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В даній роботі показано важливість врахування типу 

проекту для вибору метрик складності та якості програмного 

забезпечення на етапі проектування; досліджено метрики складності 

та  якості з точки зору їх застосовності для різних типів проектів. 

In this paper the importance of taking into account the project type 

to choose the software complexity and quality metrics on the design stage 

are shown; software quality and complexity metrics in terms of their 

applicability to different projects types are investigated.  

Метрики складності та якості програмного забезпечення на 

етапі проектування, проект програмного забезпечення, класифікація 

проектів програмного забезпечення, вибір метрик складності та 

якості для проектів. 

 

Вступ. Одним з основних засобів аналізу і оцінювання 

складності та якості програмного забезпечення (ПЗ) є метричний 

аналіз. Метрика визначається як міра ступеня володіння властивістю, 

яка має числове значення. 

У галузі дослідження програмних метрик залишається ряд 

невирішених питань [1, 2]:  

1) технологія вимірювання якості ще не досягла зрілості - 

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 - створено більше 

тисячі метрик, кожен постачальник "вимірювальної" системи пропонує 

власні способи оцінки якості і відповідно метрики;  

3) існує проблема складності інтерпретації величин метрик - 

значення метрик, одержані за допомогою "вимірювальних систем", 
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неінформативні або малоінформативні для користувача, замовника, а 

часто і для програміста;  

4) метрики розраховуються лише для готового ПЗ - всі 

"вимірювальні" системи орієнтовані на розрахунок метрик для 

програмного коду, але часто є необхідність у розрахунку метрик вже 

на етапі проектування - метрик складності та якості з точними 

значеннями для проекту ПЗ і метрик складності та якості з 

прогнозованими значеннями для розроблюваного за проектом 

програмного забезпечення;  

5) низький рівень автоматизації аналізу та опрацювання 

метрик складності та якості програмного забезпечення - на сьогодні  

автоматизовано лише процеси збирання, реєстрації та обчислення 

метричної інформації;  

6) відсутня можливість порівняння принципово нового 

проекту з попередніми, що призводить до неможливості інтерпретації 

одержаних метрик для нового проекту;  

7) основними параметрами при виборі проекту ПЗ є вартість 

та тривалість розроблення і репутація фірми-проектувальника, але 

рішення, прийняті на основі цих параметрів, не завжди гарантують 

належну якість і потрібну складність ПЗ;  

8) метрики ПЗ не враховують тип проекту, його призначення 

та область застосування, хоча проекти ПЗ різних типів з різним 

призначенням та областю застосування вимагають кардинально різних 

оцінок складності та якості, тобто використання різних метрик вже на 

етапі проектування. 

Саме через невирішеність цих питань поки що неможливо 

створити бездефектне, просте та високоякісне ПЗ.  

Отже, для оцінювання складності та якості ПЗ на етапі 

проектування за допомогою метрик слід спочатку провести попереднє 

опрацювання інформації про тип та характеристики проекту, 

визначити місце проекту у загальній класифікації проектів, а також 

дослідити метрики складності та якості, які можна застосувати для 

проекту програмного забезпечення даного типу.   

1. Вибір метрик складності ПЗ з врахуванням типу 

проекту. Проекти ПЗ можна класифікувати за наступними ознаками 

[3-7]:  

1) розмір (органічні, розділені, вбудовані проекти);  
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2) методи проектування (функціонально-орієнтовані, об'єктно-

орієнтовані, компонентні, сервіс-орієнтовані проекти, проекти на 

основі структур даних);  

3) функціональність (базові проекти, прикладні проекти — 

універсальні, метод-орієнтовані, проблемно-орієнтовані проекти, 

проекти ПЗ глобальних мереж, проекти ПЗ організації 

обчислювального процесу); 

4) нефункціональні вимоги (бездефектні, модульні, стандартні 

проекти; монопроекти, мультипроекти, мегапроекти);  

5) засоби розроблення (проекти програм мовами низького 

рівня, високого рівня, надвисокого рівня; проекти програм 

імперативними, декларативними, об'єктно-орієнтованими, сценарними 

мовами і мовами паралельних обчислень);  

6) сфера використання (виробничі, технологічні, фінансові, 

маркетингові, дослідницькі проекти, проекти критичного 

застосування);  

7) ступінь новизни (новаторські, рутинні проекти). 

Основні характеристики всіх типів проектів наведені у [4-7].  

У [1] було виконано вибір метрик складності та якості ПЗ, які 

можливо використовувати вже на етапі проектування. У [2] наведено 

алгоритми обчислення обраних метрик складності та якості ПЗ етапу 

проектування. 

Проаналізуємо кожну метрику складності, враховуючи 

особливості її розрахунку та її інформацію [2], а також основні 

характеристики проекту певного типу [3]. Результати такого аналізу 

відображені у таблиці 1. 

 

Таблиця 1. Вибір метрик складності ПЗ для проектів певного типу 

№ Метрика 

складності 

Типи проектів, для яких застосовна метрика 

(1) (2) (3) 

1 Метрика 

Чепіна 

Органічні, розділені, вбудовані; функціонально-

орієнтовані, проекти на основі структур даних; 

універсальні, проблемно-орієнтовані; бездефектні, 

модульні, стандартні; монопроекти; проекти 

програм, які створюватимуться імперативними 

мовами програмування високого рівня; виробничі, 

технологічні, дослідницькі та проекти критичного 

застосування; новаторські, рутинні 
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(1) (2) (3) 

2 Метрика 

Джилба 

абсолютна 

Органічні, розділені, вбудовані; функціонально-

орієнтовані, проекти на основі структур даних; 

універсальні, проблемно-орієнтовані; бездефектні, 

модульні, стандартні; монопроекти; проекти 

програм, які створюватимуться імперативними 

мовами програмування високого рівня; виробничі, 

технологічні, дослідницькі та проекти критичного 

застосування; новаторські, рутинні 

3 Метрика 

Мак-Клура 

(загальна 

складність 

ПЗ) 

Органічні, розділені, вбудовані; функціонально-

орієнтовані, компонентні; універсальні, 

проблемно-орієнтовані; бездефектні, модульні, 

стандартні; монопроекти, мультипроекти; проекти 

програм, які створюватимуться імперативними 

мовами програмування високого рівня; виробничі, 

технологічні, дослідницькі та проекти критичного 

застосування; новаторські, рутинні 

4 Метрика 

Кафура 

(інформа-

ційна 

складність 

модуля) 

Органічні, розділені, вбудовані; функціонально-

орієнтовані, проекти на основі структур даних; 

універсальні, проблемно-орієнтовані; бездефектні, 

модульні, стандартні; монопроекти, 

мультипроекти; проекти програм, які 

створюватимуться імперативними мовами 

програмування високого рівня; виробничі, 

технологічні, дослідницькі та проекти критичного 

застосування; новаторські, рутинні 

5 Очікувана 

LOC-оцінка 

Органічні, розділені, вбудовані; функціонально-

орієнтовані, компонентні; універсальні, 

проблемно-орієнтовані; бездефектні, модульні, 

стандартні; монопроекти, мультипроекти; проекти 

програм, які створюватимуться імперативними 

мовами програмування високого рівня; виробничі, 

технологічні, дослідницькі та проекти критичного 

застосування; рутинні 

6 Метрика 

Холстеда 

(складність 

програми) 

Органічні, розділені, вбудовані; функціонально-

орієнтовані, проекти на основі структур даних; 

універсальні, проблемно-орієнтовані; бездефектні, 

модульні, стандартні; монопроекти; проекти  

(1) (2) (3) 
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  програм, які створюватимуться імперативними 

мовами ; виробничі, технологічні, дослідницькі та 

проекти критичного застосування; рутинні 

7 Метрика 

Маккейба 

(циклома-

тична 

складність 

ПЗ) 

Органічні, розділені, вбудовані; функціонально-

орієнтовані, проекти на основі структур даних; 

універсальні, проблемно-орієнтовані; бездефектні, 

модульні, стандартні; монопроекти, 

мультипроекти; проекти програм, які 

створюватимуться імперативними мовами 

програмування високого рівня; виробничі, 

технологічні, дослідницькі та проекти критичного 

застосування; новаторські, рутинні 

8 Метрика 

Джилба 

відносна 

Органічні, розділені, вбудовані; функціонально-

орієнтовані, проекти на основі структур даних, 

компонентні; універсальні, проблемно-орієнтовані; 

бездефектні, модульні, стандартні; монопроекти, 

мультипроекти; проекти програм, які 

створюватимуться імперативними мовами 

програмування високого рівня; виробничі, 

технологічні, дослідницькі та проекти критичного 

застосування; рутинні 

9 Прогнозо-

вана 

кількість 

операторів 

програми 

Органічні, розділені, вбудовані; функціонально-

орієнтовані, проекти на основі структур даних; 

універсальні, проблемно-орієнтовані; бездефектні, 

модульні, стандартні; монопроекти, 

мультипроекти; проекти програм, які 

створюватимуться імперативними мовами 

програмування високого рівня; виробничі, 

технологічні, дослідницькі та критичні; рутинні  

10 Прогнозо-

вана оцінка 

складності 

інтерфейсів 

ПЗ 

Органічні, розділені, вбудовані; функціонально-

орієнтовані, проекти на основі структур даних, 

компонентні; універсальні, проблемно-орієнтовані; 

бездефектні, модульні, стандартні; монопроекти, 

мультипроекти; проекти програм, які 

створюватимуться імперативними мовами 

програмування високого рівня; виробничі, 

технологічні, дослідницькі та критичні; рутинні 

2. Дослідження вибору метрик якості ПЗ з врахуванням 

типу проекту. Проаналізуємо кожну метрику якості з точки зору її 
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застосовності для проекту певного типу, враховуючи алгоритм 

обчислення метрики, її інформаційне наповнення [2] та особливості 

проекту певного типу [3]. Проведений аналіз відображено у таблиці 2. 

 

Таблиця 2. Вибір метрик якості ПЗ для проектів певного типу 

№ Метрика якості Типи проектів, для яких застосовна 

метрика 

(1) (2) (3) 

1 Метрика зв'язності Органічні, функціонально-орієнтовані, 

прикладні проекти, за якими ПЗ 

розроблятиметься імперативною мовою 

програмування високого рівня і які мають 

широку сферу використання 

2 Метрика зчеплення Органічні або розділені, функціонально-

орієнтовані або компонентні, прикладні 

проекти, за якими ПЗ розроблятиметься 

імперативною мовою програмування 

високого рівня і які мають широку сферу 

використання 

3 Метрика звертання 

до глобальних 

змінних 

Органічні, розділені або вбудовані, 

функціонально-орієнтовані або 

компонентні, прикладні проекти, за якими 

ПЗ розроблятиметься імперативною мовою 

програмування високого рівня і які мають 

широку сферу використання 

4 Час модифікації 

моделей 

Проекти будь-якого типу 

5 Загальна кількість 

знайдених помилок  

Проекти будь-якого типу 

6 Прогнозований 

загальний час 

розроблення ПЗ 

Органічні, розділені або вбудовані, 

функціонально-орієнтовані або 

компонентні, прикладні проекти, за якими 

ПЗ розроблятиметься імперативною мовою 

програмування високого рівня і які мають 

широку сферу використання 

 

(1) (2) (3) 

7 Час виконання Органічні, розділені або вбудовані, 
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робіт процесу 

проектування ПЗ 

функціонально-орієнтовані або 

компонентні, прикладні проекти, за якими 

ПЗ розроблятиметься імперативною мовою 

програмування високого рівня і які мають 

широку сферу використання 

8 Очікувана вартість 

розроблення ПЗ 

Проекти будь-якого типу 

9 Прогнозована вар-

тість перевірки 

якості ПЗ 

Проекти будь-якого типу 

10 Прогнозована 

продуктивність 

розроблення ПЗ 

Проекти будь-якого типу 

11 Прогнозовані 

витрати на 

реалізацію 

програмного коду 

Проекти будь-якого типу 

12 Прогнозований 

функційний розмір 

Органічні, розділені або вбудовані, 

функціонально-орієнтовані або 

компонентні, прикладні проекти, за якими 

ПЗ розроблятиметься імперативною мовою 

програмування високого рівня  

13 Прогнозована 

оцінка трудовитрат 

за моделлю Боема 

Органічні, розділені або вбудовані, 

функціонально-орієнтовані або 

компонентні, прикладні проекти, за якими 

ПЗ розроблятиметься імперативною мовою 

програмування високого рівня і які мають 

широку сферу використання  

14 Прогнозована 

оцінка тривалості 

проекту за 

моделлю Боема 

Органічні, розділені або вбудовані, 

функціонально-орієнтовані або 

компонентні, прикладні проекти, за якими 

ПЗ розроблятиметься імперативною мовою 

програмування високого рівня і які мають 

широку сферу використання 

 

Висновки. На сьогодні проекти ПЗ різних типів з різним 

призначенням та областю застосування вимагають кардинально різних 

оцінок якості та складності, тобто використання різних метрик вже на 

етапі проектування.  



Хмельницький, 26-27 квітня 2012р. 
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Автори аналізують метрики складності та якості програмного 

забезпечення з точки зору їх застосовності на етапі проектування для 

конкретного типу проекту, що дасть можливість оцінити складність та 

якість будь-якого, навіть принципово нового, проекту, простежити 

його життєвий цикл та спрогнозувати складність і якість 

розроблюваного за проектом програмного забезпечення.  
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