовано доповнити КВІ 

та специфікацію вимог атрибутами у такій послідовності: 1) час роботи;                   

2) кількість відмов; 3) кількість фіксованих відмов; 4) кількість збоїв; 5) кількість 

контрольованих вимог; 6) взаємозамінність даних». 

Далі виконувалась оцінка достатності об’єму наявної у специфікації вимог 

інформації для оцінювання якості ПЗ [110]: 

- за характеристиками (згідно з формулами 5.3 і 5.4): 
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Отже, підсистема оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ  на основі порівняльного аналізу онтологій вивела 

користувачу висновок: «За наявних у специфікації вимог до ПЗ атрибутів, 

достатність об’єму інформації у специфікації вимог становить 81% для 

оцінювання якості ПЗ за характеристиками» [110].                           *                          
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Відбулось доповнення КВІ та специфікації вимог до ПЗ. Після доповнення 

специфікації вимог було знову розроблено онтологію (версію 2) для визначення 

якості конкретного програмного забезпечення [110]. Порівняльний аналіз 

розробленої онтології (версія 2) для програмного проекту з розроблення 

інформаційної системи магазину та складу запчастин для вантажних автомобілів з 

фрагментами базової онтології предметної галузі «Інженерія ПЗ» (частина «Якість 

ПЗ») виявив, що специфікацію вимог до ПЗ було доповнено атрибутами «Час 

роботи (Operation Time)» (1-й у сортованому списку), «Кількість збоїв (Number Of 

Faults)» (4-й у сортованому списку), «Взаємозамінність даних (Data 

Exchangeability)» (6-й у сортованому списку). 

За методом формування логічного висновку про достатність інформації 

щодо якості (за стандартом ISO 25010:2011) у специфікаціях вимог до ПЗ було 

встановлено, що у специфікації вимог до ПЗ інформаційної системи магазину та 

складу запчастин для вантажних автомобілів все ще недостатньо атрибутів для 

визначення 10 підхарактеристик якості ПЗ (із зазначенням цих підхарактеристик) 

та п’яти з восьми характеристик якості ПЗ (із зазначенням цих характеристик) 

[110]. Тому підсистема оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ  на основі порівняльного аналізу онтологій знову 

вивела користувачу висновок: «Інформації КВІ та розглядуваної специфікації 

недостатньо для визначення якості ПЗ за стандартом ISO 25010». 

Після встановлення факту недостатності інформації специфікації вимог до 

ПЗ інформаційної системи магазину та складу запчастин для вантажних 

автомобілів для визначення якості програмного забезпечення за стандартом ISO 

25010:2011 після її доповнення, було проведено сортування масиву вагових 

коефіцієнтів відсутніх атрибутів. Підсистема оцінювання достатності інформації 

щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ  на основі порівняльного аналізу 

онтологій вивела користувачу висновок: «Для підвищення достатності об’єму 

інформації щодо якості у специфікації вимог рекомендовано доповнити КВІ та 

специфікацію вимог атрибутами у такій послідовності: 1) кількість відмов;          

2) кількість фіксованих відмов; 3) кількість контрольованих вимог». 
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Далі виконувалась оцінка достатності об’єму наявної у специфікації вимог 

інформації для оцінювання якості ПЗ [110]: 

- за характеристиками (згідно з формулами 5.7 і 5.8): 
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Підсистема оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ  на основі порівняльного аналізу онтологій вивела 

користувачу висновок: «За наявних у специфікації вимог до ПЗ атрибутів, 

достатність об’єму інформації у специфікації становить 94% для оцінювання 

якості ПЗ за характеристиками» [110]. 

Приріст достатності об’єму інформації щодо якості у специфікації після 

доповнення специфікації вимог 3-ма необхідними атрибутами складає [110]: 
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Замовник інформаційної системи магазину та складу запчастин для 

вантажних автомобілів прийняв рішення, що подальше доповнення КВІ та 

специфікації вимог до ПЗ економічно недоцільне, тому було сформовано висновок 

про недостатність інформації щодо якості (атрибутів), а за наявних (після 

доповнення) у специфікації атрибутів достатність об’єму інформації у специфікації 

становить 94% для оцінювання якості ПЗ за характеристиками. Оскільки зазначена 

достатність об’єму інформації щодо якості у специфікації влаштувала замовника, 

то процес доопрацювання КВІ та специфікації вимог було припинено. 
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Отже, використання інформаційної технології оцінювання достатності 

інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ навіть після одного 

доопрацювання КВІ та специфікації вимог дало можливість підвищити 

достатність об’єму інформації щодо якості у специфікації на 12% для 

автоматизованої системи широкоформатного друку та на 13% для інформаційної 

системи магазину та складу запчастин для вантажних автомобілів, відтак було 

зменшено розмір розриву у знаннях при оцінюванні якості ПЗ.   

 

7.2.  Оцінювання достатності інформації щодо якості (для метричного 

аналізу) у специфікаціях вимог до програмного забезпечення 

 

При проведенні першого експерименту було проаналізовано специфікацію 

вимог до ПЗ автоматизованої системи (АС) широкоформатного фотодруку [74, 

80, 98, 100]. Було визначено показники, необхідні для визначення метрик 

складності та якості ПЗ, наявні у зазначеній специфікації. На основі способу 

генерування та наповнення шаблону онтології для визначення якості конкретного 

ПЗ (на основі метричної інформації) розроблено онтологію для визначення якості 

даного програмного забезпечення, яку утворюють складові частини для: 

складності конкретного програмного проекту (рис. 7.4), прогнозування складності 

конкретного ПЗ (рис. 7.5), визначення якості конкретного програмного проекту 

(рис. 7.6), прогнозування якості конкретного ПЗ (рис. 7.7). 

Порівняння розробленої онтології для програмного проекту з розроблення 

автоматизованої системи широкоформатного фотодруку (рис. 7.4-7.7) [74, 80, 98, 

100] з фрагментами базової онтології для предметної галузі «Інженерія ПЗ», 

частина «Якість ПЗ. Метричний аналіз» (рис. 4.2-4.5) дало можливість виявити, 

що у розробленій онтології відсутні 9 показників (рис. 7.8): «кількість керуючих 

змінних (Control Variables)», «ціна одного рядка коду (Cost Of One Line)», 

«тривалість програмного проекту (Project Duration)», «тип програмного проекту за 

Боемом (Project Type)», «кількість рядків коду (Quantity Of Code Lines)», 

«кількість зв’язків кожного модуля (Quantity Of Links Of Each Module)», 
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«кількість модулів (Quantity Of Modules)», «частка (доля) етапу проектування у 

життєвому циклі (Share Of Design Stage In Lifecycle)», «загальна кількість 

операторів (Total Quantity Of Operators)», тоді множина відсутніх показників 
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Рис. 7.4. Складова онтології для визначення складності програмного проекту з 

розроблення автоматизованої системи широкоформатного фотодруку 

 

Рис. 7.5. Складова онтології для прогнозування складності ПЗ  

АС широкоформатного фотодруку 
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Рис. 7.6. Складова онтології для визначення якості програмного проекту з 

розроблення АС широкоформатного фотодруку 

 

Рис. 7.7. Складова онтології для прогнозування якості ПЗ  

АС широкоформатного фотодруку 
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Рис. 7.8. Порівняння онтології для визначення якості конкретного ПЗ (АС 

широкоформатного фотодруку) із базовою онтологією предметної галузі 

«Інженерія програмного забезпечення (частина «Якість ПЗ. Метричний аналіз»)» 

 

За методом формування логічного висновку про достатність інформації 

щодо якості (для метричного аналізу) у специфікаціях вимог до ПЗ виконується 

пошук правил для кожного з елементів множини },...,{
91
ASAS sqcxisqcxi , згідно з 

якими ведеться підрахунок відсутніх у специфікації вимог показників для 

визначення метрик, – результати такого пошуку відображені у таблиці 7.5. 

 

Таблиця 7.5  

Список відсутніх у специфікації показників та результати роботи методу 

формування логічного висновку про достатність інформації щодо якості (для 

метричного аналізу) у специфікаціях вимог до програмного забезпечення 

№ Відсутній 

показник  

Номер 

правила 

Результати методу (правила) 

1 2 3 4 
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Продовження таблиці 7.5  

1 2 3 4 

1 Кількість модулів  2 1chm , 1jam , 1mcm , 1km , 1qfbm , 

1eicm ; 

masmt[Quantity Of Modules]=6/42 

2 Кількість керуючих 

змінних  

4 2chm ; 

masmt[Control Variables]=1/42 

3 Кількість зв’язків 

кожного модуля  

6 2jam ; 

masmt[Quantity Of Links Of Each 

Module]=1/42 

4 Кількість рядків коду  21 1tmm , 1loc , 1hm , 1qps , 1sdtt , 

1dst , 1dc , 1qac , 1rp , 1crc , 

1eab , 1dtb ;  

masmt[Quantity Of Code 

Lines]=12/42 

5 Тривалість 

програмного проекту  

22 2tmm , 2sdtt , 2dst , 2rp ; 

masmt[Project Duration]=4/42 

6 Частка етапу 

проектування у 

життєвому циклі  

23 3tmm , 3dst ; 

masmt[Share Of Design Stage In 

Lifecycle]=2/42 

7 Загальна кількість 

операторів  

27 2hm , 1mc , 1jrm , 2qps ; 

masmt[Total Quantity Of 

Operators]=4/42 

8 Ціна одного рядка 

коду  

33 2dc , 2qac , 2crc ; 

masmt[Cost Of One Line]=3/42 

9 Тип програмного 

проекту за Боемом  

42 2eab , 2dtb ; 

masmt[Project Type]=2/42 
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Згідно з 1-ю частиною правила №43, було встановлено, що у специфікації 

вимог до ПЗ автоматизованої системи широкоформатного фотодруку недостатньо 

показників для визначення певних метрик складності та якості ПЗ, а саме для 

метрик [74, 80, 98, 100]: Чепіна, Мак-Клура, Кафура, Холстеда, Маккейба, Джилба 

(відносна), прогнозована оцінка складності інтерфейсів ПЗ, кількість знайдених 

помилок при інспектуванні моделей, вартість перевірки якості, витрати на 

реалізацію програмного коду. Крім цього, є метрики, для обчислення яких взагалі 

відсутні дані: метрика Джилба (абсолютна), LOC-оцінка, прогнозована кількість 

операторів програми, час модифікації моделей, загальний час розроблення ПЗ, час 

виконання робіт процесу проектування, очікувана вартість розроблення ПЗ, 

продуктивність розроблення ПЗ, оцінки трудовитрат та тривалості проекту за 

моделлю Боема. Метрики, для визначення яких недостатньо наявних у 

специфікації показників, обведені колом на рис. 7.4-7.7. 

Отже, відсутність у специфікації вимог до ПЗ дев’яти показників призвела 

до неможливості обчислення 20-х метрик (з 24) та відповідно до неможливості 

оцінювання складності проекту та майбутнього ПЗ, а також якості проекту та 

майбутнього ПЗ з високим рівнем достовірності. Підсистема оцінювання 

достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ  на основі 

порівняльного аналізу онтологій вивела користувачу висновок: «Інформації КВІ 

та розглядуваної специфікації недостатньо для визначення якості ПЗ на основі 

метричного аналізу». 

Після встановлення факту недостатності інформації щодо якості 

(показників) у специфікації вимог до ПЗ автоматизованої системи 

широкоформатного фотодруку, згідно з 2-ю і 3-ю частинами правила №43, 

проводиться сортування масиву masmt за спаданням значень елементів (вагових 

коефіцієнтів відсутніх показників) та виведення індексів тих елементів 

відсортованого масиву masmt, які мають значення, відмінне від 0 – таблиця 7.6. 
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Таблиця 7.6  

Список відсутніх у специфікації показників за спаданням значень вагових 

коефіцієнтів 

№ Показник  Ваговий коефіцієнт 

1 2 3 

1 Кількість рядків коду 12/42 

2 Кількість модулів 6/42 

3 Тривалість програмного проекту 4/42 

4 Загальна кількість операторів 4/42 

5 Ціна одного рядка коду 3/42 

6 Тип програмного проекту (за Боемом) 2/42 

7 Частка етапу проектування у життєвому циклі 2/42 

8 Кількість керуючих змінних 1/42 

9 Кількість зв’язків кожного модуля 1/42 

 

Чисельник вагового коефіцієнту кожного відсутнього показника вказує на 

кількість метрик, які неможливо обчислити без даного показника. Таблиця 7.6 

відображає пріоритетність та порядок розгляду і доповнення показників у 

специфікацію вимог до ПЗ автоматизованої системи широкоформатного друку. 

Підсистема оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях 

вимог до ПЗ  на основі порівняльного аналізу онтологій вивела користувачу 

висновок: «Для підвищення достатності об’єму інформації щодо якості 

рекомендовано доповнити КВІ та специфікацію вимог показниками у такій 

послідовності: 1) кількість рядків коду; 2) кількість модулів; 3) тривалість 

програмного проекту; 4) загальна кількість операторів; 5) ціна одного рядка коду; 

6) тип програмного проекту; 7) частка етапу проектування у життєвому циклі;              

8) кількість керуючих змінних;  9) кількість зв’язків кожного модуля». 

Далі виконувалась оцінка достатності об’єму наявної у специфікації вимог 

інформації щодо якості (показників) – згідно з формулами 5.13 і 5.14: 
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Отже, підсистема оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ  на основі порівняльного аналізу онтологій вивела 

користувачу висновок: «За наявних у специфікації вимог до ПЗ показників, 

достатність об’єму інформації щодо якості у специфікації вимог становить 42%». 

Оскільки запропоновані методи оцінювання достатності інформації щодо 

якості (для метричного аналізу) у специфікаціях вимог до ПЗ  на основі онтології 

та зваженої онтології є ітераційними, а для даного програмного проекту є 

метрики, які за наявної у специфікації вимог інформації взагалі неможливо 

визначити або можна визначити з низькою достовірністю, то було сформовано 

запит на доповненням КВІ, відбулось доповнення КВІ та відповідно специфікації 

вимог, після чого було розроблено версію 2 онтології для визначення складності 

та якості конкретного програмного забезпечення [74]. 

Порівняльний аналіз версії 2 онтології для визначення складності та якості 

конкретного програмного забезпечення та базової онтології предметної галузі 

«Інженерія ПЗ» (частина «Якість ПЗ. Метричний аналіз») показав, що у версії 2 

онтології відсутні 7 показників, тобто специфікацію вимог до ПЗ було доповнено 

лише 2 показниками: «кількість модулів (Quantity Of Modules)» (2-й у 

сортованому списку) та «загальна кількість операторів (Total Quantity Of 

Operators)» (4-й у сортованому списку), тоді множина відсутніх показників 
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Крім того, порівняльний аналіз версії 2 онтології для конкретного ПЗ із 

базовою онтологією показав, що зміни відбулись при визначенні складності 
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конкретного програмного проекту (рис. 7.9), при прогнозуванні складності 

конкретного ПЗ (рис. 7.10) та при визначенні якості проекту (рис. 7.11) [74, 100]. 

 

Рис. 7.9. Складова онтології (версії 2) для визначення складності програмного 

проекту з розроблення АС широкоформатного фотодруку 

 

Рис. 7.10. Складова онтології (версії 2) для прогнозування складності ПЗ АС 

широкоформатного фотодруку 
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Рис. 7.11. Складова онтології (версії 2) для визначення якості програмного 

проекту з розроблення автоматизованої системи широкоформатного фотодруку 

 

За методом формування логічного висновку про достатність інформації 

щодо якості (для метричного аналізу) у специфікаціях вимог до ПЗ виконується 

пошук правил для кожного з елементів множини },...,{
71
ASAS isqcxisqcx  , згідно з 

якими ведеться підрахунок відсутніх у специфікації вимог показників для 

визначення метрик складності та якості ПЗ, – результати такого пошуку 

відображені у таблиці 7.7. 

 

Таблиця 7.7  

Список відсутніх (після доповнення) у специфікації показників та результати 

роботи методу формування логічного висновку про достатність інформації щодо 

якості (для метричного аналізу) у специфікаціях вимог до ПЗ 

№ Відсутній 

показник  

Номер 

правила 

Результати методу (правила) 

1 2 3 4 
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Продовження таблиці 7.7  

1 2 3 4 

1 Кількість керуючих 

змінних (Control 

Variables) 

4 1mch ; 

masmt[Control Variables]=1/42 

2 Кількість зв’язків 

кожного модуля 

(Quantity Of Links 

Of Each Module) 

6 1mja ; 

masmt[Quantity Of Links Of Each 

Module]=1/42 

3 Кількість рядків 

коду (Quantity Of 

Code Lines) 

21 1mtm , 1clo , 1mh , 1sqp ,  1tsdt , 

1tds , 1cd , 1cqa ,  1pr , 1ccr , 

1bea , 1bdt ; 

masmt[Quantity Of Code 

Lines]=12/42 

4 Тривалість 

програмного 

проекту (Project 

Duration) 

22 2mtm , 2tsdt , 2tds , 2pr ; 

masmt[Project Duration]=4/42 

5 Частка етапу 

проектування у 

життєвому циклі 

(Share Of Design 

Stage In Lifecycle) 

23 3mtm , 3tds ; 

masmt[Share Of Design Stage In 

Lifecycle]=2/42 

6 Ціна одного рядка 

коду (Cost Of One 

Line) 

33 2cd , 2cqa , 2ccr ; 

masmt[Cost Of One Line]=3/42 

7 Тип програмного 

проекту за Боемом 

(Project Type) 

42 2bea , 2bdt ; 

masmt[Project Type]=2/42 
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Згідно з 1-ю частиною правила №43, було встановлено, що у специфікації 

вимог до ПЗ АС широкоформатного фотодруку все ще недостатньо показників для 

визначення певних метрик складності та якості ПЗ (із зазначенням цих метрик, які 

обведені колом на рис. 7.9-7.11), але порівняльний аналіз списку метрик, які все ще 

неможливо визначити після доповнення специфікації, із списком метрик, які не 

можна було визначити на основі початкової версії специфікації вимог, показав, що 

з’явилась можливість визначення метрик: Мак-Клура, Кафура, Маккейба, Джилба 

(відносна), прогнозована оцінка складності інтерфейсів, кількість знайдених 

помилок при інспектуванні моделей. Відсутність у специфікації 7 вищезазначених 

показників все ще залишає неможливим обчислення 14 метрик складності та якості 

ПЗ з високим рівнем достовірності (все ще існує недостатність інформації). 

Підсистема оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог 

до ПЗ  на основі порівняльного аналізу онтологій вивела користувачу висновок: 

«Інформації КВІ та розглядуваної специфікації недостатньо для визначення якості 

та складності ПЗ на основі метричного аналізу». 

Після встановлення факту недостатності інформації щодо якості 

(показників) у специфікації вимог до ПЗ АС широкоформатного фотодруку, 

згідно з 2-ю і 3-ю частинами правила №43, проводиться сортування масиву 

masmt за спаданням значень елементів (вагових коефіцієнтів відсутніх 

показників) та виведення індексів тих елементів відсортованого масиву masmt, 

які мають значення, відмінне від 0 – таблиця 7.8. 

 

 Таблиця 7.8  

Список відсутніх (після доповнення) у специфікації показників за спаданням 

значень вагових коефіцієнтів 

№ Показник  Ваговий коефіцієнт 

1 2 3 

1 Кількість рядків коду 12/42 

2 Тривалість програмного проекту 4/42 
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Продовження таблиці 7.8  

1 2 3 

3 Ціна одного рядка коду 3/42 

4 Тип програмного проекту (за Боемом) 2/42 

5 Частка етапу проектування у життєвому циклі 2/42 

6 Кількість керуючих змінних 1/42 

7 Кількість зв’язків кожного модуля 1/42 

 

Підсистема оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ  на основі порівняльного аналізу онтологій вивела 

користувачу висновок: «Для підвищення достатності об’єму інформації щодо 

якості у специфікації рекомендовано доповнити КВІ та специфікацію вимог 

показниками у такій послідовності: 1) кількість рядків коду; 2) тривалість 

програмного проекту; 3) ціна одного рядка коду; 4) тип програмного проекту;      

5) частка етапу проектування у життєвому циклі; 6) кількість керуючих змінних; 

7) кількість зв’язків кожного модуля». 

Далі виконувалась оцінка достатності об’єму наявної (після доповнення) у 

специфікації вимог інформації щодо якості (показників) – згідно з формулами 5.15 

і 5.16: 
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Підсистема оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ  на основі порівняльного аналізу онтологій вивела 

користувачу висновок: «За наявних у специфікації вимог до ПЗ показників, 

достатність об’єму інформації щодо якості (показників) у специфікації вимог 

становить 56%». 
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Приріст достатності об’єму інформації щодо якості у специфікації після 

доповнення специфікації вимог 2-ма необхідними показниками складає (згідно з 

формулами 5.17 і 5.18): 

35,357,1092,13  AS
metr

AS
metr

AS
metr qqq , 

14,042,056,0  AS
metr

AS
metr

AS
metr DDD , 

14,0
24

35,3

24
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Замовник АС широкоформатного друку прийняв рішення, що подальше 

доповнення КВІ та специфікації економічно недоцільне, тому було сформовано 

висновок про недостатність інформації щодо якості (показників), а за наявних 

(після доповнення) у специфікації показників достатність об’єму інформації щодо 

якості у специфікації становить 56%. 

Якби розробник дослухався до рекомендацій щодо пріоритетності 

доповнення необхідних атрибутів і додав ще хоча б найвагоміший з відсутніх 

атрибут «прогнозована кількість рядків коду» (1-й у сортованому списку), то 

з’явилась би можливість довизначити ще 3 метрики. Відтак достатність об’єму 

інформації щодо якості у специфікації значно б зросла, а розмір розриву у 

знаннях ще б скоротився. Але оскільки зазначена достатність об’єму інформації 

щодо якості у специфікації влаштувала замовника, то процес доопрацювання 

специфікації вимог було припинено. 

Для другого експерименту було проаналізовано специфікацію вимог до ПЗ 

інформаційної системи магазину та складу запчастин для вантажних 

автомобілів [74, 111]. Було визначено показники, необхідні для визначення 

метрик складності та якості ПЗ, наявні у зазначеній специфікації, розроблено 

онтологію для визначення складності та якості даного ПЗ. Порівняння 

розробленої онтології для програмного проекту з розроблення інформаційної 

системи магазину та складу запчастин для вантажних автомобілів [74, 111] з 

фрагментами базової онтології для предметної галузі «Інженерія ПЗ», частина 
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«Якість ПЗ. Метричний аналіз» дало можливість виявити, що у розробленій 

онтології відсутні 5 показників: «кількість модулів, безпосередньо передуючих 

модулю (Quantity Of Preceding Modules)», «загальна кількість операндів (Total 

Quantity Of Operands)», «кількість рядків коду (Quantity Of Code Lines)», 

«кількість зовнішніх входів (Quantity Of External Inputs)», «кількість унікальних 

операндів (Quantity Of Unique Operands)». За методом формування логічного 

висновку про достатність інформації щодо якості (для метричного аналізу) у 

специфікаціях вимог до ПЗ було встановлено, що у специфікації вимог до ПЗ ІС 

магазину та складу запчастин для вантажних автомобілів недостатньо показників, 

що призводить до неможливості обчислення 16-и метрик (з 24) та відповідно до 

неможливості оцінювання складності проекту та майбутнього ПЗ, а також якості 

проекту та майбутнього ПЗ з високим рівнем достовірності. Підсистема 

оцінювання достатності інформації щодо якості у специфкаціях вимог до ПЗ на 

основі порівняльного аналізу онтологій вивела користувачу висновок: 

«Інформації КВІ та розглядуваної специфікації недостатньо для визначення якості 

та складності ПЗ на основі метричного аналізу». 

Після встановлення факту недостатності інформації щодо якості (показників)  

у специфікації вимог до ПЗ ІС магазину та складу запчастин для вантажних 

автомобілів проведено сортування масиву вагових коефіцієнтів відсутніх показників 

[74, 111]. Підсистема оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до  ПЗ на основі порівняльного аналізу онтологій вивела 

користувачу висновок: «Для підвищення достатності об’єму інформації щодо 

якості у специфікації рекомендовано доповнити КВІ та специфікацію вимог 

показниками у такій послідовності: 1) кількість рядків коду; 2) кількість модулів, 

безпосередньо передуючих модулю; 3) кількість унікальних операндів;                  

4) загальна кількість операндів; 5) кількість зовнішніх входів». 

Далі виконувалась оцінка достатності об’єму інформації щодо якості 

(показників) – згідно з формулами 5.13 і 5.14: 
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Підсистема оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях 

вимог до ПЗ на основі порівняльного аналізу онтологій вивела користувачу висновок: 

«За наявних у специфікації вимог до ПЗ показників, достатність об’єму інформації 

щодо якості у специфікації становить 70%» [74, 111]. 

Відбулось доповнення КВІ та специфікації вимог до ПЗ, після чого було 

розроблено версію 2 онтології для визначення якості конкретного ПЗ (на основі 

метричної інформації) [74, 111]. Порівняльний аналіз версії 2 онтології для 

визначення якості конкретного ПЗ (на основі метричної інформації) та базової 

онтології предметної галузі «Інженерія ПЗ» (частина «Якість ПЗ. Метричний 

аналіз») показав, що у версії 2 онтології відсутні 3 показники, тобто специфікацію 

вимог до ПЗ було доповнено 2-ма показниками: «кількість рядків коду (Quantity 

Of Code Lines)» (1-й у сортованому списку) та «кількість модулів, безпосередньо 

передуючих модулю (Quantity Of Preceding Modules)» (2-й у сортованому списку). 

За методом формування логічного висновку про достатність інформації 

щодо якості (для метричного аналізу) у специфікаціях вимог до ПЗ було 

встановлено, що у специфікації вимог до ПЗ ІС магазину та складу запчастин для 

вантажних автомобілів все ще недостатньо показників для визначення певних 

метрик складності та якості ПЗ (із зазначенням цих метрик) [74, 111]. Підсистема 

оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ на 

основі порівняльного аналізу онтологій вивела користувачу висновок: 

«Інформації КВІ та розглядуваної специфікації недостатньо для визначення якості 

та складності ПЗ на основі метричного аналізу». 

Після встановлення факту недостатності інформації у специфікації вимог 

до ПЗ інформаційної системи магазину та складу запчастин для вантажних 
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автомобілів для визначення складності та якості ПЗ на основі результатів 

метричного аналізу після її доповнення, було проведено сортування масиву 

вагових коефіцієнтів відсутніх показників. Підсистема оцінювання достатності 

інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ на основі порівняльного 

аналізу онтологій вивела користувачу висновок: «Для підвищення достатності 

об’єму інформації щодо якості у специфікації рекомендовано доповнити КВІ та 

специфікацію вимог показниками у такій послідовності: 1) кількість унікальних 

операндів; 2) загальна кількість операндів; 3) кількість зовнішніх входів». 

Далі виконувалась оцінка достатності об’єму інформації щодо якості 

(показників) у специфікації вимог до ПЗ (згідно з формулами 5.15 і 5.16) [74, 111]: 
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Підсистема оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ на основі порівняльного аналізу онтологій вивела 

користувачу висновок: «За наявних у специфікації вимог до ПЗ показників, 

достатність об’єму інформації щодо якості у специфікації становить 95%» [74]. 

Приріст достатності об’єму інформації щодо якості у специфікації після 

доповнення специфікації вимог 2-ма необхідними показниками складає (згідно з 

формулами 5.17 і 5.18) [74, 111]: 
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Замовник ІС магазину та складу запчастин для вантажних автомобілів 

прийняв рішення, що подальше доповнення КВІ та специфікації економічно 

недоцільне, а зазначена достатність об’єму інформації щодо якості у специфікації 

влаштувала замовника, тому було сформовано висновок про недостатність 

інформації щодо якості (показників), а за наявних (після доповнення) у 

специфікації показників достатність об’єму інформації щодо якості у специфікації 

вимог становить 95%.  

Отже, використання інформаційної технології оцінювання достатності 

інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ навіть після одного 

доопрацювання КВІ та специфікації вимог дало можливість підвищити достатність 

об’єму інформації щодо якості у специфікації на 14% для автоматизованої системи 

широкоформатного друку та на 25% для інформаційної системи магазину та складу 

запчастин для вантажних автомобілів, відтак було зменшено розмір розриву у 

знаннях при оцінюванні якості ПЗ (особливо для ІС магазину та складу запчастин 

для вантажних автомобілів, оскільки розробник КВІ та специфікації дослухався 

рекомендацій підсистеми оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікацях вимог до ПЗ на основі порівняльного аналізу онтологій та додав у 

специфікацію вимог перші 2 відсутні показники із сортованого списку).   

 

7.3. Прогнозування якості програмного забезпечення на основі 

опрацювання метричної інформації 

 

У якості вхідної інформації методу оцінювання результатів проектування 

та прогнозування характеристик ПЗ на основі ШНМ та підсистеми оцінювання і 

прогнозування якості ПЗ на основі опрацювання метричної інформації будемо 

використовувати результати метричного аналізу 3-х програмних проектів 

(специфікацій) для розв’язку задачі розроблення ПЗ інформаційно-облікової 

системи складу хімічних матеріалів (таблиця 7.9) [74, 88]. 
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Таблиця 7.9  

Значення метрик складності та якості 

№ 

пр. 

Метрики складності та якості з 

точними значеннями на етапі 

проектування архітектури 

Метрики складності та якості з 

прогнозованими значеннями на етапі 

проектування архітектури 

1 2 3 

1 Метрика Чепіна – 22750 

Метрика Джилба (абсолютна) – 

1730 

Метрика Мак-Клура – 84050 

Метрика Кафура – не визначалась 

Метрика зв’язності – 3  

Метрика зчеплення – 7  

Метрика виклику глобальних 

змінних – не визначалась  

Час модифікації  моделей – 33 

Кількість виявлених помилок при 

інспектуванні моделей та 

прототипів – не визначалась 

Очікувана LOC-оцінка – 35300  

Метрика Холстеда – не визначалась  

Метрика Маккейба – 1680  

Метрика Джилба (відносна) - 0,7  

Очікувана кількість операторів програми 

– 35000 

Очікувана оцінка інтерфейсів – не 

визначалась  

Загальний час розроблення ПЗ – 364 дні  

Час виконання робіт етапу проектування 

– 127 робочих дні  

Очікувана вартість розроблення ПЗ – 

140000 гривень  

Очікувана вартість перевірки якості ПЗ –

не визначалась 

Прогнозована продуктивність складності 

розроблення ПЗ  – не визначалась 

Прогнозовані витрати на реалізацію 

програмного коду – 49000 гривень 

Очікуваний функційний розмір FP - 2100 

Прогнозована оцінка трудовитрат за 

моделлю Боема – 283 людиномісяців 

Прогнозована оцінка тривалості проекту 

за моделлю Боема – не визначалась 
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Продовження таблиці 7.9  

1 2 3 

2 Метрика Чепіна – 16250  

Метрика Джилба (абс.) – 1250    

Метрика Мак-Клура – 60050   

Метрика Кафура – 257000  

Метрика зв’язності – 5   

Метрика зчеплення – 4  

Метрика виклику глобальних 

змінних – 0,5   

Час модифікації моделей – 24  

Кількість виявлених помилок 

при інспектуванні моделей та 

прототипів – 2500 

Не визначались 

3 Не визначались Очікувана LOC-оцінка – 10800; Метрика 

Холстеда – 312501; Метрика Маккейба – 480;  

Метрика Джилба (відносна) - 0,2; Кількість 

операторів програми – 10000;  Очікувана оцінка 

складності інтерфейсів – 0,2; Загальний час 

розроблення ПЗ – 104 дні; Час виконання робіт 

етапу проектування – 37 робочих днів; Очікувана 

вартість розроблення ПЗ – 40000 грн; Очікувана 

вартість перевірки якості ПЗ – 4000 грн; 

Прогнозована продуктивність розроблення ПЗ – 

1,1 хвилина на один рядок коду; Прогнозовані 

витрати на реалізацію програмного коду – 14000 

гривень; Очікуваний функційний розмір FP – 560; 

Прогнозована оцінка трудовитрат за моделлю 

Боема – 80 людиномісяців; Прогнозована оцінка 

тривалості проекту за моделлю Боема – 5 місяців 
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Після одержання даних метричного аналізу блок збирання-передачі даних 

підсистеми оцінювання і прогнозування якості ПЗ передає інформацію у модуль 

формування вхідних векторів ШНМ та зберігає у розділі даних бази знань. 

Модуль формування вхідних векторів ШНМ створює наступні вектори для входів 

ШНМ (таблиця 7.10) [105]. 

Таблиця 7.10  

Приклад вхідних векторів ШНМ 

№ Input1 ( 1x ) Input2 ( 2x ) Input3 ( 1x ) Input4 ( 2x ) 

1 {[22750;1730; 

84050;-1]; 

[3;7;-1;33;-1]; [35300;-1; 

1680;0.7; 35000;    

-1]; 

[364;127;140000;   

-1;-1;9000;2100; 

283;-1]} 

2 {[16250;1250; 

60050;257000]; 

[5;4;0.5;24; 2500]; [-1;-1;-1;-1; -1; -1]; [-1;-1;-1;-1;-1;-1;   

-1;-1;-1]} 

3 {[-1;-1;-1;-1]; [-1;-1;-1;-1;-1]; [10800; 

312501;480; 

0.2;10000;0.2]; 

[104;37;40000; 

4000;1.1;14000; 

560;80;5]} 

 

ШНМ опрацьовує вхідні вектори та видає результати, на основі яких, 

згідно з правилами формування логічного висновку щодо очікуваного рівня якості 

ПЗ на основі опрацювання метричної інформації, модуль опрацювання 

результатів роботи ШНМ робить певні висновки (таблиця 7.11). 

 

Таблиця 7.11  

Результати ШНМ та висновки щодо проаналізованих проектів 

№  Значення 

)(1 PceY  та 

висновок 

підсистеми 

Значення 

)(2 PqeY  та 

висновок 

підсистеми 

Значення 

)(3 ScpY  та 

висновок 

підсистеми 

Значення 

)(4 SqpY  та 

висновок 

підсистеми 

1 2 3 4 5 
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Продовження таблиці 7.11 

1 2 3 4 5 

 

1 

0.31 0.30 0.34 0.29 

Проект складний 

для реалізації 

Проект має 

низьку якість 

Майбутнє ПЗ 

матиме суттєву 

складність 

Майбутнє ПЗ 

матиме низьку 

якість 

 

2 

0.50 0.51 0 0 

Проект має 

середню 

складність 

Проект має 

середню якість 

Метрики склад-

ності з прогнозо-

ваними значеннями 

не визначались 

Метрики якості з 

прогнозованими 

значеннями не 

визначались 

 

3 

0 0 0.83 0.80 

Метрики 

складності з 

точними 

значеннями не 

визначались 

Метрики якості з 

точними 

значеннями не 

визначались 

Майбутнє ПЗ 

очікується доволі 

простим 

Майбутнє ПЗ 

очікується 

високої якості 

 

Як видно з таблиці 7.9, для проекту №2 не визначались метрики складності та 

якості з прогнозованими значеннями, тому підсистема не змогла зробити прогноз 

складності та якості ПЗ, яке розробляється за проектом. Для проекту №3 не 

визначались метрики складності та якості з точними значеннями, тому підсистема не 

змогла оцінити складність та якість проекту. Дослідження проектів з визначеними 

усіма групами метрик показують, що оцінки складності та якості проекту і оцінки 

складності та якості майбутнього ПЗ практично однакові. Згідно з отриманими 

результатами, найпростішим та найякіснішим є проект №3. Програмне забезпечення, 

розроблене за проектом №3, теж буде достатньо простим та високоякісним. 

Підприємство-замовник ПЗ інформаційно-облікової системи складу хімічних 

матеріалів зробило вибір на користь проекту №3, дослухаючись до висновків, 
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наданих підсистемою. Обраний проект був успішно (вчасно, в межах бюджету, з 

повною необхідною функціональністю) завершений та доведений до впровадження. 

Розглянемо ще один експеримент. У якості вхідних даних будемо 

використовувати результати метричного аналізу 3-х проектів, розроблених 

різними софтверними компаніями м.Хмельницького для реалізації ПЗ системи 

підтримки прийняття рішень транспортного логіста (таблиця 7.12) [74, 79, 88]. 

 

Таблиця 7.12 

Опрацювання метричної інформації підсистемою оцінювання і прогнозування 

якості програмного забезпечення на основі опрацювання  

№ 

пр 

Метрики 

складності з 

точними 

значеннями 

Метрики 

якості з 

точними 

значеннями 

Метрики 

складності з 

прогнозо-

ваними 

значеннями 

Метрики 

якості з 

прогнозо-

ваними 

значеннями 

Результат 

функцію-

вання ШНМ 

1 2 3 4 5 6 

1 Метрика 

Чепіна = 

1690 

Метрика 

Джилба = 

158 

Метрика 

зв'язності =10 

Метрика 

зчеплення = 1 

LOC-оцінка = 

3280 

Метрика 

Холстеда 

=73500 

Метрика 

Джилба = 

0,051 

Очікуваний 

заг. час 

розроблення 

ПЗ = 26 

Очікувана 

вартість 

розроблення 

ПЗ = 975 

Очік. функц. 

розмір = 120 

Y1=0,94 

Y2=1 

Y3=0,94 

Y4=0,96 

 

2 Метрика 

Мак-Клура = 

90020 

Метрика 

Метрика 

зв'язності = 3 

Метрика 

зчеплення = 7 

Очікувана 

LOC-оцінка = 

40130 

Метрика 

Очікуваний 

заг. час 

розроблення 

ПЗ  = 397 

Y1=0,24 

Y2=0,31 

Y3=0,21 

Y4=0,24 
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Продовження таблиці 7.12 

1 2 3 4 5 6 

 Кафура = 

376930 

Метрика 

Чепіна = 

24540 

Метрика 

звертання до 

глобальних 

змінних = 

0,72 

Холстеда = 

124926 

Метрика 

Маккейба = 

1905 

Очікувана 

вартість  

розроблення 

ПЗ = 19000 

Очікуваний 

функц.розмір 

(FP) = 2222 

 

3 Метрика 

Чепіна = 

14538 

Метрика 

Джилба = 

1121 

 

Метрика 

зв'язності = 7 

Метрика 

зчеплення = 4 

Очікувана 

LOC-оцінка = 

25533 

Метрика 

Холстеда = 

781231 

Метрика 

Джилба =0,52 

Очікуваний 

заг. час 

розроблення 

ПЗ = 217 

Очікувана 

вартість 

розроблення 

ПЗ = 10762 

FP = 1212 

Вартість 

перевірки 

якості = 1100 

Y1=0,56 

Y2=0,61 

Y3=0,5 

Y4=0,58 

 

Згідно з отриманими результатами, враховуючи правила формування 

логічного висновку щодо очікуваного рівня якості ПЗ на основі опрацювання 

метричної інформації: проект №1 достатньо простий та має високу якість, 

майбутнє ПЗ очікується також простим та високої якості; проект №2 достатньо 

складний та має низьку якість, майбутнє ПЗ очікується також достатньо складним 

та низької якості; проект №3 має середню складність та якість, ПЗ також 

очікується середньої складності та якості. Отже, замовнику було запропоновано 

обрати саме проект №1 для подальшої реалізації. 
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Підприємство-замовник системи підтримки прийняття рішень 

транспортного логіста зробило вибір на користь проекту №1, дослухаючись до 

висновків, наданих підсистемою. Обраний проект був успішно (вчасно, в межах 

бюджету, з повною необхідною функціональністю) завершений та доведений до 

впровадження. 

Висновки підсистеми оцінювання і прогнозування якості ПЗ на основі 

опрацювання метричної інформації дають змогу порівняти між собою різні версії 

проектів у ситуації, коли вартість і тривалість приблизно однакові.  

Наприклад, розглянемо дані щодо 2-х проектів, розроблених софтверною 

компанією ТОВ "ІТТ" м.Хмельницького для ПЗ системи обліку та білінгу 

надання послуг доступу до мережі Інтернет (таблиця 7.13) [74, 85, 88]. 

 

Таблиця 7.13 

Характеристики варіантів реалізації проекту 

№

  

Характеристики 

Y1, Y2 

Характеристики 

Y3, Y4 
Вартість Час розроблення 

1 
Y1=0,85 

Y2=0,86 

Y3=0,81 

Y4=0,87 
100000 грн 

250  

робочих днів 

2 
Y1=0,22 

Y2=0,25 

Y3=0,28 

Y4=0,27 
105000 грн 260 робочих днів 

 

 Очевидно, що на основі лише вартості та часу розроблення софтверна 

організація може прийняти хибний висновок щодо вибору варіанту реалізації 

проекту, і саме висновки підсистеми допоможуть замовнику зробити вірний вибір 

проекту: наприклад, в ситуації, проілюстрованій таблицею 7.13 для подальшої 

реалізації рекомендовано саме проект №1, оскільки, згідно з правилами 

формування логічного висновку щодо очікуваного рівня якості ПЗ на основі 

опрацювання метричної інформації, він є достатньо простим та має високу якість, 

майбутнє ПЗ очікується також простим та високої якості.  
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7.4. Використання підходу ретроспективного аналізу (backcasting) на 

етапі проектування архітектури для забезпечення якості програмного 

забезпечення 

 

Розроблена інформаційна технологія оцінювання достатності інформації 

щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ призначена, як зазначено в розділі 6, 

для підтримки оцінювання якості ПЗ на ранніх етапах життєвого циклу, тобто є 

застосовною на етапі проектування архітектури, коли специфікація вимог до ПЗ 

вже готова. Проведемо експеримент, який доведе можливість та доцільність 

забезпечення необхідного рівня якості ПЗ вже на етапі проектування архітектури. 

Аналіз інформаційних потоків етапу проектування архітектури дає 

можливість визначити основні особливості цього етапу: значна невизначеність; 

багатовимірність; велика кількість зацікавлених сторін з різними, часто 

конфліктними, інтересами. При цьому на основі такої інформації необхідно 

отримати якісні, проблемно-орієнтовані, довготривалі, зважені та ґрунтовні 

рішення щодо забезпечення якості майбутнього ПЗ, які враховують цілі та 

інтереси усіх зацікавлених осіб, а також дають змогу вносити зміни під час 

наступних етапів життєвого циклу ПЗ, адже великі програмні проекти можуть 

тривати й декілька років, а вимоги до ПЗ можуть змінюватись під час 

проектування його архітектури, розроблення і навіть супроводу.  

Одним з підходів, які забезпечують можливість отримати якісні 

проблемно-орієнтовані рішення на основі невизначених багатовимірних даних із 

залученням значної кількості зацікавлених сторін, є підхід ретроспективного 

аналізу (backcasting-підхід) [267-270]. 

При використанні backcasting-підходу робота починається із визначення 

бажаного майбутнього, а потім працює в зворотньому шляху для визначення 

заходів, які необхідні для досягнення бажаного майбутнього. Основна ідея такого 

підходу - "якщо ми хочемо досягти певної мети, які дії для цього повинні бути 

виконані?". Backcasting – це спосіб, в якому передбачаються майбутні бажані 

умови, а його етапи визначаються з позиції досягнення цих умов. Backcasting-
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підхід часто є більш ефективним, ніж прогнозування, оскільки прогнозування 

спирається на відоме сьогодні, але ці знання завжди недосконалі та часто 

змінюються. Такий підхід наразі посідає центральне місце в стратегічному підході 

до планування стійкого розвитку та іновацій в багатьох галузях [267-270].  

В контексті забезпечення якості ПЗ можна уявити велику кількість 

програмних проектів, призначених для розв’язку однієї й тієї ж задачі. Наразі при 

виборі програмного проекту замовники та розробники орієнтуються на вартість і 

тривалість програмного проекту, а також на репутацію розробника, що абсолютно 

не гарантує належного рівня якості. Особливо складною проблема вибору є для 

проектів, вартість, тривалість та репутація розробника яких є приблизно 

однаковими. Backcasting-підхід здатен допомогти замовникам та розробникам при 

виборі програмного проекту прийняти зважені та ґрунтовні рішення завдяки 

розвитку майбутнього бачення та врахуванню інтересів усіх зацікавлених сторін.  

Backcasting-підхід для проблеми забезпечення якості ПЗ, що 

розробляється, на етапі проектування архітектури представимо в наступному 

вигляді – рис. 7.12 [95, 103, 126].  

 

Рис. 7.12. Backcasting-підхід для забезпечення якості ПЗ 
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Проведено експеримент із застосування backcasting-підходу для 

забезпечення якості ПЗ із залученням реальних учасників та із використанням 

реальних проектів [74, 95, 103]. 

Етап 1 - проблемний аналіз. Етап проблемного аналізу при забезпеченні 

якості ПЗ на етапі проектування архітектури було розпочато із визначення 

зацікавлених сторін. Зацікавлені сторони - фізичні та юридичні особи, які мають 

легітимний інтерес в діяльності організації, тобто залежать від неї або впливають 

на її діяльність, які можуть впливати на прийняття рішень або на яких можуть 

впливати прийняті рішення [267, 268]. Участь всіх зацікавлених сторін при 

прогнозуванні якості ПЗ є важливою, оскільки така спільна робота посилює 

легітимність прийнятих рішень, надає контекст-залежні рішення та знання, впливає 

на зростання якості одержаних результатів, а також викликає зростання спільної 

відповідальності за всі прийняті рішення. Далі будувалась сітка зацікавлених 

сторін, де всі зацікавлені сторони розподілялися згідно з рівнем своєї 

зацікавленості та рівнем можливого впливу на вирішення проблеми (рис. 7.13). 

 

Рис. 7.13. Сітка зацікавлених сторін для проблеми забезпечення якості ПЗ 

 

Після цього зацікавленими сторонами визначались фактори, які впливають 

на проблему якості ПЗ. Для цього зацікавлені сторони проаналізували всі офіційні 

та неофіційні документи. Особливу увагу при цьому було приділено галузевим 

стандартам, тому що при розробленні ПЗ софтверні організації зобов'язані 



315 

керуватись стандартами як щодо процесів розроблення, так і щодо процесів 

оцінювання та забезпечення якості. Крім стандартів, зацікавленими сторонами 

було розглянуто документацію організації-замовника, яка допомогла виявити 

особливості використання майбутнього ПЗ, а також специфікацію вимог до ПЗ.  

Після визначення множини впливових факторів зацікавлені сторони 

вказали рівень впливу кожного з факторів, а також розбили множину факторів на 

підмножини наступним чином: 1) економічні фактори – ефективність (значний 

рівень впливу), кількість виконавців (середній), розмір і вартість документації для 

користувачів (незначний), вартість помилки (значний), прогнозовані розмір і 

вартість ПЗ, що розробляється (значний); 2) технологічні фактори – 

застосовувані при проектуванні архітектури та розробленні ПЗ процеси та 

технології (значний рівень впливу), функційна придатність (значний), можливість 

переносу (середній), функційні вимоги (значний), нефункційні вимоги (значний); 

3) соціальні фактори – зручність використання (значний), надійність 

(значний), розмір та склад цільової аудиторії (середній), рівень безпеки 

програмного забезпечення (значний); 4) організаційні фактори – середовище 

організації-розробника та зміни в ньому (середній), цілі розробника (середній), 

розмір та структура організації розробника (незначний), сумісність (середній), 

супроводжуваність (незначний), термін виконання (значний), залежності та 

суперечливості вимог (значний). 

Етап 2 – формування майбутнього бачення, визначення критеріїв та 

рушійних сил. Формування цілісного бачення щодо забезпечення належного рівня 

якості ПЗ було виконане зацікавленими сторонами після ретельного вивчення ними 

всіх фактів, які містяться в документації, архівних записах та статистичних вибірках, 

а також виявлялися під час ретельних спостережень, оглядів, інтерв'ю та опитувань. 

Аналіз множини факторів, які впливають на проблему виявлення 

можливого рівня якості та досягнення необхідного рівня якості ПЗ, а також 

множини одержаних фактів дав можливість зацікавленим сторонам 

сформулювати основні критерії забезпечення якості ПЗ. При формулюванні 

критеріїв кожна зацікавлена сторона висувала та захищала саме важливі для неї 
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критерії. Наступним кроком стало визначення в даному випадку п'яти 

найважливіших інтегрованих критеріїв: 1) безпека та надійність ПЗ – даний 

критерій відстоюють замовники та користувачі ПЗ, громадські та соціальні 

організації, незалежні аудитори якості та тестувальники, експерти галузі 

програмної інженерії, науковці-дослідники; 2)  функційна придатність ПЗ – 

відстоюють розробники ПЗ, замовники та користувачі ПЗ, науковці-дослідники; 

3) зручність використання ПЗ – відстоюють замовники та користувачі 

програмного забезпечення; 4)  економічна ефективність ПЗ – відстоюють 

розробники ПЗ, замовники та користувачі ПЗ, урядові організації; 5) сумісність 

ПЗ – відстоюють замовники та користувачі ПЗ.  

Після формулювання основних критеріїв зацікавлені сторони виконали їх 

узгоджене оцінювання за 5-бальною шкалою, при якому кожна зацікавлена сторона 

відстоювала свою думку та свою оцінку і намагалась переконати інші сторони в 

правильності своїх міркувань. В жодному разі оцінка критерію не є середнім 

арифметичним оцінок даного критерію, наданих різними зацікавленими сторонами, 

– вона відображає досягнутий компроміс між зацікавленими сторонами.  

Наступним кроком було розташування визначених комплексних критеріїв 

в сітці, яка відображає величину рушійної сили та рівень впливу даного критерію       

на проблему (рис. 7.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.14. Сітка основних критеріїв для проблеми забезпечення якості ПЗ 
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Етап 3 – генерація та аналіз сценаріїв. На третьому етапі відбулась генерація  

сценаріїв розвитку та впровадження різних програмних проектів. Розробниками 

було запропоновано наступні програмні проекти та сценарії їх розвитку:  

1) більша частина проектного часу та коштів (80%) витрачається на 

забезпечення можливості програми виконувати задані функції в заданих умовах 

роботи без збоїв та відмов, а решта часу та коштів – на естетичність, доступність, 

функційну повноту, можливість співіснування з іншим програмним 

забезпеченням на різних платформах, продуктивність та повернення інвестицій; 

2) більша частина проектного часу та коштів витрачається на функційну 

повноту та доцільність (приблизно 50%) та на можливість вивчення, естетичність 

та доступність (приблизно 30%), а на забезпечення безперебійної роботи ПЗ, 

можливість співіснування з іншим програмним забезпеченням на різних 

платформах, продуктивність та окупність доводиться решта часу та коштів; 

3) більша частина проектного часу та коштів доводиться на можливість 

співіснування та взаємодії з іншим програмним забезпеченням на різних 

платформах (40%) та продуктивність, окупність і повернення інвестицій (40%), а 

решта проектного часу та коштів витрачається на функційну повноту, 

естетичність, доступність і забезпечення безперебійної роботи ПЗ.  

Для здійснення обґрунтованого та мотивованого вибору програмного проекту 

зацікавленими сторонами було виконано аналіз сценаріїв розвитку запропонованих 

проектів - всі зацікавлені сторони оцінили за п'ятибальною шкалою розроблені 

сценарії за кожним з обраних критеріїв, виходячи з потреб та призначення ПЗ, та 

знайшли середні оцінки. Після чого було пораховано сумарні бали для кожного 

сценарію. Так, наприклад, для ПЗ критичного застосування сценарій (проект) №1 

одержав 17 балів, сценарій (проект) №2  - 14 балів, сценарій (проект) №3 - 13 балів. 

Отже, для забезпечення необхідного рівня якості критично важливого ПЗ було 

вирішено обирати сценарій (проект) №1 з трьох запропонованих сценаріїв (проектів). 

Етапи 4 і 5 – розроблення шляхів та подальших заходів для обраного 

сценарію. На четвертому етапі зацікавлені сторони для обраного сценарію 

надавали відповіді на наступні запитання: 1)  Які зміни (методологічні - М, 



318 

структурні - С, технологічні - Т) необхідні?; 2) Які зацікавлені сторони необхідні 

для виконання даних змін?; 3) Терміни, доречні для запропонованих змін? - при 

цьому процес забезпечення якості ПЗ розглядався в трьох часових перспективах 

ЖЦ: етапи реалізації, тестування та супроводу. Відповіді на ці питання 

представлено на графіку – рис. 7.15. 

 

Рис. 7.15. Необхідні методологічні, структурні та технологічні зміни для ПЗ 

 

На п'ятому етапі зацікавленими сторонами було визначено очікувані 

ефекти від обраного сценарію. Так, для обраного сценарію №1 очікуваними 

ефектами зацікавлені сторони назвали: підвищення надійності та безпеки ПЗ, що 

розробляється; підвищення зрілості технологічних процесів в організації; 

забезпечення можливості кількісного вимірювання програмного коду; 

розроблення відповідних методологій для етапів ЖЦ, які можуть бути 

використані у наступних проектах. 
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Проведений експеримент щодо використання підходу ретроспективного 

аналізу (backcasting) на етапі проектування архітектури довів можливість 

застосування backcasting-підходу на етапі проектування архітектури для 

забезпечення необхідного (з точки зору призначення ПЗ) рівня якості ПЗ. 

 

7.5. Висновки 

 

Як підтвердили дослідження, використання інформаційної технології 

оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ навіть 

після одного доопрацювання КВІ та специфікації вимог дало можливість підвищити 

достатність об’єму щодо якості (атрибути) на 12% для автоматизованої системи 

широкоформатного друку та на 13% для інформаційної системи магазину та складу 

запчастин для вантажних автомобілів, тобто зменшити розмір розриву у знаннях при 

оцінюванні якості ПЗ. 

Використання інформаційної технології оцінювання достатності інформації 

щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ навіть після одного доопрацювання КВІ 

та специфікації вимог дало можливість підвищити достатність об’єму інформації 

щодо якості (показники) на 14% для автоматизованої системи широкоформатного 

друку та на 25% для інформаційної системи магазину та складу запчастин для 

вантажних автомобілів, тобто зменшити розмір розриву у знаннях при оцінюванні 

якості ПЗ. 

Експерименти підтвердили, що саме висновки розробленої підсистеми 

оцінювання і прогнозування якості ПЗ на основі результатів метричного аналізу 

дають змогу замовнику прийняти мотивоване та обґрунтоване рішення щодо вибору 

проекту на основі не лише вартісних та часових характеристик, але й з врахуванням 

складності та якості програмного проекту та майбутнього ПЗ. 

Проведений експеримент застосування backcasting-підходу на етапі 

проектування архітектури для забезпечення необхідного (з точки зору 

призначення ПЗ) рівня якості ПЗ довів можливість та доцільність забезпечення 

необхідного рівня якості ПЗ вже на етапі проектування архітектури.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі вирішена актуальна науково-прикладна проблема 

розроблення теоретичних та прикладних засад інформаційної технології 

оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ, яка 

забезпечує: висновок про достатність інформації щодо якості у специфікації вимог; 

пріоритетність доповнення специфікації необхідною інформацією (в разі 

недостатності інформації) шляхом формування запиту щодо доповнення КВІ; 

оцінювання та, за потреби, підвищення достатності об’єму наявної у специфікації 

інформації щодо якості; висновок про очікуваний рівень якості ПЗ на основі 

опрацювання метричної інформації; можливість опрацювання інформації щодо 

якості у специфікаціях вимог до ПЗ програмними агентами (ботами), без участі 

фахівців, що забезпечує можливість автоматизації таких процесів, усунення 

суб’єктивного впливу фахівців та збережуваність цієї інформації у софтверній 

компанії у випадку звільнення фахівця.  

У роботі отримано наступні наукові та практичні результати: 

1. Проведене дослідження сучасного стану розвитку інформаційних 

технологій показало, що сьогодні в галузі відбуваються значні зміни у зв’язку із 

зростанням обсягів інформації, яку необхідно опрацьовувати, та недосконалістю 

відомих методів і засобів для опрацювання значних масивів інформації.  На 

сьогодні розроблення нових інформаційних технологій потребує галузь інженерії 

ПЗ, особливо в частині забезпечення якості ПЗ. Дослідження відомих моделей, 

методів та засобів показало, що вони не розв’язують задачу оцінювання 

достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ. Крім цього, всі 

вони належать до різних методологічних підходів і не інтегруються між собою, 

тобто наразі відсутні методологія та інформаційна технологія оцінювання 

достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ. Актуальність 

проблеми аналізу достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до 

ПЗ обумовлює необхідність розроблення теоретичних та прикладних засад 

оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ. 
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2. Функції, властивості та обмеження майбутнього ПЗ описує комплекс 

вхідної інформації (бізнес-вимоги замовника, вимоги предметної галузі, 

стандарти), на основі якого формується специфікація вимог до ПЗ. 

Характеристики специфікації вимог до ПЗ значною мірою визначаються 

характеристиками КВІ. Тому необхідним є дослідження характеристик КВІ з 

метою виявлення та усунення проблем і недоліків на початкових етапах життєвого 

циклу ПЗ. У процесі такого дослідження необхідно оцінити достатність 

інформації щодо якості у КВІ, шляхом оцінювання достатності інформації щодо 

якості у специфікації вимог до розроблюваного ПЗ, і виявити факти недостатності 

інформації. Проведені моделювання руху інформаційних потоків при формуванні 

специфікації вимог до ПЗ та дослідження інформаційних потоків у процесі 

оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог  показали 

необхідність розроблення теоретичних основ, моделей, методів та засобів 

оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ. 

3. Розроблено теоретичні основи використання онтологій для оцінювання 

достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог та критерій 

достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ, які є основою 

для розроблення моделей процесу оцінювання достатності інформації для 

визначення якості ПЗ на основі стандарту ISO 25010:2011 та з використанням 

результатів метричного аналізу.   

4. Розроблено моделі предметної галузі «Інженерія ПЗ» (частини «Якість 

ПЗ», «Якість ПЗ. Метричний аналіз») на основі онтологій та зважених онтологій, 

які забезпечують можливість відображення знань щодо кореляції характеристик і 

підхарактеристик за атрибутами, метрик за показниками, а також можливість 

проведення моделювання оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог.  

5. Розроблено онтологічні моделі предметної галузі «Інженерія ПЗ» (частини 

«Специфікація вимог до ПЗ»), які формалізують специфікацію вимог до ПЗ з точки 

зору наявності у ній інформації щодо якості, внаслідок чого є шаблонами для 

побудови специфікації вимог до ПЗ з точки зору визначення якості ПЗ. 
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6. Вперше розроблено моделі процесу оцінювання достатності 

інформації для визначення якості ПЗ на основі стандарту ISO 25010:2011 та з 

використанням результатів метричного аналізу, які, за рахунок використання 

порівняльного аналізу онтологій, забезпечують теоретичне підґрунтя для 

розроблення методів та засобів оцінювання достатності інформації щодо якості у 

специфікаціях вимог до ПЗ, а також забезпечують можливість оцінювання наявної 

інформації щодо якості у специфікаціях вимог до конкретного ПЗ, виявлення 

складу недостатньої інформації та формування послідовності наповнення 

специфікації недостатньою інформацією. 

7. Запропоновано концепцію та розроблено модель процесу оцінювання 

результатів проектування та прогнозування характеристик ПЗ на основі ШНМ, 

яка, за рахунок врахування важливості та взаємовпливу метрик, забезпечує 

оцінювання сумарного впливу метрик на очікуваний рівень якості ПЗ, що 

розробляється. 

8. Розроблено методи оцінювання достатності інформації щодо якості (за 

стандартом ISO 25010:2011 та для метричного аналізу) у специфікаціях вимог до 

ПЗ на основі онтологій, які, на основі порівняльного аналізу онтологій, дають 

можливість сформувати висновок про достатність інформації щодо якості у 

специфікації вимог до конкретного ПЗ і про необхідність доповнення КВІ та 

специфікації атрибутами та(або) показниками. 

9. Одержав подальшого розвитку метод оцінювання вагових коефіцієнтів 

атрибутів якості ПЗ, який відрізняється від відомих тим, що, враховуючи взаємну 

кореляцію підхарактеристик і характеристик якості за атрибутами, визначає вагові 

коефіцієнти саме атрибутів і дає змогу зробити висновок, які атрибути якості є 

найбільш вагомими для забезпечення відповідного рівня достатності об’єму 

наявної інформації щодо якості у специфікації. За методом оцінювання вагових 

коефіцієнтів атрибутів якості ПЗ, виконано оцінювання вагових коефіцієнтів 

показників специфікації для визначення метрик. 

10. Розроблено методи оцінювання достатності інформації щодо якості (за 

стандартом ISO 25010:2011 та для метричного аналізу) у специфікаціях вимог до 
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ПЗ на основі зважених онтологій, які, за рахунок маркування вагових коефіцієнтів 

атрибутів у базових онтологіях, дають можливість відсортувати всі відсутні у 

специфікації вимог до ПЗ атрибути та показники якості за спаданням значень 

вагових коефіцієнтів, тобто встановити пріоритетність їх доповнення у КВІ та 

специфікацію вимог до ПЗ. 

11. Розроблені методи оцінювання достатності інформації щодо якості (за 

стандартом ISO 25010 та для метричного аналізу) у специфікаціях вимог до ПЗ на 

основі онтологій та зважених онтологій, завдяки своїй можливості доповнення 

специфікації вимог необхідною інформацією, дають можливість підвищити 

достатність об’єму інформації щодо якості у специфікації вимог до ПЗ, що 

призводить до зменшення розміру розриву у знаннях та сектора з невідомою 

інформацією про ПЗ. 

12. Одержав подальшого розвитку метод оцінювання результатів 

проектування та прогнозування характеристик ПЗ на основі ШНМ, в якому точні 

та прогнозовані значення метрик ПЗ на етапі проектування опрацьовуються 

ШНМ, що дає змогу оцінити якість програмного проекту, прогнозовану якість 

майбутнього ПЗ, а також порівняти між собою різні версії проектів у ситуації, 

коли їх вартість і тривалість приблизно однакові. 

13. У дисертаційній роботі розроблено способи генерування та наповнення 

шаблонів онтологій для визначення якості конкретного ПЗ (на основі стандарту ISO 

25010 та на основі метричної інформації), які, залишаючи у відповідній онтології 

тільки атрибути або показники, наявні у специфікації вимог до конкретного ПЗ, 

дають можливість автоматизованого і простого отримання онтології для визначення 

якості конкретного ПЗ за стандартом ISO 25010 або на основі метричної інформації. 

14. Розроблено методи формування логічного висновку про достатність 

інформації щодо якості (за стандартом ISO 25010 та для метричного аналізу) у 

специфікаціях вимог до ПЗ, які, на основі запропонованих продукційних правил 

формування логічного висновку про достатність інформації щодо якості, дають 

можливість: сформувати висновок про достатність або недостатність інформації 

щодо якості у специфікації вимог; у разі недостатності інформації, сформувати 
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висновки, для визначення яких підхарактеристик, характеристик та(або) метрик 

недостатньо інформації, сформувати сортований (за ваговими коефіцієнтами) 

список відсутніх атрибутів та(або) показників як рекомендовану пріоритетність 

доповнення атрибутів та(або) показників у КВІ та специфікацію; оцінити 

достатність об’єму наявної (до і після доповнення) інформації щодо якості та 

визначити приріст достатності об’єму інформації щодо якості у специфікації 

вимог до конкретного ПЗ (після доповнення). 

15. На основі розроблених моделей і методів оцінювання достатності 

інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ, вперше розроблено 

методологію оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях 

вимог до ПЗ, яка базується на використанні онтологічних моделей, що зменшує 

складність її побудови та адаптації до особливостей предметної галузі. Розроблена 

методологія призначена для оцінювання достатності інформації щодо якості у КВІ 

та специфікації вимог до конкретного ПЗ, оцінювання якості ПЗ, яке розробляється 

за конкретною специфікацією, порівняння різних специфікацій вимог для 

програмних проектів зі схожими або однаковими вартісними та часовими 

характеристиками, зменшення розриву в знаннях про якість ПЗ та гарантування 

забезпечення вимог щодо якості ПЗ на ранніх етапах життєвого циклу. 

16. У дисертаційній роботі вперше розроблено структурну модель та 

реалізовано інформаційну технологію оцінювання достатності інформації щодо 

якості у специфікаціях вимог до ПЗ, призначену для підтримки оцінювання якості 

ПЗ на ранніх етапах життєвого циклу. Розроблена інформаційна технологія може 

використовуватись для будь-яких класів ПЗ, для яких розробляється специфікація 

вимог до ПЗ. Реалізована інформаційна технологія дає можливість: 1) зробити 

висновок про достатність інформації щодо якості у КВІ та специфікації вимог до 

ПЗ; 2) встановити пріоритетність доповнення атрибутів та(або) показників у КВІ 

та специфікацію вимог до ПЗ (в разі недостатності інформації у КВІ та 

специфікації) шляхом формування запиту щодо доповнення бізнес-вимог до ПЗ; 

3) оцінити та, за потреби, підвищити достатність об’єму наявної у специфікації 

вимог інформації щодо якості; 4) за наявності кількісних значень метрик, 
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отримати висновок щодо очікуваного рівня якості ПЗ на основі опрацювання 

метричної інформації; 5) опрацювати інформацію щодо якості у специфікаціях 

вимог до ПЗ програмними агентами (ботами), без участі фахівців, що забезпечує 

можливість автоматизації таких процесів та усунення суб’єктивного впливу 

фахівців, а також збережуваність цієї інформації у софтверній компанії у випадку 

звільнення фахівця. Отже, розроблена інформаційна технологія оцінювання 

достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ є 

інформаційною технологією нової генерації, в якій усунуто людину з процесів 

опрацювання інформації щодо якості у специфікації вимог до ПЗ. 

17. Розроблено структуру та реалізовано підсистему оцінювання достатності 

інформації щодо якості у специфікаціях вимог на основі порівняльного аналізу 

онтологій, розраховану на оцінювання результатів етапу формування та 

формулювання вимог. Підсистема надає користувачу висновки про: достатність 

інформації щодо якості у КВІ та специфікації вимог; необхідність доповнення КВІ 

та специфікації; рекомендовану пріоритетність доповнення атрибутів та(або) 

показників у КВІ та специфікацію, а також числову оцінку достатності об’єму 

наявної у специфікації вимог інформації щодо якості.  

18. Розроблено структуру та реалізовано підсистему оцінювання і 

прогнозування якості ПЗ на основі опрацювання метричної інформації, яка 

дозволяє оцінити етап формування та формулювання вимог, надаючи користувачу 

числові оцінки якості проекту та майбутнього ПЗ та висновок щодо очікуваного 

рівня якості розроблюваного ПЗ. 

19. Практичне значення отриманих результатів полягає у розробленні  

технології вибору інформації для побудови базової та зваженої базової онтологій 

предметної галузі «Інженерія програмного забезпечення» (частини «Якість ПЗ», 

«Якість ПЗ. Метричний аналіз»), базової онтології предметної галузі «Інженерія 

програмного забезпечення» (частини «Специфікація вимог до ПЗ (атрибути якості)», 

«Специфікація вимог до ПЗ (показники якості)»), які забезпечують формалізацію 

предметної галузі якості ПЗ та специфікації вимог до ПЗ для доступу, аналізу та 

розуміння цієї інформації не лише людиною, але й віртуальними агентами (ботами); 
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шаблони специфікації вимог до ПЗ з точки зору наявності інформації щодо якості 

(атрибутів та показників); можливість розроблення підсистеми оцінювання 

достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ. Також практичне 

значення отриманих результатів полягає у розробленні інформаційної технології 

оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ, яка 

забезпечує: опрацювання інформації щодо якості у специфікаціях вимог до ПЗ 

програмними агентами (ботами), без участі фахівців; висновок про достатність 

інформації щодо якості у специфікації вимог та пріоритетність доповнення КВІ та 

специфікації вимог необхідною інформацією (в разі її недостатності); оцінювання та 

підвищення достатності об’єму наявної у специфікації вимог інформації щодо якості; 

вибір специфікації із множини специфікацій у ситуації, коли вартість і тривалість 

декількох програмних проектів приблизно однакові, за рахунок формування висновку 

щодо очікуваного рівня якості ПЗ на основі опрацювання метричної інформації. 

20. Дослідження підтвердили практичну цінність розробленої інформаційної 

технології оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до 

ПЗ, яка дала можливість підвищити достатність об’єму інформації щодо якості у 

специфікації вимог до ПЗ, а також зменшити розмір розриву у знаннях при 

оцінюванні якості ПЗ. Використання розробленої інформаційної технології навіть 

після одного доопрацювання КВІ та специфікації вимог дало можливість підвищити 

достатність об’єму інформації щодо якості (атрибутів) у специфікації вимог на 12% 

для АС широкоформатного друку та на 13% для ІС магазину та складу запчастин для 

вантажних автомобілів, а також підвищити достатність об’єму інформації щодо 

якості (показників) у специфікації вимог на 14% для АС широкоформатного друку 

та на 25% для ІС магазину та складу запчастин для вантажних автомобілів. 

Експерименти підтвердили також, що саме висновки підсистеми оцінювання і 

прогнозування якості ПЗ на основі опрацювання метричної інформації розробленої 

інформаційної технології дають змогу замовнику прийняти мотивоване та 

обґрунтоване рішення щодо вибору проекту (специфікації) на основі не лише 

вартісних та часових характеристик, але й з врахуванням очікуваного рівня якості 

ПЗ, що розробляється за специфікацією.  
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ДОДАТОК А. Інформація щодо якості у специфікаціях вимог  

до програмного забезпечення 

 

Таблиця А.1 

Характеристики та підхарактеристики моделей якості ПЗ [108, 179, 180] 

№ Модель якості ПЗ Характеристики та підхарактеристики 

1 2 3 

1 McCall Correctness: traceability, completeness, consistency. 

Reliability: accuracy, error tolerance. Efficiency: 

execution efficiency, storage efficiency. Integrity: 

access control. Usability: operability, training, 

communicativeness. Maintainability:   simplicity,   

conciseness,    self- descriptiveness.        Testability:         

simplicity, instrumentation, self-descriptiveness, 

modularity. Flexibility: self-descriptiveness, 

expandability, generality. Portability: self-

descriptiveness, software system independence, 

machine independence. Reuseability: machine 

independence, self-descriptiveness. Interoperability: 

modularity, communication commonality, data 

commonality 

2 Boehm Portability: device independence, self-contentedness. 

Reliability: self-contentedness, integrity, accuracy. 

Efficiency: accountability, accessibility. Human 

engineering: accessibility, communicativeness. 

Testability: structured-ness, self-descriptiveness, 

accountability, accessibility, communicativeness. 

Understandability: legibility, conciseness, 

structuredness, self-descriptiveness. Modifiability: 

structuredness, augmentability 
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1 2 3 

3 Dromey Functionality. Reliability. Maintainability. Efficiency. 

Reuseability. Portability 

4 FURPS Functionality: joint of characteristics, capacities, 

security. Usability: human factors, aesthetic, 

documentation of the user, material of training. 

Reliability:   frequency   and   severity of failures, 

recovery to failures, time among failures. 

Performance: velocity, efficiency, availability, time of 

answers, time of recovery, utilization of resources. 

Supportability: testability, extensibility, adaptability,      

maintainability,      compatibility, configurability, 

serviceability, instability, localizability 

5 ISO 9126 Functionality: suitability, accuracy, interoperability, 

security, functionality compliance. Reliability: 

maturity, fault tolerance, recoverability, reliability 

compliance. Usability: understandability, learnability, 

operability, attractiveness, usability compliance. 

Efficiency: time behavior, resource utilization, 

efficiency compliance. Maintainability: analyzability, 

changeability, stability, testability, maintainability 

compliance. Portability: adaptability, installability, co-

existence, replaceability, portability compliance. 

Productivity. Safety. Satisfaction 

6 ISO 25010 Functional Suitability: functional appropriateness, 

functional correctness, functional completeness. 

Reliability: maturity, availability, fault tolerance, 

recoverability. Performance efficiency: time- 

behavior, resource utilization, capacity. Compatibility:  
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1 2 3 

  co-existence, interoperability. Usability: appropriate-

ness recognisability, learnability, operability, user 

error protection, user interface    aesthetics,    

accessability.    Security: confidentiality, integrity, 

non-repudiation, accountability, authencity. 

Maintainability: modularity, reuseability, 

analyzability, modifiability, testability. Portability: 

adaptability, installability, replaceability 

7 Bertoa Functionality: accuracy, suitability, interoperability, 

compliance, security. Reliability: maturity, suitability. 

Usability: learnability, understandability, operability. 

Efficiency: time behavior, resource behavior. 

Maintainability: changeability, testability. Portability: 

replaceability 

8 GEQUAMO Functionality. Usability: learnability, 

understandability, consistency 

9 Alvaro Functionality: accuracy, security, suitability, 

interoperability, compliance, self-contained. 

Reliability: recoverability, fault tolerance, maturity. 

Usability: configurability, understandability, 

learnability, operability. Efficiency: time behavior, 

resource behavior, scalability. Maintainability: 

stability, changeability, testability. Portability: 

deployability, replaceability, adaptability, reuseability 

10 Rawashdeh Functionality: accuracy, security, suitability, interope-

rability, compliance, compatibility. Reliability: 

recoverability, maturity. Usability: understandability,      

learnability,      operability, complexity. Efficiency:  
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  time behavior, resource behavior. Maintainability: 

changeability, testability. Manageability 

11 CapGemini Open 

Source Maturity  

Integration: modularity, collaboration. Usability. 

Performance.    Reliability.    Security.    Platform 

independence. Vendor independence. Proven 

technology. Support. Interfacing. Reporting. 

Administration. Advise. Training. Staffing. 

Implementation 

12 OpenBRR Model Functionality: compliance. Operational: transferability, 

security, usability. Support: service, training, consulting 

service. Documentation. Software Technology: 

portability, integration, modular and flexible. 

Community and adoption. Development process 

13 SQO-OSS Model Maintainability: analyzability, changeability, stability, 

testability. Reliability: maturity, effectiveness. 

Security. Community Quality 

14 QualOSS Model Robustness and Elvovability. Maintainability. 

Security. Availability. Repeatability. Interactivity. 

Adequacy. Capability of requirements and change 

management. Capability of release management. 

Capability of support and community management 

 

Таблиця A.2  

Зміст характеристик та підхарактеристик якості ПЗ згідно зі стандартом ISO 25010  

Характеристика якості ПЗ Підхарактерис-

тика якості ПЗ 

Зміст підхарактеристики 

1 2 3 
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1 2 3 

Функційна придатність 

(Functional Suitability) - 

ступінь, в якому ПЗ надає 

функції, що відповідають 

заявленим потребам, при 

використанні за певних умов 

Функційна 

повнота 

(Functional 

Completeness) 

Ступінь, в якому множина 

функцій покриває всі 

визначені завдання та цілі 

користувача 

Функційна 

коректність 

(Functional 

Correctness) 

Ступінь, в якому ПЗ 

забезпечує правильний 

результат з необхідним 

ступенем точності 

Функційна 

доцільність 

(Functional 

Appropriateness) 

Ступінь, в якому ПЗ сприяє 

досягненню визначених цілей 

та завдань 

Ефективність (Performance 

Efficiency) – продуктивність 

по відношенню до кількості 

використовуваних ресурсів 

при встановлених умовах  

Поведінка у часі 

(Time Behavior)  

Ступінь відповідності вимогам 

результата, часу обробки і 

пропускної здатності ПЗ при 

виконанні своїх функцій 

Ємність 

(Capacity) 

Ступінь відповідності вимогам 

максимальних меж параметрів 

ПЗ 

Поведінка 

ресурсів 

(Resource 

Utilization) 

Ступінь відповідності вимогам 

кількості та типів ресурсів, 

використовуваних ПЗ при 

виконанні своїх функцій 

Зручність використання 

(Usability) - ступінь, в якому 

ПЗ може бути використане з 

певними ефективністю, 

Розпізнавання 

доцільності 

(Appropriateness 

Recognizability) 

Можливість визначення 

користувачами, чи 

підтримуватиме ПЗ їх потреби 

ще до його реалізації 
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продуктивністю і 

задоволенням користувача у 

визначеному контексті 

Можливість 

вивчення 

(Learnability)  

Навчання по використанню 

ПЗ, можливість використання 

ПЗ для досягнення цілей 

Керованість 

(Operability) 

Наявність в ПЗ атрибутів, які 

дають змогу легко ним 

керувати та контролювати 

його 

Захист від 

помилок 

користувача 

(User Error 

Protection) 

Ступінь захисту користувачів 

від помилкових рішень 

Естетичність 

інтерфейсу 

користувача 

(User Interface 

Aesthetics) 

Приємність інтерфейсу 

користувача та задоволення 

користувачів 

Доступність 

(Accessibility) 

Можливість використання ПЗ 

користувачами з найширшим 

діапазоном характеристик та 

можливостей 

Надійність (Reliability) - 

ступінь, в якому ПЗ виконує 

певні функції за вказаних 

умов протягом певного 

періоду часу 

Зрілість 

(Maturity) 

Ступінь задоволення 

програмним забезпеченням 

потреб в надійності в умовах 

нормальної роботи 
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 Наявність, 

доступність 

(Availability) 

Функціонування та 

доступність ПЗ, коли воно 

потрібне 

Відмовостій-

кість (Fault 

Tolerance) 

Можливість роботи ПЗ як 

передбачалося, незважаючи на 

наявність апаратних або 

програмних збоїв 

Відновлюваність 

(Recoverability) 

Можливість відновлення 

"постраждалих" даних та 

відновлення бажаного стану 

ПЗ в разі переривання або 

невдачі 

Сумісність (Compatibility) – 

ступінь, в якому ПЗ може 

обмінюватись інформацією з 

іншим ПЗ та/або виконувати 

необхідні функції, 

розділяючи апаратне та 

програмне середовище 

Співіснування 

(Co-existence) 

Ефективність виконання 

функцій програмним 

забезпеченням при спільному 

використанні ресурсів з іншим 

ПЗ 

 

 

Взаємодія 

(Interoperability) 

Можливість обміну 

інформацією з іншим ПЗ та 

використання одержаної 

інформації 

Захищеність (Security) – 

ступінь, в якому ПЗ захищає 

інформацію і дані так, що 

користувачі та інше ПЗ  

Конфіденцій-

ність 

(Confidentiality) 

Можливість гарантування, що 

дані доступні лише 

користувачам, уповноваженим 

мати до них доступ 
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мають ступінь доступу до 

даних, який відповідає їхнім 

типам та рівням дозволу 

Цілісність 

(Integrity) 

Можливість запобігання 

несанкціонованому доступу і 

зміні ПЗ та даних 

Невідхилюва-

ність (Non-

repudiation) 

Неможливість відхилення дій 

або подій, для яких доведено, 

що вони мали місце, 

Підзвітність 

(Accountability) 

Можливість унікального 

відстеження дій користувача 

Ідентичність 

(Authenticity) 

Можливість доведенння 

ідентичності суб'єкта або 

ресурса заявленому об'єкту 

Супроводжуваність, 

ремонтопридатність 

(Maintainability) – ступінь 

ефективності, в якому ПЗ 

може бути модифіковане під 

час супроводу 

Модульність 

(Modularity) 

ПЗ складається з таких 

компонентів, що зміна одного 

з компонентів надає 

мінімальний вплив на інші 

компоненти 

Повторне 

використання 

(Reusability)  

Основа (актив) ПЗ може бути 

використана при побудові 

іншого ПЗ 

Аналізованість 

(Analyzability) 

Ефективність, з якою можна 

оцінити вплив передбачуваних 

змін 

Модифікова-

ність 

(Modifiability) 

 

 

Можливість ефективної зміни 

ПЗ без введення дефектів та 

без зниження якості 
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 Тестованість 

(Testability) 

Ефективність, з якою критерії 

випробувань можуть бути 

встановлені для ПЗ 

Можливість переносу 

(Portability) – ступінь 

ефективності, в якому ПЗ 

може бути перенесене з 

одного апаратного і 

програмного забезпечення на 

інше, з одного оперативного 

середовища у інше і т.і. 

Адаптованість 

(Adaptability) 

Можливість ПЗ ефективно 

адаптуватись до різного 

апаратного і програмного 

забезпечення або до різних 

оперативних середовищ 

Можливість 

інсталяції 

(Installability) 

Ефективність, з якою ПЗ може 

бути успішно встановлене 

та/або видалене 

Можливість 

заміни 

(Replaceability) 

Можливість заміни ПЗ на 

інший вказаний програмний 

продукт з тими ж цілями в 

тому ж середовищі 

 

Таблиця  А.3 

Метрики програмного забезпечення [79, 82] 

Метрика Обчислення метрики 

1 2 

Метрика 

Чепіна  

Аналізує характер використання змінних зі списку введення. 

Інформаційна міцність за метрикою Чепіна обчислюється як [33]: 

)5,032( TCMPQIs m  , де mQ  - кількість модулів, P  –

середня кількість змінних для розрахунків і виведення в модулі; 

M  – середня кількість модифікованих або створених в модулі 

змінних; C  – середня кількість керуючих змінних модуля; T  – 

середня кількість не використовуваних ("паразитних") змінних 
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Метрика 

зв'язності 

(зв'язність 

(cohesion) - 

внутрішня 

характеристика 

програмного 

модуля)  

Залежить від типу модуля або проекту. У [33, 233] визначено 

наступні правила визначення рівня зв'язності модуля та сили 

зв'язності (СЗ): 

- якщо модуль - одинична проблемно-орієнтована функція, 

то рівень зв'язності - функційний (частини модуля разом 

реалізують одну функцію) і СЗ=10; 

- якщо дії всередині модуля зв'язані даними, і порядок дій 

всередині модуля важливий, то рівень зв'язності - 

інформаційний (вихідні дані однієї частини використовуються 

як вхідні дані в іншій частині модуля) і СЗ=9; 

- якщо дії всередині модуля зв'язані даними, і порядок дій 

всередині модуля не має жодного значення, то рівень зв'язності 

- комунікативний (частини модуля зв'язані даними - працюють 

з однією структурою даних) і СЗ=7; 

якщо дії всередині модуля зв'язані потоком керування, і 

порядок дій всередині модуля важливий, то рівень зв'язності - 

процедурний (частини модуля зв'язані порядком виконуваних 

ним дій, які реалізують деякий сценарій поведінки) і СЗ=5; 

- якщо дії всередині модуля зв'язані потоком керування, і 

порядок дій всередині модуля не має жодного значення, то 

рівень зв'язності - часовий (частини модуля не зв'язані, але 

необхідні в один і той же момент роботи системи) і СЗ=3; 

недоліком такого типу зв'язності є сильний взаємний зв'язок з 

іншими модулями, через що проект стає дуже чутливим до 

внесення змін; 

- якщо дії всередині модуля жодним чином не зв'язані, але 

належать до однієї категорії, то рівень зв'язності - логічний 

(частини      модуля      об'єднані     за      принципом  функційної 
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 подібності) і СЗ=1; недоліками логічної зв'язності є складне 

спряження та велика ймовірність внесення помилок при зміні 

спряження заради однієї з функцій; 

- якщо дії всередині модуля жодним чином не зв'язані, а 

також не належать до однієї категорії, то рівень зв'язності - за 

співпадінням (в модулі відсутні явно виражені внутрішні 

зв'язки) і СЗ=0. 

Можливі більш складні випадки, коли з модулем асоціюються 

декілька рівнів зв'язності. В такому випадку, враховуючи 

статистичну та експертну інформацію про тип та область 

застосування ПЗ, що розробляється, модулю присвоюють 

найсильніший рівень зв'язності або найслабший рівень 

зв'язності. Чим вище зв'язність модуля, тим кращий результат 

проектування архітектури, тобто чим "чорніша" скринька 

проекту (захисна оболонка модуля), тим менше "важелів 

керування" на ній знаходиться і тим вона простіша 

Метрика 

зчеплення 

(зчеплення 

(coupling) - 

зовнішня 

характеристика 

модуля, яку 

бажано і слід 

зменшувати)  

Міра взаємозалежності модулів за даними. Кількісно зчеплення 

вимірюється ступенем зчеплення (СЗч) [33, 233]: 

- зчеплення за даними (СЗч=1) - один модуль викликає 

інший модуль, всі вхідні і вихідні параметри модуля, що 

викликається, - прості елементи даних; 

- зчеплення за зразком (СЗч=3) - в якості вхідних і вихідних 

параметрів використовуються структури даних; 

- зчеплення за керуванням (СЗч=4) - один модуль явно керує 

функціюванням іншого модуля за допомогою прапорців або 

перемикачів і надсилає йому керуючі дані; 

- зчеплення за зовнішніми посиланнями (СЗч=5) - модулі 

посилаються на один і той же глобальний елемент даних; 
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 - зчеплення за спільною областю (СЗч=7) - модулі 

поділяють одну й ту ж глобальну структуру даних; 

- зчеплення за вмістом (СЗч=9) - один модуль прямо 

посилається на вміст іншого модуля не через його точку входу 

Метрика 

Джилба 

(модульна 

складність 

програми)  

На етапі проектування архітектури можна підрахувати кількість 

міжмодульних зв'язків (абсолютна модульна складність 

програми) lemmzv QQN  , де mQ  - кількість модулів, де lemQ  

- середня кількість зв’язків кожного модуля [33]. Чим вище 

значення відносної модульної складності проекту, тим вищий 

ступінь має зчеплення модулів проекту, а, отже, й складнішим є 

програмний проект 

Метрика Мак-

Клура  

Метрика, спрямована на оцінювання архітектури системи; міра 

складності, заснована на кількості можливих шляхів виконання 

програми, кількості керуючих конструкцій і змінних. 

Обчислюється в 3 етапи [20, 33]: 

- для кожної керуючої змінної i  обчислюється значення її 

функції складності mQ/))i(J*)i(D()i(C  , де )i(D  - 

величина, яка вимірює сферу дії змінної (для локальної змінної 

0)i(D  , а для глобальної змінної - 1)i(D  ), )i(J - міра 

складності взаємодії модулів через цю змінну (скільки разів 

модулі взаємодіяли з використанням цієї змінної), mQ  - 

кількість модулів; 

-  для всіх модулів визначаються функції складності 

)()()( PmYgpPmXfpPmM  , де gp,fp  - відповідно 

кількість модулів, безпосередньо передуючих і безпосередньо 

слідуючих за модулем Pm , )(PmX  - складність звертання до 

модуля Pm  (скільки разів відбувається звертання до модуля P ), 
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 )(PmY  - складність управління викликом з модулю Pm  інших 

модулів (скільки разів модуль Pm  викликає інші модулі); 

- загальна складність MP  програмної системи: 


Pm

PmMMP )( . 

Дана метрика орієнтована на добре структуровані програмні 

системи, для яких можна побудувати схему розбиття 

програмної системи на модулі. В кожному модулі передбачена 

одна точка входу і одна точка виходу, модуль виконує одну 

функцію, виклик модуля здійснюється відповідно до 

ієрархічної системи керування. Метрика Мак-Клура дає змогу 

обрати схему розбиття з меншою складністю  

Метрика 

Кафура  

Метрика, заснована на врахуванні потоків даних. Згідно з [20, 

33], інформаційна складність ПЗ обчислюється за формулою:  

))1((  WrRdWrRdRWrRdWrRdWRWQI m , де 

Qm  - кількість модулів, W - середня кількість процедур модуля, 

які оновлюють структуру даних, R  - середня кількість 

процедур модуля, які читають інформацію зі структури даних, 

WrRd  - середня кількість процедур модуля, які читають і 

оновлюють структуру даних 

Метрика 

звертання до 

глобальних 

змінних  

Характеризується парою )r,p( , де p  - модуль, який має доступ 

до глобальної змінної r . В залежності від наявності реального 

звертання до змінної r  формуються 2 типи пар )r,p(  - 

фактичні і можливі. Характеристика Aup  показує, скільки разів 

модуль дійсно одержить доступ до глобальної змінної, а 

характеристика Pup  - скільки разів він міг би одержати такий 

доступ. Тоді наближену ймовірність посилання довільного  
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 модуля на довільну глобальну змінну можна обчислити як 

відношення: 
Pup

Aup
Rup   [33]. Чим вище така ймовірність, тим 

вище ймовірність "несанкціонованої" зміни певної глобальної 

змінної, що призводить до ускладнення модифікації програми 

Час 

модифікації 

моделей  

Метрика процесу розроблення ПЗ, яка залежить від кількості 

рядків коду, тривалості проекту та частини етапу проектування 

архітектури у життєвому циклі ПЗ (приблизно 25% часу етапу 

проектування архітектури, який складає 35% тривалості 

проекту) [50, 51, 233, 241] 

Кількість 

помилок при 

інспектуванні 

моделей  

Кількість помилок на одну підсистему, модуль – вказує на 

проблемні підсистему, модуль. Це метрика процесу 

розроблення ПЗ, яка залежить від кількості помилок модуля та 

кількості модулів [50, 51, 233, 241] 

Очікувана 

LOC-оцінка 

(експертна)  

Залежить від мови програмування. Оціночна і необов'язкова 

метрика, яка може призвести до оптимізації кількості рядків 

коду, а не проекту в цілому. Дає змогу спрогнозувати 

трудовитрати, час і вартість розробки, а також необхідну 

кількість програмістів для виконання проекту. LOC-оцінка 

впливає на оцінку величини змін обсягу коду в часі 

Метрика 

Холстеда  

Обчислюється на основі аналізу кількості рядків та 

синтаксичних елементів вихідного коду програми. Основу 

метрики Холстеда складають 4 вимірювані характеристики 

програми, які залежать від кількості рядків коду: NUOprtr  - 

кількість унікальних операторів програми включно з іменами 

підпрограм (словник операторів), NUOprnd  - кількість 

унікальних операндів програми (словник операндів), NOprtr  - 
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 загальна кількість операторів в програмі, NOprnd  - загальна 

кількість операндів програми. Тоді складність програми 

складає: )/()2/( NUOprndNOprndNUOprtrHDiff   [33] 

Метрика 

Маккейба  

Цикломатична складність, один з найбільш розповсюджених 

показників оцінки складності програмних проектів. 

Цикломатичне число Маккейба показує необхідну кількість 

проходів для покриття всіх контурів сильнозв'язаного графу 

керування програми, тобто кількість тестових прогонів 

програми, необхідних для проведення вичерпного тестування. 

Дає змогу провести оцінку трудомісткості реалізації окремих 

елементів програмного проекту, оцінку трудомісткості 

тестування програмного проекту, скоригувати загальні 

показники оцінки тривалості та вартості проекту, оцінити 

зв'язані ризики і прийняти необхідні управлінські рішення. 

Метрика Маккейба обчислюється для оцінки складності ПЗ, 

виходячи з топології внутрішніх зв'язків. Обчислення метрики 

проводяться на основі графу керування програми (орграф, в 

якому обчислювальні оператори представляються вершинами, а 

передачі керування між вершинами представляються дугами).  

Спрощена оцінка цикломатичної складності: 2NE)G(V  , 

де E  - кількість дуг, а N - кількість вершин в керуючому графі 

ПЗ (залежить від загальної кількості операторів програми, 

логічні оператори не враховуються) [33] 

Метрика 

Джилба 

(відносна 

логічна  

Кількість умовних операторів ( IFL ) та операторів циклу 

( LOOPL ) складає абсолютну логічну складність програми 

LOOPIF LLCL  , а відношення абсолютної логічної 

складності програми  до загальної кількості операторів NOprtr  
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складність 

програми)  
складає відносну логічну складність програми 

NOprtr

CL
cl   [33] 

Прогнозована 

кількість 

операторів 

програми  

Залежить від кількості рядків коду та від загальної кількості 

операторів [33] 

Прогнозована 

оцінка 

складності 

інтерфейсів 

компонентів 

ПЗ  

Залежить від загальної кількості операндів програми, кількості 

унікальних операндів програми, кількості модулів [33] 

Прогнозований 

загальний час 

розроблення ПЗ  

Метрика процесу розроблення ПЗ, яка залежить від кількості 

рядків коду та тривалості проекту [50, 51, 233, 241] 

Час виконання 

робіт етапу 

проектування 

ПЗ  

Метрика процесу розроблення ПЗ, яка залежить від кількості 

рядків коду, тривалості проекту та частини етапу проектування 

архітектури у життєвому циклі ПЗ (приблизно 35% тривалості 

проекту) [50, 51, 233, 241] 

Вартість 

розроблення ПЗ  

Вартість рядка є константою і не змінюється від реалізації до 

реалізації 

Прогнозована 

вартість 

перевірки 

якості  

Метрика процесу розроблення ПЗ, яка залежить від кількості 

рядків коду, вартості одного рядка коду, частини етапу 

верифікації, валідації та тестування у життєвому циклі ПЗ 

(приблизно 20% тривалості проекту), а також частини стадії 

перевірки якості етапу верифікації, валідації та тестування 

(приблизно 50% часу етапу) [50, 51, 233, 241] 
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Прогнозована 

продуктив-

ність 

розроблення  

Кількість часу, витрачена на одиницю продукції; для 

розроблення ПЗ продуктивністю вважатимемо кількість часу, 

витрачену на 1 рядок коду; тоді продуктивність залежить від 

тривалості проекту та кількості рядків коду [233, 241] 

Прогнозовані 

витрати на 

реалізацію коду  

Метрика процесу розроблення ПЗ, яка залежить від кількості 

рядків коду, вартості рядка коду та частини етапу реалізації у 

ЖЦ ПЗ (приблизно 35% тривалості проекту) [50, 51, 233, 241] 

Прогнозований 

функційний 

розмір  

Вимірює суть можливостей майбутньої програми. Для 

обчислення функційного розміру: ідентифікуються очікувані 

від програмного додатку функції за критеріями International 

Function Point Users Group (IFPUG) [242]. Метод визначення 

функційного розміру описаний у [233] наступним чином:  

- виділити функції додатку; 

- для кожної потенційної виділеної функції слід порахувати 

кількість зовнішніх входів EI , які по-різному впливають на 

виконувану функцію; кількість зовнішніх виходів EO ,  для 

істотно різних алгоритмів і нетривіальної функційності; 

кількість зовнішніх запитів EIN ; кількість внутрішніх логічних 

файлів або унікальних логічних груп користувацьких даних 

ILF ; кількість зовнішніх логічних файлів або унікальних 

логічних груп користувацьких даних ELF ;  

- кожен з визначених на попередньому кроці факторів 

множиться на коефіцієнт, який визначається складністю даного 

фактору в програмному проекті [233] ( EI -  3 або 4 або 6 (від 

простого до складного), EO  - 4 або 5 або 7, EIN   - 3 або 4 або 

6, ILF - 7 або 10 або 15, ELF  - 5 або 7 або 10). Ці добутки 

додаються за кожною функцією;  
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 - визначити ваги для 14 загальних характеристик проекту 

(від 0 до 5) [233, 242]; ваги вказуються в формі діапазонів, що 

відображає невпевненість відносно функцій; призначення ваг 

вимагає певного досвіду у використанні методу функційного 

розміру;  

- обчислити уточнений функційний розмір за формулою:  

]__(01.065.0[

__..

тикхарактерисзагальнихСума

розмірфункцНаближенийрозмірфункцУточн




 

Якщо до проекту не висувається жодних спеціальних вимог (всі 

загальні характеристики дорівнюють 0), то неуточнений 

функційний розмір слід зменшити на 35%, інакше слід 

збільшити на 1% на кожну одиницю значень загальних 

характеристик. Функційний розмір використовується як 

відносна метрика для порівняння з попередніми проектами, за 

його допомогою можна обчислити кількість рядків коду, що дає 

можливість визначити трудомісткість та терміни проекту 

Прогнозована 

оцінка 

трудовитрат 

та тривалості 

проекту - за 

моделлю Боема  

[233, 243] 

Трудовитрати на розробку програмних додатків зростають 

швидше, ніж розмір додатків. Для представлення даного 

співвідношення використовується експоненційна функція зі 

значенням показника, близьким до 1.12. Тривалість проекту за 

моделлю Боема зростає експоненційно разом з докладеними до 

проекту    зусиллями.    Однак    в    даному   випадку    значення 

експоненти менше 1 і складає близько 0.35. Боем оцінив 

параметри розглядуваних вище співвідношень: 

bQclaLc  ; 

dbddbd QclacQclacLcсDp  )( , де Qcl - кількість 

тисяч рядків коду, d,c,b,a  - коефіцієнти COCOMO [233, 243] 
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 Для органічного (самостійного) програмного проекту: 

38,0d;5,2c;05,1b;4,2a  . Для вбудованих програмних 

проектів (інтеграція апаратного та програмного забезпечення): 

32,0d;5,2c;20,1b;6,3a  . Для проміжних програмних 

проектів (не органічні, але й не жорстко вбудовані): 

35,0d;5,2c;12,1b;0,3a  . 

 

Таблиця А.4 

Метрики ПЗ з точними та прогнозованими значеннями на етапі проектування [90, 91] 

№ 

п/п 

Метрики етапу проектування з 

точними значеннями 

Метрики етапу проектування з 

прогнозованими значеннями 

Метрики 

складності 

Метрики 

якості 

Метрики 

складності 

Метрики якості 

1 2 3 4 5 

1 Метрика Чепіна Метрика 

зв'язності 

Очікувана LOC-

оцінка 

Прогнозований 

загальний час 

розроблення ПЗ (в 

робочих днях) 

2 Метрика 

Джилба 

(абсолютна 

модульна 

складність) 

Метрика 

зчеплення 

Метрика 

Холстеда 

(складність 

програми ) 

Час виконання робіт 

процесу 

проектування ПЗ (в 

робочих днях) 

3 Метрика Мак-

Клура (загальна 

складність 

програмної 

системи) 

Метрика 

звертання до 

глобальних 

змінних 

(наближена  

Метрика 

Маккейба 

(цикломатична 

складність ПЗ в 

цілому) 

Очікувана вартість 

розроблення ПЗ (в 

гривнях) 
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  імовірність 

посилання 

довільного 

модуля на 

довільну 

глобальну 

змінну) 

  

4 Метрика 

Кафура 

(інформаційна 

складність 

модуля) 

Час модифікації 

моделей (в 

робочих днях) 

Метрика 

Джилба 

(відносна 

логічна 

складність 

програми) 

Прогнозована 

вартість перевірки 

якості ПЗ 

5  Загальна 

кількість 

знайдених 

помилок при 

інспектуванні 

моделей та 

прототипів 

модулів 

Прогнозована 

кількість 

операторів 

програми 

Прогнозована 

продуктивність 

розроблення ПЗ (в 

хвилинах на один 

рядок коду) 

6   Прогнозована 

оцінка 

складності 

інтерфейсів ПЗ 

Прогнозовані 

витрати на 

реалізацію 

програмного коду (в 

гривнях) 

7    Прогнозований 

функційний розмір 
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8    Прогнозована 

оцінка трудовитрат 

за моделлю Боема 

(в людиномісяцях) 

9    Прогнозована 

оцінка тривалості 

проекту за моделлю 

Боема (в місяцях) 
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ДОДАТОК Б. Складові частини базової та зваженої базової онтологій 

предметної галузі «Інженерія програмного забезпечення»  

(частина «Якість програмного забезпечення») 

 

 

Рис. Б.1. Складова базової онтології для Ефективності 

 

 

Рис. Б.2. Складова базової онтології для Можливості переносу 
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Рис. Б.3. Складова базової онтології для Зручності використання 

 

Рис. Б.4. Складова базової онтології для Надійності 
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Рис. Б.5. Складова базової онтології для Захищеності 

 

 

Рис. Б.6. Складова базової онтології для Супроводжуваності 
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Рис. Б.7. Складова зваженої базової онтології для Ефективності 

 

 

Рис. Б.8. Складова зваженої базової онтології для Можливості переносу 
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Рис. Б.9. Складова зваженої базової онтології для Зручності використання 

 

 

Рис. Б.10. Складова зваженої базової онтології для Супроводжуваності 
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Рис. Б.11. Складова зваженої базової онтології для Надійності 

 

 

Рис. Б.12. Складова зваженої базової онтології для Захищеності 
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ДОДАТОК В. Правила формування логічного висновку про достатність 

інформації щодо якості у специфікаціях вимог до програмного забезпечення 

 

Продукційні правила формування логічного висновку про достатність 

інформації специфікації вимог для визначення якості програмного забезпечення за 

стандартом ISO 25010:2011 (продовження, початок у підрозділі 5.2): 

3) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Functional 

Implementation Completeness», то: 1:  fcfc , 1:  fafa  і, відповідно, 2:  fyfy , 

тобто недостатньо даних для визначення 2 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 

характеристик якості ПЗ; mas[Functional Implementation 

Completeness]:=2/138; 

4) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут  «Functional Adequacy», 

то: 1:  fcfc , 1:  fafa  і, відповідно, 2:  fyfy , тобто недостатньо даних для 

визначення 2 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Functional Adequacy]:=2/138; 

5) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут  «Functional 

Implementation Coverage», то: 1:  fcfc , 1:  fafa  і, відповідно, 2:  fyfy , тобто 

недостатньо даних для визначення 2 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 

характеристик якості ПЗ; mas[Functional Implementation 

Coverage]:=2/138; 

6) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут  «Number Of Inaccurate 

Computations Encountered By Users», то: 1:  fcrfcr  і, відповідно, 1:  fyfy , тобто 

недостатньо даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 

характеристик якості ПЗ; mas[Number Of Inaccurate Computations 

Encountered By Users]:=1/138; 

7) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Data Items», 

то: 1:  fcrfcr , 1:  ccyccy  (лічильник відсутніх атрибутів для Capacity), 

1:  anbanb  (лічильник відсутніх атрибутів для Analysability), 1:  cfcf , 

1:  igig , 1:  cexcex , 1:  abab , 1:  rbrb  і, відповідно, 1:  fyfy , 
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1:  eyey , 1:  mymy , 2:  sysy , 1:  cycy , 2:  pypy , тобто недостатньо 

даних для визначення 8 з 31 підхарактеристики, а також 6 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Number Of Data Items]:=8/138; 

8) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Computational 

Accuracy», то: 1:  fcrfcr  і, відповідно, 1:  fyfy , тобто недостатньо даних для 

визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Computational Accuracy]:=1/138; 

9) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Precision», то: 

1:  fcrfcr , 1:  fafa  і, відповідно, 2:  fyfy , тобто недостатньо даних для 

визначення 2 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Precision]:=2/138; 

10) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Faults», то: 

1:  mama , 1:  abab , 1:  ibib  (лічильник відсутніх атрибутів для Installability) і, 

відповідно, 1:  ryry , 2:  pypy , тобто недостатньо даних для визначення 3 з 31 

підхарактеристики, а також 2 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Number Of 

Faults]:=3/138; 

11) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Failures», то: 

1:  mama , 1:  ftft , 1:  ruru , 1:  mdmd , 1:  anbanb , 1:  cexcex  і, 

відповідно, 2:  ryry , 1:  eyey , 2:  mymy , 1:  cycy , тобто недостатньо даних 

для визначення 6 з 31 підхарактеристики, а також 4 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Number Of Failures]:=6/138; 

12) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Product Size», то: 

1:  mama  і, відповідно, 1:  ryry , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 31 

підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Product 

Size]:=1/138; 

13) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Test Cases», 

то: 1:  mama , 1:  ftft , 1:  tsttst , 1:  cfcf , 1:  igig  і, відповідно, 

2:  ryry , 1:  mymy , 2:  sysy , тобто недостатньо даних для визначення 5 з 31 
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підхарактеристики, а також 3 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Number Of Test 

Cases]:=5/138; 

14) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Resolved 

Failures», то: 1:  mama , 1:  mdmd , 1:  mfbmfb , 1:  tsttst  і, відповідно, 

1:  ryry , 3:  mymy , тобто недостатньо даних для визначення 4 з 31 

підхарактеристики, а також 2 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Number Of 

Resolved Failures]:=4/138; 

15) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Corrected 

Faults», то: 1:  mama  і, відповідно, 1:  ryry , тобто недостатньо даних для 

визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Number Of Corrected Faults]:=1/138; 

16) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Failure Density Against 

Test Cases», то: 1:  mama  і, відповідно, 1:  ryry , тобто недостатньо даних для 

визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Failure Density Against Test Cases]:=1/138; 

17) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Failure Resolution», то: 

1:  mama  і, відповідно, 1:  ryry , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 31 

підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Failure 

Resolution]:=1/138; 

18) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Fault Removal», то: 

1:  mama  і, відповідно, 1:  ryry , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 31 

підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Fault 

Removal]:=1/138; 

19) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Mean Time Between 

Failures», то: 1:  mama  і, відповідно, 1:  ryry , тобто недостатньо даних для 

визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Mean 

Time Between Failures]:=1/138; 
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20) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Test Maturity», то: 

1:  mama  і, відповідно, 1:  ryry , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 31 

підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Test 

Maturity]:=1/138; 

21) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Estimated Latent Fault 

Density», то: 1:  mama  і, відповідно, 1:  ryry , тобто недостатньо даних для 

визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Estimated Latent Fault Density]:=1/138; 

22) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Fault Density», то: 

1:  mama  і, відповідно, 1:  ryry , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 31 

підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Fault 

Density]:=1/138; 

23) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Total Time During 

Which The Software Is In An Up State», то: 1:  avav  і, відповідно, 1:  ryry , тобто 

недостатньо даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 

характеристик якості ПЗ; mas[Total Time During Which The Software Is 

In An Up State]:=1/138; 

24) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Observed 

Breakdowns», то: 1:  avav  і, відповідно, 1:  ryry , тобто недостатньо даних для 

визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Number Of Observed Breakdowns]:=1/138; 

25) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Total Down Time», то: 

1:  avav  і, відповідно, 1:  ryry , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 31 

підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Total Down 

Time]:=1/138; 

26) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of 

Breakdowns», то: 1:  ftft , 1:  rvbrvb  і, відповідно, 2:  ryry , тобто недостатньо 

даних для визначення 2 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Number Of Breakdowns]:=2/138; 



385 

27) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Illegal 

Operations», то: 1:  ftft , 1:  cfcf , 1:  igig  і, відповідно, 1:  ryry , 

2:  sysy , тобто недостатньо даних для визначення 3 з 31 підхарактеристики, а також 

2 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Number Of Illegal Operations]:=3/138; 

28) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Time To Repair», то: 

1:  rvbrvb  і, відповідно, 1:  ryry , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 31 

підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Time To 

Repair]:=1/138; 

29) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Down Time», то: 

1:  rvbrvb  і, відповідно, 1:  ryry , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 31 

підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Down 

Time]:=1/138; 

30) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Restarts», то: 

1:  rvbrvb  і, відповідно, 1:  ryry , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 31 

підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Number Of 

Restarts]:=1/138; 

31) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Restoration», 

то: 1:  rvbrvb  і, відповідно, 1:  ryry , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 

31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Number Of 

Restoration]:=1/138; 

32) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Restartability», то: 

1:  rvbrvb  і, відповідно, 1:  ryry , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 31 

підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Restartability]:=1/138; 

33) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Tasks», то: 

1:  tbtb , 1:  lblb  і, відповідно, 1:  eyey , 1:  uyuy , тобто недостатньо даних 

для визначення 2 з 31 підхарактеристики, а також 2 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Number Of Tasks]:=2/138; 
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34) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Response Time», то: 

1:  tbtb  і, відповідно, 1:  eyey , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 31 

підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Response 

Time]:=1/138; 

35) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of 

Evaluations», то: 1:  tbtb , 1:  ruru  і, відповідно, 2:  eyey , тобто недостатньо 

даних для визначення 2 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Number Of Evaluations]:=2/138; 

36) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Turnaround Time», то: 

1:  tbtb  і, відповідно, 1:  eyey , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 31 

підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Turnaround 

Time]:=1/138; 

37) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Task Time», то: 

1:  tbtb  і, відповідно, 1:  eyey , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 31 

підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Task 

Time]:=1/138; 

38) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Mean Amount Of 

Throughput», то: 1:  tbtb , 1:  ccyccy  і, відповідно, 2:  eyey , тобто недостатньо 

даних для визначення 2 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Mean Amount Of Throughput]:=2/138; 

39) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of IO Related 

Errors», то: 1:  ruru , 1:  obob  і, відповідно, 1:  eyey , 1:  uyuy , тобто 

недостатньо даних для визначення 2 з 31 підхарактеристики, а також 2 з 8 

характеристик якості ПЗ; mas[Number Of IO Related Errors]:=2/138; 

40) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «User Waiting Time Of 

IO Device Utilization», то: 1:  ruru  і, відповідно, 1:  eyey , тобто недостатньо 

даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[User Waiting Time Of IO Device Utilization]:=1/138; 
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41) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Memory 

Related Errors», то: 1:  ruru  і, відповідно, 1:  eyey , тобто недостатньо даних для 

визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Number Of Memory Related Errors]:=1/138; 

42) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Transmission 

Related Error», то: 1:  ruru  і, відповідно, 1:  eyey , тобто недостатньо даних для 

визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Number Of Transmission Related Error]:=1/138; 

43) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Transmission Capacity», 

то: 1:  ruru  і, відповідно, 1:  eyey , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 31 

підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Transmission 

Capacity]:=1/138; 

44) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «IO Utilization (Number 

Of Buffers)», то: 1:  ruru  і, відповідно, 1:  eyey , тобто недостатньо даних для 

визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[IO 

Utilization(Number Of Buffers)]:=1/138; 

45) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Line Of 

Code Directly», то: 1:  ruru  і, відповідно, 1:  eyey , тобто недостатньо даних для 

визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Number Of Line Of Code Directly]:=1/138; 

46) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «IO Loading Limits», то: 

1:  ruru  і, відповідно, 1:  eyey , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 31 

підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[IO Loading 

Limits]:=1/138; 

47) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Maximum Memory 

Utilization», то: 1:  ruru  і, відповідно, 1:  eyey , тобто недостатньо даних для 

визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Maximum Memory Utilization]:=1/138; 
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48) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Maximum Transmission 

Utilizaton», то: 1:  ruru  і, відповідно, 1:  eyey , тобто недостатньо даних для 

визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Maximum Transmission Utilizaton]:=1/138; 

49) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Mean Occurrence Of 

Transmission Error», то: 1:  ruru  і, відповідно, 1:  eyey , тобто недостатньо даних 

для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Mean Occurrence Of Transmission Error]:=1/138; 

50) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Concurrent 

Users», то: 1:  ccyccy  і, відповідно, 1:  eyey , тобто недостатньо даних для 

визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Number Of Concurrent Users]:=1/138; 

51) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Communication 

Bandwidth», то: 1:  ccyccy  і, відповідно, 1:  eyey , тобто недостатньо даних для 

визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Communication Bandwidth]:=1/138; 

52) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Size Of Database», то: 

1:  ccyccy  і, відповідно, 1:  eyey , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 31 

підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Size Of 

Database]:=1/138; 

53) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Tutorials», 

то: 1:  arar  і, відповідно, 1:  uyuy , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 31 

підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Number Of 

Tutorials]:=1/138; 

54) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of IO Data 

Items», то: 1:  arar  і, відповідно, 1:  uyuy , тобто недостатньо даних для 

визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Number Of IO Data Items]:=1/138; 
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55) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Completeness Of 

Description», то: 1:  arar  і, відповідно, 1:  uyuy , тобто недостатньо даних для 

визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Completeness Of Description]:=1/138; 

56) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Function 

Understandability», то: 1:  arar  і, відповідно, 1:  uyuy , тобто недостатньо даних 

для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Function Understandability]:=1/138; 

57) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Understandable Input 

And Output», то: 1:  arar  і, відповідно, 1:  uyuy , тобто недостатньо даних для 

визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Understandable Input And Output]:=1/138; 

58) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Ease Of Function 

Learning», то: 1:  lblb  і, відповідно, 1:  uyuy , тобто недостатньо даних для 

визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Ease 

Of Function Learning]:=1/138; 

59) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Help Frequency», то: 

1:  lblb  і, відповідно, 1:  uyuy , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 31 

підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Help 

Frequency]:=1/138; 

60) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Effectiveness Of The 

User Documentation And Or Help System», то: 1:  lblb  і, відповідно, 1:  uyuy , тобто 

недостатньо даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 

характеристик якості ПЗ; mas[Effectiveness Of The User Documentation 

And Or Help System]:=1/138; 

61) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Help Accessibility», то: 

1:  lblb  і, відповідно, 1:  uyuy , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 31 

підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Help 

Accessibility]:=1/138; 
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62) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Completeness Of User 

Documentation And Or Help Facility», то: 1:  lblb  і, відповідно, 1:  uyuy , тобто 

недостатньо даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 

характеристик якості ПЗ; mas[Completeness Of User Documentation And 

Or Help Facility]:=1/138; 

63) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Error Correction», то: 

1:  obob  і, відповідно, 1:  uyuy , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 31 

підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Error 

Correction]:=1/138; 

64) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Screens Or 

Forms», то: 1:  obob  і, відповідно, 1:  uyuy , тобто недостатньо даних для 

визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Number Of Screens Or Forms]:=1/138; 

65) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of User Errors 

Or Changes», то: 1:  obob , 1:  uepruepr  (лічильник відсутніх атрибутів для User 

Error Protection) і, відповідно, 2:  uyuy , тобто недостатньо даних для визначення 2 з 

31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Number Of User 

Errors Or Changes]:=2/138; 

66) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Attempts To 

Customize», то: 1:  obob  і, відповідно, 1:  uyuy , тобто недостатньо даних для 

визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Number Of Attempts To Customize]:=1/138; 

67) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Operations», 

то: 1:  obob  і, відповідно, 1:  uyuy , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 

31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Number Of 

Operations]:=1/138; 

68) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Items Which 

Could Check For Valid Data», то: 1:  obob  і, відповідно, 1:  uyuy , тобто 

недостатньо даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 
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характеристик якості ПЗ; mas[Number Of Items Which Could Check For 

Valid Data]:=1/138; 

69) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Messages 

Implemented», то: 1:  obob  і, відповідно, 1:  uyuy , тобто недостатньо даних для 

визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Number Of Messages Implemented]:=1/138; 

70) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Interface 

Elements», то: 1:  obob , 1:  uiaeuiae  (лічильник відсутніх атрибутів для User 

Interface Aesthethics) і, відповідно, 2:  uyuy , тобто недостатньо даних для 

визначення 2 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Number Of Interface Elements]:=2/138; 

71) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Physical Accessibility», 

то: 1:  obob  і, відповідно, 1:  uyuy , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 

31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Physical 

Accessibility]:=1/138; 

72) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Easily 

Understood Messages», то: 1:  obob  і, відповідно, 1:  uyuy , тобто недостатньо 

даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Number Of Easily Understood Messages]:=1/138; 

73) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of 

Unsuccessfully Recovered Situation», то: 1:  uepruepr  і, відповідно, 1:  uyuy , тобто 

недостатньо даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 

характеристик якості ПЗ; mas[Number Of Unsuccessfully Recovered 

Situation]:=1/138; 

74) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Operation Time Period 

During Observation», то: 1:  uepruepr  і, відповідно, 1:  uyuy , тобто недостатньо 

даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Operation Time Period During Observation]:=1/138; 
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75) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Occurrences 

Of User’s Human Error Operation», то: 1:  uepruepr  і, відповідно, 1:  uyuy , тобто 

недостатньо даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 

характеристик якості ПЗ; mas[Number Of Occurrences Of User’s Human 

Error Operation]:=1/138; 

76) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Input Errors 

Which The User Successfully Corrects», то: 1:  uepruepr  і, відповідно, 1:  uyuy , 

тобто недостатньо даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 

характеристик якості ПЗ; mas[Number Of Input Errors Which The User 

Successfully Corrects]:=1/138; 

77) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Attempts To 

Correct Input Errors», то: 1:  uepruepr  і, відповідно, 1:  uyuy , тобто недостатньо 

даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Number Of Attempts To Correct Input Errors]:=1/138; 

78) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Error 

Conditions Which The User Successfully Corrects», то: 1:  uepruepr  і, відповідно, 

1:  uyuy , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 

1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Number Of Error Conditions Which The 

User Successfully Corrects]:=1/138; 

79) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Total Number Of Error 

Conditions Tested», то: 1:  uepruepr  і, відповідно, 1:  uyuy , тобто недостатньо 

даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Total Number Of Error Conditions Tested]:=1/138; 

80) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Functions 

Implemented With User Error Tolerance», то: 1:  uepruepr  і, відповідно, 1:  uyuy , 

тобто недостатньо даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 

характеристик якості ПЗ; mas[Number Of Functions Implemented With 

User Error Tolerance]:=1/138; 
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81) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Total Number Of 

Functions Requiring The Tolerance Capability», то: 1:  uepruepr  і, відповідно, 

1:  uyuy , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 

1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Total Number Of Functions Requiring 

The Tolerance Capability]:=1/138; 

82) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Total Number Of 

Incorrect Operation Patterns», то: 1:  uepruepr  і, відповідно, 1:  uyuy , тобто 

недостатньо даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 

характеристик якості ПЗ; mas[Total Number Of Incorrect Operation 

Patterns]:=1/138; 

83) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Interface 

Graphical Elements», то: 1:  uiaeuiae  і, відповідно, 1:  uyuy , тобто недостатньо 

даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Number Of Interface Graphical Elements]:=1/138; 

84) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Degree Of Increase The 

Pleasure Of User», то: 1:  uiaeuiae  і, відповідно, 1:  uyuy , тобто недостатньо даних 

для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Degree Of Increase The Pleasure Of User]:=1/138; 

85) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Degree Of Increase The 

Satisfaction Of User», то: 1:  uiaeuiae  і, відповідно, 1:  uyuy , тобто недостатньо 

даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Degree Of Increase The Satisfaction Of User]:=1/138; 

86) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Degree Of Ergonomic 

Attractiveness», то: 1:  uiaeuiae  і, відповідно, 1:  uyuy , тобто недостатньо даних 

для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Degree Of Ergonomic Attractiveness]:=1/138; 

87) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Degree Of Real World 

Metaphors Use», то: 1:  uiaeuiae  і, відповідно, 1:  uyuy , тобто недостатньо даних 
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для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Degree Of Real World Metaphors Use]:=1/138; 

88) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Extent To Which 

Software Can Be Used By Users With Specified Disabilities», то: 1:  acsbacsb  

(лічильник відсутніх атрибутів для Accessibility) і, відповідно, 1:  uyuy , тобто 

недостатньо даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 

характеристик якості ПЗ; mas[Extent To Which Software Can Be Used By 

Users With Specified Disabilities]:=1/138; 

89) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Effectiveness Of Work 

Of Users With Specified Disabilities», то: 1:  acsbacsb  (лічильник відсутніх атрибутів 

для Accessibility) і, відповідно, 1:  uyuy , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 

31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Effectiveness 

Of Work Of Users With Specified Disabilities]:=1/138; 

90) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Freedom From Risk For 

Users With Specified Disabilities», то: 1:  acsbacsb  і, відповідно, 1:  uyuy , тобто 

недостатньо даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 

характеристик якості ПЗ; mas[Freedom From Risk For Users With 

Specified Disabilities]:=1/138; 

91) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Satisfaction Of Users 

With Specified Disabilities», то: 1:  acsbacsb  і, відповідно, 1:  uyuy , тобто 

недостатньо даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 

характеристик якості ПЗ; mas[Satisfaction Of Users With Specified 

Disabilities]:=1/138; 

92) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Presence Of Properties 

That Support Accessibility», то: 1:  acsbacsb  і, відповідно, 1:  uyuy , тобто 

недостатньо даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 

характеристик якості ПЗ; mas[Presence Of Properties That Support 

Accessibility]:=1/138; 
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93) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of 

Modifications Made», то: 1:  mdmd  і, відповідно, 1:  mymy , тобто недостатньо 

даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Number Of Modifications Made]:=1/138; 

94) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Variables», 

то: 1:  mdmd  і, відповідно, 1:  mymy , тобто недостатньо даних для визначення 1 

з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Number Of 

Variables]:=1/138; 

95) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Modules», 

то: 1:  mdmd  і, відповідно, 1:  mymy , тобто недостатньо даних для визначення 1 

з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Number Of 

Modules]:=1/138; 

96) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Functional 

Commonality», то: 1:  rusbrusb  (лічильник відсутніх атрибутів для Reusability) і, 

відповідно, 1:  mymy , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 31 

підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Functional 

Commonality]:=1/138; 

97) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Non Functional 

Commonality», то: 1:  rusbrusb  і, відповідно, 1:  mymy , тобто недостатньо даних 

для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Non Functional Commonality]:=1/138; 

98) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Variability Richness», 

то: 1:  rusbrusb  і, відповідно, 1:  mymy , тобто недостатньо даних для визначення 

1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Variability 

Richness]:=1/138; 

99)  якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Applicability», то: 

1:  rusbrusb  і, відповідно, 1:  mymy , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 

31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Applicability]:=1/138; 
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100) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Tailorability», то: 

1:  rusbrusb  і, відповідно, 1:  mymy , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 

31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Tailorability]:=1/138; 

101) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Component 

Replaceability», то: 1:  rusbrusb  і, відповідно, 1:  mymy , тобто недостатньо даних 

для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Component Replaceability]:=1/138; 

102) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Error Time», то: 

1:  anbanb , 1:  mfbmfb  і, відповідно, 2:  mymy , тобто недостатньо даних для 

визначення 2 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Error Time]:=2/138; 

103) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Items 

Required To Be Logged», то: 1:  anbanb  і, відповідно, 1:  mymy , тобто 

недостатньо даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 

характеристик якості ПЗ; mas[Number Of Items Required To Be 

Logged]:=1/138; 

104) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Diagnostic 

Functions Required», то: 1:  anbanb  і, відповідно, 1:  mymy , тобто недостатньо 

даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Number Of Diagnostic Functions Required]:=1/138; 

105) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Audit Trail Capability», 

то: 1:  anbanb  і, відповідно, 1:  mymy , тобто недостатньо даних для визначення 1 

з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Audit Trail 

Capability]:=1/138; 

106) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Revised 

Versions», то: 1:  mfbmfb  і, відповідно, 1:  mymy , тобто недостатньо даних для 

визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Number Of Revised Versions]:=1/138; 
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107) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Change Control 

Capability», то: 1:  mfbmfb  і, відповідно, 1:  mymy , тобто недостатньо даних для 

визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Change Control Capability]:=1/138; 

108) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Troubles 

Within Certain Period Before Modification», то: 1:  mfbmfb  і, відповідно, 1:  mymy , 

тобто недостатньо даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 

характеристик якості ПЗ; mas[Number Of Troubles Within Certain 

Period Before Modification]:=1/138; 

109) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Troubles In 

Same Period After Modification», то: 1:  mfbmfb  і, відповідно, 1:  mymy , тобто 

недостатньо даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 

характеристик якості ПЗ; mas[Number Of Troubles In Same Period After 

Modification]:=1/138; 

110) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Built In 

Test Functions Required», то: 1:  tsttst  і, відповідно, 1:  mymy , тобто недостатньо 

даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Number Of Built In Test Functions Required]:=1/138; 

111) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Test 

Dependencies On Other Systems», то: 1:  tsttst  і, відповідно, 1:  mymy , тобто 

недостатньо даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 

характеристик якості ПЗ; mas[Number Of Test Dependencies On Other 

Systems]:=1/138; 

112) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of 

Checkpoints», то: 1:  tsttst  і, відповідно, 1:  mymy , тобто недостатньо даних для 

визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Number Of Checkpoints]:=1/138; 

113) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Instances 

Of Data Corruption», то: 1:  cfcf , 1:  igig  і, відповідно, 2:  sysy , тобто 
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недостатньо даних для визначення 2 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 

характеристик якості ПЗ; mas[Number Of Instances Of Data 

Corruption]:=2/138; 

114) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Access 

Types», то: 1:  cfcf , 1:  igig  і, відповідно, 2:  sysy , тобто недостатньо даних 

для визначення 2 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Number Of Access Types]:=2/138; 

115) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of 

Controllability Requirements», то: 1:  cfcf , 1:  igig  і, відповідно, 2:  sysy , 

тобто недостатньо даних для визначення 2 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 

характеристик якості ПЗ; mas[Number Of Controllability 

Requirements]:=2/138; 

116) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Access Controllability», 

то: 1:  cfcf , 1:  igig  і, відповідно, 2:  sysy , тобто недостатньо даних для 

визначення 2 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Access Controllability]:=2/138; 

117) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Data Items 

Correctly Encryped Decryped», то: 1:  cfcf  і, відповідно, 1:  sysy , тобто 

недостатньо даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 

характеристик якості ПЗ; mas[Number Of Data Items Correctly Encryped 

Decryped]:=1/138; 

118) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Data Items 

To Be Required Encryption Decryption», то: 1:  cfcf  і, відповідно, 1:  sysy , тобто 

недостатньо даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 

характеристик якості ПЗ; mas[Number Of Data Items To Be Required 

Encryption Decryption]:=1/138; 

119) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Events 

Processed Using Digital Signature», то: 1:  nrpdnrpd  (лічильник відсутніх атрибутів 

для Non Repudiation) і, відповідно, 1:  sysy , тобто недостатньо даних для визначення 
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1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Number Of 

Events Processed Using Digital Signature]:=1/138; 

120) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Events 

Requiring Non-Repudiation Property», то: 1:  nrpdnrpd  і, відповідно, 1:  sysy , 

тобто недостатньо даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 

характеристик якості ПЗ; mas[Number Of Events Requiring Non-

Repudiation Property]:=1/138; 

121) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Accesses 

To System And Data Recorded In The System Log», то: 1:  accbaccb  і, відповідно, 

1:  sysy , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 

1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Number Of Accesses To System And 

Data Recorded In The System Log]:=1/138; 

122) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Accesses 

Actually Occured», то: 1:  accbaccb  і, відповідно, 1:  sysy , тобто недостатньо 

даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Number Of Accesses Actually Occured]:=1/138; 

123) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Provided 

Authentification Methods», то: 1:  athcathc  і, відповідно, 1:  sysy , тобто 

недостатньо даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 

характеристик якості ПЗ; mas[Number Of Provided Authentification 

Methods]:=1/138; 

124) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Data 

Formats Regarded By Tool», то: 1:  ioio  і, відповідно, 1:  cycy , тобто недостатньо 

даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Number Of Data Formats Regarded By Tool]:=1/138; 

125) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Data 

Formats To Be Exchanged», то: 1:  ioio  і, відповідно, 1:  cycy , тобто недостатньо 

даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Number Of Data Formats To Be Exchanged]:=1/138; 
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126) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Interface 

Protocols», то: 1:  ioio  і, відповідно, 1:  cycy , тобто недостатньо даних для 

визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Number Of Interface Protocols]:=1/138; 

127) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Data Exchangeability», 

то: 1:  ioio  і, відповідно, 1:  cycy , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 31 

підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Data 

Exchangeability]:=1/138; 

128) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Porting User 

Friendliness», то: 1:  abab  і, відповідно, 1:  pypy , тобто недостатньо даних для 

визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Porting User Friendliness]:=1/138; 

129) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Data 

Structures», то: 1:  abab  і, відповідно, 1:  pypy , тобто недостатньо даних для 

визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Number Of Data Structures]:=1/138; 

130) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Adaptability Of Data 

Structures», то: 1:  abab  і, відповідно, 1:  pypy , тобто недостатньо даних для 

визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Adaptability Of Data Structures]:=1/138; 

131) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Hardware 

Environmental Adaptability», то: 1:  abab  і, відповідно, 1:  pypy , тобто 

недостатньо даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 

характеристик якості ПЗ; mas[Hardware Environmental 

Adaptability]:=1/138; 

132) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Software 

Environmental Adaptability», то: 1:  abab  і, відповідно, 1:  pypy , тобто 

недостатньо даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 
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характеристик якості ПЗ; mas[Software Environmental 

Adaptability]:=1/138; 

133) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Operational 

Functions Of Which Tasks Were Not Completed Or Adequated», то: 1:  abab  і, 

відповідно, 1:  pypy , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 31 

підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Number Of 

Operational Functions Of Which Tasks Were Not Completed Or 

Adequated]:=1/138; 

134) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Total Number Of 

Functions Which Were Tested In Different Environment», то: 1:  abab  і, відповідно, 

1:  pypy , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 31 підхарактеристики, а 

також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Total Number Of Functions Which 

Were Tested In Different Environment]:=1/138; 

135) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Setup 

Operations», то: 1:  ibib  і, відповідно, 1:  pypy , тобто недостатньо даних для 

визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Number Of Setup Operations]:=1/138; 

136) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Installation 

Steps», то: 1:  ibib  і, відповідно, 1:  pypy , тобто недостатньо даних для 

визначення 1 з 31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; 

mas[Number Of Installation Steps]:=1/138; 

137) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Ease Of Installation», 

то: 1:  ibib  і, відповідно, 1:  pypy , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 31 

підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Ease Of 

Installation]:=1/138; 

138) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній атрибут «Number Of Entities», 

то: 1:  rbrb  і, відповідно, 1:  pypy , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 

31 підхарактеристики, а також 1 з 8 характеристик якості ПЗ; mas[Number Of 

Entities]:=1/138; 
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 Продукційні правила формування логічного висновку про достатність 

інформації специфікації вимог для визначення складності та якості програмного 

забезпечення на основі використання результатів метричного аналізу (продовження, 

початок у підрозділі 5.4): 

3) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Modified Or Created 

Variables», то: 1:  chmchm , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 24 метрик 

складності та якості ПЗ етапу проектування архітектури;  masmt[Modified Or 

Created Variables]:=1/42; 

4) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Control Variables», то: 

1:  chmchm , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 24 метрик складності та 

якості ПЗ етапу проектування архітектури;  masmt[Control Variables]:=1/42; 

5) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Not Used Variables», то: 

1:  chmchm , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 24 метрик складності та 

якості ПЗ етапу проектування архітектури;  masmt[Not Used 

Variables]:=1/42; 

6) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Quantity Of Links Of 

Each Module», то: 1:  jamjam , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 24 

метрик складності та якості ПЗ етапу проектування архітектури;  masmt[Quantity 

Of Links Of Each Module]:=1/42; 

7) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Quantity Of Preceding 

Modules», то: 1:  mcmmcm , 1:  cplcpl  (лічильник відсутніх показників для 

метрики зчепленння), тобто недостатньо даних для визначення 2 з 24 метрик складності 

та якості ПЗ етапу проектування архітектури;  masmt[Quantity Of Preceding 

Modules]:=2/42; 

8) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Quantity Of Following 

Modules», то: 1:  mcmmcm , 1:  cplcpl , тобто недостатньо даних для визначення 2 

з 24 метрик складності та якості ПЗ етапу проектування архітектури;  

masmt[Quantity Of Following Modules]:=2/42; 
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9) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Quantity Of Calls To 

Module», то: 1:  mcmmcm , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 24 метрик 

складності та якості ПЗ етапу проектування архітектури;  masmt[Quantity Of 

Calls To Module]:=1/42; 

10) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Quantity Of Calls From 

Module», то: 1:  mcmmcm , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 24 метрик 

складності та якості ПЗ етапу проектування архітектури;  masmt[Quantity Of 

Calls From Module]:=1/42; 

11) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Quantity Of Procedures 

To Update Data Structure», то: 1:  kmkm , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 

24 метрик складності та якості ПЗ етапу проектування архітектури;  

masmt[Quantity Of Procedures To Update Data Structure]:=1/42; 

12) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Quantity Of Procedures 

To Read From Data Structure», то: 1:  kmkm , тобто недостатньо даних для визначення 

1 з 24 метрик складності та якості ПЗ етапу проектування архітектури;  

masmt[Quantity Of Procedures To Read From Data 

Structure]:=1/42; 

13) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Quantity Of Procedures 

To Read And Update Data Structure», то: 1:  kmkm , тобто недостатньо даних для 

визначення 1 з 24 метрик складності та якості ПЗ етапу проектування архітектури;  

masmt[Quantity Of Procedures To Read And Update Data 

Structure]:=1/42; 

14) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Cohesion Of Actions In 

Module», то: 1:  chch  (лічильник відсутніх показників для метрики зв’язності), тобто 

недостатньо даних для визначення 1 з 24 метрик складності та якості ПЗ етапу 

проектування архітектури;  masmt[Cohesion Of Actions In Module]:=1/42; 

15) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Importance Of Actions 

Order In Module», то: 1:  chch , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 24 

метрик складності та якості ПЗ етапу проектування архітектури;  masmt[Importance 

Of Actions Order In Module]:=1/42; 
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16) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Type Of Module Input 

Data», то: 1:  cplcpl , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 24 метрик 

складності та якості ПЗ етапу проектування архітектури;  masmt[Type Of Module 

Input Data]:=1/42; 

17) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Type Of Module 

Output Data», то: 1:  cplcpl , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 24 метрик 

складності та якості ПЗ етапу проектування архітектури;  masmt[Type Of Module 

Output Data]:=1/42; 

18) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Presence Of Common 

Data», то: 1:  cplcpl , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 24 метрик 

складності та якості ПЗ етапу проектування архітектури;  masmt[Presence Of 

Common Data]:=1/42; 

19) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Quantity Of Real 

Access To Global Variables», то: 1:  gvcgvc  (лічильник відсутніх показників для 

метрики звертання до глобальних змінних), тобто недостатньо даних для визначення 1 з 

24 метрик складності та якості ПЗ етапу проектування архітектури;  

masmt[Quantity Of Real Access To Global Variables]:=1/42; 

20) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Quantity Of Potential 

Access To Global Variables», то: 1:  gvcgvc , тобто недостатньо даних для визначення 

1 з 24 метрик складності та якості ПЗ етапу проектування архітектури;  

masmt[Quantity Of Potential Access To Global Variables]:=1/42; 

21) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Quantity Of Code 

Lines», то: 1:  tmmtmm  (лічильник відсутніх показників для метрики «Час 

модифікації моделей»), 1:  locloc  (лічильник відсутніх показників для метрики 

«Очікувана LOC-оцінка»), 1:  hmhm  (лічильник відсутніх показників для метрики 

Холстеда), 1:  qpsqps  (лічильник відсутніх показників для метрики «Прогнозована 

кількість операторів програми»), 1:  sdttsdtt  (лічильник відсутніх показників для 

метрики «Прогнозований загальний час розроблення ПЗ»), 1:  dstdst  (лічильник 

відсутніх показників для метрики «Час виконання робіт процесу проектування ПЗ»), 
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1:  dcdc  (лічильник відсутніх показників для метрики «Очікувана вартість 

розроблення ПЗ»), 1:  qacqac  (лічильник відсутніх показників для метрики 

«Прогнозована вартість перевірки якості ПЗ»), 1:  rprp  (лічильник відсутніх 

показників для метрики «Прогнозована продуктивність розроблення ПЗ»), 1:  crccrc  

(лічильник відсутніх показників для метрики «Прогнозовані витрати на реалізацію 

програмного коду»), 1:  eabeab  (лічильник відсутніх показників для метрики 

«Прогнозована оцінка трудовитрат за моделлю Боема»), 1:  dtbdtb  (лічильник 

відсутніх показників для метрики «Прогнозована оцінка тривалості проекту за моделлю 

Боема»), тобто недостатньо даних для визначення 12 з 24 метрик складності та якості 

ПЗ етапу проектування архітектури;  masmt[Quantity Of Code 

Lines]:=12/42; 

22) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Project Duration», то: 

1:  tmmtmm , 1:  sdttsdtt , 1:  dstdst , 1:  rprp , тобто недостатньо даних для 

визначення 4 з 24 метрик складності та якості ПЗ етапу проектування архітектури;  

masmt[Project Duration]:=4/42; 

23) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Share Of Design Stage 

In Lifecycle», то: 1:  tmmtmm , 1:  dstdst , тобто недостатньо даних для визначення 

2 з 24 метрик складності та якості ПЗ етапу проектування архітектури;  masmt[Share 

Of Design Stage In Lifecycle]:=2/42; 

24) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Quantity Of Bugs Of 

Module», то: 1:  qfbmqfbm , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 24 метрик 

складності та якості ПЗ етапу проектування архітектури;  masmt[Quantity Of 

Bugs Of Module]:=1/42; 

25) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Quantity Of Unique 

Operators», то: 1:  hmhm , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 24 метрик 

складності та якості ПЗ етапу проектування архітектури;  masmt[Quantity Of 

Unique Operators]:=1/42; 

26) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Quantity Of Unique 

Operands», то: 1:  hmhm , 1:  eicmeicm , тобто недостатньо даних для визначення 2 



406 

з 24 метрик складності та якості ПЗ етапу проектування архітектури;  

masmt[Quantity Of Unique Operands]:=2/42; 

27) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Total Quantity Of 

Operators», то: 1:  hmhm , 1: mcmc  (лічильник відсутніх показників для метрики 

Маккейба), 1:  jrmjrm  (лічильник відсутніх показників для метрики Джилба 

(відносна логічна складність)), 1:  qpsqps , тобто недостатньо даних для визначення 

4 з 24 метрик складності та якості ПЗ етапу проектування архітектури;  masmt[Total 

Quantity Of Operators]:=4/42; 

28) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Total Quantity Of 

Operands», то: 1:  hmhm , 1:  eicmeicm , тобто недостатньо даних для визначення 2 

з 24 метрик складності та якості ПЗ етапу проектування архітектури;  masmt[Total 

Quantity Of Operands]:=2/42; 

29) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Quantity Of Control 

Transfers», то: 1: mcmc , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 24 метрик 

складності та якості ПЗ етапу проектування архітектури;  masmt[Quantity Of 

Control Transfers]:=1/42; 

30) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Quantity Of Computing 

Operators And Expressions», то: 1: mcmc , тобто недостатньо даних для визначення 1 

з 24 метрик складності та якості ПЗ етапу проектування архітектури;  

masmt[Quantity Of Computing Operators And Expressions]:=1/42; 

31) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Quantity Of Logic 

Operators», то: 1:  jrmjrm , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 24 метрик 

складності та якості ПЗ етапу проектування архітектури;  masmt[Quantity Of 

Logic Operators]:=1/42; 

32) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Quantity Of Cycle 

Operators», то: 1:  jrmjrm , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 24 метрик 

складності та якості ПЗ етапу проектування архітектури;  masmt[Quantity Of 

Cycle Operators]:=1/42; 
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33) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Cost Of One Line», то: 

1:  dcdc , 1:  qacqac , 1:  crccrc , тобто недостатньо даних для визначення 3 з 

24 метрик складності та якості ПЗ етапу проектування архітектури;  masmt[Cost Of 

One Line]:=3/42; 

34) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Share Of VVTQ Stage 

In Lifecycle», то: 1:  qacqac , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 24 метрик 

складності та якості ПЗ етапу проектування архітектури;  masmt[Share Of VVTQ 

Stage In Lifecycle]:=1/42; 

35) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Share Of Quality Audit 

In VVTQ», то: 1:  qacqac , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 24 метрик 

складності та якості ПЗ етапу проектування архітектури;  masmt[Share Of 

Quality Audit In VVTQ]:=1/42; 

36) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Share Of Realization 

Stage In Lifecycle», то: 1:  crccrc , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 24 

метрик складності та якості ПЗ етапу проектування архітектури;  masmt[Share Of 

Realization Stage In Lifecycle]:=1/42; 

37) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Quantity Of External 

Inputs», то: 1:  fpmfpm  (лічильник відсутніх показників для метрики 

«Прогнозований функційний розмір»), тобто недостатньо даних для визначення 1 з 24 

метрик складності та якості ПЗ етапу проектування архітектури;  masmt[Quantity 

Of External Inputs]:=1/42; 

38) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Quantity Of External 

Outputs», то: 1:  fpmfpm , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 24 метрик 

складності та якості ПЗ етапу проектування архітектури;  masmt[Quantity Of 

External Outputs]:=1/42; 

39) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Quantity Of External 

Requests», то: 1:  fpmfpm , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 24 метрик 

складності та якості ПЗ етапу проектування архітектури;  masmt[Quantity Of 

External Requests]:=1/42; 
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40) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Quantity Of Internal 

Logic Files», то: 1:  fpmfpm , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 24 метрик 

складності та якості ПЗ етапу проектування архітектури;  masmt[Quantity Of 

Internal Logic Files]:=1/42; 

41) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Quantity Of External 

Logic Files», то: 1:  fpmfpm , тобто недостатньо даних для визначення 1 з 24 метрик 

складності та якості ПЗ етапу проектування архітектури;  masmt[Quantity Of 

External Logic Files]:=1/42; 

42) якщо у специфікації вимог до ПЗ відсутній показник «Project Type», то: 

1:  eabeab , 1:  dtbdtb , тобто недостатньо даних для визначення 2 з 24 метрик 

складності та якості ПЗ етапу проектування архітектури;  masmt[Project 

Type]:=2/42; 
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ДОДАТОК Д. Складові частини онтології для визначення якості  

конкретного програмного забезпечення  

 

 

Рис. Д.1. Складова онтології для Ефективності для автоматизованої системи 

широкоформатного друку 

 

 

Рис. Д.2. Складова онтології для Можливості переносу для автоматизованої 

системи широкоформатного друку 
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Рис. Д.3. Складова онтології для Зручності використання для автоматизованої 

системи широкоформатного друку 

 

 

Рис. Д.4. Складова онтології для Надійності для автоматизованої системи 

широкоформатного друку 
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Рис. Д.5. Складова онтології для Захищеності для автоматизованої системи 

широкоформатного друку 

 

 

Рис. Д.6. Складова онтології для Супроводжуваності для автоматизованої системи 

широкоформатного друку 

 



412 

ДОДАТОК Е. Список публікацій здобувача та відомості про апробацію 

результатів дисертації  

 

Список публікацій здобувача за темою дисертації: 

1. Мищенко В. О. CASE-оценка критических программных систем: в 3 т.  

Т. 1. Качество: монография / Мищенко В. О., Поморова О. В., Говорущенко Т. А. ; 

под ред. В. С. Харченка. Харьков: Нац. аэрокосмический университет «ХАИ», 

2012. 201 с. 

2. Говорущенко Т. О. Методологія оцінювання достатності інформації 

для визначення якості програмного забезпечення: монографія. Хмельницький: 

Хмельницький національний університет, 2017. 310 с. 

3. Hovorushchenko T., Krasiy A. Method of Evaluating the Success of 

Software Project Implementation Based on Analysis of Specification Using Neuronet 

Information Technologies. CEUR-WS. 2015. Vol. 1356. Pp. 100-107. (періодичне 

зарубіжне видання, індексоване у науко-метричній базі SCOPUS) 

4. Hovorushchenko T., Pomorova O. Ontological Approach to the 

Assessment of Information Sufficiency for Software Quality Determination. CEUR-WS. 

2016. Vol. 1614. Pp. 332-348. (періодичне зарубіжне видання, індексоване у науко-

метричній базі SCOPUS) 

5. Hovorushchenko T. Information Technology for Assurance of Veracity of 

Quality Information in the Software Requirements Specification. Advances in 

Intelligent Systems and Computing. 2018. Vol. 689. Pp. 166-185. (періодичне 

зарубіжне видання, індексоване у науко-метричній базі SCOPUS) 

6. Pomorova O., Hovorushchenko T. The Intelligent Decision Support System 

for Choice of Software Project. Journal of Information, Control and Management 

Systems. 2012. Vol. 10. No. 1. Pp.87-96. (періодичне зарубіжне видання, індексоване 

у Google Scholar) 

7. Pomorova O., Hovorushchenko T. Intelligent Assessment and Prediction of 

Software Characteristics at the Design Stage. American Journal of Software 

Engineering and Applications. 2013. Vol. 2. Issue 2. Pp. 25-31. (періодичне зарубіжне 



413 

видання, індексоване у WorldCat, CrossRef, JournalSeek, Electronic Journals Library, 

AcademicKeys, Wissenschaftszentrum Berlin, Zeitschriftendatenbank, EZB, 

ResearchBib, Polish Scholarly Bibliography, Access to Research for Development and 

Innovation, Directory of Research Journals Indexing, CNKI Scholar) 

8. Hovorushchenko T. Models and Methods of Evaluation of Information 

Sufficiency for Determining the Software Complexity and Quality Based on the Metric 

Analysis Results. Central European Researchers Journal. 2016. Vol. 2. Issue 2. Pp. 42-

53. (періодичне зарубіжне видання, індексоване у Google Scholar) 

9. Hovorushchenko T. Method of Evaluating the Weights of Software Quality 

Measures and Indicators. Application and Theory of Computer Technology. 2017. Vol. 

2. No. 2. Issue 2. Pp. 16-25. (періодичне зарубіжне видання, індексоване у Royal 

Society, British Library, Crossref, Ulrich, ProQuest, EBSCO Host, COPE) 

10. Поморова О. В., Говорущенко Т. О. Аналіз методів та засобів оцінки 

якості програмних систем. Радіоелектронні і комп’ютерні системи. 2009. № 6.  

С. 148-158.  

11. Поморова О. В., Говорущенко Т. О., Тарасек С. Я. Аналіз та 

опрацювання метрик якості програмного забезпечення на етапі проектування. 

Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Технічні науки». 2010. 

№ 1. С. 54-63. 

12. Поморова О. В., Говорущенко Т. О. Інтелектуальний метод 

оцінювання результатів проектування та прогнозування характеристик якості 

програмного забезпечення. Радіоелектронні і комп’ютерні системи. 2010. № 6.     

С. 211-218. 

13. Поморова О. В., Говорущенко Т. О., Онищук О. С. Оцінювання 

результатів проектування та прогнозування характеристик якості програмного 

забезпечення. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Технічні 

науки». 2011. № 2. С. 168-178. 

14. Поморова О. В., Говорущенко Т. О., Козак М. В. Реалізація  та  

дослідження  нейромережної  складової  методу  оцінювання  та  прогнозування  

якості   програмного забезпечення. Науковий вісник Чернівецького національного 



414 

університету. Серія «Комп’ютерні системи та компоненти». 2011. Т. 2. Вип. 1. 

С. 19-26. 

15. Говорущенко Т. О. Інтелектуальна система оцінювання і 

прогнозування складності та якості програмного забезпечення. Комп'ютерно-

інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2011. № 5. С. 47-54. 

16. Поморова О. В., Говорущенко Т. О. Інтелектуальна підтримка процесу 

оцінювання і прогнозування складності та якості програмного забезпечення. 

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія 

«Комп’ютерні системи та мережі». 2011. № 717. С. 134-141. 

17. Поморова О. В., Говорущенко Т. О. Дослідження особливостей 

вбудованих функцій пакету Matlab для масштабування вхідних даних штучної 

нейронної мережі оцінювання якості програмного забезпечення. Радіоелектронні 

і комп’ютерні системи. 2012. № 5. С. 219-224. 

18. Говорущенко Т. О., Питлик Є. В. Визначення ефективності метрик 

якості на етапі проектування програмного забезпечення. Вісник Хмельницького 

національного університету. Серія «Технічні науки». 2012. № 2. С. 149-155. 

19. Говорущенко Т. О., Бачинський А. В. Оцінювання ефективності 

метрик складності програмного забезпечення. Вісник Хмельницького 

національного університету. Серія «Технічні науки». 2012. № 2. С. 171-179. 

20. Говорущенко Т. О. Дослідження відомих моделей оцінювання 

характеристик програмного забезпечення. Вісник Хмельницького національного 

університету. Серія «Технічні науки». 2013. № 1. С. 117-121. 

21. Поморова О. В., Говорущенко Т. О. Сучасні проблеми оцінювання 

якості програмного забезпечення. Радіоелектронні і комп’ютерні системи. 2013. 

№ 5. С. 319-327. 

22. Говорущенко Т. О. Аналіз галузі оцінювання якості програмного 

забезпечення. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія 

«Комп’ютерні системи та мережі». 2013. № 773. С. 41-48. 



415 

23. Говорущенко Т. О. Використання ретроспективного аналізу 

(backcasting) на етапі проектування для забезпечення якості програмного 

забезпечення. Радіоелектронні і комп’ютерні системи. 2014. № 6. С. 33-38. 

24. Говорущенко Т. О. Забезпечення якості програмних продуктів.                      

Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2014. № 14.  

С. 10-20. 

25. Красій А. В., Говорущенко Т. О. Метод прогнозування успішності 

програмних проектів на основі аналізу прогнозованих значень характеристик 

програмного забезпечення. Радіоелектроніка, інформатика, управління. 2015.    

№ 2. С. 54-61. 

26. Говорущенко Т. О., Поморова О. В. Метод оцінки достатності 

інформації для визначення складності та якості програмного забезпечення на 

основі порівняльного аналізу онтологій. Радіоелектронні і комп’ютерні системи. 

2016. № 6. С. 59-68. 

27. Говорущенко Т. О., Іванов О. В., Павлова О. О. Метод оцінювання 

достатності інформації для визначення якості програмного забезпечення на основі 

зваженої онтології. Вісник Хмельницького національного університету. Серія 

«Технічні науки». 2016. № 5. С. 146-156. 

28. Говорущенко Т. О. Інформаційна технологія оцінювання достатності 

інформації для визначення якості програмного забезпечення. Вісник 

Хмельницького національного університету. Серія «Технічні науки». 2017. № 3.    

С. 186-195. 

29. Говорущенко Т. О., Поморова О. В. Моделювання процесу 

оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до 

програмного забезпечення. Вісник Хмельницького національного університету. 

Серія «Технічні науки». 2017. № 6. С. 70-80. 

30. А. с. 48495 Україна. Нейромережний спосіб оцінювання результатів 

проектування і прогнозування характеристик складності та якості програмного 

забезпечення / Т. О. Говорущенко. 2013. 



416 

31. А. с. 55652 Україна. Методика використання backcasting-підходу для 

галузі забезпечення якості програмних продуктів / Т. О. Говорущенко. 2014. 

32. А. с. 65488 Україна. Метод аналізу достатності інформації 

специфікації вимог до ПЗ для визначення складності та якості ПЗ на основі 

порівняльного аналізу онтологій / Т. О. Говорущенко. 2016. 

33. Pomorova O., Hovorushchenko T. Research of Artificial Neural Network's 

Component of Software Quality Evaluation and Prediction Method. The 6-th IEEE 

International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing 

Systems: Technology and Applications: Proceedings (Prague (Czech Republic), 

September 15-17, 2011). Prague, 2011. Vol. 2. Pp. 959-962. (матеріали конференції, 

індексовані у науко-метричній базі SCOPUS) 

34. Pomorova O., Hovorushchenko T. Artificial Neural Network for Software 

Quality Evaluation Based on the Metric Analysis. IEEE East-West Design & Test 

Symposium: Proceedings (Kharkiv, September 14-17, 2012). Kharkov, 2012. Pp. 200-

203. (матеріали конференції, індексовані у науко-метричних базах SCOPUS, WEB 

OF SCIENCE) 

35. Pomorova O., Hovorushchenko T. The Way to Detection of Software 

Emergent Properties. The 8-th IEEE International Conference on Intelligent Data 

Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications: 

Proceedings (Warsaw (Poland), September 24-26, 2015). Warsaw, 2015. Vol. 2. Pp. 

779-784. (матеріали конференції, індексовані у науко-метричних базах SCOPUS, 

WEB OF SCIENCE) 

36. Hovorushchenko T. The Software Emergent Properties and them 

Reflection in the Non-Functional Requirements and Quality Models. 10-th International 

Conference on Computer Science and Information Technologies: Proceedings (Lviv, 

September 14-17, 2015). Lviv, 2015. Pp. 146-153. (матеріали конференції, 

індексовані у науко-метричній базі SCOPUS) 

37. Hovorushchenko T., Pomorova O. Evaluation of Mutual Influences of 

Software Quality Characteristics Based ISO 25010:2011. 11-th International 

Conference on Computer Science and Information Technologies: Proceedings (Lviv, 



417 

September 06-10, 2016). Lviv, 2016. Pp. 80-83. (матеріали конференції, індексовані 

у науко-метричних базах SCOPUS, WEB OF SCIENCE) 

38. Hovorushchenko T. Forming the Logical Conlcusion about Sufficiency of 

Information of Software Requirements Specification for Software Quality Assessment 

by ISO 25010:2011. IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer 

Engineering: Proceedings (Kyiv, May 29 – June 2, 2017). Kyiv, 2017. Pp. 789-794 

(матеріали конференції, індексовані у науко-метричній базі Scopus) 

39. Hovorushchenko T. The Rules and Method of Forming the Logical 

Conclusion about Sufficiency of Information for Software Metric Analysis. 12-th 

International Conference on Computer Science and Information Technologies: 

Proceedings (Lviv, September 05-08, 2017). Lviv, 2017. Pp. 7-11. (матеріали 

конференції, індексовані у науко-метричній базі Scopus) 

40. Говорущенко Т. О. Оцінка складності програмного забезпечення. 

Современные информационные и электронные   технологии: тезисы докл. 

междунар. науч.-практ. конф.  (Одесса, 18-22 мая 2009 г.). Одесса, 2009. С. 120. 

41. Говорущенко Т. О. Аналіз та опрацювання метрик оцінки якості 

програмного забезпечення на етапі проектування. Комп'ютерні науки та 

інженерія: тези доповідей міжнар. конф. молодих вчених (Львів, 14-16 травня 

2009 р.). Львів, 2009. С. 10-13. 

42. Говорущенко Т. О. Максимальні значення метрик складності та якості 

програмного забезпечення етапу проектування. Системний аналіз та 

інформаційні технології: тези доповідей міжнар. наук.-техн. конф. (Київ, 23-28 

травня 2011 р.). Київ, 2011. С. 222. 

43. Pomorova O., Hovorushchenko T. The intelligence system of software 

complexity and quality evaluation and prediction. The 1-st International Workshop on  

Critical Infrastructure Safety and Security: Proceedings (Kharkiv, May 11-13, 2011). 

Kharkiv, 2011. Pp. 257-264. 

44. Pomorova O., Hovorushchenko T. Intelligence method of software quality 

evaluation and prediction. Scientific basis of modern technology: Experience and 



418 

Prospects: monograph / Edited by Shalapko Y.I., Dobrzanski L.A. Jaremche (Ukraine), 

2011. Pp. 92-104. 

45. Поморова О. В., Говорущенко Т. О. Дослідження характеристик 

навчальної вибірки для штучної нейронної мережі оцінювання якості 

програмного забезпечення. Поступ в науку. Збірник наукових праць Бучацького 

інституту менеджменту і аудиту. 2012. № 8. С. 147-152. 

46. Говорущенко Т. О., Гедзь О. Ю., Загоруйко Л. І. Аналіз впливу типу 

проекту на вибір метрик складності та якості програмного забезпечення на етапі 

проектування. Інтелектуальні технології в системному програмуванні: матеріали 

конференції наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів (Хмельницький, 26-

27 квітня 2012 р.). Хмельницький, 2012. С. 176-183. 

47. Говорущенко Т. О. Дослідження результатів виявлення помилок 

програмного забезпечення на різних етапах життєвого циклу. Системний аналіз 

та інформаційні технології : тези доповідей міжнар. наук.-техн. конф. (Київ, 27-

31 травня 2013 р.). Київ, 2013. С. 411-412. 

48. Говорущенко Т. О., Малярчук Р. А., Вовк І. В. Аналіз інцидентів, 

спричинених помилками програмного забезпечення. Інтелектуальні технології в 

системному програмуванні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених 

та студентів (Хмельницький, 18-19 квітня 2013 р.). Хмельницький, 2013. С. 187-198. 

49. Говорущенко Т. О., Красій А. В., Бездиханюк В. В. Експертна система 

формування характеристик проекту програмного забезпечення для вибору метрик 

якості. Інтелектуальні технології в системному програмуванні: матеріали Всеукр. 

наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів (Хмельницький, 18-19 квітня 2013 

р.). Хмельницький, 2013. С. 207-217. 

50. Говорущенко Т. А. Проблемы в области оценивания и обеспечения 

качества программных продуктов. Интеллектуальные системы принятия 

решений и проблемы вычислительного интеллекта: тезисы докл. междунар. 

научн. конф. (Евпатория, 20-24 мая 2013 г.). Евпатория, 2013. С. 89-91. 

51. Hovorushchenko T. Software quality evaluation and assurance: analysis, 

tendencies, problems. The 6-th International Conference on Advanced Computer 



419 

Systems and Networks: Design and Application: Proceedings (Lviv, September 16-18, 

2013). Lviv, 2013. Pp. 142-145. 

52. Говорущенко Т. О. Характеристики та показники якості програмного 

забезпечення: аналіз, тенденції, проблеми. Фізико-технологічні проблеми 

радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки: 

тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 24-26 жовтня 2013 р.). 

Чернівці, 2013. С. 134-136. 

53. Поморова О. В., Говорущенко Т. О., Стецюк М. В. Проблеми галузі 

забезпечення якості програмних продуктів. Інтелектуальні технології в 

системному програмуванні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених 

та студентів (Хмельницький, 23-25 квітня 2014 р.). Хмельницький, 2014. С. 390-391. 

54. Hovorushchenko T. Software quality assurance at the design stage based on 

backcasting. 9-th International Conference on Computer Science and Information 

Technologies: Proceedings (Lviv, November 18-22, 2014). Lviv, 2014. Pp. 1-4. 

55. Говорущенко Т. О. Емерджентні властивості програмного 

забезпечення. Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем: 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 23-26 листопада 2015 р.). Київ, 2015. 

С. 48-52. 

 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного 

дослідження неодноразово доповідалися та обговорювалися на 33 Міжнародних та 
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