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ВСТУП 

 

Головною метою лабораторних робіт є ознайомлення на практиці з 

особливостями чином використання параметрів керування під час розробки ПЗ, 

метрик контролю якості і оцінювання програмного забезпечення та навчитися 

аналізувати вимоги до проекту, вибирати архітектуру, проектувати і розробляти 

модулі проекту. 

Під час лабораторних робіт студенти вивчають практичні можливості 

створення програмного забезпечення та його оцінювання за допомогою метрик 

контролю якості і оцінювання програмного забезпечення. При цьому  

найбільша увага приділяється таким важливим аспектам, як метричні 

особливості залежно від підходу вибраного для розробки програмного 

забезпечення. 

Для виконання лабораторних робіт необхідне програмне забезпечення – 

32/64-розрядна операційна система MSWindows. 

У результаті виконання лабораторних робіт студенти самостійно 

розробляють широкий спектр прикладних програмних рішень в умовах 

сучасної гетерогенної компонентної архітектури.  

У результаті виконання лабораторних робіт студенти повинні  

знати:  

 процеси розробки програмного забезпечення; 

 метрики контролю якості і оцінки програмного забезпечення; 

 основні параметри керування проектом; 

 особливості вибору архітектури проекту методи проектування; 

 типи тестів і методи тестування ПЗ, 

вміти:  

 викоростовувати параметри керування під час розробки ПЗ; 

 самостійно робити аналіз вимог до проекту, обирати архітектуру, 

проектувати і розробляти модулі проекту; 

 розробляти тести для всіх етапів розробки проекту. 
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Кожна лабораторна робота містить завдання. Студент повинен  виконати 

його після того, як ознайомиться з наведеним у ній необхідним теоретичним 

матеріалом і прикладами розрахунків. Завдання перевіряється на комп’ютері та 

оформлюється звіт. Звіт оформлюється в друкованому вигляді на аркушах 

формату А4. У звіті потрібно відобразити тему, мету роботи, результати 

розрахунків, відповіді на контрольні питання та висновки. 
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ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Оцінювання вартості додатка, попередні розрахунки. Розмірно-

орієнтовані метрики 

Мета роботи: ознайомитися з розрахунками попередньої вартості 

проекту.  

Короткі теоретичні відомості 

 Мета цієї діяльності – сформувати попередні оцінки, які дозволять: 

 висунути до замовника коректні вимоги за вартістю і витратам на 

розробку програмного продукту; 

 скласти план програмного проекту. 

 Під час виконання оцінювання можливі два варіанти використання 

LOC- і FP-даних: 

 як оцінні змінні, що визначають розмір кожного елемента продукту; 

 як метрики, зібрані за минулі проекти і ті, що належать до метричного 

базису фірми. 

Порядок виконання роботи 

Кроки процесу оцінювання проекту: 

Крок 1. Область призначення проектованого продукту розбивається на 

ряд функцій, кожну з яких можна оцінити індивідуально: 

   f1, f2,…,fn. 

Крок 2. Для кожної функції fi планувальник формує кращу LOCкращi 

(FРкращі), гіршу LOCгіршi (FРгіршi) і ймовірну оцінку LOCймовірнiстні (FРймовірнiстні). 

Використовуються дослідні дані (з метричного базису) або інтуїція. Діапазон 

значення оцінок відповідає ступеню передбаченої невизначеності. 

Крок 3. Для кожної функції / відповідно до розподіленого обчислюється 

очікуване значення LOC- (або FP-) оцінки: 

LOCочi =(LOCкращi + LOCгіршi +4x LOCймовірністнi )/ 6. 
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 Крок 4. Визначається значення LOC- або FP-продуктивності розробки 

функції. 

Використовується один з трьох підходів: 

1) для всіх функцій вибирають одну і ту ж метрику середньої 

продуктивності ПРОІЗВср, узята з метричного базису; 

2) для i-ої функції на підставі метрики середньої продуктивності 

обчислюється і настроюється величина продуктивності: 

ПРОІЗВi =ПРОІЗВсерх(LOCсер /LOCочi), 

де LOCcеp – середня LOC-оцінка, узята з метричного базису (відповідає 

середній продуктивності); 

3) для i-ої функції настроюється величина продуктивності, обчислюється 

за аналогом, узятим з метричного базису: 

ПРОІЗВi =ПРОІЗВанiх(LOCанi /LOCочi). 

Перший підхід забезпечує мінімальну точність (з максимальною 

простотою обчислень), а третій підхід – максимальну точність (з максимальною 

складністю обчислень). 

Крок 5. Обчислюється загальна оцінка витрат на проект: для першого 

підходу: 

n

i

i

1

срож міс-чол.ПРОІЗВ/)LOC(ВИТРАТИ ; 

для другого і третього підходів: 

n

i

ii

1

ож міс-чол.)ПРОІЗВ/(LOCВИТРАТИ . 

Крок 6. Обчислюється загальна оцінка вартості проекту: для першого і 

другого підходів: 

сер

1

оч ТЬПИТ_ВАРТІС)LOC(ВАРТІСТЬ
n

i

i , 

де ПИТ_ВАРТІСТЬсер – метрика середньої вартості одного рядка, узята з 

метричного базису; 

для третього підходу: 
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),ТЬПИТ_ВАРТІС(LOCВАРТІСТЬ ан

1

оч i

n

i

i  

де ПИТ_ВАРТІСТЬані – метрика вартості одного рядка аналога, узята з 

метричного базису.  

Завдання 

Згідно із завданням курсової роботи з навчальної дисципліни 

«Технологія розробки програмного забезпечення» виконати попереднє 

оцінювання вартості проекту. 

Варіанти завдання 

Варіанти завдань видає викладач на курсову роботу, що є підставою для 

виконання завдань з лабораторних робіт з навчальної дисципліни. 

Контрольні питання 

1. Із чого складається метод вимірювання? 

2. Що потрібно зробити на першому кроці? 

3. Опишіть 3-ій крок обчислення функціонального розміру. 

4. Із чого складається 5-ий крок? 

5. Назвіть недоліки функціонально-орієнтованих метрик. 

6. Із чого починається процес керівництва? 

Література: [1, 3 – 7].  

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Виконання оцінювання проекту на підставі LOC- та FP-метрик 

Мета роботи: ознайомитися з FP-метриками, виконати розрахунки 

оцінювання проекту і порівняти отримані результати. 

Короткі теоретичні відомості 

Кожний із чинників, визначених на попередньому кроці, множиться на 

коефіцієнт, що визначається складністю цього чинника в додатку (табл. 1). 

IFPUG опублікувала детальний опис того, що слід уважати «простим» і 

«складним» у цій ситуації. 
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Таблиця 1 – Обчислення функціонального розміру до уточнення 

Параметр Просто Складно 

Зовнішні входи (EI) 3 або 4 або 6 = 

Зовнішні виходи(EO) 4 або 5 або 7 = 

Зовнішні запити(EIN) 3 або 4 або 6 = 

Внутрішні логічні файли 

(ILF) 

7 або 10 або 15 = 

Зовнішні логічні 

файли(ELF) 

5 або 7 або 10 = 

Тепер потрібно визначити значення для 14 загальних характеристик 

проекту. Кожній загальній характеристиці присвоюється значення від 0 до 5. 

   Кожен коефіцієнт може набувати  таких значень: 0 – немає впливу, 1 – 

випадкове, 2 – невелике, 3 – середнє, 4 – важливе, 5 – основне. 

   Значення вибираються емпірично в результаті відповіді на 14 питань, 

які характеризують системні параметри додатка (табл. 2). 

   Таблиця 2 – Визначення системних параметрів додатка 

№ 

пор. 
Параметр Опис 

1.  Передача даних Скільки засобів зв’язку потрібно для передачі або 

обміну інформацією з додатком або системою? 

2.  Розподілена обробка 

даних 

Як обробляються розподілені дані і функції 

обробки? 

3.  Продуктивність Чи потребує користувач у фіксації часу відповіді 

або продуктивності? 

4.  Поширеність 

використовуваної 

конфігурації 

Наскільки поширена поточна апаратна платформа, 

на якій виконуватиматься додаток? 

5.  Швидкість 

транзакцій 

Як часто виконуються транзакції? (кожен день, 

кожен тиждень, кожен місяць) 
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6.  Оперативне введення 

даних 

Якій відсоток інформації потрібно вводити в 

режимі онлайн? 

7.  Ефективність роботи 

кінцевого 

користувача 

Додаток проектувався для забезпечення 

ефективної роботи кінцевого користувача? 

8.  Оперативне 

оновлення 

Скільки внутрішніх файлів оновлюється в 

онлайновій транзакції? 

9.  Складність обробки Чи виконує додаток інтенсивну логічну або 

математичну обробку? 

10.  Повторна 

використовуваність 

Додаток розроблявся для задоволення вимог 

одного або багатьох користувачів? 

11.  Легкість інсталяції Наскільки важкі перетворення та інсталяція 

програми? 

12.  Легкість експлуатації Наскільки ефективні та/або автоматизовані 

процедури запуску, резервування і відновлення? 

13.  Різноманітні умови 

розміщення 

Чи була спроектована, розроблена і підтримана 

можливість інсталяції програми в різних місцях 

для різних організацій? 

14.  Простота змін Чи була спроектована, розроблена і підтримана в 

додатку простота змін? 

 

Уточнений функціональний розмір обчислюється за формулою: 

 

де iF  – коефіцієнти регулювання складності. 

Суть цієї формули полягає в тому, що якщо до додатка не висувається 

ніяких спеціальних вимог (усі загальні характеристики дорівнюють нулю), то 

неутончений функціональний розмір потрібно зменшити на 35 %. У 

протилежному   випадку   неутончений  розмір  потрібно  збільшити  на  1 %  на  
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кожну одиницю значення загальних характеристик. 

Після обчислення FP на його підставі формуються метрики 

продуктивності, якості і т. д .: 

місчол.

FP

Витрати

чикФункцПокаж
істьПродуктивн  

FP

Одиниць

чикФункцПокаж

Помилки
Якість  

FP

Тис.$

чикФункцПокаж

Вартість
істьПитомаВарт  

FP

Сторінок

чикФункцПокаж

кументаСторінокДо
аністьДокументов  

Середа застосування методу функціональних покажчиків – комерційні 

інформаційні системи. Для продуктів з високою алгоритмічною складністю 

використовуються метрики покажчиків властивостей (Features Points). Вони 

застосовні до системного та інженерного ПЗ,  ПЗ реального часу і вбудованого 

ПЗ. 

Для обчислення покажчика властивостей додається одна характеристика 

–  кількість алгоритмів. Алгоритм визначається як обмежена підпрограма 

обчислень, яка палежить до загальної комп’ютерної програми. Приклади 

алгоритмів: обробка переривань, інвертування матриці, розшифровка бітового 

рядка. Для формування покажчика властивостей складають табл. 3. 

   Таблиця 3 – Вихідні дані для розрахунку покажчика властивостей 

№ пор. Характеристика Кількість Складність Усього 

1  Уведення  0 х4 = 0 

2  Висновки  0 х5 = 0 

3  Запити  0 х4 = 0 

4  Логічні файли  0 х7 = 0 

5  Інтерфейсні файли  0 х7 = 0 

6  Кількість алгоритмів  0 х3 = 0 

Загальна кількість = 0 
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Після заповнення таблиці за формулою (1) обчислюється значення 

покажчика властивостей. Для складних систем реального часу це значення на 

25–30 % більше за значення, обчислюване за таблицею для кількості 

функціональних покажчиків. 

   Переваги функціонально-орієнтованих метрик: 

   1. Не залежать від мови програмування. 

   2. Легко обчислюються на будь-якій стадії проекту. 

   Недолік функціонально-орієнтованих метрик: результати засновані на 

суб’єктивних  даних, використовуються не прямі вимірювання.  FP-оцінки 

легко перерахувати в LOC-оцінки. Як показано в табл. 4, результати 

перерахунку залежать від мови програмування, використовуваного для 

реалізації ПЗ. 

 Таблиця 4 – Перерахунок FP-оцінок в LOC-оцінки 

Мова програмування Кількість операторів на один FP 

Асемблер  320 

С  128 

Кобол  106 

Фортран  106 

Паскаль  90 

C++  64 

Java  53 

Ada 95  49 

Visual Basic  32 

Visual C++  34 

Delphi Pascal  29 

Smalltalk  22 

Perl  21 

HTML3  15 

LISP  64 

Prolog  64 

Miranda  40 

Haskell  38 
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Порядок виконання роботи 

Які ілюстрацію застосування методики оцінювання, викладеної в розділі 

«Виконання оцінювання проекту на підставі LOC- і FP-метрик», розглянемо 

конкретний приклад.       

Визначимо функціональний розмір FP [5]. 

1-ий крок: виділяємо функції, які має додаток (функції використовуються 

під час роботи з калькулятором). 

2-ий крок: для кожної виділеної функції розрахуємо кількість чинників 

кожного типу та занесемо до таблиці 1.8. 

3-ій крок: на цьому кроці кожний із чинників, визначених на 

попередньому кроці, множиться на коефіцієнт, що визначається складністю 

цього чинника в додатку (рис.1.7–1.9). IFPUG опублікувала детальний опис 

того, що слід вважати «простим» і «складним» у ситуації. 

Таблиця 1.8 – Вхідні дані 

Тип Кіль- 

кість 

факто 

рів 

Склад- 

ність 

Залеж- 

ність 

кілько-

сті FP 

Сума Кра-

щий 

Імовірний Гірший Очікува-

ний 

Зовніш-

ні входи 

EI 

3 Низька 3 9 3 2 0 1.833 

Зовніш-

ні 

виходи 

EO 

4 Низька 4 16 4 3 0 2.666 

Зовніш-

ні 

запити 

EQ 

0 Низька 0 0 0 0 0 0 

Загальна кількість: 25    4.499 
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Таблиця 1.9 – Складність чинників зовнішніх входів 

Кількість FTR 
Кількість DET 

1-4 5-15 16+ 

0-1 Низька Низька Середня 

2 Низька Середня Висока 

3+ Середня Висока Висока 

 

Таблиця 1.10 – Складність чинників зовнішніх виходів 

Кількість FTR 
Кількість DET 

1-5 6-19 20+ 

0-1 Низька Низька Середня 

2-3 Низька Середня Висока 

4+ Середня Висока Висока 

 

Таблиця 1.11 – Залежність кількості FP від складності 

Функційний тип 
Складність 

Низька Середня Висока 

ILF 7 10 15 

EIF 5 7 10 

EI 3 4 6 

EO 4 5 7 

EQ 3 4 6 

 

4-ий крок: потрібно визначити значення для 14 загальних характеристик 

оцінкою від 0–5, де 0 – немає впливу, 1 – випадковий, 2 – невеликий, 3 –

середній, 4 – важливий, 5 – основний (таблиця 1.12). 
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Таблиця 1.12 – Визначення системних параметрів 

№ пор. Параметр Значення F(i) 

1 Передачі даних 0 

2 Розподілена обробка даних 0 

3 Продуктивність 0 

4 

Поширеність використовуваної 

конфігурації 
5 

5 Швидкість транзакцій 3 

6 Оперативне введення даних 2 

7 

Ефективність роботи кінцевого 

користувача 
4 

8 Оперативне оновлення 0 

9 Складність обробки 2 

10 Повторна використовуванність 5 

11 Легкість інсталяції 0 

12 Легкість експлуатації 5 

13 Різноманітні умови розміщення 5 

14 Простота змін 1 

Усього 32 

 

Таблиця 1.13 – Вхідні дані для розрахунку LOC-метрик 

Витрати 

чол.-міс. 

Вартість, 

тис. $ 

KLOC, 

тис.LOC 

Програмні 

документи стор. 
Помилки Люди 

0.33 1 1,5 28 15 1 

  

Кількість функціональних покажчиків обчислюється за формулою: 

FP = Загальна кількість ∙(0.65+0.01
14

1i

iF ) 

FP = 25∙(0.65+0.01∙32) = 25∙0.97 = 24.25; 

Програмний продукт розроблений мовою PHP та HTML. Для нього 

кількість операторів на один FP дорівнює 14. 
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Використовуємо перерахунок FP-оцінок в LOC-оцінки:  

LOC = 24.25∙14 = 339.5 = 0.339 тис. ряд. 

Виконаємо розрахунок продуктивності, якості, питомої вартості та 

документованості: 

Продуктивність = FpВитрати = 0.339/0.33 = 1.02; 

Якість = ПомилкиFp = 15/0.339 = 44.247; 

Питома вартість = ВартістьFp = 1.0/0.339 = 2.949; 

Документованість = Сторінок док.Fp = 28/0.339 = 82.595; 

Визначимо FP, очікуваний для кожного типу вхідних даних таблиці 1.8: 

FPочі = FPкрі+FPгірі +FPімовірі∙46 

Для зовнішніх входів: 

FPочі = 3+2∙4+06 = 1.833; 

Для зовнішніх виходів: 

FPочі = 4+3∙4+06 = 2.666; 

Використовуючи дані таблиці, отримуємо:  

FP = 4.499∙(0.65+0.01∙32) = 4.364; 

Продуктивність беремо з метричного базису = 1.02. Знайдемо витрати: 

Витрати = 4.364/1.02 = 4.278 [ чол.-міс.]; 

Вартість одного чол.-міс.=200$ 

Вартість = Витрати∙200$ = 4.278∙200$ = 855.6$ ; 

Отже, вартість проекту: витрати на проект – 4.278 чол/міс.  

Зміст звіту 

1. Тема і мета лабораторної роботи. 

2. Порядок виконання роботи. 

3. Виконання завдання до лабораторної роботи. 

4. Результати розрахунків. 

Завдання 

На етапі архітектури проекту, що розробляється в курсовій роботі 

виконати розрахунки на підставі моделі СОСОМО II 
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Варіанти завдання 

 Варіанти завдань видає викладач на курсову роботу, що є підставою для 

виконання завдань з лабораторних робіт навчального курсу. 

Контрольні питання 

1. Поняття функціонального розміру? 

2. Що таке зовнішні входи? 

3. Зовнішні виходи це? 

4. Що таке внутрішні та зовнішні логічні файли? 

5. Що таке покажчики властивостей? 

Література: [1, 4–6]. 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Діаграми потоків даних. Опис потоків даних і процесів 

Мета роботи: визначити структуру даних проекту і взаємозв’язки між 

даними. 

Короткі теоретичні відомості 

 Елементами проблемної області для будь-якої системи є потоки, процеси 

та структури даних. Під час структурного аналізу активно працюють тільки з 

потоками даних і процесами. 

Методи, орієнтовані на структури даних, забезпечують: 

1) визначення ключових інформаційних об’єктів  і операцій; 

2) визначення ієрархічної структури даних; 

3) компоновку структур даних з типових конструкцій – послідовності, 

вибору, повторення; 

4) послідовність кроків для перетворення ієрархічної структури даних на 

структуру програми. 

Концептуальна схема ієрархічної моделі являє собою сукупність типів 

записів, пов’язаних типами зв’язків в одне чи кілька дерев. Усі типи зв’язків 

цієї моделі належать до виду «один до декількох» і зображуються у вигляді 

стрілок. 
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Отже, взаємозв’язки між об’єктами  нагадують взаємозв’язки в 

генеалогічному дереві, за винятком того, що для кожного породженого 

(підлеглого) типу об’єкта може бути тільки один вхідний (головний) тип 

об’єкта. Тобто ієрархічна модель даних допускає тільки два типи зв’язків між 

об’єктами: «один до одного» і «один до декількох». Ієрархічні бази даних є 

навігаційними, тобто доступ можливий тільки за допомогою заздалегідь 

визначених зв’язків. 

Порядок виконання роботи 

Вивчити короткі теоретичні відомості. Ознайомитися з прикладом 

структурної схеми БД для проекту інформаційної системи, метою якої є 

надання наступних послуг: для пацієнтів програма буде надавати полегшення 

відвідування поліклініки, тобто організація швидкого та зручного процесу 

запису на прийом і подальшого відвідування лікарні; простий доступ до 

інформації про всі послуги та комплексні програми та їх ціни; організація 

сповіщень про підтвердження приходу на прийом; для реєстратури – 

організація автоматизованої функції зіставлення даних в системі і в самій 

поліклініці, тобто це полегшить роботу реєстратора – система сама 

реєструватиме користувачів у системі з урахуванням інформації в реєстратурі, а 

також повідомляти про зміни; для лікарів – календар роботи лікаря, тобто 

відвідуючи сторінку в системі, лікар сам бачить свій розклад (хто на який час 

записаний), при цьому, якщо клієнт не підтверджує свій прихід на прийом, у 

календарі автоматично цей час звільняється. 

Розробка моделі даних для системи «Поліклініка» в середовищі 

керування базами даних і розробки програмного забезпечення Navicat 

представлено на рис. 3.1. 
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Рис. 3.1 – Модель даних для системи «Поліклініка» 

 

На діаграмі зображені такі таблиці і зв’язки між ними: 

1. Пацієнт (дані пацієнта). 

2. Користувачі (дані співробітників поліклініки): 

 Реєстратор; 

 Лікар; 

 Лабораторія; 

 Гість системи; 

 Адміністратор. 

3. Тип користувача системи. 

4. Дані аутентифікації. 

5. Спеціалізація лікаря. 

6. Заявка. 

7. Дні прийому. 

8. Час прийому. 

9. Стан прийому (вільний/зайнятий). 

10. Послуги (дані про послуги, що надає лікар та аналізи, котрі можна 

зробити). 

11. Оплата. 
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12. Лікарська (медична) карта. 

13. Повідомлення. 

14. Контент. 

Зміст звіту 

1. Тема і мета лабораторної роботи. 

2. Порядок виконання роботи. 

3. Виконання завдання до лабораторної роботи. 

4. Структурна схема даних у вигляді скріншоту. 

Завдання 

 Згідно із завданням курсової роботи з навчальної дисципліни 

«Технологія розробки програмного забезпечення» розробити структурну схему 

бази даних. 

Варіанти завдання 

 Варіанти завдань видає викладач на курсову роботу, що є підставою для 

виконання завдань з лабораторних робіт навчального курсу. 

Контрольні питання 

1. Що  таке структурний аналіз?  

2. Що таке діаграма  потоків даних ПДД?  

3. Поняття «специфікація процесу»?  

4. Що містить діаграма керуючих потоків?  

5. Що забезпечують методи, орієнтовані на структури даних?  

6. Що таке концептуальна модель даних?  

7. Яке завдання вирішують зв’язки між даними? 

Література: [2, 3, 9]. 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема.  Метричні особливості об’єктно-зорієнтованих програмних 

систем. Зв’язність об’єктів. Реалізація модулів 

Мета роботи: ознайомитися з розрахунками проекту під час 

використанні об’єктно-зорієнтованих метрик. 
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Короткі теоретичні відомості 

Набір метрик MOOD (Metrics for Object Oriented Design), запропонований 

Ф. Абреу – приклад академічного підходу до оцінювання якості ОО-

проектування. Основними завданнями MOOD-набору є: 

1) покриття базових механізмів об’єктно-орієнтованої парадигми, таких 

як інкапсуляція, успадкування, поліморфізм, посилка повідомлень; 

2) формальне визначення метрик, що дозволяє уникнути суб’єктивності 

вимірювання; 

3) незалежність від розміру оцінюваного програмного продукту; 

4) незалежність від мови програмування, якою написано програму, що 

оцінюється. 

Набір MOOD включає в себе наступні метрики: 

1) фактор закритості методу (МНF); 

2) фактор закритості властивості (AHF); 

3) фактор спадкування методу (MIF); 

4) фактор спадкування властивості (AIF); 

5) фактор поліморфізму (POF); 

6) фактор зчеплення (СОF). 

Кожна із цих метрик відноситься до основного механізму об’єктно-

зорієнтованої парадигми: інкапсуляції (МНF і АНF), спадкоємства (MIF і AIF), 

поліморфізму (POF) і отриманих повідомлень (СОF). У визначеннях MOOD не 

використовуються специфічні конструкції мов програмування.  

Порядок виконання роботи 

Метрика 1: Фактор закритості методу MHF (Method Hiding Factor) 

Уведемо позначення: 

 МV (Сi) – кількість видимих методів у класі Сі (інтерфейс класу); 

 Мh (Сi) – кількість прихованих методів у класі Сі (реалізація класу); 

 Мd (Сi) = МV (Сi) + Мh (Сi) – загальна кількість методів, визначених у 

класі С, (успадковані методи не враховуються). 

Тоді формула метрики МНF набуде вигляду: 
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де ТС –  кількість класів у системі. 
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У чисельнику цієї формули МНF – сума закритості всіх методів у всіх 

класах. Закритість методу – процентна кількість класів, з яких цей метод є 

невидимий. Знаменник МНF – загальна кількість методів, визначених у цій 

системі. 

Зі збільшенням МНF зменшуються щільність дефектів у системі і витрати 

на їх усунення. Зазвичай розробка класу являє собою покроковий процес, за 

якого до класу додається все більше і більше деталей (прихованих методів). 

Така схема розробки сприяє збільшенню як значення МНF, так і якості класу. 

Метрика 2: Фактор закритості властивості AHF (Attribute Hiding 

Factor) 

Уведемо позначення: 

 Аv (Сi) – кількість видимих властивостей у класі Сі (інтерфейс класу); 
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 Ah (Ci) – кількість прихованих властивостей у класі Сі (реалізація 

класу); 

 Ad (Ci) = Аv (Сi) + Ah (Ci) – загальна кількість властивостей, визначених 

у класі Сі (успадковані властивості не враховуються). 

Тоді формула метрики AHF набуде вигляду: 
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де ТС –  кількість класів у системі. 

Якщо видимість m-ї властивості i-го класу з j-ro класу обчислювати за 

виразом: 

else ,0
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а процентна кількість класів, які бачать m-у властивість i-ro класу, визначати за 

співвідношенням: 
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то формулу метрики AHF можна подати у вигляді: 
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У чисельнику цієї формули AHF – сума закритості всіх властивостей у 

всіх класах. Закритість властивості  – процентна кількість класів, з яких цю 

властивість невидимо. Знаменник AHF – загальна кількість властивостей, 

визначених у цій системі. 

В ідеальному випадку всі властивості мають бути приховані і доступні 

тільки для методів відповідного класу (AHF = 100 %). 

Метрика 3: Фактор спадкування методу MIF (Method Inheritance Factor) 

Уведемо позначення: 
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 Mi (Сi) – кількість успадкованих і неперевизначених методів у класі Сi; 

 Mо(Сi) – кількість успадкованих і перевизначених методів у класі Сi; 

 Mn (Сi) – кількість нових (які не успадкували і перевизначених) методів 

у класі Сi; 

 Md(Сi) = Mn(Сi) + Mо(Сi) – кількість методів, визначених у класі Сi; 

 Ma(Сi) = Md(Сi) + Mi(Сi) – загальна кількість методів, доступних у 

класі Сi. 

Тоді формула метрики MIF набуде вигляду: 

TC

i

ii

TC

i

ii

CM

CM

MIF

1

1

)(

)(

. 

Чисельником MIF є сума успадкованих (і неперевизначених) методів у 

всіх класах розглянутої системи. Знаменник MIF – це загальна кількість 

доступних методів (локально визначених і успадкованих) для всіх класів. 

Значення MIF = 0 вказує, що в системі відсутнє ефективне спадкування, 

наприклад, усі успадковані методи перевизначені. Зі збільшенням MIF 

зменшуються щільність дефектів і витрати на виправлення помилок. Дуже 

великі значення MIF (70–80 %) призводять до зворотного ефекту, але цей факт 

потребує додаткової експериментальної перевірки.  

Сформулюємо «обережний» висновок: помірне використання 

успадкування  підходить, як  засіб для зниження щільності дефектів і витрат на 

доопрацювання. 

Метрика 4: Фактор спадкування властивості AIF (Attribute Inheritance 

Factor) 

Уведемо позначення: 

 Аi(Сi) – кількість успадкованих і неперевизначених властивостей у 

класі Сi; 

 Ао(Сi) – кількість успадкованих і перевизначених властивостей у класі 

Сi; 
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 An(Ci) – кількість нових (які не успадкували і перевизначених) 

властивостей у класі Сi; 

 Аd (Сi) = An(Ci) + Ао(Сi) – кількість властивостей, визначених у класі 

Сi; 

 АA (Сi) = Аd(Сi) + Аi(Сi) – загальна кількість властивостей, доступних у 

класі Сi. 

Тоді формула метрики AIF набуде вигляду: 
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Чисельником AIF є сума успадкованих (і неперевизначених) властивостей 

у всіх класах розглянутої системи. Знаменник AIF – це загальна кількість 

доступних властивостей (локально визначених і успадкованих) для всіх класів. 

Метрика 5: Фактор поліморфізму POF (Polymorphism Factor) 

Уведемо позначення: 

 Mо(Сi) – кількість успадкованих і перевизначених методів у класі Сi; 

 Mn (Сi) – кількість нових (які не успадкували і перевизначених) методів 

у класі Сi; 

 DC(Сi) – кількість нащадків класу Сi; 

 Md(Сi) = Mn(Сi) + Mо(Сi) – кількість методів, визначених у класі Сi. 

Тоді формула метрики POF набуде вигляду: 
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Чисельник POF фіксує реальну кількість можливих поліморфних 

ситуацій. Очевидно, що лист, надісланий у клас Сi, зв’язується (статично або 

динамічно) з реалізацією поіменованого методу. Цей метод, у свою чергу, може 

або буде представлений декількома «формами», або перевизначатися (у 

нащадках Сi). 
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Знаменник POF надає максимальну кількість можливих поліморфних 

ситуацій для класу Сi. Тобто випадок, коли всі нові методи, визначені в Сi, 

перевизначаються у всіх його нащадків. 

Помірне використання поліморфізму зменшує як щільність дефектів, так і 

витрати на доопрацювання. Однак при POF>10 % можливий зворотний ефект. 

Метрика 6: Фактор зчеплення COF (Coupling Factor) 

У даному наборі зчеплення фіксує наявність між класами у вигляді 

відносин «клієнт – постачальник» (client – supplier). Відносини «клієнт –

постачальник»  (СC => Cs) тут означає, що клас – клієнт містить щонайменш 

одне посилання на властивість, яке не успадкували або метод класу –

постачальника. Якщо наявність відносини «клієнт-постачальник» визначати за 

виразом: 
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то формула для обчислення метрики COF набуде вигляду: 
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Знаменник COF відповідає максимально можливій кількості зчеплень у 

системі з ТС-класами (потенційно кожен клас може бути постачальником для 

інших класів). З розгляду виключені рефлексивні відносини – коли клас є 

власним постачальником. Чисельник COF фіксує реальну кількість зчеплень, 

що не відносяться до спадкоємства. 

Зі збільшенням зчеплення класів щільності дефектів і витрат на 

доопрацювання також зростають. Зчеплення негативно впливають на якість ПЗ, 

їх потрібно зводити до мінімуму. Практичне застосування цієї метрики 

доводить, що зчеплення збільшує складність, зменшує інкапсуляцію і 

можливості повторного використання, ускладнює розуміння і ускладнює 

супровід ПЗ. 

Зміст звіту 

1. Тема і мета лабораторної роботи. 
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2. Порядок виконання роботи. 

3. Виконання завдання до лабораторної роботи. 

4. Зробити розрахунки. 

Завдання 

Згідно із завданням курсової роботи з навчальної дисципліни 

«Технологія розробки програмного забезпечення» виконати розрахунки метрик 

проекту. 

Варіанти завдання 

Варіанти завдань видає викладач на курсову роботу, що є підставою для 

виконання завдань з лабораторних робіт навчального курсу. 

Контрольні питання 

1. Назвіть основні цілі MOOD-набору. 

2. Які метрики входять до MOOD-набору? 

3. У чому полягає механізм об’єктно-зорієнтованої парадигми? 

4. Як зміна метрик впливає на якість проекту? 

5. Збільшення якої метріки впливає на збільшення дефектів у проекті? 

Література: [2, 3, 6, 8, 9]. 
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КРИТЕРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Технологія 

розробки програмного забезпечення» здійснюється за 100-бальною 

рейтинговою шкалою (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Схема оцінювання студентів 

За умови правильного виконання завдання до лабораторної роботи  та 

відповіді на додаткові питання, студент отримує максимальну оцінку за кожну 

лабораторну роботу по 2 бали.  
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