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ВСТУП 

 

Головною метою практичних робіт є ознайомлення на практиці з 

особливостями  використання параметрів керування під час розробки ПЗ та 

набуття навичок у аналізі вимог до проекту, вибору архітектури, проектування і 

розробки модулів проекту. 

Під час практичних робіт студенти вивчають практичні можливості 

створення програмного забезпечення та його оцінювання за допомогою метрик 

контролю якості і оцінювання програмного забезпечення 

Для виконання практичних робіт необхідне наступне програмне 

забезпечення – 32/64-розрядна операційна система MSWindows.  

У результаті виконання практичних 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. 

Кожна практична робота містить завдання. Студент повинен  виконати 

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

матеріалом.  
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Практична робота № 1 

Тема. Керування проектом і якість. Допоміжні засоби і методи 

керування проектом 

Мета: познайомитися з програмними продуктами, що призначені для 

планування робіт над проектом.  

Короткі теоретичні відомості 

Існує безліч різних сервісів таск- і тайм-менеджменту, для управління і 

планування проектів, командної роботи, побудови онлайн діаграм і т. д. Як 

найбільш поширені  і ті, що мають широкий спектр задань серед них є Jira, 

Slack, GanttPro і Asana. 

Jira – потужний онлайн сервіс, що дозволяє командам-розробникам 

планувати проекти, призначати виконавців завдань, планувати спринти і 

збирати завдання в беклог, виставляти пріоритети і дедлайни. 

Slack – web-сервіс (також доступні додатки для робочого столу, iOS і 

Android) для створення чатів і окремих груп для ведення обговорень з 

командою, клієнтами або користувачами. 

GanttPro  –  діаграма Ганта, що дозволяє планувати і управляти проектами 

онлайн, візуалізувати процеси, створювати завдання і призначати їх учасникам, 

виставляти дедлайни і відсоток завершення окремих завдань і проекту в цілому, 

додавати віхи, а також надавати створений графік Ганта команді і клієнтам з 

правом перегляду або редагування. 

Asana – web-додаток також доступний на iOS і Android, що дозволяє 

призначати завдання, виставляти пріоритети і дедлайни, стежити за статусом 

виконання завдань і статусом проекту в цілому. 

Зараз є дуже багато додатків для керування проектами, знайти можна 

абсолютно будь-який софт для потреб конкретного завдання.  

 

 

https://jira.atlassian.com/
https://slack.com/
https://ganttpro.com/
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Хід роботи 

Як приклад  наведено опис етапів роботи у створенні веб-додатка 

(таблиця 1.1) 

Таблиця 1.1 – Етапи створення веб-додатка 

№ Склад і зміст робіт Учасник 

Термін 

розробки 

(у робочих 

днях) 

1 Складання плану-графіка роботи 
  

2 Дослідження предметної галузі. 
  

3 
Аналіз предметної галузі та алгоритмів 

розрахунків   

4 Розрахунок вартості проекту 
  

5 Постановка завдання 
  

6 Розробка технічного завдання. 
  

7 
Розробка проекту інформаційно-довідкової 

системи   

8 Вибір технології реалізації проекту 
  

9 Поетапна реалізація проекту 
  

10 Створення технічної документації 
  

11 Тестування додатка 
  

12 Контрольний розрахунок вартості проекту 
  

13 Оформлення записки 
  

Загальна тривалість робіт (з урахуванням резервного терміну на 

налагодження і виправлення помилок) 
67 
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Завдання 

Ознайомитися з різними програмними продуктами в мережі Інтернет, 

що призначені для керування проектами. Згідно із завданням курсової роботи з 

навчальної дисципліни «Технологія розробки програмного забезпечення»  

розробити план роботи над проетом у вибраній програмі. 

Контрольні питання 

1. У чому полягає суть ключових вимог? 

2. Мета програмного продукту. 

3. Назвіть головну вимогу проекту. 

4. Що потрібно зробити перед плануванням проекту? 

5. Що визначається на етапі планування? 

6. Що розуміється під терміном «віха»? 

7. Що може виникнути внаслідок  повторного планування? 

8. Яке основне завдання планування? 

9. Для чого проводиться системний аналіз? 

Література: [1, 3–7].  

 

Практична робота № 2 

Тема. Конструктивна модель вартості. Модель композиції додатка. 

Модель раннього етапу проектування. Модель етапу постархітектури. 

Попереднє оцінювання програмного проекту 

Мета: ознайомитися з розрахунками оцінювання проекту на різних 

етапах проектування. 

Короткі теоретичні відомості 

Основне рівняння постархітектурної моделі є розвитком рівняння 

попередньої моделі і має вигляд: 

ВИТРАТИ = А х К~req х РОЗМІРB х Мр +ВИТРАТИauto [чел.-мес], 

де – коефіцієнт К~req враховує можливі зміни у вимогах;  

 показник В відображає нелінійну залежність витрат від розміру 

проекту (розмір виражається в KLOC), обчислюється так само, як і в 
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попередній моделі; 

 у розмірі проекту розрізняють дві складові – новий код і повторно 

використовуваний код; 

 множник поправки Мр залежить від 17 чинників витрат, що 

характеризують продукт, апаратуру, персонал і проект. 

Мінливість вимог призводить до повторної роботи, необхідної для обліку 

пропонованих змін, оцінка їх впливу виконується за формулою: 

К~req =l + (BRAK/100), 

де  BRAK – відсоток коду, відкинутого (модифікованого) через зміну вимог. 

   Розмір проекту та продукту визначають за виразом: 

   РОЗМІР = PОЗМІPnew + PОЗМІPreuse [KLOC], 

де РОЗМІРnew – розмір нового (створюваного) програмного коду, РОЗМІРreuse 

– розмір повторно використовуваного програмного коду. 

Формула для розрахунку розміру повторно використовуваного коду 

записується так: 

РОЗМІРreuse = KASLOC x ((100 - AT)/ 100) x (AA + SU + 0,4 DM + 0,3 CM 

+0,3 IM) /100, 

де  – KASLOC - кількість рядків повторно використовуваного коду, який має 

бути модифікований (у тисячах рядків); 

 AT – відсоток автоматично генерованого коду; 

 DM – відсоток модифікованих проектних моделей; 

 CM – відсоток модифікованого програмного коду; 

 IM – відсоток витрат на інтеграцію, необхідних для підключення 

повторно використовуваного ПЗ; 

 SU – чинник, заснований на вартості розуміння додається ПО; 

змінюється від 50 (для складного неструктурованого коду) до 10 (для добре 

написаного об’єктно-зорієнтованого коду); 

 АА – чинник, який відображає вартість рішення про те, чи може ПО 

бути повторно використовуваним; залежить від розміру необхідного тестування 
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і оцінювання (величина змінюється від 0 до 8). 

Правила вибору цих параметрів наведені в керівництві із СОСОМО II. 

Для визначення множника поправки Мр основного рівняння 

використовують 17 чинників витрат, які можуть бути поділені на 4 категорії. 

Відзначимо чинники витрат, згрупувавши їх за категоріями. 

Фактори продукту: 

   1) необхідна надійність ПЗ – RELY; 

   2) розмір бази даних – DATA; 

   3) складність продукту – CPLX; 

   4) необхідна повторна використовуваність – RUSE; 

   5) документування вимог життєвого циклу – DOCU. 

Фактори платформи (віртуальної машини): 

   6) обмеження часу виконання – TIME; 

   7) обмеження оперативної пам'яті – STOR; 

   8) мінливість платформи – PVOL. 

Фактори персоналу: 

   9) можливості аналітика – Асар; 

   10) можливості програміста – РСАР; 

   11) досвід роботи з додатком – АЕХР; 

   12) досвід роботи з платформою – РЕХР; 

   13) досвід роботи з мовою і утилітами – LTEX; 

   14) безперервність персоналу – PCON. 

Фактори проекту: 

   15) використання програмних утиліт – TOOL; 

   16) мультимережна розробка – SITE; 

   17) необхідний графік розробки – SCED. 

Для кожного чинника визначається оцінка (за 6-бальною шкалою). На 

підставі оцінки для кожного чинника за таблицею Боема визначається множник 

витрат ЕМI.    Перемноження всіх множників витрат дає множник поправки 

пост-архітектурної моделі: 
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Значення Мр відображає реальні умови виконання програмного проекту і 

дозволяє триразово збільшити (зменшити) початкову оцінку витрат. 

Від оцінювання витрат легко перейти до вартості проекту. Перехід 

виконують за формулою: 

ВАРТІСТЬ = ВИТРАТИ х РОБ_ КОЭФ, 

де середнє значення робочого коефіцієнта складає $ 15000 за людино-місяць. 

Після визначення витрат і вартості можна оцінити тривалість розробки. 

Модель Cосом II містить рівняння для оцінки календарного часу TDEV, 

необхідного для виконання проекту. Для моделей всіх рівнів справедливо: 

Тривалість (TDEV) = [3,0 х (ВИТРАТИ)(0,33+0,2(B-1,01))] х 

SCEDPercentage/100 [міс], 

   Де В – раніше розрахований показник ступеня, SCEDPercentage – відсоток 

збільшення (зменшення) номінального графіка. 

Якщо потрібно визначити номінальний графік, то беруть SCEDPercentage 

= 100 і правий співмножник у рівнянні звертається в одиницю. Слід зазначити, 

що СОСОМО II обмежує діапазон ущільнення / розтягування графіка (від 75 до 

160 %). Причина проста – якщо планований графік істотно відрізняється від 

номінального, це означає внесення в проект високого ризику. 

 Хід роботи  

Припустимо, що надійшло замовлення від концерну «СуперАВТО». 

Необхідно створити ПЗ для робочої станції дизайнера автомобіля (РДА). 

Замовник визначив проблемну сферу проекту у своїй специфікації: 

 ПО РДА має формувати 2- і 3-мірні зображення для дизайнера; 

 дизайнер повинен вести діалог з РДА і керувати ним за допомогою 

стандартизованого графічного інтерфейсу користувача; 

 геометричні дані і прикладні дані мають міститися в базі даних РДА; 

 модулі проектного аналізу робочої станції мають формувати дані для 

широкого класу дисплеїв SVGA; 
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 ПО РДА має керувати і вести діалог з такими периферійними 

пристроями: миша, дигитайзер (графічний планшет для ручного 

введення), плотер (графобудівник), сканер, струменевий і лазерний 

принтери. 

   Насамперед потрібно деталізувати проблемну сферу. Слід визначити 

базові функції ПЗ і окреслити кількісні межі. Очевидно, потрібно визначити, 

що таке «стандартизований графічний користувальницький інтерфейс», якими 

мають бути розмір та інші характеристики бази даних РДА і т. д. 

   Будемо вважати, що ця робота виконана і що ідентифіковані такі 

основні функції ПЗ: 

   1. Засоби керування для користувача інтерфейсом СУПІ. 

   2. Аналіз двовимірної графіки А2Г. 

   3. Аналіз тривимірної графіки А3Г. 

   4. Керування базою даних УБС. 

   5. Засоби комп'ютерної дисплейної графіки КДГ. 

   6. Керування периферією УП. 

   7. Модулі проектного аналізу МПА. 

   Тепер потрібно оцінити кожну з функцій кількісно, за допомогою LOC-

оцінювання. Для кожної функції експерти надають найкраще, найгірше і 

ймовірне значення.    Очікувану LOC-оцінку реалізації функції визначаємо за 

формулою: 

LOCочiкувані = (LOCкращі + LOCгірші +4 х LOCймовір) / 6, 

результати розрахунків заносимо до табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 – Початкова таблиця оцінювання проекту 

Функція  Кращі. 

[LOC]  

Ймовір. 

[LOC]  

Гірші. 

[LOC]  

Очік. 

[LOC]  

Питома 

вартість 

[$/LОС] 

Вартість 

[$] 

Продукт. 

[LOC/ 

люд-міс] 

Витрати 

[люд-міс] 

СУПІ  1800  2400  2650  2340    

А2Г  4100  5200  7400  5380    

АЗГ  4600  6900  8600  6800    

УБД  2950  3400  3600  3350    

КДГ  4050  4900  6200  4950    

УП  2000  2100  2450  2140    

МПА  6600  8500  9800  8400    

Усього  33360       
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Для визначення питомої вартості і продуктивності звернемося до архіву 

фірми, де зберігаються дані метричного базису вилучені з уже виконаних 

проектів. Припустимо, що з метричного базису вилучені дані за функціями-

аналогам, подані в табл. 2.2. 

Очевидно, що найбільшу питому вартість має рядок функції керування 

периферією (потрібні специфічні і конкретні знання з різноманітних 

периферійних пристроїв), найменшу питому вартість – рядок функції керування 

для користувача інтерфейсом (застосовуються широко відомі рішення). 

Таблиця 2.2 – Дані з метричного базису фірми 

Функція  LOCанi  ПИТ_ВАРТІСТЬанi[$ / LOC]  ПРОДУКТанi[LOC/люд-

міс]  

СУПІ  585  14  1260  

А_Г  3000  20  440  

УБД  1117  18  720  

КДГ  2475  22  400  

УП  214  28  1400  

МПА  1400  18  1800  

 

Уважається, що питома вартість рядка є константою і не змінюється під 

час реалізації. Отже, вартість розробки кожної функції розраховуємо за 

формулою: 

ВАРТІСТЬi = LOCочi х УД_ВАРТІСТЬанi. 

Для обчислення продуктивності розробки кожної функції виберемо 

найточніший підхід – підхід настроюваної продуктивності: 

ПРОДУКТ i =ПРОДУКТанi х (LOC анi / LOCочi). 

Відповідно, витрати на розробку кожної функції визначатимемо за 

висловом: 

ВИТРАТИ i = (LOCожi /ПРОІЗВ i)[люд.-міс]. 

Тепер ми маємо всі необхідні дані для завершення розрахунків. 

Заповнимо до кінця таблицю оцінювання нашого проекту (табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3 – Остаточна таблиця оцінювання проекту 

Функція  Кращі  Ймовір.  Гірші  Очік. 

[LOC]  

Питома 

вартість 

[S/LOC]  

Вартість 

[$]  

Продукт.

[LOC/ 

люд.-міс]  

Витрати 

[люд-міс]  

СУПІ  1800  2400  2650  2340  14  32760  315  7,4  

А2Г  4100  5200  7400  5380  20  107600  245  21,9  

A3Г  4600  6900  8600  6800  20  136000  194  35,0  

УБД  2950  3400  3600  3350  18  60300  240  13,9  

КДГ  4050  4900  6200  4950  22  108900  200  24,7  

УП  2000  2100  2450  2140  28  59920  140  15,2  

МПА  6600  8500  9800  8400  18  151200  300  28,0  

Усього        33360    656680   146  

 

Ураховуючи важливість отриманих результатів, перевіримо розрахунки 

за допомогою FP-покажчиків. На цьому етапі оцінювання розумно припустити, 

що всі інформаційні характеристики мають середній рівень складності. У цьому 

випадку результати експертного оцінювання мають такий вигляд (табл. 2.4, 

2.5). 

Таблиця 2.4 – Оцінювання інформаційних характеристик проекту 

Характеристика  Кращі  Ймов.  Гір

ші  

Очікува

ні  

Складність  Кількість  

Уведення 20  24  30  24  х 4  96  

Виведення  12  15  22  16  х 5  80  

Запити  16  22  28  22  х 4  88  

Логічні файли  4  4  5  4  х 10  40  

Інтерфейсні файли  2  2  3  2  х 7  14  

Загальна кількість            318  
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Таблиця 2.5 – Оцінювання системних параметрів проекту 

Коефіцієнт регулювання складності Оцінка 

F1 Передачі даних 2 

F2 Розподілена обробка даних 0 

F3 Продуктивність 4 

F4 Поширеність використовуваної конфігурації 3 

F5 Швидкість транзакцій 4 

F6 Оперативне введення даних 5 

F7 Ефективність роботи кінцевого користувача 5 

F8 Оперативне оновлення 3 

F9 Складність обробки 5 

F10 Повторна використовуваність 4 

F11 Легкість інсталяції 3 

F12 Легкість експлуатації 4 

F13 Різноманітні умови розміщення 5 

F14 Простота змін 5 

 

Отже, отримуємо: 

FР = Загальна кількість х (0,65+ 0,01 х) = 318 x 1,17 = 372. 

Використовуючи значення продуктивності, узяте в метричному базисі 

фірми, 

Продуктивність = 2,55 [FP / люд.-міс], 

 обчислюємо значення витрат і вартості: 

Витрати = FP / Продуктивність = 145,9 [люд.-міс], 

Вартість = Витрати х $ 4 500 = $ 656 500. 

Завдання 

Ознаймитися з прикладом розрахунку і виконати розрахунки проекту до 

курсової роботи.  
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Контрольні питання 

1. Назвіть дві складові у розмірі проекту. 

2. Охарактеризуйте модель етапу постархітектури. 

3. Що таке SCEDPercentage? 

4. Назвіть чинники витрат, згрупувавши їх за категоріями? 

5. Напишіть формулу перемноження всіх множників витрати, що дає 

множник постархітектурної моделі? 

6. За рахунок чого мінімізується трудомісткість роботи з факторами 

витрат? 

7. Як розраховується вартість розробки кожної функції? 

8. За якими формулами обчислюється значення витрат і вартості? 

Література: [1, 4–6]. 

 

Практична робота № 3 

Тема. Методи аналізу, що орієнтовані на структури даних. Етапи 

аналізу 

Мета: ознайомитись з методами аналізу, що орієнтовані на структури 

даних. 

Короткі теоретичні відомості 

Під час структурного аналізу активно працюють тільки з потоками даних 

і процесами. 

Найбільш відомі два методи: метод Варньє–Орра і метод Джексона. 

У методі Варньє–Орра для зображення структур застосовують діаграми 

Варньє. 

Для побудови діаграм Варньє використовують 3 базових елементи: 

послідовність, вибір, повторення (рис. 3.1). 



 
16 

 

Рисунок 3.1 – Базові елементи в діаграмах Варньє 

 

Метод Джексона передбачає 6 кроків. Три кроки виконуються на етапі 

аналізу, а решта – на етапі проектування. 

1. Об’єкт-дія. Визначаються об’єкти – джерела або приймачі інформації 

та дії - події реального світу, що впливають на об’єкти. 

2. Об’єкт-структура. Дії над об'єктами зображують діаграми Джексона. 

3. Початкове моделювання. Об’єкти і дії зображують обробну модель. 

Визначають зв'язки між моделлю і реальним світом. 

4. До визначення функцій. Виділяють і описують сервісні функції. 

5. Облік системного часу. Визначають і оцінюють характеристики 

планування майбутніх процесів. 

6. Реалізація. Узгодження із системним середовищем, розробка апаратної 

платформи. 

Хід роботи 

Як показано на рис. 3.2, за допомогою елементів «послідовність», «вибір» 

і «повторення» можна будувати інформаційні структури з будь-якою кількістю 

рівнів ієрархії. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Структура газети у вигляді діаграми Варньє 

Послідовність 

 

 

Вибір 

 

Повторення де n – кількість повторень 

Газета 

Первинний 

розділ 

 

Редактор- 

ський розділ 

 

Вторинний  

розділ 

 

Головні новини 
Національні новини 
Місцеві новини 
 
Редакторські колонки (1, 3) 
Листи (1, N) 
Оцінка (0, 1) 
 

Спортиві новини 
 

Комерційні новини 
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Як бачимо, для зображення структури газети тут використовують три 

рівні ієрархії. 

Завдання 

Згідно з завданням курсової роботи з навчальної дисципліни «Технологія 

розробки програмного забезпечення» зробити аналіз даних і потоків даних 

використовуючи один з наведених методів. 

Контрольні питання 

1. Що містить діаграма керуючих потоків?  

2. Що забезпечують методи, орієнтовані на структури даних?  

3. Які є два найбільш відомі методи?  

4. Яке завдання розв’язує  метод Джексона?  

5. Скільки кроків передбачає метод  Джексона? Назвіть ці кроки. 

Література: [2, 3, 9]. 

 

Практична робота № 4 

Тема. Типи архітектур та їх моделі. Нотації стандарти та 

інструментальні засоби. Етапи проектування 

Мета: ознайомитися з етапами проектування. 

Короткі теоретичні відомості 

Стадії розробки ПО – це етапи, які проходять команди розробників ПЗ, 

перш ніж програма виявится доступною для широко кола користувачів. 

Розробка ПО починається з початкового етапу розробки (стадія «пре-альфа») і 

триває на стадіях, на яких продукт допрацьовується і модернізується. 

Фінальним етапом цього процесу є випуск на ринок остаточної версії 

програмного забезпечення («загальнодоступного релізу»). 

Програмний продукт проходить такі стадії: 

 аналіз вимог до проекту; 

 проектування; 

 реалізація; 
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 тестування продукту; 

 упровадження і підтримка. 

Кожній стадії розробки ПО присвоюється певний порядковий номер. 

Також кожен етап має свою власну назву, яка характеризує готовність 

продукту на цій стадії. 

Життєвий цикл розробки ПЗ: 

 Пре-альфа; 

 Альфа; 

 Бета; 

 Реліз-кандидат; 

 Реліз; 

 Пост-реліз. 

Хід роботи 

Таблиця прийняття рішень (decision table) – вдалий інструмент для 

упорядкування складних бізнес вимог, які мають бути реалізовані в продукті. У 

таблицях рішень подано набір умов, одночасне виконання яких має привести до 

певної дії (рис. 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Таблиця прийняття рішень 
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Завдання 

Згідно із завданням курсової роботи з навчальної дисципліни 

«Технологія розробки програмного забезпечення» розробити таблицю 

прийняття рішень, використовуючи Інтернет ресурс www.quizful.net, 

bugsclock.blogspot.com і технічне завдання до проекту. 

Література: [2, 3, 6, 8, 9]. 

 

Практична робота № 5 

Тема. Типи тестів. Розробка, керована тестами (Test Driven 

Development) 

Мета: ознайомитися з методами аналізу, що орієнтовані на структури 

даних. 

Короткі теоретичні відомості 

Традиційні тестові варіанти орієнтовані на перевірку послідовності: 

уведення вихідних даних – обробка – виведення результатів – або на перевірку 

внутрішньої керуючої (інформаційної) структури окремих модулів. Об’єктно-

зорієнтовані тестові варіанти перевіряють стан класів. Отримання інформації 

про стан ускладнюють такі об’єктно-зорієнтовані характеристики, як 

інкапсуляція, поліморфізм і успадкування. 

  Інкапсуляція впливає на те, що інформацію про стан класу можна 

отримати тільки за допомогою вбудованих в нього операцій, які повертають 

значення властивостей класу. 

Поліморфізм створює прецендент: під час звернення, поліморфній 

операції важко визначити, яка реалізація буде перевірятися. Нехай потрібно 

перевірити виклик функції y = functionA (x). 

У стандартному ПО достатньо розглянути одну реалізацію поведінки, яка 

забезпечує обчислення функції. У об’єктно-зорієнтованому ПО доведеться 

розглядати поведінку реалізації Базовий_клас :: functionA (х), Похідний_клacc :: 

functionA (x), Спадкоємець_Похідного_класу :: functionA (х). Тут подвійним 

двокрапкою від імені операції відділяється ім’я класу, у якому розміщена 

http://www.quizful.net/
http://bugsclock.blogspot.com/
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операція (це позначення UML). Отже, в об’єктно-зорієнтованому контексті 

кожен раз під час виклику functionA (x) слід розглядати набір різних 

поводжень. Звичайно, підхід до тестування базових і похідних класів майже 

однаковий. Різниця полягає лише в обліку використовуваних системних 

ресурсів. 

Спадкування також може ускладнити проектування тестових варіантів. 

Нехай Батьківський_клас містить операції успадкована() і перевизначена(). 

Дочірній_класс визначає операцію перевизначена() по-своєму. Очевидно, що 

реалізація Дочірній_клас :: перевизначена() має повторно тестуватися, адже її 

зміст змінився. Але чи потрібно повторно тестувати операцію Дочірній_клас :: 

успадкована()? 

Розглянемо наступний випадок. Нехай операція Дочірній_клас :: 

успадкована() викликає операцію перевизначений(). До чого це призводить? 

Оскільки реалізація операції перевизначений() змінена, операція Дочірній_клас 

:: успадкована() може не відповідати цій новій реалізації. Тому потрібні нові 

тести, хоча зміст операції успадкована() не змінено. 

Важливо відзначити, що для операції Дочірній_клас :: успадкована () 

може проводитися тільки підмножина тестів. Якщо частина операції 

успадкована () не залежить від операції перевизначений (), тобто немає її 

дзвінка або дзвінка будь-якого коду, який побічно її викликає, то її не потрібно 

повторно тестувати в дочірньому класі. 

Батьківський_клас :: перевизначена() і Дочірній_клас :: перевизначена() – 

це дві різні операції з різними специфікаціями і реалізаціями. Кожна з них 

перевіряється самостійним набором тестів, які націлені на ймовірні помилки: 

помилки інтеграції, помилки умов, граничні помилки і т. д. Однак самі операції 

зазвичай схожі. Набори їх тестів перекриватимуться. Чим краща якість 

об’єктно-зорієнтованого проектування, тим більше перекриття. Отже, нові 

тести потрібно формувати тільки для тих вимог до операції Дочірній_клас :: 

перевизначена(), що не покриваються тестами для операції Батьківський_клас :: 

перевизначена(). 
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Хід роботи 

Помилки, пов’язані з взаємодією підсистем, відбуваються, коли поведінка 

однієї підсистеми створює передумови для відмови іншої підсистеми. 

Тестування, засноване на сценаріях, орієнтоване на дії користувача, а не 

на дії програмної системи. Це означає фіксацію завдань, які виконує 

користувач, а потім застосування їх в якості тестових варіантів. Завдання 

користувача фіксуються за допомогою елементів Use Case. 

Сценарії елементів Use Case виявляють помилки взаємодії, кожна з яких 

може бути наслідком багатьох причин. Тому відповідні тестові варіанти 

складніші і краще відображають реальні проблеми. За допомогою одного тесту, 

заснованого на сценарії, перевіряється безліч підсистем. 

Розглянемо, наприклад, проектування тестів, заснованих на сценаріях, 

для текстового редактора. 

Робочі сценарії опишемо у вигляді специфікацій елементів Use Case. 

Елемент Use Case: Виправляти чернетку. 

Передумови: зазвичай друкують чернетку, читають її і виявляють 

помилки, які не видно на екрані. Цей елемент Use Case описує події, які при 

цьому відбуваються. 

1. Друкувати весь документ. 

2. Прочитати документ, змінити певні сторінки. 

3. Після внесення зміни сторінка передруковується. 

4. Іноді передруковуються кілька сторінок.    Цей сценарій визначає як 

вимоги тестів, так і вимоги користувача. Вимоги користувача очевидні, йому 

потрібні:   метод для друку окремої сторінки; метод для друку діапазону 

сторінок. 

Під час тестування перевіряється редакція тексту як до друку, так і після 

друку. Розробник тесту може сподіватися виявити, що функція друку викликає 

помилки в функції редагування. Це означатиме, що дійсно дві програмні 

функції залежать одна від одної. 

Елемент Use Case: Друкувати нову копію 
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Передумови: хтось просить користувача надрукувати копію документа. 

1. Відкрити документ. 

2. Надрукувати документ. 

3. Закрити документ. 

І в цьому випадку підхід до тестування майже очевидний, за винятком 

того, що не визначено, звідки з’явився документ. Він був створений раніше в 

задачі. Чи означає це, що тільки ця задача впливає на сценарій? 

У багатьох сучасних редакторах запам’ятовуються дані про останній друк 

документа. За замовчуванням цей друк можна повторити. Після сценарію 

Виправляти чернетку досить вибрати в меню Друк, а потім натиснути кнопку 

Друк в діалоговому вікні – у результаті повторюється друк останньої 

виправленої сторінки. Отже, скоригований сценарій набуде вигляду: 

Елемент Use Case: Друкувати нову копію. 

1. Відкрити документ. 

2. Вибрати в меню пункт Друк. 

3. Перевірити, що друкувалося, і якщо друкувався діапазон сторінок, 

то вибрати опцію Друкувати цілий документ. 

4. Натиснути кнопку Друк. 

5. Закрити документ. 

Цей сценарій вказує можливу помилку специфікації: редактор робить те, 

що користувач очікує від нього. Замовники часто забувають про перевірку, яка 

передбачена кроком.   

Завдання 

 Згідно із завданням курсової роботи з навчальної дисципліни 

«Технологія розробки програмного забезпечення» розробити план тестування, 

для цього можливо використовувати будь який програмний продукт, що 

знаходиться в інтернеті у вільному доступі www.protesting.ru, bugscatcher.net, 

qalight.com.ua, thinkingintests.wordpress.com, www.zeelabs.com, devopswiki.net, 

hvorostovoz.blogspot.com, istqbexamcertification.com,  www.testingexcellence.com. 

 

http://www.protesting.ru/
http://bugscatcher.net/
http://qalight.com.ua/
https://thinkingintests.wordpress.com/
http://www.zeelabs.com/
http://devopswiki.net/
http://hvorostovoz.blogspot.com/
http://istqbexamcertification.com/
http://www.testingexcellence.com/
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Контрольні питання 

1. Поясніть особливості тестування об’єктно-зорієнтованих модулів. 

2. У чому полягає суть методики тестування інтеграції об’єктно-

зорієнтованих систем, заснованої на потоках? 

3. Поясніть зміст методики тестування інтеграції об’єктно-зорієнтованих 

систем, заснованої на використанні. 

4. У чому полягають особливості об’єктно-зорієнтованого тестування 

правильності? 

5. До чого призводить облік інкапсуляції, поліморфізму і наслідування 

під час проектування тестових варіантів? 

6. Поясніть зміст тестування, заснованого на помилках. 

7. Поясніть зміст тестування, заснованого на сценаріях. 

8. Чим відрізняється тестування поверхневої структури від тестування 

глибинної структури системи? 

Література: [2, 3, 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 знань 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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Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Технологія розробки програмного забезпечення» для студентів 

денної форми навчання зі спеціальності 113 – «Прикладана математика» 

освітнього ступеня «Магістр» 
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