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У даній статті показано приклад застосування методу 

аналізу ієрархій для побудови ієрархії середовищ програмування, яка 

надає підтримку вибору оптимального середовища програмування для 

системного програмного забезпечення відповідно до вимог 

користувача. 

In this paper the example of use of the hierarchy analysis method 

for constructing of programming environments hierarchy is shown. The 

developed programming environments hierarchy supports the selection of 

optimal programming environment for system software according to user 

requirements. 
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Вступ. Наразі перед будь-якою компанією, що займається 

розробленням системного програмного забезпечення (СПЗ), постає 

задача вибору середовища програмування. Очевидно, що цей вибір 

зводиться до багатокритеріальної задачі і далеко не очевидний. 

Багатокритеріальність вибору середовища програмування полягає у 

тому, що кожне існуюче середовище програмування слід оцінювати не 

за одним критерієм, а за сукупністю багатьох показників (критеріїв), 

що розглядаються одночасно. 

Безліч інформації про середовища програмування програміст 

може знайти в мережі Інтернет, але ця інформація не є 

структурованою. Надзвичайно багато часу програміст витрачає на 

пошук оптимального рішення щодо вибору середовища 

програмування, читаючи форуми та шукаючи порад більш досвідчених 

користувачів, але такі поради не можуть бути достатньо об’єктивними, 

адже, як відомо, вибір середовища програмування здебільшого є 

справою звички. Програмісти зазвичай використовують для 

розроблення СПЗ ті середовища, з якими вони вже давно працюють та 



Хмельницький, 23-25 квітня 2014р. 

 

Всеукраїнська НПК «Інтелектуальні технології в системному програмуванні» 2 

до особливостей (переваг та недоліків) яких звикли. Освоєння нового 

середовища програмування вимагає значних витрат часу та коштів, 

причому ціна на сучасні засоби розроблення програмного 

забезпечення (ПЗ) може сягати 1000$ за одну ліцензію. Зрозуміло, що 

якщо необхідно забезепечити середовищем програмування штат 

програмістів, припустимо, невеликої компанії з 10-30 працівників, то 

витрати стають досить значними. Важливим є питання, чи є реальною 

така висока ціна для існуючих середовищ програмування. Але значно 

важливішим є питання, чи є реальною висока ціна для середовища 

програмування в контексті поставленого завдання. Можливо, для 

виконання поставлених перед програмістом задач буде достатньо 

більш дешевого або взагалі безкоштовного середовища. Отже, наразі 

актуальною задачею є підтримка вибору середовища програмування 

для системного програмного забезпечення, яка полягає у виборі 

найкращого рішення з безлічі можливих (оптимізація) та 

упорядкуванні можливих рішень за переважністю (ранжування).   

Постановка задачі. Із аналізу сучасного стану галузі вибору 

середовища програмування для системного програмного забезпечення 

слідує, що перспективним напрямком досліджень є аналіз існуючих 

середовищ програмування та створення математичної моделі 

середовища програмування, а також підтримка вибору оптимального 

середовища програмування відповідно до вимог користувача. 

1. Аналіз сучасних середовищ програмування. В якості 

елементів вибору (альтернатив) було обрано п’ять відомих середовищ 

програмування: 

1) Microsoft Visual Studio [1] – дуже потужне середовище 

програмування від Microsoft. Дає змогу програмувати мовами Visual 

C#, Visual Basic, Visual C++, Visual J#, JavaScript. Прикладні програми, 

створені в цьому середовищі, орієнтовані не лише на операційні 

системи (ОС) Windows, але й на UNIX-системи. Має потужний 

інструментарій для створення СПЗ. Дане інтегроване середовище 

дозволяє розробляти як консольні додатки, так і додатки з графічним 

інтерфейсом, в тому числі за підтримки технології Windows Forms, а 

також web-сторінки, web-додатки та web-служби. Є дуже зручні 

компоненти для проведення тестування. Ціна достатньо висока. 

2) Borland Builder [2] – середовище програмування від Borland, 

не є надто потужним. Використовує концепцію швидкого розроблення 

додатків (RAD - rapid application development), яка дозволяє суттєво 

зменшити обсяг "ручного" кодування, підвищує продуктивність праці 
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програмістів та скорочує тривалість циклу розроблення [2]. Концепція 

швидкого розроблення додатків, втілена у середовище Borland C++ 

Builder 6.0, дає можливість створювати інтерфейс користувача, 

використовуючи техніку drag-and-drop. Має доволі зручний та 

зрозумілий інтерфейс з невеликою кількістю компонентів. Дозволяє 

створювати стабільні функціональні програми. Середовище C++ 

Builder дозволяє створювати як консольні додатки, так і додатки з 

графічним інтерфейсом користувача, та приховує деякі низькорівневі 

деталі програмування. Недолік полягає у тому, що прикладні програми 

працюватимуть тільки під ОС Windows. У своєму арсеналі має лише 

одну мову програмування – Visual C. Має великий набір компонентів. 

Ціна середня.  

3) Delphi [3] – імперативне, структуроване, об’єктно-

орієнтоване середовище програмування. Не дуже потужне 

середовище, але в ньому можна створювати стабільні програми. Має 

зрозумілий інтерфейс. Присутні лише 2 мови програмування, одна з 

яких – Object Pascal. Наразі у середовищі Delphi реалізована 

можливість створювати додатки для MS Windows, Linux, Apple Mac 

OS, IOS, Google Android.  

4) Borland Delphi [4] – інтегроване середовище програмування 

для MS Windows, Apple Mac OS, IOS, Google Android. Має в своєму 

арсеналі декілька нових компонентів, що спрощують роботу 

тестувальникам. Має зрозумілий зручний інтерфейс та включає в себе 

3 мови програмування (зокрема Visual Basic .NET). Програми написані 

на Basic .NET запускаються на будь-якій платформі. Має багато 

компонентів. Ціна – вище середньої. 

5) Sharp Develop [5] – вільне середовище програмування, 

створене групою незалежних програмістів. Має простий класичний 

інтерфейс. Мови програмування – С#, Visual Basic .NET, Boo, 

IronPython, IronRuby, F#m C++. Програми, написані у середовищі 

Sharp Develop, можуть працювати на будь-якій платформі. Має 

візуальний редактор, інтегровані відлагоджувач та профайлер, 

конвертор коду між мовами С#, Visual Basic .NET, Boo, IronPython. 

Безкоштовне середовище. 

2. Математична модель середовища програмування. 

Середовище програмування служить для розроблення програм і є 

орієнтованим на конкретну мову або декілька мов програмування [6]. 

В загальному основні характеристики середовища програмування 

можна представити у наступному вигляді – рис.1. 
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Рис. 1. Характеристики середовища програмування 

 

Виходячи з аналізу сучасних середовищ програмування та 

характеристик середовища програмування, побудуємо математичну 

модель середовища програмування: 

},,,,{ ACTIntCostOSCAPLPE  , 

де },...,{ 1 naplaplAPL  - множина доступних у середовищі мов 

програмування ( n  - кількість доступних мов програмування); 

},...,{ 1 moscoscOSC   - множина операційних систем, з якими 

сумісні розроблені у середовищі прикладні програми ( m  - кількість 

операційних систем, з якими сумісні розроблені прикладні програми); 

Cost  - ціновий рівень середовища програмування (наприклад, за 5-

бальною шкалою (оцінка «5» позначає найнижчий ціновий рівень): «1» 

- для Microsoft Visual Studio, «5» - для безкоштовного Sharp Developer і 

т.і.); Int  - експертна оцінка інтерфейсу (наприклад, за 5-бальною 

шкалою (оцінка «5» позначає найкращий інтерфейс): «5» - для Borland 

Delphi, «4» - для Sharp Developer і т.і.); },...,{ 1 kactactACT   - 

множина компонентів середовища, призначених для проведення 

тестування ( k  - кількість компонентів для проведення тестування). 

3. Застосування методу аналізу ієрархії для вибору 

середовища програмування системного ПЗ. Застосуємо для 

вирішення задачі вибору оптимального середовища програмування 

метод аналізу ієрархії (МАІ) [7-10], основними етапами якого є:            

1) декомпозиція  проблеми на складові, зручні для порівняння;             

2) розподіл складових за рівнями та встановлення суттєвих зв’язків;    

3) попарне порівняння елементів кожного рівня; 4) синтез усіх рівнів 

та впорядкування елементів вибору за пріоритетністю для особи, що 

приймає рішення (ОПР). 



Хмельницький, 23-25 квітня 2014р. 

Всеукраїнська НПК «Інтелектуальні технології в системному програмуванні» 5 

Проведемо декомпозицію задачі на складові на основі методу 

аналізу ієрархії [7]: 

0 рівень –– вибір середовища програмування (ВСП) 

системного ПЗ. 

1 рівень – сили ієрархії: для FreeWare (безкоштовне програмне 

забезпечення); для Commercial Software (платне програмне 

забезпечення). 

2 рівень – актори (учасники) ієрархії: молодший програміст 

(Junior); програміст; тестувальник. 

3 рівень – цілі акторів: Довідник; Простота використання; 

Читабельність коду; Продуктивність; Швидкість написання; 

Швидкість роботи програми; Кінцевий розмір дистрибутиву (exe-

файл); Кількість мов програмування; Швидкість освоєння, кількість 

компонентів; Налагоджувач. 

4 рівень – альтернативи: Microsoft Visual Studio; Borland 

Builder; Delphi; Borland Delphi; Sharp Develop. 

Результати порівняння елементів 4-го рівня по відношенню до 

критеріїв 3-го рівня зведено в таблицю 1, у якій альтернативи 

проранжовано експертами, починаючи з одиниці (1) – для найкращого 

елемента до четвірки (4) – для найгіршого.  

 

Таблиця 1. Опис альтернатив 

      Альтернативи 
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Довідник 1 2 3 2 4 

Простота використання 2 3 4 4 1 

Читабельність коду 1 2 3 3 1 

Продуктивність 1 2 3 2 4 

Швидкість написання 2 3 4 4 1 

Швидкість роботи програми 1 2 3 3 4 

Кінцевий розмір програми 1 1 2 1 3 

Кількість мов програмування 1 4 3 2 4 

Швидкість освоєння 1 1 2 2 3 

Кількість компонентів 3 1 4 2 4 

Налагоджувач 1 3 3 2 2 
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Як видно з таблиці 1, найвищий ранг за більшістю обраних 

критеріїв присвоєно Microsoft Visual Studio, що попередньо свідчить 

про перевагу даного середовища. Також видно, що альтернатива 3 – 

Delphi – за жодним критерієм не переважає інші.  

Також слід відзначити, що в даній ієрархії в якості критеріїв 

не розглядався такий важливий і вагомий критерій вибору як ціна, 

оскільки в якості учасників ієрархії було обрано тих, хто використовує 

програмне середовище як наданий інструмент у роботі, а не вирішує 

комерційні питання. Як видно з опису альтернатив, всі вони 

відрізняються за ціною і при включенні в ієрархію учасника, що 

відповідає за комерційний бік питання, наприклад, фінансового 

директора чи керівника компанії, вага яких в остаточному виборі 

зазвичай дуже суттєва, остаточне якісне і кількісне впорядкування 

елементів може бути принципово іншим [7].  

Відповідно до кількості елементів ієрархії кожного рівня і 

встановлених зв’язків ОПР сумісно з експертами було заповнено 

матриці попарних порівнянь (МПП) за шкалою Сааті, перевірено 

узгодженість побудованих матриць за допомогою максимального 

власного значення МПП max , індексу узгодженості (ІУ), 

випадкового індексу узгодженості (ВІ), відношення узгодженості (ВУ), 

знайдено вектори локальних пріоритетів (ВЛП) p  за допомогою 

головного власного вектора (ГВВ) v [7-9].  

Так, наприклад, на 0-му рівні заповнюється МПП, за якою 

впорядковуються сили ієрархії – безкоштовне та платне програмне 

середовище – за вкладом їх у досягнення основної мети (таблиця 2). 

 

Таблиця 2. Матриця попарних порівнянь 0-го рівня 

Вибір середовища 

програмування 

Безкоштовне 

 

Платне 

Безкоштовне 1 1/5 

Платне 5 1 

 

Останнім кроком декомпозиції задачі є утворення матриць 

локальних пріоритетів (МЛП) кожного рівня з відповідних векторів 

локальних пріоритетів iA , 1,0  mi , де m  - кількість рівнів [7-9] – 

таблиці 3-6. В таблицях 4-7 виділено найкращі елементи вибору за 

відповідним критерієм. 
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Таблиця 3. Матриця локальних пріоритетів (МЛП) 0-го 

рівня - 0A  

 ВСП 

Безкоштовне 0,167 

Платне 0,833 

  

Таблиця 4. МЛП 1-го рівня - 1A  

 Безкоштовне Платне 

Молодший програміст 0,122 0,066 

Програміст 0,558 0,382 

Тестувальник 0,320 0,551 

  

Таблиця 5. МЛП 2-го рівня - 2A  

 Молодший 

програміст 

Програміст 

 

Тестувальник 

Довідник 0,252   

Простота 

використання 
0,161   

Читабельність коду   0,188 

Продуктивність  0,358  

Швидкість написання 0,101 0,103  

Швидкість роботи 

програми 

 

 
0,158 

 

 

Кількість мов 

програмування 
 0,03 0,081 

Кінцевий розмір 

програми 
0,065 0,067  

Швидкість освоєння 0,376   

К-ть компонентів 0,045 0,239  

Налагоджувач  0,045 0,731 

 

 

 

 

 

 



Хмельницький, 23-25 квітня 2014р. 

 

Всеукраїнська НПК «Інтелектуальні технології в системному програмуванні» 8 

Таблиця 6. МЛП 3-го рівня - 3A  
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Visual 

Studio 
0,387 0,179 0,313 0,376 0,257 0,323 0,260 0,333 0,298 0,169 0,369 

Borland 

Builder 
0,212 0,149 0,176 0,215 0,153 0,292 0,260 0,288 0,298 0,425 0,109 

Delphi 0,119 0,081 0,099 0,121 0,088 0,154 0,138 0,152 0,158 0,068 0,109 

Borland 

Delphi 
0,212 0,081 0,099 0,215 0,088 0,154 0,260 0,152 0,158 0,270 0,206 

Sharp 

Develop 
0,069 0,510 0,313 0,074 0,415 0,078 0,082 0,075 0,089 0,068 0,206 

 

Другий основний етап процесу підтримки прийняття рішень – 

синтез – проводиться з нижнього рівня до верхнього, при цьому 

послідовно виконується впорядкування альтернатив по відношенню до 

всіх критеріїв попередніх рівнів, зокрема, по відношенню до головної 

мети ієрархії [7-10] – таблиці 7-9. 

 

Таблиця 7. Вибір середовища програмування по 

відношенню до акторів та їх цілей  - 232,3 AAA   

 Молодший 

програміст 
Програміст Тестувальник 

MS Visual 

Studio 
0,293 0,299 0,350 

Borland Builder 0,243 0,272 0,134 

Delphi  0,124 0,112 0,110 

Borland Delphi 0,158 0,202 0,190 

Sharp Develop 0,183 0,115 0,216 
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Таблиця 8. Вибір середовища програмування по 

відношенню до сил ієрархії  - 12,31,2,3 AAA   

 Безкоштовне Платне 

MS Visual Studio 0,315 0,327 

Borland Builder 0,225 0,194 

Delphi  0,113 0,112 

Borland Delphi 0,193 0,192 

Sharp Develop 0,155 0,175 

 

Таблиця 9. Вибір середовища програмування по 

відношенню до головної мети задачі  - 01,2,30,1,2,3 AAA   

 Вибір середовища 

програмування 
Ранг 

MS Visual Studio 0,331 1 

Borland Builder 0,192 3 

Delphi 0,11 5 

Borland Delphi 0,196 2 

Sharp Develop 0,172 4 

 

Висновки. У статті проведено аналіз сучасних середовищ 

програмування, на основі якого розроблено математичну модель 

середовища програмування, яка дає можливість оцінити середовище 

програмування для СПЗ більш точно, з врахуванням всіх його 

складових частин, а також дає можливість побудувати критерії та 

продукційні правила вибору середовища програмування для СПЗ, які 

підтримуватимуть організацію у виборі середовища програмування 

для системного програмного забезпечення. 

В результаті застосування методу аналізу ієрархій було 

побудовано ієрархію середовищ програмування для розроблення СПЗ, 

яка буде корисною для побудови критеріїв та продукційних правил 

вибору середовища програмування для СПЗ. Побудована ієрархія має 

наступний вигляд: 1) Microsoft Visual Studio (33,1%); 2) Borland Delphi 

(19,6%); 3) Borland Builder (19,2%); 4)  Sharp Develop (17,2%); 5) Delphi 

(11%). Аналіз ієрархії дає можливість визначити, що найкращим для 

СПЗ є середовище Microsoft Visual Studio, але ціна такого середовища 

є доволі високою. Наступними і практично рівними за технічними 

можливостями є середовища Borland Delphi, Borland Builder та  Sharp 
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Develop, причому середовище Sharp Develop є безкоштовним. На 

останньому місці перебуває, як і очікувалось, середовище Delphi. 

Перспективним напрямком подальших досліджень є побудова 

методу та алгоритму вибору середовища програмування для 

системного програмного забезпечення, а також проектування та 

реалізація системи підтримки прийняття рішень для вибору 

середовища програмування СПЗ на основі запропонованої концепції 

використання методу аналізу ієрархії. 
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