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РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДЛЯ ПОТРЕБ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЙОГО СУПРОВОДЖУВАНОСТІ

Анотація. У статті розглядається створення моделі для оцінювання якості програмних засобів на осно-

ві супроводжуваності. Розроблена модель надає можливість проводити ефективне оцінювання супроводжу-

ваності програмного забезпечення.
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Summary. The article describes model for evaluating software quality based on software maintenance. The model 

provides an opportunity to make effective evaluation of software maintenance.
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Постановка проблеми. Розробка програм-

них засобів (ПЗ) досягла такого рівня розвитку, 

що стало необхідно використовувати інженерні 

методи, у тому числі для оцінювання результатів 

проектування на етапах життєвого циклу, конт-

ролю досягнення показників якості та їх метрич-

ного аналізу, оцінки ризику і міри використання 

готових компонентів для зниження вартості роз-

робки нового проекту. Основу інженерних мето-

дів у програмуванні складає підвищення якості, 

для досягнення якого сформувалися методи ви-

значення вимог до якості, підходи до вибору й 

удосконалення моделей метричного аналізу по-

казників якості, методи кількісного вимірюван-

ня показників якості на етапах ЖЦ [1].

Супроводжуваність — це термін, найбільш 

тісно пов’язаний із гнучкістю програмного забез-

печення і значним зменшенням довгострокових 

витрат. Часто можна зустріти такі визначення су-

проводжуваності, як «зусилля, які необхідно при-

класти, щоб реалізувати задану функціональність» 

або «система володіє супроводжуваністю, якщо ви-

правлення незначних помилок не вимагає значних 

витрат». Окрім таких визначень, також існують різ-

ні, засновані на метриках підходи, які визначають 

«супроводжуваність» як залежність від різних вимі-

рювальних властивостей системи, таких як сильна 

зв’язність. Загальною проблемою такого підходу є 

нестача пояснень для відібраних критеріїв і тенден-

ція до обговорення свого роду технічної краси, але 

не поліпшення супроводжуваності програмного за-

собу. Супроводжуваність є однією із найважливіших 

характеристик програмних систем. Тому нагальним 

завданням програмної інженерії є визначення ме-

трик супроводжуваності ПЗ, на підставі яких мож-

на давати чіткі чисельні оцінки супроводжуваності 

конкретних програмних систем.

Аналіз досліджень і публікацій. Використан-

ня метрик в оцінці якості програмного продукту 

вперше в програмній інженерії було широко роз-

горнуто в роботах Холстеда. Подальший розвиток 

цей напрям одержав у роботах Майерса, Джилба, 

Хансена, у розробці стандартів IEEE стосовно про-

цесу розробки програмного забезпечення. У 2008 

році проводилося дослідження методів обслугову-

вання програмного забезпечення в німецьких IT-

компаніях. За результатами цього статистичного 

дослідження вийшло, що 60 % із 47 респондентів 

вважають супроводжуваність програмного про-

дукту «істотною проблемою», але тільки 20 % ви-

конали певну перевірку супроводжуваності під час 

перевірки якості. Критерії, використовувані цими 

20 % відсотками для оцінки супроводжуваності, 

значно відрізнялися і варіювалися від цикломатич-

ної складності, кількості рядків у методі або оцінки 

архітектури застосування [2, c. 12].

Можна сказати, що є деяка загальна позиція 

відносно того, що фактично являє собою «супро-

воджуваність» і як вона може бути оцінена. Але 

також необхідно відмітити, що така позиція не 

зовсім вірна, тому що у такому разі «супроводжу-

ваність» розглядається як атрибут системи. Проте 

таке сприйняття дуже обмежене і нехтує іншими 

чинниками, які роблять сильний вплив на супро-

воджуваність програмного забезпечення, такими 

як кваліфікація програмістів, організація управ-

ління знаннями і відповідних інструментів. Цей 

недолік найочевидніше проявляється, коли справа 

доходить до оцінювання «легкості» для читання, 

оскільки здатність читати є, передусім, не здатніс-

тю документу або програми, а відноситься до на-

вичок читача (тобто у цьому випадку програміста).

Тому необхідно стверджувати, що супрово-

джуваність залежить не лише від особливостей 

системи, але і торкається трьох різних вимірів:

— навички персоналу в організації, що вико-

нує обслуговування програмного забезпечення;

— технічні властивості цієї системи;

— розробка вимог [3, c. 8].

Мета статті полягає у розгляді можливості за-

стосування двовимірної моделі оцінювання супро-

воджуваності ПЗ, що включає опис статичних даних 

про програмну систему та опис дій над системою у 

процесі її використання й розвитку.
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Виклад основного матеріалу. У доповненні до 

навичок і технічних властивостей також важливу 

роль у визначенні супроводжуваності грає роз-

робка вимог, тому що відповідь на питання: на-

скільки гнучкою має бути система, і яка мета такої 

гнучкості — повинен закладатися на цьому етапі. 

Наприклад, після реалізації якого-небудь модуля 

найпростішим шляхом, без урахування якої-не-

будь гнучкості, витрати на супроводження (напри-

клад, додавання функціональності) можуть бути 

значно нижчі, ніж якби систему спочатку проекту-

вали з численними рівнями варіації поведінки, що 

могло б ніколи не використовуватися.

Для оцінки супроводжуваності програмного 

засобу був запропонований метод, заснований 

на метриках, які, як вважають, зачіпають супро-

воджуваність. Як правило, ці методи використо-

вують низку відомих метрик, таких як кількість 

рядків коду, метрика Холстеда або метрика ци-

кломатичної складності, і об’єднують їх в єдине 

значення — індекс супроводжуваності [4, c. 21].

Хоча такий індекс і може виставити коре-

ляцію з економічними подіями, він страждає від 

серйозних недоліків. По-перше, він враховує 

тільки технічні властивості системи. По-друге, 

індекс супроводжуваності обмежує себе власти-

востями, які можуть бути виміряні автоматично, 

аналізуючи вихідний код. На жаль, багато істот-

них якісних проблем, таких як використання від-

повідних структур даних і зрозумілої документа-

ції, є семантичними поняттями і не можуть бути 

проаналізовані автоматично [5, c. 13]. Тому для 

оцінювання супроводжуваності індексу супрово-

джуваності недостатньо.

Оцінка супроводжуваності полягає в оціню-

ванні повноти й достовірності документації про 

стани програмного засобу та його компонентів, 

усіх передбачуваних і виконаних змін. Це дозво-

ляє встановити поточний стан версії програм у 

будь-який момент часу й історію розвитку.

На початковому етапі необхідно виокремити 

чинники, які впливають на супроводжуваність 

програмного засобу. Супроводжуваність характе-

ризується такими властивостями:

— модифікуємість;

— тестуємість;

— аналізуємість.

Подальший аналіз цих чинників показує, 

що при збереженні послідовної моделі, яка опи-

суватиме взаємозв’язки між різними якісними 

критеріями, результати розрахунків оцінки су-

проводжуваності будуть некоректними. Причина 

цього в тому, що послідовна модель змішує вузли 

двох різних типів: особливості системи і дії над 

системою. Під особливостями системи слід розу-

міти  властивості супроводжуваного програмного 

забезпечення, наприклад, структурованість про-

грамного засобу [6, c. 421]. Під діями над систе-

мою необхідно прийняти операції, які можуть 

бути проведені при супроводженні програмного 

засобу, наприклад, модифікація коду програміс-

том. Приклад цієї проблеми наведений на рис. 1.

Рис. 1. Характеристики критерію якості 

«Супроводжуваність»

На рис. 1 сірим кольором відмічені характе-

ристики, які відносяться до дій над системою, а 

білим — системні особливості. Таким чином, мо-

дель має описуватися так: коли ми супроводжуємо 

систему і повинні змінити її, то модифікація таким 

або іншим чином станеться під впливом структу-

рованості системи. Така суміш дій та особливостей 

системи може впливати на результати оцінювання 

супроводжуваності. Наприклад, можна отримати 

різні результати після внесення змін до вихідного 

коду програмістами з кваліфікацією різного рівня, 

що буде потім впливати на інші атрибути супрово-

джуваності програмного засобу [7, c. 67]. Попри те, 

що на перший погляд це неважливо, але необхідно 

стверджувати, що така суміш дій і особливостей 

лежить в корені більшості проблем, з якими стика-

ються відомі моделі якості.

Оскільки фактичні зусилля на супроводжен-

ня сильно залежать від типу системи і виду діяль-

ності при супроводженні, очевидно, що потреба у 

відмінності дії над системою та її особливостями 

украй важлива. Це дозволить позбавитися залеж-

ностей типу «атрибут системи — дія над системою».

Відділення дій від даних призводить до дво-

вимірної моделі, яка розцінює дії і дані як рядки 

і стовпці матриці з поясненнями їх взаємозв’язку 

як елементів матриці.

Вибір дій залежить від процесу розробки і 

 обслуговування в організації, яка використовує 

модель якості. Нехай, наприклад, організація ви-

користовує стандарт IEEE-1219 для організації 

процесу супроводу [8, c. 183]. Цей стандарт по-

зиціонує супроводже ння як модифікацію про-

грамного засобу після передання в експлуатацію, 

покращення показників продуктивності тощо. 

Модель процесу супроводу наведена на рис. 2.

Тепер у листя дерева супроводу є чітке за-

вдання. Двовимірна модель даних про стан про-

грамного засобу змодельована без вузлів, заснова-

них на діях, таких як легкість для читання (рис. 3).
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інтеграція цих двох сутностей — даних і дій — 

надає точки зіткнення членам технічного штату 

і менеджерові для визначення способу мож ливої 

оптимізації. Модель дозволяє розробникам по-

яснювати комерційну дію власності організації 

або системи менеджерам. У свою чергу, менеджер 

може використати модель, щоб ідентифікувати 

причини небажаних витрат на різних етапах су-

проводу програмного засобу.
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Рис. 2. Приклад дерева дій

Рис. 3. Приклад дерева даних
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композицію цього дерева даних до детальніших, 

матеріальних даних (атомарних даних). Оскільки 

багато важливих атомарних даних є семантични-
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масштабних систем програмного забезпечення 
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менеджерів за продукці єю. На додаток до цього 

Рис. 4. Матрична модель, 

яка пояснює зусилля на супроводження
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СЦЕНАРНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
В МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Анотація. У статті розглянуті методичні підходи до сценарного прогнозування соціально-економічних 

процесів, основані на системному характері дослідження. Проведено порівняльний аналіз традиційних мето-

дів прогнозування, сформульовано основне завдання сценарного прогнозування.

Ключові слова: маркетингові дослідження, моделювання, етапи моделювання, сценарне прогнозування, 

складні системи, модель системи, об’єкт управління, суб’єкт управління, стохастична невизначеність.

Summary. The thesis studies methodological approaches to scenario prediction of social and economic processes 

based on system research. Comparative analysis of traditional methods of prediction was carried out, fundamental 

objective of scenario modeling was formulated.

Key words: marketing research, modeling, stages of modeling, scenario prediction, complex systems, system model, 

management object, management subject, stochastic uncertainty.

Постановка проблемы. В настоящее время су-

ществует огромное множество эффективных ме-

тодов обоснования научных прогнозов. При этом 

методы прогнозирования различаются не столько 

процедурой получения прогнозного результата, 

сколько способом описания объекта и среды, 

взаимным соответствием исходной информации 

и самого метода, а также соответствием прогно-

стической силы и возможностей метода целям 

прогноза. Сценарное прогнозирование является 

одним из наиболее эффективных инструментов 

предвидения вариантов развития тех или иных 

социально-экономических явлений. Прогнозные 

сценарии включают в себя прогнозные модели, 

описывающие возможные направления разви-

тия процесса с учетом воздействия основных 

факторов прогнозного окружения, и комплекс 

управляющих воздействий, направленный на ми-

нимизацию последствий кризисных ситуаций и 

повышение эффективности функционирования 

социально-экономических систем.

Для современного этапа развития теории и 

практики маркетинговых исследований стано-

вится характерной новая система взглядов, ко-

торая меняет традиционные понятия о методах 

моделирования и прогнозирования и позволяет 

использовать возможности инноваций и идей 

творческого, креативного мышления.

Цель статьи — анализ и систематизация су-

ществующих математических методов моделиро-

вания и прогнозирования, рассмотрения возмож-

ности применения сценарного прогнозирования 

в маркетинговых исследованиях.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Выявлению и анализу существующих и ак-

тивно используемых в практике корпоративного 

управления специальных технологий, методов и 

универсальных методик прогнозирования раз-

вивающихся экономических объектов посвяще-

на фундаментальная исследовательская работа 

Э. Янча, эконометрические методы прогнозиро-

вания отражены в работах Дж. Джонстона, К. До-
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