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Монографія містить змістовний науковий виклад нових теоретичних засад 

технології розроблення сімейств програмних систем  (СПС) у  генерувальному  

програмуванні (ГП). Визначено нову методологію виготовлення СПС з готових  

програмних ресурсів (модулів, компонентів повторного використання – КПВ і програм) з 

використанням  засобів ГП; теорію компонентного програмування; засоби  моделювання 

членів СПС предметно-орієнтованими  мовами DSL (Domain Specific Language), нові  

моделі (взаємодії, варіабельності і життєздатності) СПС;  нові проектні рішення щодо 

технології тестування з  оцінюванням різних показників якості, розміру і вартості 

продукту СПС. Наведені формальні засоби  специфікації компонентів та КПВ, як 

головних будівельних об’єктів в СПС, що накопичуються у репозиторії ГП для їх 

застосування методом збирання  з них СПС. Розроблено нові засоби й  інструменти  

тестування  й оцінювання  якісних та інших показників створених  СПС. Запропоновано 

загальну структуру інструментально-технологічного комплексу підтримки інтегрованої 

технології виробництва окремих компонентів ПС у середовищі VS.Net, CORBA, Java, до 

якої  включено набір  технологій  розробки КПВ, обслуговування КПВ у репозиторії, 

моделювання мовою DSL, взаємодії з різними середовищами, збирання різномовних КПВ 

у СПС,  тестування, оцінювання  тощо.  Деякі результати оригінальні, не мають 

прототипу. 
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ПЕРЕЛІК ТЕРМІНІВ ТА ПОЗНАЧЕНЬ 

 

АОМ – Аспектно-орієнтоване моделювання 

БМ – Байєсівська мережа  

БПР – Базовий процес розроблення 

ГОР – Готовий ресурс 

ГП – Генерувальне програмування 

ДЦ – Дерево цінності 

ЖЦ – Життєвий цикл 

ЗС – Зовнішнє середовище системи 

ІСР – Інтегроване середовище розроблення ПС і СПС 

КП – Компонентна програма 

КПВ – Компонент повторного використання 

МЖС – Модель життєздатних систем 

МП – Мова програмування 

НФВ – Нефункціональна властивість (характеристика) 

ПК – Програмний компонент 

ПП – Програмний продукт 

ПрО – Предметна область (домен) 

ПрП – Предметна область прийняття рішень 

ПС – Програмна система 

РПВ – Ресурс повторного використання 

СГП – Система генерувального програмування 

СПС – Сімейство програмних систем 

ТЖС – Теорія життєздатності складних систем 

API – Application Program Interface  

APL – Application Program  Language 

BDD – Binary Decision Diagram 

COTS – Програмний продукт для продажу 

CSP  – Constraint Satisfaction Problem 

DSL          – Domain Specific Language 

IDE – Інтегроване середовище розроблення 

IDL – Interface Definition Language 

GDM – Generative domain model 

MDA – Model Driven Architecture 

MISL – Microsoft Intermediate Language 

ORB – Object request broker 

OSI – Open System Interconnection 

PIM  – Platform Independent  Model 

PSM – Platform Specific Model 

RMI – Remote method invocation 

RPC – Remote program call 

SAT – Boolean satisfiability problem  

SEI – Software Engineering Institute 

SIDL – Scientific Interface Definition Language 

XML – Extensible Markup  Language 
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ПЕРЕДМОВА 

 

Дана монографія  про теоретичні основи технології зборочного виробництва СПС, 

як   підсумок наукової діяльності відділу ―Програмна інженерія‖  ІПС НАНУ з виконання 

фундаментального проекту НАН України ІІІ–1–07 ―Розробка теоретичного фундаменту 

генеруючого програмування (ГП) та інструментальних засобів його підтримки‖ (2007–

2011)  та попередніх проектів ―Розробка теорії, методів та засобів об’єктного і  

компонентного створення комп’ютерних застосувань для сучасних мережних середовищ‖ 

(1998-2001), ―Розробка концепції, методів та нормативно-методичного забезпечення 

інженерії якості прикладних програмних систем‖ (1998–2001)‖, ―Розробка теоретичних 

основ  та методологічних  засад компонентного програмування‖ (2001–2006),  ―Розробка 

концепції, методів та методичного апарату вдосконалення та стандартизації процесів 

життєвого циклу систем програмного забезпечення‖ (2002–2006) зі створення  

оригінальної  теорії і інженерії виробництва ПС, зокрема  сімейств програмних систем – 

СПС для сучасних операційних середовищ –  VS.Net,  IBM, CORBA,  JAVA, Eclipse  тощо.    

Тобто в цих проектах крок за кроком визначалися, розвивалися і вдосконалювалися  

різні аспекти  вітчизняної технології виробництва програм,  як поступового шляху до 

індустрії виробництва програм на майбутніх фабриках. 

Головне завдання проекту ІІІ–1–07 – розроблення теоретичних, методологічних та 

інструментальних  основ ГП, зокрема  теоретичних і інженерних  засад  виробництва 

застосувань, доменів та  СПС із готових ресурсів (компонентів повторного використання -  

КПВ, reuses, assets тощо). Це завдання у проекті поставлене у зв’язку з необхідністю 

подальшого розвитку технології програмування, для якої нами накопичений  величезний  

досвід з  розробки теорії об’єктного,  компонентного і збирального  (складального) 

програмування,  з багаторічних ретельних досліджень й визначення дисциплін програмної 

інженерії,   орієнтованих на  науку, інженерію, економіку і керованість  програмними 

проектами  методом збирання СПС із знов побудованих і відібраних готових КПВ із 

накопиченої  в інформаційному світі величезної  кількості  різномовних і різнорідних   

компонентів різного призначення, а саме головне,  створені  багатогранні   аспекти 

інженерії  тестування і фактичного оцінювання  СПС -  витрат, вартості й якості 

компонентів і СПС.  

Перспективні  завдання   в проекті  ІІІ–1–07 ставилися  враховуючи розроблену 

нами  теорію повторного використання  готових ресурсів (КПВ, асетів-активів, скриптів 

тощо),  в межах якої дано формальне подання знань про КПВ,  операцій їх інформаційного 

обслуговування в середовищі онтологічного  репозиторію, як базових готових ―цеглин‖ 

для збирального виробництва СПС,  а також виходячи з того, що КП (компонентне 

програмування) є складовою  частиною мультипарадигменого програмування ГП [1–6] у 

цьому проекті нами сформована  стратегія застосування  вироблених засад  об’єктно-  

компонентного методу (ОКМ) програмування й  внесення  нових  теоретичних засобів 

технології у  проблематику вітчизняної індустрії СПС.    

Отримані результати удосконалюють теоретичний апарат  об’єктно-компонентного 

моделювання в ГП, додають  нові теоретичні й  методологічні засади подання спектру 

моделей  ПрО, архітектури СПС, моделей адоптивності програм до умов діючих 

середовищ, онтологічних моделей програмних ресурсів та тих, що будуть застосовуватися 

у домені методами  породження, трансформації, тестування,  оцінювання різних 
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показників  КПВ і СПС при супроводі і еволюції СПС. Сформульовано основні 

положення концепції подання окремих членів  СПС новою мовою DSL, для чого 

розроблено:  уніфіковані  формалізми опису сімейств процесів і СПС, обґрунтовані 

функції керування проектом домену й конфігурацією СПС,  виходячи зі стандартів ЖЦ, 

якості та взаємодії відкритих систем OSI, та концепція оцінювання виготовлених 

елементів СПС за   апаратом байєсівських мереж  та  дерева цінності, як засобів 

моделювання і уточнення варіантів  СПС.  

Усі наведені змістовні результати досліджень за даним проектом є вагомим 

внеском у розвиток теорії і практики технології програмування взагалі, і  

мультипарадигми ГП, зокрема. Деякі названі нові концепції, моделі і методі   були 

відсутні у ГП і природно  вони  мають  наукову новизну і актуальність для програмної 

інженерії, відповідають закордонному  рівню досліджень, а деякі перевершують їх своєю 

оригінальністю й значущістю окремих рішень для майбутнього розвитку технології 

програмування (ТП). 

Дослідження технології виробництва систем і сімейств систем  проведені,  можна 

сказати, родиною, тобто сімейством  фахівців відділу і авторів монографії, які працювали 

багато років над вирішенням різних проблем тематики програмної інженерії (SE - 1968), 

Вони є ровесниками, послідовниками і спадкоємцями теорії програмування, а саме  

головне, учасниками наукового процесу  протягом  усього свого творчого  життя у 

багатьох проектах відділу «Програмна інженерія з 1980 р. Вони стали вченими в цієї 

проблематиці, захистивши кандидатські дисертації. Наразі, К.М.Лавріщева,  як головний 

керівник і ідеолог багатьох ідей з розвитку ТП в  цьому науковому відділі (з 1980 р.), 

дозволю собі охарактеризувати  наукові результати авторів  монографії: Г.І.Коваль,    

Л.П.Бабенко, О.О.Слабоспицька, П.П.Ігнатенко, та висловити вдячність усім тим,  хто не є 

авторами цієї монографії, але допомогли виконувати наукові і практичні дослідження.  Це 

такі фахівці у галузі програмної інженерії - В.М Грищенко, Т.М.Коротун, Є.І.Моренцов, 

С.Л.Полянічко, Л.Д.Бабко, В.М.Зінькович, Л.І.Куцаченко, О.І.Карпусь, А.О. Колеснік, 

С.Д.Марцева, студенти – О.Островський, І.Радецький, А.Аронов, А.Дзюбенко та багато 

інших. Далі наведено вклад кожного в скарбничку знань за науковими проектами ІПС 

НАНУ  на благо української науки.  

Насамперед, доктор фіз.-мат. наук, професор К.М.Лавріщева присвятила усе своє 

наукове життя технології програмування, а саме,  розвитку теоретичних і прикладних  

основ   автоматизованого індустріального виробництва програм, систем і СПС, як  стратег 

і генератор багатьох ідей з реалізації концепції академіка В.М.Глушкова (1975 р.) про 

конвеєрне збиральне виробництво програм, став засновницею збирального 

програмування. В межах відділу і школи вона активно виконує наукові дослідження у 

галузі знань з програмної інженерії, керувала захистом більш десятка кандидатських 

дисертацій по різних наукових напрямах, багатьма дипломними і магистровськими 

роботами студентів МФТІ і КНУ факультету кібернетики, де викладає курси лекцій і 

проводить практичні заняття для підготовки майбутніх фахівців у цій галузі. Нею 

опубліковано більш 100 статей, три  підручники у співавторстві зі своїми науковими 

колегами, один – самостійно, а також 6 монографій (дві самостійно) з ключових питань і 

спільно досягнутих результатів з технології програмування і програмної інженерії. 

Розвиває теорію програмної інженерії, захоплена фабриками програм, разом зі студентами 

веде спеціальний сайт університету (2010). 
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Г.І. Коваль безумовно можна назвати «якісником», лідером тематики інженерії 

якості програм і систем. Вона займається цим напрямом більш 25 років,  дослідив цю 

проблему вздовж і поперек у сотні закордонних робіт, і  має  більш 80 особистих 

публікацій. Автор багатьох методик, стандартів та  більшої частині монографії «Основи 

інженерії якості ПС» (випуск 2002, 2007). Удосконаливши моделі якості для класу 

програм у галузі прикладних військових систем, захистила канд. дисертацію стосовно 

нових моделей, методу і засобів реалізації якості і оцінюванні надійності за технологічним 

модулем  – «Надійність ПС».  

Л.П.Бабенко канд. фіз.- мат. наук, працює в кібцентрі більш 50 років.   Нею 

створено набір  трансляторів, прикладних систем. У відділі розвиває теоретичні аспекти 

повторного використання, зокрема КПВ. Розробила онтологічний апарат для накопичення 

знань про різні предметні області й домени, інфраструктуру інформаційного забезпечення 

репозиторію КПВ і сценаріїв їх застосування при розробленні нових програм і систем. 

Має багато статей, монографію у проблематиці обробки інформації. В співавторстві  

створила перший в Україні посібник «Основи програмної інженерії» (2001), після чого  

декілька років викладала відповідний курс у КНУ на факультеті кібернетики. 

Слабоспицька О.О. математик за покликанням, усі проблеми методологічного і 

технологічного характеру подає і обґрунтовує мовою математики. Протягом багатьох 

років займалась експертним оцінюванням стратегічних проектів МО України. Створила 

теоретичний фундамент експертиз, який впровадила в названі проекти з використанням 

байєсівького методу і  дерева цінності стосовно якості компонентів, програм і СПС. За 

циклом робіт цієї проблематики захистила кандидатську дисертацію з фізико-

математичних наук, опублікувала низку наукових робіт, працює у напряму розвитку 

теорії,  формалізації і реалізації моделі варіабельності  СПС в даному проекті.     

П.П.Ігнатенко кандидат технічних наук, відомий прикладник і менеджер 

інформаційних і програмних систем військового призначення, починаючи з АІС 

«Юпітер». Головною його турботою протягом десятку років є створення життєздатних ІС 

і ПС з властивостями змінювання деяких функцій, шаблонів, КПВ у поколіннях таких 

систем.  Довгий час у названих проектах відділу розвиває теорію працездатності, 

безвідмовного виконання розроблених ІС, що входить до складу моделі життєздатності. В 

системі ГП  ця модель була удосконалена у напряму її реалізації і в ІТК з оцінками  різних 

параметрів ПС в процесі їх супроводження. Має багато публікацій за цією тематикою.  

Різні наукові аспекти розвинутої нами  теорії з технології програмування і 

виробництва програм і систем  докладалися авторами відділу на багатьох міжнародних 

конференціях УкрПРОГ (1998-2010). К.М.Лавріщева багаторазово виступала з доповідями 

про отримані  новітні результати  у галузі програмної інженерії  на  наукових семінарах 

різних кафедр КНУ, МФТІ, КПІ, в тому числі на сесії інформатики президії  НАН України 

(2008) та різних форумах під егідою фірми Майкрософт, проводила електронний курс з 

навчання програмної інженерії через Інтернет (2004-2006) і для студентів факультету 

кібернетики КНУ імен Тараса Шевченко, деякі з яких побудували (2010) сайт 

університету – http://ProgramFactory.univ.kiev.ua. 

      Результати  досліджень з ТП подані відповідно розроблених нових теоретичних 

засад  у даній монографії  7 розділами. 

Розділ 1. Нові теоретичні  аспекти зборки  сімейств програмних систем (СПС) 

у ГП. 
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Наведено основні положення стратегії  розв’язання завдань даного проекту, 

включаючи впровадження  у контекст ГП  створеного нами у попередньому проекті  

об’єктно-компонетного методу (ОКМ) з побудови моделі ПрО з об’єктів і компонентів, 

розробку відсутнього  у ГП спектру моделей (взаємодії, варіабельності і  життєздатності) 

СПС для забезпечення адаптованості (інтеропербельності, змінюваності, 

відмовостійкості) і якості СПС і з поліпшенням переносності розроблених програм і 

систем у сучасні  гетерогенні середовища, удосконалення засобів верифікації, тестування 

та оцінювання КПВ і СПС, визначення  засобів обслуговування КПВ у   інструментально-

технологічному  середовищі ГП, що підтримують лінії   процесів  виробництва окремих 

програм, членів  СПС і СПС у цілому. 

Розділ 2. Перспективні напрями методології  виробництва СПС у контексті 

ГП. 

В цьому розділі визначені  теоретичні й  методологічні положення з   моделювання 

доменів й їх моделей, моделі побудови архітектур доменів та їх генерації чи  

трансформації до компонентів, принципи інженерії різних застосувань з використанням 

МП і нової  предметно-орієнтованої мови DSL   для опису моделі СПС, окремих  функцій 

і завдань членів сімейства з використанням КПВ, уніфікований шаблон  специфікатора 

інтерфейсу для гнучкості взаємодії  компонентів й  збереження  їх у репозиторії, а також 

узагальнена концепція оцінювання різних показників стосовно СПС. 

            Розділ 3. Формальні основи подання  знань про готові ресурси у системі ГП 

Розділ присвячений опису досліджень стосовно теоретичних аспектів  онтології 

для подання знань про предметні області, домени й КПВ; аналізу стандартів WSDL, 

SASDL щодо  специфікації різних ресурсів програмної інженерії;  проектних рішень щодо  

включення  в технологію СПС нових видів  ресурсів  (асетів, каркасів, сервісів тощо) за 

спеціальною уніфікованою  мовою їх опису з метою  подання  їх  у базі знань ГП;  

концепції побудови репозіторію і використання його для сценаріїв  розробки ПС за 

спеціальним ЖЦ. Подано приклад  системи «Онтоаспект» з обслуговування  КПВ. 

Розділ 4. Оригінальні  моделі взаємодії, варіабельності й життєздатності   КПВ 

і СПС. 

У розділі подані нові, оригінальні моделі взаємодії, варіабельності і 

життєздатності, які у сукупності призначені для забезпечення адаптивності  різних 

елементів СПС за  спеціальними механізмами,  що забезпечують  внесення змін в СПС за 

точками варіантності відносно функцій окремих компонентів, членів сімейства  та 

принципів взаємодії членів сімейства, функціонування їх у середовищі розроблення  й  

перенесення їх в інші середовища для сумісного виконання, та оцінки різних сторін 

створеного СПС з використанням моделей якості,  вартості тощо. 

Розділ 5. Інженерія формалізованого конструювання якісних СПС. 

В розділі методично і послідовно описані розроблені у попередніх проектах: 

базовий процес конструювання якісних СПС, в якому вирішуються задачі якісності на 

різних підпроцесах і методи досягнення якості (зокрема надійності);  удосконалена 

загальна й розширена характеристикою варіабельності модель якості під програмні 

ресурси з конструювання  СПС;  пристосовані  методи  Байєса і дерева цінності для 

проведення експертних і якісних оцінок членів сімейства СПС в комплексній технології 

виробництва  СПС з різних готових ресурсів; запропоновані засоби виконання  розрахунків 
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якості, розміру СПС, вартості з елементами варіабельності  виготовленого програмного  

продукту. Наведені пропозиції щодо  розвитку моделі варіабельності у напряму її 

адаптації за точками варіантів  в інші середовища.  

Розділ 6. Засади  тестування СПС в контексті  потреб  ГП.  

У розділі наведено сутність проведеного ретельного аналізу, пов'язаного з 

пошуком необхідних засобів тестування, які найбільш задовольняють потребам 

тестування різних КПВ і СПС, що розробляються  у середовищі ГП за відповідними  

процесами тестування і верифікації. Запропоновано принципові аспекти подання моделей 

тестування й відмов, що породжуються у процесі тестування розроблених програм в 

середовищі ГП та методи  послідовного оцінювання  різних показників і метрик  після 

тестування СПС. Обґрунтовано вибір  засобів тестування з огляду на потреби ГП. 

Розділ 7. Реалізація технологічних засад в інструментально-технологічному 

комплексі системи ГП  для зборочного виробництва СПС. 

Побудована перша версія інструментально-технологічного комплексу (ІТК) в  

інтегрованому середовищі ГП,  включаючи готові діючі загальносистемні засоби  

(Eclipse,  Protege,  Corba, DSLer,  VS.Net, Java, Cоnfig тощо),   для підтримки процесів 

виробництва і зборки різних програм і КПВ. Дано опис комплексної технології розробки 

окремих ліній розробки компонентів у різних МП (С++, С#, Basic, Java), сервісного 

обслуговування  КПВ, опису ПрО мовою  DSL, зборки різномовних КПВ та забезпечення 

їх взаємодії з програмами в інших середовищах Інтернету, конфігурування  компонентів у 

ПС, а також реалізації моделі взаємодії програм Corba, VS.Net, Java між собою.  

Автори дуже вдячні директору ІПС НАНУ академіку П.І.Андону за загальне 

керівництво науковими проектами за тематикою розвитку технології програмування, 

постійну увагу, фінансову і технічну підтримку усіх  робіт відділу ―Програмна інженерія‖. 
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ВСТУП 
 

Генерувальне програмування (ГП) – це програмування, яке  об’єднало до себе усі 

сучасні парадигми  програмування і тому його називають мульти парадигмним  

програмуванням. Це сталось тому, що на час його  появи  розширилося  коло  і змістовна 

складність нових об’єктів у програмуванні  – прикладні системи (applications), домени 

(domains), сімейство систем (families systems), їх сукупності, які подаються різними  

засобами цих парадигм і можуть міститися у деяких частинах  конкретних комп’ютерних 

систем, у   активних бібліотеках чи репозиторіях систем. Базових положень, що надавали 

ООП, МП, КП і інші було недостатньо, тому що з кожним з цих об’єктів пов’язана деяка  

ПрО  зі своєю термінологією,  поняттями, які розуміють спеціалісти цієї області і які 

відображаються  новими формальними механізмами і засобами, а саме, моделлю ПрО, 

моделями характеристик з постійними і змінними характеристиками, параметри яких  

моделюють властивості системи ПрО змінюватися в залежності від умов середовища її 

функціонування, а також їх трансформації чи генерації з урахуванням мов опису  цих 

моделей у ГП і  платформ, де будуть розмішуватися окремі елементи   складних сімейств 

систем – СПС [1].  СПС – є головний цільовий об’єкт  в ГП . 

ГП призначено для моделювання СПС, як парадигма розробки ПС, яка базується на 

наявності вимог до обраної СПС і набору КПВ, що забезпечують  повторне використання 

компонентів реалізації автоматизованим способом, тобто збиральним  конвеєром з 

використанням готових тестів, інструкцій, методик щодо розроблення і супроводу СПС. 

Принцип збирання компонентів, сформульований  Лего, у ГП [1] є ручна зборка 

компонентів, в якій щось підрізається,  зшивається, замінюється, встановлюються нові 

необхідні взаємозамінювальні ―деталі‖, а також зв’язки (інтерфейси) між ними. Щоб 

перейти до автоматизованого виробництва ПС необхідно організувати автоматизовану 

зборку компонентів реалізації з використанням механізмів генерації. Компоненти 

реалізації знаходяться в активних бібліотеках програм, базі конфігурації, за якою можливо 

забезпечити конвеєрну зборку, оскільки там знаходяться не тільки КПВ і компоненти 

реалізації, із яких збираються ПС або СПС, а і знання про них (параметри, звязки, 

інтерфейси, точки варіантності), а також механізми забезпечення  їхньої поєднаності 

разом. 

Середовище ГП включає активні бібліотеки, репозиторії КПВ, візуальні засоби  

підтримки опису КПВ, їх діагностики та заповнення шаблону специфікатора паспорта  

необхідними знаннями про усі аспекти КПВ для розміщення у репозиторій, а також 

засоби змінювання, контролю версій СПС і рефакторингу  КПВ і систем. 

Процес генерації починається з пошуку готових ресурсів проектування за 

вимогами, які відповідають цілям розробки ПС до отримання готового продукту. Тобто 

після пошуку приймається рішення щодо визначення достатності знайдених КПВ, 

виконується  зборка знайдених готових ресурсів. 

Використані КПВ можуть вплинути на показники  якості у спільному середовищі 

виконання і  знизити трудомісткість їхнього сумісного створення. Для їхнього 

практичного застосування  у нових розробках ПС КПВ повинні мати  специфікацію у 

вигляді шаблона опису інтерфейсу для вибору з метою втілення  у конкретну ПС та 

забезпечення взаємодії різномовних ресурсів у сучасних середовищах.  
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ГП охоплює діючі на цей час інженерії розроблення ПС, а саме,  прикладна 

інженерія (Application Engineering) як процес зборочного розроблення  конкретних систем 

з  одиночно розроблених компонентів та КПВ; інженерія ПрО (Domain Engineering), 

тобто побудова окремих членів сімейства у складі  СПС за готовими багаторазовими КПВ, 

їх  об’єднання у сімейство конфігуратором на основі бази знань про усі поняття і функції. 

Інженерія ПрО це збір, класифікація і визначення задач, подання вимог до КПВ і 

системи у цілому, наявність понять і термінів, що використовують групи розробників, а 

також знання про способи конструювання СПС для деякої  предметної області. 

 Розробка СПС і сімейства систем продукту  у ГП є збиральною, за концепцією 

збирального конвейеєра [1, стор. 19].   

Саме ці положення ГП  і оснащення СПС спеціальними  засобами і інструментами 

виробництва у інтегрованому середовищі ГП є умовами  для   проведення послідовного 

розвитку нами  фундаментальних  основ індустріального виробництва  програмних 

продуктів в межах даного проекту. 

Подання моделі GDM базується на відомій технології модельно-керованої 

розробки MDD (Model Driven Development) як моделювання архітектури системи за двома 

рівнями – платформо незалежному - модель PIM (Platform Independent Model) і платформо 

залежному - модель PSM (Platform Specific Model). Концепції дворівневого моделювання 

архітектури MDA (Model Driven Architecture) з відображенням PIM→PSM є ідеологією 

побудови сімейства ПрО з використанням моделей прикладних систем (Application model) 

і описом їх у DSL-мовах або мовами програмування (МП). У ГП не пророблені питання 

цілей і завдань середовища підтримки мультипарадигми, хоча є деякі  окремі інструменти, 

наприклад, підтримка аспектного програмування (JAspect), готових компонентів у  

бібліотеках IP, GMCL, Demral тощо.  

У ГП не розглянуто новітнього онтологічного підходу до подання   знань про 

проектування проблемних областей і накопичення готових ресурсів - ГОР у 

інфраструктурі бази знань репозиторію та керування процесами побудови СПС 

онтологічними засобами. Цей підхід ретельно досліджений і запропоновано  спектр нових 

онтологічних способів як альтернативи загальної технології побудови проблемних 

областей, зокрема  з використанням інструменту Protégé, що входить до складу 

інтегрованого середовища ГП.     

Крім того, в межах проекту досліджені можливості сучасних систем 

автоматизованого виробництва програмних продуктів, що діють в Інтернеті, як операційні 

середовища, створених міжнародними фірмами (Microsoft, IBM, CORBA,  COM тощо). За 

оглядом цих можливостей з’явилися міркування щодо вирішення слабко пророблених  

питань взаємодії, варіабельності та життєздатності. Як результат досліджень, визначено і 

удосконалено  теоретичний і практичний зміст й  їх місце в процесі розроблення 

компонентів і  СПС у середовищі загальних систем й адаптації їх в інші середовища. З  

точки зору теорії  ці моделі значно поліпшують переносність готових  програм і систем із 

одного середовища  в інше, а також забезпечують адаптацію, змінювання і еволюцію,  як 

окремих компонентів, так і СПС.  

Одним з важливих завдань даного проекту є удосконалення інженерії тестування і 

оцінювання якості КПВ і СПС. Проведено дослідження засобів тестування з урахуванням 

потреб  технології виробництва готових ресурсів і систем,  варіантності СПС і  

змінювання деяких компонентів СПС у випадку розширення або віддалення деяких 
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функцій, додавання не функціональних  програмних фрагментів (захисту, безпеки, 

контролю повідомлень) тощо.  

В  межах ГП  залишається не проробленим питання створення інтегрованого 

середовища з урахуванням загальної або типової архітектури сучасних середовищ для 

виготовлення СПС  унікального або загального  за своїм змістом на основі побудованого 

технологічного циклу розробки сімейства програм деяких доменів, проблемних областей 

за інтегрованою технологією збирального виробництва ПС. 

Таким чином, після ретельного дослідження  стану ГП (2006–2007) і врахування 

особистих   напрацювань у об’єктно-компонентному програмуванні (теорія об’єктного 

аналізу, зовнішня і внутрішня компонентні алгебри, концепція конвертування переданих  

між різномовними компонентами даних), нами запропонована стратегія  побудови  нових 

теоретичних і прикладних засобів  ГП, орієнтованих на впровадження,  з одного боку,  

створеного нами об’єктно-компонетного методу (ОКМ) у побудову моделі ПрО з об’єктів 

і компонентів, які можуть бути дороблені до рівня  КПВ для застосування як компоненти 

реалізації  окремих  задач СПС і,  з іншого боку,  розробленого  відсутнього у ГП спектру 

моделей (взаємодії, варіабельності і  життєздатності) СПС,  щоб наділити властивостями 

адаптованості (інтеропербельності, змінюваності, відмовостійкості) і якісності СПС, і щоб 

розробка у інтегрованому інструментальному середовищі ГП  забезпечувала взаємодію 

компонентів і  систем між різними середовищами  та переносність їх в інші. 

Інструментальне середовище ГП – це  гетерогенна система з взаємопов’язаними 

інструментами і засобами (мовного, графічного, інструментального типу), націленими на  

розробку різнопланових елементів унікальних доменів і самих СПС з  додаванням нових 

моделей (взаємодії, варіантності і життєздатності) і нових формальних засобів  

моделювання і розроблення СПС шляхом  генерації різнотипних програмних об’єктів для 

потреб деякої ПрО  або домену.  

Далі у розділах 1-7 детально викладені усі теоретичні  розробки за даним проектом, 

які орієнтовані на технологію виробництва з використанням оригінальних  наробок у 

об’єктно-компонентному програмуванні (теорія об’єктного аналізу, зовнішня і внутрішня 

компонентні алгебри, концепція конвертування переданих  між різномовними 

компонентами даних), нових теоретичних і прикладних засобів  ГП, орієнтованих на 

побудову моделі ПрО з об’єктів, компонентів й КПВ,  відсутнього  у ГП спектру моделей 

(взаємодії, варіабельності і  життєздатності) СПС для забезпечення адаптовності 

(інтеропербельності, змінюваності, відмовостійкості) і якісності СПС, що розроблені  у 

інтегрованому інструментальному середовищі ГП з ядром Eclipse та переносності систем 

в інші операційні середовища. 
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РОЗДІЛ 1. НОВІ ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ  

ЗБОРКИ СІМЕЙСТВ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ (СПС) У ГП 

 

1.1. Основні положення ГП 

1.1.1. Можливості і завдання  генерувального програмування 

У практиці програмування поняття «генерація» виникло ще у 70–х роках XX 

сторіччя. Генерувальне програмування (ГП), або породжувальне [1] з того часу 

сформувалося як система породження програм (див. монографію В.Д. Ільїна [2], 1989) і 

цільових ПС, призначених для розв’язання множини прикладних задач (досягнення цілей) 

деякої предметної області, а також генераторів звітів і даних. Виходячи зі змісту цієї 

монографії, цільове завдання зі створення ПС об’єднує декілька програмних систем у 

сімейства систем (СПС), які породжуються шляхом продукування їхніх програм у 

середовищі породження. Кожний процес середовища породження забезпечує послідовне 

дедуктивне наближення  сформованого замислу задачі предметної області до подання її 

функціональних обрисів програмою, специфікованою мовою програмування (МП), 

обраним способом її трансформації і синтезу  до зрозуміння її машиною та до реалізації 

взаємодії цих програм з іншими елементами майбутнього СПС і самим середовищем.  

Прикладами такого підходу є: система ПРИЗ [3, 4] (Тиугу Е.Х. – Інститут 

кібернетики, Естонія); система ГЕНПАК [2] (Інститут інформатики РАН); системи 

породження і зборки Альфа, АТЛАНТ [5] (Школа академіка А.П. Єршова); система 

генерації (Generative Programming) [1] різних програмних артефактів для членів СПС та 

об’єднання за моделлю предметної області (ПрО) таких артефактів, створених різними 

методами (компонентним, аспектно–орієнтованим, сервісним, процедурним тощо) в 

складі ГП; система зборочного програмування (АПРОП, ІК АН України) з підтримкою 

зв’язків різномовних програм за описом міжмовного й міжмодульного інтерфейсів [6–11].  

У ГП модель ПрО визначається засобами мовного і предметно–орієнтованого 

опису (DSL) специфіки задач доменів у просторі проблем і просторі їх рішень. Об’єктами 

моделі є поняття ПрО і їх відношення, які реалізуються МП або відбираються із готових 

reuses різного роду (КПВ, компонентів, аспектів, каркасів тощо) відповідно до 

властивостей понять, що відображені в моделі  характеристик (feature model)  сімейства 

систем. Ці риси можуть бути спільними, змінними і незмінними у членів сімейства. 

Правила конструювання систем сімейства враховують залежності між характеристиками 

понять у параметрах, що передають дані відповідним компонентам і готовим КПВ. 

Під моделлю сімейства ПС автори розуміють сукупність різних поняттєвих 

об’єктів, об’єднаних між собою спільними рисами, що відображені в комп’ютерному 

середовищі сукупністю засобів, і частково об’єднаних МП, інтерфейсом та операційними 

механізмами породження й компонування цільових систем. Для цього зі складу 

можливостей ГП використані засоби подання моделі домену GDM (Generative Domain 

Model) і СПС, для формального подання окремих членів (представників) сімейства 

домену. Члени сімейства специфікуються мовами програмування (Java, C++, С# тощо), 

предметно–орієнтованими мовами DSL (Domain Specific Language), які відіграють роль 

механізмів погоджування змісту СПС і генерування за специфікаціями програмних 

компонентів і програм ПрО. Деякі члени сімейства обираються шляхом пошуку елементів 

з відповідними функціями з різного роду репозиторіїв, бібліотек залежно від 
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сформульованих у ПрО функціональних властивостей об’єктів домену. Елементами 

бібліотек можуть бути також необхідні цільові сервісні засоби підтримки деяких 

загальних функцій прикладного або системного характеру (наприклад, компіляції, 

налагодження, візуалізації тощо), семантичного сервісу обслуговування загальних 

операцій різних доменів (бухгалтерії, складів тощо) й загального сервісу обробки запитів, 

контрактів, повідомлень про взаємодію програм і систем СПС. 

Для проведення дослідження ПрО і проектування СПС у складі засобів ГП є 

простір проблем і простір рішень задач ПрО. Апарат простору проблем орієнтований на 

аналіз ПрО, виявлення задач для реалізації та подання таких моделей як-от ПрО, GDM і 

модель функціональних й не функціональних характеристик для прийняття проектних 

рішень щодо забезпечення взаємодії членів сімейства між собою у будь якому середовищі 

функціонування майбутньої систем з СПС. 

Простір рішень – засоби реалізації цих моделей у вигляді артефактів з обчислення 

деяких задач ПрО, а саме, спроектовані компоненти під задачі з простору проблем, КПВ з 

бібліотек, каркасні структури з адаптуванням їх під конкретні параметри побудованих 

моделей ПрО, а також засоби їх поєднання у ПС і оцінки надлишковості. Тобто елементи 

цього простору реалізують розв’язання задач ПрО. Каркас системи або сімейства систем 

оснащений механізмом змінювання параметрів, що вимагають фрагментації надлишкової 

множини невеликих методів і класів. Ці простори об’єднуються конфігураційною й 

трансформаційною моделями, базою знань і відповідним способами їх реалізації. 

Конфігураційний спосіб завдає конструкторські правила й оптимізатори з 

урахуванням концепцій, задач домену і їх специфічних особливостей, додає засоби 

специфікації характерних рис домену, забезпечує перевірку комбінацій особливостей і 

залежностей об’єктів моделі GDM. Опис специфіки домену в DSL трансформується в 

опис мовою реалізації компонентів з простору рішень. Тобто перетворення опису DSL в 

опис МП відбувається шляхом генерації чи відображення понять простору домену у МП. 

Залежно від аспекту опису понять і їх властивостей, трансформація може відбуватися 

безпосередньо у мову реалізації або в проміжну DSL-мову.  

Інструментальна підтримка цих просторів у ГП – це: аналізатори загального 

призначення для перевірки опису DSL і виявлення різних помилок; компілятори з МП; 

оптимізатори коду за описом в DSL і базою знань з ПрО; редактори, контролери й 

конфігуратори версій; бібліотеки КПВ й інших артефактів (Demral, Matlab). 

Технологія побудови  окремих  членів сімейства в системі ГП складається з: 

– інженерії застосунків (Application Engineering) як процесу розроблення так званих 

КПВ і одиночних програм, а також використання раніше створених незалежних ПС у 

середовищі ГП; 

– інженерії домену (Domain Engineering) як процесу побудови архітектури членів 

сімейства або самого сімейства систем з використанням КПВ, зафіксованих у різних 

сховищах ГП, а також частин і членів сімейства систем для конкретної моделі ПрО з 

понять і властивостей.  

Технологія базована на застосуванні сервісів: горизонтального і вертикального. 

Горизонтальний сервіс – це системні засоби, що потрібні для підтримки і 

обслуговування різних членів сімейства (наприклад, графічні інтерфейси, бібліотеки типу 

Demral з чисельного аналізу, розпізнавання мов, обчислень за графом тощо. Вертикальний 

сервіс – це конкретний сервіс прикладних систем (медичних, біологічних, наукових тощо), 

що включає обслуговування понять їхніх моделей, пошук і відбір функцій обслуговування 
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інтерфейсів специфічних для прикладної області компонентів, що інтегруються, 

механізмів Use Case для діаграмного проектування архітектури СПС тощо.  

 

1.1.2. Обґрунтування напрямів розвитку ГП щодо виробництва СПС 

Враховуючи, що в установчій монографії з ГП [1] об’єднані усі сучасні парадигми 

програмування – об’єктно-орієнтоване (ООП), компонентне (КП), аспектно-орієнтоване 

(АСП), сервісно-орієнтоване програмування (СОП) включно, – ГП називають мульти-

парадигмним програмуванням. Це означає, що при створенні цільових СПС, крім базових 

механізмів породження програм, можуть застосовуватися і розвиватися наведені підходи, 

а також долучатися стандарти ЖЦ, якості та інші загальні засоби й інструменти для 

підтримки процесів проектування СПС. Базових положень і специфічних особливостей 

ГП, що надають ООП, КП, АОП, СОП і МП, недостатньо, тому що конструювання 

цільових ПС і СПС потребує також гнучких засобів тестування, досягнення на ЖЦ 

надійності й оцінювання різних показників – якості, вартості, розміру, а також 

забезпечення СПС засобами змінювання, інтероперабельності й відмовостійкості, які, з 

одного боку, повинні бути безпосередньо в ньому, а з іншого боку – відповідати діючим 

механізмам сучасних середовищ функціонування. 

У проекті ІІІ–1–07 поставлено завдання щодо розроблення теоретичних, 

методологічних та інструментальних основ ГП, інструментального середовища з різними 

технологічними засадами для збирального виробництва застосунків та СПС з компонентів 

і КПВ. Це означає, що розробляється інтегрована технологія, яка підтримує відповідні ЖЦ 

побудови СПС, застосовуючи діючі інструменти середовища ГП (Eclipse, Protege,  функції 

репозиторію, MS.Net, Java, Corba тощо) та окремі технології, що забезпечують процеси 

ЖЦ з функціями: підготовки і оброблення КПВ з репозиторію; перевизначення 

несумісних типів даних у зв’язках різномовних об’єктів; різнорідного інтерфейсного 

об’єднання зконфігурованих мультимовних вихідних, двійкових кодів у оболонку СПС; 

взаємодії програм і систем середовища ГП між собою; проведення робіт з досягнення 

якості КПВ і СПС у цілому та оцінювання для них різних показників, зокрема надійності 

та життєздатності – як окремих ПС сімейства, так і СПС у цілому [12-14]. 

Усе це виконано як долучення й розвиток відсутніх у ГП теоретичних і прикладних 

засад компонентної індустрії виробництва різних видів програм і систем (ПП). На рис.1.1 

подано структуру нових засад ГП щодо СПС, включаючи: механізми й сервіси 

обслуговування КПВ; клас моделей ПрО, GDM і характеристик; клас моделей 

забезпечення адаптовності (взаємодії, варіабельності, життєздатності); клас моделей 

інженерії СПС і якості, керування нею і програмними проектами. Визначено місце різних  

парадигм ГП, ОКМ виробництва систем і їх сімейств, а також технології тестування, 

генерації й збирання даних для оцінювання різних показників якості КПВ і сімейств 

систем [10, 15 – 17]. 

Зі стратегічної точки зору, нові напрями розвитку ГП потребують: 

– удосконалення методології виробництва СПС з КПВ (модулів, компонентів 

повторного використання – КПВ і програм), включаючи нові засоби моделювання членів 

СПС предметно-орієнтованими мовами DSL; 
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Рис.1.1. Структурна схема  середовища  ГП з  розроблення СПС 

 

– розвитку теоретичного апарату взаємодії програм, систем і різних діючих 

середовищ для розв’язання задач забезпечення інтерфейсу різномовних і різнорідних КПВ 

з перетворенням типів даних в об’єднаннях КПВ у складні структури для виконання у 

різних мультимовних операційних і обчислюваних середовищах Інтернету [12–16];  

– забезпечення СПС засобами змінювання структури СПС для підтримки його 

варіантів з новими окремими функціями використання новітніх моделей варіабельності і 

життєздатності СПС стосовно щойно сконструйованих окремих ПС і сімейств СПС та 

підтримки цих функцій засобами сучасних гетерогенних середовищ [17–22]; 

– створення спеціалізованих методів тестування КПВ і СПС, формування моделей 

дефектів непрограмних артефактів СПС, орієнтованих на верифікацію КПВ й включення  

їх до репозиторію ГП із сертифікатом якості, визначення вартісних та інших показників 

СПС, необхідних майбутнім користувачам [23, 24]; 

– розроблення інтегрованої технології ГП, яка охоплює спектр технологій із 

залученням можливостей мультипарадигми ГП, а саме: технологію розробки ПС засобами 

DSL; технологію розробки і стандартизованої специфікації КПВ і їх паспортів; технологію 

побудови окремих програм у середовищі VS.Net, CORBA, Java з можливістю їх міграції 

до іншого середовища і виконання в ньому, а також накопичення готових продуктів у 

репозиторії ГП; технологію збирання різномовних програм і компонентів у ПС згідно зі 

стандартом щодо загальних типів даних – GDT (ISO/IEC 11404 – 2007) і теорією їх 

конвертування для платформ середовищ виконання; технологію адаптування взаємодії 

варіабельних і життєздатних програм і систем у гетерогенних середовищах [11–14];  

– побудови інструментально–технологічного комплексу (ІТК) в інтегрованому 

середовищі ГП з підключенням діючих загальних систем (Eclipse, Protégé, Corba тощо) 

для підтримки створення онтологічних моделей доменів та реалізації інтегрованої 

технології ГП з розроблення СПС компонентним способом  й забезпечення  взаємодії між 

собою програм і систем з можливістю змінюваності й живучості СПС [25–27]. 
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Детальніше і більш змістовно ці завдання, їх постановки і принципи реалізації  в 

межах наукового проекту ІІІ–1–07 розглядаються далі.  

 

1.1.3. Проектні рішення стосовно  розроблення СПС у ГП 
  

Розроблення СПС засобами GSD (Generative Software Development) у ГП засноване 

на множині підходів до специфікації домену, сімейства систем, визначення вимог до 

окремих членів сімейства домену та  автоматизованого їх розроблення в ІТК. У ГП [1, 10] 

визначено такі основні поняття. 

Під проблемною областю (ПрО), або доменом, розуміють множину систем, галузь 

знань, для якої є набір понять, які однаково трактуються усіма системами та особами, які 

мають справу з цими поняттями. В межах кожного домену розв’язуються задачі, які 

реалізують спільні і варіантні аспекти його проблем, а також правила маніпулювання 

ними. Завдання домену подаються у моделі домену або на перетині декількох областей, 

що входять до складу спільної мови між розробниками, користувачами і замовником 

системи. Тобто, кожний домен має притаманну йому систему знань, а також характерні 

властивості (атрибути), відношення та правила поведінки. Посередником між фахівцями 

ПрО й розробниками різних членів сімейства є специфікована модель ПрО з концептами й 

поняттями та зв’язками між ними. 

Предметна, або проблемна, область деякого СПС аналізується для виділення 

специфічних для неї множин сутностей, об’єктів і зв’язків між ними, а також визначення  

їхніх властивостей і характеристик. У множині цих понять визначаються функції (задачі), 

які потребують автоматизованого розв’язання і притаманні одному або декільком членам 

сімейства. Простір ПрО поділяється на  простір задачі (або проблеми, problem space ) і 

простір рішень (solution space) з компонентами реалізації і конфігураційною структурою 

СПС, складений з готових компонентів реалізації з відображенням їхньої залежності, 

настройки і правил конструювання. Простір задачі – це сутності, поняття ПрО, 

функціональні і не функціональні її характеристики (змінні параметри, проектні рішення, 

механізми настройки тощо), а також компоненти, що виконують функції в предметній 

області. Функції можуть бути подані компонентами повторного використання та 

способами конструювання з них членів сімейств. 

Модель ПрО – це сукупність точних визначень понять, концептів для об’єктів 

реального простору предметної області з їхніми характеристиками, а також множина 

синонімів і класифікаційних логічних взаємозв’язків між цими поняттями. Об’єкти як 

абстракції реального світу і поняттєва структура відображають поведінку об’єктів і 

відношення між ними. Виділені в ПрО об’єкти структурно впорядковуються за 

допомогою теоретико множинних операцій (селекції, композиції, перетину тощо) та 

об’єднуються за загальними ознаками у класи й суперкласи. 

Сімейство програмних систем – це сукупність програмних систем, які 

визначаються на спільній множині понять та на частковій множині спеціальних понять, 

характерних тільки для кожного члена СПС. 

Названі ПрО можуть мати загальні трансформаційні форми подання об'єктів, 

інтерфейсу зв’язування між собою різних КПВ й членів сімейства та правил їх взаємодії з 

операційним середовищем виконання. 

Процес генерування членів сімейства в межах ГП розглядається як трансформація 

опису специфіки ПрО мовою DSL в опис мовами HTML, XML тощо або сучасними 
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мовами програмування (МП) та генерація відповідного коду для кожного члена сімейства 

ПрО. Головний об’єкт конструювання членів СПС або всього сімейства – КПВ. Вони 

добираються у репозиторіях або бібліотеках, а потім об’єднуються у відповідні 

сукупності, генеруються й синтезуються у код кожного члена сімейства.  

Поняття ПрО можуть бути подані також процедурами, функціями, методами, як в 

об’єктно-орієнтованому програмуванні (ООП). Вони зберігаються в бібліотеках й 

вбудовуються в опис на МП (наприклад, С++, С# тощо). Задачі можуть бути 

функціонального (наприклад, бухгалтерські, кадрові тощо) та системного (наприклад, 

захист даних, безпека, взаємодія тощо) типів. Специфікація задач домену може 

виконуватися декількома предметно–орієнтованими мовами, коли кожній з них 

притаманна своя специфічна мова.  

До предметно-орієнтованих мов належать мови опису: 

–  специфіки домену (DSL текстовий і графічний); 

–  функціональних задач домену, зокрема МП; 

–  аспектів взаємодії, синхронізації компонентів у середовищі; 

–  захисту даних та безпеки виконання сімейства систем; 

–  інтерфейсів компонентів чи КПВ (PDL, IDL тощо).  

Мова DSL використовується для опису специфіки ПрО або домену. Опис кожного 

члена сімейства може виконуватися МП або входити до складу моделі домену GDM 

(Generative Domain Model), кожний член сімейства для якого специфікується предметно-

орієнтованими мовами. І хоча мова DSL створюється для кожного нового домену, 

систематичне її застосування для специфікації особливостей доменів потребує  

визначення загальних особливостей і специфічних рис. У порівнянні з МП (Паскаль,  Java, 

С#), DSL подібна до таких мов, як HTML, XML. Вона має специфічні засоби, а саме: 

– абстракції для визначення  концепцій і загальних понять із предметної області; 

– синтаксис мови DSL для подання понять домену з запобіганням синтаксичної 

неузгодженості, що буває при використанні МП  загального призначення; 

– механізми перевірки опису DSL, а саме аналізатори пошуку помилок та 

повідомлення про них мовою опису домену; 

– оптимізатори коду за описом DSL, яких немає в компіляторах з МП; 

– інструменти підтримки DSL (відповідні редактори, контролери версій тощо); 

– набір класів, структур даних, програм і функцій з бібліотек. 

Модель ПрО, специфікована в DSL, є загальною моделлю GDM. Вона відображає: 

– поняття, характеристики ПрО і членів сімейства в просторі проблем; 

– набір членів сімейства і їхніх специфікацій у мовах типу DSL, RSL, CSP тощо; 

– завдання ПрО в просторі задачі для їхньої реалізації у вигляді компонентів, з 

наступною їх композицією у конфігурацію члена сімейства або всього сімейства;  

– знання про конфігурацію (Configuration knowledge), які  відображають 

характеристики членів сімейства та їх сполучення в конфігурації; 

– модель характеристик (feature model) із спільними, змінюваними й незмінними 

рисами членів сімейства та правилами конструювання систем сімейства з урахуванням їх 

залежності один від одного і від компонентів, КПВ; 

– архітектуру СПС, елементи якої описуються МП. 

Модель домену, або предметної області, Мпро= { Мпро1, Мпро2, ..., МпроN } складається 

з декількох моделей окремих проблемних областей СПС. Кожна з цих моделей відображає 

поняття і специфіку відповідного члена сімейства домену. На їх перетині знаходяться  
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спільні поняття, характеристики і обмеження, які відображаються у моделі характеристик 

ПрО. Опис кожної моделі Мпроi виконується відповідною мовою DSLi. 

 

1.2. Про застосування нового об’єктно–компонентного методу в ГП 

Головним досягненням попереднього фундаментального проекту з компонентного 

програмування є новий метод комплексного аналізу та компонентної побудови 

програмних систем [15–18]. У цьому методі узагальнено поняття об'єктів, як елементів 

реального світу з відповідними властивостями та характеристиками, що послідовно 

визначаються на рівнях об'єктного аналізу (узагальненого, структурного, 

характеристичного, поведінкового) за допомогою нових математичних формалізмів опису 

й уточнення вибраних при проектуванні домену об'єктів з наданням їм достатніх 

властивостей та характеристик, що відрізняють один об’єкт від іншого. Для доведення 

приналежності властивостей об'єктів застосовується відомий формалізм трикутника 

Фреге. Виходячи з відповідної теорії, поняття об’єкту є іменованою частиною дійсної 

реальності предметної області з певним рівнем абстракції відносно її вибору й 

обумовленої поведінки. Об’єкт подається  поняттєвою структурою трикутника Фреге з 

такими основними поняттями (рис 1.2):  

– знак – ідентифікатор, який має властивість позначати певну сутність з дійсної 

реальності, яка може бути предметом, подією, поняттям тощо з визначеним змістом; 

            – денотат – сутність з дійсної реальності, яку позначає знак; 

– концепт – зміст (семантика) денотату. 

 
Рис.1.2. Трикутник Фреге для завдання об’єктів і концептів 

 

При об’єктному аналізі предметна область подається як множина об’єктів з 

властивостями та характеристиками, які достатні для визначення та ідентифікації кожного 

з об’єктів множини. До принципів об’єктного аналізу відносимо такі. 

Принцип загальності  визначення об’єктів. На довільному кроці об’єктного 

аналізу всі сутності – суть об’єкти. Наслідки цього принципу такі: 

Наслідок 2.1. Предметна область, що моделюється, сама є об’єктом. 

Наслідок 2.2. Предметна область, що моделюється, може бути окремим об’єктом у 

складі іншої предметної області (цим визначається ієрархія предметних областей). 

Принцип суттєвості об’єктних відмінностей. На довільному кроці об’єктного 

аналізу кожний об’єкт є унікальним елементом, тобто існує принаймні одна властивість 

або характеристика, яка забезпечує його унікальну ідентифікацію у множині об’єктів 

об’єктної моделі (ОМ).  
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Запропоновано математичну основу формального подання об’єктів та визначення 

функцій об’єктного аналізу ПрО, яка забезпечує послідовний розгляд наступних чотирьох 

аспектів подання об’єктів ОМ: 

– узагальнюючий аспект, який визначає базові поняття ПрО без урахування їх 

сутності та властивостей; 

– структурний аспект, що передбачає попередній аналіз узагальнюючого аспекту 

для об'єктів ПрО і впорядкування об'єктів при визначенні структури моделі ПрО з 

відношеннями між об'єктами–множинами та їх окремими елементами; 

– характеристичний аспект, що передбачає попередній структурний аналіз об'єктів 

ПрО і визначення концептів для об'єктів з їх властивостями та характеристиками;  

– поведінковий аспект (передбачає попередній аналіз характеристичного аспекту 

для об'єктів ПрО), що визначає поведінку об'єктів залежно від параметра часу їх еволюції 

в ОМ, взаємозв'язків між ними та залежності від подій. 

Для кожного з цих аспектів запропоновані наступні математичні формалізми, які 

послідовно завдають  кроки у проектуванні об’єктів, починаючи з їх розгляду як окремих 

сутностей ПрО і закінчуючи повним поданням з врахуванням характеристик і поведінки.  

У відповідності з узагальнюючим аспектом об’єкт розглядається як математичне 

поняття класу згідно з положеннями аксіоматичної теорії множин Геделя–Бернайса. Якщо 

E=(E0, E1, … En) – сукупність об’єктів ПрО і E0 відповідає самій ПрО, то для елементів E 

виконуються відношення 

i  [(i>0) & (Ei E0)].                                                                                            (1.1) 

          У відповідності зі структурним аспектом кожен з об’єктів подається як множина або 

елемент певної множини. У цьому випадку вираз (1.1) трансформується до вигляду 

i  j [(i>0) &( j≥0) & (i j) & ( Ei  Ej)].                                                             (1.2) 

У виразі (1.2) кожен з об’єктів (крім E0) є множиною або елементом певної 

множини, і до них застосовуються операції теоретико-множинної алгебри. Також цей 

вираз визначає відношення ―частка–ціле‖, екземпляризації, агрегації.  

У відповідності з характеристичним аспектом для кожного з об’єктів формується 

його концепт. Якщо E' = (E1, E2, …, En) – сукупність об’єктів ПрО, а P'=(P1, P2 , …, Pr) – 

множина унарних предикатів, які пов’язані із властивостями об’єктів ПрО, то концепт 

об’єкту Ei є множиною тверджень, побудованих на основі предикатів з P', що приймають 

значення істини для відповідного об’єкту. Тобто концепт Coni = {Pik} за умови Pk(Ei) = 

true, де Pik є твердженням для об’єкту Ei відповідно до предикату Pk. Згідно зі структурами 

концептів, між об’єктами визначаються відношення типу ―рід–вид‖. 

У відповідності з поведінковим аспектом [17] на основі сукупності атрибутів 

об’єктів та їх значень визначаються послідовності станів об’єктів та формуються їхні 

життєві цикли з відображенням у діаграмах переходів станів. Взаємозв’язки між 

об’єктами формуються на основі бінарних предикатів, які пов’язані з властивостями 

об’єктів ПрО, і деталізуються до рівня взаємозв’язків між станами об’єктів Залежність від 

параметру часу досягається внесенням до ОМ спеціального об’єкту Timer, основне 

призначення якого полягає у розсилці спеціальних повідомлень поточного часу з певним 

рівнем дискретності. Кожен об’єкт має відповідний метод, який аналізує отримане 

значення і виконує перехід до іншого стану або залишає його без змін.  
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Концепція визначення та впорядкування базової термінології ООП слугує 

послідовному поданню понять з відношеннями між ними. З узагальнюючим аспектом 

пов’язане визначення лише основного терміну – об’єкт. Структурний аспект передбачає 

визначення таких понять, як клас, екземпляр класу, абстрактний клас тощо. З 

характеристичним аспектом пов’язане визначення термінів: властивiсть об'єкта, 

вiдношення між об'єктами, агрегація, деталізація, класифікація, екземпляризацiя, 

асоціація, характеристика об'єкта тощо. З поведінковим аспектом пов’язане визначення 

термінів: атрибут стану, стан, простір станів, ЖЦ  об'єкта, метод та інші.  

Концепції аналізу та проектування об’єктної моделі забезпечують її повноту та 

коректність. В її основі лежить опис зовнішніх та внутрішніх характеристик із 

встановленням типів взаємовідношень: спеціалізація, агрегація, класифікація, асоціація, 

екземпляризація тощо. Формальний апарат містить множину базових функцій об’єктного 

аналізу, які забезпечують декомпозицію або композицію денотатів та концептів об’єктів. 

Множина функцій охоплює також трансформацію денотатів та концептів у процесі 

об’єктного аналізу й зміни для збільшення або зменшення кількості об’єктів (деталізація, 

екземпляризація, агрегація тощо) та розширення або скорочення множини концептів 

об’єктів. Ці зміни підпорядковуються певним правилам та умовам, які забезпечують 

коректність виконання цих функцій.  

 

1.2.1. Сутність об’єктного аналізу ПрО  у ГП 

Концептуальне моделювання певної ПрО має ітеративний характер і починається з 

визначення самої ПрО як початкового об’єкту ОМ. На кожній ітерації у відповідності до 

потреб моделювання застосовуються функції об’єктного аналізу, які наближають 

структуру та властивість ОМ до кінцевих цілей. Процес завершується формалізованим 

описом сутностей та моделі ПрО із урахуванням кожного аспекту абстрагування та 

застосуванням відповідного математичного апарату [6-9]. 

Для множини базових функцій об’єктного аналізу побудована алгебра об’єктного 

аналізу  = (E', ), де E'=(E1, E2, … En) – множина об’єктів, а  = {decds, decdn, comds, 

comdn, conexp, connar} – множина операцій над елементами E'. Кожна з операцій має 

певний пріоритет та арність, а також пов’язана з відповідними припустимими змінами 

денотатів та концептів. 

           Алгебра об’єктного аналізу. Нехай O = (O1, O2, … On) – множина об’єктів на 

певному кроці об’єктного аналізу і Oi = Oi( Namei, Deni, Coni), де Namei, Deni, Coni – знак 

(ім’я), денотат та концепт відповідно; P = (P1, P2, … Pr) – множина предикатів, на основі 

яких визначаються концепти об’єктів – Coni = (Pi1, Pi2, … Pis). 

До базових операцій віднесені наступні. 

Декомпозиційна зміна денотату для однорідних об’єктів 

decds(Oi): Oi  (Oi1, … Oik), 

де        Oij = Oij(Nameij, Denij, Conij), j Conij = Coni;  Denij = Deni. 

Декомпозиційна зміна денотату для неоднорідних об’єктів 

decdn(Oi): Oi  (Oi1, …, Oik), 

де        Oij = Oij(Nameij, Denij, Conij), j Conij = , Denij = Deni. 

Композиційна зміна денотату для однорідних об’єктів 
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comds(Oi1, …, Oik): (Oi1, … ,Oik)  Oi, 

де         Oi = Oi(Namei, Deni, Coni), j Coni = Conij, Deni = Denij. 

Композиційна зміна денотату для неоднорідних об’єктів 

comdn(Oi1, … , Oik): (Oi1, …, Oik)  Oi, 

де         Oi = Oi(Namei, Deni, Coni), Coni = , Deni = Denij 

Розширення концепту. Якщо (P
t
  P), (P

t
  Coni) і P

t
(Oi) приймає значення істини, 

то   conexp(Oi, Pt): Oi  Oi`, де Oi` = Oi`(Namei, Deni, Coni`), Coni {P
t
} = Coni`. 

Звуження концепту. Якщо P
t
  Coni, то connar(Oi, P

t
): Oi  Oi`, де Oi` = Oi`(Namei, 

Deni, Coni`), Coni` = Coni \ P
t
. 

Операціям відповідають функції щодо зміни денотата і концептів об'єктів під час 

декомпозиції ПрО на об'єкти. Це множини базових функцій, які визначаються на множині 

наведених операцій O=(O1, O2, …, On). Вони забезпечують адекватне подання ОМ ПрО. 

Наведемо твердження, або теорему [15, 17], яка забезпечує адекватність переходу 

від функцій об’єктного аналізу до операцій алгебри об’єктного аналізу. 

Теорема 1.1. Множина операцій  алгебри  є повною системою операцій щодо 

функцій об’єктного аналізу. 

Усі запропоновані нові аспекти, концепції та метод концептуального моделювання 

ПрО і об’єктного аналізу об’єднані у цілісну методологію проектування розподілених 

програмних систем (РПС) з урахуванням ознаки та характеристики розподіленості, 

починаючи з початкових етапів побудови ОМ, та включенням до неї певних особливостей 

мережного середовища функціонування майбутньої системи. 

 

1.2.2. Теоретичні аспекти компонентного програмування у ГП 

Складовими теорії компонентного програмування є: моделі компонента, 

інтерфейсу і середовища та алгебра (зовнішня та внутрішня). Ці моделі є інструментами 

переходу від ОМ до компонентної моделі ПрО з операціями зовнішньої та внутрішньої 

алгебри. 

Зовнішня алгебра:     

 = { CSet, CESet, 1},  

де        1 = {CE1, CE2, CE3, CE4} – операції зовнішньої алгебри: 

– інсталяція (розгортання) CE2 = Comp  CE1; 

– об'єднання компонентних середовищ CE3 = CE1  CE2; 

– видалення компонента з компонентного середовища CE2 = CE1 \ Comp; 

– заміщення компонента Comp1 на Comp2  – CE2 = Comp2  (CE1 \ Comp1). 

Внутрішня  алгебра:  

 = { CSet, CESet, 2},  

де   2 = {Оrefac, OReing, ORever} – операції внутрішньої алгебри, призначені для 

еволюційного змінювання об’єктів аж до рівня компонентів, а також безпосередньо самих 

компонентів: 

  операції  рефакторінгу Оrefac = {AddOImp, AddNImp, ReplImp, AddInt}; 

  операції реінженерії Oreing = {rewrite, restruc, adop, supp,  conver };                

  операції реверсної інженерії ORever = {visual, metric, restruc, design, rewrite}. 
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Зовнішня і внутрішня алгебра разом складають алгебру компонентного 

програмування:   

 = { = { CSet, CESet, 1}  = { CSet, CESet, 2}= {CSet, CESet, 1, 2}.  

Компонентна алгебра – є базисом інженерії виробництва ПС з  компонентів та КПВ 

і входить до складу формальних і реалізаційних механізмів розроблення різних 

застосунків у сучасних інформаційних технологіях. Властивості компонентної алгебри 

описують низкою теорем [8, 9, 17]. Деякі з них нижче. 

Теорема 1.2. Кожне компонентне середовище CE є результатом виконання 

послідовності операцій розгортання компонентів, які входять до його складу, у певному 

компонентному каркасі:  

CE = Comp1  Comp2  . . .  Compn  FW. 

Теорема 1.3. Побудова компонентного середовища не залежить від порядку 

інсталяції компонентів, які входять до складу цього середовища, тобто:  

Comp1  (Comp2  CE) = Comp2  (Comp1   CE). 

Теорема 1.4. Операція об'єднання компонентних середовищ асоціативна: 

(CE1  CE2)  CE3 = CE1  (CE2  CE3). 

Теорема 1.5. Операція об'єднання компонентних середовищ комутативна: 

CE1  CE2 = CE2  CE1. 

Теорема 1.6. Для будь-якого компонентного середовища  

CE  FW = FW  CE = CE. 

Теорема 1.7. Для довільних компонентних середовищ CE1 і CE2 та компонента 

Comp завжди виконується рівність: 

Comp  (CE1  CE2) = (Comp  CE1)  CE2 = (Comp  CE2)  CE1. 

Теорема 1.8. Для будь-якого компонента Comp та компонентного середовища CE 

завжди виконується: (Comp  CE) \ Comp = CE. 

Модель компонентної програми описує вираз  

CP = (CE, Cont, CompO),  

де CE – компонентне середовище, Cont – множина контрактів для компонентів, що 

входять до складу CE, CompO – підмножина компонентів з CE, що включають реалізації, 

для яких відсутні вхідні інтерфейси і які звертаються до інших компонентів за допомогою 

своїх вихідних інтерфейсів.  

Ці компоненти є початковими для програми CP  (наприклад, до їх складу входять 

компоненти, що безпосередньо взаємодіють з кінцевим користувачем і звертаються до 

основної функціональності програми з метою виконання певних запитів).  

Умова цілісності СР полягає в існуванні для кожного компонента Comp1 з CE 

вихідного інтерфейсу CIntO1
i
 і компонента Comp2 з відповідним вхідним інтерфейсом 

CIntI2
m
 та контракту Cont12

im
 = 

 
(CIntO1

i
, CIntI2

m
, IMap12

im
),  який входить до складу 

множини Cont. 
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1.2.3.  Теорія  зв'язку об’єктного і компонентного методу  

З теоретичної точки зору зв’язок двох названих методів встановлено таким чином.   

Нехай існує деяка об’єктна система, поданна у вигляді діаграми класів:   

Osyst = (Oclass, G),  

де      Oclass = {Oclass
i
} – множина класів; G  – об’єктний граф, що відбиває зв’язки і 

відношення між класами й екземплярами. 

Кожен клас має подання вигляду: Oclass
i
 = {ClassName

i
, Method

i
, Field

i
}, де 

ClassName
i
 – ім’я класу; Method

i  
= {Methodj

i
} – множина методів;

  
Field

i
 = {Fieldn

i
} – 

множина зміних, що визначають стан екземплярів класу. 

Нехай Pfield
i
  Field

i
 – множина зовнішніх змінних (public), що доступні ззовні. 

Кожному Pfieldn
i
  Pfield

i
  поставимо у відповідність методи get<Pfieldn

i
> і set<Pfieldn

i
> 

для присвоєння і вибирання значень відповідної змінної, тобто ці змінні стають 

атрибутами в термінах сучасних компонентних моделей. Відповідно в інших класах 

замість безпосереднього звертання до таких змінних будуть використовуватися  методи 

вигляду: 

Imethod
i
 = Method

i  
 {get<Pfieldn

i
>}  {set<Pfieldn

i
>} , 

яким зіставимо інтерфейс Ifunc
i
, що складається з прототипів методів Imethod

i
.  

Паралельно з Osyst конструюється система Isyst = (Ifunc, IG) , 

де        Ifunc = {Ifunc
i
} – множина інтерфейсів; IG – інтерфейсний граф. 

Клас Oclass
i
 породжує свої екземпляри Objk

i
 = {ObjNamek

i
, Method

i
, Field

i
} ,яким у 

системі Isyst будуть відповідати інтерфейсні елементи   Iobjk
i
 = {Inamek

i
, Ifunc

i
}. 

Для кожного такого елемента не визначена реалізація відповідного інтерфейсу. 

Зіставивши деякому інтерфейсу реалізацію ImpFunc
j
 (яка забезпечує виконання методів 

інтерфейсу), формується елемент Iobjk
ij
 = {Inamek

i
, Ifunc

i
, ImpFunc

j
 }, який, за своєю 

суттю, еквівалентний екземпляру компонента Cinsk
ij 

 = (Iinsk
ij
, IntFunc

i
, ImpFunc

j
). 

Таким чином, для побудови компонентної програми можуть застосовуватися 

об’єктно–орієнтований підхід і відповідні інструментальні засоби. Паралельно 

конструюються об’єктна система і відповідна їй інтерфейсна система без конкретизації 

реалізації цих інтерфейсів. Результатом такого проектування є сукупність інтерфейсів, для 

якої вирішується задача покриття інтерфейсів відповідними компонентними реалізаціями. 

Ці реалізації надаються компонентами під час інтеграції (композиції) і розгортання 

компонентів.  

Основні відношення між компонентами. Для виразу вигляду Compn = (Cnamen, 

Cintn, Cfactn, Cimpn, Cserv) позначаються такі відношення між компонентами.  

Відношення спадкування. Є два типи спадкування: одиночне та множинне. 

Одиночне спадкування. Компонент Comp1 успадковує компонент Comp2, якщо  

 Cint1
i
  Comp1.Cint   Cint2

k
  Comp2.Cint,  

причому інтерфейс Cint1
i
 успадковує інтерфейс Cint2

k
 (у розумінні об’єктно-орієнтованого 

спадкування інтерфейсів).  

Множинне спадкування. Компонент Comp1 успадковує компоненти Comp2, Comp3, 

…, Compn, якщо  

 Cint1
i
  Comp1.Cint  ( n{2, …,N}) & ( Cintn

k
  Compn,…,Cint),  
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і інтерфейс Cint1
i
 успадковує інтерфейс Cintn

k
. 

Це відношення має властивості: рефлексивності, антисиметричності і 

транзитивності. 

Відношення екземпляризації. Екземпляр Cinsk
ij 

 = (Iinsk
ij
, IntFunc

i
, ImpFunc

j
) є 

екземпляром компонента Comp, якщо  CintI
m
  Cint і  Cimp

k
  Cimp такі, що 

CintI
m
.IntFunc

m 
= IntFunc

i
, Cimp

k
. ImpFunc

k
 = ImpFunc

j
,  Provide(CintI

m
)  Cimp

k
 . 

Відношення контракту. Взаємодія між двома компонентами описується на основі 

моделі контрактів. Якщо для функціонування одного компонента потрібна 

функціональність, реалізована в іншому, то перший виконує контракт із другим на 

надання необхідних послуг. Зв’язок забезпечується через відповідні інтерфейси. 

Для пари компонентів Comp1 і Comp2 інтерфейс Cint1
i
  Cint1 визначає необхідну 

зовнішню функціональність; зв'язок між цими компонентами виконує контракт, якщо: 

(CintI2
m
  Cint2) & (Imap12

im
:CintO1

i
.IntFunc1

i 
–> CintI2

m
.IntFunc2

m
) &  

& Imap12
im

(CintO1
i
. IntFunc1

i
)  Cint2

m
.IntFunc2

m
 . 

Відображення Imap12
im

 реалізує відповідність між методами, описаними в обох 

інтерфейсах, на рівні їхніх сигнатур і типів даних для переданих параметрів. Для 

інтерфейсу Cint2
m
 на основі загальних властивостей компонента завжди буде існувати 

реалізація в Comp2. Цим визначається контракт між двома компонентами, що записується 

як Cont12
im

 = 
 
(Cint1

i
, Cint2

m
, Imap12

im
). 

У загальному випадку компонент може виконувати контракт сам із собою, якщо 

обидва інтерфейси, що входять у визначення контракту, належать цьому компоненту. 

Відношення зв’язування визначається для двох екземплярів Comp1 і Comp2 через  

визначений контракт Cont12
im

. Для компонента Comp1 породжений екземпляр Cins1k
ij
, а для 

компонента Comp2 – Cins2p
mq

. В цьому випадку для екземплярів Cins1k
ij
 і Cins2p

mq
 існує 

відношення зв’язування відповідно до контракту Cont12
im

, а сам зв’язок буде позначатися 

таким способом   Bind (Iins1k
ij
, Iins2p

mq
) = (Iins1k

ij
, Iins2p

mq
, Cont12

im
).  

Розроблений ОКМ-метод відображає принцип об’єктного аналізу ПрО і побудови 

об’єктної моделі, а також формальний перехід від об'єктів до компонентів з інтерфейсами 

(див. рис.1.3.). Тобто цей метод встановлює з формальної точки зору теоретичний і 

практичний зв'язок між об'єктним аналізом та компонентним розробленням систем,  

вміщує операції об'єктного аналізу, зовнішньої та внутрішньої компонентної алгебри для 

побудови різних доменів і СПС [6, 17]. Крім того, розроблено механізми переходу від 

об'єктів до компонентів та їх інтерфейсів. 

            Вирішення проблеми інтерфейсу за типами даних  у СПС.  Для реалізацій 

функціональності компонентів пропонуються різні мови програмування з відповідними 

множинами типів даних. Щодо композиції різномовних компонентів  запропоновано 

загальний алгоритм  їх взаємодії [11-28]. Наведено  загальний теоретичний апарат 

збирання   різномовних компонентів, зокрема, аксіоми і твердження щодо формальних 

механізмів релевантної конвертації типів даних з урахуванням моделей інтегрованого 

розподіленого середовища. 

Існує два підходи до вирішення проблеми інтеграції: забезпечення взаємодії двох 

різномовних компонентів для кожної пари мов програмування або вибір певної мови як 

основної і реалізація методів композиції для компонентів, що написані іншими мовами.  
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Рис. 1.3. Теоретичні основи ГП 

 

У КП найбільш поширеною є модель CORBA взаємодії компонентів на основі  

спеціальної мови опису інтерфейсів (IDL), а для інших мов програмування (JAVA, C++ 

тощо) застосовується мова API або IDL. 

Визначено формальну модель інтеграції різномовних компонентів. Нехай задана  

множина компонентів CSet = {Compi}, які написані різними МП. Під час взаємодії 

компоненти обмінюються даними, кожне з яких визначається трійкою: ім'ям змінної, її 

типом даних та значенням. Дані, якими обмінюються кожна пара компонентів Compi і 

Compj,  можуть бути еквівалентними, якщо вони мають однакову семантичну структуру і 

тип, або нееквівалентними, і в цьому випадку необхідне їх перетворення за допомогою 

функцій, які подані відображеннями [9]:    

FNij: Ni –> Nj
 
,  FTij: Ti –>  Tj

 
,  FVij: Vi  –>  Vj , 

де FNij встановлюють відповідність між іменами змінних (наприклад, у множинах 

формальних та фактичних параметрів), FTij описують еквівалентні відображення для типів 

даних, FVij реалізують необхідні перетворення значень даних.  

Задача побудови перетворення FNij виконується шляхом впорядкування імен  

змінних (наприклад, в описі конфігурації для компонентів, що інтегруються). 

Відображення між типами даних FTij базується на перетвореннях типів даних, кожен з 

яких подається як абстрактна алгебра або алгебраїчна система T = (X,  ), де X  – множина 

значень, що можуть приймати змінні цього типу, а  – множина операцій над цими 

змінними. Відображення FVij застосовуються у випадках нееквівалентності типів Ti  та Tj 

(наприклад, перетворення цілого значення у дійсне).  

У випадках багаторазових викликів методів компонентів необхідне виконання  

прямого та оберненого перетворення між формальними та фактичними параметрами і 

тому суттєва умова полягає у тому, щоб відображення між відповідними типами були 



 30 

ізоморфними, тобто існували ізоморфізми між алгебраїчними системами, які описують ці 

типи даних.  

Під перетворенням типу Ti = (Xi, i ) у тип Tj = (Xj , j) розуміють таке 

перетворення, за якого семантичний зміст операцій з i еквівалентний змісту операцій  з 

j. У загальному випадку перетворення типу Ti у тип Tj може бути однобічним, тобто 

еквівалентного перетворення не існує.  

Задача забезпечення взаємозв’язку пари компонентів, розробка яких виконана  

різними МП, складається у побудові сукупності відображень для викликів методів, кожне 

з яких встановлює однозначну відповідність між множиною фактичних параметрів V= {v1, 

v2 ,..., vk}  для  компоненту, що  викликає,  і  множиною   формальних  параметрів F = {f1, 

f2 , ... , fl }  для компонента, що викликається. 

У загальному  випадку задачу відображення для множин параметрів V і F подано 

так: 

                   П =  { V1, V2 ,... , Vm } ,     Ф  =  { F1, F2 ,... , Fm }, 
                       m 

                       V 
t
 = V ,              Vt   Vt


  =        при  t  t 

                      
t=1

 

 
                            

  m 
                     F 

t
 = F ,              Ft   Ft


  =          при   t = t. 

                     
t=1

 
Для множин фактичних і формальних параметрів V і F ці відображення  

виконуються за два наступні кроки:  

1) для множин мов L = { l  }=1,…,n  і  типів даних T = { T
t
 } для  кожної мови  l    

розробляеться  множина необхідних  функцій перетворення типів даних  компонентів з Р;  

2) для кожної пари компонентів з Р можуть будуватися  відображення  за 

допомогою операції селектора  S і конструктора С.  

У випадку, коли відображення теоретично побудувати не вдається, воно 

конструюється експериментально. Детальніше розв’язання наведених задач відображення 

інтерфейсних розглянуто в роботах [6 – 9, 17]. 

Розглянуті підходи щодо реалізації проблем перетворення даних у межах сучасних 

розподілених середовищ (CORBA, COM, JAVA тощо) [12]. Проблема забезпечення 

взаємодії компонентів у гетерогенному середовищі вирішується за два кроки. На першому 

розв’язується задача перетворення типів даних, які застосовуються при взаємодії 

компонентів, з використанням формального апарату перетворення типів даних. 

На другому кроці вирішується задача усунення відмінностей у поданні даних, які 

пов’язані з особливостями різних комп’ютерних платформ та архітектур комп’ютерів, а 

також обґрунтовуються принципи кодування (декодування) даних при передачі їх через 

мережу.  

Генерація типів даних. Як відомо, є чинним стандарт ISO/IEC 11404 (GDT – 

General Data Types), що містить описи фундаментальних типів даних  (FDT) сучасних МП, 

засоби опису відомих й нових типів даних МП та механізми їх генерації, впорядкування та 

перетворення. Цей стандарт можна реалізувати шляхом генерації двосторонніх 

відображень GDT<=>FDT (рис.1.4).  

Генерація базується на наборі бібліотечних  функцій (процедур) мовою XML із 

застосуванням таких функцій [28]: 

–  перебудови типів даних МП1,…, МПn; 

– подання опису типів даних FDT; 
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– подання GDT у формі для оброблення і з апробування  схеми FDT; 

– відображення типів даних GDT<=>FDT. 

Для реалізації вказаного набору функцій необхідно розробити: 

1) бібліотеку функцій для перетворення типів даних GDT (примітивних, агрегатних 

і генерованих) до FDT (простих, структурних і складних) МП як необхідних елементів 

середовища взаємодії різномовних компонентів, підсистем і проектів системи Grid; 

2) специфікацію зовнішніх типів даних компонентів, підсистем і систем у МП 

засобами мови GDT з накопиченням їх в одному з репозиторіїв інтегрованого середовища; 

3) формати нових посередників, подібних до stub, з операціями звернення до 

відповідних функцій GDT<=>FDT для передачі взаємодіючому компоненту і зворотно не 

релевантних або перебудованих типів даних. 
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Рис. 1.4. Схема трансформації типів даних FDT<=>GDT 

Отже, проблема збирання різнорідних компонентів у нових МП з урахуванням 

архітектури платформ і гетерогенних середовищ у майбутньому має бути розв’язана на 

інструментах і засобах перебудови типів даних GDT<=>FDT. 

 

1.3. Базові об’єкти зборки КПВ у   СПС  

Формальний апарат ГП створюється за формальним апаратом компонентного 

програмування, що включає формальні моделі опису і подання компонентів, templates, 

frameworks ПрО, а також операції  відповідної  компонентної алгебри. До цього апарата  

будуть долучатися синтаксис і семантика предметно–орієнтованої мови для домену DSL,  

його глосарій і онтологія, а також сучасні  засоби подання інфраструктури репозиторіїв 
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КПВ, моделі якості й живучості виготовлених систем. Мова опису понять і  задач ПрО 

буде залежати від  засобів опису і подання  вимог (наприклад, UML), шаблонів деяких 

компонентів  щодо використання у сімействі, операцій їх генерації та інших новітніх 

концепцій адаптації згенерованих об’єктів і компонентів до умов середовища ГП [6, 12].  

Долучення до алгебри інших операцій залежить від типів генераторів, 

трансформаторів, а також плагінів, що увійдуть до складу середовища в ролі інструментів 

перебудови різних описів складових членів сімейства, генерації наявних шаблонів, 

цільових каркасів (frameworks) тощо. До числа таких операцій увійдуть операції і 

процедури, пов’язані з методами тестування згенерованого вихідного коду для членів 

сімейства і сімейства систем, а також з новими методами експертного і якісного 

оцінювання показників якості та живучості  продуктів сімейства у середовищі ГП [9]. 

В межах ГП  отримують розвиток формальні засоби опису і подання КПВ у 

репозиторії з паспортними даними про призначення, мову, середовище тощо, 

моделювання та виготовлення сімейств систем за цими КПВ з систематичним пошуком 

спільних рис між КПВ, системами сімейства і окремими програмами з даної ПрО чи з 

іншої. На основі деяких спільних рис можуть бути створені окремі члени сімейства, як 

такі, що можуть повторно використовуватись (наприклад, загальні архітектури, 

компоненти, моделі). Але форма абстракцій фреймворків і компонентів за предметно-

орієнтованими мовами, відсутність чітких границь і мультимов ГП їх опису потребує, на 

погляд авторів, також розробки і долучення до методу породження КПВ нових правил і 

операцій, які будуть генеровані за допомогою деяких залучених до домену плагінів та 

інструментів у середовищі ГП. 

Формальне встановлення інтерфейсів між об’єктами і компонентами. 

Створюються об’єктна та інтерфейсна моделі. Об’єктна модель має вигляд OSyst = 

(OClass, G), де         OClass = {OClass
i
} – множина класів, G  – об’єктний граф.  

Інтерфейсна модель, що є базою формування компонентного подання, має вигляд 

ISyst = (IFunc, IG), де IFunc = {IFunc
i
} – множина інтерфейсів, IG – інтерфейсний граф, 

який еквівалентний графу G. Для класів з OClass визначаються умови, коли вони 

припускають подання як елементів множини інтерфейсів у інтерфейсному графі.  

Теорема 1.9. Для кожної об’єктної моделі OSyst, зовнішня взаємодія з класами якої 

відбувається на основі public–методів та керованих змінних, існує єдине інтерфейсне 

подання ISyst з еквівалентною функціональністю  [17]. 

Ця теорема визначає умови існування еквівалентного відображення між об’єктним 

та інтерфейсним поданнями програми. Фактично вона визначає сутність комплексного 

методу об’єктно-компонентного проектування ПС на єдиній теоретичній основі.          

 

1.3.1. Визначення типової структури КПВ у контексті ГП   

Як було сказано вище, одним з продуктів аналізу домену є повторно 

використовувані знання про завдання домену у вигляді наявних знань, попередньо 

поданих у вигляді КПВ, які необхідні для домену. Кожний КПВ містить інформаційну 

модель у вигляді пошукового образу, в якому анотовані функції, інтерфейси, мова опису, 

середовище розробки тощо. Стандартом їхнього подання можуть бути UML-діаграми або 

інші засоби в термінах понять користувача [29, 30]. До інфраструктури відносяться 

насамперед КПВ, що накопичені у репозиторії, методичні, технічні й людські ресурси, за 

якими КПВ зберігаються або вибираються з нього, готові компоненти і КПВ для 

подальшого їх застосування у новій системі, що розробляється. 
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КПВ повинні бути незалежними від платформи, мати інтерфейс і параметри 

настройки на нове середовище, а також можливість взаємодії з іншими компонентами 

системи без внесення до них змін. Основні загальні процеси, які забезпечують розробку  

ПС у складі ПрО за КПВ, такі: 

– аналіз об'єктів і зв’язків у ПрО, яка автоматизується, для виявлення КПВ, що 

мають спільні властивості, притаманні групам об'єктів цієї області; 

– адаптація наявних КПВ в базі репозиторію, розробка нових функціональних 

компонентів, відсутніх у цій базі, і доведення їх до рівня повторного використання; 

– розробка інтерфейсів компонентів і розміщення їх в репозиторії інтерфейсів 

системи; 

– інтеграція КПВ з їхніми інтерфейсами та іншими елементами ПС і формування 

конфігураційної бази системи. 

Головним механізмом   об’єднання (композиції, зборки) КПВ в компонетну 

систему  є інтерфейс, який призначений для опису параметрів виклику і вихідних 

параметрів, їх типів для коректного проведення обчислень.  

Визначення 1.1. Програмний  компонент чи просто компонент – це незалежний 

від мови програмування, самостійно реалізований програмний об'єкт, який забезпечує 

виконання певної сукупності прикладних сервісів, доступ до яких можливий тільки за 

допомогою інтерфейсів, що визначають функціональні можливості компонента і порядок 

звернення до його операцій. 

Визначення 1.2. КПВ – компоненту, як елементу породження типового рішення 

для реалізації деякої функції і подальшої композиції з іншими, потрібно мати типову 

архітектуру, структуру, характеристики і атрибути в його інтерфейсній частині для обміну 

даними в цілях взаємодії у різних середовищах (див. рис 1.2.). Тобто поданий таким 

чином компонент стає неподільним та інкапсульованим об’єктом, який задовольняє 

функціональним вимогам, а також вимогам щодо архітектури системи і середовища 

взаємодії у компонентній програмі. 

Визначення 1.3. Компонентна програма – це сукупність компонентів, що 

необхідні для забезпечення функціональних та не функціональних вимог, і яка побудована 

та функціонує відповідно до правил створення компонентних конфігурацій і 

компонентних механізмів взаємодії компонентів між собою у рамках умов  певних 

компонентних моделей і сучасних середовищ. 

Визначення 1.4. Компонентне програмування – метод створення компонентних 

програм із компонентів та КПВ шляхом застосування концепції їх композиції на всіх 

процесах  життєвого циклу.  

Визначення 1.5. Компонентна модель – це сукупність програмних компонентів, 

патернів, інтерфейсів, функцій, об’єктів, що викликаються, операцій розгортання та 

проектних рішень (див. рис.1.5).  

У моделі контракт визначає відношення між її  компонентами і параметрами. Вона 

може задавати різні варіанти майбутньої компонентної системи шляхом настроювання її 

параметрів на конкретний зміст, завдання даних для обміну між компонентами через опис 

інтерфейсу та специфікації контракту. 

Визначення 1.6. Сімейство програмних систем (СПС) – це сукупність різних 

поняттєвих об’єктів, об’єднаних між собою спільними рисами, які відображаються 

сукупністю засобів, частково пов’язаних між собою МП, інтерфейсом й механізмами 

генерації та компонування цільових програмних систем, як членів сімейства.  
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Визначення 1.7. Сімейство продуктів відповідно до стандарту ISO/IEC FDIS 

24765:2009(E) – Systems and Software Engineering Vocabulary – це «група продуктів або 

послуг, які мають спільну керовану множину властивостей, що задовольняють потреби 

певного сегменту ринку або виду діяльності, і визначені через «product line» та «product 

family». 

У цьому визначенні поняття product family (сімейство продуктів) і product line 

(лінія продуктів) ототожнюються. 

Data

Data

Компонентний каркас

6

7

2

Компонентна 

модель

Інтерфейс, 

специфічний 

для компонентного 

типу

3 Реалізує інтерфейс   та 

специфікує контракт

4

Незалежне 

розгортання

1

Реалізація 

компонента

5

Компонентні  типи 

та контракти 8

Координаційні сервіси 

(транзакції, ....)

 
 

Позначення: 1 – компонент, що має функціональність; 2 – один  або більш інтерфейсів, 

описаних у контракті; 3 – контрактна взаємодія компонентів один з одним; 4 – розгортання 

компонентів  під час виконання в заданому середовищі; 5 –  різні типи компонентів системи; 6 –  

компонентна модель з  множини типів компонентів, їхніх інтерфейсів; 7 – специфікація  шаблонів  

взаємодії цих компонентів; 8 – компонентний каркас забезпечує виконання компонентної моделі 

за множиною сервісів у компонентному середовищі.  

Рис. 1.5. Модель компонентної системи 
 

Типова структура компонента у ГП. При розробленні КПВ – або мовою 

моделювання UML у широкому розумінні, або ж МП, – висуваються такі вимоги [16]:  

– кожен компонент взаємодіє з іншими тільки за допомогою інтерфейсів, що 

визначають його функціональність;  

– доступ до даних, які визначені всередині компонента, виконується за допомогою 

операцій вибирання та модифікації його змінних.  

Такі операції включаються до інтерфейсів компонента. У випадку, коли компонент 

є об’єктом даних (файл, таблиця бази даних) і функціональні операції відсутні, вони 

замінюються сервісами загального типу. Будь–які об’єкти даних можуть розглядатися як 

компонент у випадку, коли разом з самим об’єктом існує оболонка з необхідною 

сукупністю сервісних операцій доступу до даних; 
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– інші компоненти (документи, вимоги, різні рішення тощо) також є об’єктами 

даних у електронній формі. 

Відповідно до наведених вище вимог та аналізу їх наслідків побудова компонентів 

виконується за структурою з трьох частин: інтерфейс, реалізація, розгортання (табл. 1.1.). 

Інтерфейс відображає відомості про компонент (що він буде робити, коли до нього 

звертаються). Користувач отримує знання про компонент, застосовуючи його інтерфейс. 

Реалізація – це код, який буде використовуватись при зверненні до операцій, що 

визначені в інтерфейсах компонента.  

Таблиця 1.1 – Характеристики частин  компонента 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

          Інтерфейсу 

 один чи декілька; 

 унікальність 

іменування в межах 

системи; 

 клієнтський чи 

серверний (вхідний 

чи вихідний); 

 визначена 

сигнатура; 

 опис методів 

взаємодії   

           Реалізації 

 одна чи декілька; 

 орієнтація на 

конкретну 

платформу й  

операційне оточення 

 вибір конкретної 

реалізації; 

 підтримка 

інтерфейсів 

компонента 

Cхеми розгортання 

 

 типовість процедури 

розгортання; 

 керованість; 

 настроювання на  

операційне середовище; 

 модифікування 

 

Компонент може мати декілька реалізацій, в залежності від операційного 

середовища, моделі даних та системи керування базами даних, які необхідні для 

функціонування компонента.  

Розгортання – це фізичний файл, який передається користувачу і вміщує всі 

необхідні засоби для створення, настроювання та функціонування компонента. Зокрема, 

таким файлом може бути безпосередньо готовий, двійковий файл або архів, який перед 

використанням  розпаковується.  

Про інтерфейс компонентів. Для об'єднання компонентів у компонентну модель 

необхідною умовою є наявність формально визначених інтерфейсів. Основою 

специфікації інтерфейсів є мови опису інтерфейсів IDL, а також механізми динамічного 

контролю зв'язків між компонентами в загальносистемних засобах розподілених 

середовищ. 

Специфікація інтерфейсу подається в API і IDL й включає опис функцій, їхніх 

типів даних та порядку завдання операцій передачі аргументів і результатів при взаємодії 

компонентів між собою. Для забезпечення повного й адекватного відображення 

компонентів у різних середовищах, комп'ютерах і мережах розглянутих характеристик 

інтерфейсу виявилося недостатньо. З'явилися засоби відображення в описі компонента не 

функціональних властивостей (захист, безпека, автентифікація тощо), що подають 

відомості про здатність компонента унеможливлювати несанкціонований доступ до нього 

неавторизованих користувачів. Ця група властивостей цілком пов'язана з сервісом 

середовища функціонування компонентів, його здатністю забезпечувати заходи протидії 

різним загрозам, що надходять ззовні від користувачів, які не мають права доступу та ін.  

Як результат, сучасні мови специфікацій компонентів доповнилися засобами завдання не 

функціональних властивостей, які мають значну роль у ГП.  
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На основі огляду основних теоретичних і прикладних досягнень сучасного  

компонентного програмування авторами сформульовані задачі дослідження й розвитку 

цієї парадигми програмування. Через відсутність розгляду ЖЦ в межах ГП, досліджено 

стандартні моделей ЖЦ і побудовано ЖЦ компонентних систем, який містить необхідні 

процеси розроблення СПС, доповнений рефакторінгом та реінжинірією, а також базовим 

процесом інженерії КПВ, застосунків та сімейств.  

У ГП в ролі готових компонентів можуть бути як універсальні методи, так і 

інструменти доступу до різних ресурсів та виконання процесів ЖЦ. 

Процес моделювання систем на підставі різних готових ресурсів (ГОР) має три 

етапи: 

1) породження  вимог до системи за участю замовника або користувача; 

2) пошук готових ресурсів (вимог, активів) для проектування системи згідно з 

вимогами; 

3) прийняття рішення щодо визначення достатності знайдених готових ресурсів у 

репозиторії та генерація продукту відповідно до вимог за наявності відповідних засобів і 

інструментів у середовищі. 

Важливим аспектом завдання КПВ й  інших ГОР у даному проекті є розробка 

онтологічної моделі сукупності пов’язаних КПВ з реалізації необхідних функцій або 

сервісів, їх пошук за специфікованими паспортами типу шаблону (каркасу), придатного 

для генерації за їх допомогою зв’язків між обраними КПВ. 

1.3.2.  Про коректність зборки різномовних компонентів у ПС 

Структура ПС, створювана з різних готових компонентів, зокрема КПВ, за методом 

зборки, потребує перевірки правильності самих компонентів та їх інтерфейсів, а також 

перевірки коректності передачі типів даних між собою [16].  

Твердження 1.1  Для коректності методу зборки програмних компонентів 

необхідно й достатньо, щоб:  

– існували такі операції інтеграції, що процес побудови компонентної структури є 

скінченим; 

– існували компоненти у множині Р (за умови приналежності Рі  Р ) і кожен з них 

реалізував необхідну функцію, подану МП й інтерфейсним посередником; 

– існували інструменти (компоузери, збирачі, інтегратори) із засобами  

перетворення типів даних взаємодіючих програмних компонентів Рі, Рj  в обраному 

сучасному середовищі, такі як брокер  Corba,  бібліотека CLR VS.Net  тощо. 

Доказ даного твердження зводимо до доказу наступних тверджень. 

Лема 1.1. Існує кінцевий алгоритм побудови компонентної структури з 

компонентів. 

Розглянемо схему алгоритму методу зборки правильної компонентної  структури, 

котра формується за допомогою графу G{Р, І}, у вершинах якого розміщені імена  

компонентів, а на дугах – імена їх інтерфейсів, що містять операції перевірки, які 

виконуються за наступними кроками: 

1. Перевірка правильності завдання графу G{Р, І}, результатом якого є  

    = 0, коли граф задано правильно, 

    = 1, коли порушено порядок параметрів або їх кількість. 

2. Перевірка узгодженості вхідних параметрів викликів, в результаті якої 

встановлюється узгодженість опису типів даних у параметрах (х, у) в кожної парі 
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взаємодіючих компонентів (Рі , Рj), що містяться в інтерфейсі Ііj графу G{Р, І}, з критерієм 

правильності , а також виконання змін параметрів. 

   Ііj   =  1, якщо змінні параметрів узгоджені,     

   0 – інакше. 

3. Виклик операції зборки (при =0) для породження необхідних команд за 

примітивами конвертування не релевантних типів даних для вхідних і вихідних 

параметрів та навпаки. Операція може завершиться успішно або ні. 

4. За появи помилки формується діагностичне повідомлення про неузгодженість 

типів даних або про невідповідність кількості параметрів формальних та фактичних.   

Таким чином, лему доведено. 

Лема 1.2   Для   довільної   пари   компонентів   (Рі, Рj )  Р програмна   структура 

Р ={Рі , Iіj} буде коректною. 

Справедливість цього твердження випливає з визначення інтерфейсного 

посередника, відповідно до якого для кожної пари компонентів {Рі , Рj } існують 

посередники інтерфейсного типу Iі, Ij  , які створюють структуру програми Р = {{Рі , Iі},  

{Рj , Ij }}, що забезпечує перевірку коректності кожного параметру при вході в компонент  

і при виході з нього. 

Оскільки кількість компонентів графу G{Р, І} є скінченою і доведено, що кожна 

пара програмних компонентів є коректною, то в результаті маємо і коректність програми 

Р, що побудована з цих компонентів. 

Лема 1.3. Побудова довільної структури програми Р з компонентів РіР  включає: 

1) скінчену множину компонентів Р. 

2) скінчену кількість операцій перетворення даних; 

3) функції діагностичного повідомлення про помилки збирання програмних 

компонентів у програмну структуру стосовно передачі параметрів у викликах, їх кількості 

і змісту типів даних. 

Скінченність процесу побудови Р на основі графу G{Р, І} доведено лемою 1.3; 

неможливість зв’язку деякої пари компонентів, що виникає при цьому, пояснюється 

нееквівалентністю типів даних, переданих через інтерфейсні посередники пар 

взаємодіючих компонентів, яка визначається наступною умовою:  Хі Х такий, що коли 

T(X)  T (тип параметра еквівалентний множині типів Т), то  =  0, інакше  = 1. 

З виконання цієї умови випливає, що процес побудови Р за графом G{Р, І} є 

скінченим, а побудована програмна структура Р – коректною або ж містить  діагностичне 

повідомлення.  

 

1.4. Вдосконалення підходів щодо правильності програм і  СПС 

На теперішній час для забезпечення правильності різних програм 

використовуються багато підходів, а саме, формальні підходи, до яких віднесені  

формальні специфікації, методи доведення, верифікація, тестування, експертне й 

аналітичне оцінювання програм. Проведено аналіз цих підходів з точки зору  застосування 

деяких з них до потреб перевірки правильності КПВ, систем і СПС. Нижче наведено  зміст 

таких підходів і надано обґрунтування нових підходів до тестування СПС.  

Сучасні напрями перевірки правильності програм – це формальні специфікації, 

методи доведення, верифікація, тестування, експертне й аналітичне оцінювання програм 

[16, 22-24, 28].  Наведемо їх  зміст (детальніше див. розділ 6 ). 
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1. Формальні специфікації з'явилися у програмуванні в 70-х роках минулого 

сторіччя. Вони подібні до МП і надають засоби, що полегшують опис розмірковування 

про властивості і особливості програм у математичній нотації. Під специфікацією 

розуміють формальний опис функцій і даних програм, якими ці функції оперують. На 

формальних специфікаціях базуються методи доведення програм, які були започатковані 

працями з теорії алгоритмів А.А.Маркова, А.А.Ляпунова, схемами Ю.І.Янова та 

формальними нотаціями опису взаємодіючих процесів К.А.Хоара й ін. Для перевірки 

формальної специфікації програми застосовують математичний апарат опису правильного 

розв’язку деякої задачі, для якої вона розроблена. Разом з специфікацією розробляються 

додаткові аксіоми, твердження про опис операторів і умов, так звані попередні умови або 

передумови, і пост-умови, що визначають заключні правила одержання належного 

результату.  

2. Доведення програм проводиться за допомогою тверджень, що складаються у 

формальній мові і слугують для перевірки правильності програми в заданих її точках. 

Набір тверджень, перед - і пост-умов використовується для перевірки отриманого 

результату у деякій точці програми. Якщо твердження відповідає скінченому  оператору 

програми, то за допомогою пост-умови робиться остаточний висновок про часткову або 

повну правильність роботи програми. 

3. Верифікація і валідація – це методи забезпечення перевірки й аналізу 

правильності виконання заданих функцій програми відповідно до заданих вимог 

замовника до них і системи у цілому. 

4. Тестування – це метод виявлення помилок у ПС шляхом виконання вихідного 

коду на тестових даних, збирання робочих характеристик у динаміці виконання в 

конкретному операційному середовищі, виявлення різних помилок, дефектів, відмов і 

збоїв, викликаних нерегулярними, аномальними ситуаціями або аварійним припиненням 

роботи системи.  

Теоретичні засоби використовуються при специфікації і перевірці правильності 

програм чи вихідного коду. На даний час процеси верифікації, валідації й тестування ПС 

регламентовані стандартом ISO/IEC–12207 з життєвого циклу ПС. У деяких закордонних 

публікаціях процеси верифікації й тестування на практиці ототожнюються, вони 

орієнтовані на досягнення правильності програми.  

Наведені методи доведення, верифікації і тестування при перевірці правильності 

програм кваліфікуються такими загальними поняттями і діями. 

Доведення та верифікація коректності (правильності) виконуються за формальною 

специфікацією програми та за допомогою тверджень, передумов (обмежень вхідних 

параметрів програми) і постумов (обмежень вихідних параметрів програми), які 

утворюють незалежну від програми частину механізму її доведення. Ця частина 

специфікується, як правило, тією ж мовою, що і програма. У ній застосовуються 

математичні операції (диз’юнкції, кон’юнкції, імплікації тощо), квантори існування і 

загальності та інші. 

Передумова – це обмеження на сукупність вхідних параметрів і постумови як 

обмеження на вихідні параметри. Передумова і постумова задаються предикатами,  

результатом яких є бульова величина (true/false). Передумова істинна тоді, коли вхідні 

параметри входять до області припустимих значень даної функції. Постумова істинна 

тоді, коли сукупність значень задовольняє вимоги щодо формального визначення 

критерію правильності одержання результату. 



 39 

Твердження формулюються формальною математичною мовою у вигляді 

додаткової доказової частини, що перевіряє правильність виконання програми в 

початковій, проміжній або кінцевій точках.  

Пост-умова – це обмеження, складене з умов щодо кінцевого результату програми, 

відповідно до якого формулюється висновок про правильне завершення цієї програми. 

Під доведенням часткової правильності розуміють перевірку виконання програми 

за допомогою тверджень, які описують те, що повинна одержати ця програма, коли 

закінчиться її виконання відповідно до умов заключного твердження. Повністю 

правильною програмою щодо її опису і заданих тверджень буде така програма, яка 

частково правильна і її виконання завершується при всіх даних, що  відповідають їй.  

Перевірка правильності методом тестування базується на функціональних тестах 

або наборах тестів, які створюються шляхом опису функцій і проектної інформації на 

процесах ЖЦ з урахуванням вимог, сформульованих на процесі аналізу предметної 

області. 

5. Якісне проектування ПС забезпечується різними службами за допомогою груп 

фахівців, що планують процеси досягнення правильності програм (доказ, верифікацію, 

тестування), готують тестові дані для спостереження за процесом доведення правильності 

програм, зокрема за тестуванням, і збирання даних про відмови і помилки програм для їх 

використання при оцінюванні показників якості. 

Далі зазначені напрями досягнення правильності програм розглядаються більш 

детально. 

Автори приділяли увагу насамперед різним питанням організації тестування та 

оцінювання якості за результатами проведеного тестування. При виробленні необхідних 

засад для тестування СПС (розд. 6) враховувався теоретичний і практичний доробок у цій 

області, отриманий у попередніх фундаментальних проектах авторського колективу.  

 

1.4.1. Нові засоби  тестування й оцінювання якості компонентів  

Сучасні складні ПС складаються з багатьох розподілених програмних застосунків 

(компонентів, модулів), які розробляються незалежними групами в різних умовах та 

середовищах. Для таких систем проблема визначення оптимального моменту випуску 

може формулюватися як комбінаторна проблема оптимізації з відомими вартістю, 

надійністю, трудовитратами та іншими атрибутами компонентів системи. Найбільш відомі 

підходи – максимізація надійності ПС, або мінімізація вартості (ресурсів), що не враховує 

серйозність наслідків відмов, а лише їхню ймовірність. 

Крім того, дослідження різних напрямів досягнення правильності ПС не були 

об’єднані у цілісну концепцію, яка зараз потрібна для СПС. 

Тестування ПС. У рамках досліджень проблем тестування ПС, побудованих за 

компонентним (модульним) принципом, у попередньому проекті ІПС запропоновано [22, 

23] підхід до вирішення задачі оптимального випуску ПС, базований на аналізі ризику 

відмов програмних компонентів і врахуванні операційного профілю функціонування 

системи при формуванні критерію оптимізації. В основу підходу покладено розроблені 

метод оцінки ризику відмов програмних компонентів та модель для визначення 

оптимального часу тестування  модулів, яка враховує ризики їх відмов під час 

експлуатації.  
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Побудова операційного профілю ПС є складовою запропонованого методу оцінки 

ризику відмов ПС та стратегії тестування. На рис. 1.6 показані основні етапи методу 

оцінки ризику відмов. 

Оцінка зовнішнього ризику

   1. Ідентифікація загроз ПС 

   2. Визначення сценаріїв використання та 

відмов  ПС

   3. Оцінка збитків через здійснення загроз 

Визначення внеску модулів в загрози

    1. Ідентифікація програмних відмов 

    2. Оцінка частоти використання  

    3. Оцінка внеску модулів 

Оцінка функції зростання надійності 

    1. Вибір моделі надійності та оцінка 

параметрів 

    2. Оцінка часу виконання  модулів 

    3. Використання моделі надійності

Оцінка ризику модулів 

Ризик = Внесок * функція зростання 

надійності

Зміни в проекті, зміни 

використання

Тестування та 

оцінювання

 

Рис. 1.6. Схема методу оцінювання ризику відмов 

 

За цим методом, час тестування кожного модуля призначається таким чином, щоб 

вартість тестування відповідала величині ризику використання модуля при роботі ПС.  

Модель визначення оптимального часу тестування модулів встановлює такий 

критерій завершення тестування: модуль повинен тестуватися доти, доки різниця між 

зменшенням ризику і повною вартістю його тестування не досягне найбільшого значення. 

Формально модель можна визначити таким чином [22]: 

Необхідно знайти такий час тестування te
*
, щоб загальний прибуток був 

максимальним, тобто  

te
*
 = {te: K(t0|te

*
)  K(t0|te), 0  te  tдоп}, 

де        tдоп – максимально припустимий час тестування. 

te - час тестування;  

t0 – час виконання модуля при експлуатації ПС. 

K(t0|te) – прибуток за час експлуатації ПС, за умови, що модуль тестувався час te. 

Функція зниження ризику відмови модуля за час t0, за умови, що модуль тестувався 

час te, визначається як: 

R(t0|te) = См((t0) - ( t0 + te) + ( te)), 

де      
 











n

1i

r

1j
jijiм C)S|P(H)P(SC  –  внесок даного модуля до загального ризику 

ПС; 

Cм – внесок модуля до ризику відмов ПС (вартість можливих збитків через відмови 

модуля за час його виконання t0 при експлуатації ПС); 
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(t) – функція зростання надійності; 

P(Si) – ймовірність того, що при реалізації сценарію Si (i=1,2,…,n) буде 

виконуватися даний модуль; 

P(Нj|Si) – умовна ймовірність того, що при реалізації сценарію Si причиною 

виникнення загрози Нj буде відмова саме даного модуля; 

Сj - вартість наслідків реалізації загрози Нj  (j=1,2,…,r); 

С(te) – повна вартість тестування протягом часу tе; 

У випадку експоненційної моделі надійності оптимальний час тестування te
*
 існує 

тоді й тільки тоді, коли виконується умова: 

мм C

c

C

c
t 21

0)exp(1 


 , 

де        c1 - вартість одиниці часу тестування;  

c2 – вартість усунення дефекту, що призвів до відмови в процесі тестування. 

Запропонований метод оцінювання ризику модуля та модель визначення 

оптимального часу тестування складають теоретичну основу для побудови ефективної за 

вартістю стратегії тестування ПС, яка враховує: 1) нерівнозначність компонентів ПС з 

позицій їх важливості для вирішення задач у ділових процесах користувачів; 2) величину 

ризику відмов компонентів ПС. 

Оцінка загроз ПС лежить в основі формування сценаріїв тестування на рівні ПС та 

визначення видів і обсягів системного тестування. Впорядкування модулів за величиною 

ризику відмови використовується для планування функціонального тестування та 

розподілу часу тестування модулів. 

Базовий процес тестування. Врахування ризиків відмов ПС при визначенні 

стратегії тестування, а також розроблені на її підтримку моделі та методи керування 

процесом тестування покладені в основу базового процесу тестування [23].  

Ключові моменти підходу до побудови процесу: 

 інтеграція з процесами ЖЦ; 

 визначення оптимального часу тестування окремих компонентів; 

 зниження кількості відмов при експлуатації шляхом аналізу ризику відмов. 

Процес поданий множиною задач з підготовки, здійснення та оцінювання 

результатів тестування, які розподілені за 10 кроками процесу. 

На кожному кроці підготовки здійснюється аналіз робочих продуктів відповідного 

процесу розроблення (вхідних для даного кроку процесу тестування) для визначення 

цілей, об'єктів, сценаріїв і ресурсів тестування, адекватних рівню тестування. Результати 

виконання кроків підготовки тестування фіксуються в планах тестування. 

На кожному кроці виконання здійснюється фіксація результатів виконання тестів і 

їх порівняння з очікуваними результатами.  

Результати тестування на кожному рівні аналізуються для того, щоб визначити 

поточний стан ПС і ухвалити рішення про достатність тестування на даному рівні. 

Кожний крок процесу складається з набору вирішуваних задач. Модель визначення 

оптимального часу тестування використовується для визначення критерію завершення 

тестування ПС, а метод оцінювання ризику відмов є складовою задач з підготовки 

тестування на всіх рівнях та оцінювання результатів тестування окремих модулів. 

Базовий процес враховує: розподіл обов’язків між учасниками процесу, вимоги до 

професійної підготовки виконавців процесу, стандарти для подання документів, метрики 
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процесу, застосовні методи для вирішення задач тестування, критерії початку та 

завершення задач і переходу до наступного кроку процесу. Для документування процесу 

тестування розроблено шаблони документів, пов’язані з кожним кроком процесу. 

Перевага запропонованого підходу над відомими в інтегрованих ПС з модульною 

структурою полягає у тому, що він краще дозволяє мінімізувати експлуатаційні ризики 

відмов ПС, оскільки в значній мірі враховує як її структуру, так і майбутнє використання.  

Методи оцінювання якості ПП. Уперше про забезпечення якості заговорили в 

1967 р. на конференції НАТО з програмної інженерії. Відтоді дослідження проблем 

отримання ПП з гарантованою якістю виконували за кордоном і в Україні в межах 

науково-дослідних проектів ДКНТ, Міністерства науки, НАНУ. Одночасно створювалися 

стандарти з якості в рамках інформаційних технологій та програмної інженерії, зокрема, в 

ІПС гармонізовано стандарти ISO/IEC 12207, ISO/IEC 14598 «Оцінювання програмного 

продукту», ISO/IEC 15939 «Процес вимірювання», ISO/IEC 15504 «Оцінювання процесів 

ЖЦ ПС», базові стандарти з якості – ISO 9001 «Системи управління якістю. Вимоги», 

ДСТУ 2844–94, ДСТУ 9126 «Якість ПП», ДСТУ 2850–94 і стандарти, що регламентують 

різні аспекти забезпечення якості ПП.  

Багаторічні дослідження в галузі якості дозволили авторському колективу 

розвинути стандартизований підхід до оцінювання якості для ПС і СПС [16, 31, 32]. 

Зокрема, Г.І. Коваль розробила в межах дисертації нові формальні методики кількісного 

вимірювання та оцінювання показників якості ПП у класі задач СОД для МО України. 

Були отримані такі оригінальні результати [31-33]: 

 – модель якості з орієнтацією на оцінку надійності ПП; 

– модель розподілу надійності системи з компонентів за функцією корисності ПП  
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компонентів; 

– концептуальну модель прийняття рішень з керування якістю, включно з 

байєсівськими методами та методами систематичного контролю надійності на ранніх 

стадіях ЖЦ, кількісного вимірювання  вимог до надійності та прогнозування дефектів. 

Результати досліджень з проблеми забезпечення якості ПП систематизовано у 

монографіях [16, 28,  32]. 

Пропозиції щодо тестування програм і систем в ГП 

Враховуючи наведені наукові результати та стан досліджень за цим напрямом, 

сформульовано пропозиції щодо спрямування подальших досліджень підходів до 

кількісного управління якістю в СПС, а саме: методи експертно-аналітичного оцінювання 

різних її показників для СОД у складі СПС, починаючи з ранніх процесів ЖЦ; тестування  

веб–компонентів і сервісів; забезпечення й підтвердження їх відповідності 

загальноприйнятим стандартам; моделювання якості сімейства ПС, верифікації та 

оцінювання якості згенерованих артефактів на кожній стадії інженерії застосунків та 

інженерії ПрО; побудова моделі архітектури сімейства програмних систем, яка б 

відповідала стандартним вимогам до якості ПС та можливості змінюватися у середовищі 

функціонування. 

Усі ці завдання потребують створення нових сімейств процесів у середовищі ГП 

шляхом: 

– обробки описів КПВ та їх інтерфейсів, які мають зберігатися у різних сховищах 
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(репозиторіях) для подальшого вибору з метою пристосування у конфігурації системи з 

сімейства; 

– генерації членів сімейства, відповідних різним ПрО і, можливо, середовищам, для 

отримання кінцевого продукту домену; 

– підтримки формування набору процесів з формалізованого сімейства процесів 

інженерії доменів та інженерії прикладних застосунків, орієнтованого на реалізацію 

поступового конвеєрного виготовлення на них відповідних продуктів доменів для 

масового застосування користувачами; 

–  реалізації узгоджених підпроцесів тестування на рівнях інженерії домену та 

інженерії застосунків;  

–  розроблення нового методу багатокритеріального експертно-аналітичного 

оцінювання об’єктів ЖЦ а також механізмів забезпечення варіабельності структури й 

артефактів СПС з використанням цього оцінювання [34–38]; 

– побудови онтології ПрО тестування й підтримки її візуального аналізу з 

використанням спеціальних видів плагінів, що орієнтовані на оцінювання продукту за 

результатами тестування; 

– моделювання не функціональних характеристик СПС за допомогою 

комбінування різнотипних моделей ПрО, розвитку методів формальної верифікації 

моделей характеристик  ПрО та формування ієрархічної моделі якості компонентів. 

Інформаційну взаємодію процесів окресленого сімейства має забезпечити процес 

експертно-аналітичного оцінювання систем та СПС з використанням узгоджених моделей 

переваг класів ―аргументоване дерево цінності‖ та ‖байєсівська мережа‖ [34]. Для 

оцінюваних об’єктів цей процес формує систему експертиз, інформаційно 

взаємопов’язаних в єдиному онтологічному середовищі із визначеним у ньому 

відношенням подібності об’єктів. Експертизи передбачають вилучення індивідуальних 

експертних оцінок листків дерев цінності та суб’єктивної імовірності подій, що подані 

вершинами байєсівських мереж, відповідними зазначеним листкам, а також обґрунтоване 

агрегування й узгодження оцінок. 

Тобто, ставиться задача забезпечення теоретичної, нормативно-методологічної та 

програмної підтримки вирішення проблем верифікації, тестування і моделювання якості 

членів сімейства та самих сімейств процесів ГП (див. розділ 5). 

Поява парадигми розроблення СПС зумовлена потребами організації процесу 

виробництва ПС як виду бізнесу. Для досягнення економічної ефективності цього процесу 

необхідне кількісне відстеження віддачі від технічних рішень, які можуть прийматися. 

Особливо це стосується сфери тестування сімейства ПС, яка не вважається прибутковою і 

на теперішній час не отримала належної підтримки, зокрема для СПС.  

Натомість, відмінності у розробленні одиничних ПС і сімейств ПС обумовлюють 

проблеми застосування існуючих підходів до тестування у контексті СПС, зокрема: 

– через виокремлення процесів інженерії ПрО та інженерії застосунків виникає, 

по–перше, проблема визначення видів артефактів СПС, призначених для тестування у 

двох процесах, а саме, базовому процесі розроблення готових ресурсів (тестування ГОР) і 

процесі розроблення ПС (тестування ПС, утворених ГОР), і, по–друге, проблема 

повторного використання артефактів тестування (тестових наборів, скриптів, 

контрактів тощо), розроблених відповідно для ГОР та для ПС; 

– на підтримку завдань щодо варіабельності, для її забезпечення необхідно 

удосконалити  концепцію тестування виконуваного коду різних варіантів ПС з СПС. У 
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базовому процесі тестування ГОР тестуванню повинен піддаватися не одиничний 

виконуваний продукт, що є композицією компонентів, а множина варіантів компонентів, 

зв’язування яких може відкладатися у часі до моменту зборки відповідної ПС (тобто на 

момент необхідного тестування відсутній зв’язний виконуваний програмний код). 

Механізм (зокрема, момент) розв’язання варіабельності визначає те, які тести можуть (або 

не можуть) бути застосовані в певний момент; 

– внаслідок варіабельності СПС, яка впливає на його тестопридатність, виникає 

проблема контролювання й обмеження варіабельності через пошук адекватних 

архітектурних рішень, наприклад, відокремлення інваріантного коду від варіантів [21]. 

Споріднена проблема – визначення критерію тестового покриття СПС, з огляду на те, 

що тестуванню піддаються «близькі» продукти, які фактично відповідають одній 

специфікації; 

– існуючі стратегії, моделі й методи тестування одиничних компонентів  

продуктів не можуть бути використані безпосередньо і потребують адаптації для 

застосування при розробленні СПС (зокрема V–модель); 

– існуючі класифікації дефектів одиничних ПС потребують адаптації та 

узагальнення для різнорідних і різномовних ресурсів, які утворюють СПС і є складові ПС; 

– хоча успішність розроблення СПС і окремих ПС критично залежить від 

результативності й економічної ефективності тестування на всіх рівнях (зокрема, 

тестування КПВ), однак наразі відсутні метрики оцінювання процесу тестування різних 

ресурсів СПС [35, 36]. 

 

1.4.2. Розвиток математичного апарату експертно-аналітичного оцінювання 

об’єктів і процесів у СПС 

Ґрунтуючись на перспективних підходах до організації виробничої діяльності зі 

створення програмних продуктів у парадигмі ГП [1, 10], можна запропонувати 

узагальнене подання цієї діяльності:  

GPA=P; ENVP; RQP, P  {СP, MP}.    (1.3) 

У виразі (1.3) використано такі позначення: 

P – процес створення цільового програмного продукту (CP) або управління 

перебігом його створення (MP), розглядуваний на рівнях інженерії домену та інженерії 

застосувань [1, 10];  

ENVP – концептуальне й інформаційне середовище перебігу процесу P, що поєднує 

елементи просторів проблеми та рішень [1, 10]; 

RQP – вимоги процесу P до процесу, що доповнює його в GPA (1.3). 

Досягнення основної мети діяльності GPA – забезпечення й постійного підвищення 

експлуатаційної якості створюваних програмних продуктів – потребує [10, 35, 36] 

багаторазового встановлення поточних і прогнозних значень: 

 критеріїв ефективності (для керованих/контрольованих об'єктів процесів P);  

 рівнів досягнення (для ділових цілей P);  

 критеріїв перспективності (для дій з досягнення цілей при виконанні P). 

Абстрагуючись від змісту характеристик, значення яких встановлюються, дії з 

цього встановлення зручно узагальнити під назвою оцінювання в середовищі процесів P. 

Для критеріїв ефективності процесу CP наразі відомі окремі групи методів 

оцінювання. Однак у процесах P виникає додаткова потреба оцінювання трьох груп 
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характеристик, методи для яких відсутні. Елементи першої – критерії ефективності 

процесів P на рівні інженерії домену (витратність рамкової архітектури членів СПС, 

технічна реалізовність і споживацька цінність моделі СПС [36], варіабельність структури 

СПС [37], перспективність форми генерувальної моделі в СПС [24]). Другу групу 

утворюють характеристики, що набувають статусу критеріїв ефективності в новітніх 

ітеративних і гнучких методологіях розроблення ПС – членів СПС [36]. Елементи третьої 

групи – ситуаційні чинники впливу на традиційні й новітні критерії ефективності згідно з 

поглядами агентів процесів P{СP, MP}, що мають у процесах P різні ролі. 

До того ж, узагальнення моделей процесу розроблення СПС і новітніх методологій 

висвітлює спеціальні вимоги до організації оцінювання [35, 36]:  

а) уніфікація щодо всіх об'єктів і характеристик на рівнях інженерії домену й 

застосувань та у просторах проблеми й рішень;  

б) ефективність комунікації і врахування інформованості суб’єктів оцінювання;  

в) неперервне здобуття й використання досвіду оцінювання на рівнях інженерії 

домену й застосувань;  

г) аналіз класифікаційних відношень і аналогій між об’єктами, їх характеристиками 

і ролями суб’єктів оцінювання на рівнях інженерії домену й застосувань та у просторах 

проблеми й рішень; 

д) зіставлення отримуваним оцінкам структурованого обґрунтування, зрозумілого 

для їх споживачів. 

Таким чином, необхідно вдосконалити процеси P цілісним математичним 

апаратом оцінювання, відповідним вимогам а) – д). 

Відомі методи оцінювання критеріїв ефективності процесу CP (універсальні та 

спеціальні) непридатні для його створення через їхні ресурсні і/або методологічні 

обмеження [32, 34, 38]. Більш перспективні багатокритеріальні методи групового 

експертного оцінювання, вперше використані в прогнозуванні В.М. Глушковим [39]. 

Проте, через розбіжності поглядів агентів з різними ролями у процесах P з (1.3) та 

багаторазовість  оцінювання, у середовищі процесів P порушені умови їх ефективності: 

збіг поглядів експертів-оцінювачів на оцінювану характеристику і прийнятність для них 

спільних джерел інформації. 

Конструктивний аналіз моделей процесу розроблення програмних продуктів у 

парадигмі ГП [1, 10, 36], розглядуваних як нормативно-методичне поле процесів P з (1.3), 

висвітлює потреби P в результатах дій з оцінювання та особливості P як середовища цих 

дій. 

Основними потребами є: 

а) отримання вірогідної інформації для вироблення й адресного обґрунтування 

рішень з управління перебігом P згідно з його поточними цілями;  

б) удосконалення процесів P єдиним концептуальним й інформаційним 

середовищем виробничої діяльності GPA, яке забезпечує підвищення обґрунтованості 

формованих управлінських рішень, їх непротирічність й інформаційну спадкоємність (на 

рівнях інженерії домену й застосувань і в просторах проблеми й рішень) та створення 

умов ефективної діяльності всіх учасників GPA згідно з їх ролями та компетенціями; 

в) надання формального апарату для низки спеціальних методологій розроблення 

СПС (зокрема, проектування рамкової архітектури сімейств ПС заданої якості). 
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Методичному забезпеченню процесів P властиві: альтернативність відомих 

методів; подання оцінюваної характеристики багатокритеріальними деревоподібними 

моделями або ж явною аналітичною залежністю від деревоподібних підхарактеристик; 

оцінювання листків таких дерев у контексті регламентованих документів супроводу P. 

Концептуальні особливості середовища перебігу процесів P включають: потенційні 

розбіжності поглядів на характеристики і джерела інформації в агентів цих процесів з 

різною відомчою/фаховою приналежністю і/або ролями; аналогії (структурні, 

функціональні, рольові) та відношення класифікації об'єктів, їх характеристик і агентів 

процесів P (на рівнях інженерії домену й застосувань і в просторах проблеми й рішень); 

відсутність загальноприйнятих шкал для характеристик і їх залежність від кількісних і 

якісних чинників з динамічними пріоритетами; доповнюваність множин типів оцінюваних 

об'єктів, характеристик і ролей суб’єктів. 

Технологічні особливості процесів P – це множинність і повторюваність дій з 

одними і тими ж об'єктами і їх характеристиками; інформаційна спадкоємність і спільні 

ресурсні обмеження дій; множинність їх суб'єктів і альтернативність способів виконання; 

залежність від інформаційного контексту – методичних джерел і документів супроводу P; 

необхідність автономного і сумісного оцінювання керованих/контрольованих об'єктів 

процесів P. 

Враховуючи схарактеризовані особливості процесів P та пропозиції щодо 

інфраструктури діяльності GPA (1.3), для подальшого розгляду прийнято три аксіоми 

щодо процесів P. 

AP1. Типи об'єктів процесів P (ET) і характеристики, властиві цим типам 

(CH=etETCH (et)) складають поняттєвий базис концепції предметної області прийняття 

рішень з організації перебігу процесів Р (ПрП), прийнятої всіма агентами Р. 

AP2. У ПрП зафіксовано основні типи керованих/контролованих  об'єктів (FT= 

FTдFTз) і цілей (FG), а також характеристики (FC=FCдFCз). 

На рівні інженерії домену 

FTд = {СПС, ресурс повторного використання (РПВ) з точками варіантності, 

діаграма характеристик СПС, рамкова архітектура, подання генерувальної моделі; 

організація; управління кадрами}; 

FCд = {варіабельність; витратність; технічна реалізовність; споживацька цінність; 

перспективність для використання; зрілість}. 

На рівні інженерії застосувань: 

FTз = {ПС; процес ЖЦ; проект ПС; організація; управління кадрами}; 

FCз={якість, об'єм; потужність; трудомісткість, термін, ризик; зрілість}. 

FG={встановлення; вибір; стабілізація; підвищення; зниження}. 

AP3. Процеси P{CP; MP} циклічно реалізують етапи фіксації і перегляду 

концепції ПрП . 

Спираючись на прийняті аксіоми, пропонується розглядати діяльність з 

оцінювання в процесах P як систему уніфікованих оцінних дій, інформаційно 

спадкоємних для об'єктів, які подібні між собою, мають подібні характеристики і/або 

багаторазово контролюються під час перебігу P. Кожна така дія – встановлення значення 

певної характеристики (CH(et)), притаманної деякому типу (et) керованих/контрольованих 

об'єктів P і/або елементів діяльності з управління ними. Саме ця характеристика відіграє 

роль актуального критерію досягнення цілей удосконалення і/або управління P. Вона 



 47 

названа цільовою, а об'єкти відповідного типу, для яких встановлюється її значення, – 

оцінюваними об'єктами ПрП. 

Згідно з традицією експертного прогнозування В.М. Глушкова [39], для визначення 

ядра формованого математичного апарату відомі класи експертно-аналітичних підходів 

автоматичного й багатотурового колективного вироблення рішень були проаналізовані на 

відповідність вимогам а)-д) до організації оцінювання. Найбільш перспективними для 

адекватного розвитку в ПрП визнано [34, 38] методи оцінювання за багатокритеріальними 

моделями переваг класу дерево цінності (Д. фон Вінтерфельдт), а також статистичного 

(Д.С. Шмерлінг) й метричного (Б.Г. Літвак) узагальнення точкових оцінок. Саме їх 

включено до згаданого ядра математичного апарату експертно-аналітичного оцінювання 

в процесах P. 

Для створення цього апарату пропонується [34, 38] поповнення процесів P новим 

процесом експертно-аналітичного оцінювання. Він призначений для розв’язання 

формалізованих задач оцінювання за допомогою експертиз об'єктів процесів P. Ці 

експертизи мають бути інформаційно взаємозв'язані в єдиному інформаційному 

середовищі згідно з потребами P, їх особливостями та вимогами до дій з оцінювання.  

Пропонований підхід включає: 

а) визначення задачі оцінювання об'єктів ПрП, конструктивне для досягнення цілей 

оцінних дій шляхом адекватної інтеграції в експертизах універсальних методів ядра і 

спеціальних методів; 

б) формування структури математичного апарату розв’язання таких задач у вигляді 

системи моделей і методів процесу оцінювання; 

в) математичну і програмну реалізацію елементів апарату; 

г) запровадження розроблених моделей, методів і програмних засобів до процесів P 

та їх апробацію у створюваній системі ГП для забезпечення правильності програм і ПС – 

членів СПС  та підвищення їх якості.  

Визначення 1. Задача оцінювання і постановка задачі експертно-аналітичного 

оцінювання цільової характеристики ch(et) для оцінюваних об'єктів типу et – це кортежі 

T =  G, et, ch(et) ; GGT, etET; ch(et)CH(et),              (1.4) 

ES(T) = A, d(ch(et), ca1, cn1, …,can, cnn)), mg, vf , det,ch, 

де G – цілі, для досягнення яких ініціюється розв’язання задачі T; 

A = {a=(ud, t), |A|1 – оцінювані на момент часу t об'єкти ud типу et, названі 

альтернативами; 

d:[0;1]
n
Scch – залежність ch(et) від її підхарактеристик calCH(et), l=1,...,n; Scch – 

шкала для ch(et); et,ch – припустимі залежності; 

  cnl – контекст оцінювання характеристики cal;  

mg – модель експертної групи (ролі агентів процесів P, використовуваних як 

експерти при оцінюванні cal, l=1,..., n);  

  vf – документи для верифікації оцінок альтернатив {ch(a), aA}. 

Структуру апарату розв’язання задач (1.4) наведено на рис. 1.7. 
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Рис. 1.7. Структура математичного апарату експертно-аналітичного оцінювання в СПС 

 

Методичний каркас апарату зіставляє формалізованій задачі оцінювання (1.4) 

аксіоми AP1-AP3 і три взаємопов’язані теоретичні конструкти, які разом забезпечують 

задоволення потреб процесів P за рахунок експертиз у складі процесу оцінювання. Такими 

конструктами є: Вимоги до функцій, що агрегують потреби вибраних методів і вимоги 

методичних джерел; Функції оцінних дій з розв’язання задач (1.4) у процесі P згідно з 

Вимогами; Механізми реалізації Функцій в експертизах.  

Засоби організації процесу оцінювання забезпечують виконання функцій за 

допомогою запроваджених Механізмів. Модель процесу оцінювання визначає 

інформаційне і технологічне середовище реалізації методів в його операціях. Вона також 

задає напрями розвитку методів ядра для забезпечення Механізмів та вимоги до вхідних і 

вихідних даних методів.  

Засоби інтеграції оцінювання до процесів P – це типові постановки задач 

оцінювання і управління, а також методи їх розв’язання – надають вхідні дані для методів 

підтримки процесу оцінювання і дозволяють використовувати його результати для 

забезпечення потреб Р. 

Згідно рис. 1.7, можливість накопичення досвіду оцінювання в структурах знань, 

відповідних наведеним складникам математичного апарату, в напрямі ―знизу догори‖ 

забезпечується ієрархічною структурою апарату, – за рахунок актуалізації чергового 
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складника на підставі результатів, отриманих на рівні складника, що йому 

підпорядкований. Навпаки, використання досвіду ―згори донизу‖ здійснюється за рахунок 

цільових вимог до підпорядкованого складника. 

Зіставлення особливостей процесів P з можливостями й обмеженнями методів ядра 

дозволило зафіксувати Функції з каркасу (Ф1 – Ф6) та Вимоги до них (Т1–Т4). 

Ф1 – побудова моделі оцінювання об'єктів ПрП заданого типу. 

Ф2 – моніторинг оцінок об'єктів ПрП 

Ф3 – вибір об'єкту ПрП з оптимальним значенням оцінюваної характеристики. 

Ф4 – аналіз адекватності моделі оцінювання об'єктам ПрП. 

Ф5 – аналіз узгодженості поглядів експертів на об'єкт ПрП. 

Ф6 – зіставлення поглядів агентів процесів P на об'єкти ПрП. 

Т1 – здобуття й узгоджене накопичення досвіду оцінювання на рівнях інженерії 

домену й застосувань та у просторах проблеми й рішень. 

Т2 – створення передумов спільного вдосконалення процесів P їх агентами згідно з 

рольовими компетенціями й повноваженнями агентів. 

Т3 –підвищення якості результатів оцінювання та ефективності оцінних дій у 

процесах P. 

Т4 – повнота множин оцінюваних об’єктів і характеристик стосовно цілей P на 

рівнях інженерії домену й застосувань та у просторах проблеми й рішень. 

На підставі запропонованого подання задачі оцінювання (2) і можливостей методів 

ядра визначено склад Механізмів реалізації Функцій Ф1-Ф6. 

М1 – уніфікована технологія розв’язання задач (1.4) (підтримуються Функції Ф1-Ф6 

та Вимоги Т1-Т4). 

М2 – ведення єдиного онтологічного середовища оцінювання з об’єктним і 

концептуальним рівнями (Ф1-Ф6, Т1-Т3). 

М3 – ведення ретроспективи оцінювання в ПрП (Ф1–Ф3, Т1, Т2). 

М4 – аналіз відношень класифікації й аналогій (Ф1–Ф3, T3). 

М5 – адекватне використання досвіду оцінювання (Ф1-Ф6, Т3, Т4). 

М6 – кількісне оцінювання ризику прийняття рішення щодо  оцінюваних об’єктів 

(Ф1–Ф4, T2, T3). 

М7 – автоматичне обґрунтування узагальнених оцінок об’єктів ПрП для їх 

споживачів і замовників (Ф1–Ф6, T2, T3). 

М8 – порівняння узагальнених оцінок деяких одних об’єктів в різних експертизах 

(Ф6, Т1-Т3). 

Механізми М1–М8 реалізовано за рахунок розвитку в ПрП та непротирічної 

інтеграції [34, 38]: багатокритеріальних методів ядра, формалізму Сімейства процесів 

(Л.Остервейл), спеціальної фреймової моделі опису онтологій (Н.Ной) та методів добору 

експертної групи під час побудови моделі та розроблення системи методів процесу 

оцінювання. 

Сутність розробленої технології (інтегруючого механізму M1) – зіставлення задачі 

оцінювання (1.4) множини уніфікованих підпроцесів оцінювання. Кожний такий підпроцес 

реалізує окрему оцінну дію для фіксованих альтернатив, формуючи обґрунтовані оцінки 

{ch(a), aA} за умови фіксації решти елементів постановки ES(T) як початкових даних. 

Процес оцінювання поданий поповнюваною системою підпроцесів. Вони 

розгортаються в процесах P на етапах фіксації концепції ПрП (аксіоми AP1-AP3) в 
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інформаційному середовищі, відповідному поточній концепції ПрП аж до її чергового 

перегляду. Підпроцеси формують систему експертиз, інформаційно взаємозв'язаних для 

об'єктів оцінних дій: багаторазово контрольованих у процесах P; пов'язаних аналогіями 

і/або відношеннями класифікації; зіставлених з цільовими характеристиками, у свою 

чергу пов’язаних зазначеними відношеннями. Спочатку розв'язується одна й та сама 

задача оцінювання (1.4) за різних початкових умов, а потім – різні задачі для різних (але 

подібних) типів об'єктів і/або їх цільових характеристик. 

Для довільного підпроцесу оцінювання технологія визначає чотири етапи 

послідовного розв’язання задачі експертного оцінювання (1.4), методи їх виконання і 

результати, подані на рис. 1.7 (точковим контуром позначено елементи результатів, що 

можуть бути невизначеними).  

Для отримання проміжних результатів перших трьох етапів (Загальної й 

Деталізованої постановок та Оцінки підхарактеристики), а також остаточного результату 

четвертого етапу – Розв’язку задачі (1.4) – призначено процедури (PG, PP, PE, PS), яким 

відповідають методи оцінювання (MF=МGMPMEMS). При цьому концепція ПрП 

поповнюється елементами цих результатів, інтерактивно наданими як типи об'єктів і 

окремі об'єкти ПрП, за допомогою процедур (PC, PE ) і методів (MA=CMEM) 

актуалізації.  

Для забезпечення цілісності середовища оцінювання процедура перегляду концепції 

ПрП за наслідками експертиз передбачена поза під процесами оцінювання на спеціальних 

етапах перегляду концепції (див. аксіому AP3). 

Описана уніфікована структуризація результатів підпроцесу відображає всі 

елементи постановки задачі експертного оцінювання (2) і оцінки альтернатив. При цьому 

результати чергового етапу стають вхідними даними для наступного. Внаслідок цього 

утворюється ієрархія результатів етапів, названа частковим протоколом підпроцесу 

(показана в нижній частині рис. 1.8). Саме цей протокол забезпечує можливість 

повторного використання результатів процесу оцінювання всіма його учасниками на всіх 

етапах підпроцесів (а, отже, і на рівнях інженерії домену й застосувань та у просторах 

проблеми й рішень).  

Запропонована технологія встановлює вимоги до методів підпроцесу: 

 використання, під час формування розв’язку, всіх доступних інформаційних 

джерел (зокрема, інтерактивне формування середовища оцінювання його агентами; 

формальний аналіз середовища і пошук у ньому, агрегування індивідуальних суджень); 

 формалізація властивості якості експертного Розв’язку за допомогою показника 

його обґрунтованості; 

 максимізація обґрунтованості в окремій експертизі та її послідовне 

підвищення у взаємопов’язаних експертизах, приналежних до підпроцесів, об’єкти яких 

пов’язані відношеннями класифікації або аналогіями.  
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Рис. 1.8. Етапи та результати довільного підпроцесу оцінювання 

  

Розглянута організація процесу оцінювання забезпечує механізми M2, M3, M5, M8, 

реалізуючи: 

– зіставлення поглядів на задачу оцінювання (1.4), притаманних агентам 

процесів P з різними ролями, та врахування рівня їх інформованості щодо альтернатив;  

– накопичення й ефективне повторне використання знань агентами всіх 

підпроцесів (на рівнях інженерії домену й застосувань та у просторах проблеми й рішень); 

– підвищення обґрунтованості оцінок об'єктів ПрП. 

Призначення формальної моделі процесу оцінювання (див. рис. 1.7) у 

сформованому математичному апараті – реалізація механізму M4 та формування 

інформаційного й технологічного середовища інтеграції механізмів М2-М7 для виконання 

функцій експертиз згідно з пропонованою технологією M1. Спосіб побудови моделі – 

формальне визначення вищезазначених процедур M1 як уніфікованих операцій процесу 

оцінювання. 

Відповідно до схарактеризованих вище особливостей процесів P і технології M1, 

об'єднаємо у канонічному формалізмі сімейства процесів бібліотеки агентів і артефактів 

та подамо ретроспективу результатів оцінювання як окремий компонент середовища 

оцінювання. Для отриманої моделі запровадимо [38] 
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Визначення 2. Модель процесу оцінювання об'єктів ПрП – це пара  

PM =  EE, СM , EE = O  R,     (1.5) 

де       EE – інформаційне середовище процесу оцінювання;  

СM - підмодель координації його операцій;  

O – онтологія знань щодо ПрП;  

R – ретроспектива результатів експертиз зі складу процесу. 

У моделі (1.5) онтологія O відображає поточний стан корпоративної концепції ПрП 

на етапах її фіксації (див. аксіоми PA1, PA3). Вона одночасно виконує взаємопов’язані ролі 

зовнішнього джерела даних щодо задач (1.4) для процедур технології М1 та середовища 

збереження їх розв’язків на концептуальному рівні для забезпечення механізмів М2, М4. 

Ретроспектива R забезпечує реалізацію механізмів М2, М3 і надає середовище для 

реалізації механізмів М4, М5, М8. Вона відіграє подвійну роль внутрішнього 

інформаційного середовища всіх підпроцесів оцінювання, керованою онтологією O, та 

джерела даних для актуалізації O (а потім і себе самої згідно з актуалізованою онтологією) 

в процедурах перегляду інформаційного середовища EE (1.5). 

Підмодель координації CM опосередковано визначає склад методів оцінювання 

(MF) і актуалізації (МА) для процедур технології М1, який забезпечує повну й не 

надлишкову підтримку їх функцій, а також модель інтеграції методів в механізмах M3-M8, 

що реалізуються цими процедурами. 

Подальший опис внутрішньої структури запропонованого математичного апарату 

експертно-аналітичного оцінювання в СПС становить самостійний інтерес й істотно 

виходить за тематичні межі даної монографії. Внутрішня структура онтології O, 

ретроспективи R і підмоделі координації CM, підходи до узгодженої формалізації 

класифікаційних відношень і аналогій між концептами онтології та елементами 

протоколів розв’язання задач їх оцінювання, а також система методів підтримки процесу 

оцінювання докладно розглянуті в роботах [34, 38].  

Натомість, у монографії наведено дві групи показових прикладів застосування 

описаного рамкового процесу експертно-аналітичного оцінювання (1.5).  

По-перше, побудовано своєрідні ‖версії‖ цього процесу для отримання 

обґрунтованих експертних оцінок низки важливих критеріїв ефективності керованих 

об’єктів процесу інженерії домену, а саме: 

  витратності рамкової архітектури СПС (підрозділ 5.4); 

  технічної реалізовності і споживацької цінності моделі СПС у вигляді так 

званої Карти продуктів [36] (п. 5.6.3); 

  рівня варіабельності структури СПС [37] з його деталізацією за типами 

артефактів процесів інженерії домену та інженерії застосувань, часткова варіабельність 

яких істотно впливає на первинно оцінювану варіабельності структури СПС (п. 4.2.4). 

Описаний процес дозволяє також вибирати, у середовищі процесів P, форму 

генерувальної моделі (конфігураційну, трансформаційну або гібридну) та, для 

конфігураційної моделі, версії необхідних РПВ з репозиторію, найбільш перспективні для 

побудови чергової ПС у складі СПС з позицій балансу віддачі від очікуваних витрат на її 

створення та її цінності в ролі потенційного РПВ [24]. 

По-друге, викладено засади інформаційних технологій застосування 

запропонованого процесу оцінювання у процесах P: 
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– визначено функції процесу кількісного керування варіабельністю структури 

й артефактів СПС у спеціалізованому модельному середовищі, що містить інтегровану 

модель оцінювання варіабельності в структурі й артефактах СПС [37] (у співавторстві з 

аспірантом ІПС А.Колесником, підрозділ 4.2); 

– запропоновано технологічну модель процесу колективного управління 

межами СПС на підставі експертних оцінок технічної реалізовності та споживацької 

цінності Карти продукту [36] (п. 5.6.3). 

З використанням зазначеного процесу оцінювання можна також побудувати 

технологічну модель процесу автоматизованого виробництва сімейства ПС високої 

експлуатаційної якості як композиції функцій кількісного керування варіабельністю за 

допомогою генерувальної моделі, визначеної елементами розробленого модельного 

середовища [24]. 

              

1.4.3. Удосконалення моделі дефектів для верифікації  і тестування артефактів 

СПС 

Підхід до удосконалення  моделі тестування  для СПС. Виходячи з визначення 

Г. Майєрса, процес тестування виконується з метою пошуку дефектів за V–моделлю на 

кожному процесі розроблення.  

У сімействах ПС процеси компіляції та зв’язування коду інтерпретуються, 

відповідно, як зміна подання коду (з вихідного на двійковий) і вибір варіанту коду з 

множини варіантів (конкретизація у точці варіантності). Ці процеси не мають додаткових 

підпроцесів тестування і не надають нової інформації для процесу розроблення.  

Автономні тести СПС – це динамічні (завжди після компіляції) або статичні 

(інспекція за опитувальником, перегляд) тести окремих автономних варіантів коду; 

інтеграційні тести – динамічні тести інтерфейсів і поведінкових аспектів взаємодії; 

системні тести – динамічні тести загальної поведінки системи в умовах, наближених до 

реальних; приймальні тести – динамічні тести загальної поведінки системи у цільовому 

середовищі експлуатації. 

На відміну від автономних тестів, застосовних до окремих варіантів на всіх стадіях 

ЖЦ ПС після реалізації СПС, решта – застосовні лише до комбінації зав’язаних варіантів, 

отриманих після завершення стадії зв’язування, і можуть виконуватися необов’язково 

послідовно (якщо за методологією розроблення фази перекриваються або виконуються 

ітераційно). 

Таким чином, тестопридатність ПС залежить від моменту «розв’язання» точок 

варіантності у СПС, а це, у свою чергу, обумовлюється моделлю ЖЦ та обраними 

механізмами варіабельності (способами і умовами виконання зв’язування варіантів). Для 

«розв’язання» варіанту необхідно, принаймні, щоб точка варіантності була визначена і 

реалізована у СПС. Наслідки розв’язання варіабельності для тестопридатності повинні 

братися до уваги до початку стадії реалізації, а тестування – плануватися принаймні на 

стадії розроблення архітектури СПС (як і у V–моделі тестування для одиничних ПС). 

Надалі пропонується концептуальна модель для тестування СПС за відповідною 

моделлю. Пропозиції стосуються  аналізу трьох аспектів тестування СПС: теорії 

тестування, існуючих методів тестування СПС та базового процесу СПС [28, 24]. 

Під час тестування можуть виникати відмови та виявлятися помилки й дефекти як 

у готових КПВ, так і в  СПС. 

Помилка (error) – стан програми, за якого видаються неправильні результати, 
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причиною яких є недоліки (flaw) в операторах програми або в технологічному процесі її 

розроблення, що приводить до неправильної інтерпретації вихідної інформації, отже, і до 

невірного розв’язку. 

Дефект (fault) у програмі – наслідок помилок розробника на кожному з процесів 

проектування, що може утримуватися у вхідних або проектних специфікаціях, текстах 

кодів програм, експлуатаційній документації тощо. У процесі виконання програми можуть 

бути виявлені дефект або збій. 

Відмова (failure) – це відхилення програми від функціонування або неможливість 

програми виконувати функції, визначені вимогами й обмеженнями, що розглядається як 

подія, яка сприяє переходу програми в непрацездатний стан через помилки, приховані у 

ній дефекти або збої у середовищі функціонування [14, 24]. Відмова у КПВ або СПС може 

бути з таких  причин: 

– помилкова специфікація або пропущена вимога, яка означає, що специфікація 

точно не відбиває того, що припускав користувач; 

– специфікація може містити у собі вимогу, яку неможливо виконати на даній 

апаратурі і програмному забезпеченні; 

– проект програми може містити  у собі помилки (наприклад, база даних 

спроектована без засобів захисту від несанкціонованого доступу, а потрібен захист); 

– програма може бути неправильною, тобто вона виконує нечіткий алгоритм або він 

реалізований не цілком. 

Таким чином, відмова, як правило, є результатами однієї помилки або більше  у 

програмі, а також наявності різного роду дефектів. 

Базисом для розроблення ефективних тестових наборів для виявлення різних 

дефектів є побудова моделі ймовірних дефектів із зазначенням відносних частот їх появи 

[24]. Модель описує множину характерних типів дефектів, які можуть бути спричинені 

відповідними діями, виконуваними до початку прогону тестового набору.  

Для її побудови використані класифікатори дефектів щодо дій з проектування ПС 

(зокрема, об’єктно орієнтованого) та програмування ПС (зокрема, мовами  С або С++, С# 

та за іншими парадигмами програмування).  

Нині для СПС немає опису регламентованих дій з попередження дефектів 

інтерфейсів у всіх артефактах всіх рівнів (як програмних, так і непрограмних). У контексті 

сімейств СПС модель дефектів СПС розробляється для кожного процесу  верифікації та 

тестування програм, що створюються у колективі розробників, за наявності: 

            – теоретичних передумов як-от декомпозиція потенційних помилок на підставі 

аналізу ПрО [8]; 

            – емпіричних методологій, як от  ортогональна класифікація дефектів ODC 

(Orthogonal defect classification) [9]; 

            – існуючих моделей дефектів, як от модель дефектів для  проектування у UML.  

Усі моделі разом враховують множину дефектів у різних типах артефактів СПС і 

відбивають особливості ПрО та одночасно виконуваних процесів розроблення готових 

ресурсів і  членів СПС у середовищах IDE.  

Модель дефектів для СПС будується стосовно характеристик процесів 

розроблення СПС за таких припущень: 

– вибір моделей, методологій та інструментів обумовлюється діловою доцільністю; 

– розроблення СПС розмежоване по командах проектів і організаційних структурах 

і може бути територіально розподіленим. Неформальні комунікації можуть спричинити 
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семантичні помилки, помилки інтерфейсів (між людьми), які зумовлять дефекти у 

програмних інтерфейсах; 

– придатність ресурсів до конфігурування безпосередньо пов’язана із 

забезпеченням варіабельності СПС у масштабах, відповідних межам її поширення. 

Оскільки врахування можливих конфігурацій ГОР обмежує обсяг тестування, 

виключаючи неймовірні комбінації варіантів, помилки у виборі механізмів 

конфігурування можуть зумовити неадекватне інтеграційне тестування;  

– прийняття рішень стосовно розв’язання варіабельності СПС у точках 

варіантності при побудові конкретної ПС відбивається на поведінці розроблюваних ПС, 

оскільки з кожною точкою варіантності пов’язана гілка виконуваних модулів коду, які 

формують поведінку ПС. Оскільки невірні рішення можуть спричинити некоректну 

поведінку ПС, модель дефектів має включати можливі помилки, які стосуються хибного 

процесу прийняття рішень; 

– множина всіх ресурсів СПС, які задовольняють потребам побудови ПС у 

встановлених для СПС межах поширення, необов’язково є узгодженою. Умовою 

узгодженості підмножини ГОР для кожної окремої ПС є встановлення обмежень у моделі 

СПС. Якщо обмеження відсутні або некоректні, зроблені розв’язки у точках варіантності 

можуть спричинити дефекти. Модель дефектів повинна мати параметри, які стосуються 

областей обмеження. 

Для задоволення вимог до систем і СПС в проекті запропонована модель дефектів 

за діями верифікації/тестування.   

Модель дефектів сформовано як композицію окремих моделей дефектів для 

об’єктів верифікації/тестування кожного типу, оскільки модель для кожного з них матиме 

специфічне призначення, коло користувачів і склад за типами дефектів. Причому 

диференціація за типами дефектів залежатиме від того, чи точка тестування розташована 

перед точкою розв’язання варіабельності, чи після неї, оскільки вживані «до і після» 

методи тестування (множини варіантів або одного вибраного варіанту) і джерела дефектів 

можуть бути різними.  

 

1.5. Розвиток  концепції забезпечення адаптовності  СПС   

Головною рисою сучасних СПС, створених в різних умовах і середовищах, є 

здатність до виконання реалізованих в них функцій у відповідному операційному 

середовищі. Але, як правило, перенесення СПС до іншого середовища потребує значних 

зусиль розробників для доробку механізмів функціонування з метою забезпечення 

адаптації системи в ньому.  

Для вирішення цих проблем у проекті  запропоновано набір моделей, що 

формуються при розробленні СПС і впливають на реалізацію основних властивостей 

сконструйованих СПС – інтероперабельність, змінність і відновлюваність. До цього 

набору віднесені:  

модель взаємодії,  

модель варіабельності і  

модель життєздатності.  
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В межах проекту розроблено їх зміст, визначено призначення в СПС, а також 

методи і засоби для їх застосування на процесах виготовлення програм. Стислий зміст цих 

моделей наведено далі й детально розглянуто у розділі 4 цієї монографії. 

Модель взаємодії, або інтероперабельності, призначена для обміну інформацією 

між різними компонентами при організації обчислень з їх використанням [12-14].  

Під взаємодією розуміють сумісність зв'язків двох і більше об'єктів. Даний термін 

має спеціальний спектр розуміння і використання в програмістській діяльності 

(наприклад, взаємодія програм, програм  і середовищ, середовищ  між собою тощо) [14]. 

Здатність до взаємодії двох і більше програм або систем пов’язана з обміном інформацією 

і використанням її для організації обчислень. Для забезпечення локальної взаємодії 

програм в МП існує апарат зв’язку підпрограм і функцій – оператори звернення типу 

CALL, а для розподілених програм у різних середовищах є, наприклад, такі засоби – RPC, 

RMI, ORB (stub, skeleton), IContract тощо. Відповідно до цих засобів зв’язки різномовних 

та різноплатформених програм виконує інтерфейс, який специфікується 

загальноприйнятою мовою IDL (Interface Definition Language) або іншими подібними 

мовами (APL, SIDL, наприклад). На загальному рівні опис інтерфейсу з типами даних, що 

передаються, слугує механізмом забезпечення взаємодії (interconnection) різнорідних 

програм для різних середовищ.  

Принципи забезпечення взаємодії різнорідних компонентів (різномовних, 

різноплатформених, різносередовищних) розробляються авторами у рамках генерувальної 

моделі ПС. Вона породжується з окремих елементів (компонентів, сервісів, каркасів і т.п.), 

які специфікуються різними МП і відображають базові понятті деякої ПрО, що 

автоматизується в середовищі ГП або іншому. Основу подання моделі ПрО містить ОКМ, 

доповнена механізмами породження готових компонентів – КПВ у межах ГП і засобами 

забезпечення їх взаємодії між собою. Модель взаємодії доповнює генерувальну модель 

GDM  засобами опису КПВ, зокрема, специфікаторами і операціями розміщення їх поряд 

із самими компонентами в інформаційному просторі репозиторію ГП. Головне її 

призначення – забезпечувати взаємодію різнорідних компонентів, що побудовані в 

обраному інтегрованому середовищі Eclipse, MS.Net, CORBA, COM, працюють в них, 

збираються у різні конфігураційні структури ПП і можуть адаптуватися до іншого 

середовища, наприклад, Grid для обчислення різнорідних програм глобального масштабу 

в галузі e–science. 

Модель варіабельності подається у даному проекті як  поточна або прогнозована  

структура СПС, що забезпечує необхідні зміни та долучення нових можливостей у 

складне СПС. Тобто варіабельність визначає здатність сімейства ПС, чи окремої її 

підсистеми або артефакту, до розширення, змінювання, пристосування до інших умов 

конфігурування її компонентів у моделі обчислень для конкретної ПрО [21, 31]. 

Варіабельність забезпечується на рівні подання вимог, побудови моделі характеристик 

СПС, архітектури, коду, тестів тощо. Варіабельність може бути побудована засобами   

продуктової лінії (Product Line), за якою сімейство будується як множина ПС або інших 

готових ресурсів, що містяться у репозиторії системи або в Інтернет. Варіабельність 

складових ПС забезпечує не тільки здатність окремої ПС до еволюції після її породження 

і відокремлення від складу СПС, але й її життєздатність. 

Основні об’єкти цієї моделі такі:  

– точки варіантності у  формальному поданні для деяких ПС сімейства;  

– варіант як елементарний артефакт СПС деякого типу; 
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– предикат, що визначає  множину точок варіантності та їх варіантів для СПС; 

– предикат припустимості взаємозв’язків між точками варіантності і множиною 

варіантів. 

Модель варіабельності моделюється за допомогою діаграм UML або інших засобів 

продуктової лінії, до яких долучається: 

– план її реалізації за допомогою артефактів СПС; 

– опис та її реалізація для СПС з фіксацією у файлі конфігурації; 

– відповідність моделі  в структурі СПС файлу конфігурації СПС та параметрам її 

настроювання на виконання деяких функцій СПС. 

Концепція варіабельності структури й артефактів СПС у системі ГП розроблена 

фахівцями відділу Коваль Г.І. й Слабоспицькою О.О. та аспірантом Колесником А.Л. [37, 

40]. 

Модель життєздатності [41] розробляється для забезпечення змін й 

коригування проектних характеристик архітектури системи з використанням теорії 

живучості систем LST (Living System Theory) [42] з моделюванням архітектури СПС 

засобами MDA (Model Driven Arhitecture). Сутність теорії LST складає інтегрований 

концептуальний процес аналізу системи LSPA (Living Systems Process Analysis) для 

забезпечення життєздатності майбутнього СПС в процесі його супроводу. Основні 

положення цієї теорії застосовані у моделі життєздатності для сімейства систем. Модель 

VSM (Viable System Model) удосконалюється додаванням  параметрів  функціонування 

СПС та деякими показниками стандартної моделі якості – адаптивність, змінність, 

реактивність тощо, які  ініціюють коригування діючої  системи у випадку виникнення 

нерегулярних ситуацій при функціонуванні системи. Тобто вхідні параметри та відповідні 

характеристики моделі життєздатності адаптуються для  продовження роботи системи. 

Для цього модель має бути  відображена у конфігураційному файлі СПС, який керує 

розгортанням  і виконанням окремих її членів.  

Запропоновані у роботі моделі  взаємодії, варіабельності і життєздатності у  ГП є 

спробою вперше забезпечити моделювання програм СПС в процесі динаміки їх виконання 

у середовищі Eclipse. 

Одним  з важливих  понять систем сімейства  є  їх живучість, яка  визначає  

здатність  кожної з систем виконувати свої функції в процесі їх супроводу у відповідному 

середовищі і при різних  зовнішніх  і внутрішніх випадках   відхилення  від стабільного 

виконання. Це можливість  змінюватися і адаптуватися цим системам  для продовження 

функціонування. Вона досягається засобами теорії живучості   LST (Living System Theory) 

для створення архітектурних  шаблонів і структурних інваріантів системи  за допомогою 

моделі MDA і МІС [41].  

Модель живучості VSM (Viable System Model) зорієнтована на  механізми 

зменшення (attenuation) і збільшення (amplification) операцій системи, яка забезпечує 

процес  розв’язання  можливих задач системи та різних протиріч в них. Теорія  LST при 

розробці систем сімейства дає  інтегрований  концептуальний підхід LSPA (Living Systems 

Process Analysis) до  розробки живучих систем. 

До  складу моделі живучості включено  також модель якості, яка додасть   деяким 

окремим членам сімейства такі характеристики як функціональність, адаптивність, 

змінність, реактивність тощо. Вона також  використовує модель характеристик і 

встановлює  чинники і зв’язки між характеристиками системи засобами UML, а також  

забезпечує  механізмами внесення змін у системи і адаптацію їх  виконання. Для 
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досягнення характеристик якості (зокрема  функціональності ПС), можуть виконуватися 

шаблони  (pattern-oriented architecture) архітектури проектування і   механізми управління 

ними.  

Властивість живучості (viability) розглядається як комплексна характеристика ПС, 

яка входить до складу моделі характеристик як атрибут якості і використовується  

розробником на ЖЦ для відповідності  заданим замовником функціональним та не 

функціональним вимогам. Наведені моделі життєздатності та якості  допомагають 

реалізувати системи з урахуванням відповідних характеристик,  в тому числі й живучості.  

Передумовою застосування та розвитку такого підходу є наявність певного зв’язку 

між шаблонами  та атрибутами якості ПС. Залучення шаблонів  проектування до процесу 

розробки  систем  за  моделями живучості і якості сприяє  реалізації і  оцінюванню  

характеристик якості  систем при наявності у середовищі  відповідних інструментів а 

також   тих,  що  забезпечують адаптивність, змінюваність систем СПС  у середовищі  ГП. 

 

1.6. Концептуальні основи побудови системи ГП 

Головні концепції побудови середовища для підтримки новітніх теоретичних і 

технологічних аспектів для виконання завдань даного проекту такі [9]: 

– визначення змісту, моделей і меж ПрО для формування спеціалізованого 

середовища ГП, а також набору мовних і програмних засобів опису й розв’язку задач 

доменів; 

– вибір підходящих frameworks відкритого типу для підтримки процесів розробки, 

генерації і оцінювання якості та живучості програмних продуктів для  різних типів 

доменів; 

– реалізація  готових шаблонів і компонентів з різних доменів та розміщення їх у 

середовищі ГП; 

– визначення архітектурних і проектних рішень щодо середовища ГП для  

підтримки інженерії доменів і технології виробництва СПС за готовими компонентами по 

типу конвеєрного виробництва; 

– забезпечення механізмами конвертування даних за різними форматами 

архітектур фрейворків, де побудовані компоненти, в яких вони приймають участь при 

зверненні один до іншого;  

– забезпечення зв’язку між різними загальними системами, що  мають  

технологічну підтримку для колективної розробки програмних проектів, прикладних 

застосувань та звичайних програм мовами, які є в арсеналі  таких систем тощо. 

Застосування DSL як засобу подання специфіки ПрО потребує наявності у 

середовищі ГП: 

– інструментів трансформації опису моделі домену шляхом перетворення 

первинної моделі у цільову згідно зі сформульованими операціями алгебри ГП щодо 

перетворення як для однієї мови, так і для сукупності конструкцій мов її подання [9, 14]; 

– інструментальних засобів (компілятор, редактор, аналізатор, верифікатор, 

генератор тощо), які при змінах ПрО теж  можуть змінюватися або замінюватися; 

–  метаінструментів для загального оброблення моделей ПрО,  які зможуть 

адаптуватися до нових  мов типу DSL або тих,  які  відображають  частини вже 

використаних  різних мов DSL; 
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– засобів побудови нових версій згенерованих програмних продуктів або  окремих 

їх частин  у системах  сімейства, що описані МП. Ними  можуть бути також мета- 

інструменти з механізмами настройки та  створення нових конфігурацій систем сімейства; 

– універсальних засобів трансформації, придатних для будь-якої ПрО і залежних 

від ПІ, тобто завданням інформаційного забезпечення системи генерації є запропонувати 

на кожній стадії розробки засоби підтримки трансформації описів і моделей; 

– технологічних процесів ЖЦ, придатних для послідовно виконання обробки 

різних описів (вимог, специфіки, специфікації тощо) КПВ й СПС. 

Базовим ядром інструментального середовища у проекті обрано систему Eclipse 

[43], яка є відкритою системою і надає базові каркаси (frameworks), типові  інструменти, а 

також інструменти, до яких можуть додаватися нові можливості забезпечення генерації 

систем сімейства. До середовища будуть долучені інструменти підтримки онтологічних 

моделей ПрО [44], а саме інструмент Protégé, підтримки DSL (VS.Net DSLer), тестування 

та оцінки показників наведених моделей (див. розд.3, 7). 

Таким чином, в межах проекту проведений аналіз основних положень сучасного 

ГП, визначені нові шляхи його розвитку щодо систематизації й удосконалення базових 

засобів подання та конструювання програмних систем і сімейств систем на підставі КПВ, 

які накопичуються у системному репозиторії ГП. Сформульовані підходи до 

трансформації та генерації різних описів членів сімейства, до верифікації й тестування 

таких систем, а також до оцінювання якості й живучості згенерованих систем в умовах 

середовища ГП. Сформульовані нові концепції керування проектами для умов ГП, які 

сприяють виробленню різних програмних ресурсів у інтегрованому  середовищі з 

використанням апарату експертно-аналітичного оцінювання за моделями переваг класів 

―байєсівська мережа‖ та ―дерево цінності‖. Наведено опис інструментально- 

технологічного комплексу інтегрованого середовища ГП для підтримки технології 

виробництва програм за спектром простіших технологій. 
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РОЗДІЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ МЕТОДОЛОГІЇ  

ВИРОБНИЦТВА СПС У КОНТЕКСТІ ГП 

  

Зараз сформувалися  методичні і практичні напрями  виробництва прикладних  ПС 

для загального і ринкового використання. Наприклад, побудовано автоматизовані 

інструментальні засоби та середовища (Microsoft Visual Studio, MSF, Rational Rose, COM, 

CORBA тощо) підтримки розроблення і виробництва різних складних ПС, зокрема  із 

застосуванням готових ресурсів (компонентів, reuses, assets, сервісів тощо) та 

успадкованих програм. В ідеологічному плані виробництво програмних продуктів в усіх  

названих відомих системах організуються з використанням зборочної технології. В рамках 

проекту ІІІ-1-07 сформульовано зборочну методологічну основу, що базуються на МП  і 

предметно-орієнтованих мовах типу DSL для подання специфіки доменів і компонентів 

СПС із застосуванням стандартного ЖЦ, моделювання розробки СПС методом DDD 

(Domain Driven Design), генерації (трансформації або конфігурації) опису ПрО заданому  в 

DSL, удосконалення методики тестування й зборки готових ресурсів у СПС, оцінювання 

ризиків,  окремих показників якості компонентів і СПС [1-3]. 

  

2.1. Методологічні  аспекти  виробництва  СПС  з готових ресурсів 

 Методологія проектування і реалізації ПС і СПС в ГП засновується на 

використанні мови DSL для завдання моделі домену, готових програмних ресурсів, що 

застосуватиметься при описі завдань домену в МП та використання відповідних  

інструментів (трансляторів з МП, тестовиків, трасформерів, генераторів) для виконання 

завдань виробництва членів сімейства і СПС у цілому. Для розроблення компонентів і 

СПС створене інтегроване  середовище інструментальних засобів, яке включає Eclipse, 

Protégé, інструменти VS.Net, Corba, Java. Головним регламентом розроблення обрано ЖЦ 

стандарту 12207, як з технологічної точки зору, так і організаційної  [4, 5]. 

Під готовими ресурсами  розуміється  різна форма подання КПВ (reuse, assets,  

cервіси тощо), що  відображають накопичений  досвід з побудови деяких функції ПрО 

сучасних проблемних областей. Кожний  КПВ специфікується відповідними стандартами 

шляхом опису даних в  паспорті  спеціальної виду. Паспорт є інформаційною частиною  

деякого програмного компонента і по суті є описом інтерфейсних параметрів для передачі 

даних іншому компоненту та  отримання від нього результату. Це забезпечується різними 

технологічними лініями розробки окремих частин СПС засобами інструментально-

технологічного комплексу (ІТК) системи ГП  (рис. 2.1). 

Головними технологічними процесами методології проектування у ГП є такі: 

– розробка моделі домену,  що реалізується розробниками, з завданням моделі 

характеристик сутностей моделі доменів та доведення її до створення  архітектури 

системи за готовими  компонентами до  реалізації; 

– специфікація різнорідних програмних ресурсів у МП, їх реалізація, тестування   

для перевірки правильності  та накопичення верифікованого компоненту  у репозиторії 

системи разом  з паспортом;  

– відбір готових компонентів у репозиторії засобами створеної фабрики програм; 

– збирання із різних КПВ нових ПС для реалізації деякої задачі предметної області;    

– генерація із деяких асетів або артефактів вихідного коду та  адаптація їх під 

конкретні цілі раніш створеного програмного рішення або програми; 
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Рис. 2.1.  Загальна схема структури системи ГП 

 

– трансформація з  описом специфіки ПрО у графічній  мові DSL з використанням  

інструмента DSL TooLs VS.Net з метою отримання вихідного коду для моделі із її 

компонентів; 

–  розрахунки показників якості за метриками створеного програмного продукту;  

– збереження результатів проектування у репозиторії компонентів; 

– документування програм, компонентів і іншого у складі  домену. 

До загальної методології  віднесені основні процеси ЖЦ стандарту ISO/IEC 12207 

(вимоги, проектування, конструювання, тестування та супроводження), а також процеси 

підтримки і організації проведення виробництва програм (експертизи,  верифікації, 

тестування), збору даних про помилки й відмови, які  використовуються  при  оцінці 

різних показників якості розробленого продукту, зокрема надійності (див. розд.1.5). Крім 

того, до методології включені методи проектування моделей доменів та ПрО, а також різні 

методи досягнення якості, оцінки вартості виконаних робіт та витрат на розробку.   

Побудова формальної моделі домену є інженерною діяльністю в рамках 

дисципліни проектування, за якою розробники ПрО  діють на основі акумуляції знань про 

моделі ресурси, домени, що створені у пеному операційному середовищі. Ця  дисципліна  

базується на стандартизації і спеціалізації деяких класів продуктів і є важливою в процесі 

еволюції розробки певної ПрО та накопичення відповідних знань про  КПВ.  

При проектуванні застосовуються методи, засоби та інструменти розробки 

програм, зокрема DDD, DSL, GDM тощо.   

У  парадигмі ГП головним аспектом виробництва  програм  є  генерація, базована  
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на поданні знань про специфіку ПрО та знань, накопичених про методи, засоби та 

інструменти програмної інженерії, які необхідні для ліній автоматизованого виробництва 

компонентів та СПС. У даному проекті процес генерації розглядається як  послідовна 

трансформація проміжних продуктів одного процесу ЖЦ у продукти наступного процесу  

шляхом використання систем програмування й інших систем трансформації предметно-

орієнтованих  описів членів СПС з використанням КПВ.  

Відмінністю даного проекту є ідея  застосування КПВ на різних стадіях ЖЦ від 

формулювання постановки задачі до вихідного коду методом  збирання їх у ПС, що 

реалізує  деякі задачі ПрО. 

Використання готових КПВ в  технології побудови  ПС базується на накопиченні 

необхідних для цього знань  у  репозиторіях, включаючи  специфікатори КПВ та їхні  

паспорти.  Процеси ЖЦ СПС   розглядаються як послідовність процесів прийняття рішень 

щодо доцільності використання наявних КПВ розробки ПС, як альтернативної реалізації 

деякої окремої функцій ПрО, або розробки окремих нових компонентів.  

Система генерації у даному проекті ГП базується на спеціальних інструментах DSL 

TooLs VS.Net, що трансформують опис моделі домену GDM до необхідного вихідного 

коду, а також на Protége – онтологічному механізмі побудови моделей ПрО.     

До ПрО або доменів, які можна розробляти  у середовищі ГП, відносяться  такі: 

–  спеціалізовані домени, що відбивають виробничі інтереси фахівців визначеного 

профілю в рамках  проекту або  деякої  галузі  бізнесу;   

– домени для загального використування, які відбивають незалежні від 

спеціалізованих ПрО спільні окремі процеси від окремих процесів ЖЦ (визначення вимог, 

проектування функцій та архітектури, кодування, тестування, документування тощо) та  

організаційні процеси з керування проектом, забезпечення захисту даних та 

авторизованого доступу до них. 

Готові ресурси і КПВ при занесенні у  репозиторії ГП специфікуються, як правило,   

по таких  вимірах приналежності до: 

 – прикладного застосування або домену; 

 –  процесу ЖЦ розроблення у даній системі генерації; 

 –  типу областей КПВ. 

Процес генерації компонентів починається з пошуку готових КПВ за вимогами 

замовника, які відображають цілі будованого ПС щодо завершеного продукту. Після 

пошуку необхідного КПВ приймається рішення про його достатності для СПС, а потім 

здійснюється збирання знайдених у репозиторії програмних ГОР у члени  СПС. 

 

2.2. Технологія виробництва СПС за стандартними ЖЦ  

2.2.1.  Використання   ЖЦ стандарту в методології СПС 

Розроблення деякого СПС повинно проводитися з урахуванням стандарту ЖЦ 

ISO/IEC 12207, а також  моделей, методів та засобів, які підтримують виконання процесів  

при виробництві КПВ або членів сімейства. В даному стандарті процеси  поділені на  три 

категорії: 

– основні процеси; 

–  процеси підтримки; 

– організаційні процеси. 

Для кожного з процесів визначені види діяльності (дії – activity), задачі, сукупність 
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результатів (виходів) діяльності і розв’язання задач, а також деякі специфічні вимоги. У 

стандарті наведено перелік робіт для основних, організаційних  процесів і процесів 

підтримки, але не спосіб їх виконання і не форма подання результатів. 

В стандарті до основних процесів належать: 

– процес придбання, який ініціює ЖЦ ПС і визначає дії організації-покупця (або 

замовника), що отримує автоматизовану систему, програмний продукт або сервіс. Цей 

процес містить у собі такі види діяльності: ініціювання і підготовка запиту, оформлення 

контракту і його актуалізація; моніторинг користувачів, приймання і завершення; 

– процес постачання, який визначає дії з передачі покупцю програмного продукту 

або сервісу і містить у собі  такі види діяльності: підготовку пропозицій (відповідей на 

запити); оформлення контракту; планування, виконання і контроль продукту, що 

постачається; аналіз і оцінку продукту; постачання і завершення робіт з постачання. 

Процес постачання починається тоді, коли встановлені договірні відношення між 

замовником і постачальником. Залежно від умов договору процес постачання може 

містити у собі  процес розроблення ПС, процес експлуатації і супроводження для 

виправлення і поліпшення ПС; 

– процес розроблення, який визначає дії підприємства-розробника програмного 

продукту: аналіз вимог до системи; проектування архітектури системи, детальне 

проектування компонентів ПС, кодування і тестування ПС, інтеграцію системи, 

кваліфікаційне тестування, установку ПС і забезпечення приймання ПС (рис.2.2); 

Основні процеси 
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Рис. 2.2. Схема основних процесів ЖЦ ПС 

– процес експлуатації, який визначає дії підприємства-оператора, що забезпечує 

обслуговування системи в ході її експлуатації користувачами (консультування 

користувачів, вивчення потреб операторів, задоволеності споживачів системою тощо). 

Цей процес регламентує задачі і дії з функціонального тестування, перевірки правильності 

експлуатації системи; дотримання інструкцій і настанов з її запуску; 

 – процес супроводження, який визначає дії організації, що виконує супровід 

програмного продукту (ПП) (керування модифікаціями, підтримку поточного стану і 

функціональної придатності, інсталяцію ПП на обчислювальній системі користувача та її 

вилучення при списанні). Даний процес містить у собі завдання і дії щодо аналізу питань 

супроводження і модифікації, розробки планів і реалізації модифікації системи, аналізу 

результатів супроводження після змін системи, міграції ПС в інше середовище або її 

виведення з експлуатації.  

До категорії основних належать також «первинні» процеси, що визначають поря-

док підготовки договору на розробку ПС, моніторинг діяльності постачальників ПС тощо.  
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Стандарт містить у собі опис допоміжних процесів, що регламентують додаткові 

дії з перевірки продукту, керування проектом та його якістю (рис.2.3). 

До процесів підтримки розроблення ПС належать: документування, керування 

версіями, верифікація і валідація, перегляди, аудити, оцінювання продукту та ін. Процес 

керування версіями за змістом відповідає керуванню конфігурацією системи, що так само, 

як і продукти процесів, повинні перевірятися на правильність реалізації цілей проекту і 

відповідність вимогам замовника. Завдання з перевірки рекомендується виконувати 

спеціальним контролерам, які знаються на методах і процесах проектування ПС. 

До організаційних процесів належать: керування проектом (менеджмент розробки), 

якістю, ризиками тощо. 
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Рис. 2.3. Схема допоміжних процесів ЖЦ ПС 

Ці процеси виконуються спеціальними службами, що здійснюють планування 

робіт у проекті, контроль процесів, визначення метрик для вимірювання продуктів, 

перевірку показників якості, дотримання стандартних положень тощо.  

Процеси, дії і задачі наведені в стандарті в найбільш загальній природній послі-

довності. Залежно від цілей конкретного проекту головний розробник і менеджер виби-

рають процеси, дії і задачі, вибудовують визначену схему ЖЦ для застосування в проекті.  

Процеси керування в стандарті структуровані за рівнями і напрямами, вони 

жодним чином не зв’язані з існуючими методами і засобами програмної інженерії з 

розроблення ПС. Це дає можливість при їх виборі для застосування у ЖЦ зіставляти з 

ними звичні парадигми і методи розроблення (об'єктні, компонентні, сервісні тощо) та 

засоби ядра знань SWEBOK. 

Таким чином, між стандартом ISO/IEC 12207 і ядром знань SWEBOK існує зв'язок: 

вони взаємодоповнюють та збагачують один одного. Більше того, у розробці відповідних 

документів брали участь одні ті самі висококваліфіковані фахівці в галузі програмування 

й інформатики. Інженерна дисципліна проектування ПС використовує теоретичні, 

прикладні методи і засоби розробки ПС і стандарти (ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15404, 

ISO/IEC 9126 та ін.), а також рекомендації і методики керування розробкою, до яких 

відносять методи оцінки на процесах ЖЦ, якості ПС, витрачених ресурсів і вартості 

виконаних робіт. При цьому ядро знань SWEBOK, а також численні монографії і статті 

рекомендують до застосування методи і засоби програмної інженерії, а стандарт дає 

настанови до побудови процесів на стандартизованій інженерній основі. 
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Виробництво систем  за цими процесами базується на експертних методах оцінки  

об’єктів ЖЦ, методах змінювання окремих програм і систем (реінженерія, рефакторинг), 

валідації вимог для створеного продукту, методах трансляції та керування ресурсами 

тощо. Інженерія виробництва програмного продукту охоплює усі аспекти, починаючи від 

формулювання вимог, виготовлення і супроводу до зняття з експлуатації. Методи оцінки 

продукту – це розрахунки трудовитрат, обсягу, вартості та якості виготовлення цього 

продукту.  

Інженерна діяльність у теперішній час за своєю сутністю дуже близька до 

інженерної конвеєрної діяльності в промисловості, тільки тут готовими „деталями‖ 

виступають поки що недостатні для промислового вживання багаторазові компоненти. На 

сучасному етапі розвитку базисом інженерії виробництва  ПС стали  КПВ або reuse, яких 

достатньо створено у різних областях, і вони подібні готовим деталям в промисловості. Це 

є фундаментальним для становлення конвеєрного виробництва програмних продуктів, як 

продуктів промислово-технічного призначення.  В якості продуктів створення можуть 

бути: системи обробки даних,  АСУ, інформаційні системи, сімейства систем й ін. [5, 15]. 

Значну роль у становленні і розвитку підходів до виробництва ПП відіграла 

систематизація міжнародним комітетом (2001 р.) накопичених знань у програмній 

інженерії у вигляді  ядра знань SWEBOK (Software Engineering body of Knowledge) з 10 

тематичних розділів (knowledge areas). Одночасно були розроблені стандарти програмної 

інженерії, головні серед яких ISO/IEC 12207 – життєвий цикл ПС і ДСТУ 9126 – якість 

програмного продукту.  

Ядро знань SWEBOK і регламентовані процеси стандарту ISO/IEC 12207 узгоджені  

між собою. Вони утворюють теоретичний і практичний базис інженерії виготовлення 

програмного продукту. Питання керованого проектування сформульовані в іншому ядрі 

знань – РМВОК та відповідному стандарті IEEE Std.1490 ―IEEE A Guide to the Project 

Management Body of Knowledge.  

Усі стандарти з програмної інженерії визначають порядок діяльності у сфері 

технології виробництва, а знання, що необхідні фахівцям для виконання всіх видів 

діяльності з  реалізації завдань проекту, визначені в ядрі знань SWEBOK і РМВОК. 

Виходячи з базових положень стандартів, програмний продукт проектується більш 

цілеспрямовано і регламентовано з використанням на кожному з процесів ЖЦ  необхідних 

методів та засобів з ядра знань SWEBOK. Менеджмент проекту та якісний вимір його 

показників, а також  прийняття рішень про КПВ, оцінювання проміжного і кінцевого 

результату на задоволення вимог замовника є головними у керуванні колективам 

розробників ПП. 

 

2.2.2. ЖЦ  розробки компонентних систем 

Головною основою побудови компонентних систем є КПВ. Основною перевагою 

створення ПС із компонентів є зменшення витрат на розробку за рахунок вибору готових 

компонентів з подібними функціями, придатними для практичного використання, і 

пристосування їх до нових умов, на що витрачається менше зусиль, ніж на аналогічну 

розробку нового компоненту. 

Пошук готових компонентів у репозиторії ґрунтується на методах класифікації і 

каталогізації. Методи класифікації призначені для подання паспортних даних про 

компоненти з метою швидкого пошуку і добору. Методи каталогізації – для їхнього 
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фізичного розміщення в каталогах репозиторію із забезпеченням доступу до них у процесі 

інтеграції в компонентну систему.  

Методологія створення ПС із  компонентів й КПВ  починається з аналізу домену 

чи предметної області і побудови концептуальної моделі ПрО, на основі якої створюється 

компонентна модель (рис. 5.6). Ця модель  містить у собі проектні рішення щодо 

інтеграції компонентів, використання різних типів шаблонів та заготовок, зв'язків між 

ними й операцій розгортання ПС у середовищі функціонування майбутньої системи.  

Архітектура компонентної системи  може складатися з наступних типів об'єктів: 

– сервери компонентів; 

– контейнери компонентів; 

– реалізації функцій, подані як екземпляри усередині контейнерів; 

– реалізація компонентних моделей, об'єктів, що задовольняють установку і 

конфігурування окремих компонентів для деякої комп'ютерної платформи; 

– клієнтські компоненти і інтерфейси, що забезпечують кінцевого користувача, 

реалізовані у вигляді різних типів клієнтів (веб-клієнти, повноцінні реалізації графічного 

інтерфейсу тощо); 

–  компонентне застосування, як сукупність компонентів й КПВ. 

Кожний з типів об'єктів може реалізовуватися окремо, оскільки для кожного з них 

існують свої специфікації і вимоги, а також правила взаємодії з іншими елементами 

середовища компонентного програмування. Всі елементи разом узяті утворюють 

ланцюжок, що визначає порядок реалізації компонентної ПС. Кожен тип елементів може 

реалізовуватися окремим розробником і відповідно до цього визначається його роль у 

процесі створення компонентної системи. 

Згідно до розподілу об'єктів по типах і з огляду на визначене місце кожного з них у 

процесі створення компонентної програми, варто зробити висновок, що ЖЦ компонентної 

системи значно складніше, ніж ЖЦ в інших підходах до програмування. Фактично мова 

йде про декілька окремих ЖЦ для кожного типу компонентів. 

Інтеграція і розгортання  компонентів не залежать від ЖЦ розробки компонентів, 

заміна будь-якого компонента на новий компонент не повинна призвести до 

перекомпіляції або перенастроювання зв'язків у ПС. 

Інтерфейс компонента може бути визначений у вигляді специфікації точок доступу 

до компонента, що обумовлюють його варіантність, і використовуючи те, який клієнт 

одержує сервіс у клієнт-серверному середовищі. Виходячи з того, що інтерфейс не надає 

реалізацію операцій, можна змінювати реалізацію без зміни інтерфейсу і, таким чином, 

покращувати функціональні властивості компонента без перебудови ПС у цілому, а також 

додавати нові інтерфейси (і реалізацію) без зміни існуючої реалізації усієї ПС. 

Семантика інтерфейсу компонента може бути представлена за допомогою 

контрактів, що визначають зовнішні обмеження і підтримують інваріант, який містить у 

собі правила встановлення взаємозв’язків властивостей компонента або умови його 

життєздатності. Крім того, для кожної операції компонента контракт може визначати 

обмеження, що повинні бути враховані клієнтом перед викликом операції (передумова), і 

постумови перевірки правильності функціонування компонента після завершення 

операції. Перед- і постумова визначають специфікацію поведінки компонента і залежать 

від стану компонента, а також інтерфейсу і зв'язаним з ним набором інваріантів. 

Контракти й інтерфейс зв'язані між собою, але їхні сутності різні. Інтерфейс являє собою 

колекцію операцій або функціональних властивостей специфікації сервісів, що підтримує 
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компонент. Контракт задає опис поведінки компонента, націлений на взаємодію з іншими 

компонентами і відбиває семантику функціональних властивостей компонента. 

Таким чином, модель специфікації семантики компонента визначає його інтерфейс 

і обмеження. Кожен інтерфейс складається з набору операцій (сервісів, що він пропонує 

або потребує). З кожною операцією зв'язаний набір перед- і пост-умов.  

Композиція компонентів може бути таких типів: компонент з компонентом зв’язані 

через інтерфейс на рівні застосування; каркас з компонентом зв’язані через інтерфейси на 

системному рівні; компонент з каркасом взаємодіють через інтерфейси на сервісному 

рівні; каркас з каркасом  взаємодіють через інтерфейси на мережному рівні. 

Компоненти запам'ятовуються в репозиторії компонентів, а їхні інтерфейси – в 

репозиторії інтерфейсів. Компоненти і їхні композиції, як правило, запам'ятовуються в 

репозиторії компонентів, а їхні інтерфейси також в репозиторії інтерфейсів.  

КПВ – це готовий компонент з  елементами оформлених знань (проектні рішення, 

функції, шаблони тощо), що використовуються в ході розроблення не тільки самими 

розробниками, а й іншими користувачами шляхом адаптації їх до нової ПС, що спрощує і 

скорочує терміни її розробки. В Інтернеті у даний момент є багато різних бібліотек, 

репозиторіїв, що містять у собі КПВ, які можна використовувати в нових проектах 

(рис.2.15). 

Технологія побудови компонентної системи описується  процесами ЖЦ, деякі з них  

відрізняються від стандартних процесів ЖЦ,  а деякі однакові  (рис.2.4). 
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Рис. 2.4. Схема побудови ПС із компонентів, взятих з Інтернету 

 

1. Аналіз предметної області  для декомпозиції на підсистеми і відокремлення 

окремих функцій  майбутній системи для їх подання окремими  компонентами або пошук 

готових за такими функціями. 

2. Пошук, вибір КПВ і розроблення нових компонентів, виходячи із системи 

класифікації компонентів, формалізоване визначення специфікацій інтерфейсів, 

функціональності та  їхне анотування і розміщення в репозиторії системи або в системах 

Інтернету.  
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3. Розроблення вимог (Requirements) до ПС – це формування й опис 

функціональних, нефункціональних і інших властивостей ПС. 

4. Аналіз поведінки (Behavioral Analysis) ПС полягає у визначенні функцій системи, 

деталей проектування і методів їхнього виконання. 

5. Специфікація інтерфейсів і взаємодій компонентів (Interface and Interaction 

Specification) віддзеркалює розподіл параметрів компонентів для завдання інтерфейсів і 

взаємодії компонентів через потоки дій або робіт (workflow). 

6. Інтеграція набору компонентів і КПВ (Application Assembly and Component 

Reuse) у єдине середовище ґрунтується на підборі й адаптації КПВ, визначенні сукупності 

правил, умов інтеграції (зборки) і побудові конфігурації системи. 

7. Тестування компонентів (Components Testing) ґрунтується на методах 

верифікації і тестування для перевірки правильності як окремих компонентів і КПВ, так і 

інтегрованої з компонентів програмної системи. 

8. Розгортання (System Deployment) містить у собі оптимізацію плану компонентної 

конфігурації з урахуванням середовища, розгортання окремих компонентів і створення 

цільової компонентної конфігурації для функціонування ПС.  

9. Супровід ПС (System Support and Maintenance) складається з аналізу помилок і 

відмов при функціонуванні ПС, пошуку і виправлення помилок, повторного її тестування 

й адаптації нових компонентів до вимог і умов інтегрованого середовища. 

Таким чином, дана технологія забезпечує значну  економію витрат на 

програмування нових програм за рахунок використання готових КПВ, які можуть 

зберігатися у різних сховищах (бібліотеках, репозиторіях, базах знань тощо). 
 

2.2.3. Стандартизація процесів інженерії ПрО 

У стандарті ISO/IEC 12207 подано опис процесу доменної інженерії (Domain 

engineering process) як нового процесу в моделі процесів ЖЦ. Згідно з цим стандартом 

процес  інженерії домену охоплює ряд видів діяльності: аналіз і проектування домену, а 

також  інженерію домену [15].  

Аналіз домену полягає у: 

–  визначенні меж домену і зв'язків з іншими доменами;  

– виявленні, формальному описі спільних і відмінних особливостей усередині 

домену (постійних і змінних вимог) і включенні у  модель домену; 

–  формуванні словників для опису основних понять у домені і взаємозв'язків між 

активами в домені;  

–  класифікації і документуванні моделей; 

– оцінці моделей і словників домену з урахуванням вибраної методології 

моделювання. 

Проектування домену (Domain design) – це визначення архітектури домену за 

допомогою   програмних компонентів,  специфічних ресурсів, або активів (assets). 

Крім цього стандарту, є проект стандарту комітету OMG (http:\\www.omg.org) щодо 

повторних компонентів RAS (Reusing Assets Specifications). У ньому пропонується формат 

опису інформації щодо повторно використовуваних ресурсів при розробці ПС, що є 

узагальненням поняття активу, як розв’язання деякої задачі в заданому контексті, що 

належать до простору проблеми, а контекст визначає процес розробки або виконання 

програмного продукту. Актив - це компонент або КПВ, тобто робочий продукт або засіб 

розробника, який може бути використаний в інших програмних розробках. Поняття 
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активу можна розуміти більш широко, воно відповідає поняттю готовий ресурс у 

програмній інженерії.  

Архітектура домену – каркас для КПВ, активів і формально визначених 

інтерфейсів – повинна узгоджуватися з моделлю домену, стандартами організації і 

оцінюватися на відповідність вибраній методології архітектурного проектування. 

Технологія інженерії домену базується на новому процесі в моделі ЖЦ (ISO/IEC 

12207) і понятті ресурсу (asset), що  містить у собі  наступні стандартизовані підпроцеси: 

– формування ресурсів (asset provision), тобто розробка або придбання ресурсів, які 

можуть використовуватися при компонуванні нових ПС або підсистем; 

– розробка бази ресурсів (asset–based development), основою якої є концепція 

повторного використання (software reuse) – КПВ, що забезпечує компоновку домену;  

– супровід ресурсів (Asset maintenance) – модифікація і еволюція моделі, 

архітектури і продуктів домену за рахунок готових ресурсів типу КПВ.  

Ця технологія припускає розробку методик і інструментів для ефективного 

виконання процесів ЖЦ,  а також для генерації системи із КПВ і компонентів 

багаторазового застосування відповідно  специфікаціям вимог до системи та опису 

специфіки ПрО засобами спеціалізованих мов DSL. 

Застосування технології інженерії домену в організації, що  створює СПС, дає 

можливості підтримки і розвитку архітектурного базису з множини ресурсів типу КПВ, 

що зберігаються в репозиторії і враховують загальні й специфічні особливості різних 

сторін діяльності в  інженерії ПрО.  

Основна мета інженерії ПрО – забезпечення повторного застосування 

використовуваних рішень для сімейства ПС, а в інженерії застосувань – серійне 

виробництво одиночних систем з використанням  лінії виробництва конкретної ПС або 

деякого ринкового продукту, що базується  на  КПВ і  вимогах до неї. 

  

2.3. Підходи до проектування   моделей   проблемних областей засобами  DSL 

  

До проблемно–орієнтованого  проектування доменів відноситься DDD (Domain–

Driven Design) [7]. Це проектування містить систематичний підхід з розробки складних 

ПрО шляхом  створення спільної мови (ubiquitous language) для спілкування різних 

категорій розробників і документування результатів проектування  на усіх процесах ЖЦ,  

починаючи зі створення вимог, проектування і реалізації. Класи моделі отримають 

наймення та повноваження їх  понять з реального світу, які мають бути достатніми для 

організації їхніх взаємовідношень  при  вирішенні  задач системи. Спільна мова  

призначена для  подання таких ключових моментів:  

–  ядро складної ПрО та   відмінності  понять складових; 

–  неявні поняття ПрО та перетворення їх на явні; 

– ЖЦ об`єктів моделювання  впродовж розробки і трасуванні вимог; 

– створення патернів та співвідношення патернів аналізу із патернами 

проектування. 

Вирішення наведених ключових моментів дозволяє  задати єдину мову діаграм, 

документування та обміну знаннями  між членами команди розробників протягом 

розроблення  моделі ПрО. 

Моделі ПрО відповідає архітектура  пошарової структури, де шар більш високого 

рівня використовує сервіс, який надає безпосередньо нижчий шар, останній не 
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зобов`язаний знати про вищі шари, які користуються його послугами, а кожний 

проміжний шар ―ізолює‖ нижчий шар від вищого. Тобто в даному методі ця  модель 

подається трьома шарами: 

– опис загальних завдань стосовно послуг, відображення даних, обробки подій, 

спричинених інтерфейсом, обслуговування мережних звернень тощо; 

– домен з деякою  логікою прикладного застосування; 

– джерело даних, механізми зберігання і звернення до бази даних через  

повідомлення чи  транзакції. 

Кореневі проблеми розробки лежать у процесі інженерії вимог, шляхом розгляду 

яких створюється на першому кроці ескіз моделі ПрО. Розглядаючи по черзі кожну з 

виявлених вимог, виробляється спільна мова, для відображення особливостей ПрО. 

Модель ПрО подібна  діаграмам класів UML. Модель ПрО перевіряється тестами 

проектування TDT (Test Driven Design) на предмет дотримання заданих вимог.   

Інші підходи проектування доменів базуються на описі моделей доменів мовою 

DSL.  

 

2.3.1. Проектування і  генерація описів  моделей ПрО в DSL 

Процес проектування домену  має включати багаторівневий аналіз ПрО для 

встановлення єдиної термінології, вживаної розробниками сімейства і його членів 

(рис.2.5) та  визначення компонентів, що реалізують завдання домену [ 9].  

Загальна термінологія

в  ПрО

Спільна архітектура для

множини систем  у  ПрО

Множина компонентів, які

охоплюють потреби  частини

або всіх систем у сімействі

Часткова а бо повна автоматизація

асемблювання компонентів  з використанням

генераторів і/або конфігураторів

Власне GSD -

generative software

development

 
Рис.2.5. Рівні  аналізу домену 

На більш високому рівні аналізу доменів визначаються спільні архітектурні 

рішення для сімейства, ще вище – множина КПВ для частини або всіх систем у сімействі. 

І, нарешті, він має забезпечувати часткову або повну автоматизацію збірки компонентів 

із застосуванням генераторів і/або конфігураторів, включаючи не програмні артефакти 

(тести, настанови тощо). На найвищому рівні процесу проектування ПС створюється опис 

моделі домену мовою DSL, яка  повинна автоматизовано генеруватися відповідними 

інструментальними засобами [9–13]. Деякі члени сімейства можуть бути описані 

загальними мовами GPL (General-Purpose Language). Переваги DSL над мовами 

загального призначення, а також видів подання  DSL (текстові, графічні, фреймові, 

табличні) полягають у тому, що вони слугують заданню термінології для усіх  членів  

СПС та правила їх застосування  [13]. 

Ключовою концепцією генерувального розроблення ПС є відображення (mapping) 
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між простором проблеми (абстракціями, притаманним ПрО) і простором рішень 

(абстракціями інформаційно-програмного змісту, придатними для створення реалізацій 

специфікацій ПС, описаних мовою DSL), яке задається GDM моделлю. Таке  

відображення просторів  (рис.2.6) орієнтовано на  проведення аналізу домену, виявлення 

понять ПрО, об’єктів за характеристиками та КПВ, які реалізують завдання домену й    

засоби розв’язання  завдань і  механізмів їхньої взаємодії та адаптації [5].  

  

Рис.2.6.  Схема відображення понять ПрО у ГП 

Результати опису домену у цих просторах  об’єднує конфігураційна база знань, в 

якій зберігаються зв’язки й характеристик (функціональні або не функціональні)  членів 

сімейства, операції конструювання  та  об’єднання компонентів у спільну систему  за 

моделлю  GDM. Простір задач  містить у собі поняття ПрО майбутньої ПС,  нові 

компоненти та КПВ за відповідними об'єктами та їх характеристиками. Основою простору 

проблем є модель  функціональних характеристик щодо компонентів і об’єктів,  змінювані 

параметри різних членів  сімейства та проектні рішення, зв'язані  з операціями взаємодії  

членів сімейства між собою і з середовищем. 

 В базисі конфігурації відображені знання про конфігурацію системи у  вигляді 

абстракцій загального і спеціального призначення, а також елементів типу КПВ. В  ньому 

зберігаються технологічні знання  про виробництво нових  компонентів, засоби їх 

експертизи,  тестування,  вимірювання та оцінювання. На  базисі  конфігурації  

визначаються завдання ПрО та  їх  опис  у відповідній мові. 

Простір рішень  це компоненти та  каркаси проектування домену, засоби їхнього 

з'єднання або вбудовування у відповідний член сімейства і оцінки надмірності. Елементи 

цього простору розв’язують задачі цієї ПрО. Каркас оснащено механізмом зміни 

параметрів, що  вимагають фрагментацію надлишкової множини дрібних методів і класів. 

Він забезпечує побудову  різних типів  ПС із сімейства та застосування  таких  аспектів, як 

синхронізація,  взаємодія або  захист даних. 

Простір проблем перетворюється до простору рішень задач  за допомогою GDM  

моделі та опису членів домену мовою DSL, найбільш близькою до сутності членів домену. 

Абстракції простору впливають на трансформацію описів членів сімейства  у МП в 

просторі, де ці завдання розв’язуються.  Вони  можуть бути перетворені, якщо були 

залежними від специфіки мови опису домену або від змінюваних  його характеристик та 

особливостей. 

Ці два простори перетворюються конфігураційним або трансформаційним 

способом. Конфігураційний спосіб базується на конструкторських правилах, які 

оптимізують концепції, особливості та характерні риси домену й перевіряють їхні  

комбінації в моделі GDM. Результат – конфігурація членів сімейства у вигляді 

конфігураційного файлу. Тобто,  опис  специфіки  домену  трансформується в опис  МП  

компонентів простору задач для подальшого  їх генерування з використанням  теорії мов і 

мовних перекладів. 
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Модель  СПС, що описана сучасними мова типу DSL, може бути доведена до 

вихідного коду конфігураційним або трансформаційним способом [7, 8]. 

Модель конфігураційного типу. Даними для конфігураційного способу 

перебудови  простору задач є поняття ПрО, їхні характеристики (властивості) та 

неприпустимі поєднання характеристик, узгоджені за умовчанням параметри простору й 

залежності  між цими елементами. Створена з них  конфугураціна модель (рис.2.7) 

відображається за правилами конфігурування  і оптимізації  у простір рішень.  

 

Модель конфігурації СПС

Простір проблем задачі

- Поняття ПрО і їх властивості
-  Зв’язування властивостей
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Рис. 2.7. Генерувальна  модель конфігураційного типу 

Після відображення цей простір містить множину компонентів (КПВ, reuse), схеми 

зборки готових компонентів, варіанти архітектур деяких членів сімейства. Все це входить 

також до конфігураційного файлу простору рішень, а також в конфігураційну базу знань. 

При конфігураційному підході застосовується мова опису архітектури (ADL – 

Arhitecture Description Languages).  

На етапі побудови сімейства відбувається трансформація опису характеристик і 

обмежень у опис узагальненої архітектури сімейства ПС мовою ADL, а на етапі побудови 

конкретної ПС, тобто члену сімейства, – уточнення (локалізація) опису у ADL  цільової 

ПС і наступна трансформація описів компонентів заданою МП.   

Трансформаційна модель. Модель домену, що описана мовою DSL, може 

перетворюватися з простору проблем в простір рішень шляхом трансформації DSL–

специфікації моделі у реалізацію МП (рис. 2.8).  

Головним механізмом переходу від опису наведених моделей до  вихідного  

результату є трансформація описів понять ПрО (домену) у проміжну мову  DSL простору 

рішень, а далі у мову реалізації компонентів з урахуванням  платформи, де  розташовані  

готові компоненти і/або нові реалізовані задачі 
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Рис. 2.8.  Генерувальна модель  трансформаційного типу 

Простір проблеми може бути не суцільним, а розділеним за окремими аспектами 

проблем. Залежно від аспекту проблеми трансформація може відбуватися не 

безпосередньо у мову реалізації, але й у іншу DSL-мову (фактично, мову іншої ПрО, 

наприклад, ПрО якості), тобто можлива серія трансформацій.  

У загальному випадку простори у ГП і їх відображення можуть утворювати 

гіперграф, який, можливо, матиме цикли. При конфігураційному способі перебудова 

простору проблеми з загальними й відмінними характеристиками і обмеженнями 

фактично відповідає поняттям проблемно-орієнтованої мові, а множина компонентів з 

простору рішень - МП. Конфігураційний файл містить елементи реалізації компонентів та 

відомості про їхні характеристики, необхідні для виконання і внесення деяких змін.  

 

2.3.2. Предметно-орієнтована мова DSL і способи її подання   

Структура мови.  Мова DSL містить  [5, 12]: 

– абстракції, які забезпечують визначення концепцій і абстрактних понять із ПрО; 

– синтаксис, призначений для природного подання понять домену і запобігання 

синтаксичній неузгодженості понять ПрО; 

–  структуру простору проблем і рішень, специфіка якого подається мовою DSL, 

яка потребує наявності спеціалізованих статичних аналізаторів для перевірки синтаксису 

опису й знаходження помилок в описі специфікації моделі; 

– методи оптимізації опису мови DSL та знань про цю область; 

– інструменти підтримки DSL вимагають оточення, наприклад, середовища, 

редактора,   засобу контролю версій тощо; 

– предметні абстракції в МП (бібліотеки класів, функції, структури даних) та 

бібліотеки програм і КПВ,  що реалізують деякі функції домену. 
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Специфікована в DSL модель ПрО є  загальною  моделлю генерації домену  GDM, 

що відбиває: 

– поняття,  характеристики ПрО  і  членів сімейства в  просторі проблем; 

– набір  членів сімейства і їхніх специфікацій у мовах типу DSL,  RSL, CSP тощо; 

– задачі ПрО в просторі задач для їхньої  реалізації компонентами і з наступним 

збиранням їх у конфігурацію визначених членів сімейства;  

– знання про конфігурацію (Configuration knowledge) відбивають  характеристики  

членів сімейства і їхнє об’єднання в конфігурації; 

– модель характеристик (feature models) відображає загальні,  змінювані і незмінні 

характеристики членів сімейства, а також правила  конструювання систем сімейства з 

урахуванням їхньої взаємозалежності і залежності від КПВ; 

– архітектуру (каркас) сімейства систем; 

– реалізацію компонентів архітектури у мовах програмування. 

При проектуванні каркаса або моделі ПрО у вигляді моделі GDM  можуть 

задаватися механізми змінювання, синхронізації, безпеки з використанням  аспектного 

програмування. 

Головною частиною моделі ПрО є моделі характеристик, що призначені для 

подання вимог до сімейств ПС,  різних характеристик систем, що входять до складу ПрО 

та застосування КПВ.  Ці моделі  поділені на дві категорії  

– моделі характеристик  FODA (Feature-oriented Development Architecture), FORM 

(Feature-oriented Reuse Method), RSEB (Reuse-Driven Software Engineering Business), 

Feature RSEB (з інтеграцією у RSEB–діаграм характеристик з FODAcom) тощо , 

– моделі варіантів сценаріїв використання (Use Case Variants) . 

У першу категорію потрапляють традиційні методології моделювання, 

використовувані при побудові ПС, у другу – методології, засновані на аналізі  сценаріїв 

діяльності потенційних користувачів ПС у ПрО, що  будуються за допомогою UML 

(Sequence diagrams та Activity diagrams).   

Моделювання моделі домену. Загальна модель домену або предметної області 

Мпро  має такий вигляд:  

     Мпро = {Мпро1, Мпро2, ..., МпроN),                                                            (2.1) 

Вона складається з декількох моделей окремих прикладних систем Мпро1, Мпро2, ..., 

МпроN. Кожна з цих моделей відображає поняття і специфіку відповідної системи із 

сімейства систем домену. На їхньому перетині існують  загальні поняття, характеристики і 

обмеження, які відображаються у моделі характеристик ПрО. Опис кожної  моделі Мпроi 

виконується відповідною проблемно–орієнтованою DSLi-мовою. Цей опис 

трансформується безпосередньо у відповідну МПi, тобто мову реалізації, або у іншу DSLj-

мову, яка потім трансформується у МП.  

Після трансформації описів моделей Мпро1, Мпро2, ..., МпроN у компоненти в МП. 

Вони транслюється до вихідного коду того середовища, де цей код  буде функціонувати. 

Крім того, вибрані КПВ і  знову розроблені компоненти для окремих функцій простору 

проблем  також специфікуються відповідними МП і  розглядаються як елементи  

реалізації  завдань  у просторі задач.  Перебудова до вихідного коду залежить також  від 

платформи, де розробляється та чи інша підмодель домену. Відповідно моделі  

архітектури MDA архітектура системи для  члена сімейства  моделюються на двох рівнях 

– платформо незалежного рівня за моделлю  PIM і платформа залежного рівня за моделлю 
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PSM.  Це  дворівневе моделювання архітектури відповідає ідеології побудови сімейства  

ПрО, які базуються на відображенні опису моделей прикладних систем (Application model) 

у DSL-мовах  у МП, які у моделі домену (1) відображають членів сімейства. Вони  мають 

спільні функції, але розрізняються платформами реалізації.  

Вибору альтернативної платформи можуть відповідати точки варіантності у 

сімействі систем. Ці точки невидимі на рівні конкретної ПС і  при керуванні  варіантами 

платформ з них починається   автоматичне виконання.      

При створенні моделі ПрО розглядаються усі особливості, а саме загальні і змінні 

властивості кожної прикладної проблеми у відповідних моделях, які входять у модель 

ПрО для сімейства. Моделі мають деякі особливості, а саме: 

– конкретні особливості, такі як зберігання інформації або сортування, які  можуть 

бути реалізовані в індивідуальних спеціальних компонентах; 

– аспектні особливості, такі як збирання даних, синхронізація, які можуть 

впливати на кількість компонентів і можуть бути перетворені в модулях, які 

використовують аспектні технології; 

– абстрактні особливості, такі як вимоги до швидкодії і  зазвичай відображають 

певні конфігурації компонентів або аспектів; 

– групові особливості можуть відображати як різні погляди,  так і  загальні сумісні 

інтерфейси, або можуть мати організаційні наміри без будь–яких вимог. 

Проектування даних особливостей ПрО дає початок новому підходу до 

моделювання доменів і їх архітектур  в межах  ГП.  

Моделювання архітектури СПС. Архітектура сімейства систем  з окремих членів, 

наслідує еталонну архітектуру в просторі рішень (реалізацій) ГП. Ця архітектура 

формується у просторі проблем таким чином, щоб різні комбінації характеристик цієї 

архітектури могли бути застосовані як компоненти реалізації простору рішень  в 

кінцевому програмному продукті сімейства. Архітектура сімейства може бути подана  

предметно-орієнтованим шаблоном в цілях генерування, який визначає архітектурний 

стиль ПС сімейства за її інваріантами,  механізмами мінливості та еволюційного розвитку 

через подання  комбінацій відповідних шаблонів проектування цієї архітектури [12-14].  

При цьому доменну модель ПС сімейства розширюють  шляхом залучення до неї 

інваріантних понять та характеристик членів системи відповідно до певних їх критеріїв та 

предметно-орієнтованого опису цієї моделі засобами відповідного DSL для опису проблем 

або задач, що створюють область  перспектив домену.  

При  аналізі завдань домену досліджують інформаційні джерела простору проблем, 

будують модель характеристик або особливостей (Мх), що відображає загальні й змінні 

характеристики членів систем у сімействі, їх властивості та сполучення, а також  опис 

проблем  мовою DSL (рис.2.9).  

Цю модель використовують для  подання моделі домену. В ній  характеристика – 

це властивість членів сімейства, яка доступна користувачу системи й може бути 

обов’язковою, необов’язковою або альтернативною. 

До них належать інтерфейсні, проектні та реалізаційні характеристики. Вони 

визначають спільні для ПрО властивості понять, а також ті, якими можна варіювати для 

окремих понять цієї ПрО та їх взаємозалежності. 
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                                          Рис.2.9. Схема побудови моделі характеристик  ПрО 

  

Побудована модель характеристик Мх включається до складу моделі (2,1) домену:  

  Мпро = {(Мпро1, Мпро2, ..., МпроN), Мх }                                                                (2.2) 

В результаті модель Мпро  відбиває  підобласті членів сімейства через їхні моделі   і 

модель характеристик Мх, параметри якої властиві усім підмоделям моделі домену.  

При дослідження моделей доменів в даному проекті запропоновано включити до  

моделі характеристик варіабельні властивості, що визначають можливість змін деяких 

характеристик та об’єктів які вони визначають (більш детальніше див. підрозд.4.2). 

Інструментальні засоби середовища ГП повинні забезпечити відображення 

характеристик Мх для керування змінами як  членів сімейства так і СПС у цілому.  

 

2.3.3. Графічне подання опису  доменів у  DSL 

Зараз поширені різні графічні засоби для опису доменів (наприклад,  DSL–Eclipse, 

DSL MS.Net, UML DSL тощо). Нами ці засоби досліджені з метою подальшого  

застосування при реалізації описів деякого домену у DSL  [12, 13]. Кожний з засобів подає 

відповідні графічні структури на множині   класу об’єктів цього засобу: 

 простий шаблон, включаючи тільки два об’єктних поняття і нотацію; 

 діаграми класів як шаблон ідентичний діаграмам класу UML; 

 діаграми варіантів використання або  сценарії  варіантів використання в UML 

тощо. 

Функцію розгляду графічного подання виконує дизайнер. Він контролює форми, 

іконки і властивості компонентів опису, які   можуть бути налаштовані або додані нові, а 

також  створює доменну модель, для якої  може бути  додані шаблони коду для 

вдосконалення і налаштування DSL. Ці шаблони будуть використовуватися для генерації 

коду з екземплярів моделі. Після додавання всіх аспектів дизайнер встановлений на Visual 

Studio.NET  Tool DSL генерує графічний опис в мову  XML. 

Тобто,  графічний інструментарій DSL нами був апробований на домені ЖЦ в 

графічному поданні, яке  трансформується до текстового подання, зокрема  XML, за 

допомогою спеціального генератора.  

Домен ЖЦ стандарту ISO/IEC 12207  містить головні процеси, процеси підтримки і 

організаційні процеси. Головні процесі у графічному вигляді мови DSL подані рис. 2.10.  
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Рис. 2.10.  Графічне подання головних процесів 

Після звернення до засобу DSL Tools Visual Studio.NET  цей  графічний вигляд 

згенерований до  мови XML, фрагмент опису у   XML подано нижче.   

       
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
    <AssociationLine Name="Визначення_вимог" Type="Main.Визначення_вимог" 
ManuallyRouted="true" FixedFromPoint="true" FixedToPoint="true"> 
      </AssociationLine> 
    <AssociationLine Name="Інтеграція_ПС" Type="Main.Інтеграція_ПС" ManuallyRouted="true"  
    <AssociationLine Name="Інсталяція" Type="Main.Інсталяція" ManuallyRouted="true"  
    <AssociationLine Name="Експлуатація" Type="Main.Експлуатація" ManuallyRouted="true"  
      <Property Name="Визначення_вимог" /> 
      <Property Name="Проектування_архітектури" /> 
      <Property Name="Інтеграція_ПС" /> 
      <Property Name="Інсталяція" /> 
      <Property Name="Аналіз_вимог" /> 
      <Property Name="Експлуатація" /> 
    </ShowAsAssociation> 
  </Class> 
  <Class Name="Main.Експлуатація"> 
           <Class Name="Main.Визначення_вимог"> 
    <FileName>Визначення_вимог.cs</FileName> 
    </TypeIdentifier> 
  </Class> 
  <Class Name="Main.Аналіз_вимог"> 
    <Position X="3" Y="4" Width="1.5" /> 
    <TypeIdentifier> 
          <FileName>Аналіз_вимог.cs</FileName> 
    </TypeIdentifier> 
    <ShowAsAssociation> 
      <Property Name="Проектування_ПС" /> 
    </ShowAsAssociation> 
  </Class> 
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  <Class Name="Main.Проектування_архітектури"> 
          <FileName>Проектування_архітектури.cs</FileName> 
    </TypeIdentifier> 
  </Class> 
  <Class Name="Main.Проектування_ПС"> 
    <Position X="2.75" Y="5.25" Width="2.25" /> 
    <TypeIdentifier> 
          <FileName>Проектування_ПС.cs</FileName> 
    </TypeIdentifier> 
    <ShowAsAssociation> 
      <Property Name="Тестування_ПС" /> 
    </ShowAsAssociation> 
  </Class> 
  <Class Name="Main.Інтеграція_ПС"> 
          <FileName>Інтеграція_ПС.cs</FileName> 
    </TypeIdentifier> 
    <ShowAsAssociation> . . .  

 

2.3.4. Особливості використання онтології для подання моделей доменів 

В основі подання доменів або проблемних областей лежить понятійна база,  як 

сукупність понять цієї області  і відношень між ними. Кроком для подання  знань  є  

класифікація понять у вигляді тезаурусів й як система класифікації профільних онтологій. 

Наступним кроком подання знань є подання  знань у вигляді веб–порталів (математичних 

ресурсів, інформаційна математична система MatLab  тощо). Ці приклади  свідчать про те, 

що професіонали всіх областей тяжіють до інтеграції, стандартизації і нормалізації 

необхідних їм знань. До кроків подання знань  належать  процеси збору, узгодження й  

фіксації знань. Паралельно з розвитком цих процесів проходить типізація процесів 

визначення форматів подання знань й даних, зокрема мова XML, що дозволяє 

стандартизувати роботи з метаданими при мережному обміні інформацією та  опису знань  

[11].  

Аналіз інтенсивності робіт зі стандартизації подання знань дозволяє зробити 

висновок, що є тенденція використання онтологій, наприклад  наявність всесвітніх 

бібліотек онтологій, універсальний десятковий класифікатор  (УДК), електронні версії 

яких дозволяють їх використовувати для керування процесами інформаційного пошуку 

Інтернет, навчання, сертифікації тощо. Усе це слугує доказу доцільності використання 

онтологій при  розробках доменів,  ПС й СПС. 

Кожний домен або ПрО  має притаманну їй систему понять, знайому лише 

відповідним професіоналам, свою систему ―замовчування‖ того, що має вважатися 

―загальновідомим‖, свої характерні властивості (атрибути), відношення та правила 

поведінки. Ступінь формалізації опису домену має бути достатнім, щоб забезпечувати 

точність та однозначність трактування різними носіями інтересів у розробці ПС для 

розуміння її різними фахівцями і різними верствами  спецiалiстiв. 

Моделі ПрО активно використовуються для багатьох цілей: 

–  комунікації (між людьми, між комп’ютерними системами); 

– підтримки зберігання інформації в комп’ютерній сфері (внутрішні структури, 

входи–виходи алгоритмів, підтримка баз термінів);  

– організації знань для  повторного їх  використання (бібліотеки та репозиторії). 

Найпершим аспектом моделювання домену є понятійна база, тобто система понять, 

за допомогою якої формулюються усі аспекти проблеми, що автоматизується. Понятійна 

база визначає не тільки термінологію, якою мають користуватися носії інтересів, що 
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приймають участь у процесі аналізу вимог, а також суттєві відношення між поняттями та 

їх інтерпретацією.  

У  діяльності, пов’язаній з онтологією,  застосовується ряд відношень, які 

дозволяють будувати  поняття та встановлювати між ними зв'язки. Серед відношень 

основними є такі: 

– узагальнення шляхом звуження істотних ознак понять з розширенням  кола 

понять об’єктів та  обсягу; 

– конкретизація з додаванням істотних ознак для звуження розширеного обсягу 

понять; 

– агрегація як  об'єднання ряду понять у нове поняття, істотні ознаки нового 

поняття  можуть бути або сумою ознак компонентів або суттєво новими; 

– асоціація як загальне відношення, що затверджує наявність зв'язку між 

поняттями, не уточнюючи залежність їх змісту та обсягів. 

Фіксація відношень між поняттями структурує понятійний базис проблемної 

області. 

Сукупність термінології, понять, характерних для них відношень та парадигми 

їхньої інтерпретації у межах домену прийнято називати онтологією знань про  домени. 

Онтологія дозволяє утримувати користувача в максимально можливому просторі 

визначених можливостей домену, зміст яких зафіксований в  зрозумілій формі,  як 

розробнику, так i замовнику. 

В значущих для суспільства професіях така робота лежить в руслі тенденції 

фіксації необхідної суми професійних знань, що дозволяє проводити акредитацію 

відповідних навчальних програм учбових закладів та сертифікації спецiалiстiв як в 

масштабі окремої держави, так i в міжнародному масштабі. Таким чином, вищезазначене 

свідчить, що розгортання робіт по створенню національних онтологій є кроком до 

інтеграції вітчизняних  фахівців у міжнародний контекст. 

У самому загальному випадку, онтологія – це угода про спільне використання 

понять, що включає засоби подання предметних знань і домовленості про методи 

міркувань.  

Поширення розподілених систем призвело до появи нових моделей динамічних 

властивостей ПрО, які дозволяють відображати динаміку взаємодії об`єктів ПрО. Так, 

узагальнення проектних рішень, втілених у відомих системах керування розподіленими 

системами CORBA, .NET, Java RMI, є модель взаємодії об`єктів у розподіленому 

середовищі (про модель взаємодії см. Розділ 4.1).  

Іншим підходом до рішення проблеми взаємодії  є нова парадигма моделювання 

динаміки взаємодії віддалених об`єктів через TPC (Type–based Publish–Subscribe).  

Ця парадигма, як і RPC, здійснює збереження типів та інкапсуляцію розміщення 

об`єктів. Але дана парадигма дозволяє масштабування властивостей взаємодії учасників, 

які роз`єднані: 

– у сучасному просторі і не потребують розміщення поруч, а також  звернення один 

до одного; 

–  у часі і  не повинні бути активними у той самий час; 

– у потоці передачі даних, отримання та відправка даних для одного з них не 

блокує інших учасників. 

Інженерія домену ґрунтується на виявленні спільного та відмінного для 

прикладних застосувань домену.  Одним з джерел домену є вимоги до систем,  які 
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являють  концентровані відомості про сукупні споживацькі властивості домену i саме 

вони повинні бути трансформовані в базу знань  домену i систем КПВ, націлених на 

рішення складових його задач. При цьому успіх інженерії домену визначається ступенем 

адекватності обраної моделі бачення вимог задачам домену.      

На теперішній час склалося  декілька підходів до конструювання онтологій, а саме, 

інтуїтивний, що спирається на інтуїцію; індуктивний, що  базується на розгляді, перевірці 

та аналізі специфічних випадків в домені для використання в інших доменах;дедуктивний, 

який базується на прийнятті декількох загальних принципів, які використовуються для 

конструювання онтологій як поєднання в них загальних і специфічних випадків;  

синтезований, як базовий набір онтологій,  в яких перетинаються загальні сутності і 

створюють  єдину онтологічну структуру.  

Більш детальніший розгляд проблематиці онтології наведено у розділі 3 цієї 

монографії. В ньому запропоновано онтологічний шлях опису  доменів, що може 

використовуватися в технології виробництві СПС з формально означених класів 

програмних ресурсів у програмної інженерії. Цей підхід призначений і для побудови 

відповідних бібліотек в Україні, які б  дозволили занотувати знання в деяких  галузях  для 

обміну знаннями  вітчизняних професіоналів як між собою, так i з міжнародною 

спільнотою. 

 

2.4.  Інженерна технологія  СПС  

 

Одна з характерних рис інженерної діяльності в промисловості –  використання 

готових рішень і «деталей». У програмуванні промислове використання готових рішень і 

програмних продуктів ще не ввійшло у  повсякденну практику, але сформувалися ознаки 

цієї інженерної діяльності. Головне призначення компонентів – їхнє повторне 

використання  [5-11].   

 

2.4.1. Інженерія компонентів, застосувань і  сімейств 

Зараз накопичено велику кількість  КПВ у світі. Це привело до формування  таких 

напрямів  практичного застосування КПВ у інженерії виробництва програмного продукту 

[5, 15]:  

1) інженерія КПВ (reuses engineering)  – систематична і цілеспрямована діяльність з 

визначення можливостей готових компонентів або повторно застосованого компонента в 

ПС, або об’єднуваного у  цільову  їх  сукупність для виконання більш загальних напрямів  

роботи системи;  

2) інженерія застосувань (application engineering) або прикладних систем — 

процес виробництва конкретних нових  систем,  застосувань із КПВ (модулів, програм, 

підпрограм та ін.), раніше створених як самостійні програмні продукти або як окремі 

елементи багаторазового використання в інженерії іншої предметної області; 

3) інженерія сімейства систем (families engineering) – це методи розробки, 

пошуку, класифікації, адаптації, збирання КПВ, а також одиночних програмних 

застосувань і створення з них або з готових частин прикладних систем сімейств систем. 

Системи сімейства зберігають напрацьований досвід з реалізації однієї прикладної 

проблеми предметної області  для застосування в даному або в іншому домені,  великому  

сімействі. Необхідна умова цієї інженерії – системні інструментальні засоби підтримки 

методів накопичення КПВ і впровадження їх у системи нового сімейства. 
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Інженерія компонентів повторного використання. Інженерія КПВ – це 

систематична і цілеспрямована діяльність з підбору реалізованих і поданих у вигляді КПВ 

деякого репозиторію програмних артефактів, аналізу їхніх функцій для додавання їх у 

проектовану систему як готових компонентів та інтеграції з іншими компонентами.  

КПВ можуть бути: 

–  моделі ПрО в термінах понять і лексики деякої предметної області; 

– готові компоненти СПС, КПВ або  окремі частини системи;  

– проміжні продукти процесу розробки ПС (вимоги, постановки завдань, 

архітектура тощо); 

– описи результатів процесу розробки ПС (специфікація, модель, каркас і т.п.) 

–  діаграми, патерни тощо. 

Повторне використання КПВ передбачає наявність  загальних двох  процесів ЖЦ 

при розробці ПС.  

Перший процес – це створення КПВ шляхом: 

– вивчення спектра розв’язуваних задач ПрО, виявлення серед них загальних 

властивостей і функцій; 

– побудови компонентів, що реалізують виявлені функції у вигляді звичайних 

компонентів або КПВ; 

– розробка каталогу для зберігання виготовлених компонентів і організації пошуку 

необхідних компонентів  щодо запитів користувачів. 

Другий процес – конструювання нових застосувань або систем з КПВ шляхом: 

– визначення цілей  створення системи і вимог, що висуваються до неї; 

– пошуку в каталозі репозиторію готових компонентів, які можуть відповідати 

вимогам до нової системи; 

– зіставлення мети нової розробки з функціями знайдених КПВ і ухвалення рішень 

про доцільність і місце їхнього застосування у даній  системі; 

– інтеграція КПВ у нову розробку із забезпеченням інтерфейсу з підсистемами та 

іншими компонентами. 

До компонентів КПВ висуваються такі вимоги, як незалежність від конкретної 

платформи, наявність стандартного інтерфейсу і параметрів настроювання на нове 

середовище, можливість їхньої взаємодії  з іншими компонентами системи без внесення в 

них змін. 

Розробці ПС за допомогою КПВ відповідає модель ЖЦ з такими загальними 

процесами: 

– аналіз об'єктів і зв’язків у ПрО, яка реалізується, для виявлення КПВ, що мають 

загальні властивості, притаманні групам об'єктів цієї області; 

– адаптація наявних в базі репозиторію КПВ, розробка нових функціональних 

компонентів, не поданих  у цій базі,  і доведення їх до рівня повторного використання; 

– розробка інтерфейсів компонентів і розміщення їх в репозиторії інтерфейсів 

системи; 

– інтеграція КПВ з їхніми інтерфейсами та іншими елементами створюваної 

системи і формування конфігурації цієї системи. 

Інженерія застосувань це технологія побудови прикладної системи  (Application), 

включаючи її модель, опис складових об’єктів моделі засобами МП або DSL,  пошук  

готових КПВ та специфікування заново розроблених компонентів, що реалізують окремі 

задачі цієї системи. Ця інженерія  входить до інженерії ПрО, як складова її частина. 
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Головна сутність цієї інженерії полягає у виробництві окремих  членів сімейства або 

нових КПВ, багаторазово використовуваних проектних рішень та збирання з них  окремих 

членів сімейства систем. Процес створення застосунку починається з аналізу задач й 

понять предметної області, відбору  задач, які автоматизуються, побудови концептуальної 

моделі й  компонентної моделей з вирішення методу породження різних  компонентів й 

адаптування їх за відповідними параметрами шаблонів у середовище, а також  

конфігураційний файл для  розгортання окремих компонентів у відповідній ОС.  

Інженерія ПрО орієнтована на побудову сімейства систем з урахуванням  задач 

домену, загальних і змінюваних характеристик представників сімейства в моделі 

характеристик. Вибрані КПВ або одиночні програмні застосування вбудовують у нові 

члени сімейства ПС шляхом генерування.  

Кожний член сімейства повинен мати відображення своєї специфіки  на предметно-

орієнтованій мові  DSL у вигляді моделі ПрО, яка  може бути трансформована в модель 

більш низького рівня, наприклад XML або МП. Формальний опис моделі ПрО  дає 

можливість автоматизувати реструктуризацію, збирання і розгортку системи або її членів 

сімейства, тому що вони містять у собі інформацію про збирання артефактів, 

використаних у ній, а також установлюють залежності між ними через  конфігураційний 

файл  програмних компонентів. 

Модель ПрО відображає такі особливості, як функціональні, аспектні, організаційні  

тощо. На початковому етапі розроблення сімейства ПС особливості можуть забезпечувати 

основу для визначення меж сімейства систем й містять у собі  запис і оцінки інформації,  

яка важлива, наприклад, для виходу продукту на новий ринок, або для того, щоб 

залишитись на існуючому, а також особливості, пов’язані з ризиками, щодо ціни розробки 

проекту в майбутньому тощо.  

Таким чином, інженерія ПрО складається з таких технологічних процесів:  

 – аналіз ПрО, виявлення понять і зв’язків між ними; 

 – визначення області дій понять ПрО; 

 – визначення загальних функціональних і змінюваних характеристик, побудова 

моделі характеристик, що встановлює залежність між різними членами сімейства; 

 – створення базису для інженерії виробництва конкретних прикладних членів 

сімейства з механізмами змінювання  незалежно від засобів їхньої реалізації; 

– підбір і підготовка компонентів багаторазового застосування для задач ПрО; 

– генерація окремих членів сімейства або домену в цілому. 

– коректування процесів виробництва у зв'язку з включенням в систему нових 

проектних рішень або при зміні складу КПВ; 

– моделювання змінності і залежностей між компонентами шляхом зміни елементів 

доменної моделі GMD, інших моделей, додавання нових вимог і понять, а також фіксації 

їх у моделі характеристик і в конфігурації системи; 

– розробка інфраструктури КПВ – опис, збереження, пошук, оцінювання й 

об'єднання готових КПВ, що розміщаються в репозиторії системи; 

– фіксація залежностей між характеристиками моделі, яка позбавляє розробників 

від деяких конфігураційних операцій, що виконуються, як правило, вручну; 

– створення репозиторію КПВ і компонентів багаторазового використання в класі 

завдань ПрО; 

– забезпечення безпеки, захисту даних, змін, синхронізації й взаємодії КПВ. 
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При генерації моделі ПрО сімейства ПС використовується модель характеристик і 

набір компонентів для реалізації завдань ПрО. Використовуючи дану модель, знання про 

конфігурацію і специфікацію домену в мові DSL і компонентів в МП, що беруть участь у 

цьому процесі, можна автоматизовано згенерувати як окремий ПП, а також член сімейства  

для СПС. 

  

2.4.2. Інженерне моделювання  СПС  у парадигмі ГП 

 Інженерія сімейства ПС у  ПрО є розвитком компонентного програмування  в 

частині, яка стосується побудови ПС з КПВ та їх зборки у напряму формалізації 

специфікації  компонентів відповідно до генерувальної моделі ПрО.  

З іншого боку, вона ґрунтується на підході до розроблення, орієнтованому на 

моделювання характеристик ПрО FOD (Feature–Oriented Development), 

використовуваному на стадії аналізу домену. 

Найбільш близькою ідеєю до ГП є підхід з розроблення, названий модельним  

розробленням MDD (Model Driven Development). Його головна особливість – моделювання 

архітектури системи на двох рівнях – платформа незалежному (за допомогою моделі PIM, 

Platform Independent Model) і платформо залежному за допомогою моделей PSM (Platform 

Specific Models). Концепції дворівневого моделювання архітектури MDA (Model Driven 

Architecture) і відображення PIM→PSM безпосередньо відбиваються на підходи 

генерувального розроблення систем на базі сімейства у ПрО, які підтримують концепцію 

відображення простору проблеми у простір рішень. 

У класичній моделі MDA (без огляду на сімейства продуктів) діє схема, подана на 

рис. 2.11 (а). З урахуванням потреб ГП ця схема модифікується (рис. 2.11 (б)) [15, 16].  

  

                               а)                                                    б) 

Рис. 2.11. МDA у класичному варіанті (а) і у варіанті для сімейства систем (б) 

Фактично специфікація ПС відповідно до підходу MDD (рис. 2.12 (а)) визначає 

модель сімейства ПС (application model), члени якого мають спільні функції, але 

вирізняються платформами реалізації (як, наприклад, на рис. 2.10, де показані два способи 

реалізації інформаційної взаємодії прикладних застосувань). 

Вибір альтернативних платформ – є «точкою варіантності» у сімействі, яка 

знаходиться над моделлю ПС й вона невидима на рівні конкретної ПС з сімейства СПС. 

Перевага застосування MDD для побудови члена сімейств полягає у тому, що 

«керування» точкою варіантності платформ виконується автоматично через 

трансформацію PIM→PSM, тобто вона не покладається на розробника.  

Але члени сімейства відрізняються не лише на рівні платформи реалізації, але й на 

рівні функцій ПС, вимог до якості та інфраструктури, тобто застосовних активів, які 

реалізують альтернативні концепції. 
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Пристосування підходу MDD до потреб ГП може бути виконане через додавання 

моделі ПрО, яка визначатиме точки, де можуть бути вибрані альтернативні концепції. 

 
     а) централізований доступ                          б) попарна взаємодія 

Рис.2.12.  Два підходи до реалізації взаємодії застосувань 

Вибір різних концепцій з моделі ПрО зумовлюватиме появу різних прикладних 

моделей ПС, які, при правильній реалізації трансформації, автоматично 

трансформуватимуться в рамках традиційного підходу MDD (рис.2.12 б). 

Поряд із названими підходами (FOD, MDD) придатним до застосування у ГП є 

аспектно–орієнтований підхід до розроблення ПС AOP (Aspect–Oriented Development), за 

допомогою якого можуть бути вирішені задачі декомпозиції простору проблеми і 

простору рішень за новими аспектами (безпеки, синхронізації, надійності тощо).  

Схематично взаємозв’язок підходів у парадигмі ГП подано на рис. 2.13. 
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Рис. 2.13.  Підходи з інженерії СПС  у парадигмі ГП 
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В останній час спостерігається наближення підходу до розроблення через 

моделювання характеристик ПрО (FOD) і онтологічного підходу (Ontology-Driven 

Development) і формування підходу до моделювання характеристик на базі онтологій 

(Ontology–Based Feature Modelling).  

У [10, 11] відзначено подібність між інженерією онтологій у семантичному Веб 

(SemanticWeb Ontology Engineering) і моделюванням характеристик (feature modelling), 

оскільки і онтологічні і характеристичні моделі представляють концепти у певній ПрО і їх 

атрибути (властивості). Очікується, що  у майбутньому Семантичний Веб відіграє 

важливу роль у інженерії ПрО. 

 

2.4.3. Засоби підтримки  змін КПВ і СПС 

Засоби змінювання КПВ сприяють еволюційній перебудові КПВ і різних програм 

під потреби користувача  [14]. Це  пов’язано  зі змінами: 

1) парадигм програмування й методів  перетворень елементів зборки. 

2) застосування компонента як цільового елемента зборки. 

3)  розвитком складових компонентів (інтерфейс, реалізація) [24]. 

Створені в середовищах ГП або інших середовищах  програми і системи в процесі  

їх супроводу можуть змінюватися за різними причинами, наприклад при знаходженні  

різного роду помилок, додавання нових функцій, поліпшення інтерфейсу користувача, 

покращення певних характеристик системи, адаптації продукту до нових умов (апаратури, 

ОС) тощо. Практично  процес супроводу націлений насамперед на еволюційний розвиток  

системи за допомогою методів реінженерії, рефакторингу або інших. 

Як стверджують експерти, процес внесення змін в експлуатовану систему досить 

дорогий, його вартість досягає від 60 до 80 %  загальної вартості розробки системи. Як 

правило, він  проводиться шляхом: 

– аналізу коду для внесення в нього деяких змін; 

– настроювання компонентів і системи на нові платформи (рефакторинг); 

– кодування і декодування даних при переході з однієї платформи їх збереження  

на іншу; 

– заміни окремих функцій системи або додавання деяких нових;  

– додавання нових  можливостей (сервісного, інтерфейсного характеру)  до 

компонентів; 

– перетворення деяких частин системи, окремих її компонентів або усієї системи 

(реверсна інженерія). 

В загальному випадку наведені підходи до внесення змін у ПС орієнтовані на  

продовження  або поліпшення «життя» виготовлених раніше  програм. Але у нашому 

проекті задача внесення змін ставиться як прогнозована діяльність, яка починається з 

процесу проектування системи або її членів СПС. З теоретичної точки зору за нашим 

розумінням це варіабельність програм і систем, яка орієнтована на  забезпечення  

системної прогнозованої еволюції системи. Варіантність базується на точках варіантності 

системи, які завдаються при проектуванні різних частин ПС. Ці точки відображаються  у 

конфігураційному файлі системи і вони є джерелом  для  керування процесом  внесення 

змін у окремі компоненти і в СПС у цілому (більш детально див. підрозд. 4.2).   
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Методи змінювання  компонентів поділені на зовнішні та внутрішні. Найбільш 

важливими є внутрішні методи змінювання  компонентів, що досягається методами  

рефакторингу, реінжинірингу та реверсної інженерії (рис.2.14).  
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Рис. 2.14. Схема методів  змінювання  компонентів ПС 

  

До  внутрішніх методів змінювання відносяться відомі у програмній інженерії 

методи: 

– реінженерія (reengineering) забезпечує переробку окремих компонентів з 

урахуванням деяких мов МП, платформ і середовищ, а також розширення деяких 

можливостей ПС; 

– рефакторинг (refactoring) забезпечує внесення змін в компоненти або інтерфейси, 

додавання екземплярів компонентів, нових функцій або системних сервісів; 

– реверсна інженерія (reverse engineering)  означає повну переробку компонентів, а 

іноді і повністю перепрограмування всієї системи. 

Реінженерія ПС – це еволюційний розвиток програми (систем) шляхом зміни деяких  

її функцій, підвищення зручності її експлуатації, супроводу тощо. Вона містить у собі 

процеси реорганізації або реструктуризації системи, переведення окремих компонентів 

системи в іншу, сучаснішу МП, а також процеси модифікації чи модернізації її змісту  або 

наборів даних. В деяких випадках  архітектура системи може залишатися незмінною. 

Нові компоненти або функції, що додаються, ідентифікуються іменами і  

використовуються при створенні конфігурацій і каркасів системи. 

З технічної точки зору реінженерія орієнтована на різні зміни в середовищі, в 

якому компоненти реалізовані і розміщуються на різних комп'ютерах. Додаткові зміни 

можуть бути пов’язані з переходом до нових МП (Java або C++) для подання окремих 

функцій або в інші системні середовища гетерогенної мережі.  

Реінженерія застосовується також для зміни ділових процесів, зниження кількості 

зайвих видів діяльності в них і підвищення їх  ефективності за рахунок впровадження 

нових програм або модифікації існуючих. Головна відмінність між реінженерією і 

інженерію нової розробки системи полягає в тому, що опис системної специфікації 

системи починається не з «нуля», а з розгляду можливостей раніше розробленої  системи.  

Рефакторинг компонентів почав розвиватися в об'єктно-орієнтованому 

програмуванні у зв'язку з широким застосуванням інтерфейсів, шаблонів проектування і 

методів покращання коду [5, 17]. Для нього розроблено бібліотеки типових 
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трансформацій  класів об'єктів, які можуть покращити деякі  характеристики елементів 

ПС. Метод рефакторингу  застосовується до певних класів об'єктів і компонентів з метою 

отримання нових або змінених об'єктів-компонентів. Він виконується шляхом: 

– додавання нової реалізації методу об’єкту і пов’язаного з ним  інтерфейсу; 

– заміни існуючої реалізації методу новою реалізацією з еквівалентною 

функціональністю; 

– додавання нового або розширення існуючого інтерфейсу або сервісу 

обслуговування  компонентів у середовищі. 

У разі докорінної зміни групи компонентів системи шляхом внесення нових 

функцій система може набути нової функціональності. 

Реверсна інженерія  ґрунтується на  базових операціях переробки структури 

системи шляхом успадкування об’єктів в ієрархії класів і атрибутів, ідентифікації класів 

об'єктів або пошуку патернів з метою визначення  їхнього місця і ролі в змінюваній 

структурі системи. Цей підхід орієнтується на індустріальні системи великих розмірів з 

використанням метричного аналізу характеристик системи. Він вирішує генерацію тестів 

для перевірки кодів системи з метою внесення важливих змін.  

Після аналізу системи будується модель, яка містить у собі список класів і патернів 

системи, які можуть модифікуватися і перепроектуватися, і тим самим забезпечувати 

процес еволюції системи.  

Розглянуті підходи до змінювання  пов’язані зі  створенням різних версій 

операційних та прикладних систем. Сучасні методи  конфігурування на базі яких 

отримуються такі системи містять практично точки,  по яких можливо вносити зміни. 

В межах даного проекту досліджувалися і реалізовувалися методи забезпечення 

адаптовності СПС (змінюваності, відмовостійкості, взаємодії), в  яких вирішувалися 

задачі варіабельності і життєздатності ПС (див. розд. 4). Модель варіабельності з 

прогнозуванням  точок варіантності і керування ними в процесі  розроблення ПС 

розглядається в  розд.4.   

    

2.5. Розвиток інженерії якості в  методології побудови СПС 

У ГП немає пропозицій щодо організації якості продуктів й СПС. Тому в проекті 

ІІІ-1-07 були поставлені завдання удосконалити механізми досягнення необхідної якості 

СПС. Головна увага приділялася цьому питанню і при формуванні засад інженерії якості 

СПС. Ставилися  такі основні напрями дослідження:  

1) моделювання якості сімейства ПС та оцінювання якості генерованих артефактів 

на кожній стадії інженерії ПрО та інженерії застосунків. У зв’язку з відсутністю методів 

оцінювання якості таких артефактів СПС, як, наприклад, модель ПрО, модель архітектури 

сімейства (при модельно-орієнтованому підході до побудови СПС), генераторів тощо, 

створити відповідний теоретичний апарат (детальніше, розд.5); 

2) вибір компонентів, які щонайкраще відповідають вимогам до цільової ПС й 

вирішують необхідні завдання проблемної області. Для цього потрібно було визначити 

критерії оцінки рівня довіри до загальних  компонентів й до компонентів проблемного 

призначення ПрО;  

3) верифікація активів (assets), КПВ прикладної ПрО, для якої розробляється СПС. 

Активи, що напрацьовуються, як   артефакти цієї  ПрО, накопичуються  у репозиторіях 

інтегрованого середовища ГП для їх подальшого використання зі  статусом готових 
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ресурсів (ГОР). У зв’язку з відсутністю  методів перевірки відповідності вибраних (або 

розроблених) активів потребам ПрО, необхідно забезпечити коректність моделей, 

компонентів, архітектурних композицій компонентів для нових СПС;  

4) тестування компонентів знов побудованої СПС. Було поставлено задачу 

пристосовування існуючих нових методів он-лайнового (оперативного) тестування 

вибраних компонентів для  використання їх в процесі генерації ПС. Для цього проведено 

ретельне дослідження сучасних методів тестування, які найбільшим чином відповідають 

задачам побудови надійних і якісних програм і систем СПС ( детальніше у розд.6); 

5) визначення  програмної архітектури системи, що не суперечить вимогам до 

якості ПС. Тобто, необхідно, щоб програмна архітектура СПС, яка вибудовується 

відповідними методами з використанням готових КПВ, асетів і інших артефактів,   

формувалася з урахуванням не лише функціональних вимог до ПС, але й не 

функціональних вимог до якості.  

В рамках  інженерії якості для  СПС  визначено: 

– множину вимірюваних атрибутів тих артефактів сімейства ПС, стосовно яких 

оцінюються показники якості сімейства, а також  атрибутів композицій компонентів, 

стосовно яких прогнозується якість розроблюваної ПС (члена сімейства);  

– сукупність метрик, моделей, методів і методик, які необхідні при керуванні 

розробкою сімейств ПС, орієнтованою на досягнення окремих показників якості 

прикладного домену в межах інтегрованого середовища ГП. 

Основною задачею інженерії якості СПС є доповнення інтегрованого середовища 

інженерії ПрО засобами підтримки  процесу  розроблення сімейств ПС і генерації нових 

ПС з необхідними показниками якості та з урахуванням вимог до їх складності, вартості і 

інших  характеристик. 

Метрики  оцінювання якості програмних компонентів.  Зборка   компонентів у 

СПС  потребує застосовувати  інженерні методи досягнення, вимірювання і оцінювання 

якості, як  окремих компонентів, так і СПС у цілому. Оцінювання різних показників 

програмного продукту – це  дисципліна, що визначає   аспекти індустрії ПП в плані 

прогнозування загального об'єму робіт і необхідних ресурсів для виконання, складання 

планів і розподілу фахівців по конкретним роботам, експертизи результатів виконання 

робіт,  а також визначення вартості і витрат  на розробку і супровід продукту, що 

виготовляється. Цього стосуються методи аналізу  ПрО для побудови її моделі, 

проектування архітектури майбутньої системи і програмування окремих компонентів [15]. 

Іншими словами, інженерія досягнення потрібної якості СПС  дає необхідні набори 

даних для перевірки і обліку різних сторін діяльності виконавців програмних  проектів з 

урахуванням  економічних чинників і поточних витрат в СПС. Ця дисципліна має свою 

теорію і практику з вирішення завдань по проведенню експертизи проекту, тестуванню, 

оцінці вартості, термінів та інших показників, що встановлюються у вимогах до ПП при 

укладанні контракту на розробку. В рамках цієї дисципліни напрацьовані методики й 

стандарти оцінювання вимог,  ризиків розробки, показників якості ПП та  різних 

розрахунків робіт на  процесах ЖЦ. 

Техніку виміру ПС викладено у ряді стандартів (ISO/IEC 14143,  19761, 2196 і ін.), а  

оцінювання ПП відображене у ряді методик, окремі з яких  стандартизовані. До  методів  

економічних розрахунків відносяться: прогнозування розміру ПП (Function Points 

Analyses, Feature Points, MARK–II Function Points, 3D Function Points і ін.), оцінки 

трудовитрат на розробку ПП за допомогою сімейства моделей COCOMO [22], набір 
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математичних моделей оцінки трудовитрат на розробку  ПП (Angel, Slim, SEER–SEM  і 

ін.), а також інтегрована модель якості об'єднує економічні показники життєздатності  і  

якості ПС. Місце процесу вимірювання у загальної задачі керування якістю наведено на 

рис. 2.15.  
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Рис. 2.15.  Структура процесу оцінювання  ПС 
  

Цей процес включає процес проектування – планів,  вибір метрик і їх пріоритетів, та 

моделі якості для заданого виду ПС. Процес оцінювання полягає  в виконанні вимірювань, 

порівнюванні їх з критеріями та оцінюванні атрибутів та характеристик ПС.  У  

залежності  від  призначення,  особливостей і умов розробки  компонентів вибираються 

найбільш важливі і пріоритетні характеристики якості, що відображаються у  вимогах до  

розробки.  Для ПС, при розробці яких  у вимогах не зазначений пріоритет  характеристик  

якості, використовується пріоритет еталона,  до  якого  має місце вимога. 

Метрика  вимірюється  на  всіх процесах ЖЦ за такими типами  метрик: готового 

продукту, процесу його створення і супроводу. Вони включають зовнішні і внутрішні 

метрики. До зовнішніх метрик, наприклад,   відносяться: розмір  пам'яті  компонентів; 

складність (структурна, цикломатична й ін.); стиль і  технології створення  окремих 

компонентів і  документів. 

Ці  метрики дозволяють  визначити продуктивність, трудомісткість  і розмір 

системи, включаючи компоненти і дані. Конкретні метрики задаються на етапі 

формування вимог і аналізуються при перевірці    планів  досягнення якості  реалізованих 

компонентів системи (наприклад, час виконання компоненту). 
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До внутрішніх метрик  у ОКМ відносяться: загальна кількість об'єктів і кількість 

КПВ, загальна кількість операцій об'єкта, класів, що успадковують специфічні операції, 

класи,  від  яких залежить даний клас, тощо.  

За допомогою  метрик вимірюється  ступінь задоволення потреб користувача для 

вирішення його задач в системі  у процесі її  експлуатації. Прикладом є  точність і повнота 

реалізації задач користувача, а також ресурси, витрачені на  ефективне вирішення цих 

задач.  До  типів  мір компонентів відносяться: 

– розмір компонентів і СПС (кількість операторів, компонентів тощо); 

–  час  виконання системи (по кожному компоненту, протоколам тощо); 

– зусилля, що спрямовані на створення системи (трудомісткість, продуктивність й 

ін.), а також облік  помилок, відмов  у компоненті, спроб їх  виявлення тощо. 

В основному,  ці виміри  суб'єктивні і залежать від знань експертів, що  оцінюють 

атрибути.  

Спеціальним виміром виступає рівень використання КПВ, вимірюваний 

відношенням розміру продукту з готових компонентів до розміру системи в  компонентах 

в цілому. Цей  вимір використовується  при  визначенні вартості продукту  і його якості. 

Про  оцінки показників СПС  за  моделлю COCOMO. Серед основних категорій 

методів оцінки витрат найбільш широке застосування знайшли методи експертних оцінок 

і методи параметричних рівнянь. Основною перевагою методів першої категорії є  

урахування досвіду попередніх розробок, а недоліком –  значна залежність від 

компетентності експертів. Переваги методів другої категорії – можливість повторення 

оцінок (виконання розрахунків по моделях), простота модифікації вхідних даних і 

коригування формул з урахуванням умов розробки  проектів.  

Найбільш відомі моделі – це  моделі сімейства COCOMO (табл.2.1) [19-21], в яких  

використовуються експертні і алгоритмічні методи оцінки різних сторін діяльності при 

виробництві СПС. 

     Та блиця 2.1 - Моделі сімейства COCOMO 

Назва моделі 

  

Призначення моделі 

  

COCOMO II – Constructive Cost 

Model  

Повна трирівнева  модель оцінки витрат для нових 

проектів ПС  

COINCOMO – Constructive 

Incremental COCOMO 

Облік і розподіл витрат при ітеративній розробці з 

інтеграцією оцінок для проекту  

COPROMO – Constructive 

Productivity–Іmprovement Model 

Оцінка ефективності вкладання ресурсів в нові 

технології для поліпшення продуктивності. 

COPLIMO – Constructive Product 

Line Investment Model 

Підтримка оцінювання вартості лінії продуктів і аналіз 

віддачі від інвестицій. 

COPSEMO – Constructive Phased 

Schedule & Effort Model 

Розподіл оцінок витрат на процесах  розробки. 

Застосовується спільно з CORADMO. 

CORADMO – Constructive Rapid 

Application Development Model 

Оцінювання і розподіл витрат для невеликих проектів, 

які розробляються згідно моделі швидкої розробки 

(RAD) 

COCOTS – Constructive 

Commercial–Off–The–Shelf Cost 

Model 

Оцінка витрат, пов'язаних з вибором і інтеграцією 

готових (COTS) програмних продуктів  в ПС. 

COSOSIMO – Constructive System 

Systems Integration Cost Model 

Оцінка витрат, пов'язаних з визначенням і інтеграцією 

великомасштабних інтегрованих розподілених ПС. 

WEBMO – Cost Model for Web 

Application 

Оцінка трудовитрат і тривалості розробки веб–сервер-

застосунків 
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Метод оцінки вартості. Оцінка вартості  витрат на розробку ПС можна здійснити, 

використовуючи сімейство моделей СОСОМО, які відрізняються одна від іншої 

елементами, що визначають кількість дефектів,  віддачу від інвестицій, витрати  на стадіях 

розробки, інтеграції  складових системи тощо. Ця модель  об'єднала  три техніки оцінки  

проекту. У першій  моделі СОСОМО1 використовуються показники ціни, персонал і 

властивості  проекту, продукту і середовища. Ці показники визначаються  на трьох стадіях 

ведення проекту. На першій стадії будується прототип системи для завдань підвищеного 

ризику і проводиться оцінка витрат (наприклад, число таблиць в БД,  екранів і звітних 

форм та ін.). На другій стадії  оцінюються витрати на проектування і реалізацію 

показників функціональності проекту згідно вимог до нього. На третій стадії проводиться 

оцінка розміру  системи в готових рядках  програм і з урахуванням інших чинників. 

Для цієї оцінки застосовують відоме рівняння: E=bSc m(X), де первинна оцінка bS
c
  

коректується за допомогою вектора вартості m(X) і обліку числа  старих і нових об'єктів. 

Параметр с  змінюється від 0 до 1.0 для першої  стадії і від 1.01 до 1.26 для останніх 

стадій. 

Вартість проекту можна визначити за формулою : 

E =   (a+bSc) m (X) 

де S – оцінка розміру системи, а, в, с – емпіричні константи, Х[n] – вектор чинників 

вартості, m – регулюючий множник, заснований на  витратних чинниках. Є інші роботи, 

наприклад  [29] для  оцінювання великих проектів. 

Більш детальніше про усі питання якості ПП викладено в [15]. Методологічний 

підхід до удосконалення моделі якості з урахуванням потреб ГП і принципи 

конструювання СПС на базовому процесі з орієнтацією на ці потреби і завдання 

досягнення якісних членів сімейства, сімейства у цілому, а також нова теорія  оцінювання  

показників продукту СПС за деревом цінності  подані у розд. 5.  

Таким чином, у даному розділі розглянуто основні положення методології 

виробництва СПС, яка охоплює усі аспекти розробки за сучасними моделями (MDA, 

MDD, GDM, PIM, PSM  тощо), МП, опису доменів DSL,  включаючи відповідні методи  

тестування (див. розд. 6) і  оцінювання якості СПС, зокрема вартість  продукту й витрати 

на продукт. Удосконалений погляд на обчислення витрат пропонується далі.  

 

2.6.  Модель оцінювання витрат на розроблення  СПС з КПВ 

Витрати на створення та еволюціонування СПС входять до складу 

нефункціональних характеристик з категорії ресурсних. На теперішній час запропонована 

низка моделей, призначених для оцінювання, прогнозування та аналізу витрат на 

створення КПВ та їх використання при розробленні ПС [23]. Вони використовуються для 

підтримки прийняття рішень стосовно інвестицій у КПВ і подають нотацію витрат і 

віддачі (costs and benefits), пов’язаних з впровадженням і виконанням програми  

повторного використовування КПВ (тобто, пов’язаних програмним реюзом). 

2.6.1. Чинники для порівняльного аналізу моделей витрат 

Проведено порівняння моделей витрат на програму реюзу за такими 

характеристиками: 

– цикли повторного використання; 

– чинники витрат; 
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– економічна функція; 

– точки зору учасників процесу реюзу,  

які далі розглядаються детально. 

Цикли інвестицій у процес повторного використання з проведенням аналізу 

віддачі від інвестицій (ROI, Return in Investment) 

ROI = (benefits – costs)/costs  

Розрізнюють чотири цикли інвестицій у процес повторного використання: 

– корпоративні інвестиції (Corporate Investment Cycle), 

– інвестиції на стадії інженерії ПрО (Domain Eng. Investment Cycle), 

– інвестиції на стадії інженерії застосунків (Application Eng. Investment Cycle), 

– інвестиції у розроблення компонентів (Component Eng. Cycle).   

Кожний з цих циклів надає певне економічне обґрунтування і може бути поданий 

економічними функціями. 

Чинники витрат. Відповідно до заданого циклу інвестицій і заданої множини 

економічних функцій можна визначити аспекти рішень стосовно процесу реюзу. Загалом, 

інвестиції можуть бути квантифіковані по шістьох чинниках витрат:  

– тривалість циклу інвестицій (investment cycle). Визначається за кількістю років 

(Y) від дати початку інвестування,  

– інтенсивність інвестицій, рівень дисконту (discount rate). Визначається за 

кількістю грошей, наданих на рік (d),  

– дата початку інвестицій (start date), SD,  

– витрати на здійснення інвестицій (investment costs). Визначають трудомісткість 

(у людино-місяцях) початку інвестування (IC) у заданий термін SD, 

– епізодична економія (episodic benefits), B(y), обчислювана у людино-місяцях,  

– епізодичні витрати (episodic costs), C(y), обчислювана у людино-місяцях.   

Економічні функції. У моделі витрат на процес реюзу можуть застосовуватися 

п’ять функцій: 

Чисті витрати (Net Present Value (NPV)), обчислювані у людино-місяцях за 

формулою: 

 

Окупність (Payback (PB)), найкоротший цикл інвестицій, за якого NPV є 

позитивним числом. Обчислюється за формулою: 

 

Середнє повернення на баланс (Average Return on Book Value (ARBV)), 

 

Внутрішній Коефіцієнт Окупності (Internal Rate of Return (IRR)) – значення рівня 

дисконту d, за якого NPV=0. Інвестиції того варті, якщо IPR менше, ніж d.  

Індекс прибутковості (Profitability index (PI)) визначається за формулою: 
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Як розширення цих чинників можна перевизначити ROI як відношення: 

 

Точки зору учасників процесу реюзу. У контексті програми реюзу треба 

враховувати точки зору учасників процесу щодо того, що саме впливатиме на інтерпре-

тацію економічних функцій. Основними ролями учасників є: корпоративні менеджери, 

команди інженерії ПрО, команди інженерії застосунків, окремі розробники КПВ, 

інженери з якості тощо. Кожний з них може зробити індивідуальні оцінки ROI відповідно 

до згаданих  чинників витрат. Лише Y та d є єдиними для всієї організації. Чинники IC, 

B(y), C(y) розкладаються за каскадом від одного циклу інвестицій до іншого (рис. 2.16).  

Цикл інженерії 

компонента

Цикл інженерії ПрО
Цикл інженерії 

застосунків

Цикл корпоративних 

інвестицій

Витрати й 

економія для 

компонентів, 

розроблених 

для ПрО у році 

y

Витрати й 

економія, 

акумульовані 

від КПВ у році 

y

Витрати для всіх 

ПрО, 

ініційованих або 

супроводжувани

х  у році y

Економія для 

всіх 

застосунків, 

розроблених  

у році y

Дата початку

Цикл інвестицій (у роках)

Інтенсивність дисконту

Попередні інвестиційні витрати

Економія у році y

Витрати у році y

виведене / у звіті розробника

виведене / у звіті 
розробника

 

Рис. 2.16. Співвідношення точок зору учасників процесу реюзу 

Результати порівняльного аналізу моделей витрат на СПС. За визначеними 

вище чинниками зроблено порівняльний аналіз таких моделей витрат на СПС: 

– модель Poulin (Пакуліна), 

– модель ABC у підході ABC, 

– модель Schmid (Шмідта), 

– модель Convergys (корпорації Конвергіс), 

– модель Tomer (Томера), 

– модель COPLIMO, 

– модель SIMPLE, 
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– модель SoCoEMo–PLE, 

– модель qCOPLIMO. 

Засновуючись на спільних рисах цих моделей виділено множину характеристик, які 

є значущими при побудові моделі витрат на створення СПС, що враховує систематичний 

реюз КПВ. Це такі характеристики: 

– функція витрат, 

– функція вигоди (віддачі), 

– наперед визначені сценарії повторного використання, 

– точки зору учасників проекту СПС, 

– вбудовні додаткові функції, 

– інвестиційний аналіз,  

– модель прийняття рішень.   

Результати аналізу моделей подано в табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 – Результати порівняльного аналізу основних моделей витрат на СПС 

 

Модель 
витрат

Характеристики

Функція 
витрат

Функція 
вигоди

Передба-
чені сцена-
рії реюзу

Точка 
зору

Вбуду-
вання 

функції

Інвестицій
-ний аналіз

Модель 
прийман-
ня рішень

 
Незважаючи на потенційні переваги програм реюзу та моделей витрат на реюз, їх 

адаптація до великих проектів не є ефективною.  

Рішення стосовно широкомасштабного реюзу натепер мають переважно 

економічний відтінок, оскільки зусилля на розроблення програм, які б спеціально 

призначалися для багаторазового використання, є інвестиційними. Побудова програм 

реюзу на основі парадигми СПС наштовхується на перешкоди: обмеження при 

застосуванні моделей витрат на реюз, відсутність стратегії інвестиційного аналізу, 

відсутність у більшості моделей витрат сценарного підходу до реюзу. Для подолання 

названих перешкод розроблено інтегровану модель витрат на СПС. 

 

2.6.2. Інтегрована модель  витрат на розроблення СПС 

Модель враховує інвестиційну природу реюзу у СПС. Вона надає визначення 

функцій витрат-вигоди, точки зору різних учасників проекту СПС, описи сценаріїв реюзу 

у проектах СПС і стратегії інвестиційного аналізу. Для моделювання сценаріїв реюзу 

пропонується застосування методу імітаційного моделювання Монте-Карло, який надає 

можливість учасникам проекту СПС спостерігати за ризиками в контексті  різних поглядів 

на інвестиції.  

Базисом для інтегрованої моделі слугують дві моделі:  

Інтегрована модель витрат на реюз (Integrated Cost Model for Reuse) та  
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Структурована інтуїтивна модель для визначення витрат на СПС (SIMPLE, 

Structured Intuitive Model for Product Line Economics). 

Модель акцентує врахування різних точок зору на витрати і вигоди для СПС (як у 

першій моделі), інкапсулюючи різні чинники у сценарії повторного використання (як у 

другій моделі). Сценарії реюзу складають базис для інвестиційного аналізу, за яким 

оцінюється, чи є певний сценарій значущим з економічної точки зору. 

Структуру моделі подано на рис. 2.17, а її метамодель, яка визначає взаємозв’язки 

між елементами моделі, – на рис. 2.18.  

Інтегрована модель витрат на розроблення СПС

Імітаційна 

модель

Інвестиційний аналіз

Чисті витрати

(NPV)

Віддача від 

інвестицій (ROI)

Окупність 

(PB)

Точки зору

Інженерія ПрО Інженерія 
застосунку

Корпоративна 
інженерія 

Сценарії 
реюзу

Сценарії 
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Рис. 2.17. Структура інтегрованої моделі витрат на розроблення СПС 

 

Рис. 2.18. UML-метамодель витрат на розроблення СПС 

Модель включає чотири рівні: 

– рівень чинників витрат, який включає множину функцій витрат; 

– рівень точок зору, який включає три точки зору, кожна з яких включає 

множину сценаріїв реюзу; 

– рівень інвестиційного аналізу з множиною економічних функцій; 

– рівень імітації. 
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Структуризація за рівнями має на меті модуляризацію оцінювання по трьох рівнях: 

– оцінювання витрат – для оцінювання основних чинників витрат, пов’язаних з 

СПС; 

– оцінювання віддачі – для оцінювання різних сценаріїв реюзу в термінах 

економії/втрат; 

– оцінювання економії – для оцінювання збереження витрат у циклі інвестицій.   

Рівень чинників витрат є найнижчим і призначений для надання вищим рівням 

оцінок витрат, обчислених за допомогою його функцій витрат. Ці функції визначають 

оцінки за сімома чинниками розроблення СПС: 

– організаційні чинники – витрати, пов’язані з авансовими інвестиціями у 

створення інфраструктури розроблення СПС; 

– базові активи СПС – витрати на побудову множини активів для певної ПрО;  

– унікальні частини ПС – витрати, пов’язані з розробленням унікальних 

фрагментів ПС – членів СПС;  

– рівень реюзу – рівень повторного використання, пов'язаний з інтеграцією активу 

в ПС; 

– автономність ПС – витрати на побудову ПС як одиничного продукту (поза 

меж СПС); 

– еволюція продукту – витрати на еволюцію ПС в автономний спосіб; 

– еволюція активу – витрати на еволюцію базових активів у рамках СПС. 

На рівні точок зору використовуються значення, визначені на рівні чинників 

витрат, для обчислення функцій за кожним сценарєм реюзу, який відбиває бачення щодо 

збереження (або втрати) інвестицій певним типом учасників проекту СПС. Ці точки зору 

застосовуються у трьох циклах процесу розроблення СПС: інженерії ПрО, інженерії 

застосунків та корпоративної інженерії, пов’язаної з формуванням інфраструктури 

проекту СПС і виконанням процесу повторного використовування активів організації. 

Значення, отримані у кожному сценарії, класифікуються відповідно до точок зору 

учасників і подаються на рівень інвестиційного аналізу, який призначений для виконання 

економічних обґрунтувань для кожної точки зору. За моделлю можна робити інвестиційні 

обчислення за трьома економічними функціями: чисті витрати (NPV), віддача від 

інвестицій (ROI), окупність (PB). 

Нарешті, економічні розрахунки, зроблені з кожної точки зору, можуть бути про- 

імітовані за допомогою імітаційної моделі, яка використовує методологію Монте Карло 

для виконання певних передбачень NPV, ROI та PB з метою ранжування значень з 

урахуванням чинників витрат на розроблення СПС. 

Кроки використання моделі за відповідними рівнянями (табл. 2.3.) є такими: 

– інституціалізація організаційного сценарію – формування єдиного бачення, 

– налаштування функцій – уточнення рівнянь моделі відповідно до потреб 

організації (як і в моделі SIMPLE), 

– перегляд моделі – узгодження всіма учасниками проекту СПС,  

– оцінювання чинників витрат – оцінювання історичних даних за минулими 

проектами або приготування еталонних даних. Приклад – розрахунки розміру 

розроблених ПС, витрат на побудову однієї ПС, частка варіабельного фрагменту в 

базовому активі тощо,  

– підготовка інформаційного середовища для накопичення даних, викорис-

товуваних у моделі –  функція  збереження  даних, які збираються та  використовуються у  
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формулах на рівні точок зору, 

– аналіз вигод – аналіз всіма учасниками проекту СПС збережених витрат (у 

термінах витрачених зусиль) при розробленні ПС як членів СПС,  

– економічний аналіз – використання даних стосовно збережень (економії) або 

втрат для аналізу NPV, ROI, PB по інвестиційних циклах, 

– оцінювання інвестицій у СПС – визначення, чи є інвестиції доцільними, з 

урахуванням значень, обчислених в результаті економічного аналізу, 

– організація керування конфігурацією даних щодо витрат – формування 

історичних даних, отриманих в ході розрахунків і економічного аналізу, для використання 

у майбутніх проектах.  

Таблиця 2.3 – Рівняння інтегрованої моделі витрат на розроблення СПС 

Опис функцій Рівняння 

Функція попиту на активи для pk (D(Ak)) – 

повертає трудомісткість розроблення активів для 

ПС як члена СПС, обчислену як об’єм коду 

активів в умовних одиницях функціональності, 

виробленого за період часу Tp.  

pk – розроблювана ПС – k-й член СПС, 

Ak – множина активів (компонентів) у pk, 

Сk – множина спільно використовних активів у 

pk, 

Uk – множина унікальних активів у pk, 

Mk – функція відображення (повертає об’єм 

(розмір) множини активів Ak), 

Tp – плановий період, у який актив буде 

проаналізовано (для визначення попиту щодо 

його застосування у pk). 

 

Витрати на побудову базового активу КПВ 

(С(Ai)). Складаються з витрат на розроблення 

активу як КПВ (D(Ai)) плюс витрат на 

сертифікацію КПВ (CERT(Ai)) плюс витрат на 

включення КПВ у репозиторій (INS(Ai)).  

 

Витрати на створення базових активів для 

певної сфери охоплення у межах ПрО (Ccab()). 

DA() –  функція, яка повертає витрати на аналіз 

ПрО ,  A  –  множина активів у , С(Ai) – 

витрати на розроблення активу Ai.    

 

Витрати на розроблення унікальних складових 

ПС, які не є активами КПВ (Cunique(pk)). 

Оцінюється за функцією попиту D(Uk) для 

множини унікальних активів продукту pk.  

 

Витрати на побудову n одиничних ПС (поза межами 

СПС) (Сind). Cprod (pk) – витрати на продукт pk . 
 

Функція вигоди (B(A ,t)) з точки зору інженерії 

ПрО за період використання t. Це сума вигод від 

побудови всіх активів як частини ПрО період t, 

мінус витрати на побудову базових активів для 

певної сфери охоплення у межах ПрО (Ccab( ,t)). 

A  –  множина активів у ПрО . 
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Опис функцій Рівняння 

Функція вигоди (B(pk,t)) з точки зору інженерії 

застосунку. Є різницею між витратами на 

побудову pk незалежно (Cprod) і витратами на 

його побудову в рамках СПС (на створення 

інфраструктури СПС (Corg) плюс витрати на 

створення базових КПВ (Ccab) плюс витрати на 

створення власне pk. 

 

Перша функція вигоди з корпоративної точки 

зору. Відповідь на питання, чи буде вигідно 

організації будувати множину ПС з КПВ в 

рамках СПС? Це різниця між витратами на 

незалежну побудову множини pk – Cprod(pk , t) і 

сумою витрат на побудову в рамках СПС (з 

урахуванням витрат на інфраструктуру, 

побудову унікальних складових множини pk 

(тобто Pk) і використання реюзу).  

 

Друга функція вигоди з корпоративної точки 

зору. Відповідь на питання, чи буде вигідно 

впровадити і розвивати інфраструктуру СПС, 

тобто забезпечувати її еволюціонування? Це 

різниця між витратами на еволюцію множини pk 

незалежно (Cevo(pk , t)  і спільною еволюцією в 

рамках СПС (з урахуванням додаткових витрат 

на поповнення множини базових активів (Ccabu), 

оновлення унікальних частин (як відсоток, 

Funique, витрат на їх попереднє розроблення) і 

витрат на забезпечення ре юзу).   

 

Чисті витрати на розроблення n ПС в рамках 

СПС з певної точки зору v,  (NPV(v)).  IC – 

витрати на здійснення інвестицій з певної точки 

зору v, Bv(SD) – економія або втрати у сценарії 

реюзу для v, SD – дата початку інвестицій, Y – 

цикл інвестицій у роках (z – перебіг років), d – 

інтенсивність інвестицій, рівень дисконту.   

 

Віддача від інвестицій з певної точки зору v. Це 

різниця між вигодами і витратами, поділена на 

вартість всіх інвестицій. 
 

Окупність – найкоротший цикл інвестицій, який 

забезпечує позитивність NPV у циклі Y. Це 

найменше ціле значення за роки Y, яке 

задовольняє нерівність.  
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РОЗДІЛ 3. ФОРМАЛЬНІ ОСНОВИ ПОДАННЯ  ЗНАНЬ  ПРО 

ГОТОВІ РЕСУРСИ В СИСТЕМІ ГП 

 
У даному розділі подано запропоновані нові концепції і проектні рішення 

загального рівня стосовно типів готових ресурсів (ГОР) і КПВ у системі генерувального 

програмування (СГП), включаючи їх специфікацію для подання у репозиторії з метою 

подальшого пошуку та загальний життєвий цикл побудови програмних систем і СПС. 

Вони можуть використовуватися як методологічна підтримка створення сучасних 

репозиторіїв ГОР і КПВ. 

 

3.1. Онтологія як інструмент ведення знань  

3.1.1. Методика побудови онтології домену 

Процес побудови моделі проблеми, орієнтованої на її розуміння людиною,  

називають концептуальним моделюванням [1]. 

Кожна проблемна область або домен має притаманну систему понять, систему 

"замовчування" того, що має вважатися "загальновідомим" у рамках свого домену, власні 

характерні властивості (атрибути), відношення та правила поведінки. Фактично  

концептуальна модель це посередник між замовником і розробником. Ступінь її 

формалізації має бути достатнім, щоб забезпечувати точність та однозначність 

тлумачення різними носіями інтересів у її розробленні і доступність для розуміння  ними. 

Концепція онтології домену. Модель домену включає його понятійну базу, тобто 

систему понять, за допомогою якої формулюються усі аспекти проблемного простору. 

Вона визначає не тільки термінологію, але і суттєві відношення між поняттями та їх 

інтерпретацію. 

У самому загальному випадку, онтологія – це угода про спільне використання 

понять, засобів подання предметних знань і домовленості про методи розмірковувань. 

Онтології подаються семантичними мережами, вузли яких є  поняттями, а дуги – зв'язками 

чи відношеннями або асоціаціями між ними.  

Зміст поняття може бути охарактеризовано сукупністю спільних істотних ознак тих 

явищ та предметів, що позначаються найменуванням поняття. Сукупність явищ, 

охоплених поняттям, називається його обсягом.  Відношення забезпечують: 

– узагальнення істотних ознак поняття, як механізм розширення  кола охоплених 

поняттями об’єктів і його обсяг;  

– конкретизацію понять шляхом додавання істотних ознак, завдяки чому зміст 

поняття розширюється, а обсяг поняття звужується ; 

– агрегацію, тобто об'єднання ряду понять у нове поняття, істотні ознаки нового 

поняття при цьому можуть бути або сумою ознак компонентів або суттєво новими; 

– асоціацію як найбільш загальне відношення, що затверджує наявність зв'язку 

між поняттями, не уточнюючи залежності від змісту та обсягів. 

Для окремих доменів можуть використовуватися специфічні для них відношення. 

Онтологія дозволяє утримувати користувача в максимально можливому просторі 

визначених наперед понять, зміст яких зафіксований i зрозумілий як розробнику, так i 

замовнику. Відносно нових i достатньо складних областей застосування онтологій  
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передбачити  повний спектр можливостей важко. В цьому допомагає механізм  внесення 

змін у вимоги і модель у цілому. 

 

3.1.2. Онтологічне моделювання проблемної області  у ГП 

Концепти онтології слугують для відображення знань, відповідно інтересам певної 

проблемної області. Джерелами таких знань можуть бути термінологічні або тлумачні 

словники у близьких проблемних областях, задокументовані вимоги на розроблення 

програмних систем, інші документи. 

Один з методів розгляду моделі проблемної області є об’єктно-орієнтований підхід 

за такими загальними  аксіоми: 

– реальний світ складають об'єкти, що взаємодіють між собою; 

– кожному об'єкту притаманний певний набір властивостей або атрибутів (аналог 

суттєвих ознак поняття); 

– атрибут визначається своїм іменем та значеннями, які він може приймати; 

– об'єкти можуть мати відношення одне з одним; 

– значення атрибутів та відношення можуть з часом зманюватись; 

– сукупність значень атрибутів конкретного об'єкту у певний момент часу 

визначає його стан; 

– сукупність станів об’єктів визначає стан світу; 

– світ та його об'єкти можуть перебувати у різних станах; 

– у певні інтервали часу можуть виникати якісь події; 

– події можуть спричиняти iнші події або змiни станів; 

– протягом часу кожний об'єкт може приймати участь у певних процесах, які 

зводяться до виконання послідовності дій, різновидами яких є переходи з одного стану до 

іншого під впливом відповідних подій, збудження певних подій чи посилання певних 

повідомлень до інших об’єктів; 

–  дії, що їх можуть виконувати об'єкти, називають операціями об’єктів (як 

синоніми використовують також терміни "методи об'єкту" та "функції об'єкту"); 

– можливі сукупності дій об'єкту називають його поведінкою; 

– об'єкти взаємодіють шляхом обміну повідомленнями; 

– об'єкти можуть складатися з частин. 

Об'єкт – це певна абстракція даних та поведінки; множина екземплярів зi спiльним 

складом атрибутiв та поведiнкою складає клас об'єктiв. Визначення класу проведено за 

так званим принципом приховування інформації, тобто:  

– надавати ті можливості, які потрібні; 

– позбавити користувача потреби знати зайве, тобто непотрiбне; 

– не знати те, про що користувачеві не повідомляють; як результат, він  не може 

пошкодити, здійснити захист від неправомірних дій, як навмисних, так i випадкових; 

– усе, про що не знає користувач, можна змінювати, i це не матиме на нього 

ніякого впливу. 

Визначення об’єктів проведено згідно з наведеним принципом i складається з двох 

частин – видимої та невидимої. Перша з них містить усі відомості, які потрібні для того, 

щоб взаємодіяти з об'єктом, i має назву інтерфейсу об'єкту, а друга містить подробиці  

його внутрішнього устрою i схована або, як кажуть, "iнкапсульована".  

Іншим засобом визначення об'єктiв є успадкування (еквівалент відношення 

узагальнення). Кажуть, що один клас об’єктів успадковує інший, якщо він повністю 
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мiстить усi атрибути та поведiнку успадкованого класу, але має ще додатковi атрибути та 

(або) поведiнку. Клас, від якого успадковують, має назву суперкласу, а клас, що 

успадковує, має назву пiдкласу. Спадковість явним способом фіксує спільні та розбіжні 

риси об’єктів i дозволяє явно виділити складові компоненти проблеми, які можна 

використати у кількох випадках шляхом побудови для них декількох класiв-спадкоємцiв. 

Класи можуть утворювати ієрархії спадкоємців довільної глибини, де кожний відповідає 

певному рівню абстракції i є узагальненням класу-спадкоємця i конкретизацією класу, від 

якого успадковує сам.  

Виявлення об’єктів проблемної області. Початковим кроком побудови онтології   

ПрО є виявлення суттєвих об’єктів, встановлення вiдношень мiж ними та надання їм 

унiкальних та значущих найменувань. Для класiв об'єктiв обираються значущi iмена, 

унiкальнi в межах домену. 

Особливим джерелом для пошуку об`єктів може бути виявлення тих робіт у межах 

проблемної області, які становлять окремі завдання по досягненню певних професійних 

цілей, які бажано комп`ютерізувати, які можуть бути реалізовані за одне звернення до 

системи. Таким чином вiдбувається послiдовна декомпозицiя складностi кожної 

проблеми, яку ми можемо виявити у домені ПрО: 

– складна проблема трансформується у сукупнiсть цiлей її досягнення або робіт, 

необхідних для її досягнення; 

– кожна з цiлей (або робіт) трансформується у сукупнiсть можливих прикладiв 

використання системи, тобто прикладiв досягнення цiлей (виконання робіт), що 

позначаються  як сценарiї; 

– сценарiї трансформуються в процесi їх аналiзу у сукупнiсть взаємодiючих 

об'єктiв. 

Визначений таким чином ланцюг трансформацiй проблема – цiлi або роботи – 

сценарiї – об'єкти вiдображає ступенi концептуалiзацiї, тобто досягнення розумiння 

проблеми, послiдовного зниження складностi її частин та пiдвищення рiвня формалiзацiї 

моделей останнiх. 

Атрибути об'єктiв. Склавши список виявлених об'єктiв, для кожного з них 

потрiбно визначити його характернi ознаки, або властивостi, якi в iнформатицi називають 

атрибутами. Кожний атрибут є абстракцiєю однiєї з характеристик об'єкту, що властиві 

усiм представникам класу об'єктiв. За атрибутом закрiплюють iм'я, унiкальне у межах 

класу. 

Зв'язки об'єктiв. Після визначення складу класiв об'єктiв домену та притаманних 

їм атрибутів, розглядаються зв'язки (вiдношення), що iснують мiж об'єктами домену. 

Об'єкти одного класу можуть брати участь у бiнарних, тобто попарних зв'язках з 

об'єктами iншого або того самого класу. 

Суттєвою рисою наведених зв'язкiв є кiлькiсть екземплярiв об'єктiв, що можуть 

одночасно приймати в ньому участь. Розрізняють три відомих поширених випадки звязку: 

один до одного (1:1); один до багатьох (1:n); багато до багатьох (m:n).  

Стани об`єктів. Стан об'єкту визначається поточними значеннями окремих його 

атрибутiв, а стан домену – сукупнiстю станiв його об'єктiв. Стан об'єкту змiнюється 

внаслiдок того, що вiдбулися певнi подiї (інценденти), або з`явилися певні стимули. Змiна 

стану супроводжується певними процесами, що визначенi для кожного стану як такi, що 

мають вiдбутися пiсля досягнення цього стану. Тож для відображення у онтології 

притаманних проблемній області станів та процесів необхідно: 
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1) визначити множину станiв, у яких об'єкти можуть перебувати, при тому кожний 

стан є абстракцiєю стану, у якому може перебувати кожен з екземплярiв класу об'єктiв; 

2) визначити множину iнцидентiв або подiй, якi спонукають екземпляри класу 

змiнювати свiй стан; 

3) визначити процеси, які супроводжують переходи зі стану до стану. 

Програмна система в цiлому розглядається як взаємодiя об'єктiв, яка моделюється 

як обмiн мiж об'єктами системи та зовнiшнiми повiдомленнями про отримані певні подiї 

та дані до них.  

Визначені множини концептів включаються до онтології з потрібними 

відношеннями, як стандартними, так і специфічними для даної ПрО.  

Контроль термінів онтології. Контроль виконує уніфікована служба – лексикон, 

метою якої є утримання усіх осіб-в-ролі, які звертаються до системи, у полі 

нормалізованої лексики [2].  

Головні функції лексикону такі: 

1) вести облік лексичних одиниць – термінів (дескрипторів), що представляють 

імена концептів, їх відношень, атрибутів адміністратором лексикону усіх відомих системі;   

2)  надавати довідкові послуги акторам репозиторію щодо термінів та їх 

належності до певних доменів, аспектів, онтологій тощо; 

3) проводити  фільтрацію  для вживання ненормалізованої лексики; 

4) надавати коректне використання синонімів термінів.  

Синоніми термінів є способом задовольнити персональні уподобання або власне 

розуміння семантики термінів, зокрема для нових предметних областей або при перекладі 

з іноземних мов. Разом з цим проблема  синонімії є чи не найважливішою у 

інформаційних системах, тому на  її вирішенні в даній розробці зупинимось детальніше. 

База даних лексикону складається з послідовності упорядкованих термінів, які 

зареєстровані у репозиторії за наступними  категоріями назв лексичних одиниць:  

– доменів ПрО,  

– аспектів певного домену, 

– концептів певного аспекту, 

– синонімів певного концепту,  

– відношень, які підтримує певна онтологія, 

– онтології, відповідні знаним (репозиторієм) аспектам знаних доменів. 

Для кожної з категорій лексикон підтримує притаманні їй атрибути, а саме: 

1) для назви аспекту – перелік доменів, які включають даний аспект,  

2) для назви концепту – перелік пар аспект – домен, до яких входить даний 

концепт, 

3) для назви синоніму певного концепту – канонічна назва концепту (див. далі) з 

можливими уточненнями іменами аспекту, домену, 

4) для назви відношення, яке підтримує певна онтологія, її ім`я, можливо 

уточнене ім`ям аспекту, до якого вона відноситься. 

При потребі ввести синонім, він також завантажується до термінологічної бази 

лексикону. При цьому серед сукупності усіх синонімів одного терміну виділяється один, 

який лексикон розпізнає як основний або канонічний. Саме канонічне подання фігурує у 

онтологіях репозиторіїв, у пошукових образах об`єктів репозиторіїв та пошукових запитах 

до останніх. Саме таким чином нівелюється проблема синонімії. 
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При введенні нового імені концепту до онтології певного аспекту проводиться 

перевірка на його входження до бази знань лексикону і, в разі знаходження відповідного 

концепту, видається повідомлення про те, що він є канонічним ім’ям знаного в онтології 

концепту або його синонімом. Якщо вказане ім’я не відоме системі, експерт повинен 

переглянути визначені ним фрагменти онтології і прийняти рішення, що нове ім’я є 

канонічним або синонімом відомого. Для кожного з зазначених випадків передбачені 

відповідні засоби програмної підтримки в системі.  

Кожна служба лексикону має спектр довідкових та інструментальних сервісів для 

підтримання нормалізованої лексики (сервіси надання канонічної форми для терміну, 

поповнення синонімів, надання канонічному терміну дефініції або коментарію).   

Кооперативні домовленості стосовно узгодження дескрипторів та асоціацій між 

ними здійснюватимуться через службу ведення синонімів, яка є повторно 

використовуваним компонентом ведення усіх онтологій, а її база знань використовується 

як кооперативна. Усі зміни в онтологіях провадяться через службу синонімів і тільки вона 

потребує разових узгоджень між експертами, відповідальними за різні онтології. 

        

3.1.3. Пропозиції щодо  структури знань в  СГП 

Структура зберігання знань у системі – онтологічна та багатоаспектна. Останню 

властивість слід розуміти як наявність чітко виділених гілок у загальній ієрархії певної 

онтології, відповідних наперед заданим аспектам. Аспекти можуть відноситися до ПрО, 

до Software Enginering (SEN) та до типів ГОР, при тому кожному аспекту відповідає 

окрема онтологія, яка може бути пов`язана з іншими визначеними для цього 

відношеннями. Зокрема: 

– онтологія ПрО має аспекти понятійної бази притаманних їй бизнес–процесів, 

аспект станів, важливих для ПрО, ролей, діючих у таких процесах, аспект ГОР, 

класифікованих відповідно їх типам, анотованим у системі генерації, 

– онтологія SEN має аспекти, відповідні окремим процесам ЖЦ розробки згідно з 

[1], кожен з яких також має підаспект ГОР, класифікованих відповідно їх типам, 

анотованим у системі генерації, 

– онтологія специфікації ГОР, анотованих у системі генерації, має підаспекти для 

кожного з допустимих типів ГОР, які, в свою чергу, мають підаспекти функціонального 

призначення, етапу ЖЦ, на якому доцільно використовувати ГОР, та форми 

варіабельності, які надає даний тип ГОР [3]. 

Така структура знань дозволяє розробнику звертатись до системи генерації за 

такими послугами: 

– за пошуком знань, відповідних ПрО, у сфері якої він веде розробку,  

– за пошуком ГОР, які є у даній ПрО, 

– за пошуком ГОР, які можуть бути використані на певному етапі ЖЦ у даній 

ПрО, 

–  за пошуком відомих ГОР заданого типу. 

Наповнення системи генерації знаннями має бути керованим процесом, який 

визначається, згідно з термінологією, запропонованою у [1] цільовою аудиторією аспекту, 

тобто спільнотою ролей користувачів, потрібними їм ГОР, які система може їм надати, та 

обраною стратегією їх обслуговування. Передбачається, що наповнення системи 

сукупністю знань щодо SEN та певної ПрО є передумовою для генерації ПП цієї ПрО. 
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Інтеграція аспектів знань у онтології. Кожному аспекту знань системи ГП 

відповідає окрема онтологія, як база знань асоційованої з нею фасети пошукового ресурсу, 

тож інтеграція онтологій аспектів відбувається не на стадії їх подання, а на стадії 

конструювання пошукових образів та пошукових запитів. Кожній з онтологій відповідає 

репозиторій артефактів певного типу, для яких керування метазнаннями здійснюється 

відповідною до типу онтологією.  

Інтеграція онтологій ПрО та SEN. Серед аспектів, поданих онтологічними 

моделями, є аспекти домену, які відображають його специфіку, та аспекти домену 

програмної інженерії, які відображають особливості категорії ГОР в термінах базових 

понять. Такими аспектами слід вважати структурний, поведінковий, інтерфейсний та 

варіаційний аспекти, аспекти знань щодо окремих етапів ЖЦ, щодо показників якості та 

атрибути не функціональних вимог тощо.  

Інтеграція онтологій ПрО та SEN також відбувається на стадії конструювання 

пошукових образів артефактів та пошукових запитів до інформаційної служби системи 

ГП, а саме: онтологія SEN є джерелом так званих тегів (імен атрибутів артефактів), а 

онтологія ПрО – джерелом значень таких атрибутів.  

Засоби оперування з онтологією. Мови опису онтології призначені для  

специфікації концептів, відношень та правил інтерпретації. В даному проекті фактично 

розроблені чотири узгоджені між собою засоби і мови, що оперують над спільними 

даними, в ролі яких виступають онтології засобів: 

1) побудови і модифікації онтології, 

2) побудови пошукового образу, 

3) побудови пошукового запиту, 

4) формулювання вимог на новий програмний компонент. 

Таким чином, три складові інформаційного середовища повторного використання, 

а саме: база знань домену, колекції пошукових образів компонент і запити на пошук 

компонентів – подані в єдиному лексичному та семантичному просторі, що сприяє 

однозначному тлумаченню лексики, поданної у системі. 

Використання спільної онтології ПрО для формулювання вимог до нової розробки  

поширює можливості повторного використання на процес формулювання вимог.  

Робота з онтологіями у СГП.  В програмній інженерії можна розглядати наступні 

онтології: інженерії вимог, проектування, профілю специфікації компонента, профілю 

специфікації прогнозованої варіантності КПВ [3], тестування, керування проектом і 

керування конфігурацією КПВ або СПС. 

Для створення  онтології передбачені такі оператори: 

– обрати або вибрати назву онтології, 

– ініціювати створення нової онтології,  

– встановити кореневий концепт онтології як її ім’я,  

– встановити поточний концепт,  

– встановити відношення для поточного концепту як суб’єкту відношення, 

– встановити адресат відношення як новий або відомий концепт в онтології або в 

іншій онтології, 

– запам’ятати створений фрагмент онтології, 

– занести результуючу онтологію до репозиторію. 

Засоби модифікації онтології. При модифікації онтології прийняті такі правила: 
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– зміна назви аспекту веде до перегляду та зміни посилань на відповідні онтології 

усіх аспектів репозиторію, 

– зміна назви концепту веде до перегляду і зміни посилань на адресати (об’єкти)  

відношень, у яких  приймає участь даний концепт, 

– вилучення певного концепту веде до перегляду усіх концептів, з якими 

пов’язаний той, що вилучається. При цьому в залежності від типу відношень зв’язку, 

залежні концепти або вилучаються (як наприклад, у випадку зв’язку узагальнення), або 

модифікуються під керуванням аналітика проблемної області, 

– додавання нового концепту або встановлення нових зв’язків не міняє існуючих. 

Основні оператори модифікування онтології такі: 

– обрати ім`я онтології (аспект), 

– вибрати елемент для модифікування (концепт або відношення між концептами), 

– видалити елемент модифікування, 

– змінити атрибут елементу модифікування (для концепту або відношення), 

– встановити новий концепт, 

– встановити нове відношення з переліку знаних в системі для поточного 

концепту як суб’єкту відношення, 

– зберегти напрацьоване. 

Створення словника. Поряд з формуванням аспектів подання КПВ формується 

тлумачний словник термінів і понять, які використані як концепти в онтологіях аспектів та 

асоційовані зі своїми синонімами. Подання дефініціям термінів, що використовуються як 

дескриптори онтології. На фізичному рівні словник зберігається у файлі в директорії 

домену, який створюється в момент занесення першого терміну з відповідними 

атрибутами (або тільки концепту) до словника. Видалення файлу словника виконується у 

випадку знищення домену.  

У словниковий файл заносяться терміни, які відповідають онтологічним 

концептам, за ініціативою користувача онтології, або разом із своїми атрибутами, або 

окремо.  

 

3.2. Про специфікацію програмних компонентів 

3.2.1. Порівняльний аналіз характеристик моделей програм та їх компонентів  

На даний час силами відомих професійних об’єднань [4–6] проведені розробки 

стандартів специфікацій для окремих класів інформаційних і програмних ресурсів. З 

метою побудови концептуальної моделі специфікації програм та їх компонентів було 

проаналізовано ряд підходів [7, 8]. Далі подано результати аналізу засобів опису 

(специфікації) програм та процесів опису повторно використовуваних ресурсів 

програмної інженерії, а також  ресурсів типу веб–сервіси.  

Проведений аналіз дозволив виявити загальні характеристики специфікації, які  

можна включити в модель специфікації програм та їх компонентів для використання в 

СГП: 

– більшість проектів припускають наявність визначеного сховища інформації, які 

передбачають сукупність засобів і інструментів, що забезпечують можливості 

запам'ятовувати визначені порції інформації як одиниці збереження, що мають описи, 

достатні для наступного виявлення одиниць збереження, 
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– як правило, пропонується роздільне збереження опису об'єкта специфікації (так 

званих метаданих) і власне його подання (так званого контента), подібно тому, як у 

традиційних бібліотеках роздільно зберігаються каталоги і книги, причому в електронних 

сховищах, як правило, забезпечується прямий доступ з одиниці каталогу специфікацій до 

об'єкта специфікації. Бази контентів прийнято називати репозиторіями (як служба 

керування знаннями),  а бази відповідних їм метаданих – регістрами. 

– застосовується аспектний підхід до опису. Доцільність структурування описів 

програм окремими категоріями або аспектами усвідомлена ще в ранніх мовах 

програмування, де окремими засобами описувалися аспект даних і аспект їхнього 

перетворення, тобто алгоритмічний чи поведінковий.  

Опис у UML поділений на опис різних аспектів: даних (діаграми класів),  

алгоритмів їхньої обробки (діаграми станів і дій),  аспектів  взаємодії об'єктів програми із 

зовнішніми об'єктами, називаними акторами (діаграми послідовності і взаємодії на основі 

обміну повідомленнями), аспекти можливих варіантів використання (Use Cases), тобто 

послуг задач, що можуть бути вирішені програмою – даний аспект уже безпосередньо 

орієнтований на розуміння програми її потенційними користувачами, на вираження вимог 

користувачем і на розуміння розроблювачем того, що потрібно реалізувати, щоб 

розроблювальна програма виявилася корисною. Крім того, діаграми компонентів, 

пакетування і розміщення відображують аспекти середовища реалізації програми. 

 

3.2.2. Аспекти опису  програмних ресурсів 

З розвитком інформаційних технологій з'являються нові аспекти, важливі для 

розуміння змісту, призначення і правил використання програм. Далі наведено ці аспекти. 

Аспект інтерфейсу виділений як самостійний у більшості  проектів.  

Аспект паспортних даних об'єкта специфікації або не функціональних 

властивостей тощо. В данні цього аспекту, запропонованого стандартом – Дублінське 

ядро (Dublin Core, скорочено Dc) [9], входить:  

– назва, ID – однозначний ідентифікатор ресурсу, наприклад Uniform Resource 

Identifier (URI) [10],  

– необов'язкові атрибути: дата, стан, версія, права доступу, неформальний опис, 

контекст використання. автор, поштова адреса або e–mail, телефон, дата створення, термін 

придатності, правила придбання тощо. 

Моделі ПрО, до сфери яких відносяться розв'язувані програмою задачі й які  

накопичуються як стандартизовані моделі значимих для людської практики ПрО 

(наприклад, авіація, медицина, математика, хімія, географія і багато інших), що фіксують 

склад і класифікацію основних понять, а також відносин між ними за онтологіями.  Для 

специфікації даних усі розглянуті проекти використовують концепцію класів UML. При 

цьому відмінності вкладаються в обмеження на типи даних атрибутів (слотів) класів, типи 

відносин між класами, припустиму кратність значень атрибутів і екземплярів класів. 

Аспектом, важливим для життєздатності інформаційних ресурсів, і в тому числі 

програм, є ціна внесення змін. Явне визначення тих якостей ресурсу, які можна змінювати, 

і пунктів внесення змін описується новим аспектом – варіантністю (variability), що 

використовувається на стадії проектування особливостей, які можна змінювати локально в 

явно позначених позиціях [3].  

Аспект специфікацій програм мовами розмітки XML, XML Schema [11], 

конкретизованими на необхідну проблемну область. Акцент робиться на правила 
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перетворення концептуальних специфікацій, виконуваних людиною й адресованих іншій 

людині, у зрозумілі машиною та придатні для використання специфікації, і на генерацію 

специфікацій машиною. Специфікація ресурсів  виконується за такими діями: 

1. Знайти серед множини запропонованих саме той ресурс, який надає потрібні 

клієнту функції, тобто порівнювати специфікації запропонованих програм з тими 

задачами, що треба вирішити. 

2. Зрозуміти, як обрану програму використовувати: як звернутися до неї з іншої 

програми, як розгорнути її у своєму операційному середовищі, як настроїти її за 

потрібними параметрами (якщо таке настроювання передбачене в програмі). 

3. Змінити програму, якщо вона не зовсім задовольняє потреби клієнта. 

Перший пункт стосується опису функціонального призначення програми, яке 

виражається функціями (що їх забезпечує програма), їхніми інтерфейсами і взаємодією з 

зовнішнім середовищем. Інші варіанти дій майбутнього користувача специфікації 

залежать від розходжень середовища реалізації програми і потрібного середовища,  

вимагають усвідомлення закладених у програму проектних рішень. При всій їхній 

важливості, визначальним є зіставлення функціональності програми і задач клієнта. 

Аспект функціональності є ключовим у формуванні специфікації об’єкта, його 

функцій і призначення. Далі характеристику аспекту функціональності назвемо одиницею 

функціональності об'єкта специфікації. Цим терміном будемо позначати одну послугу, 

яку користувач може одержати при одному зверненні до програми.   

У BPMN [12] одиницею функціональності є бізнес–процес, акцент робиться на 

специфікації динаміки його поведінки. Процеси можуть бути вкладеними. Як 

характеристики функціональності обрано наступні:  

Виконувані роботи (activity), потік яких у часі для окремого учасника процесу, 

називаний пулом, виділяється графічно. Керування потоком робіт здійснюється так 

званими шлюзами (gateway). Графічне подання кожного із шлюзів маркується типом 

відповідної йому поведінки (распаралелювання, злиття, цикли, умовні переходи, 

переривання в залежності від подій, що відбуваються). Атрибути активності вказують її 

виконавця (програма чи людина), статус (готовності) і ін. 

Події, що відбуваються протягом бізнес–процесу і впливають на його поведінку. 

Події можуть відбуватися усередині пула чи бути зовнішніми стосовно нього – пули 

можуть обмінюватися повідомленнями. Графічне подання події маркується атрибутами, 

що вказують їхню причину і сферу впливу. 

Документація як довільні коментарі до графічних діаграм. 

У WSDL [13] одиницею функціональності веб–сервіса можна вважати операцію 

інтерфейсу. Її зміст задається неформально у виді коментаря Documentation, а основна 

увага приділяється синтаксичній специфікації операцій інтерфейсів веб–сервісів. Більш 

формально опис функціональності цих операцій має  вигляд анотації до синтаксичних 

конструкцій WSDL, визначених у WSDL–S [14]. Коментарі виражаються наступними 

засобами: 

– додатковий атрибут modelReference – посилання на поняття семантичної моделі, 

асоційоване з елементом WSDL, до якого відноситься даний атрибут; 

– додатковий атрибут schemaMapping, який відображає структурну відповідність 

елементів схеми веб–сервиса і понять семантичної моделі; 

– додатковий дочірній елемент precondition, що задає передумови виконання 

відповідної операції WSDL у термінах понять семантичної моделі; 
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– додатковий дочірній елемент effect, що задає пост–умови виконання відповідної 

операції WSDL у термінах понять семантичної моделі; 

– додатковий атрибут category для елемента interface, що задає інформацію про 

категоризацію сервісу, яку можна використовувати при розміщенні чи пошуку сервісу в 

регістрах, наприклад, у UDDI (див.далі); 

У SAWSDL [15] пропонується набір атрибутів розширення WSDL і XML Schema, 

призначених для опису семантичних властивостей компонентів WSDL. Ці атрибути 

дозволяють посилатися на поняття семантичної моделі, визначеної, як і в попередньому 

проекті (WSDL–S), поза специфікаціями WSDL.  

Аспект інтерфейсу. Аспект інтерфейсу виділений як самостійний. У ньому 

визначаються правила звернення до програми за одержанням оголошених у ній послуг –  

пункти встановлення зв'язку з послугою (наприклад, мережні адреси зв'язування), 

здійсненні в рамках послуги операції, їх вхідні і/чи висхідні параметри, необхідність 

взаємодії з іншими програмами, взаємодія з зовнішніми факторами й ін.  

У WSDL інтерфейс описується на двох рівнях: абстрактному і конкретному. На 

абстрактному рівні (синтаксичному) для компонента опису, називаного інтерфейс 

(interface), вказуються абстрактні операції, що може виконати сервіс (під операцією 

розуміють  простий обмін повідомленнями з клієнтом). Для операцій указують типи 

повідомлень і так званий паттерн обміну повідомленнями (характер обміну – вхідний, 

вихідний, чи і те, і інше). Визначаються також дії у виняткових ситуаціях. На конкретному 

рівні (рівні реалізації) елемент  binding (зв'язування) визначає пункти доступу до сервісу 

(мережні адреси і протоколи зв'язування), а також унікальне ім'я сервісу, що дозволяє 

створювати однозначні посилання на компоненти опису сервісу у відповідних сховищах.  

                

3.3. Загальний підхід до побудови інформаційного забезпечення СГП 

 

3.3.1. Інформаційне забезпечення в інфраструктурі розробки ПС 

В ГП ставиться завдання стосовно підтримки всіх фаз створення ПП. Це потребує 

потужної інфраструктури розробки. 

Під інфраструктурою розробки ПС слід розуміти методи розроблення і 

середовище розроблення. Структура діяльності з розроблення ПС визначається тими 

методами, які розробник ПС має намір використовувати.  Застосування методів має на 

меті перетворити діяльність з розроблення ПС у систематичну і підвищити якість 

кінцевого програмного продукту. Методи розроблення представляють у відповідних 

методиках, інструкціях і інших подібних документах.  

Метод може вважатися визначеним, якщо визначені словник використовуваних 

ним термінів (система понять), нотація специфікації його процесів, процедури для 

використання даних, які можна ідентифікувати, інструкції з перевірки як згаданих вище 

процесів, так і їхніх продуктів. Методи можуть бути визначені як для певної окремої фази 

життєвого циклу розробки, так і для розробки в цілому. 

Середовище розроблення складається із сукупності інструментів 

комп'ютеризованої підтримки процесів створення ПС і часто орієнтовані на підтримку 

застосування визначеного методу. Як методи, так і інструменти розроблення можуть 

фіксувати весь накопичений досвід з розроблення ПС за допомогою КПВ.  

Інтенсивний розвиток компонентно–орієнтованого підходу для побудови ПС 

змістив центр ваги в спектрі проблем програмної інженерії від методів і засобів 
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розроблення готових компонентів до методів і засобів пошуку компонентів, необхідних 

конкретному розробнику для конкретних цілей. Важливим напрямком в інфраструктурі 

розробки ПС є побудова методичної, інструментальної, довідкової і навчальної підтримки 

для забезпечення інформаційних потреб розробника. Як було визначено вище, розробник 

розглядає  дві категорії ПрО: 

–  спеціалізовані ПрО, що відбивають професійні інтереси фахівців певного 

профілю як замовників системи;  

– службові ПрО розробників систем, області, так би мовити «загального 

користування», що відбивають окремі процеси програмної інженерії на окремих етапах 

ЖЦ і/або організаційні процеси, що стосуються розробки і використання ПС, наприклад, 

ліцензійні проблеми, захист, взаємні трансформації форм подання об'єктів тощо;  

Інтеграція згаданих вище категорій моделей дає можливість уже на першому етапі 

ЖЦ генерації спеціалізувати повторно використовувані артефакти службових ПрО на 

потрібні спеціалізовані  ПрО.  

До проблемно-орієнтованих артефактів інфраструктури системи генерації ПП 

віднесені:  

– типові діючі особи–в–ролі (актори) ПрО;  

– типові задачі ПрО;  

– типові класи об'єктів ПрО, їхні атрибути і методи; 

–  типові стани і дії ПрО; елементи типових вимог до розробки;  

– перед –, пост–умови й інваріанти;  

– спеціалізовані КПВ як елементи конфігурації знову створюваних систем, а також 

версії як елементів так і систем; такі компоненти можуть відповідати різним етапам ЖЦ 

розробки, тобто бути: компонентами вимог, компонентами архітектури, компонентами 

даних, компонентами коду вхідною або внутрішньою мовою програмування, 

компонентами або даними тестування, компонентами інструкції з розгортання або 

використання тощо;  

–  специфічні для ПрО методики тестування; 

– типізовані показники якості, метрики і вимоги до якості;  

– методики досягнення якості кінцевого продукту. 

Окрім перелічених, на кожному етапі ЖЦ розробки програмного продукту СГП 

передбачає набори інструментальних ресурсів, призначенням яких є допомога у 

розробленні на поточному етапі у тих випадках, якщо СГП не може запропонувати 

відповідних готових компонентів для цього етапу. 

Функцією інформаційної підтримки розробника є доведення до нього відомостей 

щодо наявності ресурсів, відповідних переліченим вище різновидам артефактів. Іншими 

словами, розробник потребує можливості звернутися до системи генерації так, щоб 

система його зрозуміла і надала необхідні йому відомості. Для досягнення цієї мети 

потрібна модель ПрО.  

Інформаційне забезпечення ГП є інтегрованою службою репозиторію, яка включає:  

– засоби побудови онтологій, орієнтованих на персональні або корпоративні 

інтереси розробників;  

– розроблення патернів специфікації колекцій типових об`єктів репозиторію – 

елементів конфігурації, компонентів, сервісів, патернів та каркасів проектування,   

інженерії вимог, інспекції, тестування тощо;  

– засоби навігації при пошуку у репозиторії;  
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– керовані онтологіями засоби анотування об`єктів для їх введення до 

репозиторію.  

Процес генерації може бути таким: 

1. генерація у середовищі репозиторію вимог завдання на генерацію під 

управлінням користувача; 

2. пошук готових ресурсів проектування за вимогами або специфікаціями; 

3. визначення достатності знайдених готових ресурсів або вимог на додаткові 

потрібні ресурси; при достатності наявних ресурсів їх інтеграції. 

    

3.3.2.  Онтологічна система «Онтоаспект»  

Система ―Онтоаспект‖ реалізована аспіранткою відділу С.Л.Паляничко [2] як 

експериментальна система підтримки інформаційного забезпечення репозиторію, 

побудованого на новій онтологічній концепції побудови доменів. Система ―Онтоаспект‖ 

призначена для інформаційної підтримки багатоаспектного подання специфікованих 

пошукових образів КПВ в онтологічній моделі репозиторію з метою їхньої атестації, 

ведення, пошуку й ухвалення рішення про використання КПВ  у нових ПС, а також 

практичного конструювання онтологій різних доменів. Далі наведено стислий опис 

основних положень, структури і прикладів меню даної системи. 

Функції системи. Система має три рівні:  

 1-рівень визначає завдання специфікацій готових КПВ й артефактів, отриманих у  

відповідних процесах  ЖЦ розроблення доменів у HTML форматі.  

2-рівень відображає  специфікації артефактів і КПВ  першого рівня і задаються  у 

виді пошукових образів   (ПОБ) у фасетному виді; 

3-рівень – база знань,  задана  сукупністю предметних онтологій доменів засобами  

об’єктно-орієнтованих засобів мови Java. 

Основними функціями системи «Онтоаспект»  є наступні:  

– побудова онтологій  у виді графів з об'єктами домену у вершинах;  

– анотування артефактів у термінах онтологій послідовністю ключових слів  ПОБ,   

пошукових  запитів до КПВ й  артефактів репозиторію; 

– служба синонімії лексики домену, сумісної з лексичними поняттями інших 

доменів; 

–  ведення словника синонімів для концептів онтології системи; 

– зміна або доповнення списку словника онтології з урахуванням синонімії; 

– побудова ПОБ і ПОЗ відповідно до обраної класифікації об'єктів онтології 

(компоненти, КПВ, аспекти,  фрейми й ін.). 

Структура  системи «Онтоаспект» подана на рис. 3.1 і включає наступні 

компоненти: 

– репозиторій КПВ,  

– класифікатор типів компонентів, 

– базу знань  фасет аспектів по кожному КПВ  домену, 

– словник  домену, 

– сховище кодового подання артефактів, 

– панель керування і набір панелей для поточного виконання операцій системи, що 

відповідають функціям системи. 
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Рис. 3.1.  Архітектура  системи „Онтоаспект‖ 

  

Взаємодія користувача із системою здійснюється через наступні операції: 

– створення графічного ескізу аспекту; 

– збереження файлу аспекту в GML (Graph Modelling Language) нотації; 

– відображення GML нотації в графічному виді; 

– збереження нормованої лексики аспекту; 

– редагування аспекту в графічному режимі; 

– видалення аспекту; 

– копіювання аспекту КПВ в інший домен. 

Середовище реалізації системи “Онтоаспект”. Алгоритми реалізації функцій 

системи виконані  мовою Java for Forte, Release 3.0 з використанням бібліотеки візуалізації 

графів Graphlet. Для моделювання онтологій використовується мова GML, за допомогою 

якої задається формат опису графів доменів у виді GML-файлу, що  складається  із списків 

пар „ключ – значення‖.    

Спілкування користувача із системою здійснюється через набір  екранних форм – 

панелей, що містять набір необхідних операцій для виконання заданої на панелі функції. 

Головна панель містить  перелік функцій, кожна з яких ініціює відповідну панель функцій 

системи. Приклад онтології і базових панелей системи із зазначенням їхнього 

призначення поданий на рис.3.2 -  3.5. 

    

Рис. 3.2.  Меню даної функції 

 

Функція ―Співставлення‖ дозволяє 

виконати запити до системи, створити 

ПОБ, здійснити спрощене співставлення з 

образом, який є у розпорядженні 

репозиторію, на релевантність за 

допомогою операції панелі меню цієї 

функції.  
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Рис. 3.3. Фрагмент онтології аспекту ―Semantic‖ домену ―Діловодство‖ 
 

 

 

Рис. 3.4. Меню функції "Словник" 
 

 

   

Рис.3.5. Меню функції "Компоненти" 

 

Таким чином, вперше побудовано репозиторій за онтологічною моделлю, яка 

перевірена на практиці.  

Меню функції ―Компоненти‖ містить кілька 

рядків (рис.3.4) і призначено для створення і 

накопичення багато-аспектних образів 

компонентів  ПОБ для їхнього занесення в 

директорій репозиторія системи. 

Допускається модифікація старого ПОБ, 

створення, збереження  діаграм класів і 

сценаріїв для атестованих компонентів, що 

можуть  використовуватися при  розробці 

нових ПС. 

Функція ―Словник‖ представлена 

декількома рядками панелі і  дозволяє 

здійснити нормалізацію лексики в домені за 

допомогою операцій  ―Ввести концепти до 

словника‖,   ―Видалити виділені концепти із 

словника‖, ввести додаткові терміни або 

змінити,   видалити концепти або внести 

нові. 
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На даний час для подання моделей доменів широко використовується система 

Protégé. В даному проекті цей інструмент вбудовано у середовище Eclipse. 
 

3.3.3. Визначення типів готових ресурсів в системі ГП 

Модель предметної області як ГОР.  Модель ПрО є одним з найголовніших 

ресурсів розроблення, якість якої визначає успішність розробки. Вона має відобразити 

спільні та варіантні аспекти та правила варіювання проблем, які постають та вирішуються 

в межах ПрО. Її ядро дозволяє створити для команди, яка приймає участь у розробці, 

включаючи користувачів та замовників, базовану на моделі ПрО спільну мову 

спілкування різних категорій розробників. При цьому модельним класам присвоюються 

найменування та повноваження реальних класів понять реального світу, які мають бути 

достатніми для організації їхньої взаємодії задля вирішення покладених на них задач.  

Визнаним стандартом подання більшості з перелічених аспектів є універсальна 

мова моделювання UML. Модель ПрО, подібна до діаграми класів UML,  

використовується для цілей: 

– комунікації (між людьми, між комп’ютерними системами); 

– підтримки зберігання інформації в комп’ютерній сфері (внутрішні структури, 

входи–виходи алгоритмів, підтримка баз термінів);  

– організації знань та їх анотування з метою повторного використання (бібліотеки 

та репозиторії); 

– формулювання вимог на розроблення або модифікацію програмного продукту, 

орієнтованого на порозуміння між замовником та виконавцем замовлення; 

– специфікації аспекту функціонального призначення ГОР усіх типів. 

Виходячи з об`єктно–орієнтованої парадигми, домен може розглядатися як деякий 

суперклас, а віднесені до нього прикладні системи і компоненти – як підкласи, що його 

успадковують. Відповідно, знання про домен, ПрО в цілому також можуть бути подані як 

суперклас, що успадковується під час розгляду знань про кожну конкретну систему чи 

компонент, включений у домен. Продуктом аналізу домену є КПВ. Побудова 

інформаційної моделі кожного ГОР – його анотування розглядається як конкретизація 

суперкласу "база знань домену‖, продуктом якої є пошуковий образ ГОР, адекватних 

новим розробкам.  

Про перетворення  моделей специфікації як готових ресурсів. Готові ресурси (ГОР) 

призначені для  автоматичного перетворенням вхідної моделі у вихідну (цільову) згідно з 

визначеними правилами перетворення як для моделей в цілому, так і для однієї або 

сукупності конструкцій мов подання моделей [16]. 

Процеси як ГОР. Тенденція глобалізації світової економіки спричинила 

поширення процесного підходу до керування бізнесом і, відповідно, до створення типових 

моделей бізнес–процесів, придатних до адаптації у широке коло бізнес–планів [12, 17]. 

Такі моделі можуть трактуватися як готові ресурси інженерії вимог на розроблення ПС, 

що автоматизують згадані процеси. 

Методологія процесного підходу полягає у аналізі потоків робіт, їх розгалужень та 

злиття, передування у часі, фіксуванні потоків об`єктів від роботи до роботи. Основа 

розробки – створення спільного словника для формулювання цілей процесів, їх ієрархії, 

пріоритетів, дерева проблем, які потребують вирішення.  

Типовими кроками при впровадженні процесного підходу є такі: 

– виявити процеси; 
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– визначити їх послідовність та взаємодію; 

– визначити критерії успішності виконання та методи їх оцінювання; 

– забезпечити процеси потрібними їм ресурсами, як інформаційними, так і 

матеріальними; 

– провести аналіз результатів виконання процесів; 

– визначити шляхи вдосконалення процесів. 

Загальна схема керування процесом має аспекти: 

– планування; 

– організації; під якою розуміють визначення організаційної структури, моделі 

даних, моделі управління, моделі функцій;  

– контролю. 

Компоненти вимог. Формулювання вимог можна вважати наступним кроком після 

аналізу бізнес–процесів, які є намір комп’ютеризувати. Вимоги до системи, якщо вона 

реалізована і використовується, слід вважати за інтелектуальну власність організації, яка 

придатна для повторного використання при створенні нових систем і, таким чином, являє 

собою ГОР, метаінформацію щодо якого доцільно зберігати у корпоративній пам`яті 

організації і підтримувати за допомогою відповідної інформаційно-пошукової системи, 

оскільки збирання та верифікація вимог є одним з визначальних факторів успіху 

комп`ютерних систем. Тож подання вимог у вигляді композиції компонентів вимог обіцяє 

поширити на формулювання вимог (як етап життєвого циклу розробки програмних 

систем) усі переваги повторного використання – скорочення термінів та вартості розробки 

та підвищення її якості.  

Такі розробки, що обмежуються однією ПрО, можуть виконуватися як реалізація 

конфігурації вимог повторного використання, керованих репозиторієм вимог як 

складовою інфраструктури розробки.  

Веб–сервіси. З поширенням мережних технологій поняття компонента було 

розвинуто до форми сервісу. Сервіс визначається [18] як само визначений відкритий 

компонент, що може бути елементом швидкої та дешевої композиції у розподілені 

прикладні застосування. Сервіси пропонуються так званими провайдерами 

(постачальниками) – організаціями, які отримують реалізацію сервісів, надають їхні описи 

та іншу технічну або комерційну підтримку, якої потребують їхні потенційні користувачі. 

Описи сервісів визначають їх можливості, інтерфейси, поведінку та якість виконавських 

характеристик. Завдяки опису клієнт має можливість знайти сервіси, обрати потрібні йому 

серед конкуруючих, інтегрувати до своєї композиції. Подібно до компонентного 

програмування наразі інтенсивно поширюється сервісне програмування (Service–Oriented 

Computing) та відповідні архітектури (Service–Oriented  Architecture). 

Переважна форма реалізації сервісів – це так звані веб–сервіси, які зберігаються та 

ідентифікуються за веб–адресами і взаємодіють між собою за допомогою мережі Інтернет 

шляхом так званих віддалених викликів (RPC). Стрімке поширення Інтернету призвело до 

того, що традиційне єдине інтегроване підприємство минулих поколінь все частіше 

заміняється мережею бізнесів, які спільно виконують певні справи при тому, що і 

власність, і менеджмент (керування) розподілені між партнерами. Інформаційні потреби 

розподілених бізнесів викликали до життя веб–сервіси як адекватну їм форму КПВ 

програмної інженерії. Парадигма сервісного програмування передбачає здебільшого 

віртуальний спосіб їх інтеграції у прикладне застосування: сервіси взаємодіють між собою  

за допомогою обміну повідомленнями без переміщення та інтеграції у єдиному просторі.  
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3.3.4. Артефакти інфраструктури системи генерації ПП 

ГП ставить собі за мету системну підтримку всіх фаз створення програмного 

продукту. Це потребує потужної інфраструктури розробки, яка зокрема має підтримувати 

накопичення та використання наступних типів ГОР: 

– типові діючі особи–в–ролі (актори) ПрО;  

– типові задачі ПрО;  

– типові класи об'єктів ПрО, їхні атрибути і методи; 

–  типові стани і дії ПрО; елементи типових вимог до розробки;  

– перед–, пост–умови й інваріанти;  

– спеціалізовані компоненти повторного використання як елементи конфігурації 

створюваних систем, а також версії як елементів так і систем, а саме компонентів 

архітектури, фреймів, паттернів, діаграм UML, тестів, тестових даних, кодів, фрагментів 

документації та учбових модулів; 

–  специфічні для ПрО методики тестування; 

– типізовані показники якості, метрики і вимоги по якості;  

– методики досягнення якості кінцевого продукту. 

Узагальнюючи перелічені типи, можна вважати, що у якості ГОР можуть виступати 

моделі як вхідних, так і вихідних продуктів усіх стадій ЖЦ розробки програм (табл. 3.1)  

Таблиця  3.1 – Артефакти продуктів за аспектами розробки 

Аспект розробки Категорії артефактів  продуктів 

Інженерія вимог Учасники формулювання вимог 

Елементи вимог 

Варіанти використання 

Актори системи 

Інтерфейси системи 

Проектування Архітектурні складові: 

специфікації пакетів, компонентів, об`єктів, їх інтерфейси 

Кодування Специфікація кодів пакетів, компонентів, об`єктів 

Тестування  Елементи тестів, варіанти інтегрованих тестів 

Супроводження 

(керування змінами) 

Специфікація прогнозованої варіантності вимог, складових проекту, 

компонентів, коду, елементів тестів  

Керування 

конфігурацією 

Специфікації випусків проекту, версій пакетів, компонентів, об`єктів, 

елементів документації користувача 
 

3.4. Базові проектні рішення щодо системи керування знаннями у  СГП 

3.4.1. Атестація  моделі ПрО в контексті сучасних бібліотек  

Аналіз інтенсивності робіт зі створення всесвітніх бібліотек профільних онтологій 

[2] дозволяє зробити висновок, що ми маємо справу зі стійкою тенденцією, на яку треба 

орієнтуватися в інженерії нових проблемних областей, моделі яких повинні інтегруватися 

в контексті накопичених світових нормалізованих інформаційних ресурсів. Останні є 

ресурсами повторного використання, застосування яких у інженерії ПрО має такі самі 

наслідки, як застосування компонентів повторного використання у інженерії програм, 

тобто економію часу та вартості при підвищенні якості. Таким чином, процеси інженерії 

нових проблемних областей зі створення профільних онтологій повинні максимально 

враховувати відповідні їм наявні визнані нормалізовані онтології. Для цього в складі 

інфраструктури СГП передбачаються відповідні засоби, функціональне призначення яких 
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полягає у встановленні зв`язків новостворюваної онтології з наявними. Пропонується 

атестувати згадані зв`язки через певний набір відношень, які встановлюються поміж 

новостворюваною й відомими онтологіями (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 – Відношення між онтологіями 

Назва відношення Зміст відношення 

Копія Нова онтологія є копією певної іншої 

Підмножина Нова онтологія є підмножиною копії певної іншої 

Аналог Нова онтологія є тематичним аналогом певної іншої 

Включає підмножину Нова онтологія включає підмножину певної іншої 

Переклад Нова онтологія є мовним перекладом  певної іншої 

Переклад підмножини Нова онтологія є мовним перекладом підмножини певної іншої 

Розширення  Нова онтологія є розширенням копії певної іншої 

Конкретизація підмножини Нова онтологія містить конкретизацію понять підмножини 

певної іншої 

Конкретизація перекладу Нова онтологія містить конкретизацію понять перекладу певної 

іншої 
 

Наведені відношення можуть бути задані згідно з метамоделлю опису онтологій 

[19] як атрибути, значеннями яких є посилання на онтології–аналоги, а також атрибут 

мова, значенням якого є назва мови подання текстових елементів створюваної онтології. 

Можна вважати, що до ГОР, використовуваних безпосередньо в процесах генерації 

цільових програмних продуктів, додаються доступні готові онтології, що грають роль 

повторно використовуваних знань при створенні середовища забезпечення процесів 

генерації. 

 

3.4.2. Лексикон термінів як інструмент вирішення проблеми синонімії 

До складу СГП введено уніфіковану службу, названу нами лексиконом, метою якої 

є утримання усіх осіб–в–ролі, які звертаються до системи, у полі нормалізованої лексики 

[2]. Головні функції лексикону такі: 

1) Вести облік усіх (відомих системі, до якої він входить) лексичних одиниць – 

термінів (дескрипторів), що представляють імена концептів, їх відношень, атрибутів тощо. 

Інакше кажучи, вести нормалізовану термінологічну базу взаємодії осіб–в–ролі (акторів) 

із системою. Сфера нормалізації термінологічної бази може відноситись як до певного 

колективу розробників, так і до певного проекту. Її ведення доцільно віднести до 

відповідальності спеціальної особи–в–ролі, адміністратора лексикону. При цьому роль 

адміністратора може відігравати окремий розробник, який бажає мати інфраструктуру 

своєї діяльності у відповідності зі своїми персональними уподобаннями. Джерелом 

термінів є процес аналізу предметної області. Зазначимо, оскільки мова йде про 

інфраструктуру розробки програм, яка потребує багатоаспектного розгляду, 

термінологічна база може бути сегментована за окремими аспектами, що реалізуються 

шляхом введення для терміну атрибутів його належності до певного аспекту або 

репозиторію.  

2) Надавати довідкові послуги акторам репозиторію щодо знаних у системі 

термінів та їх належності до певних доменів, аспектів, онтологій тощо. 

3) Виконувати роль фільтра для вживання ненормалізованої лексики. 

4) Надавати послуги по введенню та коректному використанню синонімів 

термінів.  
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Синоніми термінів є способом задовольнити персональні уподобання або власне 

розуміння семантики термінів, зокрема, для нових предметних областей або при перекладі 

з іноземних мов. Разом із цим проблема синонімії є чи не найболючішою у інформаційних 

системах, тому на її вирішенні доцільно зупинитися детальніше. 

База даних лексикону складається з послідовності упорядкованих за абеткою 

термінів (лексичних одиниць), які знані (зареєстровані) у репозиторії. Лексикон розрізняє 

наступні категорії лексичних одиниць: 

1) назви доменів ПрО,  

2) назви аспектів певного домену, 

3) назви концептів певного аспекту, 

4) назви синонімів певного концепту,  

5) назви відношень, які підтримує певна онтологія, 

6) онтології, відповідні знаним (репозиторієм) аспектам знаних доменів. 

Для кожної з категорій лексикон підтримує притаманні їй атрибути, а саме: 

1) для назви аспекту – перелік доменів, які включають даний аспект,  

2) для назви концепту – перелік пар аспект–домен, до яких входить даний 

концепт, 

3) для назви синоніма певного концепту – канонічна назва концепту (див. далі) із 

можливими уточненнями імен аспекту, домену, 

4) для назви відношення, які підтримує певна онтологія, її ім`я, можливо уточнене 

ім`ям аспекту,  якого вона стосується. 

Якщо для певного терміну є потреба ввести синонім, він також завантажується до 

термінологічної бази лексикону. При цьому серед сукупності усіх синонімів одного 

терміну виділяється один, який лексикон розпізнає як основний або канонічний. Саме 

канонічне подання фігурує у онтологіях репозиторіїв і, як наслідок, у пошукових образах 

об`єктів репозиторіїв та пошукових запитах до останніх. 

Саме таким чином нівелюється проблема синонімії. 

Якщо відмітка належності концепту до певного аспекту відсутня, будемо називати 

його вільним. 

При введенні нового імені концепту до онтології певного аспекту проводиться 

перевірка на його входження до бази знань лексикону і, в разі знаходження відповідного 

концепту, видається повідомлення про те, що він є канонічним ім’ям знаного в онтології 

концепту або його синонімом. Адміністратор (експерт) має можливість змінити введене 

канонічне ім’я концепту на нове, або на його синонім. Якщо вказане ім’я не відоме 

системі, експерт повинен переглянути визначені ним фрагменти онтології і прийняти 

рішення, що нове ім’я є канонічним або синонімом відомого. Для кожного із зазначених 

випадків передбачені відповідні засоби програмної підтримки в системі.  

Запропоноване рішення проблеми синонімії через виділення канонічних імен 

відкриває можливість використання в системі багатомовної лексики: мова канонічного 

подання дескриптора визначає, як наслідок, не стільки зовнішню мову звернення до 

системи (яка допускає синоніми), але уніфіковану мову внутрішнього подання онтологій, 

пошукових образів і запитів у системі. Наявність синонімів на іншій мові надає 

можливість використання останньої як зовнішньої мови звернення до системи. 

Можливість заміни канонічного дескриптора на його синонім дозволяє переорієнтувати 

систему на іншу мову.  

Передбачається, що служба лексикону має спектр довідкових та інструментальних 
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сервісів для утримання користувачів у середовищі нормалізованої лексики. Зокрема, 

визначені сервіси надання канонічної форми для вказаного терміну, поповнення гнізда 

синонімів за запитом адміністратора бази знань, надання для канонічного терміну 

дефініції або коментарів, якщо вони передбачені у проекті.   

Кооперативні домовленості по узгодженню дескрипторів та асоціацій між ними 

планується здійснювати через службу ведення синонімів, яка є повторно 

використовуваним компонентом ведення усіх онтологій, а її база знань використовується 

як кооперативна. Усі зміни в онтологіях провадяться через службу синонімів і тільки вона 

потребує разових узгоджень між експертами, відповідальними за різні онтології. 

Дані репозиторію мають внутрішнє подання, здатне бути трансформованим у 

формати XML. 

 

3.4.3. Журнал розроблення СГП. Документування розробки в ГП 

ЖЦ генерації ПП засобами СГП має суттєву відмінність, яка полягає в тому, що 

система на кожній з поточних фаз ЖЦ пропонує доступні ГОР, застосування яких на даній 

фазі може дозволити обійти одну, декілька чи всі з наступних фаз ЖЦ, або значно 

спростити їх реалізацію. При цьому роль системи зводиться до інформування розробника 

щодо знайдених нею ГОР, але рішення про застосування певних із них шляхом інтеграції 

на даній фазі приймається розробником. Таким чином кожна розробка засобами СГП є 

певна послідовність сеансів взаємодії розробника із системою, під час яких система під 

впливом сигналів розробника змінює свій стан і повідомляє про нього розробникові. 

Сигнали розробника є продуктами прийнятих ним рішень зі стратегії розробки, які, у свою 

чергу, базуються на аналізі наявних ГОР, виявлених як прийнятні для даної фази 

розроблення на попередніх сеансах.  

При цьому має бути забезпечено обмін інформацією поміж транзакціями стосовно 

протікання подій для певного програмного продукту. Для цього організовується 

спеціальна база даних розробки (архів розробки), яка далі називатиметься журналом 

розробки, призначення якого – документування наступних артефактів: 

– знайдених  підходящих ГОР, рекомендованих СГП для певної фази ЖЦ,  

– рішень акторів щодо ГОР, обраних із них для інтеграції, 

– відповідних їм набутих станів розробки вподовж послідовності виконаних СГП 

сценаріїв розробки. 

Наведені вище артефакти фігурують у специфікаціях сценаріїв розробки як 

відповідні пост– або передумови. 

 Про документування розробки в ГП. У процесі генерації результати 

формулювання вимог документуються обов`язково. Усі інші продукти окремих фаз ЖЦ 

документуються в залежності від типу тих ГОР, які будуть використані в процесі генерації 

та від бажання користувача СГП. 

Рішення щодо документування вимог обумовлене тим, що вимоги до системи, 

якщо вона реалізована і використовується, слід вважати за інтелектуальну власність 

організації, яка придатна для повторного використання при створенні нових систем і 

таким чином являє собою цінний ресурс, метаінформацію щодо якого доцільно зберігати 

у корпоративній пам`яті організації і підтримувати за допомогою відповідної 

інформаційної системи, оскільки збирання та верифікація вимог є одним із визначальних 

факторів успіху комп`ютерних систем. Тож подання вимог у вигляді композиції готових 

компонентів вимог обіцяє поширити на формулювання вимог (як етап життєвого циклу 
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розробки програмних систем) усі переваги повторного використання, а саме – скорочення 

термінів та вартості розробки та підвищення її якості.  

Термін вимога повторного використання, або компонент вимог, який традиційно 

трактується як аналог програмного компонента, на сучасному рівні набув нової 

семантики.  До компонента вимог в сфері програмної інженерії можна й доцільно віднести 

напрацювання, отримані практично на всіх стадіях формулювання вимог для тих чи інших 

проблемних областей. Більшість з них представляють певні знання щодо проблемної 

області, подання яких певною мірою формалізоване й типізоване, рівно настільки, щоби, 

не втрачаючи доступності викладення та зрозумілості не тільки для їх авторів, але і для 

будь–яких інших читачів, не допускати нечітких та неоднозначних тлумачень. Розглянемо 

їх. 

На стадії збирання вимог компонентами вимог можуть стати так звані бізнес–

компоненти, які реалізують одиничну автономну концепцію бізнесу і розробляються з 

комерційною метою задля можливості бути збірковим елементом при побудові спектра 

бізнесових застосувань. Інакше кажучи, мова йде про бізнес–процеси, які донедавна 

взагалі не мали комп`ютерної підтримки і які формулюються суто орієнтовано на 

розуміння людиною. Прикладами таких бізнес–компонентів є оброблення кредитних 

карток, перевірка платоспроможності рахунків, страхування ризиків тощо. 

Передбачається, що бізнес–компонент реалізується як незалежно розміщувана порція 

виконуваного коду з публічним інтерфейсом і може бути скомбінована з іншими для 

отримання більш складної функціональності, як, наприклад, ланцюжок процесів 

керування підприємством. Зазначимо, що критичною умовою використання таких 

компонентів є можливість сформулювати критерії їх пошуку та добору , що, у свою чергу, 

потребує ефективної класифікації. Фасети такої класифікації можуть включати ім`я 

компонента; можливі синоніми; роль у бізнес–застосуванні; бізнес–правила; 

функціональне призначення; об`єкти, якими компонент маніпулює; дії та події, які є 

значущі для компонента; можливі користувачі.  

Будемо називати артефактами будь–які продукти діяльності професіоналів або 

інструментальних систем програмної інженерії. Бізнес–компоненти – це артефакти.  

Окрім розглянутих вище бізнес–компонентів, що успішно обертаються на 

сучасному ринку послуг, можемо констатувати, що і для інших вимог накопичений досвід 

існує у вигляді досить широкого кола типізованих артефактів, які можуть бути 

представлені як компоненти вимог, тобто елементи композиції. Наприклад:  

– ситуації, специфічні для процесу;  

– інструкції стосовно реакції на певні ситуації на базі евристик або доведених 

правил;  

– колекції тестів для домену; 

– перед– та пост– умови; 

– правила інспекції; 

– стандарти учбових курсів для певних проблемних областей; 

– стандарти термінів та їх визначень для певних проблемних областей; 

– профільні стандарти з програмної інженерії або інших професій. 

Цей перелік, мабуть, може бути значно розширений, але попри наявність для 

кожної позиції списку багатьох артефактів, корисних і придатних до повторного 

використання у нових розробках, поінформованість професіоналів щодо їх існування 

системно не підтримується і є фактором індивідуальним та здебільшого випадковим. 
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Інтенсивному використанню цього багатого досвіду заважає відсутність або недостатність 

відповідних онтологій і базованих на них інформаційно–пошукових систем, правила 

використання яких були би уніфіковані й зрозумілі користувачеві. 

 

3.4.4.  Структура репозиторію щодо СГП. Структура ЖЦ 

У даному викладі репозиторій трактується як система керування знаннями СГП 

щодо методів, інструментів і ГОР, які використовуються у процесах створення 

програмних продуктів. До складу репозиторія входять: 

1 Колекції знаних СГП системних онтологій, керуючих процесами генерації. 

Кожна з таких онтологій відповідає патерну специфікації певного типу ГОР, з тих, які 

система вміє використовувати як об`єкти композиції у певних процесах ЖЦ генерації 

програмного продукту.  

2  Колекції знаних СГП онтологій прикладних проблемних областей. Знання щодо 

ПрО подаються в онтологічній моделі і корелюються зі знаними СГП та  доступними 

міжнародними або національними  онтологіями. 

3 Колекції знаних СГП системних знань, а саме: специфікацій методів, 

інструментів та інших складових системи підтримки генерації програм як інтегрованого 

середовища інженерії ПрО. До складу останніх включені зокрема методи та інструменти 

композиції знаних системою ГОР у генеровані програмні продукти.  

4 Колекції знаних СГП специфікацій ГОР, віднесених до певних ПрО та 

представлених у відповідності зі згаданими вище онтологіями системних знань. 

Особливості ЖЦ розробки продуктів на основі знань. У даному викладі процеси 

генерації розглядаються як трансформація продуктів одного етапу ЖЦ у продукти 

наступного, а система генерації є комплекс засобів, які дозволяють або повністю 

автоматизувати згадані трансформації, або забезпечити розробника потужною 

інформацією та інструментальною підтримкою для максимально можливого повторного 

використання. Відмінністю даного проекту є ідея інтегрованого застосування ГОР на 

різних стадіях ЖЦ програмного продукту, від формулювання постановки задачі до 

компонентів  коду або документації з їхнього використання. 

Передбачається, що усі процеси ЖЦ генерації керуються знаннями про наявність 

ГОР, відповідних даному процесу для ПрО, до якої віднесено цільовий програмний 

продукт. Таким чином, процеси життєвого циклу системи можна розглядати як 

послідовність прийняття рішень щодо доцільності використання наявних (знаних у 

системі генерації) ГОР або альтернативна реалізація розробником функцій, відповідних 

недоступним ГОР. Виходячи з вищезгаданого, функціональне призначення інформаційної 

підтримки СГП полягає у позиціонуванні розробника у підходящій до його завдань ПрО з 

числа зареєстрованих у СГП та наданні йому відомостей щодо ГОР, зареєстрованих для 

згаданої ПрО, а також інструментів середовища СПГ, які він може використати, якщо 

наявні ГОР його не задовольнили. Але такі функції можуть бути виконані тільки за 

передумови, що проведено реєстрацію потрібного спектру ПрО та побудовані та 

зареєстровані у СГП знання щодо ПрО та накопичених в її межах ГОР, втілені у 

відповідних онтологіях понятійної бази ПрО, моделях специфікацій знаних у СГП типів 

ГОР, моделях процесів ЖЦ, підтриманих у СГП, а також зареєстрованих у системі 

відомих екземплярів ГОР, специфікованих у відповідності з переліченими онтологіями. З 

формулювання мети випливають три рознесені в часі фази роботи СГП: 
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– перша – це накопичення (реєстрація та підтримка в актуальному стані) бази 

знань СГП як сукупності онтологій, що визначають формати специфікацій ПрО та ГОР. 

Ця фаза є передумовою початку функціонування СГП в інтересах певної спільноти 

користувачів, 

– друга – накопичення знань щодо окремих ПрО та належних до них ГОР, 

специфікованих у визначених для них форматах, 

– третя – генерація цільових програм з використанням доступних ГОР або 

інструментів СГП.  

Далі визначаються процеси, відповідні наведеним вище фазам. 

Фаза наповнення СГП знаннями. Цю фазу складають наступні процеси.  

Процес накопичення загальносистемних знань СГП (незалежних від ПрО 

системних знань щодо середовища генерації і доступних у ньому методик, інструментів, 

специфікацій і інших елементів підтримки користувача на етапах створення кінцевого 

продукту).  

Процес накопичення знань щодо ПрО. Цей процес має наступні підпроцеси: 

1  Встановлення відношень або асоціацій нової ПрО з відомими світовими 

онтологіями і відповідне анотування паспортних даних нової онтології. 

2 Побудова онтології ПрО 

Фіксація системи понять через службу синонімії (можливо, багатомовну); 

Фіксація на основі понять типових елементів формулювання завдань  

– типів робіт (сервісів) ПрО (Use Cases), 

– типів сутностей ПрО, 

– типів акторів ПрО, 

– значущих констант ПрО (наприклад, пі, абс.нуль тощо), 

– значущих станів ПрО; 

– значущих сигналів ПрО; 

– типових елементів інтерфейсів користувача. 

Встановлення їхніх асоціацій з елементами, наведеними вище; 

Побудова специфікації ГОР шляхом анотування поняттями ПрО під  керуванням 

прийнятих для кожного типу ГОР патернів специфікації; завантаження специфікацій 

ГОР у репозиторій; 

Завантаження посилань на ―тіло‖ ГОР (URL) до відповідних специфікацій; 

Встановлення асоціацій завантажених ГОР з відповідними онтологіями ПрО; 

Завантаження онтології в репозиторій. 

Фаза генерації програмного продукту. Ця фаза має початковий спільний процес, 

а саме визначення вимог до кінцевого програмного продукту генерації. Далі, в залежності 

від типів наявних підходящих ГОР, процес генерації зазнає наступні розгалуження: 

– генерація кінцевого програмного продукту (КПП) за допомогою ГОР–

трансформації, доступної у межах ПрО; 

– генерація КПП за допомогою лінійки продуктів, доступної у межах ПрО; 

– генерація КПП а допомогою DSL, доступного в межах ПрО; 

– конфігурація КПП з компонентів, сервісів, веб–сервісів, колажів тощо, доступних 

у межах ПрО; 

– проектування «від нуля» – систематичне забезпечення мнемоніки назв варіантів 

використання (задач), класів, об`єктів, методів, станів тощо під керуванням онтології ПрО 

та врахування наявних ГОР інструментальної підтримки послідовних етапів ЖЦ. 
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Основні  процеси фази генерації: 

1. Реєстрація користувача в системі. 

2. Встановлення зв’язків відомих онтологій з потрібною ПрО. 

3. Пошук можливих для використання ГОР. 

На  кожному з етапів розробки пошук включає: 

– формулювання вимог під керуванням онтології специфікації вимог і онтології 

ПрО (виявлення сервісів, акторів, вимог якості тощо); 

– перевірка на наявність знань, відповідних вимогам конкретної  ПрО.  

У випадку, коли потрібні ГОР знайдені,  системою ГП виконується наступне: 

– використання прямої трансформації у код, що виконується, 

– використання лінії продуктів, 

– використання DSL, 

– композиція колажів, 

– композиція веб–сервісів, 

–  композиція компонентів (вимог, архітектури, каркасів, патернів, коду). 

Якщо система не знайшла жодного ГОР будь–якого типу, що задовольняє 

сгенерованим  вимогам, виконується перехід на традиційний ЖЦ розробки програмних 

продуктів у відповідності з базовим середовищем СГП. При цьому на кожній з 

традиційних фаз ЖЦ (архітектурне та детальне проектування, кодування, тестування) 

засоби СГП забезпечують консультації щодо наявності підходящих ГОР поточної фази та 

наявності інструментів (так званих майстрів), які допомагають виконанню робіт даної 

фази. 

3.4.5. Актори інформаційної підтримки процесів СГП та їх функції 

Будемо називати акторами осіб (маються на увазі їхні ролі), які безпосередньо або 

через посередників запускають виконання системою послуг, впливають на хід їх 

виконання або отримують результати послуг. Згідно з UML актори – це ролі, які грає 

користувач під час роботи системи, при цьому користувач може бути фізичною особою, 

приладом або зовнішньою програмною системою. Це абстрактне поняття, що узагальнює 

поняття діючої особи системи (як основної, для обслуговування якої систему замовлено, 

так і вторинної, службового персоналу системи). Актор вважається зовнішнім фактором 

системи, дії якого носять не детермінований характер.  

Визначимо акторів (осіб у ролі), які взаємодіють з СГП, а також функції, за які 

вони відповідають. 

Адміністратор знань СГП для виконання своєї ролі потребує виконання 

наступних функцій:  

a) ведення (створення та модифікація) лексикону. Лексиконом будемо називати 

спеціальну службу керування лексикою акторів СГП всіх рівнів, яка спонукає їх 

користуватися нормалізованою лексикою (спільною мовою) для досягнення порозуміння і 

уникнення неоднозначностей у трактуванні термінів. Головна мета служби – вести облік 

усіх лексичних одиниць та відношень між ними, які використовуються у зареєстрованих у 

СГП онтології та базованих на них специфікаціях. Лексикон підтримує відношення 

синонімії та родо–видове відношення між зареєстрованими у ньому лексичними 

одиницями. Передбачається, що кожна з системних онтологій пов`язана з одним 

зібранням термінів, тобто кожна окрема ПрО має свій довідник термінів, кожна онтологія 
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окремого процесу ЖЦ – свій, онтологія кожного типу ГОР – свій; ведення (створення та 

модифікація) онтологій процесів ЖЦ, підтримуваних СГП; 

b) реєстрація онтологій процесів ЖЦ, підтримуваних СГП; 

c) ведення (створення та модифікація) онтологій специфікації типів ГОР, які має 

знати СГП (у відповідності з прийнятими у СГП патернами специфікації); 

d) реєстрація онтологій специфікації типів ГОР, які має знати СГП; 

e) публікація ГОР, відповідних сервісам системи на окремих процесах ЖЦ 

генерації. 

Адміністратор прикладних застосувань відповідає за накопичення ГОР, 

належних до зони ПрО його відповідальності. До його функцій належать наступні: 

a) ведення (створення та модифікація) лексиконів потрібних ПрО;  

b) створення та модифікація онтологій ПрО, які мають бути зареєстровані в СГП; 

c) реєстрація онтології ПрО; 

d) ведення (створення та модифікація) специфікацій конкретних ГОР; 

e) публікація (реєстрація) специфікацій конкретних ГОР. 

Користувач–генератор цільової програми є кінцевим користувачем СГП. До його 

послуг мають бути  наступні функції: 

a) позиціонування мети розробки у певній ПрО; 

b) генерація вимог на розробку під керуванням онтології обраної ПрО; 

c) генерація запиту про наявність ГОР у обраній ПрО для поточного етапу ЖЦ; 

d) вибір підходящих ГОР; 

e) корекція вимог на розробку з урахуванням відібраних ГОР; 

f) ―хореографія‖ обраних ГОР поточного етапу у вхідну інформацію поточного 

етапу; 

g) генерація (за допомогою інструментальних засобів СГП) вхідної інформації 

наступного етапу ЖЦ або кінцевої форми програми, придатної для виконання; 

В залежності від знайдених ГОР, функції с) – g) повторюються для різних етапів ЖЦ аж 

до завершального. 

Сценарій як форма взаємодії користувача з СГП. Будемо трактувати сценарій як 

послідовність результатів або станів, які досягаються в хронологічному порядку при 

досягненні поставлених цілей. Ціль – це стан, якого потрібно набути (досягти). Ціль може 

бути виражена через набір підцілей або ієрархію підцілей, при цьому на стадії їх 

формулювання (у просторі проблеми) будемо абстрагуватися від шляхів їх досягнення. 

Сценарій дозволяє крок за кроком програвати можливі варіанти функціонування системи. 

Опис сценарію – це опис того, що крок за кроком робить система у відповідь на певні дії її 

користувачів (починаючи від початкового запуску). Для моделювання сценаріїв 

скористаємось концепціями UML.  

Варіантом використання будемо називати одну послугу, по яку актор звертається 

до системи. У відповідь система виконує певну роботу цілком у результаті одного запуску 

системи, або, якщо якісь події її перервали, вважається невиконаною. Будь–яка робота 

складається з чотирьох частин, а саме:  

Актор посилає до системи запит та дані до нього. 

Система підтверджує отримання запиту та даних. 

Система реагує на підтверджений запит зміною свого стану. 

Система видає актору результат. 

Варіанти використання системи деталізуються в процесі їх подальшого аналізу у 
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сукупність взаємодіючих об’єктів. Визначений таким чином ланцюг трансформацій 

(проблема – цілі – варіанти використання – об'єкти) відображає ступені концептуалізації, 

тобто досягнення розуміння проблеми, послідовного зниження складності її частин та 

підвищення рівня формалізації моделей останніх. 

Зазначимо, що наведені вище трансформації зазвичай виражаються в термінах 

базових понять проблемної області, тож онтологія домену, якщо вона вже створена, 

активно використовується для подання основних акторів та варіантів використання або 

твориться в процесі побудови такого подання. 

Життєвий цикл варіанта використання такий: 

– Особа–в–ролi, або екземпляр актора, вводить підходящий стимул, стартує 

екземпляр потрібного йому варіанта використання і виконується доти, доки екземпляр 

варіанту використання знову чекає на вхідний стимул від екземпляру актора.  

– Екземпляр варіанта використання існує, поки він виконується.  

У даній моделі  визначені такі правила: 

– кожен варіант використання може запускатися тільки одним актором; 

– кожен актор може запускати декілька варіантів використання; 

– взаємодія акторів в інтересах системи (тобто, як складова її функціональності) 

дозволяється тільки через передбачені для цього варіанти використання; 

– актор не визначає варіант використання, він тільки ініціює ланцюжок подій, 

який викличе варіант використання; 

– для кожного актора визначаються (неформально) його інтерфейси з тими 

варіантами використання, які він запускає. 

Варіант використання є повне протікання подій у системі i, очевидно, має стан та 

поведінку. Варіант використання може розглядатися як об'єкт. Якщо запуски багатьох  

варіантів використання системи мають подібну поведінку, можемо розглядати їх як клас 

об`єктів варіант використання. Виклик варіанта використання є породженням екземпляра 

класу. Детальні описи варіантів використання є критичними для ідентифікації дійсних 

об'єктів системи. 

Фіксація варіантів використання визначає тільки структурування вимог, сутність 

окремого варіанта вимог визначається неформальним описом його властивостей, нотація 

якого не регламентується, але склад властивостей з часом уніфікується й 

стандартизується. 

Кожному процесу відповідають один або декілька сценаріїв взаємодії з 

користувачем системи. Сценарії мають визначити можливих акторів СГП, послуги, які 

запускаються кожним типом актора, стани, які набуває СГП у відповідь на визначені 

сигнали акторів. 

Для специфікації властивостей варіантів використання запропоновано спеціальний 

каркас (framework). 

Каркас специфікації властивостей варіантів використання. Опис варіанта 

використання може бути поданий як послідовність наступних елементів: 

– назва, яка однозначно ідентифікує варіант використання на діаграмах моделі 

сценарію i є засобом посилання на варіант використання; 

– анотація (короткий зміст у неформальному поданні); 

–  актори, що можуть запускати варіант використання ; 

– актори, звернення до яких потребує виконання послуги системи; 
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– визначення усіх аспектів взаємодії системи з акторами: можливих дій акторів та 

їх можливих наслідків; заборонених дій  актора, якщо такі є, та їх можливих наслідків; 

– передумови, які визначають початковий стан, тобто стан на момент запуску 

варіанта використання, необхідний для його успішного виконання, наприклад, наявність 

даних, яких він потребує, активізація зовнішніх систем, із якими має взаємодіяти дана 

система, завершення певних процесів інших варіантів використання тощо; 

– функції, які здійснюються при виконанні варіанта використання. Вони 

визначають порядок, зміст та альтернативи дій, що виконуються у варіанті використання 

при нормальному, безаварійному протіканні подій, тобто його алгоритми; 

– виключні або нестандартні ситуації, які можуть з'явитися при виконанні 

варіанта використання та завадити його виконанню або потребувати спеціальних дій для 

їх усунення (наприклад, помилка в діях актора, яку здатна розпізнати система);  

– дії, які є реакцією на передбачувані нестандартні ситуації; 

– умови завершення варіанта використання; 

– постумови, які визначають кінцевий стан варіанта використання при його 

нормальному, тобто успішному завершенні. Типовими прикладами постумов є такі: 

створення або вилучення екземпляра певного об`єкту, модифікація певного атрибуту 

об`єкту, виникнення або розірвання асоціацій поміж об`єктами; 

– опис інтерфейсів, який також подається неформально;  

– рекомендована акторові поведінка при виникненні надзвичайних ситуацій, 

передбачених або непередбачених; 

– нефункціональні вимоги до варіанта використання; 

– розширення, тобто назви сценаріїв, які його використовують у сенсі UML; 

– включення – перелік назв сценаріїв, які він використовує у сенсі UML. 

Нижче подаються атрибути сценаріїв взаємодії користувача з СГП задля його 

інформаційного забезпечення. В даному документі специфікації варіанта використання 

обмежуються такими атрибутами: назва, функції, передумови, пост–умови, опис 

інтерфейсів, використовує. 

Таким чином,  запропоновані теоретичні рішення щодо інфраструктури 

репозиторію КПВ  включають подання: 

– концепції керованої знанням генерації програм, базується на оригінальному 

механізмі спільного використання онтологій проблемних областей і онтологій знань з 

програмної інженерії і орієнтованої на використання готових рішень на всіх ЖЦ розробки 

нових СПС; 

– модель специфікації проблемної області та програмних ресурсів при їх 

розміщенні у репозиторіях з механізмом формулюванні запитів для  пошуку необхідних 

для розробки СПС  ресурсів з урахуванням синонімії; 

– узагальнену специфікацію ГОР за стандартами, що дозволяє розробляти схему 

деталізації базового профілю ГОР;  

– онтологічна модель подання знань щодо  ПрО, яка  являє собою метаонтологію 

відповідного аспекту ПрО, як КПВ в інженерії ПрО.  
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РОЗДІЛ 4. ОРИГІНАЛЬНІ МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ, ВАРІАБЕЛЬНОСТІ 

Й ЖИТТЄЗДАТНОСТІ СПС  

На даний час програми, системи й інші артефакти потрібно будувати так, щоб вони 

могли бути переносні  в інші середовища. Це  потребує значних зусиль розробників на 

адаптацію продукту чи проведення доопрацювань механізмів функціонування у новому 

середовищі. Довгий час проводились дослідження проблем, пов’язаних з діючими і 

розроблюваними засобами підтримки інтероперабельності, варіантності (версійності) 

складних систем (наприклад, починаючи з забезпечення версій ОS IBM–360) у зв’язку з 

долученням нових функцій або виправленням помилок шляхом змінювання систем. В 

даному проекті запропоновано набір моделей, що розробляються при побудові  СПС для  

підтримки адаптивності, а саме, модель взаємодії, модель варіабельності,  модель 

життєздатності, модель якості. Вони є зовсім новими і поки не отримали широкого 

практичного застосування у розробників програмних продуктів. Серед згаданих моделей 

СПС найбільше відношення до виробництва програмних продуктів має модель взаємодії 

систем (стандарт OSI) й нова модель взаємодії операційних середовищ, а також модель 

якості і  витрат на розроблення  програмного продукту.  

Опису цих моделей і присвячений цій розділ. 

  

4.1. Модель взаємодії програм і систем  

В межах проекту проведено дослідження, орієнтовані на вирішення задач взаємодії 

програм, систем і середовищ.  

Під взаємодією розуміють сумісність двох і більше об'єктів. Даний термін має 

спеціальний спектр використання в програмістській діяльності (наприклад, взаємодія 

програм і середовищ між собою) [1-3]. Здатність до взаємодії двох і більше програм або 

систем пов’язана з обміном інформацією і використанням її для організації обчислень. 

Для забезпечення локальної взаємодії програм у мовах програмування (МП) існує апарат 

зв’язку підпрограм і функцій через оператори звернення типу CALL, а для розподілених 

програм у різних середовищах є, наприклад,  такі засоби – RPC, RMI, ORB (stub, skeleton), 

IContract тощо. Відповідно до цих засобів, зв’язки різномовних та різноплатформених 

програм здійснює інтерфейс, який специфікується загально прийнятою мовою IDL 

(Interface Definition Language). На загальному рівні опис інтерфейсу з типами даних, що 

передаються, слугує для різних середовищ механізмом забезпечення взаємодії 

(interconnection) різнородних програм.  

Принципи забезпечення взаємодії різнорідних компонентів (різномовних, 

різноплатформених, різносередовищних) розробляються у рамках генерувальної моделі 

ПС. Система породжується з окремих елементів (компонентів, сервісів, каркасів тощо), які 

специфікуються різними МП і відображають базові поняття певної ПрО, що реалізується у 

середовищі ГП. Основу моделі ПрО утворюють об'єктно-орієнтований та компонентний  

підходи, доповнені механізмами породження готових компонентів – КПВ у межах ГП і 

засобами забезпечення їхньої взаємодії. Модель взаємодії доповнює генерувальну модель 

GDM (Generative Domain Model) засобами опису КПВ специфікаторами і операціями 

розміщення їх поряд з самими компонентами в інформаційному просторі репозиторію ГП. 

Головне її призначення – забезпечувати взаємодію різнорідних компонентів, що 
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побудовані в обраному  інтегрованому середовищі Eclipse, MS.Net, CORBA, COM, 

працюють в них і можуть адаптуватися до іншого середовища, наприклад, Grid, 

призначеного для обчислення різнорідних програм глобального масштабу в області e–

science.  

Модель взаємодії призначена для обміну інформацією між різними компонентами 

при їх об’єднанні й обчисленні. Під взаємодією розуміються зв'язки  двох і більше об'єктів 

і відношення між ними. Даний термін має спеціальне значення для програм, систем і 

середовищ  [4, 5]. В основі лежить процес обміну повідомленнями (викликами, запитами, 

протоколами) між програмами, системами і середовищами для сумісного рішення певної 

задачі. В повідомленнях задається інтерфейс, який специфікується загально прийнятою  

мовою IDL (Interface Definition Language) або іншими (APL, SIDL тощо). На загальному 

рівні інтерфейс є механізмом забезпечення взаємодії (interconnection) різнорідних програм 

для сучасних середовищ, що забезпечують  розроблення програм і систем.  

Нові механізми забезпечення взаємодії програмних компонентів (різномовних, 

різноплатформених, різносередовищних) розробляються нами у рамках генерувальної  

моделі ПС у середовищі ГП [6]. Сукупність ПС, або сімейств систем породжується за 

моделлю GDM і моделлю характеристик їх окремих елементів (компонентів, сервісів, 

каркасів тощо), що входять до складу СПС.  Вони відповідають деяким функціям або 

поняттям ПрО, що специфікуються різними мовами програмування і реалізуються в 

одному з діючих середовищ. Основу подання моделі ПрО складає компонентний підхід, 

доповнений механізмами породження готових КПВ і засобами забезпечення їхньої 

взаємодії між собою [5-9].  

 

4.1.1. Формальне подання моделі взаємодії 

Формально під моделлю взаємодії розуміють набір параметрів стосовно 

інтероперабельності програм і процесів для встановлення залежностей принципів 

взаємовідношень між різними параметрами елементів програмних чи інформаційних  

систем.  Тобто, така модель відображає систему відношень, що описує процес побудови 

ПП, як деяке явище. Ці відношення можуть задаватися математичними засобами – 

абстрактною алгеброю, теорією множин тощо.  

Параметрами моделі взаємодії є програма (компонент), інтерфейс і повідомлення. 

Модель  має такий загальний  вигляд: 

Мвз = {Мпр, Мсис, Мсеред}, 

де –  Мпр = {Com, Int, Pro} – модель програми, Мсис = {CPC, Int, Prot }– модель системи, 

Мсеред  = {ENVIR, INT, PRO}– модель середовища, в якому INT, PRO відображають 

сукупність інтерфейсів та протоколів, що передають дані між програмами через мережу, 

відповідно. Фактично Мвз є, по відношенню до стандартної семірівневої моделі відкритих 

систем OSI, моделлю верхнього рівня, не торкаючись проблем сервісу.   

Програмний елемент  моделі (Com, CPC, ENVIR) специфікується  відповідною МП, 

інтерфейсом мовою IDL, протоколом – мовою XDL, RDF тощо. Програмні елементи й  

інтерфейси  зберігаються  в  бібліотеках і репозиторіях системи ГП, які використовуються 

для організації пошуку елемента типу КПВ, аналізу його функції і можливості 

застосування в новій системі. Розроблення самостійних програмних елементів 

виконується у інтегрованому середовищі Eclipse, MS.Net, CORBA, Java, COM з 

використанням взаємозв’язків між складними елементами.  
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Інтерфейс, як самостійний об'єкт, сформувався у зв'язку з об'єднанням модулів і 

програм у великі системи або комплекси програм на мейнфреймах (mainframes) у 80–х 

роках минулого сторіччя. Інтерфейс, як тоді і зараз, задає атрибути і набір операцій, які 

визначають необхідні дії і методи оброблення типів даних з отриманням результату від 

програми, яку викликають. Він відігравав роль посередника між модулями, що 

викликаються і викликають. Оператор виклику CALL задає список фактичних параметрів, 

який перевіряється на відповідність (кількість і порядок розташування) формальним 

параметрам описаної процедури чи функції. Якщо типи даних параметрів виявлялися не 

релевантними, проводилося пряме й обернене перетворення даних з урахуванням 

структури пам'яті комп'ютерів. В розподілених програмах, що розташовані у різних 

середовищах, використовуються нові засоби  взаємодії – RPC, RMI, ORB (stub, skeleton), 

IContract тощо.  

Середовище розроблення програм. Розглядається операційне середовище з  

системними програмними засобами і інструментами для підтримки процесів розроблення 

окремих програм у МП і зборки їх у проект. Базисом інструментального середовища ГП 

обрано Eclipse, як засіб керування репозиторієм КПВ і використання їх при виробленні 

нових ПС методом зборки. За життєвим циклом середовищ MS.Net, CORBA, Java 

розробляються програми у допустимих МП. Кожне з цих середовищ містить свій 

специфічний набір засобів і підходів до трансформації описів програм у МП до вихідного 

коду, які відрізняються між собою.  

Загальна модель розподілених систем мережного середовища Інтернет подана на 

рис. 4.1. 

Рис.4.1. Загальна модель схеми розробки і взаємодії програм у  Інтернет 

Кожне з наведених середовищ CORBA, IBM, VS.Net, Java, базується на своїх 

інтерфейсах взаємодії і включає загальні методи і засоби доступу до даних мережного 

середовища. Програми, виготовлені в одному з середовищ, можуть бути перенесені з 

одного середовища в інше через репозиторій, наприклад Eclipse. В межах проекту ГП  

проведено розширення середовища Eclipse через інтеграцію нових програм, вироблених в 

одному з середовищ, інтегрованих у репозиторій системи ГП  [4, 8, 9]. Ці операційні 
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середовища забезпечують відповідні процеси ЖЦ розроблення різнорідних програм та 

методи їх об’єднання у різні структури ПП через механізми взаємодії, реалізовані у цьому 

середовищі. Розглянемо основні методи вироблення, інтеграції та взаємодії програм у 

парах системних  середовищ ГП: 

– Visual Studio.Net, Eclipse, на які орієнтується проект Grid і які застосовують  

технологію розроблення окремих програм мовою С#  за стандартними процесами ЖЦ,  

специфікацію інтерфейсу з паспортними даними і з перенесенням готового продукту в 

репозиторій системи Eclipse, що відображає зв'язок з даним середовищем розроблення 

програм через механізм плагинів або конфігураційний файл з параметрами і операціями 

оброблення даних в тому чи іншому середовищі;   

– CORBA, Java, MS.Net забезпечують розроблення програм на МП цього 

середовища та встановлення зв’язків між цими програмними середовищами в цілях 

забезпечення розміщення розроблених програм в репозиторії системи ГП та надання 

доступу іншим розробникам його програм; 

– IBM VSphere, Eclipse, де розробляються нові програми з використанням 

можливих МП,  що допускаються у цьому середовищі  або у VSphere віртуального 

варіанта.  

Інтерфейс є головним параметром операційних середовищ, а також моделей 

взаємодії програм і систем. Дамо опис змісту  цих моделей взаємодії. 

 

4.1.2. Загальна характеристика моделей взаємодії програм, систем і середовищ 

Модель взаємодії програм – це схема зв’язків окремих частин програм між собою. 

В якості зв’язків виступають оператори звернення (типу CALL) до процедур і функцій цих 

програм з формальними параметрами. Програми, процедури і функції записуються в одній 

МП. Оператори звернення містять імена об'єктів (процедур і функцій), що викликаються, 

список фактичних параметрів, з заданням їх значень, для одержання результатів. 

Послідовність і число формальних параметрів повинні відповідати фактичним 

параметрам. Виконання функції в програмі на одній МП не викликає проблем,  коли типи 

даних параметрів збігаються.   

Моделі взаємодії систем найбільш пов'язані з  використанням  готових програм у 

процесі розроблення нових ПС методом зборки. Якщо всі готові програми  подані в різних 

МП і розташовані на різних комп'ютерах мережі, при їх збиранні можуть виникати 

проблеми неоднорідності типів даних в цих програмах, структурах пам'яті платформ 

комп'ютерів і операційних середовищ, де вони виконуються. Зібрані ПП враховують 

формати даних готових програм на платформах сучасних комп’ютерів, особливості 

структури вихідного коду програм після компіляторів з МП, який залежить від 

використання  спеціальних бібліотек data types і  routines або без них. Реально існуючі  

розходження в апаратній частині платформ і у вихідному коді програм враховуються у  

конфігураційному файлі ПП, який використовується при організації виконання ПП у 

сучасних обчислювальних або гетерогенних середовищах. Деяким питанням перебудови 

загальних типів даних (ЗТД) до фундаментальних типів даних присвячений стандарт 

ISO/IEC 11404–2007 General Data Types. Він пропонує механізми генерації складних типів 

даних (контракт, портфель тощо) до більш простих, що є в МП. Але фундаментальні типи 

даних МП підтримуються спеціальними засобами сучасних операційних середовищ (Sun 

IBM, Microsofts.Net, CORBA, СОМ, JAVA тощо). До них відносяться проміжний 

посередник типу stub, skeleton брокерного типу, що виконує перебудову типів даних від 
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клієнта для передачі серверу і навпаки, а також вихідний  код типу MISL ((Microsoft 

Intermediate Language) у проміжному вигляді або EXE для виконання в таких системах, як 

Linux, Windows Server, MS.Net, IBM Web Sphere тощо [5, 7].  

Модель взаємодії операційних середовищ між собою  розглядається нами як  

послідовність дій з перенесення програми, створеної у одному середовищі, в інше для її 

виконання. Загальна схема розроблення розподілених програм  у середовищі ГП на основі 

інтерфейсів програм і моделей взаємодії для вказаних середовищ  IBM, VS.Net, Java, 

CORBA подано на рис. 4.2. 
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Рис. 4.2. Схема взаємодії середовищ 

 

У центрі цієї cхеми розміщена система Eclipse, яка виконує, по суті, функцію інте-

гратора програм в репозіторій з інших середовищ Інтернету та адміністратора цього ре- 

позиторію по збереженню, відбору і застосуванню готових програмних ресурсів типу 

КПВ, а також для виконання ПП, виготовлених у цих середовищах. Деякі середовища, на-

приклад, VS.Net і Java вже мають безпосередні зв’язки і створюють одне інтегроване сере-

довище. В межах фундаментального проекту проведено реалізацію моделей  взаємодії пар 

наступних операційних середовищ Visual Studio  Eclipse та  CORBA Visual Studio за 

участю студентів КНУ ім. Тараса Шевченка та МФТІ [8,9,10]. Дамо стислий опис  проце-

сів проектування програм і забезпечення їх взаємодії на прикладі вказаних пар середовищ. 

Модель Visual Studio  Eclipse [8]. На прикладі побудови програм мовою C# у 

середовищі Visual Studio, реалізована модель взаємодії програм через розміщення їх у  

репозиторій середовища Eclipse. Взаємодія програми мовою C# у середовищі Eclipse  
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виконана через спеціальний плагін Emonic та компонент NAnt платформи .Net. Створені з 

них архіви розархівуються при інтеграції їх в аналогічні папки середовища Eclipse. Для їх 

виконання в Eclipse створюється пустий проект, для якого із контекстного меню 

вибирається пункт Import  File System і з файлової системи імпортується вибраний 

проект. В конфігураційному файлі проекту (.build) змінюється його вміст шляхом задання  

вихідних файлів, бібліотеки та файлів ресурсів. Тобто при переході в середовище  Eclipse 

використовуються вихідні файли програми, dll–бібліотки VS та файли ресурсів (.resx). 

Коли необхідно знов перейти із цього середовище в Visual Studio, весь проект 

імпортується туди. Обчислення програми та її  зміни можна виконувати як у середовищі 

Eclipse, так і у Visual Studio. 

Модель CORBA  Visual Studio [9]. На експериментальному прикладі програми  

мовою Java  пакету  Java Development Kit  у  системі CORBA і відповідної  компіляції 

IDL–опису її інтерфейсу брокер ORB, що створює клієнтський і серверний посередник 

Stub і  Skeleton, продемонстровано перенос цієї програми  на платформу Microsoft .Net за 

допомогою пакета IIOPNet. Тобто, реалізація задачі взаємодії прикладних компонентів, 

розроблених у  середовищах Microsoft.Net (клієнтська частина) і Java (серверна частина), 

виконана через систему CORBA. У платформі MS.Net значення повертаються як 

MarshalByRefObject. Це дозволяє трактувати всі звертання до полів і методів об'єкта як 

вилучені виклики. Забезпечення взаємодії програм між двома середовищами Java і MS.Net 

виконано процедурами: компіляція серверної частини застосування; створення серверного 

Skeleton й опис інтерфейсного об'єкта мовою IDL за допомогою утиліти rmic; 

перетворення отриманого IDL–опису в CLS–сумісну бібліотеку, використовуючи пакет 

IIOPNet з приєднання бібліотеки до клієнтської частини з метою використання 

відповідного сервісу.  

Усі дані, якими обмінюються між собою програми клієнта і сервера, є  строкові, 

тобто є екземплярами класу String. У системах програмування строки зберігаються  

усередині об’єктів  String, як послідовність символів Unicode фіксованої довжини, тобто 

відповідають стандартному типу даних CORBA wstring і використовуються для передачі 

даних через систему CORBA. 

 

4.1.3. Типи взаємодії  середовищ  

Виходячи з аналізу діючих фабрик програм [4], зроблено класифікацію 

операційних середовищ побудови і виконання різних програм і систем, стосовно яких 

створюються сучасні фабрики програм: 

1) через брокер запитів між клієнтом і сервером, щодо отримання даних від stub 

клієнта, їх оброблення під формати комп’ютера, передачу їх серверу і зворотно від 

skeleton сервера, що обробляє результати обчислень до форматів даних клієнта; 

2) через проміжний прошарок загальносистемних засобів, сучасних середовищ або 

віртуальних серверів хмарних обчислень [4, 5, 9]; 

3) через пряму зборку трансльованих програм за різними МП та їх інтерфейсами у 

бібліотеках, наприклад, MS.Net [4, 8]. 

Перший тип взаємодії практично забезпечується брокером ORB для класу МП у 

середовищі CORBA. Зборка компонентів базується на: Client class з викликами інших, 

Stub class з конвертування даних, ORB class з передачею даних; Server class зі створення 

сервентів та посиланням даних брокеру ORB; Skeleton class з конвертування  форматів 
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даних та породження різних видів серверів. Системні сервіси системи CORBA 

підключаються до застосування за допомогою брокера. Брокер забезпечує 

інтероперабельність компонентів і об'єктів при переході з одного середовища в інше. 

Під інтероперабельністю розуміють здатність сумісної, узгодженої взаємодії 

різнорідних компонентів системи для вирішення певної задачі. 

До засобів забезпечення інтероперабельності і передачі даних між різними 

середовищами і платформами належить, наприклад, стандартний механізм зв'язку між 

Java і C/C++ компонентами, що ґрунтується на застосуванні концепції Java Native Interface 

(JNI), реалізованої як засіб звернення до функцій з Java–класів і бібліотек, розроблених у 

інших мовах.  

Ці засоби вміщують аналіз Java-класів для пошуку прототипів звернень до 

функцій, реалізованих у мовах C/C++, і генерацію заголовних файлів для використання їх 

при компіляції C/C++ програм. Відомо, що у засобі Java–класу міститься звернення не до 

Java–методу (він називається native), а для завантаження необхідних C/C++ бібліотек за  

викликом, що реалізує необхідний зв'язок. Така схема діє в одному напрямі – від Java до 

C/C++  тільки для такої комбінації МП. 

Варіант реалізації аналогічної задачі пропонує технологія Bridge2Java, яка 

забезпечує звернення з Java-класів до COM-компонентів. Для цього генерується оболонка 

для COM-компонента, яка містить у собі проксі-клас і забезпечує необхідне перетворення 

даних засобами стандартної бібліотеки перетворень типів. Ця схема не вимагає змін в 

початковому Java-класі, COM-компоненти можуть бути описані  різними мовами. 

Механізм інтероперабельності реалізовано також на платформі .Net за допомогою 

проміжної мови CLR (Common Language Runtime). У цю мову транслюються коди, 

написані в різних МП (C#, Visual Basic, C++, J#). CLR дозволяє не тільки інтегрувати 

компоненти, розроблені в різних МП, а й використовувати бібліотеку стандартних класів 

незалежно від мови реалізації.  

Такий підхід дозволяє реалізувати доступ до компонентів, які були розроблені 

раніше без орієнтації на платформу .Net, наприклад, до COM-компонентів. Для цього 

використовуються стандартні засоби генерації оболонки для COM-компонента, за 

допомогою якої він представляється як .Net–компонент. При такій схемі реалізуються всі 

види зв'язків і для будь-яких МП даного середовища. 

Другий тип взаємодії орієнтований на реалізацію зв’язків між компонентами, 

розміщеними на різних комп’ютерах через проміжний шар (middleware) шляхом 

повідомлень (наприклад, Java Message Queue), віддаленого виклику процедур RPC в MS 

Windows, ONS IBM, CORBA та виклику методів RMI у Java. Модель ISO/OSI також 

забезпечує проміжну взаємодію на рівнях (фізичному, канальному, мережному і 

транспортному) мережної ОС. Верхній рівень моделі (прикладний) забезпечує 

перетворення даних до транспортного рівня шляхом їх маршалінгу й демаршалінгу за 

інтерфейсним посередником stub. Сеансовий рівень моделі передає дані іншим рівням 

через транспортний канал за механізмами посилань.  

Зараз технологія розподіленого оброблення даних при обчисленні різних наукових 

задач набула нового віртуального шару між Internet і засобами Cloud Computing [5], що 

надає сервіс з оброблення даних великих розмірів в режимі online з віртуальних серверів 

Google Apps, Windows Cloud, Amazon Web–services, Sky–driven, Azure 

(www.cmswire.com). Фірмами IBM-VSphere та Microsoft розроблені засоби підтримки 

процесу обчислення задач у віртуальному середовищі VSphere (рис.4.3).  

http://www.cmswire.com/
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Рис. 4.3. Схема обчислення програм  у віртуальному середовищі VSphere 

Наведена технологічна схема розподіленого оброблення різнорідних програм у 

мережному середовищі базується на готових програмах  і системах  сервера ―Системи‖ та  

сховищах даних ―Сховища‖, що займають центральне місце у мережному середовищі. 

Виходячи з того, що ці сервери підтримують обчислення програм за даними, що 

знаходяться у  сховищах даних,  це середовище надає  новий віртуальний прошарок між 

Internet і засобами Cloud Computing. Ці засоби зорієнтовані на збереження,  синхронізацію 

даних великих розмірів даних та доступ до глобальних сховищ даних on–line,  викладених 

на віддалених серверах тощо. 

Організація хмарних обчислень потребує реалізації нових методів взаємодії  

готових ресурсів і сервісів (наприклад, через конфігураційний файл для обчислення 

наукових задач). 

Третій тип взаємодії реалізований в системі MS.Net за допомогою бібліотек 

системи, в яких містяться підпрограми, примітиви типів даних та засоби специфікації. 

Зокрема, такі бібліотеки: CLR (Common Language Runtime), CTS (Common Type System) і 

CLS (Common Language Specification). CLR забезпечує виявлення і завантаження даних, 

керування ними відповідно до завдань розробника програми. CTS визначає принципи 

взаємодії із іншими, відповідно поданню форматів мета-даних. Збірка різномовних 

програм виконується засобами CLS бібліотеки. Усі компілятори з МП створюють модулі  

DLL або EXE у проміжній мові MSIL, як механізмі зборки програми незалежно від 

платформи, на якій вона буде виконуватися. При запуску вона конвертується в 

специфічний код CPU, що може функціонувати на різних архітектурах комп’ютерів. 

В КНУ в якості операційного середовища і технології  виробництва програм для 

навчання студентів обрано систему Visual Studio MS.Net. В ній є багато інструментів, 

зокрема Веб–сервісів різного призначення, пакет VSTS для збирання і керування 

конвеєрним методом розроблення програм, вимірювання й оцінювання  їх якості тощо. 

Таким чином, залежно від цілей зборки програм в складні програмні структури  

вибирається те середовище, що найбільш підходить для організації процесу побудови і 

зборки відповідних програмних ресурсів для реалізації певної ПрО. Коло проблем 

звужується, коли різні середовища можуть взаємодіяти між собою, створюючи одне 
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велике, гнучне середовище з розширеними можливостями щодо виробництва 

кінцевогопрограмного продукту. 

 

4.1.4. Інтерфейс як головний  параметр  моделей  взаємодії 

Інтерфейс – це зв'язок двох окремих сутностей. Види інтерфейсів: мовні, 

програмні, апаратні, призначені для користувача, цифрові тощо. Програмний (API) і/або 

апаратний інтерфейс (port) – це способи перетворення вхідних/вихідних даних під час 

об'єднання комп'ютера з периферійним обладнанням. У МП – це програма або частина 

програми, в якій визначаються константи, змінні, параметри і структури даних для 

передачі іншим. 

У власному описі інтерфейс містить набір операцій, що забезпечують виконання  

видів послуг і способів їхнього отримання від програмного об'єкта, що надає ці послуги. 

На початку процесу програмування в ролі інтерфейсу виступали оператори звернення до 

процедур і функцій програм через формальні параметри. Програми, процедури і функції 

записувалися в одній МП. Оператори звернення вміщували імена об'єктів (процедур і 

функцій), що викликаються, список фактичних параметрів з заданням їх значень і 

параметрів, що одержують результати. Послідовність і число формальних параметрів 

відповідало фактичним параметрам. Типи даних параметрів збігалися.  

У разі, коли один з елементів (програма, процедура або функція) записаний на 

різних МП, і, крім того, якщо всі ці елементи розташовуються на різних комп'ютерах, то 

виникають проблеми неоднорідності типів даних в цих МП, структурах пам'яті платформ 

комп'ютерів і операційних середовищ, де вони виконуються. Поняття інтерфейсу як 

самостійного об'єкта сформувалося у зв'язку зі зборкою або об'єднанням різномовних 

програм і модулів в монолітну систему на великих ЕОМ (mainframes) [12].  

Інтерфейс відігравав роль посередника між модулями, що викликаються і 

викликають. У ньому задавали опис формальних і фактичних параметрів, проводили 

перевірку відповідності параметрів, що передаються (кількість і порядок розташування), а 

також їхніх типів даних. Якщо типи даних параметрів виявлялися нерелевантними 

(наприклад, передається ціле, а результат функції – дійсне або навпаки), то проводилося 

їхнє пряме і обернене перетворення з урахуванням форматів даних архітектури  пам'яті 

комп'ютерів. На рис. 4.4 наведено схему програми С, в якій містяться два виклики – Call A 

( ) і Call B ( ) з параметрами, що через інтерфейсні модулі-посередники A’ і B’ здійснюють 

перетворення даних і їх передачу модулям А і В. 

Call A()

Call B()

Інтерфейс A’ 

(перетворення 

типів даних)

Інтерфейс В’ 

(перетворення 

типів даних)

Модуль A 

в МП 1

Модуль В 

в МП 2

Вхідні 

дані

Вихідні 

дані

C

 
Рис. 4.4. Схема зв’язків  модулів А і В із С через інтерфейси А’ і B’ 
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Після виконання модулів А і В їхні результати передаються тим же модулям-

посередникам, які перетворюють отримані дані до типів  даних програми С. 

Інтерфейс об’єктів. В об’єктно-орієнтованому програмуванні головним елементом 

є клас, що містить у собі множину об'єктів з однаковими властивостями, операціями і 

відношеннями. Він має внутрішнє (реалізацію) і зовнішнє подання, а саме, інтерфейсні 

операції  (рис. 4.5). 

 

Клас 

Зовнішнє подання Внутрішнє подання 

           Інтерфейсні операції: 

 публічні, доступні всім клієнтам 

 захищені, доступні класу і підкласу 

 приватні, доступні класу 

Реалізація операцій 

класу визначення 

поведінки 

Рис. 4.5. Структура подання класу 

Інтерфейсні операції описують поведінку класу. Клас може підтримувати декілька 

інтерфейсів, кожний з яких має операції і сигнали, які використовуються для надання 

послуг класу або програмного компонента. Інтерфейс іменує множину операцій або 

визначає їхню сигнатуру і результуючі дії. Якщо інтерфейс реалізується за допомогою 

класу, то він успадковує всі його операції. Одні й ті самі операції можуть з'являтися в 

різних інтерфейсах. Якщо їхні сигнатури збігаються, то вони задають одну й ту саму 

операцію, відповідну поведінці системи. Клас може реалізувати інший клас через 

інтерфейс. 

Операції сигнатури можуть бути зв'язані відношеннями узагальнення. Інтерфейс-

нащадок містить у собі всі операції і сигнали своїх батьків і може додавати власні шляхом 

успадкування всіх операцій прямого предка, тобто його реалізацію можна розглядати як 

спадковість поведінки.  

У своїх працях відомий спеціаліст Вегнер [13] сформулював парадигму переходу 

від алгоритмів обчислень до взаємодії об'єктів. Суть цієї парадигми полягала в тому, що 

обчислення і взаємодія об'єктів розглядалися як дві ортогональні концепції. Взаємодія – 

це деяка дія (action), але не обчислення, а повідомлення – не алгоритм, а дія, відповідь на 

яку залежить від послідовності операцій (Op), що впливають на стан розподіленої (shared 

state) пам'яті локальної програми (рис. 4.6). Операції інтерфейсу (Op1 і Op2) належать до 

класу неалгоритмічних і забезпечують взаємодію об'єктів через повідомлення. 

 

Розподілений

стан 

Внутрішня 

взаємодія

через виклик

Op1

Op2

Op1, Op2 – стани

Операції 

Інтерфейс 

операції Ор2

Інтерфейс 

операції Ор1

Зовнішня взаємодія 

через повідомлення

 

Рис.4.6. Інтерфейс взаємодії через операції Ор (за  Вегнером) 
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Вегнер розглядав модель взаємодії як узагальнення машини Т'юрінга – 

розподіленої інтерактивної моделі взаємодії об'єктів з вхідними (input) і вихідними 

(output) діями і можливістю просування в ній потенційно нескінченного вхідного потоку 

(запитів, пакетів) в заданому інтервалі часу.  

Подальшим розвитком ідеї взаємодії, грунтованої на діях, є мова AL (Action 

language), яка забезпечує виклики процедур (локальних або розподілених) з розгорткою 

кожного виклику в програму [14], що складається з операторів дій. Програма з викликів 

процедур розглядається в AL як обмежена множина скінченних програм, що взаємодіють 

з середовищем, в якому вони працюють. 

Інтерфейс у сучасних середовищах і мережах. Поява різних комп'ютерів і їхнє 

об'єднання в локальні і глобальні мережі призвела до уточнення поняття інтерфейсу як 

віддаленого виклику (повідомлення) програм, які розташовані в різних вузлах мережі або 

середовища і отримують вхідні дані з повідомлень. 

Мережі будуються на основі стандартної семирівневої моделі відкритих систем 

OSI (Open Systems Interconnection). Об'єкти рівнів у цій моделі зв'язуються між собою по 

горизонталі і вертикалі. Запити від застосувань надходять на рівень подання даних для 

їхнього кодування (перекодування) до виду платформи, що використовується в 

застосуванні. Відкриті системи надають будь-яким застосуванням різного роду послуги: 

керування віддаленими об'єктами, обслуговування черг і запитів, оброблення інтерфейсів 

тощо.  

Доступ до послуг здійснюється за допомогою різних механізмів: 

– виклику віддалених процедур RPC (Remote Procedure Call) в системах ОNС SUN, 

OSF DSE [1-3, 15]; 

– скріплення розподілених об'єктів і документів в системі DCOM [15];  

– мови опису інтерфейсу IDL (Interface Definition Language) з підтримкою його 

брокером – ORB в системі CОRBA [1.2]; 

– виклику RMI (Remote Methods Invocation) в системі Java [3, 14, 15] тощо.  

RPC-виклик задає інтерфейс віддаленим програмам у мовах високого або низького 

рівня. Мова високого рівня слугує для подання в RPC-виклику параметрів віддаленої 

процедури, які передаються їй через мережне повідомлення. Мова низького рівня 

дозволяє надавати докладнішу інформацію віддаленій процедурі: тип протоколу, розмір 

буфера даних тощо. 

Взаємозв'язок процесу з віддалено розташованим від нього іншим процесом 

(наприклад, сервером) на іншому комп'ютері виконує протокол UDP або TCP/IP, який 

передає параметри в stub–інтерфейсі клієнта stub-серверу для виконання віддаленої 

процедури на сервері.  

Механізм посилання запиту в системі CORBA базується на описі запиту в мові IDL 

для доступу до віддаленого методу/функції через протокол IIOP або GIOP. Брокер ORB 

передає запит генератору для трансформації stub/skeleton для серверу і реалізує інтерфейс 

засобами об'єктного сервісу (Common Object Services) або загальними засобами (Common 

Facilities Services). Оскільки брокер реалізовано в різних розподілених системах: CORBA, 

COM, SOM, Nextstep тощо [2, 3], то він забезпечує взаємодію об'єктів в різних мережних 

середовищах.  

Виклик методу RMI в системі Java виконує віртуальна машина (virtual machine), яка 

інтерпретує byte-коди програми, що викликаються, створені різними системами 
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програмування МП (Java, Pascal, С++) на різних комп'ютерах і у різних середовищах. 

Функції RMI аналогічні брокеру ORB. 

Інтерфейс між клієнтом і сервером. У розподіленому середовищі реалізується два 

способи зв’язування: на рівні МП через інтерфейси прикладного програмування і 

компілятори IDL, що генерують клієнтські і серверні Stab. Інтерфейси визначаються в 

мові IDL або APL, динамічний інтерфейс від об'єкта-клієнта до объекта-сервера і назад 

виконує брокер ORB. Інтерфейси мають окрему реалізацію на МП і доступні різномовним 

програмам. Компілятори з IDL як частина проміжного рівня самі реалізують зв’язування з 

МП через інтерфейс клієнта і сервера, заданого у тій самій МП [15].  

Інтерфейс в IDL або в API вміщує опис формальних і фактичних параметрів 

програм, їхніх типів і порядку задання операцій передачі параметрів і результатів при 

їхній взаємодії. Цей опис є не що інше, як специфікація інтерфейсного посередника двох 

різномовних програм (аналогічно рис. 4.3), які взаємодіють один з одним через механізм 

виклику інтерфейсних функцій або посередників двох типів програм (клієнт і сервер), що 

виконуються на різних процесах.  

До функції інтерфейсного посередника клієнта належать:  

– підготовка зовнішніх параметрів клієнта для звернення до сервісу сервера,  

– посилка параметрів сервера і його запуск в цілях отримання результатів або 

відомостей про помилку. 

Загальні функції інтерфейсного посередника сервера забезпечують: 

– отримання повідомлення від клієнта, запуск віддаленої процедури, обчислення 

результату і підготовку (кодування або перекодування) даних у форматі клієнта;  

– повернення результату клієнту через параметри повідомлення і знищення 

віддаленої процедури тощо.  

Опис інтерфейсного посередника не залежить від МП взаємодіючих об'єктів і в 

цілому однаковий для всіх об'єктів, що викликають або викликаються. Посередник 

описують  мовою специфікації інтерфейсу IDL. 

Інтерфейсні посередники задають зв'язок між клієнтом і сервером (stub для клієнта 

і skeleton для сервера). Їхні описи відображаються в тих МП, в яких представлено 

відповідні їм об'єкти або компоненти. Ці інтерфейси використовуються в системах 

CORBA, DCOM, Java та ін. Вони надають різні сервіси розробки і виконання застосувань 

в розподіленому середовищі.  

Таким чином, розроблено інтерфейси різного призначення, які є головними 

елементами при збиранні складних програм із готових програм типу КПВ [1-5]. Зараз 

використовуються  інтерфейси програм, мов, даних, сервісів,  процесів: 

– інтерфейс модульний, програмний (RPC, RMI, IDL, API, ISO тощо); 

– міжмовний інтерфейс  (Java Native Interface, SIDL – Scientifical IDL,  Fundamental 

Data Types,  GDT– General Data Types); 

– сервісний інтерфейс (Icontract, web, ISO); 

– проміжний інтерфейс (Middleware, Virtualware, ISO, міжсистемний, між– 

середовищами, між клієнтом і сервером тощо); 

– технічний інтерфейс (стандарт SEI на інтерфейсну карту МПО–16Е–2). 

У табл. 4.1 подано перелік видів сучасних середовищ, відповідні інтерфейси і  

програмні елементи. 
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Таблиця 4.1 –  Характеристика сучасних середовищ 

Середовище 

виготовлення 

Інтерфейс взаємодії Програмні елементи 

IBM Sphere RPC  Модуль, програма 

MS.Net, VSTS.Net MSIL Програма 

CОRBA (Skeleton)  ORB Об’єкт (stub) 

JAVA RMI Розподілені ПС, Програма 

COM API  Компонент 

WCF Icontact Програми, системи, розподілені ПС 

GRID  Transport 

Connectivity 

Компонент,  

система, модуль, пакет 

ECLIPSE Plug–in Системи і інструменти 

Сучасні середовища підтримують відповідні принципи взаємодії за наступними 

типами інтерфейсів:  

1) через  брокер запитів між клієнтом і сервером;  

2) через проміжний прошарок розподілених систем й сучасних середовищ [17];  

3) через зборку готових програм в  різних МП за допомогою   бібліотек MS.Net. 

Ці типи інтерфейсів (як види взаємодії) описано в п. 4.1.3. 

Таким чином, залежно від цілей вироблення програм в якості середовища 

вибирається те середовище, що найбільш підходить для організації процесів розроблення і 

зборки відповідних програмних ресурсів у межах деякої ПрО. Коло проблем звужується, 

коли різні середовища можуть взаємодіяти між собою, створюючи одне середовище з 

розширеними можливостями  виробництва кінцевого ПП. 

Інтерфес компонентів є частиною інформаційного подання КПВ. Для забезпечення 

взаємодії на формальній основі запроповано специфікатор, або паспорт, в якому містяться 

усі необхідні дані для зв’язку (табл. 4.2). Основне призначення паспортів – використання в 

процесі зборки програм в нові ПС або СПС. 

Таблиця 4.2 – паспортні дані для зв’язку КПВ 

Назва параметрів Зміст параметрів Необхідність 

Розробник 
Прізвище Ім’я По–батькові автора, власника 

компонента, що додається 
Так 

Дата створення 
Дата створення КПВ автором (дата кінцевої, 

атестованої, специфікованої версії продукту) 
Ні 

Дата зміни Дата внесення змін у КПВ Авто 

Версія Версія компонента повторного використання Ні 

Платформа 
Платформа, для якої створювався КПВ та на якій 

перевірена його працездатність  
Так 

Операційна система 
Операційна система, для якої створювався КПВ та на 

якій перевірена його працездатність 
Так 

Розмір Загальний розмір КПВ (продукту, документації, тощо) Авто 

Опис 

Короткий опис КПВ, список внесених змін, системні 

вимоги, вимоги до користувачів, список необхідних 

програм для коректної роботи, довідка, тощо 

Так 

Правила 

використання 

Особливий опис КПВ, згідно побажань автора, правил 

розповсюдження, тощо 
Ні 

 

4.1.5. Новий  підхід до забезпечення  взаємодії  різних сучасних середовищ  

Головне призначення системи ГП поолягає в виготовленні ПП шляхом: 

– побудови нових програм в одному з обраних середовищ – VS.Net –C# і  CORBA 

Java;  
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– специфікації збудованих програм і заповнення шаблону специфікатора паспорта  

для  розміщення їх у репозиторії системи ГП;  

– вибору готових КПВ або програм для збирання з них нових ПС для вирішення 

певних задач ПрО; 

– перевірки інтерфейсів для збирання готових компонентів у ПС, тестування цієї  

ПС,  формування комплексного паспорту з занесенням його разом з готовим продуктом у  

репозиторій системи Eclipse тощо. 

У системі ГП вперше зроблено спробу об’єднати готові продукти, що отримані у 

різних середовищах, VS.Net – C# і  CORBA Java і зберігаються у репозиторії Eclipse.   ПП 

будуються у різних мовах. В кожному з обраних середовищ ГП реалізується свій  підхід 

до вирішення проблеми взаємозв’язку різномовних або одномовних програм. Коли 

отриманий продукт з одного середовища переноситься в інше, в системі ГП працює 

реалізований  механізм взаємодії. 

У той самий час ця проблема вирішувалася в межах WCF (Windows Communication 

Foundation) [16] іншим способом, а саме, за допомогою нового типу інтерфейсу для 

сервісів, так званого контракту (IContract), як складової частини Consumer та  Provider 

(рис. 4.7), який не убезпечує розробників від різного роду конфліктів взаємодії. 

 
Рис. 4.7. Зв’язок  двох сервісних компонентів  в архітектурі  WCF 

 

Інтерфейс Icontract містить опис атрибутів та операцій  передачі даних від одного 

сервісного об’єкту клієнта (Service consumer) до іншого  (Service provider). Їх опис 

подається мовою XML. Передачу інтерфейсів за контрактом виконує протокол, в якому 

задаються атрибути й операції інтерфейсу для передачі відповідному об’єкту розподіленої 

системи при їх об’єднані. 

В результаті проведеного дослідження запропоновано використання нового типу 

інтерфейсу взаємодії сервісів через контракт у системі WCF для розроблення з наявних 

сервісів деяких розподілених систем. У межах проекту WCF визначено чотири види 

інтерфейсів-контрактів для забезпечення  взаємозв’язків компонентів між собою:  

– контракти служб описують операції, що  викликаються клієнтом;  
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– контракти даних визначають типи даних, що приймаються і передаються 

службою, а також непрямі контракти  убудованих типів (таких як int, float, string і тощо);  

– контракти помилок визначають помилки, що утримуються службою для 

передачі їх клієнтам;  

– контракти повідомлень – механізм прямої взаємодії об’єктів через 

повідомлення.  

Повідомлення специфікується  мовою XML і подається протоколом  SOAP  в XML 

наступного виду: 

  <?xml version=»1.0» ?> 

 <env:Envelope xmlns:env=» 

http://www.cbsystematics.com»> 

 <!—Конверт протоколу SOAP  

       <env:Header>  

<!— Заголовок протоколу SOAP   

</env:Header> <env:Body> 

 <!—Тіло протоколу SOAP   

</env:Body> </env:Envelope>  

При взаємодії між користувачем і провайдером можуть виникнути різного роду 

конфлікти (рис. 4.8).  

 
Рис. 4.8. Схема взаємодії програм середовищ через протоколи  і можливі конфлікти 

До варіантів  конфліктів відносяться: 

– несумісність типів даних, які передаються в інтерфейсах кожного компонента, що 

об’єднується разом з іншою різномовною програмою. Наприклад, передача даного типу  

«ціле» у  програму, де цей параметр поданий, як «символьний»; 

– відмінність конфігураційних файлів ПП за структурою і змістом інформації, що 

необхідно використати при обчисленні тієї чи іншої програми з ПС; 
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– різниця в мовах програмування, що використовуються для розроблення окремих 

програм; 

– відмінність порядку в описі параметрів протоколів передачі інформації між 

різними сервісними об’єктами; 

– відмінності в архітектурі платформ об’єктів клієнта і сервера;  

– протоколи передачі повідомлень через мережу тощо. 

Процес зняття  деяких конфліктів потребує розгляду за змістом ситуації, яка 

виникла, й створення відповідних програм чи компонентів для відокремлення 

конфліктних ситуацій. Іншим способом подалання проблем передачі й оброблення даних 

між розподіленими системами  є  рішення щодо генерації типів даних відповідно 

стандарту ISO/IEC-11404 (General Data Types). 

Надалі у майбутньому проекті, що буде продовженням фундаментального проекту 

ІІІ–1–07 для рішення цієї проблеми, будуть прийняті проектні рішення щодо 

використання сервісів при забезпеченні взаємодії програм у сучасних середовищах для 

проведення обчислень за готовим ПП. 

4.2. Теорія подання моделі варіабельності 

Розгляд теорії подання моделі варіабельності починається з визначення вимог до 

керування варіабельністю сімейства програмних систем, тобто здатністю артефактів СПС 

бути зміненими, налаштованими чи конфігурованими для застосування в певному 

контексті. На підтримку вимог запропоновано узгоджені моделі варіабельності в 

структурі й артефактах СПС та інтегровану модель варіабельності. Вона доповнює її 

відомі некількісні виміри – змінні артефакти та їх варіанти – виміром кількісних оцінок 

(рівня і ступеню відповідності потребам зацікавлених сторін), які обґрунтовують 

управлінські рішення з розроблення СПС. Для вірогідності оцінок універсальні моделі – 

мережу Байєса, Аналітичну ієрархію, Дерево цінності – узгоджено згідно з ситуацією 

оцінювання. Описано функції керування варіабельністю, запроваджені в модельному 

середовищі. 

Потреби сучасного ринку програмної продукції у різних ПрО стимулюють 

організації-розробники до швидкого створення та випуску на ринок високоякісних ПС і 

вчасного реагування на зміни вподобань замовників, появу нових середовищ (Web, Grid), 

архітектурних платформ тощо [18]. Це, в свою чергу, ставить перед програмною 

інженерію задачі вдосконалення наявних і створення нових методологій розроблення ПС. 

Одна з новітніх методологій ґрунтується на ідеї побудови сімейств функціонально 

подібних ПС (СПС) для окремих ПрО. СПС – це сукупність ПС, які мають спільну 

множину характеристик, відповідних потребам певних функціональних сегментів ПрО, 

розрізняються способами втілення цих характеристик в окремих ПС і розробляються з 

використанням готових ресурсів. Програмні системи, члени СПС, не створюються «з 

нуля», а породжуються на підставі загальної моделі СПС, яка конкретизується згідно зі 

специфікацією вимог до ПС [6, 19, 20]. Ресурси СПС мають накопичуватися в 

репозиторіях інтегрованого середовища його розроблення (ІСР) і обиратися, адаптуватися 

та складатися разом під час створення ПС. 

Ключовою проблемою інженерії сімейства ПС, як специфічного об’єкту 

програмної інженерії, є забезпечення належної варіабельності (змінюваності) усіх 

артефактів процесу розроблення як сімейства, так і його членів. Це підвищує їх повторну 
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використовність та чутливість до передбачуваних змін ділових процесів ПрО та умов 

середовища функціонування, оскільки розширює контекст застосовності ПС – членів 

СПС. Але водночас зростає складність ІСР та, як наслідок, тривалість і вартість складання 

ПС. Дотримання балансу між очікуваними перевагами та витратами від реалізації тих чи 

інших варіантів рішень з варіабельності обумовлює потребу керування нею. Однак, 

декларуючи підтримку такого керування [21], переважна більшість дослідників 

зосереджуються на окремих технологічних і реалізаційних аспектах забезпечення 

варіабельності [20, 22], залишаючи поза увагою проблему обґрунтованого кількісного 

оцінювання та моніторингу її рівня.  

На підтримку вирішення цієї проблеми в роботі пропонується вдосконалення 

методології розроблення СПС [23] теоретичним апаратом узгодженого моделювання 

варіабельності в структурі та артефактах СПС, а також функціями обґрунтованого 

керування варіабельністю у пропонованому модельному середовищі. 

4.2.1. Середовище керування варіабельністю 

Визначальною особливістю процесу розроблення СПС для певної ПрО є наявність 

у ньому двох складників – процесів інженерії ПрО та інженерії програмних застосунків 

(рис. 4.9). 

О
р

га
н

із
а

ц
ій

н
е

 к
е

р
у

в
а

н
н

я

Визначення 
меж СПС

Інженерія ПрО

Тестування ПрО

Інженерія ви-
мог до ПрО

Проекту-
вання ПрО

Реалізація 
ПрО

Тестування ПС

Інженерія 
вимог до ПС

Проекту-
вання ПС

Реалізація 
ПС

Еталонні 
вимоги до 

СПС

Програмні 
ресурси

Структу-
ри даних 
для ПС

Інженерія застосунків

Т
е

х
н

іч
н

е
 к

е
р

у
в

а
н

н
я

Еталонна 
архітекту-

ра СПС

 
Рис. 4.9. Модель процесу розроблення СПС 

Процес інженерії ПрО призначений для визначення спільних і відмітних 

особливостей програмних систем у складі СПС з позицій функціональних і 

нефункціональних вимог до них (їх якості, архітектури, середовища функціонування 

тощо) та створення артефактів, які є реалізацією спільних характеристик ПС та 

забезпечують варіабельність СПС, необхідну для породження множини ПС за вимогами 

фахівців у ПрО. Артефакти у ПрО, що є ресурсами повторного використання, піддаються 

тестуванню і утворюють платформу СПС. Ця платформа поряд з програмними 

компонентами включає моделі вимог, архітектури, тестів тощо. При побудові систем 

оброблення даних, характерними ознаками яких є складні структури даних у ПрО і 

взаємодія з СКБД для ведення великих об'ємів інформації, до складу платформи входять 

також моделі даних, якими маніпулюють ПС – члени СПС.  

Процес інженерії застосунків призначений для породження ПС на загальній 

платформі з множини КПВ шляхом зв’язування (усунення) закладеної в них 

варіабельності відповідно до вимог щодо кожної ПС. 

Процеси виконуються паралельно, взаємодіють через робочі продукти цих 

процесів у репозиторії ІСР, якими вони обмінюються в узгоджений спосіб. 
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Процеси організаційного керування необхідні для координації робіт за процесами 

інженерії ПрО та інженерії застосунків, а процеси технічного керування – для планування 

і контролю робіт зі створення РПВ, з одного боку, та використання цих РПВ під час 

побудови ПС, з іншого боку. 

Центральне місце серед процесів технічного керування займає керування 

варіабельністю.  

 

4.2.2. Функції керування варіабельністю 

Варіабельність – здатність сімейства ПС, окремої системи або артефакту до 

розширення, змінювання, пристосування або конфігурування з метою використання у 

конкретній ПрО [21]. 

Варіабельність має забезпечуватися на рівнях вимог до ПС, моделі характеристик 

СПС, архітектури, коду, документації, тестів тощо. Загалом, вона може бути реалізована 

як у СПС, так і в конкретних ПС. У першому випадку забезпечується варіабельність 

виробничої лінії, яка підтримує існування сімейства як множини ПС. Вона стосується 

множини базових елементів будь–якої природи (програмних і не програмних), які 

містяться у репозиторії ІСР. У другому випадку забезпечується варіабельність складових 

ПС (включаючи документацію), що обумовлює еволюційність ПС після її породження і 

«відлучення» від СПС. В обох випадках реалізація варіабельності спрямована на 

забезпечення життєздатності СПС і ПС. 

Об’єктами керування варіабельністю і, водночас, її проявами в СПС, є:  

– точка варіантності, або варіантний артефакт, – формальне подання 

елементарного артефакту СПС певного типу, способи реалізації якого є різними для 

різних ПС;  

– варіант – елементарний артефакт СПС одного типу з відповідним йому 

варіантним артефактом, який являє собою його подання у певній ПС; 

– обмеження – предикат, визначений на декартовому добутку декартових 

квадратів множин точок варіантності та варіантів; 

– залежність – предикат, що визначає припустимі взаємозв’язки між точкою 

варіантності і множиною варіантів для неї. 

Адаптація відомого циклу керування Е.Дьомінга [24] до сучасних уявлень про 

ефективну організацію програмної індустрії [25], дозволяє виокремити у процесі 

розроблення СПС чотири функції кількісного керування варіабельністю: 

1) планування реалізації варіабельності в артефактах СПС (на рівнях інженерії ПрО 

та інженерії застосунків [26]) (F1); 

2) реалізація варіабельності в артефактах СПС [22] (F2); 

3) системний моніторинг задовільності стану СПС в аспекті варіабельності (F3); 

4) актуалізація СПС за результатами моніторингу (F4). 

Для уніфікації керування варіабельністю у процесах інженерії ПрО та інженерії 

застосунків, доцільно прийняти такі вимоги до виконання функцій F1 – F4: 

1) обґрунтованість – наявність об’єктивних підстав прийняття рішень щодо F1 – F4 

(D1); 

2) узгодженість – однаковість способу вироблення й реалізації рішень на всіх 

рівнях абстракції та на всіх етапах процесу розроблення СПС (D2); 

3) масштабовність – незалежність способу вироблення й реалізації цих рішень від 

обсягу функціональних можливостей, охоплюваних СПС (D3); 
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4) трасовність – можливість відстеження зв’язків між проявами варіабельності на 

всіх рівнях абстракції та на всіх етапах процесу розроблення СПС (D4); 

5) візуалізовність зазначених проявів варіабельності та зв’язків між ними (D5). 

Забезпечення сформульованих вимог D1 – D5 для функцій F1 – F4 потребує 

адекватного модельного середовища їх реалізації.  

Необхідним елементом цього середовища має бути спеціальна інтегрована модель 

варіабельності в СПС (VM), яка дозволить, за даними про поточну або прогнозовану 

структуру СПС, визначати оцінку рівня варіабельності та ступеня її відповідності 

потребам ПрО за відносною шкалою. Але свою роль з підтримки функцій F1 – F4 – 

надання оцінок варіабельності в ролі підстави рішень з їх виконання – модель VM зможе 

виконувати тільки разом із адекватною моделлю самого СПС – джерела зазначених даних.  

Відомі два типи підходів до моделювання варіабельності. За одним з них 

пропонується інтегрувати варіабельність в існуючі моделі (як-от FD або UML), за іншим – 

будувати спеціальні моделі варіабельності.  

Моделі варіабельності [27], які пропонуються наразі у підходах першого типу,  

обмежено придатні тільки для функції F3 – перевірки відповідності структури СПС (в 

аспекті варіабельності) потребам ПрО [26]. До того ж, вони використовують принципово 

незіставні нотації для подання варіабельності артефактів СПС різних типів, що істотно 

ускладнює забезпечення вимог узгодженості та трасовності. Серед спеціальних моделей 

варіабельності, єдиною відомою авторам моделлю, практично позбавленою останнього 

недоліку і тому обраною для перетворення у VM, є так звана ортогональна модель 

варіабельності (OVM) [21]. 

Відповідна їй модель СПС має узгоджено подавати склад і взаємозв’язки всіх 

проявів варіабельності – як у структурі СПС, так і в усіх артефактах процесів інженерії 

ПрО та інженерії застосунків, зіставляючи їх із проявами спільних властивостей ПС з 

СПС.  

Відсутність наразі моделей СПС із зазначеною особливістю обумовлює доцільність  

розроблення її оригінальної версії.  

Таким чином, пропонується внести до складу модельного середовища для функцій 

F1  – F4 : 

– тривимірну модель варіабельності, яка зіставляє вимірам її ортогональної моделі 

третій вимір – вкладену оціночну модель; 

– модель варіабельності в СПС із визначеною вище особливістю.  

 

4.2.3. Узгоджені моделі варіабельності в структурі та артефактах СПС 

Аналіз внутрішньої структури підпроцесів інженерії ПрО та інженерії застосувань 

за моделлю Похла [21] висвітлює чотири типи (t) їх елементарних артефактів, а саме: 

характеристика ПС, передбачена до реалізації (t=1), компонент архітектури ПС (t=2), 

програмний артефакт – (компонент, аспект тощо) (t=3), таблиця бази даних (t=4). 

Зазначимо, що артефакти типу t=1 поділяються на дві групи: враховані потреби ділових 

процесів ПрО та вимоги до ПС з боку аналітиків СПС. 

Модель структури СПС має відповідати таким вимогам: 

– бути придатною для подання артефактів у різних взаємопов’язаних 

функціональних сегментах ПрО; 
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– бути придатною для подання артефактів (ресурсів) СПС відповідно до сфери 

відповідальності учасників розроблення СПС (як мінімум, замовників, аналітиків у ПрО, 

бізнес–аналітиків, архітекторів, програмістів); 

– включати нотації, прийнятні для моделювання артефактів СПС розробниками 

СПС відповідно до типу артефактів (як мінімум, характеристик ПрО, вимог до ПС, 

архітектури СПС, збірки з компонентів, сховищ даних тощо); 

–  визначати постійні (властиві всім ПС) і розбіжні (властиві окремим ПС) 

характеристики на всіх рівнях абстракції і впродовж всіх етапів їх подання в артефактах 

процесу розроблення СПС та відображувати обмеження й залежності щодо цих 

артефактів.  

Ієрархію рівнів варіабельності артефактів СПС, відповідних типам t=1,…,4, 

встановлює 

Означення 1. Модель варіабельності в структурі СПС – це кортеж 

     SV =  CF; DR,TC; AR,TD; CM,FR,TS,TA; ER,TF; Constr; Dep ,                  (4.1) 

де CF = SF,LF – діаграма характеристик (у поширеній нотації [28]), яка подає множину 

сталих і змінних властивостей ПС (SF), пропонованих їх потенційним споживачам у ПрО, 

та обмеження (Constr) і залежності (Dep) між ними за допомогою зв’язків обов’язкового і 

варіантного підпорядкування (LF); 

DR = SFSR, LFLR – аналогічна діаграма, де характеристики fSF деталізовано 

і/або доповнено характеристиками rSR, що подають сталі та змінні ‖технічні‖ вимоги до 

ПС з боку аналітиків СПС, обмеження й залежності яких подаються зв’язками LR; 

TC ={(r,f), rSR, fSF)} – двосторонні зв’язки трасовності між ‖технічними‖ 

вимогами до ПС та їх властивостями для споживача, які конкретизуються вимогами; 

AR = AC, LC – еталонна архітектура СПС [21], тобто опис взаємозв’язків (LC) між 

формальними поданнями програмних компонентів (AC) для реалізації характеристик 

fDR у певній нотації для програмної архітектури (UML, xADL тощо); 

TD ={(ac,f), acAC, fSFSR)} – двосторонні зв’язки трасовності між поданнями 

компонентів acAC для реалізації характеристик fDR та цими характеристиками; 

CM – формальні подання базових програмних компонентів для реалізації 

компонентів архітектури при складанні за допомогою елементів компонентного каркаса 

(FR) [3]; 

TS = {(ts,cm), cmCM} – формальні описи тестів (ts) для компонентів з поданнями 

cm; 

TA = {(cm,ac),cmCM,acAC)} – двосторонні зв’язки трасовності між 

програмними компонентами та компонентами архітектури AR; 

TL = {(fr,lc), frFR, lcLC)} – двосторонні зв’язки трасовності між елементами 

каркаса для складання компонентів, та взаємозв’язками компонентів архітектури; 

ER і TF – відповідно, ER–модель БД для оброблення ПС з СПС, та двосторонні 

зв’язки трасовності її елементів з компонентами cmCM.  

Взаємозв’язки проявів варіабельності в структурі СПС за моделлю FV (1) показано 

на рис. 4.10a).  

Кожна з наведених на рис. 4.10a  п’яти ―горизонтальних‖ площин відображає 

подання потреб потенційних споживачів, формоване у відповідному підпроцесі 

розроблення СПС (див. рис. 4.9) в артефактах відповідного типу – від характеристик 
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потреб ПрО до підмножин полів таблиць БД.  

Варіантність цих артефактів має два аспекти: розбіжність варіантів їх втілення в 

ПС для певного функційного сегменту ПрО і в ПС для різних функціональних сегментів.  
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Рис. 4.10. Тривимірна модель варіабельності в СПС 

Два незалежні напрями долучення вершин до формальних подань варіантності – 

графів DR, AR, (FR,CM), ER, відповідні аспектам варіантності, – утворюють виміри 

―горизонтальних ‖ площин на рис. 4.10а).  

Третім виміром моделі (1) є трасовність артефактів суміжних рівнів, реалізована 

зв’язками з множин TD, TA, TF і подана на рис. 4.10а вертикальними стрілками. 

Зауваження  1 .  У моделі структури СПС (4.1) зв’язки зі складу множин TF, TA, 

TD реалізують неперервну трасовність довільного артефакту СПС типу t>1 знизу догори, 

зіставляючи йому хоча б один артефакт–відповідник кожного з типів t
*
 (1 t

*
 <

 
t), для 

реалізації (безпосередньої або опосередкованої) якого призначено трасований артефакт. 

Зауваження  2 .  У моделі структури СПС (4.1) може існувати артефакт СПС 

довільного типу t=1,2,3, для якого не визначено жодного артефакту–відповідника типу t*
 

(t<t*4) за зв’язками зі складу множин TD, TA, TF, призначеного для його реалізації 

(безпосередньої або опосередкованої).   

Такий артефакт зветься надалі нетрасовним (якщо t* = t + 1) або нетрасовним на 

рівні t*. Із сформульованих  зауважень  випливає  неможливість  появи на будь-якому рівні 
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моделі (4.1) вершин, не підпорядкованих певній характеристиці fSFSR, а також 

дублювання вершин (за необхідності, долучаються нові зв’язки трасовності). Це означає 

неможливість дублювання артефактів у процесі розроблення СПС та створення ―зайвих‖ 

артефактів, не призначених для реалізації в ПС певних характеристик (див. рис. 4.10).  

Співвідношення між варіабельністю в структурі СПС та в його артефактах, зокрема 

в ресурсах, висвітлює 

Означення 2. Модель варіабельності в артефактах СПС – це трійка 

FA = CAS; REP; DBF; CAS = t =1,…,4 AFt;                                                               (4.2) 

REP = RPRRPARPE; RPE = CM
*
TS

*
,                                                              (4.3) 

де   AFt = {f(aft)} – формальні подання артефактів СПС типу t=1,…,4 (aft); 

RPR, RPA, RPE – репозиторії ресурсів СПС типу t: документів вимог до ПС (t=1), 

типових архітектур ПС (t=2) та програмних ресурсів (t=3); 

DBF – фізичне подання БД для оброблення ПС – членами СПС; 

CM
*
, TS

*
 – множини програмних компонентів повторного використання, описаних 

у CM в (1), та тестів для них. 

Для узгодження подання варіабельності в артефактах СПС та в структурі СПС за 

моделлю (4.1) пропонується уніфікований розгляд довільного артефакту типу t (aft) як 

наскрізного фрагмента моделі (4.1), виокремленого неперервними зв’язками трасовності 

(з множин TDTATF) вершин певного ―цільового‖ підграфу rt графу DR – тих 

характеристик ПС, для реалізації яких призначено aft. На рис. 4.10б) наведено таке 

подання програмного артефакту (af3) для реалізації характеристик з Функціонального 

сегменту 1 ПрО для СПС. Відповідний їм підграф елементів каркасу і програмних 

компонентів, що безпосередньо реалізується артефактом af3, виділено на рис. 4.10б) сірим 

кольором (для af3 він являє собою елемент fr3,cm3 з його подання (4.4)).  

Запропонований розгляд артефактів фіксує  

Означення 3. Формальне подання артефакту СПС типу t (aft)– це кортеж 

f(aft) = rt; art,tdt; frt,cmt,tst,tat; ert, tft,                                                                (4.4) 

де складниками є підграфи ―горизонтальних‖ графів моделі (4.1) на всіх її рівнях та 

―вертикальні‖ зв’язки трасовності між вершинами цих підграфів суміжних рівнів. 

Зокрема, у виразі (4.4): 

rt – підграф DR, що подає характеристики, для реалізації яких призначено артефакт 

aft; 

art – підграф графу AR, де вершини пов’язані неперервними зв’язками трасовності: 

td2  TD – з вершинами графу r2 або ж, коли t  2,  

tr  







1,
2,

tTD
tTATF  

– з вершинами підграфу grt рівня t з моделі (4.1), який безпосередньо реалізується 

артефактом aft у процесі розроблення СПС; 

grt=r1, gr2 =ar2; gr3 = fr3,cm3; gr4 = er4; 

tdt  TD – зв’язки трасовності між вершинами підграфів art і rt; 

cmt CM, frt FR – формальні подання програмних компонентів та елементів 

каркаса їх складання, пов’язаних неперервними зв’язками трасовності: ta3TA – з 

вершинами підграфу ar3;  
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tr  











4,
2,

1,

tTF
tTA

tTDTA
  

– з вершинами підграфу grt (t 3); 

tst  TS – формальні описи тестів для компонентів, описаних в cmt; 

tat  TA – зв’язки трасовності між вершинами підграфів frt,cmt і art; 

ert – фрагмент ER-моделі БД для оброблення ПС з СПС, де вершини пов’язані 

висхідними неперервними зв’язками трасовності: tf4 TF – з вершинами підграфу cm3,fr3; 

tr TFTATD – з вершинами підграфу grt (t 4); 

tft TF – зв’язки трасовності між вершинами підграфів ert і frt,cmt. 

Зауваження  3 . Елементарний артефакт, нетрасовний на певному рівні в моделі 

FV (4.1), є нетрасовним на тому ж рівні і в усіх поданнях артефактів СПС типу t f(ast) (4.4), 

до яких належить. Однак артефакт, трасований в (4.1), може стати нетрасовним (на 

певному рівні t*) у поданні (4.4) деякого артефакту ast. Тоді підмножини його потенційних 

відповідників на позиціях t*+1,…,4 у поданні (4.4) пусті. 

За умов повторного використання артефакту aft в ролі ресурсу СПС, для постійного 

відстеження позиції aft на підтримку функцій F1–F4 доцільно зберігати його у 

відповідному репозиторії (див. (4.3)) разом з уніфікованим паспортом (як показано на рис. 

4.10б)).  

Пропоновану структуру паспорту визначає 

Означення 4. Уніфікований паспорт ресурсу rsCAS (4.2), (4.4) – це 

поповнюваний кортеж 

CT(as) = wc; {wu, us, vb, r}; id,                                                                         (4.5) 

де wc, wu – відповідно, трудовитрати на створення rs та середні трудовитрати на його 

повторне використання протягом чергового періоду  розроблення СПС; 

us = fc,fh,ph – використовність rs протягом періоду , складена частотами: 

безпосереднього надання rs замовнику/споживачу (fc), повторного застосування в 

проактивному розробленні ПС ринкового призначення (fh) та для вдосконалення самого 

процесу розроблення СПС (ph);  

vbl = fvp,fvr – варіабельність rs протягом періоду , складена частотою точок 

варіантності (fvp) і середньою частотою варіантів для них (fvr) згідно з f(rs) (4.4); 

rl – рейтинг корисності rs у період , експертно коригований аналітиками СПС на 

підставі апріорного значення у впорядкуванні ресурсів того ж типу, що й rs, за спаданням 

величин (fc+fh+ph)/(wc+wul) для них. 

id – реєстраційні реквізити (ідентифікатор, дата реєстрації в репозиторії, персоналії 

й роль її суб’єкта). 

 

4.2.4. Інтегрована модель варіабельності  

Для забезпечення сформульованих вимог D1–D4 стосовно функцій F1–F4, принцип 

побудови ортогональної моделі варіабельності [21] застосовано до розробленої моделі 

варіабельності в структурі СПС. Саме, з моделей SV (4.1) і AV (4.2)–(4.4) вилучено 

вершини всіх рівнів, які подають спільні риси всіх ПС з СПС (тобто вершини, не пов’язані 

у відповідних графах жодними зв’язками варіантного підпорядкування). Отримані в 

результаті двовимірні графи розподілено на множини всіх точок варіантності в СПС (VP) 
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та варіантів для них (VAR) разом із збереженими зв’язками трасовності з множин 

TF,TA,TD (див. (4.1)). У цих множинах виокремлено ‖фрагменти‖, відповідні типам 

відображуваних артефактів – рівням моделей SV (4.1). Для додаткової підтримки вимоги 

обґрунтованості рішень з керування варіабельністю, кожному з отриманих ―блоків‖ 

зіставлений третій вимір кількісних оцінок варіабельності (на рівні, відповідному блоку 

згідно з моделлю SV (4.1)) за деякою шкалою відношень, дані для яких має надавати цей 

блок. Враховуючи необхідність постійного дотримання балансу між структурованістю 

множини точок варіантності й варіантів в СПС та труднощами ведення відповідного ІСР, 

що зафіксований на початку роботи, передбачено два класи оцінок варіабельності СПС – 

її рівні та рівні її відповідності потребам СПС. 

Співвідношення між окресленими вимірами, поєднаними в отриманому гібридному 

конструкті, названому інтегрованою моделлю варіабельності, показано на рис. 4.11.  
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Рис. 4.11. Склад інтегрованої моделі варіабельності 

Його формальне подання надає  

Означення 5. Інтегрована модель варіабельності – це структурований кортеж 

VM = EVM; VP; VAR ;; EVM = VL, VR;                                                                (4.6) 

VP = VpR, VpA, VpE, VpB;      

VAR=VR, VA, VE, VB;      

VL= vrl,val,vel,vbl, VR= vrr,var,ver,vbr,                                                                (4.7) 

де VpR, VpA, VpE, VpB – множини точок варіантності в структурі СПС, які подають, 

відповідно, характеристики ПС, компоненти архітектури, елементи каркаса і поля таблиць 

БД (VpB), із збереженими зв’язками трасовності, обмеження (Сonstr) й залежності (Dep) з 

(4.1); 

VR, VA, VE, VB – множини варіантів для точок варіантності з множин, відповідних 

їм за номером у (4.6), на яких також збережено ими зв’язками трасовності, обмеження 

(Сonstr) й залежності (Dep) з (4.1);  

VL – вкладена оціночна модель рівня варіабельності, деталізована за типами її 

проявів – відповідно, у вимогах (vrl), компонентах архітектури (val), програмних 

артефактах (vel), оброблюваних даних (vbl); 
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VR – аналогічна оціночна модель рівня відповідності варіабельності в СПС 

потребам ПрО зі сфери охоплення СПС, деталізована відповідно для вимог (vrr), 

компонентів архітектури (var), програмних артефактів (ver), оброблюваних даних (vbr). 

Для подання фрагментів (4.7) вкладеної оціночної моделі пропонуються три 

універсальні моделі переваг. Вибір серед них визначається поточною ситуацією 

оцінювання варіабельності в процесі розроблення СПС. 

Зокрема, індивідуальне стохастичне прогнозування варіабельності за високого 

ступеню невизначеності її чинників (на початку етапів процесу інженерії ПрО та інженерії 

за стосунків (див. рис.4.9)), найбільш доцільне за допомогою Байєсівської мережі. Для 

індивідуального або колективного вибору оптимального серед кількох варіантів рішень з 

планування або реалізації варіабельності на цих етапах найбільш придатна аналітична 

ієрархія Т.Сааті. Нарешті, колективне оцінювання дійсного рівня варіабельності та 

ступеню її відповідності потребам ПрО наприкінці етапів процесу інженерії ПрО та 

інженерії застосунків може ефективно виконуватися за допомогою дерева цінності. Для 

збереження спадкоємності отримуваних оцінок у процесі розроблення СПС 

передбачається узгодження зазначених моделей шляхом зіставлення їм одного набору 

термінальних вершин. Орієнтовний їх склад відповідає структурі уніфікованого паспорту 

ресурсу CT(rs) (4.5), який і надає фактичні дані для їх оцінювання. 

Оцінки рівнів варіабельності за пропонованими моделями VL і VR (4.7) зручно 

накопичувати у спеціальному профілі варіабельності СПС. Його структуру фіксує 

Означення 6. Профіль варіабельності СПС – це структурований кортеж 

VPR = {WU, US, VB, R} , 

де компоненти мають зміст, аналогічний компонентам уніфікованого паспорту ресурсу 

CT(rs) (4.5), а саме:  

WC і WU – відповідно, трудовитрати на створення СПС та середні трудовитрати на 

створення ПС для споживачів протягом чергового періоду  розроблення СПС; 

US  – середня використовність артефактів СПС протягом періоду , складена 

усередненими частотами їх безпосереднього надання замовнику/споживачу, повторного 

застосування в проактивному розробленні ПС ринкового призначення та для 

вдосконалення самого процесу розроблення СПС;  

VB – показник варіабельності СПС протягом періоду , складений усередненими 

значеннями відповідних показників з паспортів ресурсів СПС; 

R – п’ятірки артефактів з найвищим та найнижчим рейтингом у період  за їх 

паспортами CT(rs) (4.5). 

Таким чином, вперше в інженерії СПС розроблено теорію моделювання 

варіабельності в СПС, запропоновані модельне середовище та функції керування 

варіабельністю СПС з урахуванням вимог узгодженості, масштабовності, трасовності й 

візуалізовності складають ядро цілісного процесу обґрунтованого кількісного керування 

варіабельністю. 

Ортогональна модель варіабельності поповнена оціночною моделлю в її 

інтегрованій моделі, що  надає можливість накопичення оцінок варіабельності за різних 

змістовних ситуацій при розробленні СПС та вироблення формальних описів цих ситуацій 

у термінах значень рівня варіабельності та ступеню її відповідності потребам ПрО.  
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Модельне середовище керування варіабельністю дає можливість формулювати і 

розв’язувати оптимізаційні задачі ресурсно-ефективного планування розроблення СПС – 

розподілу коштів і термінів за обмежень на значення критеріїв оціночної моделі 

варіабельності.  

 

4.3.  Моделювання життєздатності програмних систем  

4.3.1. Передумови моделювання життєздатності ПС  

У колі наукових дисциплін і теорій нині активно розвивається теорія 

життєздатності складних систем (ТЖС) [32] – живих систем, суспільства та людини, а 

також складних гібридних систем, засновниками якої для біологічних систем є Р. Міллер 

[33], а для організацій С. Бір [34]. У свою чергу вони базувалися в своїх дослідженнях на 

роботах кібернетика У.Р. Ешбі [35]. 

В теорії життєздатності складних систем одним із базових її понять є поняття 

моделі життєздатності таких систем, яка повинна: 

– включати в число об’єктів моделювання не лише саму систему, а і актуальне 

для неї оточуюче середовище;  

– адекватно відображати з єдиних позицій сімейство систем; 

– мати способи опису складних ієрархічних систем; 

– враховувати наявність обмежень на архітектуру і поведінку системи; 

– враховувати зміни архітектури і поведінки системи, а також зміни середовища 

їх існування; 

– адекватно враховувати багатокритеріальність оптимізації архітектури, функцій і 

поведінки систем. 

– ТЖС є теоретичним підґрунтям виконання проекту щодо життєздатності 

складних програмних систем. Зазначимо при цьому деякі доведені загальні твердження із 

ТЖС, особливо важливі для нашого дослідження щодо життєздатності складних ПС: 

– розвинуті життєздатні системи є гармонізованими внутрішньо і тим самим 

відносно стабільними; 

– система тим більш життєздатна і стійка, чим менший її кордон із зовнішнім 

середовищем; 

– система може підвищити життєздатність за рахунок переструктурування і 

агрегування елементів та кооперування їх в підсистеми без виходу за рамки своєї 

характерної структури чи організації; 

– ефект мінімізації небезпечного кордону може бути досягнуто шляхом 

агрегування даної системи з іншими системами із актуального середовища. 

Всі вище приведені положення із ТЖС у повній мірі належать предмету нашого 

дослідження – розробка теоретичних та методологічних основ життєздатності програмних 

систем.  

Вперше поняття життєздатності для систем організаційного типу було 

запропоновано С. Біром, який при цьому опирався на закон необхідної різноманітності У. 

Р. Ешбі. Ним же було запропоновано формалізовану модель – Модель Життєздатних 

Систем (МЖС)  для організацій. 

При цьому життєздатна система (структурно – у вигляді структури МЖС) повинна 

складатися із життєздатних підсистем і самостійно здійснювати деякі специфічні функції.  
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С. Бір за допомогою МЖС вирішував задачі підвищення якості управління 

організацією як умови  її життєздатності та ефективного функціонування. Запропонована 

С. Біром декомпозиція спрощує систему прийняття рішень на кожному рівні ієрархії 

(зменшує невизначеність і знімає обмеження), а рознесення діяльності за видом і 

розвитком забезпечує «нормування» за кінцевим результатом – виживанню системи в 

цілому.  

На відміну від життєздатності складних систем взагалі і систем організаційного 

управління зокрема,  питання життєздатності ПС в спеціальній літературі до недавнього 

часу були мало досліджуваними. Вони почали активно досліджуватися після виходу 

роботи С. Херрінга [36] в 2002 році, в якій він, опираючись на розробки С. Біра, 

сформулював інтелектуальну парадигму управління для ПС, слідуючи якій вони могли 

розвиватися узгоджено із складним навколишнім середовищем (коеволюціонувати). 

Основним теоретичним результатом роботи С. Херінга є обґрунтоване твердження, що 

поняття життєздатності визначає головну властивість наступного покоління ПС.  

Авторами раніше розглянуто проблему життєздатності ПС в рамках 

запропонованого ними підходу до створення життєздатних ПС з використанням моделі 

життєздатності для об’єктно-орієнтованого та компонентного програмування [18 - 24], які, 

в основному, орієнтовані на створення одиночних систем. 

Одним із ключових принципів програмної інженерії є її розвиток у напрямку 

індустріалізації створення ПС. ГП – це саме той напрямок розвитку програмної інженерії, 

який направлений на індустріалізацію створення ПС та потребує свого підходу до 

вирішення проблеми забезпечення життєздатності членів сімейства ПС. У підрозділі 

представлено такий підхід та описано необхідні аспекти створення життєздатних членів 

сімейства ПС в умовах ГП. 

. 

4.3.2. Основні поняття стосовно моделювання життєздатності ПС 

 Закон необхідної різноманітності Р. Ешбі є основою моделей життєздатних систем, 

а отже і моделей ПС. Різноманітність  – це число станів, яке може приймати система. Для 

підтримки життєздатності необхідно забезпечити рівновагу між числом станів ПС і 

числом  станів зовнішнього до неї середовища (ЗС). Це дозволить забезпечити підтримку 

критичних параметрів ПС в заданих межах  [43-49].  

Розглянемо ситуації, які виникають при функціонуванні ПС щодо адекватності по 

складності між нею та ЗС.  

ПС має визначене число станів, функція числа станів, помножена на деякий 

коефіцієнт k зрівнюється із складністю ЗС. При цьому, якщо k  дорівнює 1, кожному стану 

ЗС відповідає один стан ПС, якщо k менше 1, кожному стану ЗС може відповідати 

декілька станів ПС, якщо k більше 1, набору станів ЗС відповідає менший набір станів ПС. 

 Останній випадок якраз відповідає розглядуваному тут підходу. Більш того, в 

розглядуваному підході кількість  станів ЗС значно перевищує одиницю і , крім того, 

змінюється в часі, що робить неможливим їх врахування при створенні ПС. Отже для 

врахування змін в ЗС, що впливають на ПС,  необхідний комплекс засобів, який би 

відновлював рівновагу ПС із ЗС.  

Задача відновлення такої рівноваги є складною багатокритеріальною 

оптимізаційною задачею, яка потребує моделювання ПС при виборі варіантів її змін. 

Моделювання життєздатності ПС згідно запропонованого підходу, включає 

наступні основні поняття: 
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– архітектурні зразки та шаблони проектування; 

– модель власне програмної системи (UML – модель) що базується на шаблонах 

проектування; 

– основні сценарії функціонування ПС; 

– моделі простежування змін для основних сценаріїв функціонування ПС; 

– показники життєздатності ПС; 

– метрики та методи оцінки показників життєздатності ПС; 

– прийняття рішень. 

Схематично взаємозв’язок  між основними поняттями моделі життєздатності 

відображає рис. 4.12. 
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Рис. 4.12.Основні поняття моделі життєздатності ПС та їх взаємозв’язок  

 

Інваріанти ПО, архітектурні зразки та шаблони. Для типів ПС будуються 

варіанти рішень щодо основних інваріантів предметної області, архітектурних інваріантів, 

архітектурних стилів, шаблонів проектування ПС, що забезпечують життєздатність 

розроблюваних ПС.  

Запропонований нами підхід передбачає класифікацію предметних областей, 

визначення архітектурних інваріантів та інваріантиів предметної області, які відповідають 

критеріям життєздатності, виділення для них типів ПС та створення для цих типів ПС 

відповідних UML–профілів. 

Модель ПС. На основі UML–профілів формуються конкретні UML–моделі 

програмних систем, що розроблюються. UML–профіль ПС підтримує процес керування 

моделюванням ПС та процес її вдосконалення до одержання необхідних оцінок 

показників життєздатності ПС.  

В подальшому необхідно створювати UML–профілі для різних типів ПС. Нас 

цікавить в першу чергу типи ПС організаційного управління. 

Показники життєздатності ПС та методи їх оцінки.  Введемо нове поняття – 

інтегрований показник життєздатності ПС, який інтегрує показники життєздатності  ПС 

нижчого рівня  та приймає значення в інтервалі від 0 до 1. Він являє собою суму 
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показників нижчого рівня  з ваговими коефіцієнтами, які визначаються експертним 

шляхом. 

Показники життєздатності, які задіяні в прийнятті рішень щодо ПС, розділяються 

на два типи показників – показники життєздатності якісного характеру та показники 

життєздатності економічного характеру. 

В подальшому може бути введено нове поняття – інтегральний показник 

життєздатності ПС, який інтегрує показники життєздатності ПС нижчого рівня та приймає 

значення в інтервалі від 0 до 1. Він являє собою суму показників нижчого рівня  з 

ваговими коефіцієнтами, які визначаються експертним шляхом. Цей інтегральний 

показник може використовуватися як атрибут функціонуючої системи. 

Показники життєздатності якісного характеру. За класифікацією характеристик 

якості ПС, наведеної в ISO/IEC 9126–1, до характеристик життєздатності ПС можна 

віднести супроводженність (maintainability) – властивості ПС, що обумовлюють 

можливість її ефективної модифікації, включаючи коригування, удосконалення або 

адаптацію ПС до зміни середовища, вимог та функціональних специфікацій, а також 

переносність (portability) – властивості ПС, що обумовлюють її здатність бути 

перенесеною з одного середовища до іншого. 

Основними показниками якості ПС, що забезпечують необхідну життєздатність 

при змінах функціональних та нефункціональних вимог, зокрема, є наступні: 

– аналізовність; 

– адаптовність (модернізовність); 

– стабільність; 

– тестовність. 

При цьому, аналізовність (analyzability) – це властивості ПС, що обумовлюють 

здатність діагностування її недоліків або чинників відмов, а також ідентифікації частин, 

які слід модифікувати. Один з шляхів підвищення аналізваності програми – обробка всіх 

можливих виключних ситуацій з поданням зрозумілих користувачеві повідомлень та  

ведення журналу подій з відображенням часу їхнього виникнення, їх змісту та, якщо це 

можливо, їх причин. Адаптовність – модернізовність (changeability) – це властивості ПС, 

що обумовлюють її здатність виконувати встановлені види модифікацій. Систему слід 

вважати ідеально модернізованою, якщо будь-яку зміну (що не вимагає збільшення 

функціональності) можна провести за допомогою штатних засобів системи. В рамках 

концепції забезпечення життєздатності ПС дана система буде називатися системою з 

ідеальною адаптовністю. Стабільність (stability) – це властивості ПС, що обумовлюють її 

здатність мінімізувати неочікувані ефекти модифікацій. Для забезпечення стабільності ПС 

повинна мати якомога меншу взаємопов’язаність класів. Тестовність (testability) – 

властивість ПС, що обумовлює її здатність допомагати перевірці програмного 

забезпечення, що модифікується.  

Метрики та методи оцінки показників життєздатності якісного характеру. У 

програмній інженерії метрики традиційно використовуються для попередження невірного 

проектування на ранній стадії життєвого циклу ПС. Знайдені невідповідності та дефекти 

можуть бути модифіковані та попереджені з меншими затратами коштів та зусиль, ніж на 

пізніших етапах проектування або на стадії супроводу. 

Метрики забезпечують розробнику швидкий зворотній зв’язок –  шляхом аналізу 

зібраних даних можна прогнозувати життєздатність ПС. При відповідному використанні 

метрик можливе значне зменшення вартості всієї розробки та покращення якості 
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кінцевого програмного продукту, що в свою чергу, веде до зменшення витрат на його 

підтримку. Однак інформація, доступна на ранній стадії проектування часто є неточною та 

неповною. Через це інформація про життєздатність ПС, отримана у вигляді метрик 

вимагає уточнення та доповнення на пізніших етапах життєвого циклу ПС. 

Метрики застосовуються в контексті сценаріїв, які реалізуються за допомогою 

подання процесу (діаграм взаємодії у середовищі Rational Rose). Це дозволить оцінювати 

параметри системи не загалом, а в рамках деяких задач або процесів, що цікавлять нас 

особливо. Таким чином, метрики будуть застосовуватися не до всіх класів та їх методів а 

лише до тих, що пов’язані спільним сценарієм. 

Так, аналізовність ПС, може бути оцінена з допомогою метрики, яка вимірює 

відношення кількості методів (як тих процедур та функцій, що є членами класів, і тих що 

не є ними), в яких відбувається обробка виключних ситуацій, до загальної кількості 

методів в ПС (оброблюваність виключних ситуацій). Різновидом цієї метрики можна 

вважати відношення кількості методів ПС, в яких реалізовано можливість запису до 

журналу подій ПС, до загальної кількості методів ПС (показник логування). Адаптовність 

– модернізовність можна оцінити за допомогою відношення кількості змінних та бізнес-

правил предметної області, які можна змінити за допомогою штатних засобів системи, до 

загальної кількості змінних, констант та бізнес-правил предметної області 

(модернізовність як адаптовність). З визначення стабільності ПС витікає, що ПС з 

меншим рівнем взаємопов’язаності класів буде більш стабільною, ніж з більшим рівнем 

взаємопов’язаності. Звідси можна зробити висновок, що більш стабільними будуть ті ПС, 

які побудовані за допомогою шаблону GRASP Low Coupling [34]. Для виміру зв’язаності 

використовуються наступні метрики: CBO (зв'язування між об'єктами), CBOin (зв'язування 

між об'єктами в ієрархії наслідування), CBOout (зв'язування між об'єктами не включаючи 

ієрархію наслідування). При вимірюванні тестовності можливі наступні варіанти. Якщо 

в якості системи тестування ПС прийняти систему тестування методом екстремального 

програмування (тобто тестування відбувається шляхом написання тестових класів у яких 

відбувається перевірка класів ПС), то в якості метрики тестовності можна прийняти 

відношення кількості класів ПС до яких написані тестові класи, до загальної кількості 

класів ПС.  

Показники життєздатності економічного характеру. Показники економічного 

характеру в схемі створення життєздатних ПС мають велике значення [37-43]. Побудовані 

системи повинні бути, по-перше, доступні для покупки Замовником, і, по-друге, в 

майбутньому відшкодувати початкову інвестицію та забезпечити дохід інвестора. 

Впровадження прикладної ПС у організації можна розглядати як інвестиційний 

проект, в ході якого замовник витрачає певні кошти на придбання активу (ПС), який 

дозволяє зменшити видатки через оптимізацію бізнес-процесів або збільшити 

надходження, запропонувавши ринку нові продукти. 

Прикладна ПС є життєздатною, якщо грошові потоки – Cash Flow (CF), що 

генеруються її проектом, забезпечують дві умови: 

– покриття початкової інвестиції; 

– віддачу на вкладені гроші (дохід інвестора). 

Безумовно, на економічні показники (а отже життєздатність) прикладних ПС 

впливають показники ефективності генерувального середовища, з допомогою якого 

створювалася прикладна ПС. 

Вартість створення прикладної ПС залежить від вартості створення генерувального 
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середовища, вартості генерації прикладної ПС та кількості продаж прикладних ПС. Тобто 

можна говорити про розробку та створення генерувального середовища як про 

інвестиційний проект, який має бути успішним. Для його успішності необхідно, щоб 

грошові потоки – Cash Flow (CF) цього проекту також забезпечували покриття початкової 

інвестиції та віддачу на вкладені гроші (дохід інвестора). 

Це можливо у випадку, якщо створене генерувальне середовище генерує 

життєздатні прикладні ПС і, як наслідок, кількість продаж прикладних ПС дозволяє 

покрити початкову інвестицію та одержати дохід інвестора. 

Найбільш важливими економічними характеристиками ПС для управління при 

розробленні ПС є розмір проекту, трудомісткість, час, необхідний для виконання та 

вартість.  

Серед цих характеристик три останні у великій мірі залежать від першої 

характеристики – розміру ПС.  

Метрики та методи оцінки економічних показників розроблення ПС. Оскільки 

з чотирьох основних економічних характеристик розроблення ПС  (розмір проекту, 

трудомісткість, час, необхідний для виконання та вартість) три останні у великій мірі 

залежать від першої характеристики – розміру ПС – оцінювання цих характеристик можна 

розбити на два етапи:  

– оцінювання розміру; 

– оцінювання трудомісткості, вартості та тривалості з використанням вже 

отриманого значення розміру. 

Для розрахунку оцінок трьох останніх характеристик добре підходить модель 

COCOMO, оскільки вона розроблялася саме з метою оцінки бюджету, вартості та 

тривалості проектів та є нині найбільш широко застосовуваною моделлю. Модель 

COCOMO використовує як вхідний параметр розмір ПС у рядках вихідного коду (SLOC). 

Отримати точний розмір у таких одиницях можна лише після завершення проекту. На 

будь-якому попередньому етапі розмір має визначатися за допомогою експертних оцінок 

або за допомогою деякої методики оцінювання розміру проекту, яка може дати оцінку в 

одиницях SLOC. Водночас найкращим вибором для оцінювання розміру проекту є метод 

FPA: він є об’єктивним, простим у застосуванні, є найбільш широко застосованим у 

індустрії розробки програмного забезпечення, має статус міжнародного стандарту та є 

загально доступним. Розмір ПС, отриманий за допомогою FPA, можна використати у 

моделі COCOMO, оскільки для багатьох мов програмування існують залежності між 

розміром ПС у одиницях UFP та одиницях SLOC. 

Існуючі методи експертних оцінок також можуть бути включені в схему, оскільки 

застосування більш формалізованих методів у певних випадках є неможливим або 

невигідним. 

Особливості застосування методу FPA. Для успішного використання в 

пропонованому підході методу FPA необхідно попередньо оцінити такі його 

характеристики:  

стабільність оцінок, які дає цей метод; 

узгодженість оцінок  із статистикою по індустрії ПС; 

узгодженість оцінок між проектами.  

Підхід використовує припущення про існування співвідношення розмірів проектів 

у одиницях SLOC та одиницях UFP. Причому,  величина цього співвідношення для різних 

проектів є однаковою. Ці припущення були підтверджено експериментально. 
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Оцінки функціонального розміру можуть бути отримані з UML-діаграми системи, 

оскільки мова UML містить засоби для відображення всіх ключових елементів системи, 

які розглядаються у методі FPA. Єдиним елементом, для якого немає прямої 

відповідності, є межа системи, але вона необхідна лише для ідентифікації інших 

елементів, тому немає потреби зображувати її у явному вигляді. Для всіх інших елементів 

існує пряма відповідність. Так, файли системи, як зовнішні, так і внутрішні, відповідають 

пакетам (package) UML. Типи записів та інтерфейси відповідають класам (class), 

транзакції (ввід, вивід, та запит) відповідають взаємодії між класами.  

Для того, щоб повністю відобразити елементи системи за FPA, необхідно 

дотримуватись певного рівня деталізації та формату іменування та позначення цих 

елементів. Це дещо обмежує ту свободу вираження, яку дає UML, але позитивними 

рисами такого підходу є більша структурованість діаграм, більш чітке та повне 

зображення системи як у аспекті її функціональності, так і в аспекті даних, з якими вона 

працює.  

У поєднанні з методами визначення характеристик якості системи за UML-

діаграмами це дасть нові можливості для керування проектами з розробки, модифікації та 

реінжинірингу ПС. 

При одержанні оцінок економічних характеристик ПС, що не задовольняють 

користувача із-за їх великих значень, необхідно повернутися до етапу моделювання та 

оцінювання характеристик життєздатності ПС, понизити вимоги до характеристик 

життєздатності, одержати компромісний проект та одержати задовільні оцінки його 

економічних характеристик.  

Оцінювання характеристик, важливих в економічному аспекті, при виконанні 

проектів за розробкою та модифікацією ПС є необхідною складовою процесу керування 

розробкою та супроводженням життєздатних ПС. Застосування методів оцінювання 

економічних характеристик дозволяє більш точно прогнозувати як матеріальні ресурси, 

необхідні для реалізації проекту, так і людські та часові ресурси. Це дає можливість 

приймати обгрунтовані рішення щодо формування пакету нових розробок ПС в 

організації, a також щодо доцільності проектів модифікацій супроводжуваних ПС. 

Сценарії функціонування та моделі простежування змін в ПС. Концепція 

сценарного підходу розглядає сценарій як базовий артефакт, що підтримує варіантність 

ПС та визначає механізми, що забезпечують варіантність проектних рішень, артефакти, 

що підлягають оцінюванню, конкретизує модель життєздатності в рамках ітеративного 

життєвого циклу.  

Для оцінки сценарію на відповідність, наприклад, шаблонам GRASP кожному 

шаблону необхідно співставити певні параметри оцінки сценарію та спеціальні ситуації, 

створення яких супроводжується обробкою цих параметрів на етапі функціонування ПС.  

Аналіз та оцінка базових артефактів ПС, зокрема варіантів сценаріїв, яким 

відповідають певні діаграми взаємодій, повинен завершуватись встановленням зв’язку 

між їхніми оцінками (на основі внутрішніх метрик ПС) та зовнішніми атрибутами ПС 

(функціональними та нефункціональними). Це приводить до створення інтегральних 

оцінок сценарію та ПС у цілому. 

Відповідно до архітектури процесів життєвого циклу ПС модель простежування 

змін підтримує процес керування конфігурацією та, зокрема, процес внесення змін. Вона 

визначає зв’язок між артефактами ПС відповідно до різних етапів життєвого циклу та 

процесу розробки, а також механізми, що зумовлюють процес перетворень архітектури 
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ПС. У відповідності з цим, для класу ПС створюються моделі простежування змін та 

основні сценарії їх функціонування. 

Вибір рішень щодо модифікації моделі ПС та зупинки процесу моделювання. 

Прийняття рішень щодо модифікацій моделі ПС в процесі моделювання може бути 

зведено до вирішення задачі багатокритеріальної оптимізації з  достатньо великим числом 

критеріїв оптимізації. Критеріями оптимізації в нашому випадку виступають вище 

перелічені показники життєздатності ПС. Згідно аналізу методів багатокритеріальної 

оптимізації, найбільш прийнятним методом для нашого випадку є метод аналізу ієрархій 

Т.Сааті, який має наступні переваги: 

– забезпечує реалізацію найбільш ефективного способу оцінки кількісно не 

вимірюваних, але важливих показників для прийняття рішень; 

– дослідження складних проблем зводиться до простої процедури попарних 

порівнянь; 

– простота в реалізації, не вимагає великих фінансових і часових ресурсів на 

проведення необхідних розрахунків; 

– можливість вирішення задач з великим числом критеріїв. 

Врахування умов ГП. Генерувальне програмування– це методи і засоби генерації 

сімейств систем і застосунківу з окремих компонентів, КПВ, каркасів тощо. Базисом цього 

програмування є об'єктно-орієнтований підхід, доповнений механізмами генерації 

багаторазових елементів і КПВ, а також властивостями їх мінливості, взаємодії тощо. У 

ньому використовуються різні методи програмування для підтримки інженерії предметної 

області, як дисципліни інженерного проектування сімейства прикладних ПС із різних 

раніше виготовлених продуктів. Головний продукт інженерії предметної області – це 

сімейство ПС, що генерується на основі породжуючої доменної моделі GDM, що включає 

в себе засоби визначення членів (представників) сімейства, а також методи генерації, 

зборки членів сімейства і базу конфігурації для розгортання сімейства в операційному 

середовищі. 

Із існуючих підходів до створення прикладних ПС найбільш адекватним для 

реалізації запропонованого підходу до забезпечення їх життєздатності є підхід ГП. 

Важливою для нас особливістю підходу ГП є співпадіння загальної схеми одержання 

кінцевого програмного продукту через моделювання предметної області, моделювання та 

генерацію конкретної ПС зі схемою розробки життєздатних прикладних ПС. 

Згідно підходу до вирішення проблеми створення життєздатних автоматизованих 

систем організаційного керування ПС є життєздатними, якщо вони забезпечені 

засобами пристосування до змін на стадії їх функціонування (супроводження). Такі 

засоби можна розглядати як засоби підтримки еволюції ПС в процесі їх життєвого циклу.  

Так визначене поняття життєздатності ПС не вимагає від них мати властивості 

самоадаптивності при змінах в предметній області чи вимогах користувача, а лише 

наявності такої технології їх розробки та супроводження, яка налаштована на врахування 

змін, а отже на постійне здійснення зворотного зв'язку між навколишнім середовищем, ПС 

та ГП при їх супроводженні. 

Процес інженерії ПрО в рамках концепції забезпечення життєздатності ПС. 

Такий процес ми розглядаємо як розвиток інженерії доменів у напряму життєздатних ПС. 

Цей процес включає: 

– прикладну інженерію (Application Engineering) життєздатних ПС або інакше – 

процес розробки (виробництва) окремих життєздатних систем на основі результатів 
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інженерії ПрО життєздатних ПС. Цей процес характеризується наявністю зворотного 

зв’язку із процесом інженерії ПрО. Життєздатні ПС будуються за допомогою засобів 

заказу застосувань на тому рівні автоматизації, який відповідає автоматичній зборці 

кінцевого продукту та засобів забезпечення життєздатності ПС відповідно до певних 

критеріїв життєздатності; 

– інженерію ПрО (Domain Engineering) життєздатних ПС або інакше – процес, 

проектування та реалізації породжуючої доменної моделі сімейства життєздатних систем 

на основі інженерії ПрО в рамках парадигми ГП та концепції забезпечення життєздатності 

ПС. Породжуюча доменна модель забезпечує можливість автоматичної генерації членів 

сімейства на основі абстрактних специфікацій та вміщує засоби специфікації членів 

сімейства, компоненти реалізації, знання про конфігурації та критерії життєздатності ПС. 

Критерії життєздатності відповідають моделям життєздатності, які застосовуються при 

створенні архітектури сімейства життєздатних систем та компонентів реалізації для 

повторного використання. Конфігурування, оптимізація та забезпечення життєздатності 

кінцевих продуктів здійснюється на основі моделі прийняття рішень (decision model); 

– інженерію забезпечення життєздатності сімейства систем або інакше – процес 

створення моделей та засобів пристосування (адаптації) інженерії ПрО до цілей та вимог 

породжуючого програмування, моделей та засобів забезпечення життєздатності ПС 

відповідно до модельно-орієнтованого підходу до створення ПС, а також технологій 

реалізації породжуючого програмування для сімейства життєздатних ПС. 

Відповідно до застосування парадигми ГП та концепції забезпечення 

життєздатності ПС для інженерії ПрО життєздатна ПС, яка належить сімейству систем, 

може розглядатись як така, що, по-перше, пристосована до внесення змін (здатна 

змінюватись) за участю розробника системи відповідно до зміни зовнішнього середовища 

(предметної області та вимог користувача) у визначених межах, по-друге, володіє 

засобами пристосування до змін на основі певної інфраструктури повторного 

використання, засобів ГП та засобів підтримки життєздатності ПС в рамках процесу 

еволюційної розробки, по-третє, розроблюється та супроводжується за наявністю 

обмеженості ресурсів (зокрема, часових, фінансових, робочих) відповідно до певних 

економічних моделей. 

Предметна область в інженерії застосунків включає не тільки набір понять та 

термінологій, які застосовуються спеціалістами у даному домені, а ще знання про 

складові, процес  розробки та супроводження  ПС. Відповідно до концепції забезпечення 

життєздатності ПС, це також знання щодо принципів та підходів до створення 

життєздатних систем. Процес еволюційної розробки охоплює усі стадії та процеси 

життєвого циклу системи, на яких запроваджуються моделі та механізми, що 

відповідають засобам пристосування до змін, процес керування проектом, а також 

процеси формування та узгодження ІТ інфраструктури системи та інфраструктури 

проблемної області. Моделі та механізми, що відповідають засобам пристосування до 

змін, визначаються моделлю життєздатності, складовою частиною якою є модель 

спільності (commonality), мінливості або варіабельності (variability) та залежності 

(dependency). 

Критичним фактором щодо забезпечення життєздатності ПС в рамках 

запропонованого підходу є встановлення зв’язку між артефактами ПС та 

характеристиками предметної області. Такий зв’язок досягається на основі застосування 

шаблонів проектування. в рамках Domain-driven approach. Зокрема, це Product–line 
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Architeture Design Approach та Pattern-driven Architecture Design Approach, які 

видобувають абстракції архітектурного проектування із моделі предметної області 

(domain model). Найбільш придатним для підтримки PLA з точки зору концепції 

забезпечення життєздатності є Domain–Specific Software Architecture (DSSA) approach. 

Відповідність системи зразків проектування (design patterns) та проблемно–залежних 

зразків проектування (domain specific design patterns) зразкам предметної області (domain 

patterns) має відображатись у предметно-орієнтованій мові конфігурування та мові 

конфігурування компонентів реалізації відповідно до простору задач та простору рішень. 

За допомогою генератора може бути здійснено переклад з однієї мови на іншу. 

Особливості підходу до забезпечення життєздатності в середовищі 

супроводження прикладних ПС. Розроблена і передана користувачу ПС на протязі свого 

життєвого циклу постійно еволюціонує.  

Згідно пропонованого підходу для забезпечення життєздатності прикладних ПС 

користувачу має бути передана не лише сгенерована ПС, але і також деякі засоби 

підтримки її життєздатності.  

Звичайно, при змінах в "ядрі" системи необхідна перегенерація ПС з допомогою 

середовища розробки. Але такі зміни відбуваються рідко, або взагалі не відбуваються 

протягом життєвого циклу ПС. Проводити ж перегенерацію прикладної ПС при всіх її 

змінах недоцільно. Зміни функціональності ПС відбуваються часто і потребують, як 

правило, незначних змін спеціального програмного забезпечення. Ці зміни можуть бути 

розроблені безпосередньо колективом супроводження ПС, або за технічними вимогами 

цього колективу в середовищі розробки. Після цього компоненти в ПС, що змінюються, 

заміняються на нові. 

Тобто, в середовище супроводження прикладних ПС має передаватися: 

– модель конкретної прикладної ПС; 

– засоби визначення компонентів ПС, що змінюються при виникаючих змінах 

(моделі простежування змін); 

– засоби заміни версій компонентів в прикладній ПС. 

При цьому інструментальні засоби модифікації компонентів ПС, що зазнають змін, 

можуть бути передані в середовище супроводження ПС. 

Механізми простежування змін в ПС. Відповідно до архітектури процесів 

життєвого циклу ПС модель простежування змін підтримує процес керування 

конфігурацією та, зокрема, процес внесення змін. Вона визначає зв’язок між артефактами 

прикладної ПС відповідно до різних етапів життєвого циклу та процесу розробки, а також 

механізми, що зумовлюють процес перетворень архітектури ПС. У відповідності з цим, 

для класу ПС створюються моделі простежування змін та основні сценарії їх 

функціонування.  

Концепція сценарного підходу розглядає сценарій як базовий артефакт, що 

підтримує варіантність ПС та визначає механізми, що забезпечують варіантність 

проектних рішень, артефакти, що підлягають оцінюванню, конкретизує модель 

життєздатності на рівні мікропроцесу та макропроцесу об’єктно-орієнтованої розробки в 

рамках ітеративного життєвого циклу.  

Для оцінки сценарію на відповідність, наприклад, шаблонам GRASP, кожному 

шаблону необхідно співставити певні параметри оцінки сценарію та спеціальні ситуації, 

створення яких супроводжується обробкою цих параметрів на етапі функціонування ПС.  

Аналіз та оцінка базових артефактів ПС, зокрема варіантів сценаріїв, яким 
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відповідають певні діаграми взаємодій, має завершуватись встановленням зв’язку між 

їхніми оцінками (на основі внутрішніх метрик ПС) та зовнішніми атрибутами ПС 

(функціональними та нефункціональними). Це приводить до створення інтегральних 

оцінок сценарію та ПС у цілому.  

Актуальними задачами вирішення цієї проблеми для об’єктно-орієнтованих ПС є 

створення  засобів одержання таких оцінок на основі аналізу відповідності ПС шаблонам 

проектування із використанням діаграм UML-моделей та відповідних інструментальних 

засобів, таких, як Rational Rose. 

У загальному випадку інструментальні засоби модифікації компонентів ПС, що 

зазнають змін, знаходяться в середовищі ГП, де генеруються нові компоненти за 

замовленням групи супроводження ПС. Але при супроводженні ПС можуть бути також 

застосовані прості засоби модифікації компонентів без звернення до середовища ГП. 

Забезпечення варіантності рішень щодо життєздатності ПС. Проблема 

забезпечення варіантності рішень щодо ПС в запропонованому підході базується на 

концепції сценарного підходу. Відповідно до цієї концепції поняття сценарію охоплює як 

функціональний аспект розробки ПС, так і аспект розробки, що пов’язаний із 

забезпеченням нефункціональних вимог до ПС, об’єднує мікро- та макропроцес розробки. 

Узагальнення поняття сценарію в рамках сценарного підходу приводить до розгляду 

наступних аспектів варіантності ПС: 

– варіантність функціональності ПС на рівні мікро– та макропроцесу розробки, 

яка відповідає дихотомії ―клас/об’єкт‖. При цьому сценарій розглядається як екземпляр 

прецеденту та являє собою конкретну послідовність подій, що ілюструє та виражає деякий 

аспект поведінки системи. Сценарій абстрагує вимоги користувача та ідентифікує основні 

абстракції (такі як класи, механізми, процеси, підсистеми). Шляхом розширення сценарію 

(утворення нового варіанта прецеденту) протягом ітеративного та інкрементного процесу 

розробки ПС нарощується функціональність системи. На кожній ітерації відбувається 

вимірювання та оцінка системи; 

– варіантність нефункціональних вимог на рівні мікропроцесу розробки, яка 

відповідає діхотомії ―інтерфейс/реалізація‖ та розглядається у контексті сценарію та 

певних механізмів проектування. При цьому сценарії розкривають певні функціональні 

точки системи та визначають інтерфейси системи, а поведінка абстракцій, що належать 

сценарію, реалізується та ілюструються діаграмами об’єктів та діаграмами взаємодій. 

Утворення варіантів сценаріїв здійснюється шляхом перерозподілу обов’язків між 

об’єктами та визначенням інтерфейсів, що забезпечують взаємодію між сценаріями. Такі 

перетворення відбуваються при незмінній функціональності сценаріїв. При кожному 

перетворенні відбувається вимірювання та оцінка артефактів у контексті сценарію; 

– варіантність нефункціональних вимог на рівні макропроцесу розробки, яка 

підтримується розширенням поняття сценарію щодо варіантів реалізації 

нефункціональних вимог під час архітектурних перетворень системи на основі певних 

механізмів проектування. При цьому нефункціональні вимоги розкриваються у вигляді 

послідовності  сценаріїв, за допомогою яких відбувається специфікація змін у системі для 

досягнення певних атрибутів якості. 

Варіантність проектних рішень закладається на етапі аналізу та проектування, коли 

визначаються основні функціональні точки системи та утворюється архітектура системи. 

Функціональні точки розкриваються у вигляді сценаріїв відповідно функціональним 

вимогам до системи. Семантика сценаріїв при специфікації моделі системи у вигляді 
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діаграм UML пояснюється та ілюструється діаграмами об’єктів та взаємодій. Варіанти 

сценаріїв породжуються відповідно до нефункціональних вимог шляхом послідовного 

використання шаблонів проектування GRASP. Архітектура системи визначається шляхом 

групування та розподілення функціональних точок за шарами та розділами архітектури із 

урахуванням їх варіантності та визначенням відповідних  інтерфейсів за допомогою інших 

шаблонів проектування, зокрема, шаблонів GoF [43, 48]. При цьому архітектура системи 

базується на певних архітектурних  зразках або каркасах, в рамках яких вона еволюціонує 

та супроводжується. На етапі еволюції та супроводження утворюються архітектурні 

релізи та еволюційні релізи ПС відповідно до варіантності, яку закладено до систем. 

Внесення змін до ПС та підтримка варіантності здійснюється в рамках певних моделей 

простежування та процесу керування змінами. Рішення щодо реінжинірингу ПС 

приймається за умови, коли вимоги щодо адаптивності ПС та ефективності модифікацій 

не задовольняються або вимагають витрат, що перевищують витрати на їх реінжиніринг. 

Таким чином, запропонована концепція сценарного підходу узагальнює поняття 

сценарію відповідно до мікро– та макропроцесу проектування ПС у контексті досягнення 

певних функціональних та нефункціональних вимог до ПС. Розглядаючи функціональні 

точки (сценарії), як точки деякого фазового простору, а шаблони проектування як певні 

керуючі дії, що спрямовують процес розробки та супроводження ПС, одержуємо модель 

керування еволюцією ПС. Координатами фазового простору є певні міри, що 

відповідають різним атрибутам якості ПС. Функціональні точки, що належать різним 

варіантам сценаріїв, утворюють реліз системи, який відповідає потрібному рівню 

атрибутів якості ПС. Траекторії функціональних точок визначають напрямок еволюції ПС, 

який забезпечує нефункціональні вимоги до них. Архітектурний стиль та архітектурні 

шаблони (а взагалі і обмеження на розробку ПС) та відповідні зовнішні атрибути ПС 

утворюють обмеження для тих архітектурних перетворень, що відбуваються у ПС на рівні 

мікропроцесу розробки. 

 

4.3.3. Основні принципи забезпечення життєздатності ПС  

Наведемо ключові принципи вирішення проблеми забезпечення життєздатності ПС 

в генерувальному програмуванні. 

В рамках модельно-орієнтованого підходу програмна система вважається 

життєздатною, якщо вона наділена засобами пристосування до змін у зовнішньому 

середовищі, які убудовані у середовище розробки, розміщення та супроводження ПС. 

Життєздатність ПС визначається здатністю програмної системи (проекту системи) бути 

адаптованою розробником системи при зміні функціональних і нефункціональних вимог 

до системи, пов'язаних зі зміною зовнішнього середовища, а також здатністю програмної 

системи (проекту системи) задовольняти обмеженням (зокрема, фінансовим) на розробку 

системи у процесі її еволюційної розробки. Процес еволюційної розробки охоплює усі 

стадії та процеси життєвого циклу системи, на яких запроваджуються моделі та 

механізми, що відповідають засобам пристосування до змін, процес керування проектом, а 

також процеси формування ІТ інфраструктури системи, інфраструктури проблемної 

області та їх узгодження. 

Процес еволюційної розробки в рамках інженерії ПрО забезпечує створення та 

розвиток інфраструктури підтримки життєздатності сімейства систем, запроваджує 

модель прийняття рішень щодо оптимальності проектних рішень та забезпечення якості 

життєздатності системи, охоплює усі стадії та процеси життєвого циклу життєздатної 
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програмної системи сімейства, забезпечує обернений зв’язок між процесом розробки 

програмної системи сімейства та процесом інженерії ПрО. Моделі та механізми, що 

відповідають засобам пристосування до змін, визначаються моделлю життєздатності, 

складовою частиною якою є модель спільності (commonality), варіабельності (variability) 

та залежності (dependency). 

Принцип створення моделі життєздатності (Viability Model). Крім того, необхідне  

визначення характеристик життєздатності (viability feature) програмної системи, які 

забезпечують якість життєздатності (quality of viability), та розробка відповідних критеріїв 

життєздатності програмної системи. Модель життєздатності та відповідні критерії 

життєздатності можуть бути сформовані, виходячи із наступних підходів, в основі яких 

лежить застосування шаблонів, як необхідної умови забезпечення життєздатності 

програмної системи:  

1. Підхід на основі архітектурних інваріантів програмної системи, яким 

відповідають інваріанти певної моделі життєздатної системи. При цьому в основу моделі 

життєздатності покладається модель життєздатної системи (модель VSM Біра , модель 

LST Міллєра  тощо), яка розглядається як архітектурна еталонна модель (architectural 

reference model) або архітектурний стиль (architectural style) для сімейства систем, та може 

надаватись у вигляді мови зразка (pattern language). Інваріанти системи забезпечують 

якість системи, яка  є ―якістю без назви‖ (Quality Without A Name, QWAN) або інакше – 

якість життєздатності (quality of viability). Зазначена модель може надаватись на мета–

рівні з подальшою її реалізацією для конкретної предметної області. Еволюція системи 

підтримується на основі структурних (structural) та поведінкових (behavioral) інваріантів, а 

також механізмів рекурсії та ієрархії. Інваріантам системи можуть бути поставлені у 

відповідність шаблони проектування. Таким чином, мова зразка життєздатної системи 

може використовуватись як для аналізу існуючих систем, так і для розробки нових систем. 

2. Підхід на основі інваріантів в рамках певної предметної області для сімейства 

систем. При цьому архітектурний стиль системи формується у процесі проектування 

системи шляхом об’єднання зразків відповідно до принципу: зразки породжують 

архітектуру (Patterns Generate Architecture) [48, 49]). Якість системи визначається 

архітектурним стилем системи. 

3. Підхід на основі моделі якості та системи зразків для конкретної предметної 

області в рамках модельно-орієнтованого підходу. При цьому в основу моделі 

життєздатності покладається забезпечення відповідності артефактів програмної системи 

предметній області та оптимальності структурної організації програмної системи, а 

також оптимальності процесу розробки системи. Це досягається, по-перше, шляхом 

досягнення відповідності системи зразків проектування (design patterns) та проблемно-

залежних зразків проектування (domain-specific design patterns) зразкам предметної 

області (domain patterns). По-друге, Еволюція програмної системи підтримується завдяки 

наявності variability points відповідно до моделі життєздатності у тій її частині, яка 

відповідає за підтримку мінливості системи. Можливість реалізації такого підходу 

забезпечується відповідними властивостями зразків (див. попередній розділ). 

4. Пристосування (адаптація) існуючих підходів та технологій відповідно до 

існуючих промислових стандартів та архітектур (MDA, SOA, архітектури проміжного 

шару – J2EE  тощо) для розробки адаптивних, гнучких та стабільних систем (зокрема, в 

рамках сімейства систем) на основі критеріїв життєздатності. Ці критерії, зокрема, можуть 

будуватись на відповідності систем моделям, які визначені вище.  
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Критичним фактором щодо забезпечення життєздатності ПС в рамках модельно-

орієнтованого підходу є встановлення зв’язку між артефактами програмної системи та 

характеристиками предметної області. Такий зв’язок досягається на основі застосування 

шаблонів проектування. в рамках Domain-driven approach. Зокрема, це Product-line 

Architeture (PLA) Design Approach та Pattern-driven Architecture Design Approach, які 

видобувають абстракції архітектурного проектування із моделі предметної області 

(domain model). Найбільш придатним для підтримки PLA з точки зору концепції 

забезпечення життєздатності є Domain Specific Software Architecture (DSSA) approach. 

Відповідність системи зразків проектування (design patterns) та проблемно-залежних 

зразків проектування (domain specific design patterns) зразкам предметної області (domain 

patterns) повинна відображатись у предметно-орієнтованій мові конфігурування та мові 

конфігурування компонентів реалізації відповідно до простору задач та простору рішень. 

Принцип створення та супроводження життєздатної ПС для  розробки та 

супроводження. Підхід до створення життєздатних ПС розглядається як такий що 

базується на архітектурі (architecture-centric) та керується узагальненими сценаріями 

(general scenario-driven) щодо досягнення функціональних та нефункціональних вимог, 

орієнтований на застосування шаблонів проектування (patterns-oriented) на усіх рівнях 

структурної організації програмної системи, а також у процесі внесення змін до системи 

(рефакторинг та реінжиніринг). Схема моделювання та одержання варіанту життєздатної 

програмної системи при цьому включає: 

– проведення моделювання ПС в основних (необхідних) аспектах та вибір 

кращого варіанту моделі ПС для подальшої реалізації на основі вхідних даних від 

предметної області, створеної UML -моделі, вимог користувача;  

– одержання оцінок характеристик життєздатності ПС та їх аналіз в аспекті 

виконання нефункціональних вимог користувача, а за їх прийнятності – перехід до 

одержання оцінок економічних характеристик; 

– одержання оцінок економічних характеристик ПС та їх аналіз в аспекті 

виконання вимог користувача, а за їх прийнятності – вироблення по моделі ПС проекту 

ПС; 

– реалізація проекту прикладної ПС; 

– передача прикладної ПС в експлуатацію: а) передача лише ПС, б) передача ПС 

разом із деякими засобами її моделювання). 

У рамках використання та розвитку підходу життєздатність ПС підтримується 

наявністю наступних засобів: 

– модель ПрО, яка включає характеристичні моделі (feature models), понятійні 

моделі (conceptual models), модель якості (quality model), модель спільності (commonality), 

мінливості (variability) та залежності (dependency), модель прийняття рішень (decision 

model); 

– модель життєздатної ПС на основі інтеграції системи зразків проектування, 

специфікованих з використанням мови UML; 

– засоби одержання оцінок характеристик життєздатності та економічних 

характеристик ПС та їх аналізу в аспекті виконання вимог користувача на основі критеріїв 

життєздатності. 

Підхід до створення життєздатних ПС може розглядатись як такий, що об’єднує в 

рамках моделі життєздатності породжуючу розробку ПС, орієнтовану на зміни (варіанти) 

розробку (Variation-oriented Development – Analysys, Design and Implementation, VOD) ПС, 
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базована на зразках розробка – аналіз та проектування архітектури лінійок програмних 

продуктів (Pattern-based Architecture Development – Analysys&Desig of Software Product 

Line). 

Зазначимо, що відповідно до моделі життєздатності ПС при створенні системи на 

етапі аналізу та розробки її архітектури здійснюється декомпозиція предметної області 

(або понять предметної області) на основі архітектурних інваріантів. Інваріанти 

визначають базовий ресурс багаторазового використання (reusable core asset) сімейства 

систем у вигляді еталонної архітектури та компонентів реалізації. Цей вид декомпозиції 

для досягнення якості життєздатності ПС сімейства має бути узгодженим з іншими 

методиками декомпозиції, такими як модульна декомпозиція, аспектна декомпозиція, 

суб’єктна декомпозиція тощо. 

Принципи визначення та застосування технологій та засобів реалізації 

підходу. Що стосується технологій та засобів реалізації підходу до створення окремих 

життєздатних систем, найбільш придатним є розробка на основі моделей (Model Driven 

Development, MDD) та ресурсів для повторного використання – рецептів, шаблонів, 

моделей. Найбільш відомим серед продуктів для розробки і проектування програмних 

систем у рамках модельно-орієнтованого підходу можна вважати IBM Rational Software 

Architect. Цей продукт є універсальним інтегрованим рішенням, що підтримує розробку на 

основі моделей (MDD) з використанням мови UML (Unified Modeling Language). Таке 

рішення дозволяє створювати добре спроектовані застосунки та сервіси. Rational Software 

Architect відноситься до нового покоління продуктів модельно-орієнтованої розробки, які 

пропонуються IBM. Засоби моделювання Rational Software Architect можуть 

використовуватись паралельно із інтегрованим середовищем розробки (IDE) IBM Rational. 

В області управління проектами для традиційних підходів до розробки ПС 

гостро стоїть проблема оцінювання проектів з розробки, модифікації чи реінжинірингу 

ПС в аспекті необхідних для їх виконання ресурсів, бюджету, та строків їх виконання. 

Оскільки з чотирьох основних економічних характеристик проекту ПС (розмір проекту, 

трудомісткість, час, необхідний для виконання та вартість) три останні у великій 

мірі залежать від першої характеристики – розміру ПС, оцінювання цих характеристик 

можна розбити на два етапи: оцінювання розміру;оцінювання трудомісткості, вартості та 

тривалості з використанням вже отриманого значення розміру. 

Безумовно, на економічні показники (а отже життєздатність) прикладних ПС 

впливають показники ефективності генерувального середовища, з допомогою якого 

створювалася прикладна ПС. 

Вартість створення прикладної ПС залежить від вартості створення генерувального 

середовища, вартості генерації прикладної ПС та кількості продаж прикладних ПС. Тобто 

можна говорити про розробку та створення генерувальне середовища як про 

інвестиційний проект, який має бути успішним. Для його успішності необхідно, щоб 

грошові потоки – Cash Flow (CF) цього проекту також забезпечували покриття початкової 

інвестиції та віддачу на вкладені гроші (дохід інвестора). 

Це можливо у випадку, якщо створене генерувальне середовище генерує 

життєздатні прикладні ПС і, як наслідок, кількість продаж прикладних ПС дозволяє 

покрити початкову інвестицію та одержати дохід інвестора. 

Наведені вище принципи покладені у основу процесу інженерії ПрО в рамках 

парадигми ГП та концепції забезпечення життєздатності ПС.   
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4.3.4.  Моделювання та забезпечення життєздатності створюваних ПС  

Моделювання та забезпечення життєздатності створюваних ПС сімейства в умовах 

ГП здійснюється в рамках інтегрованої моделі забезпечення життєздатності доменів та 

застосувань [42]. Відповідно до цієї моделі розглядаються наступні технологічні аспекти 

використання моделі життєздатності ПС у середовищі ГП: 1) – технологічна схема ГП;   

2) – технологічна схема забезпечення життєздатності доменів; 3) – технологічна схема 

забезпечення життєздатності застосувань. Еволюційний процес розробки 

життєздатних ПС сімейства реалізується на основі взаємодії цих схем. 

Технологічна схема ГП стосовно життєздатності. У рамках технології 

застосовується конфігураційна модель, яка визначає правила об’єднання компонентів 

реалізації та зразків (шаблонів проектування). Конфігураційна модель базується на моделі 

життєздатності сімейства ПС, за допомогою якої відповідно до критеріїв життєздатності 

визначаються життєздатні компоненти реалізації, архітектурні стилі – для формування 

еталонної моделі та відповідної еталонної архітектури сімейства. Відповідність системи 

зразків проектування (design patterns) та проблемно-залежних зразків проектування 

(domain specific design patterns) зразкам предметної області (domain patterns) 

відображається у предметно-орієнтованій мові конфігурування та мові конфігурування 

компонентів реалізації відповідно до простору задач та простору рішень.  

Таким чином, конфігураційна модель у рамках технології ГП забезпечує та 

підтримує розробку: 

– життєздатної еталонної архітектури сімейства ПС; 

– генераторів артефактів процесу еволюційної розробки ПС; 

– життєздатних компонентів реалізації та життєздатних компонентних каркасів. 

ГП має визначене число станів, функція числа станів, помножена на деякий 

коефіцієнт k , зрівнюється із складністю проблеми, яку він повинен вирішувати. При 

цьому, якщо k  дорівнює 1, кожному стану проблеми відповідає один стан ГП, якщо k 

менше 1, кожному стану проблеми може відповідати декілька станів ГП, якщо k більше 1, 

набору станів проблеми відповідає менший набір станів ГП. Вище описано технологічну 

схему для k  менше, або рівне 1. Для k більше 1 необхідне повернення до доопрацювання 

ГП  та  моделювання вирішуваної проблеми. 

Технологічна схема забезпечення життєздатності доменів. У рамках цієї 

технології застосовується модель життєздатності сімейства ПС.  

Модель життєздатності сімейства ПС визначає наступні підходи до створення 

життєздатних ПС на основі інваріантів:  

– підхід на основі архітектурних інваріантів, яким відповідають інваріанти 

життєздатних систем (інваріанти VSM Біра, інваріанти LST Міллера тощо); 

– підхід на основі інваріантів предметної області.  

Модель життєздатності сімейства ПС підтримує розробку: 

– еталонної моделі домену, яка визначає архітектуру життєздатних програмних 

систем сімейства; 

– базованого на архітектурі UML – профілю сімейства життєздатних ПС, який 

розширює метамодель UML і розглядається як предметно-орієнтована мова (DSL); 

– родової модель якості із підтримкою мінливості на основі шаблонів проектування 

та узагальнених сценаріїв. 

У рамках взаємодії технології ГП та технології забезпечення життєздатності 

доменів визначаються інваріанти сімейства систем, які відповідають певній моделі 
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життєздатності. Поняття предметної області, які ставляться їм у відповідність, можна 

розглядати як інваріантні. Вони мають бути згруповані в рамках обмеження, яке 

відповідає організації системи (інакше – певному архітектурному стилю). Архітектурний 

стиль забезпечує необхідну якість сімейства систем у цілому та окремих членів сімейства 

на основі родової моделі якості (generic quality model) та моделі простежування змін, а 

також підтримує модель (інакше – узгоджується з моделлю) мінливості (variability model) 

сімейства систем відповідно до змінюваних параметрів (variation points). Останні 

визначають місця, де відбувається мінливість. 

Відповідно до моделювання життєздатної ПС сімейства можна виділити наступні 

категорії інваріантних понять: 

– організаційно-структурні поняття, які визначають структуру системи та її 

організацію відповідно до певної моделі життєздатної системи або відповідно до 

контексту предметної області; 

– композиційні поняття, які забезпечують розвиток системи (еволюцію) на 

основі певних механізмів (рекурсія, наслідування тощо). 

Домен, так як і ГП, має визначене число станів, функція числа станів, помножена 

на деякий коефіцієнт k , зрівнюється із складністю ПрО. При цьому, якщо k  дорівнює 1, 

кожному стану ПрО відповідає один стан домену, якщо k менше 1, кожному стану ПрО 

може відповідати декілька станів домену, якщо k більше 1, набору станів ПрО відповідає 

менший набір станів домену. Вище описано технологічну схему для k  менше, або рівне 1. 

Для k більше 1 необхідне повернення до доопрацювання доменної моделі та моделювання 

ПрО.  

Технологічна схема забезпечення життєздатності застосунків. У рамках цієї 

технології застосовується модель життєздатності ПС, яка базується на моделі 

життєздатності сімейства ПС. Ця технологія підтримується засобами прикладної інженерії 

(інженерії ПС). Члени сімейства створюються  на основі базованого на архітектурі UML – 

профілю сімейства життєздатних ПС, а модель якості, яка застосовується для оцінки 

життєздатності ПС, відповідає родовій моделі якості на основі шаблонів проектування, 

сценаріїв та моделі простежування змін. 

Модель життєздатності ПС сімейства підтримує розробку: 

– моделі життєздатної програмної системи сімейства (UML – модель); 

– узагальнених сценаріїв функціонування ПС; 

– моделей простежування змін для основних сценаріїв функціонування ПС; 

– показників життєздатності ПС; 

– метрик та методів оцінки показників життєздатності ПС. 

Створений застосунок (ПС) в деякий момент часу То має однакове число станів зі 

своїм ЗС. Тобто, в момент часу То  коефіцієнт k менше, або дорівнює одиниці. При 

подальшому функціонуванні ПС в моменти Ті, як правило, кількість станів ЗС 

збільшується, коєфіціент k стає більше 1. Виникає необхідність збільшувати число станів 

застосунку (ПС) шляхом моделювання та вирішення для нього описаної вище  

багатокритеріальної оптимізаційної задачі. При цьому в схемах ГП  необхідне повернення 

до моделювання ПрО та  доопрацювання доменної моделі. 
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4.4. Загальна модель якості ПС для потреб  ГП 

Розроблення ПС досягло такого рівня розвитку, що виникла необхідність 

використання інженерних методів оцінювання результатів проектування на процесах ЖЦ,  

ризику й ступеня використання готових компонентів для зниження вартості розробки 

нового проекту та метричного аналізу й контролю досягнутих показників якості. Основою 

інженерних методів у програмуванні є підвищення якості. Для досягнення цього були  

сформульовані методи визначення вимог до якості, підходи до вибору й удосконалення 

моделей метричного аналізу показників якості, методи кількісного виміру ризиків  на 

процесах ЖЦ.  

Головна складова якості – надійність, якій приділяється велика увага у сфері 

надійності технічних засобів і тих критичних систем (реальний час, радарні системи, 

системи безпеки тощо), для яких надійність є головною цільовою функцією оцінки їхньої 

реалізації. Як наслідок у проблематиці надійності розроблено понад сотню математичних 

моделей надійності, що є функціями  помилок, які залишилися в ПС, інтенсивності відмов 

або частоти виникнення дефектів у ПС. На їхній основі здійснюється оцінка надійності 

ПС.  

Якість ПС – це відносне поняття, що має сенс тільки з урахуванням реальних умов 

її застосування, тому вимоги до якості висуваються відповідно до умов та конкретної 

сфери їхнього використання. Якість характеризується трьома аспектами: якість 

програмного продукту, якість процесів ЖЦ й якість супроводу або впровадження. 

Аспект, пов'язаний із процесами ЖЦ, визначає ступінь формалізації, вірогідності 

процесів ЖЦ з розроблення ПС, а також верифікацію й валідацію проміжних і кінцевих 

результатів на цих процесах. Пошук й усунення помилок у готовому ПС проводиться за 

допомогою методів тестування, які зменшують кількість помилок і підвищують якість 

цього продукту. 

 

4.4.1. Структура моделі якості  різних компонентів і ПС 

Для  усіх видів і типів компонентів і ПС модель якості  має  такий загальний  

вигляд [3, 50]: 

Мяк = {Q, A, M, W},                                                                                                (4.8)   

де     Q = {q1, q2, …, qi }i = 1,…, 6  – множина характеристик  якості (Quality – Q); 

A =  {a1, a2,…,aj}j=1,…,J  –  множина атрибутів (Attributes – A), кожний з яких фіксує   

властивість qi – характеристики якості; 

M = {m1, m2,…,mk}k=1,…,K – множина  метрик (Metrics – M) для кожного елемента aj  

атрибута характеристики якості;  

W = {w1, w2,…,wn}n=1,…,N – множина вагомих коефіцієнтів (Weights – W ) для  метрик  

множини M. 

Елементи цієї моделі утворюють чотирьохрівневу ієрархічну модель.  

На першому рівні знаходяться характеристики (показники), кожна з них 

визначається набором атрибутів – властивостей другого рівня, деталізує різні  аспекти цієї 

характеристики в готовому продукті (наприклад, властивість безвідмовної роботи тощо). 

На третьому рівні знаходяться метрики атрибутів кожної характеристики, які 

створюють базис методу вимірювання атрибутів по шкалі виміру  значень атрибутів.  
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Четвертий рівень подання – це оцінний елемент метрики (вага), що 

використовується для оцінки кількісного або якісного значення окремого атрибута 

показника ПС. Залежно від призначення, особливостей та умов супроводу  вибираються 

найважливіші характеристики якості та їхні атрибути.  

На основі цієї загальної моделі формується конкретна модель якості для заданого 

компонента або ПС,  яка може включати необхідні характеристики з множини Q, заданих  

замовником  у вимогах до системи. Ці характеристики визначаються на множині 

елементів А, М, W.  По  конкретній моделі проводиться  оцінка визначених характеристик 

компонентів системи з  використанням  експертних  й аналітичних методів їхньої оцінки. 

При  оцінці конкретного атрибута заданої характеристики на етапах ЖЦ (при 

експертизі документації, програм і  результатів  тестування програм – кількість помилок, 

відмов тощо)  метрика уточнюється за допомогою  вагових коефіцієнтів для  одержання  

кінцевого кількісного значення цього атрибута.  Цей процес включає процес проектування 

– планів,  вибір метрик і їх пріоритетів, та моделі якості для заданого виду ПС.    

 

4.4.2. Підхід до оцінювання показників якості 

При оцінці конкретного атрибута заданої характеристики у процесах ЖЦ 

(експертиза  документації, програм і  результатів  тестування програм – кількість помилок, 

відмов тощо)  метрика уточнюється за допомогою вагових коефіцієнтів для одержання  

кінцевого кількісного значення цього атрибута [49].   

В моделі (4.8),   визначено  шість базових  характеристик якості ПС:  

q1: функціональність (functionality), 

q2: надійність (realibility),  

q3: зручність застосування (usability),  

q4: ефективність (efficiency),  

q5: супроводженість (maitainnability), 

q6: переносність (portability). 

Далі розглядається кожна характеристика  моделі Мяк. 

Функціональність – сукупність властивостей, що визначають здатність 

компонентної системи надавати необхідну множину функцій для вирішення задач  

відповідно до вимог. Вона задається множиною атрибутів q1  = {a11,  a12,  a13 , a14,  a15,  a16}, 

семантика яких розглядається нижче. 

a11: функціональна повнота – властивість компонента, що показує ступінь  

достатності реалізованих у ньому функцій для вирішення задач відповідно до його 

призначення. Даний атрибут можна представити у виді відношення  усіх  функцій F
с
,  

реалізованих у компонентній  системі (с), до функцій F
т 

( т – вимога), заданих  у вимогах:   

                   N          K 
      a11  =   F

с 
 /  F

т                                                                                                                             
           (4.9) 

                
   i=1          j=1   

a12: коректність – атрибут, що показує ступінь відповідності  кожної функції F
т
 , 

заданої у вимозі,  і кожної функції F
с
,  реалізованої в компонентній системі. При цьому 

система має  властивість повної коректності, якщо F
т
 = F

с
 , і часткової коректності, якщо 

F
т
  F

с
. Ступінь коректності компонента визначається як ступінь функціональної 

коректності  за формулою 

 = 1– (card  (F
т 

 / F
с
 ) /card F

т
                                                                        (4.10)  
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a13: точність – властивість, що визначає ступінь одержання системою погоджених  

результатів з необхідним рівнем точності. Даний атрибут оцінюється  відношенням  

різниці значення функції F
с
i (Di)  компонента і значення функції F

т
i (Di), заданої вимогами  

на Di вхідному наборі до значення функції відповідно до виразу: 

         card F
т

   

   =  ((F
с
i (Di) – F

т
i (Di))/ F

т
i (Di))/card F

т
.                                                     (4.11) 

         
i =1 

a14: інтероперабельність – властивість компонента системи взаємодіяти з  іншими 

компонентами різних середовищ; 

a15:  захищеність – атрибут, що показує  можливість захисту компонента (системи) 

від недозволеного доступу, що призводять до дефектів і помилок в системі. Оцінку 

ступеня захищеності можна провести за допомогою виразу   a15  = fal
z
 / fal,  де fal

z
   – 

кількість дефектів, від яких компонент захищений;  fal – загальна   кількість  дефектів у  

компоненті системі;  

a16: погодженість – атрибут, що показує ступінь дотримання стандартів, правил і 

інших угод. 

Після підсумовування цих атрибутів з урахуванням метрик і їхніх вагових 

коефіцієнтів маємо оцінку характеристики  q1 у вигляді: 
                     6 
              q1 =   a1j m1j w1j                                                                                                   (4.12) 
                     

  j=1 

Надійність ПС – це імовірність того, що компоненти чи сама система 

функціонують безвідмовно протягом фіксованого періоду часу в заданих умовах 

операційного оточення або середовища.  

Надійність, як самий головний кількісний показник якості СПС, визначається на 

множині атрибутів q2  = {a21,  a22,  a23 , a24}, що визначають здатність системи 

перетворювати  вихідні дані в результати за  умов, що залежать  від періоду  часу життя 

системи (знос і його старіння не враховуються). Зниження надійності компонентів  

відбувається  через помилки у вимогах, проектуванні і виконанні. Відмови і помилки в 

компонентах можуть з'являтися на заданому проміжку часу функціонування 

компонента/системи [3].   

Розглянемо кожен атрибут  надійності. 

a21:  безвідмовність – властивість системи функціонувати без відмов (програмних 

компонентів або устаткування). Якщо компонент містить дефект, викликаний 

суб'єктивними помилками при розробленні, то в множині D={DeeL} усіх дефектів, 

можна виділити підмножину ED, для якої результати не відповідають функції F
т
, 

заданої у вимогах. Імовірність р безвідмовного виконання компонента  на  De, випадково 

обраному з D серед рівно імовірних дорівнює: 

р = 1– card {E}/ card {D}                                                                                      (4.13) 

Під відмовою (failure) розуміють відхилення поводження  компонента або  системи 

від запропонованого, коли система перестає виконувати запропоновані їй функції.  Дефект 

(fault) позначає причину помилки, що  її викликає. Помилка (error) відбиває  стан системи, 

що викликає відмову. Якщо помилка зроблена у опису алгоритму, то  використовується 

термін mistake. Зв'язок  між цими поняттями має вигляд:   fault   error    failure. 
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До видів відмов ПС відносяться: раптові і типові. Причинами відмов є  фізичні, 

структурні, взаємодійні тощо. Вони можуть виникати природним шляхом, вноситися 

людиною  чи зовнішнім операційним середовищем у період  створення або  експлуатації 

системи, а також бути постійними чи носити тимчасовий характер. 

Наробіток на відмову, як атрибут надійності, визначає середній час між появою 

загроз щодо порушення у роботі і відмовою, і забезпечує важко вимірну оцінку збитку, що 

наноситься відповідними загрозами.  

Для обчислення середнього часу Т наробітку на відмову застосовується формула        

            De 

   Т =     ti
  
 / N,                                                                                                      (4.14)   

          
 i=1             

де    ti
   

 –  інтервал часу безвідмовної роботи компонента до i-ї  відмови; 

N  – загальна кількість відмов у системі. 

 a22: стійкість до помилок – властивість компонентів системи, що показує  

здатність СПС виконувати функції  за аномальних умов (як-от збої апаратури, помилки  у 

даних і інтерфейсах, порушення у діях оператора тощо). Оцінку стійкості можна одержати 

за формулою 

             =N
v
/N,                                                                                                      (4.15) 

 де  N
v   

 – кількість  типів відмов, для яких передбачені засоби відновлення. 

a23: відновність – властивість системи, що показує здатність відновляти 

функціонування системи  після відмов і відновлювати в ній ушкоджені компоненти і/чи  

дані  для повторного  виконання. Середній час відновлення компонента визначається за 

формулою 
                      N 

            Т =     ti
b  

 / D,                                                                                         (4.16)  
                       

 i=1              

де      ti
b  

 –   час відновлення працездатності  після  i–ї відмови;  

D –  кількість відмов у системі; 

N  – кількість усіх дефектів і відмов у системі. 

a24: погодженість – атрибут, що показує ступінь дотримання стандартів, 

технології,  правил і інших угод на стадіях розроблення і тестування системи. 

Деякі типи систем реального часу, безпеки функціонування й інші вимагають 

високої надійності, що у  значній  мірі залежить від кількості помилок, що залишилися, і 

не усунутих помилок у  процесі її розроблення на етапах ЖЦ.  Чим інтенсивніше 

проводиться експлуатація, тим інтенсивніше виявляються помилки і швидше зростає 

надійність. На надійність систем впливає: 

– ризик – сукупність погроз, що можуть призвести до несприятливих наслідків і 

збитку стосовно системи або середовища; він зменшує надійність, особливо якщо 

виявлені помилки можуть бути результатом прояву погрози ззовні; 

– загроза –  явище, що призводить до  порушення безпеки системи; 

–  цілісність – здатність  компонентів системи зберігати  стійкість роботи. 

У зв’язку з підвищенням уваги до надійності систем, виник новий напрямок у 

програмній інженерії – інженерія надійності ПС (Software reliability engineering  – SRE), 

орієнтований на поглиблене вивчення операційного поводження компонентів системи. 

Він включає: 
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1) вимірювання надійності за допомогою прогнозування, збору даних про 

поводження системи в процесі експлуатації і використання сучасних  моделей надійності; 

2) стратегії і метрики конструювання і вибору готових компонентів, здатних до  

функціонування; 

3) застосування сучасних методів інспектування, верифікації, валідації і тестування 

для підвищення надійності ПС. 

Поняття dependability (придатність або надійність у широкому сенсі), більш строге, 

ніж reliability [50], і позначає можливість системи мати не лише властивості, а й  

впевненість у якісному виконанні функцій, заданих у вимогах  до системи. Це поняття 

характеризується  додатковою кількістю атрибутів  системи, а саме:  

– готовність до використання (availability); 

– готовність до безупинного функціонування (reliability); 

– безпека для навколишнього середовища, тобто здатність системи не викликати 

катастрофічних наслідків  у випадку відмов (safety); 

– таємність інформації  (соnfіdеntіаlity); 

– здатність  до збереження системи  і стійкості до   її зміни (integrity); 

– здатність  до експлуатації ПС, простота виконання операцій сервісу; 

– готовність і схоронність інформації  (security) тощо. 

Досягнення необхідної надійності системи забезпечується шляхом запобігання 

дефектів (fault prevention), їх  усунення, можливого виконання системи за їх наявності, а 

також  оцінки можливості появи  відмов і  заходів боротьби з ними.  

Кількісна оцінка характеристики надійності системи має вигляд 

                       4 
              q2 =   a2j m2j  w 2j.                                                                                    (4.17) 
                      

 j=1 

Зручність застосування – це множина властивостей програмної системи, що 

показують на необхідні і прийнятні умови використання (у діалозі чи без) визначеним 

колом користувачів для одержання результатів виконання. Ця характеристика визначає 

наступні атрибути:  

a31: зрозумілість –  зусилля, вирачувані на  розпізнавання логічних концепцій і 

умов  застосування програмної системи; 

a32: дослідженість –  зусилля користувачів при визначенні застосовності ПС, за 

допомогою операційного контролю введення, виведення, діагностики, а також процедур  

аналізу документації;  

a33: оперативність – реакція системи при виконанні операцій і операційного  

контролю; 

a34:  погодженість –  відповідність програмної системи вимогам стандартів, угод, 

правил, законів і розпоряджень. 

Всі атрибути оцінюються експертами, які залежно від їхнього рівня знань надають  

відповідні якісні оцінки. Кількісна оцінка даної характеристики – зручність застосування 

системи – залежить від оцінок експертів й кількісного значення  атрибута a33  і має вигляд: 

                      4 
              q3 =   a3j m3j w3j.                                                                                    (4.18) 
                    

  j=1 
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Ефективність – множина атрибутів, які показують ефективність виконання ПС 

при використанні ресурсів (апаратури, матеріалів тощо), послуг штатного обслуговуючого 

персоналу й інше.  До них  відносяться: 

a41:  реактивність –  час відгуку,  оброблення і  виконання  функцій системи; 

a42: раціональність – кількість використовуваних ресурсів при виконанні функцій і 

тривалість їхніх обчислень; 

a43: узгодженість – відповідність даного атрибута заданим стандартам, правилам  і 

розпорядженням. 

Кількісна оцінка ефективності системи за всіма розглянутими атрибутами з 

урахуванням відповідних  метрик і вагових коефіцієнтів має вигляд 

                       3 
              q4 =   a4j m4j W 4j                                                                                      (4.19) 
                     

  j=1 

Супроводженість – множина властивостей, що відбивають зусилля, які треба 

витратити на супровід, модифікацію, вдосконалення й адаптацію системи при зміні 

середовища виконання, а також вимог до функціональних специфікацій. Вона включає 

наступні  атрибути: 

a52: аналізовність –  необхідні зусилля для діагностики відмов у системі при 

супроводі або для ідентифікації частин,  що  будуть модифікуватися; 

a53: змінюваність –  зусилля, що витрачаються на модифікацію деяких компонентів 

у зв’язку з видаленими помилками після внесення змін, або на додавання нових 

можливостей у  систему; 

a54:  стабільність – властивість системи перебувати у працездатному стані без  

ризику модифікації компонента /системи; 

a53: тестовність – зусилля на верифікацію й виявлення помилок виконання 

функцій та валідацію невідповідностей вимогам при супроводженні і проведенні 

сертифікації системи; 

a54: погодженість – відповідність даного атрибута  стандартам, угодам, правилам і 

розпорядженням. 

Кількісна оцінка цієї характеристики за всіма якісними  і кількісними атрибутами, 

вимірюваними експертно й аналітично, з урахуванням відповідних  метрик,  має вигляд 

                        3 
              q5 =    a5j m5j w5j                                                                                    (4.20) 
                      

  j=1 

Переносність – множина атрибутів, що вказують на можливість компонентів 

системи пристосовуватися до роботи в нових умовах організаційного, апаратного і  

програмного середовища. Перенос  компонентів чи усієї системи  зв'язаний із сукупністю 

дій, спрямованих на забезпечення можливості  функціонування в новому середовищі, 

відмінного від того, для  якого  система створювалася. До  атрибутів  відносяться: 

a61: адаптовність – зусилля, витрачувані на адаптацію системи до різних  

операційних середовищ  

           a61 = Za / Zd,  

де     Za  – витрати на адаптацію до нового операційного середовища; 

Zd   –   витрати на розроблення нової системи для нового операційного середовища;  

a62:  сумісність – атрибут, що визначає  необхідні зусилля для запуску чи інсталяції 

даного програмного продукту в іншому середовищі; 
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a63: співіснування – можливість використання спеціального ПС в середовищі діючої 

системи; 

a64: змінюваність – можливість взаємодії (інтероперабельності) з іншими  

програмами при спільній роботі або інсталяції чи адаптації  системи; 

a65: погодженість – відповідність стандартам, угодам і правилам переносу ПС в 

інше середовище. 

Кількісна оцінка характеристики  переносність відповідно до розглянутих якісних  

і кількісних атрибутів, вимірюваних експертним і аналітичним шляхом з урахуванням 

відповідних  метрик, має вигляд: 

                      5 
              q6 = a6j m6j w6j                                                                                            (4.21) 
                     

  j=1 

Комплексна оцінка якості компонентнів СПС. Відповідно наведених формул 

(4.8 – 4.21) оцінки  показників якості окремих компонентів з використанням метрик ai  A  

і  вагових коефіцієнтів   wi  W  для кожного атрибута, отримуємо комплексне значення  

якості компонентної системи. Використовуючи отримані оцінки qj характеристик якості  

за допомогою вагових коефіцієнтів wi  W окремого компонента, одержуємо  інтегральну 

оцінку якості одного компонента у вигляді 

                          6 
              Qcom =   qj                                                                                              (4.22) 
                      

     j=1 

Якщо програмна система містить  N компонентів і для кожного з них виконана  

кількісна оцінка аналогічно (4.22),   одержуємо  комплексну оцінку якості системи:  

                         N 
              Qsys =  Q

l
com                                                                                         (4.23) 

                         
l=1    

 
Таким чином, підхід до аналітичної оцінки якості програмних компонентних  

систем забезпечує визначення готовності програмної системи до безвідмовного  

функціонування у заданому середовищі. Комплексне значення показника якості 

компонентної системи є критерієм ефективності і доцільності застосування методу 

компонентного  проектування систем. 
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РОЗДІЛ 5.  ІНЖЕНЕРІЯ ФОРМАЛІЗОВАНОГО КОНСТРУЮВАННЯ 

ЯКІСНИХ СПС 

Існує чимало підходів інженерії якості прикладних ПС (переважно вбудованих або 

мережних нерозподілених), побудованих у парадигмах структурного та об’єктно-

орієнтованого програмування [1]. Для ПС, що будуються у парадигмі генерувального 

програмування, зокрема на основі сімейства ПС, такі підходи до тепер не були 

сформовані і наразі запропоновані в рамках даного проекту.  

Головним результатом виконання проекту в контексті якості СПС є визначення 

об’єктів проблемної області інженерії якості СПС та їхніх взаємозв’язків, а також 

множини задач в цій ПрО та шляхів їх вирішення при розробленні СПС та ПС.  

Проблемна область інженерії якості СПС включає: 

– множину вимірюваних атрибутів тих артефактів сімейства ПС, стосовно яких 

оцінюються показники якості сімейства;  

– множину вимірюваних атрибутів тих робочих продуктів ПС, розроблених 

програмних компонентів (ПК), композицій компонентів, стосовно яких прогнозується 

якість розроблюваної ПС (члена сімейства);  

– множину метрик, моделей, методів і методик, використовуваних для підтримки  

ухвалення й обґрунтування рішень розробником сімейства ПС (з одного боку) і 

розробником системи (з другого боку) щодо створення ПС із заданими (або найкращими 

відомими для прикладного домену) показниками якості; 

– множину елементів інформаційно-програмної підтримки застосування метрик, 

моделей і методів в інтегрованому середовищі розроблення (IDE) сімейств ПС.   

При формуванні засад інженерії якості СПС вирішувались такі основні проблеми:  

1) моделювання якості сімейства ПС та оцінювання якості генерованих артефактів 

на кожній стадії інженерії ПрО та інженерії застосунків. Проблемою була відсутність 

методів оцінювання якості таких артефактів СПС, як, наприклад, модель ПрО, модель 

архітектури сімейства (при модельно-орієнтованому підході до побудови СПС), 

генераторів тощо; 

2) вибір компонентів, які щонайкраще відповідають вимогам до цільової ПС. 

Проблемою було визначення критеріїв оцінки рівня довіри до компонентів;  

3) верифікація активів прикладної ПрО, для якої розробляється СПС. Активи 

(напрацьовані артефакти) у ПрО, що зберігаються у репозиторіях IDE для їх подальшого 

використання, мають статус готових ресурсів (ГОР). Проблема верифікації полягала у 

відсутності методів перевірки відповідності вибраних (або розроблених) активів потребам 

ПрО, зокрема доведення коректності моделей, компонентів, архітектурних композицій 

компонентів;  

4) тестування компонентів нової генерації. Проблемою було пристосовування 

існуючих і розроблення нових методів он-лайнового (оперативного) тестування вибраних 

компонентів для генерації ПС, зокрема, Web-компонентів; 

5) визначення оперативної програмної архітектури, що не суперечить вимогам до 

якості ПС. Проблема полягала в тому, що програмна архітектура ПС, яка вибудовується з 
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архітектури сімейства шляхом композиції КПВ, повинна формуватися з урахуванням не 

лише функціональних вимог до ПС, але й вимог до якості.  

Основною задачею інженерії якості СПС є доповнення інтегрованого середовища 

інженерії ПрО засобами підтримки ухвалення і обґрунтування рішень стосовно 

розроблення сімейств ПС і генерації нових ПС з необхідними показниками якості та з 

урахуванням вимог до їх складності, вартості і інших  характеристик [2]. 

5.1. Задачі інженерії якості СПС та шляхи їх вирішення 

Задачі інженерії якості, які вирішуються для  ПрО, та відповідні артефакти 

(розроблені у ПрО моделі, методи, методики) подано на рис. 5.1.  

Задачі інженерії якості СПС класифікуються по таких категоріях: 

– задачі, вирішувані інженером з якості сімейства ПС на стадії інженерії ПрО 

(MDi); 

– задачі, вирішувані інженером з якості прикладної ПС у певній ПрО (MPi); 

– задачі вирішувані адміністратором системи. Це задачі стосовно підтримки 

прийняття рішень з керування варіабельністю (варіантністю) у прикладній ПрО (ММі) та 

забезпечення якості власне розроблюваного інтегрованого середовища ГП (МSi).  

5.1.1. Задачі інженерії якості, вирішувані на стадії розроблення сімейства ПС 

На етапі аналізу ПрО вирішуються  задачі MD1 та MD2. 

Задача MD1. Моделювання набору сумісних не функціональних вимог до сімейства 

ПС і їх специфікація. При моделюванні нефункціональних вимог до сімейства ПС 

необхідно враховувати, що окремі показники якості можуть конфліктувати, наприклад: 

висока надійність  низька ефективність, висока ефективність  низька модифіковність, 

висока якість  високі витрати.  

Для специфікації конфліктуючих вимог до якості пропонується будувати 

«матрицю конфліктів» або «дах будинку якості» і вказувати, який вплив одна на одну 

чинять окремі характеристики – позитивний, негативний або жодного впливу [1]. 

Доцільно також використовувати метод аналізу ієрархій для впорядкування, зважування 

характеристик і оптимізації їх цільових значень (з використанням цільової функції).  

Запропонований підхід до моделювання якості СПС розглядається  у п. 5.2. 

Задача MD2. Оцінювання специфікації ПрО. Оцінювання специфікації ПрО 

виконується після верифікації опису ПрО і наступної класифікації та аналізу дефектів. 

Оцінюють повноту, точність, реалізовність специфікації тощо. Зокрема, треба аналізувати, 

чи використовуються у специфікації поняття, що виходять за межі ПрО, чи є терміни, не 

визначені для ПрО тощо.  

Верифікація може виконуватися методом формальної інспекції, прототипування і 

побудови сценаріїв тестування тощо. Інспекція проводиться вручну шляхом читання 

досвідченим експертом (або експертами) з використанням опитувальних листів і 

заповнення форм даними вимірювань. Аналіз може виконуватися безпосередньо по 

репозиторію. Якщо існують XML-шаблони специфікації вимог і інших артефактів домену, 

можна легко моделювати залежності між ними за допомогою XML-links. 

На етапі проектування ПрО вирішуються задачі МD3 та  МD4. 
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Інженерія ПрО

Керування варіабельністю ПрО

Ведення (актуалізація) 

активів ПрО      

Забезпечення 

цілістності ПрО

MD2. 
Оцінювання 

специфікації 

ПрО 

MD3. 
Моделювання 

залежності 

нефункційних 

вимог від 

архітектури

MD4. 
Моделювання 

оцінювання 

варіантів архі- 

тектури (R O I )

MD5. 
Моделювання 

якості активів

Моделювання ПрО

 в термінах властивостей

Ідентифікація:

   - границь ПрО

   - загальних властивостей

   - відмітних властивостей

   - рівнів користувачів

   - варіантів використання

Функціональна та  

поведінкова специфікація 

сімейства

Специфікація:

   - функцій (задач)

   - об'єктів

   - взаємозв'язків

   - залежностей властивостей
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Рис. 5.1. Групи задач у ПрО інженерії якості сімейства ПС та згенерованих ПС 

Задача MD3. Моделювання залежності нефункціональних вимог до сімейства ПС 

від архітектурних особливостей ПрО. Аналітичне моделювання таких залежностей 
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практично неможливе, тому запропоновано графічне моделювання із застосуванням 

найбільш перспективного класу графічних моделей – байєсівських мереж [3].  

Запропоновано підхід, заснований на встановленні умовної залежності 

характеристик якості від атрибутів архітектури, і побудовано байєсівську мережу для  

використання при проведенні інспекції архітектури (п. 5.2.2). 

Задача MD4. Моделювання оцінювання варіантів архітектури ПС (аналіз 

компромісів з позицій якості, витрат, ресурсів). Стосовно сімейств ПС ще важливішою 

задачею інженерії якості є оцінювання варіантів архітектури, що виникають по ходу 

еволюції сімейства (у зв'язку з появою нових варіантів в точках варіантності).  

Підхід до оцінювання архітектури запропоновано у п. 5.4. 

На етапі реалізації ПрО вирішуються задачі МD5 та МD6. 

Задача MD5. Моделювання оцінювання якості активів у репозиторії, що 

безпосередньо формують сімейства ПС. Вибір засобів моделювання обумовлюється видом 

активів у репозиторії, а саме: програмних компонентів різних типів (модулів та програм у 

мовах програмування (наприклад, генераторів), компонентів-сервісів тощо), їх 

композицій, компонентних каркасів або компонентних потоків робіт (workflow).  

Моделі якості артефактів окремих видів запропоновано у п.5.3, п. 5.4. 

Задача MD6. Моделювання оцінювання якості сімейства ПС. Для оцінювання 

якості сімейства ПС, побудованого в інтегрованому середовищі, необхідно насамперед 

визначити характеристики якості сімейства.  

Запропоновану модель якості СПС подано у п. 5.2. 

5.1.2. Задачі інженерії якості, вирішувані на стадії створення ПС як члена 

сімейства 

На етапі аналізу вимог до ПС вирішуються задачі MP1 та MP2. 

Задача MP1. Зіставлення вимог до ПС з вимогами до сімейства. Вибір підходу до 

вирішення цієї задачі обумовлений тим, який підхід був застосований для аналізу ПрО і 

специфікації сімейства.  

При застосуванні онтологічного підходу, задача зводиться до аналізу онтології 

сімейства і визначення її повноти та достатності для проектування ПС на базі сімейства.  

У найпростішому варіанті користувачеві пропонуються переліки функціональних і 

нефункціональних характеристик сімейства та надається можливість вибирати потрібні 

характеристики для їх включення у новий перелік характеристик майбутньої системи, а 

також добавляти нові характеристики. Зіставляються описи функцій сімейства та системи, 

яку треба розробити, нефункціональні характеристики сімейства та майбутньої системи, 

функціональні та технічні обмеження (пов’язані, наприклад, з потребами розмежування 

доступу, врахування особливостей цільової платформи тощо). 

В разі, якщо в специфікації сімейства відсутні потрібні характеристики, процес 

специфікації системи розглядається у контексті процесу інженерії ПрО (рис. 5.1), оскільки 

може виникнути потреба доповнення опису ПрО, архітектури тощо. Процес інженерії 

ПрО у цьому випадку виконується, починаючи з того етапу, на якому виявлена нестача. 

Прийняті рішення трасуються «вниз» до реалізації ПрО та «вгору» до моделі ПрО, після 

чого оцінюється цілісність інтегрованого середовища (перш за все репозиторію). 

Задача МР2. Моделювання оцінювання витрат і трудомісткості розроблення ПС. 

Це типова задача інженерії якості ПС [1]. Особливість її вирішення для ПС, які 

розробляються у парадигмі генерувального програмування, полягає в тому, що додатково 
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треба моделювати трудомісткість «усунення дельти», величини розбіжностей 

характеристик майбутньої системи і сімейства, а також враховувати кваліфікацію 

розробників системи (з огляду на потреби розширення сімейства для ПрО).  

Запропоновану до використання модель оцінювання витрат описано у п. 4.5. 

На етапі генерації програмного продукту вирішуються задачі MP3 та MP4. 

Задача МР3. Моделювання вибору повторно використовних компонентів і 

генераторів. Оскільки вибір КПВ (генераторів) за наявності альтернатив повинен 

виконуватися з урахуванням множини взаємопов’язаних чинників (якості КПВ, витрат на 

придбання, розроблення тощо) і не можна точно оцінити, який з КПВ (генераторів) буде 

найкращим, для вирішення поставленої задачі запропоновано використання апарату 

байєсівських мереж та побудова графічних байєсівських моделей аналізу окремих 

компонентів та генераторів, які визначають ймовірність, з якою компонент (генератор) 

вважається придатним для використання у системі. Вибирається компонент (генератор) з 

вищим значенням ймовірності. Можливе апріорі встановлення рівня довіри до КПВ 

(генераторів).  

Задача МР4. Моделювання стратегії тестування компонентів у середовищі 

реалізації ПС. Вибір стратегії тестування обумовлений природою компонентів, з яких 

складається система, і спектром різнотипних компонентів у системі. Існують методології 

тестування об’єктно-орієнтованого програмного забезпечення, Web-застосунків, сервісів 

тощо. Крім того, оскільки в більшості випадків початковий код вибираних компонентів 

недоступний для аналізу і верифікації відомими методами, доцільно у загальній стратегії 

тестування передбачати додаткові кроки – сертифікаційне тестування, включаючи 

тестування КПВ (генераторів) розробниками сімейства. 

Рішення стосовно стратегій тестування ПС – членів СПС – запропоновані у розд 6.  

На етапі компонування програмного продукту вирішуються задачі MP5 та MP6. 

Задача МР5. Моделювання стратегії тестування композицій компонентів. 

Стратегія тестування ПС на етапі компонування готового продукту будується з 

урахуванням того, що можуть тестуватися компоненти у різних композиційних 

конфігураціях – каркаси, які включають різнотипні компоненти, потоки робіт, у склад 

яких входять (у загальному випадку) не лише компоненти або Web–сервіси, але й Grid-

сервіси. Для тестування використовуються інструменти тестування, які є частиною 

інтегрованого середовища ГП, зокрема, описані у розд. 6. 

Задача МР6. Оцінювання якості ПС по моделях. Оцінювання якості ПС 

виконується за встановленими у специфікації показниками якості (за їх наявності). В разі 

відсутності аналітичних моделей для оцінювання відповідних характеристик якості 

(наприклад, моделей надійності) можуть розроблятися байєсівські графічні моделі, які 

використовуються для обґрунтування досягнення потрібного рівня якості за певними 

характеристиками [3].  

5.2. Формальна модель  завдання  нефункціональних характеристик СПС 

Сімейство продуктів визначено у словнику ISO/IEC FDIS 24765:2009(E) – Systems 

and Software Engineering Vocabulary як «група продуктів або послуг, які мають спільну 

керовану множину властивостей, що задовольняють потреби певного сегменту ринку або 

виду діяльності» («product line – group of products or services sharing a common, managed set 
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of features that satisfy specific needs of a selected market or mission.  Synonym: product 

family»).  

У цьому визначенні поняття product family (сімейство продуктів) і product line 

(лінія продуктів) ототожнюються.  

На думку авторів, термін «сімейство продуктів» дійсно стосується множини 

функціонально подібних ПС, але сімейство не можна розглядати поза рамок програмно-

інформаційного фреймворка, який, власне, і має забезпечувати «функціонування» СПС як 

утримувача компонентів побудованих ПС, з одного боку, і джерела нових ПС, з іншого 

боку, через організацію процесу спільного ведення та використання існуючих активів 

ГОР. 

На відміну від функціональних вимог до СПС, нефункціональні характеристики 

(властивості) (НФВ) СПС змоделювати та перевірити набагато складніше.  

Нефункціональними є: 

 характеристики якості об’єктів СПС. Сімейство ПС представлене у 

репозиторії IDE множиною таких об’єктів: 

1) програмних ГОР – скриптів, початкового (вихідного) коду, бібліотек, 

виконуваних (exe-) файлів тощо, якими є: 

– окремі програмні компоненти; 

– композиції компонентів; 

– варіанти архітектури СПС, подані множиною взаємопов’язаних компонентів; 

– фреймворки (компонентні каркаси), на яких «розгортається» архітектура у IDE; 

–   ПС – члени сімейства; 

2) не програмних (інформаційних) ГОР – документів, моделей (схем). Це, зокрема, 

характеристичні моделі ПрО, онтології, функціональні та поведінкові специфікації СПС 

та ПС, специфікації архітектури СПС та окремих її варіантів. 

 ресурсні характеристики проекту – час, трудовитрати, а також програмно-

технічні умови (обмеження) експлуатації (комп’ютерне, мережне (інтранет, Інтернет) 

обладнання, продуктивність використовуваного програмного забезпечення тощо).  

Якщо функціональні вимоги моделюються відомими методами і засобами (FODA, 

FORM, FeatureRSEB тощо) і реалізуються через програмні ГОР, присутність яких у складі 

ПС і відповідність вимогам легко перевірити (вони або реалізовані, або ні), – не 

функціональні вимоги не моделюються через безпосереднє «розкладення» не- 

функціональних характеристик по компонентах. Їх моделювання викликає низку проблем. 

5.2.1. Проблеми моделювання нефункціональних характеристик та вимоги до 

моделей 

При моделюванні НФВ необхідно зважати на такі проблеми, визначені у [4].  

По-перше, не функціональні вимоги є суб’єктивними, по різному інтерпретуються 

й оцінюються учасниками проекту.  

По-друге, не функціональні характеристики взаємопов’язані і можуть чинити 

позитивний або негативний вплив одна на одну, наприклад:  

– підвищення рівня зручності використання зумовлює зниження рівня 

ефективності; 

– підвищення рівня ефективності спричиняє зниження рівня готовності і 

модифіковності; 

– підвищення рівня готовності зумовлює зниження рівня безпечності; 
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– підвищення рівня захищеності спричинює зниження рівня зручності 

використання й ефективності; 

– підвищення рівня будь-якої характеристики якості зумовлює підвищення 

вартості системи. 

По-третє, не функціональні вимоги пов’язані з реалізацією функціональних вимог, 

перш за все на рівні архітектури, оскільки архітектурні рішення можуть суттєво впливати 

на досягнення НФВ.  

Множина конкретних цільових нефункціональних характеристик СПС 

визначається лише після того, як досить повно визначені функціональні потреби ПрО й 

архітектурні можливості їх реалізації, оскільки тільки тоді НФВ можуть бути 

декомпозовані за рівнями і окремими компонентами архітектури. Така декомпозиція 

сприяє оптимізації архітектури з урахуванням загальних функціональних і не 

функціональних вимог до СПС, а також побудові ПС з найкращою у сенсі якості 

архітектурою.  

Деякі НФВ, наприклад, ефективність, захищеність або модифікованість досить 

суттєво залежать від архітектури СПС і мають «вбудовуватися» у систему на рівні 

архітектурних рішень. До того, реалізація кожної характеристики зазвичай не може бути 

локалізована у частині архітектури (що прийнятно стосовно реалізації окремої 

функціональної вимоги). Зміна вимог до значення характеристики може спричинити 

широкомасштабну зміну всієї архітектури (приклад – «вбудовування» коду з захисту 

інформації у ПС).  

Таким чином, варіабельність характеристик має інтегруватися у процес 

систематизованого керування варіабельністю архітектури СПС, включаючи як програмну, 

так і технічну конфігурацію. 

Доцільно виділити три категорії ситуацій, у яких компроміс щодо якості СПС 

досягається шляхом забезпечення варіабельності окремих характеристик: 

1) компроміс між окремими характеристиками якості q1 i q2. Замість того, щоб 

розробляти одну систему з «усередненими» значеннями конфліктуючих характеристик q1 

i q2, можна розробити два варіанти її архітектури (в одному перевага надається 

характеристиці q1 у збиток характеристиці q2 , в іншому – навпаки) і надавати право 

користувачеві СПС комплектувати ПС за власним уподобанням. Прикладом є технічне 

рішення щодо довжини паролю доступу в систему. Відомо, що, чим довший пароль, тим 

вище рівень захисту інформації, але нижче ефективність системи, і навпаки. Розробнику 

ПС на основі СПС треба надати можливість вибрати потрібну комбінацію значень 

характеристик захищеності й ефективності; 

2) компроміс між характеристикою якості qі і ресурсом проекту ri. Рівень 

значення характеристики якості qі може варіюватися відповідно до рівня наявних ресурсів 

ri . Приклад – чим вищий рівень захищеності системи потрібний користувачеві, тим 

дорожче це йому коштуватиме. У СПС треба забезпечувати встановлення (і реалізацію) 

декількох рівнів кожної характеристики і надавати користувачеві право вибирати 

найбільш прийнятний; 

3) компроміс між характеристикою якості qі і експлуатаційним ресурсом сi. 

Приклад – чим вище роздільна здатність монітора, тим ширша кольорова гама і тим вище 

значення характеристики зручність використання за відповідним критерієм. У СПС треба 

реалізовувати механізм масштабування ПС з урахуванням технічних обмежень і надавати 

користувачеві можливість встановлювати значення характеристики відповідно до класу та 
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призначення ПС (обчислення, 3D-графіка тощо). 

Хоча засобом специфікації характеристик якості у СПС є моделі характеристик, 

вони не передбачають можливості варіювання значень, зокрема, у неперервний спосіб, 

наприклад, в інтервалі (0, 1). Крім того, не ясно, яким чином змоделювати двосторонні 

впливи характеристик (наприклад, q1 впливає на q2, а q2 впливає на q1). 

Одним з виходів є «трансформація» характеристик якості у функціональні 

характеристики, що, з одного боку, забезпечить можливість пошуку в СПС потрібного 

варіанта реалізації ПС, а з іншого – спричинить проблему суттєвого перевантаження 

характеристичних моделей. Наприклад, у характеристичній діаграмі можуть виникнути 

такі функції, як «функція захисту з довгим паролем», «функція захисту з коротким 

паролем» тощо. Інший вихід – замість розроблення стратегій пошуку варіанта 

архітектури, який відповідатиме встановленому рівню якості певної характеристики, 

розробити метод прогнозування якості можливих варіантів архітектури (композицій 

компонентів) у СПС. 

Вимоги до моделей НФВ. Для того щоб модель НФВ ефективно 

використовувалась щодо ГОР різних категорій, вона має відповідати наступним вимогам. 

По-перше, вона має бути гнучкою з огляду на контекст її використання, який 

включає:  

– тип організації, яка замовляє ПС і має власне бачення множини характеристик 

її якості. Підхід до моделювання якості СПС має забезпечувати адаптацію моделі до 

потреб кожної з організацій–учасників розроблення ПС на основі СПС; 

– клас розроблюваної ПС і особливості її експлуатації користувачами різних 

категорій. Модель має бути придатною для оцінювання якості Веб-застосунків, 

вбудованого програмного забезпечення тощо, а також враховувати погляди на 

характеристики якості різних категорій споживачів – менеджерів, персоналу супроводу, 

користувачів ПС; 

– виконуваний процес. Модель має адаптуватися до рівня зрілості організації-

розробника ПС, досконалості процесів життєвого циклу, готовності об’єктів до 

застосування щодо них програми вимірювання, починаючи на самих ранніх стадіях ЖЦ, а 

також припускати поповнення даними у ЖЦ ПС та повторне уточнююче оцінювання. 

Оцінюваними об’єктами є артефакти, розміщувані в репозиторії IDE і такі, що стосуються 

ПрО, процесу розроблення і ресурсів [4]. Модель має поєднувати кількісні (виміряні) та 

якісні (експертно оцінені) дані щодо об’єктів, які уточнюються в ході ЖЦ ПС.  

По-друге, модель має бути повторно використовною, придатною для відображення 

узагальненого досвіду за множиною проектів (відповідно до парадигми сімейства 

процесів) і припускати отримання екземпляру моделі для нового проекту, максимально 

наближеного до вже представлених у сімействі. З одного боку, це підвищить ефективність 

і зменшить трудовитрати на моделювання якості для нових ПС, а з другого – підвищить 

точність і ефективність оцінювання якості завдяки накопиченню досвіду оцінювання. 

Нарешті, модель якості має бути прозорою щодо складу і змісту характеристик, 

підхарактеристик та їх взаємозв’язків і забезпечувати їх обґрунтованість та ідентифікацію.  

Основні НФВ фреймворка СПС. Для того щоб сімейство ПС відповідало 

потребам ПрО, фреймворк СПС повинен забезпечувати:  

1) концептуальну цілісність – несуперечність різних категорій активів, відсутність 

«провисаючих» активів, не пов’язаних з іншими активами жодними механізмами; 

2) трасовність – наявність механізмів двостороннього трасування активів; 
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3) повноту СПС – достатність (на момент оцінювання) активів певної категорії для 

потреб ПрО, наприклад, повнота моделі характеристик (щодо переліку характеристик 

ПрО); 

4) коректність – відповідність активів кожної категорії вимогам до їх подання у 

репозиторії IDE (дотримання уніфікованості опису активів у репозиторії); 

5) доступність – наявність у IDE механізмів пошуку активів певної категорії та 

маніпулювання ними, відсутність активів, які технічно не можуть бути використані для 

побудови ПС у жодному задекларованому в IDE архітектурному стилі; 

6) стандартизованість – застосовність стандартизованих засобів: 

– опису активів (наприклад, рішень OMG, W3C), стандартизованість інтерфейсів 

активів;  

– процесу розроблення СПС і ПС – членів СПС, зокрема, наявність процесів  

інженерії ПрО, забезпечення повторного використання тощо (за ISO/IEC 12207); 

7) продуктивність – використовність готових програмно-технологічних рішень у 

IDE для побудови і  ведення активів, зокрема програмних засобів:  

– FeaturePlugin – для моделювання характеристик ПрО, причому з практичною 

можливістю аналізування (верифікації) моделі характеристик; 

– Protégé 3 – для  побудови онтологій у ПрО; 

–  FACT++ (плагіна у редакторі Protégé-OWL (Protégé 4)) – для верифікації 

моделей характеристик через побудову онтологій в OWL DL тощо. 

Пропонується також поповнити наведений перелік такою спеціальною 

характеристикою СПС, як варіабельність (розділ 4).  

Узагальнені НФВ активів СПС. Кожній категорії активів мають бути властиві, 

принаймні, такі загальні характеристики:  

1) повторна використовність активу. Забезпечується через застосування концепції 

і методів розроблення ПС з КПВ; 

2) гнучкість активу. Забезпечується через композицію незалежних компонентів на 

основі спільності їх властивостей, використовуючи для цього, наприклад, технологію 

багатовимірного розділення поглядів; 

3) еволюційність активу. Забезпечується через застосування модельного підходу 

(model-driven development) до розроблення СПС та через реалізацію механізмів 

забезпечення варіабельності СПС; 

4) ефективність активу. Забезпечується через використання механізмів генерації, 

а також загальне підвищення рівня автоматизації розроблення ПС як члена СПС; 

5) прозорість активу. Забезпечується через реалізацію метаопису активів. 

Всі вказані характеристики якості можна віднести і до архітектури СПС, що 

представляє сімейство по завершенні стадії інженерії ПрО. 

5.2.2. Підхід до подання  нефункціональних характеристик СПС 

Найбільш прийнятним підходом до моделювання якості СПС є підхід, який полягає 

у комбінуванні різнотипних моделей відповідно до рівнів архітектури, наприклад:  

– ієрархічних моделей на рівні окремих компонентів (п. 5.3);  

– аналітичних моделей оцінювання окремих НФВ СПС (надійності, витрат тощо);  
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– байєсівських моделей щодо частин архітектури, для яких не можуть бути 

встановлені аналітичні залежності та на момент оцінювання відсутні значення вимірів 

якості у репозиторії IDE (п. 5.4);  

– методу аналізу ієрархій для збалансування вимог до характеристик якості й/або 

визначення інтегрального показника якості СПС.   

Пропонований підхід розвиває підхід Prometheus. Це ціле-орієнтований підхід до 

вимірювання та оцінювання якості СПС, який інтегрує кількісні та якісні методи 

моделювання.  

Підхід забезпечує такі можливості: 

– виконання оцінювання, починаючи з ранніх стадій життєвого циклу, 

– ефективне навчання по ходу розроблення  кількох варіантів/релізів продукту, 

– уточнення моделі якості по послідовних проектах, 

– інтеграцію кількісних (заснованих на вимірюванні) і якісних методів, 

– комбінування різних контекстів індивідуальних поглядів на якість ПС 

(розробників, користувачів) і оцінюваних об’єктів (процесів, продуктів, ресурсів). 

Підхід включає три фази: специфікацію моделі, застосування моделі для 

оцінювання якості і «пакування» здобутих знань з метою накопичення досвіду по 

проектах щодо застосування моделі та її уточнення. 

Схему виконання кроків підходу по специфікації моделі подано на рис. 5.2. 
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Рис. 5.2. Порядок створення специфікації моделі у підході Prometheus 

Цільові вимоги до якості СПС визначаються і специфікуються із застосуванням 

методології вимірювання «Ціль-питання-метрика» (GQM, Goal-question-measure) [1]. 

Відповідно до методології вони конкретизуються до переліку вимірюваних характеристик 

і підхарактеристик оцінюваних програмних об’єктів сімейства. Потім встановлюються 

взаємозв’язки між характеристиками (підхарактеристиками)  і вимірами.  

Розрізнюються два типи зв’язків – декомпозиція характеристик (згори – вниз) і 

вплив рівня (значення) однієї характеристики на значення іншої.  
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Розроблена модель перевіряється з позиції її реалізації. Спочатку досягається 

консенсус всіх зацікавлених сторін – споживачів вимірювань – стосовно структури і 

складу моделі, потім визначаються практичні можливості і ресурси збирання даних для 

обчислення значень за метриками в моделі. Задля досягнення компромісу між 

трудовитратами на застосування моделі і практичною цінністю її використання, модель 

може бути спрощена. Оцінюється відносна важливість характеристик і в моделі 

залишаються лише найбільш впливові і легкі у вимірюванні характеристики. Насамкінець, 

виконується квантифікація моделі – «наповнення» даними (вихідними значеннями) 

характеристик і зв’язків застосування метрик.  

Метрики можуть мати не кількісне, а якісне (інтуїтивне, експертне) подання (з 

використанням порядкової шкали, наприклад, рівень значень «дуже високий», «високий», 

«середній», «низький», «дуже низький»). Для квантифікації зв’язків (впливів), а також 

комбінування кількісних і якісних даних, застосовуються байєсівські мережі.  

Схему моделювання якості за запропонованим підходом показано на рис. 5.3. 

 
 

Рис. 5.3. Схема моделювання НФВ СПС 

Далі схарактеризовано запропоновані до використання ієрархічні та байєсівські 

моделі, застосовні для моделювання окремих програмних компонентів, архітектур та 

нефункціональних характеристик СПС. 

5.3. Удосконалення моделі якості програмних компонентів СПС 

Для специфікації якості невеликих ПС (компоненти яких не різнорідні за 

природою) та оцінювання якості за вибраною характеристикою зазвичай 
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використовуються ієрархічні моделі якості, більшість з яких засновується на еталонній 

моделі характеристик у ISO/IEC 9126 [1]. У проблематиці побудови СПС вони 

використовуються з метою специфікації окремих КПВ, COTS (Commercial Off The Shelf)-

компонентів, які треба сертифікувати перед включенням у репозиторій IDE СПС. 

 

5.3.1. Моделювання якості за допомогою еталонної моделі якості 

Відповідно до ISO/IEC 9126 при розробленні ПС мають забезпечуватися 

характеристики з множини характеристик стандарту, принаймні такі основні з них: 

– функціональність (functionality), а саме: функціональна повнота (suitability), 

здатність до взаємодії (interoperability), захищеність (security), продуктивність 

(throughput); 

– надійність функціонування (reliability), а саме: безвідмовність (maturity), 

стійкість до аномалій (fault tolerance), відновлюваність (recoverability), точність (accuracy), 

реактивність (responsability); 

– зручність використання (usability), а саме: освоюваність (trainability), простота 

підготовки до роботи (prepareability), зручність інтерфейсу користувача (operability), 

документованість (documentability). 

Якщо у вимогах до ПС не визначені пріоритети досягнення названих характеристик 

(підхарактеристик), а також не встановлені кількісні значення показників, доцільно 

скористатися такими рекомендаціями ДСТУ 2850–94: «для кожного з вибраних 

показників треба встановити коефіцієнт (параметр) вагомості. При обмежених ресурсах 

основну увагу треба приділяти показникам (властивостям), що мають більш високий 

параметр вагомості». 

У табл. 5.1 для прикладу подано означення названих підхарактеристик якості та 

встановлено їх пріоритети з огляду на важливість відповідних властивостей програмних 

компонентів у складі ПС для її функціонування. 

Таблиця 5.1 – Підхарактеристики якості програмних компонентів 

Назва під- 

характеристики 

Означення (у відповідності до ДСТУ 2850–94)  Пріоритет 

Функціональність 
(functionality) 

Група властивостей ПК, яка обумовлює його здатність виконувати у 

заданому середовищі перелік функцій, які задовольняють встановлені 

або передбачувані потреби за призначенням ПК 

функціональна 

повнота 
(suitability) 

Підгрупа властивостей функціональності ПК, яка 

характеризується наявністю та рівнем достатності 

основних функцій для рішення задач  за призначенням 

ПК 

13 

здатність до 

взаємодії 

(interoperability) 

Підгрупа властивостей функціональності ПК, яка 

характеризується можливістю його взаємодії з іншими 

ПК або підсистемами 

8 

захищеність 

(security) 

Підгрупа властивостей функціональності ПК, яка 

характеризується його здатністю запобігати 

несанкціонованому доступу до программ і даних 

11 

продуктивність 

(throughput) 

Підгрупа властивостей функціональності ПК, яка 

характеризується якістю видів робіт з оброблення даних, 

виконуваних в одиницю часу функціонування 

1 

Надійність 

функціонування 

(reliability) 

Група властивостей ПК, яка обумовлює його здатність зберігати 

працездатність та перетворювати вихідні дані в результат у заданому 

середовищі за встановлений період часу 
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Назва під- 

характеристики 

Означення (у відповідності до ДСТУ 2850–94)  Пріоритет 

безвідмовність 
(maturity) 

 

Підгрупа властивостей надійності функціонування, яка 

характе-ризується частотою відмов через помилки і 

недосконалість ПК 

12 

стійкість до 

аномалій  

(fault tolerance) 

Підгрупа властивостей надійності функціонування ПК, 

яка обумовлює його здатність виконувати свої функції в 

аномальних умовах 

3 

відновлюваність 
(recoverability) 

Підгрупа властивостей надійності функціонування, яка 

обумовлює  здатність ПК до відновлення працездатності і 

даних після відмов 

10 

точність (accuracy) Підгрупа властивостей надійності функціонування ПК, 

яка характеризується близькістю результатів оброблення 

даних до істинних, специфікованих та теоретично вірних 

значень 

2 

реактивність 
(responsability) 

Підгрупа властивостей надійності функціонування ПК, 

яка характеризується здатністю своєчасно перетворювати 

вхідні дані у пошуковий результат 

4 

Зручність 

використання 

(usability) 

Група властивостей ПК, яка забезпечує встановленому або 

передбачуваному колу користувачів необхідні умови для використання 

ПК 

освоюваність 
(trainability) 

Підгрупа властивостей зручності використання ПК, яка 

характеризується зусиллями, необхідними для освоєння 

користувачами умов, процедур та правил застосування 

ПК 

5 

простота підго-

товки до роботи 

(prepareability) 

Підгрупа властивостей зручності використання ПК, яка 

обумовлює легкість підготовки вхідних даних і введення 

ПК у дію 

6 

зручність 

інтерфейсу 

користувача 

(operability) 

Підгрупа властивостей зручності використання ПК, яка 

обумовлює необхідні умови інтерфейсу користувача у 

процесі функціонування ПК 

9 

документованість 

(documentability) 

Підгрупа властивостей зручності використання ПК, яка 

характеризується ступенем підтримки документацією ПК 

процесів освоєння ПК, підготовки їх до роботи, взаємодії 

користувача з процесом оброблення даних та аналізу 

результатів оброблення 

7 

Для оцінювання якості ПК під час системного тестування за характеристиками, 

визначеними у табл. 5.1, розроблено метрики, які частково (для підхарактеристик з 

найвищими пріоритетами 10–13) подано в табл. 5.2.  

Таблиця 5.2 – Метрики якості ПК за визначеними характеристиками 

Назва 

метрики 

Вимірювані величини Позна-

чення 

Формула 

 Функціональна повнота   

Повнота 

функціональ

ної реалізації 

число пропущених функцій, знайдених при тестуванні 

ПК 

число функцій, описаних в специфікації вимог 

Інтерпретація значень:  0<=F<=1 (ближче до 1 – краще) 

y1 

y2 
2

11
y

y
F   

Коректність 

функціональ

ної реалізації 

число некоректно реалізованих , знайдених при 

тестуванні ПК 

число функцій, описаних у специфікації вимог 

y1 

y2 
2

11
y

y
F   
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Назва 

метрики 

Вимірювані величини Позна-

чення 

Формула 

Стабільність 

функціональ-

ної 

специфікації 

число функцій, які змінювалися в ході ЖЦ розроблення 

ПК 

число функцій, описаних в специфікації вимог 

y1 

y2 
2

11
y

y
F   

 Безвідмовність   

Щільність 

відмов  

Кількість подій відмов (стосовно тестових ситуацій, за 

період) 

Кількість виконаних тестів 

y1 

y2 2

1

y

y
F   

Інтенсивність 

усунення 

дефектів 

Кількість відкоригованих дефектів у ПК при тестуванні 

Загальна кількість реально виявлених дефектів у ПК 

y1 

y2 2

1

y

y
F   

Середній час 

між 

відмовами 

Період оперування з ПК 

Сума по періодах безвідмовної роботи 

Кількість виявлених відмов за період 

Т1 

Т2 

А 
A

T
F 1
1    

A

T
F 2

1   

 Захищеність   

Спостережу-

ваність 

доступу 

число видів доступу, що забезпечують вхід у систему 

способом, передбаченим у специфікації вимог  

число видів доступу, передбачених в специфікації вимог 

y1 

 

y2 
2

1

y

y
F   

Контрольова-

ність доступу 

число вимог до контролю доступу і виконання 

легальних операцій, реалізованих коректно по 

відношенню до специфікації вимог  

число вимог до контролю доступу, встановлених у 

специфікації вимог 

y1 

 

 

y2 

2

1

y

y
F   

 Відновлюваність   

Готовність час оперування 

час на відновлення функціонування 

Т1 

Т2 )( 21

1

TT

T
F


  

Підхарактеристики з більш низькими пріоритетами, а саме, «зручність інтерфейсу 

користувача», «документованість», «освоюваність», «простота підготовки до роботи» 

загалом характеризують ергономічність кожного ПК та мають забезпечуватися в рамках 

вимог до ергономічності ПС. Інші підхарактеристики – «стійкість до аномалій», 

«продуктивність», «реактивність», «точність результатів», «здатність до взаємодії» 

більшою мірою характеризують живучість системи та придатність кожного ПК до 

тривалого використання і повинні забезпечуватися в рамках вимог до живучості ПС. 

Обчислення інтегрального показника якості. В тому випадку, якщо метою 

оцінювання якості ПК є визначення загального рівня його якості, а не окремих 

характеристик (підхарактеристик), –  обчислюється інтегральний показник якості. 

Оскільки всі підхарактеристики якості мають різні метрики (методи і шкали 

вимірювань), вони не можуть безпосередньо зіставлятися або об'єднуватися. Механізм їх 

об'єднання полягає в тому, що для всіх елементів на всіх рівнях моделі якості приймається 

єдина шкала оцінки – від 0 до 1.  

Інтегральний показник якості визначається як функція (середньозважене середнє 

арифметичне) від декількох характеристик (підхарактеристик) якості і коефіцієнтів їх 

вагомості: 

)(
1

i

n

i

i MQU 


 

де Qi - відносне значення і-ї характеристики якості, а Mi  – параметр вагомості, n – 

кількість характеристик якості.  
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Відносне значення характеристики – це відношення її обчисленого (фактичного) 

значення до базового (еталонного) значення. 

Еталонне значення відповідає значенню даної характеристики в кращого зразка ПК 

з числа аналогів (до аналогів відносяться раніше створені ПК того ж класу, що і 

оцінюваний ПК, подібні за функціональним призначенням і умовами застосування, які 

відповідають сучасному рівню розвитку систем даного класу). 

Якщо модель якості багаторівнева – результат оцінювання показника якості 

визначається результатом оцінки характеристик, результат оцінки характеристик – 

результатом оцінки підхарактеристик і т.д. знизу вгору по рівнях моделі якості. 

Аналіз підходів до моделювання якості СПС показав, що існують труднощі в 

застосуванні ієрархічних моделей якості, більшість з яких засновується на еталонній 

моделі характеристик у ISO/IEC 9126. Вони є статичними за природою і не описують, як 

робити проекцію метрик від їх поточних значень на певному етапі проекту до нових 

значень на його подальших стадіях, що важливо для визначення ризику проекту. Крім 

того, деякі з цільових вимог до якості було б природніше включати у функціональні 

вимоги до СПС і не вдаватися для їх оцінювання до методів метричного аналізу. 

Наприклад, характеристика «здатність до взаємодії» може трансформуватися у 

функціональні вимоги до інтерфейсу ПС, а її досягнення перевірятися тестуванням. 

Аналогічно можна вчинити і з характеристикою «переносність». 

5.3.2. Проблеми моделювання якості програмних компонентів СПС 

У проблематиці побудови СПС ієрархічні моделі, засновані на еталонній моделі 

якості стандарта ISO/IEC 9126, можуть використовуватися з метою специфікації окремих 

ГОР, що є COTS-компонентами (готовими компонентами на ринку програмної продукції), 

які потребують сертифікації перед включенням у репозиторій IDE СПС.  

Програмний компонент – незалежно розгортувана реалізація певної 

функціональності у компонентному каркасі, призначена для повторного 

використовування у застосунках широкого спектру. Компоненти можуть бути 

комерційними продуктами (COTS), вільно доступними програмами (наприклад, у 

Інтернет) або програмами, розроблюваними утримувачами СПС у певній ПрО.  

Розробники і постачальники компонентів найбільшу увагу приділяють технічним 

аспектам проектування і реалізації повторно використовних компонентів у гіпотетичних 

середовищах, у той час як інтегратори – асемблюванню систем з компонентів і їх 

розгортанню у конкретних цільових середовищах. З цієї позиції важливим для них є 

невизначеність стосовно якості, і, перш за все, надійності компонентів через невідомість 

щодо сценаріїв їх використовування (тобто, неможливість визначення їх операційних 

профілів [5]).  

Виникає потреба тестування компонентів (вже після придбання) у складі системи. 

Проблем для інтеграторів додають відсутність доступного початкового коду і детальної 

документації для супроводу компонентів. 

Повторна використовність компонентів у цільових середовищах має 

гарантуватися через чітке специфікування програмних архітектур та сценарів, у яких 

можливе функціонування компонентів, а також обмежень щодо композицій компонентів, 

у яких може спостерігатися зниження якості (наприклад, надійності або реактивності) 

системи. 
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Іншою проблемою є відсутність супроводженності та замінної здатності 

компонентів, що могло б зменшити залежність від постачальників. На теперішній час для 

вирішення цієї проблеми можуть складатися договори на гарантійне обслуговування 

(заміну) компонентів як умова їх сертифікації перед випуском. 

Крім того, компоненти мають бути гнучкими, пристосовними (адаптовними) до 

змін у потребах користувачів, і припускати, у відповідь, розширення специфікацій 

вихідних вимог до них з попередньою перевіркою непорушності обмежень. 

Об’єднавчою властивістю компонентів є їх довірча придатність, трастабільність 

(trustability), тобто властивість підтримувати довіру користувачів до якості 

використовуваних компонентів. Ця властивість може забезпечуватися через сертифікацію 

компонентів стороннім органом сертифікації. Як варіант (для некритичних компонентів) 

може застосовуватися сертифікація організацій-розробників компонентів. Процес 

сертифікації компонентів полягає у верифікуванні рівнів забезпечуваних показників 

якості компонентів та надаванні сертифікату відповідності стандартам, а також 

адекватності заданій множині встановлених вимог. Процедура сертифікації потребує 

формування належного середовища тестування компонентів. До того ж необхідні 

стандартизовані моделі якості компонентів для проведення сертифікації.  

5.3.3. Уточнення ієрархічної моделі якості компонентів СПС 

На підставі аналізу моделей якості компонентів, зокрема: моделі CQM (Component 

Quality Model), тривимірної моделі якості IEEE, моделі, яка адаптує каркас оцінювання 

процесів у ISO/IEC 15504 до потреб компонентної парадигми розроблення, моделі 

А.Алваро тощо, – розроблено ієрархічну модель якості для оцінювання якості 

компонентів, призначених для використання при побудові СПС (рис. 5.4). 

Функціональність

Характеристики якості компонентів 

Зручність використання

Ефективність

Супроводженність

Переносність

Точність
Безпечність 

Функціональна придатність
Здатність до взаємодії

Відповідність стандартам
Автономність

Відмовостійкість
Відновлюваність

Надійність

Завершеність

Конфігуровність

Зрозумілість
Освоюваність
Керованість

Реактивність
Використовуваність ресурсів

Масштабовність

Стабільність

Змінюваність
Тестопридатність

Розгортуваність

Замінна здатність
Здатність до адаптації

Повторна вико-
ристовність

 
Рис. 5.4. Ієрархічна модель якості програмних компонентів 
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Модель включає чотири рівні: характеристики, підхарактеристики, атрибути 

(періоду виконання і періоду розроблення) та метрики. Зовнішні підхарактеристики 

подані в прямокутниках, а внутрішні – в заокруглених прямокутниках. 

Модель є адаптацією моделей ISO/IEC 9126 та моделі А.Алваро. В ній, у 

порівнянні з моделлю ISO/IEC 9126, додано підхарактеристики «автономність», 

«конфігуровність», «масштабовність» «повторна використовність»; виключено 

підхарактеристики «аналізовність», «привабливість»; змінено назву підхарактеристики 

«здатність до встановлення» на «розгортуваність». 

Модель у табличному вигляді подано у табл. 5.3 
1
.  

Таблиця 5.3  – Структура моделі якості компонентів СПС 

Характер-

ристика 

Підхаракте-

ристика 

Атрибут Метрики Тип 

значень 

Функціо-

нальність 

Точність Коректність Результати тестування / 

обчислювальна точність 

Відсоток 

Безпечність  Шифрування даних Реалізований механізм Наявність 

Контрольованість Кількість інтерфейсів / 

вид контрольованості 

Відсоток 

Придатність до 

аудиту  

Реалізований механізм Наявність 

Функціо-

нальна 

придатність 

Покриття Специфікованих функцій / % 

реалізованих 

Відсоток 

Повнота  Реалізованих функцій / 

специфікованих функцій 

Відсоток  

Перед- і пост-

умовність 

Верифікація перед- і пост-

умов 

Наявність 

Доведеність перед-  і 

пост- умов 

Верифікація доведеності Наявність 

Здатність до 

взаємодії 

Сумісність даних Аналіз стандарту даних Наявність 

Відповід-

ність 

стандартам 

Стандартизованість Аналіз реалізації і 

документації 

Наявність 

Сертифікованість Верифікована документація Наявність  

Автоном-

ність 

Депендабельність  Аналіз реалізації Відсоток 

Надій-

ність 

Відмово-

стійкість  

Наявність механізму Ідентифікація механізму Наявність 

Ефективність 

механізму 

Кількість заблокованих 

відмов / усього відмов 

Відсоток 

Відновність Обробка помилок Реалізований механізм Наявність 

Заверше-

ність 

Непостійність Аналіз часу між 

комерційними версіями 

Значення 

Усунення відмов Кількість помилок, 

зафіксованих у версіях 

Значення 

Зручність 

викорис-

тання 

Конфігуров-

ність 

Зусилля на 

конфігурування 

Витрати часу на коректне 

конфігурування 

Значення 

Зрозумілість Документованість Аналіз документації Наявність 

Якість документації Аналіз документації Наявність 

Освоюва-

ність  

Час і зусилля на 

вправи з компонентом 

Кількість разів використання 

компоненту у прикладах і 

презентаціях  

Значення 

                                                           
1
 У таблиці атрибути, вимірювані під час виконання на комп’ютері, виділені курсивом. 
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Характер-

ристика 

Підхаракте-

ристика 

Атрибут Метрики Тип 

значень 

Керовність  Рівень складності Загальна кількість 

використаних функцій / час 

на виконання  

Відсоток 

Забезпеченість 

інтерфейсами 

Кількість наданих 

інтерфейсів 

Значення 

Потреба у 

інтерфейсах 

Кількість потрібних 

інтерфейсів 

Значення 

Зусилля на 

оперування 

Кількість операцій по всіх 

інтерфейсах / загальна 

кількість наданих 

інтерфейсів 

Відсоток 

Ефектив-

ність  

Реактивність  Час відгуку Кількість часу між 

зверненнями 

Значення 

Пропускна здатність  

          а) по виходу 

Кількість успішних виведень 

/ заданий період 

Значення 

          б) по входу Кількість успішних введень / 

заданий період 

Значення 

Використов-

ність 

ресурсів 

 Використання 

пам’яті  

Використана оперативна 

пам’ять 

Значення 

Використання 

дискової  

 пам’яті 

Використана дискова 

пам’ять 

Значення 

Масштабов-

ність  

Процесорний обсяг  Множина викликів / час 

відгуку по кожному виклику 

Відсоток 

Супровод-

женність 

Стабільність Монифіковність Множина можливих 

модифікацій / % коректної 

поведінки 

Відсоток 

Змінюва-

ність 

Розширюваність % функціональності, яку 

потрібно розширити 

Відсоток 

Налаштовність  Кількість параметрів для 

конфігурування наданого 

інтерфейсу / кількість 

інтерфейсів 

Відсоток 

Тесто-

придатність 

Забезпеченість 

тестовими наборами 

Аналіз розроблених 

тестових наборів 

Наявність 

Потужність тестових 

сценаріїв компонента 

% розроблених тестових 

сценаріїв / знайдених 

помилок / відкоригованих 

помилок 

Відсоток 

Тестовність 

компонен-та у 

специфікованому 

середовищі 

Кількість типів середовища, 

у яких компонент було 

протестовано 

Значення 

Доведеність 

коректності 

компонентів 

Аналіз доведень Наявність 

Перенос-

ність 

Розгорту-

ваність 

Рівень складності  Час, потрібний для 

розгортання 

Значення 

Замінна 

здатність 

Зворотна сумісність Аналіз сумісності з 

попередніми версіями 

Наявність 

Здатність до 

адаптації 

Мобільність Кількість контейнерів, у які  

може розгортатися 

компонент 

Значення 
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Характер-

ристика 

Підхаракте-

ристика 

Атрибут Метрики Тип 

значень 

Ємність конфігурації Зусилля, потрібні для 

передачі компонента у інші 

середовища 

Значення 

Повторна 

використов-

ність 

Рівень абстрактності 

домену 

Аналіз реалізації і 

документації 

Наявність 

Архітектурна 

сумісність 

Аналіз архітектури 

компонента 

Наявність 

Модульність Аналіз упакування  Наявність 

Зв’язність (cohesion) Аналіз взаємозв’язаних 

частин 

Наявність 

Щепленість (coupling) Аналіз взаємозв’язаних 

частин 

Наявність 

Запропонована модель використовується для оцінювання якості окремих 

компонентів, які містяться у репозиторії IDE генерувального програмування.  

Зовнішні метрики (для атрибутів, виділених курсивом) обчислюються за вимірами, 

отриманими під час тестування компоненту на комп’ютері у цільовому середовищі, яке 

моделюється в IDE.  

Внутрішні метрики обчислюються під час аналізу артефактів, якими представлено 

компонент у репозиторії (початковий код, документація) через виконання процесу 

верифікації (методом інспекції, колегіального перегляду, аудиту).  

5.4. Моделювання та оцінювання якості архітектури СПС   

Архітектура СПС визначає концепти, структуру та внутрішню будову СПС, 

необхідні для досягнення варіабельності характеристик ПрО у варіантах програмних 

продуктів (членів СПС) із забезпеченням максимального спільного використання частин 

(підмножин компонентів) реалізації. 

Архітектурі (як і активам інших категорій) мають бути властиві характеристики 

якості, подані у п. 5.2.1, а саме: повторна використовність, гнучкість, еволюційність, 

ефективність, прозорість, концептуальна цілісність, повнота, коректність, доступність.  

Специфікацію вимог до характеристик якості архітектури пропонується виконувати 

за шаблоном (табл. 5.4). 

Таблиця 5.4 – Шаблон специфікації вимог до характеристик якості 

Атрибут 

специфікації 

Зміст атрибута специфікації 

Назва 

характери-тики 

Стисле визначення або посилання на стандарт, в якому подано визначення 

характеристики 

Опис вимоги Обґрунтування потреб щодо забезпечення вимоги 

Контекст 

(фокус) 

Об’єкт, якого стосується вимога (ГОР, ПС, процес) 

Джерело Джерело інформації щодо вимоги (документи, замовники, розробники тощо) 

Зв’язки Зв’язок з характеристиками якості в еталонній моделі ISO/IEC 9126 

Категорія  Приналежність вимоги до рівнів якості (внутрішня, зовнішня, 

експлуатаційна)  

Пріоритет Значущість вимоги для утримувачів СПС (максимальна, середня, низька) 

Обов’язковість  Обов’язкове / необов’язкове виконання вимоги 

Вплив Дії у процесах ЖЦ, інші категорії  вимог, які зазнають впливу даної вимоги 

Чутливість Вплив з боку інших характеристик (позитивний / негативний)  
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5.4.1. Проблеми моделювання та оцінювання архітектури СПС 

Для забезпечення можливості «вбудовування» якості у СПС на стадії інженерії 

ПрО, в інтегрованому середовищі розроблення сімейства ПС створюються відповідні 

передумови, задекларовані далі. 

1. Репозиторій IDE містить окремі компоненти і/або аспекти, спеціально 

орієнтовані на забезпечення певних характеристик якості (наприклад, компоненти 

контролю доступу для забезпечення захисту інформації (характеристика «захищеність»), 

компоненти контролю вхідних даних і попередження відмов (характеристика 

«відмовостійкість» тощо). 

2. Архітектура СПС утворюється множиною функціонально еквівалентних 

варіантів композицій компонентів, які у несуперечливий спосіб доповнюються 

компонентами, спрямованими на забезпечення якості, наприклад, через застосування 

аспектно-орієнтованого підходу до побудови СПС. 

3. Модель архітектури СПС є «прямим продовженням» моделі характеристик ПрО 

за принципом «характеристика ПрО – абстрактний компонент» для забезпечення 

проекції характеристик на архітектуру і трасовності по активах СПС. Абстрактний 

компонент (заготівка) повинен динамічно конкретизуватися одним з варіантів  композиції 

компонентів, який у найбільшій мірі відповідає не лише функціональним вимогам, але й 

вимогам до якості. 

Спрощено кажучи, розроблюваній ПС з необхідними показниками якості (як члену 

СПС)  у репозиторії IDE має відповідати один варіант складу його активів: 

– підмножина функціональних і нефункціональних характеристик у моделі 

характеристик ПрО, тобто, фактично, модель характеристик конкретної ПС,  

– відповідна їм підмножина повторно використовних компонентів та схем їх 

попарних композицій (зв’язок), 

– конкретна модель поєднання множини композицій компонентів у цілісну ПС, 

тобто, фактично, модель архітектури ПС. 

Щодо кожного елемента у такому спрощеному погляді є деякі додаткові 

обмеження. 

Так, вимога до кожної цільової характеристики якості на практиці подається у 

вигляді її значення або діапазону значень (наприклад, рівень надійності 0.999, 

реактивність не менше 100 повідомлень у хвилину тощо). Очевидно, що для різних ПС 

вимоги користувачів будуть різними. Таким чином, у СПС треба явно задавати 

обмеження значень характеристик якості (за інтервальною або порядковою шкалою). 

До того, вибір тієї чи іншої моделі програмної архітектури ПС реально обмежений 

цільовою платформою – системною платформою (Windows, Linux тощо), технічною 

платформою (клієнт-серверна архітектура, Grid-система, розподілені кластерні 

обчислення тощо), а також загальними технічними характеристиками виробничого 

середовища, для якого призначена ПС (наприклад, вимога щодо отримання вхідних даних 

через модемний зв'язок, супутниковий зв'язок тощо). 

Спроба безпосереднього «зняття» такого роду обмежень при побудові моделей 

могла б спричинити продукування варіантів рішень на кожному рівні активів СПС у 

репозиторії, починаючи з моделі характеристик.  

Один із способів подолання вказаних проблем полягає у абстрагуванні від 

обмежень у моделях архітектури, а для вирішення проблеми їх врахування – у 
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використанні іншого формалізму моделювання умовних залежностей одних обмежень від 

інших –  апарату байєсівських мереж (БМ).  

5.4.2. Байєсівський підхід до оцінювання архітектури СПС 

На відміну від методів оцінювання архітектури ATAM (Architecture Tradeoff 

Analysis Method), HoPLAA (Holistic Product Line Architecture Assessment), QADA (Quality-

driven Architecture Design and quality Analysis) тощо, де архітектура оцінюється шляхом 

зіставлення архітектур-кандидатів, у даному випадку пропонується використовувати 

оцінювання варіанта архітектури як засіб раннього прогнозування досяжності 

встановлених вимог до характеристик якості майбутньої ПС.  

Для цього спрощена модель архітектури повинна бути трансформована у графічну 

байєсівську модель, кожна вершина якої відповідатиме сутності у цій спрощеній моделі, а 

випадкові величини у вершинах – множині варіантів значень сутностей. Зв’язки між 

сутностями моделюватимуть умовні залежності між ними.  

За допомогою такої графічної моделі (байєсівської мережі) можна визначати, якою 

є ймовірність досягнення заданого значення (діапазону значень) певної характеристики 

якості за умови вибору різних варіантів значень сутностей у окремих вершинах мережі. 

Приклад байєсівської мережі для оцінювання повторної використовності 

архітектури СПС подано на рис. 5.5. 

Вершини байєсівської мережі подають (табл. 5.5): 

– атрибути архітектури на різних рівнях подання й у різних контекстах. Ці 

атрибути представляють  архітектурні артефакти, 

– підхарактеристики якості та відповідні їм метрики і 

– характеристики якості, заявлені у вимогах до ПС. 

Мова реалізації 
архітектури

Архітектурний 
стиль

Детальність 
архітектури

Глибина 
успадкування 

класу 

Повторна 
використов-

ність

Зрозумілість

Якість 
документу-

вання

Складність

Широта  
успадкування

Щепленість між 
компонентами

Взаємозалеж-
ність між 

компонентами

Динамічна 
зв’язність

 

Рис. 5.5. Фрагмент БМ для прогнозування повторної використовності архітектури  
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Таблиця 5.5 – Вершини байєсівської мережі 

Назва вершини Шкала значень  Зміст 

Reusability good, bad Повторна використовність (стосовно частин реалізацій 

архітектури) 

Understandability good, bad Зрозумілість (зрозумілість архітектури для розробника) 

Coupling static, loose Щепленість між компонентами (статично – через 

безпосереднє посилання, або довільно – через 

застосування механізму подій)  

Documentation good, bad Якість документування архітектури (діаграмами класів) 

Complexity high, low Складність архітектури (компонентів і інтерфейсів) 

Gоriz_complexity high, low Широта успадкування (складність відношень агрегації та 

асоціації між класами) 

Vert_complexity high, low Глибина успадкування класу (складність відношень 

успадкування між класами) 

Granularity fine-grained, 

coarsegrained 

Детальність архітектури (інтерфейсів, компонентів – на 

рівні класу або множини класів) 

Comp_Inter-

dependencies 

many, few Взаємозалежність між компонентами (за кількістю 

взаємозалежних компонентів в архітектурі).  

Impl_language C++, Java Мова реалізації архітектури 

Dynamic_binding high, low Динамічна зв’язність (рівень зв’язування під час 

виконання) 

Architect_style filters, broker, 

layers, blackboard 

Архітектурний стиль   

Дуги БМ встановлюють умовні зв’язки між сутностями у вершинах (див. рис. 5.5).  

Суттєві обмеження на структуру БМ і потужність шкал накладає вибраний 

інструмент моделювання. Наприклад, доступна версія Hugin Lite 5.5 припускає загальну 

кількість ймовірностей у вершинах – 50.  

Фрагмент БМ, розробленої у середовищі Hugin Lite 6.5, подано на рис. 5.6. 

 
Рис. 5.6. БМ у середовищі Hugin Lite 6.5 
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Механізм динамічної конкретизації БМ (уточнення переліку характеристик 

відповідно до вимог, уточнення атрибутів архітектури тощо),  керування роботою мережі 

(введення у вершини свідчень, що є очевидними), запуск перерахунку умовних 

ймовірностей) можуть бути побудовані з використанням засобів VBA Excel. 

За допомогою поданої БМ можна оцінювати повторну використовність варіанту 

архітектури з огляду на рівні значень характеристик архітектури (представлених 

випадковими вершинами у вузлах БМ), встановлені експертом у ході аналізу архітектури. 

Перепоною до застосування методу є визначення апріорних оцінок ймовірності 

подій у БМ, що потребує залучення експертної методології. 

5.4.3. Вдосконалення процесу оцінки якості архітектури СПС моделями класу 

Дерева цінностей 

Хоча БМ є потужним засобом індивідуального виведення розподілу ймовірностей 

для характеристик якості архітектури (AQ) за апріорними розподілами чинників впливу і 

(гіпотетичними) свідченнями щодо застосованих архітектурних рішень, підтримка  

прогнозу/оцінювання AQ наразі потребує вдосконалення адекватною моделлю 

багатокритеріального прийняття рішень. Аналіз сучасного арсеналу таких моделей 

засвідчує потенційну перспективність у цій ролі моделі класу Дерево цінності.  

Далі у підрозділі розглядається розроблена модель та математичні методи нового 

процесу прогнозування/оцінювання AQ впродовж ЖЦ ПС, які є результатом поєднання 

підходів до раннього БМ-прогнозування AQ та підходу [6] до спадкоємного й 

обґрунтованого експертного оцінювання критеріїв ефективності у ЖЦ ПС за спеціальною 

моделлю, що розвиває канонічне дерево цінності до особливостей ЖЦ ПС, називаною далі 

моделлю АД (від Дерево цінності для Архітектури). 

Математичний апарат підтримки процесу прогнозування. У складі 

математичного апарату підтримки процесу прогнозування/оцінювання AQ пропонується 

визначити чотири базові конструкти: 

а) склад чинників AQ архітектури СПС; 

б) взаємопов'язані типові моделі оцінювання AQ класів БМ і АД; 

в) модель процесу спадкоємного прогнозування/оцінювання AQ протягом ЖЦ ПС; 

г) методи підтримки цього процесу. 

Далі для демонстрації застосування підходу в якості AQ розглядається 

характеристика  «повторна використовність» (reusability) архітектури. 

Моделі, що запроваджують трактування складу чинників AQ  до практики 

спадкоємного оцінювання у формованому процесі, представлено на рис. 5.7.  

Зліва на рисунку подано схему БМ, запропоновану у п. 5.4.2 для прогнозування 

повторної використовності архітектури. Праворуч розміщено дерево цінності архітектури 

АД. 

Пунктирні стрілки пов'язують вузли верхнього рівня БМ і АД, які відображають 

однакові чинники впливу на AQ, але передбачають оцінювання в імовірнісній та, 

відповідно, у детермінованій формі. Такі зв’язки забезпечують можливість взаємного 

―калібрування‖ цих моделей та підвищення точності отриманих за ними оцінок 

архітектури AQ. 

Модель процесу прогнозування/оцінювання AQ (третій базовий конструкт 

математичного апарату підтримки процесу оцінювання архітеткури) являє собою трійку 
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МOD =  AG, EN, RM ,                          (5.1) 

де AG, EN і RM – відповідно, склад ролей агентів, середовище процесу та уніфікована 

підмодель окремого раунду прогнозування/оцінювання. 

Якість 
документування

Мова реалізації 
архітектури

Архітектурний 
стиль

Детальність 
архітектури

Глибина 
успадкувань  

Повторна 
використовність

Зрозумілість

Складність

Множинність 
(широта)  

успадкувань

Зчепленість між 
компонентами

Взаємозалежність 
між компонентами

Динамічна 
зв’язність

Зрозумілість Зчепленість між 
компонентами

Складність

Якість 
документування

Множинність.
успадкувань

Глибина 
успадкування

Взаємозалежність 
між компонентами

Мова 
реалізації 

архітектури

Динамічна 
зв’язність

Стиль 
архітекури Детальність 

архітектури

Індивідуальне  прийяття рішень 
за максмальної невизначеності 

характеристик ПС

Колективне  прийяття рішень в 
міру накопичення інформації 

щодо характеристик ПС

Байєсівська 
мережа

Дерево 
цінності

 
Рис. 5.7.  Взаємопов’язані типові БМ і АД для прогнозування/оцінювання AQ 

Рисунок 5.8 надає графічне подання запропонованої моделі (5.1).  

Процес спадкоємного прогнозування/оцінювання AQ визначено як послідовність 

уніфікованих раундів прогнозування/оцінювання, повторюваних протягом усіх стадій ЖЦ 

ПС згідно моделі RM за участі агентів AG у спільному інформаційному середовищі EN.  

В міру виконання раундів відповідні банки даних (БД) в EN безперервно 

поповнюється їх уніфікованими результатами, а саме: поточними БМ і АД (відмінними 

від типових), звітом про AQ (що підсумовує оцінки AQ за БМ і АД разом з їх 

обґрунтуванням) та звітом про стан архітектури.  

Модель RM (внутрішню структуру якої ―висвітлено‖ на рис. 5.8 надає агентам AG 

довільного раунду прогнозування/оцінювання AQ можливість використання 

ретроспективи цих результатів для всіх попередніх раундів. Як свідчить рис. 5.8, агентам 

AG пропонуються також фактичні дані щодо стану процесу розроблення СПС в 

організації-розробнику та зведений звіт про стан архітектури  у створюваній ПС, що 

підсумовує аналогічні звіти раундів.  

Пропонований склад агентів AG наведено на рис. 5.8. До числа індивідуальних 

належить ОПР (аналітик, член груп якості, верифікації й валідації і/або підтримки 

замовника, менеджер або технічний лідер проекту ПС в організації-розробнику або ж 

керівник зовнішньої експертної групи); Інтерв’юєр (член зовнішньої експертної групи); 

Експерт (досвідчений фахівець в галузі розроблення ПС того ж класу, що й створювана, 

член групи проекту, представник утримувача СПС (стейкхолдера)).  
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Рис. 5.8. Модель процесу спадкоємного прогнозування/оцінювання AQ протягом ЖЦ  

Зовнішній експерт – це спеціалізована організаційна структура із офіційними 

повноваженнями щодо оцінювання стану процесів розроблення ПС в організаціях-

розробниках та надання настанов щодо їх вдосконалення. Утримувач СПС (зацікавлена 

сторона) являє собою організаційну структуру/особу, що є інвестором СПС / замовником 

ПС. 

У свою чергу, середовище EN з моделі (5.1) поєднує:  

– фіксовану БД ―готових до використання‖ фрагментів БМ;  

– БД фактичної інформації щодо процесу розроблення СПС в організації-

розробнику, поповнювану в міру його перебігу;  

– БД типів цілей, що можуть досягатися, та відповідних їм рішень з керування ЖЦ 

ПС (щодо стану архітектури), які можуть прийматися у довільному раунді 

прогнозування/оцінювання AQ; 

– БД моделей оцінювання типів БМ і АД (первинними елементами якої є типові 

БМ і АД, подані на рис. 5.7); 

– БД звітів раунду – про AQ та стан архітектури, структуру яких подано на        

рис. 5.8.  

П’ять останніх БД постійно поповнюються відповідними результатами раундів в 

міру перебігу формованого процесу прогнозування/оцінювання AQ на всіх стадіях ЖЦ 

ПС. 

Нарешті, вимоги до формованого процесу прогнозування/оцінювання AQ 

підтримуються за допомогою розглянутих нижче методів формального оперування з 

моделями класів АД [6] і БМ на трьох внутрішніх кроках моделі раунду RM з (5.1), 

поданої на рис. 5.8. Для першого й останнього кроків RM математична підтримка не 
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передбачається, зважаючи на неформальний характер дій агента-ОПР та їх залежність від 

поточної ситуації проекту ПС. 

На кроці ‖Встановлення моделей‖ ОПР надаються три розглянуті в [6] можливості 

визначення адекватної моделі для прогнозу/оцінювання AQ (БМ, АД або ж БМ і АД із 

спільними вузлами): побудова, добір у БД моделей та модифікації обраної моделі(й) 

згідно особливостей створюваної ПС. Для БМ і АД із спільними вузлами підтримується 

взаємне калібрування. Для цього центри найбільш імовірних інтервалів (для неперервних 

спільних вузлів) і найімовірніші значення (для дискретних) у БМ розглядаються в ролі їх 

узагальнених експертних оцінок у АД. Навпаки, медіани експертних оцінок спільних 

вузлів у АД застосовуються як вищезазначені центри інтервалів та найімовірніші значення 

у БМ. В обох випадках узагальнена експертна оцінка AQ за АД (AQV) зіставляється із 

середнім розподілу AQ, отриманого за БМ (AQN). За відсутності на поточний момент 

статистичних критеріїв значущості їх різниці, на підставі симетричних міркувань 

пропонується емпіричне правило: якщо  

| AQV – AQN | / max( AQV, AQN ) > 0.5,  

то обидві моделі потребують корекції.  

Наступний крок ‖Встановлення значення AQ‖ передбачає отримання розподілу 

ймовірностей для AQ шляхом застосування до актуальної БМ одного з  алгоритмів  

поширення ймовірностей (наприклад, потужного алгоритму Лоріцена-Шпігельгалтера). У 

свою чергу, для отримання узагальненої експертної оцінки AQ за актуальним АД (VT0) 

пропонується спеціальна експертиза [6], етапами проведення якої є добір експертів jg, їх 

опит з отриманням суджень за VT0 ІD={Oj, jg} та формування підсумкового рішення 

щодо AQ на підставі ІD. 

Підтримується вилучення експертних суджень у вигляді п’ятірок 

Oj =  X0j, VTj, Xj, Dj, Fj , Dj, Fj         (5.2) 

де       X0j – вектор оцінок експертом j листків VT0; 

VTj, Xj, Dj – відповідно, версія АД, оцінки її листків та зауваження щодо 

неадекватності VT0 згідно власному погляду експерта j на AQ; 

Fj –  зауваження експерта j щодо стану архітектури та дій щодо її покращення (у 

форматі звіту про архітектуру на рис. 5.8). 

За неадекватності фрагмента VT0 погляду експерта j на AQ або відсутності в нього 

інформації припустима його відмова від оцінювання відповідного листка у складі X0j. Але 

тоді повинні бути надані VTj і Xj. Одночасна ж неповнота X0j та Xj розглядається при 

формуванні підсумкового рішення як свідчення недоцільності подальшого залучення 

експерта до експертиз AQ через його некомпетентність і/або упередженість [6]. 

Підсумкове рішення щодо AQ теж формується у вигляді п’ятірки [6,7] 

SD(VT0) = g, ID, tc, C, r
s
, tc=









випадкумупротилежноуrez

AQтіприйнятносзаAQsbAQ vvv )(,
,             (5.3) 

де AQV – версія узагальненої оцінки AQ за АД із показником обґрунтованості 

sb(AQV) (розглянутим нижче), найвищим на множині всіх таких версій AQ, недомінованих 

за обґрунтованістю sb; 

rez – причина невизначеності AQV (з вичерпного переліку, запропонованого в [7]); 
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C – класи й екземпляри документів з БД фактичної інформації процесу 

розроблення та БД звітів (про FD і про дефекти), надані експертам у ролі контексту 

оцінювання листків VT0; 

r
s
 – реєстраційні реквізити SD(VT0) (ідентифікатор, автор, дата формування). 

При задовільності для ОПР досягнутої точності розподілу ймовірностей за БМ і/або 

рівня обґрунтованості AQV у підсумковому рішенні (5.3) наявна оцінка AQ (або ж 

напівсума AQV й середнього за отриманим для AQ розподілом) стають підставами 

прийняття керівних рішень щодо процесу розроблення ПС. 

У протилежному випадку пропонується додатковий крок ―Досягнення компромісу 

щодо AQ‖. Він реалізується у формі комунікативного Дельфі-процесу згідно оригінальної 

методології М. Турофа. Усі експертні оцінки AQ поточного туру та наявні звіти про AQ 

для ПС того ж класу, що й створювана, використовуються тут для уникнення так званих 

пасток (pitfalls) канонічного Дельфі шляхом виявлення елементів поглядів експертів, що 

обумовлюють значну неузгодженість оцінок. 

Діюча нормативна регламентація процесів та стадій ЖЦ ПС (ISO/IEC 12207 тощо) 

дозволяє зробити висновок, що на початку ЖЦ ПС поточне ефективне керування 

проектом потребує насамперед індивідуального оцінювання AQ на підставі БМ. 

Колективне оцінювання з використанням АД необхідне хіба що при появі неочікуваної 

проблеми, яка зачіпає інтереси різних учасників проекту та/або утримувачів, а також при 

завершенні стадії. Однак у міру наближення ЖЦ ПС до завершення дедалі важливішим 

для забезпечення якості ПС стає не тільки вчасне вирішення проблем, але й, насамперед, 

адекватне проведення різноманітних колективних перевірок та оглядів [1]. Це вимагає 

вищезазначеного колективного оцінювання, тоді як роль індивідуального БМ-оцінювання 

дещо спадає (див. рис. 5.7). Розроблена технологія виконання раунду 

прогнозування/оцінювання AQ згідно його моделі підтримує за цих умов інформаційну 

спадкоємність та зіставність оцінок AQ у раундах відповідних типів та прийнятих на їх 

підставі рішень протягом всіх стадій ЖЦ ПС. 

Методи узгодженого оперування Байєсівькою мережею та Деревом цінності. 

Для БМ методи побудови та налаштування охоплюють композування апріорних 

фрагментів з відповідної БД (див. рис. 5.7) а також динамічну дискретизацію неперервних 

вузлів БМ. Вона забезпечує автоматичне визначення їх апріорних розподілів із 

оптимальним рівнем деталізації залежно від області значень відображуваного чинника. 

Основним обмеженням цих методів є наразі неможливість раціонального агрегування БМ, 

відповідних різним поглядам агентів ЖЦ, яке необхідне за колективної оцінки AQ. 

Можливість подолання цього обмеження надає підґрунтя методів оперування АД, а 

саме два формалізми, розроблені в [6, 7] для подання: 

а) АД чинників впливу на AQ згідно певного погляду V (відомчого, рольового тощо)    

VT(V) =  px, wx, sx, сrx, CNx, Ax, r
v
 , xX(V)  F;         (5.4) 

де   px, wx, sx, – відповідно, попередник чинника x у дереві чинників впливу на AQ згідно 

погляду V, локальна вага x та шкала x (числова або ж вербальна [7]); 

сrx – індекс критичності листка xX(V) для прийнятності оцінок AQ (crgx=1 за 

потреби оцінювання x усіма експертами; crx=0 – інакше); 

CNx – множина класів й екземплярів документів з БД фактичної інформації процесу 

розроблення та БД звітів (про AQ і про стан архітектури), які вважаються джерелами 

контексту оцінювання листка xX(V) згідно погляду V; 
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Ax – множина альтернативних аналітичних методів оцінювання листка x (побудова 

БМ, регресійний аналіз, використання аналогів тощо); 

r
v
 – реєстраційні реквізити АД; 

X(V) – ті загальновизнані чинники F впливу на AQ, що є вершинами АД згідно V; 

б) кількісного показника обґрунтованості версії E узагальненої оцінки AQ за АД  

sb(E,VT) =  df, rs, ac ;   df =  dv, dc, es ; rs =  ir, qe, is ,    (5.5) 

де   dv, dc й es – доповнення до одиниці рівнів розбіжності [7] між структурами дерев VTі, 

VTj, jg та між контекстами оцінювання їх листків, а також ступінь істотності 

розбіжностей;  

ir та is – інтегральні показники ризику прийняття  версії E та її обґрунтованості [7];  

qe – три трійки у складі максимуму, мінімуму й середнього серед кількості 

експертів, що надали оцінки листків VT, коефіцієнтів варіації й конкордації;  

ac – показник прийнятності АД VT, використаного при формуванні версії E. 

Для безпосередньої побудови АД пропонується два інтерактивні методи: 

індивідуальне формування VT(V) (5.4) агентом–виразником погляду V та узгодження 

пропозицій представників агрегованих поглядів.  

Перший метод надає VT(V) у формах: 

– множини гілок, деталізуючих AQ, вершинами яких є позитивні полюси 

конструктів спеціального вигляду – так званих пірамід, що виявляються в особистому 

психологічному просторі агента  застосуванням до AQ запропонованої В.Ландфілдом 

техніки pyramiding; 

– дерева, де вершинами є елементи рядків імплікативних решіток Д.Хінкла, 

породжених позитивними полюсами виявлених пірамід. 

Нормована компетентність автора VT(V) є показником прийнятності ac з (5.5). 

Другий метод являє собою застосування комунікативного Дельфі-процесу до 

автоматично формованої множини всіх версій АД для AQ, вершини яких є вершинами у 

версіях АД, поточно наданих учасниками процесу. Роль експертних оцінок відіграють 

спеціальні рівні стійкості й нестійкості версій узагальненої оцінки FD до гіпотетичної 

зміни VT (введені в [6] для довільної оцінюваної характеристики), обрані організатором 

процесу. Показник ac з (5.5) визначено як відношення максимальних відстаней між 

наданими версіями АД на початку та по завершенні процесу за метрикою Рапопорта-

Шнейдермана d

 [6] 

d

(Ri, Rj) = 
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де   Wux – глобальна вага листка x в АД Vux, u{i, j}. 

У свою чергу, методи добору в БД моделей охоплюють визначення БМ і АД, 

відповідних заданим типам цілей і/або керівних рішень (див. рис. 5.8), а також АД, що 

знаходиться на фіксованій відстані від заданого АД. 

Нарешті, до методів модифікації обраної моделі(й) згідно особливостей 

створюваної ПС належить застосування до неї методу безпосередньої побудови, 
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описаного вище, а також автоматичне узагальнення версій АД VTj, jJ (наданих 

експертами або ж обраних у БД моделей описаними вище методами).  

Підтримується визначення двох форм узагальненого АД з технічними параметрами 

f, l, а саме f-виборів та (f, l)-усереднень. Їх зручно подати за допомогою спеціальних 

матриць R
c
 та R

m
: 

R
c
 = argmin iJ f(d


(Ri,Rj), jJ);   R

m
 = argminRRL(l) f(d


(R,Rj), jJ);  

 (5.7) 

ac = f(d

(R

*
,Rj), jJ), R

*
{R

c
, R

m
} 

де R(VT)=||ruv||u,v=1,…,|F|; ruv=1 при u=pv у VT; ruv =-1 при v=pu; ruv =0 – інакше 

(R{R
c
,R

m
,Ri,Rj});   

f – анонімна й Паретівська функція, названа в [6] стратегією узагальнення 

структури; 

l  maxjJ lj – зазначувана кількість рівнів формованого (f, l)-усереднення;  

RL(l, F)
 
– множина матриць розмірності ll, потенційно прийнятних у ролі R

m
. 

Отримання цільової складової tc (5.3) у підсумковому рішенні щодо AQ за VT0 

включає:  

– аналіз кореляційної структури оцінок {X0j, jg} з (5.5) на підставі d

 (5.6) та 

рівнями стійкості й нестійкості [6] для перевірки їх репрезентативності та узгодженості;  

– для задовільних оцінок – отримання всіх недомінованих за обґрунтованістю 

sb(VAQv) (5.5) версій VAQv(ID, VT0), утворених узагальненими оцінками, статистично 

оптимальними за прийнятих статистичних гіпотез щодо ID з числа трьох апріорних 

(відсутність пресингового контексту; безсторонність експертів; їх об’єктивність) [7];  

– вибір версії AQv(ID, VT0)
 

з найвищою обґрунтованістю sb(AQv) методами 

лінійної згортки та ШНУР і ПАРК, створених під керівництвом академіка РАН 

О.І.Ларічева [6].  

Якщо оцінки {X0j, jg} нерепрезентативні/некоректні, {AQv(ID, VT0) }= або 

sb(AQv) все ж є незадовільним, необхідно побудувати узагальнене АД за власними 

версіями експертів VTj та повторити наведені кроки з ним і оцінками експертів за VTj {Xj, 

jg}з (5.7). 

 

5.5. Концепція керування проектами СПС у середовищі ГП 

5.5.1. Аспекти методологічної підтримки проектів СПС 

Методологічна підтримка проекту СПС полягає у визначенні моделей і окремих 

процесів ЖЦ активів, ПС та СПС, ролей агентів цих процесів і їх взаємодії, взаємозв’язку 

процесів ЖЦ при виконанні проекту, складу і структури відповідних інформаційних 

об’єктів репозиторія IDE з метою накопичення і використання досвіду виконання проектів 

та вдосконалення процесів розроблення СПС [8].  

Основними видами об’єктів, які мають власні моделі ЖЦ при їх розробленні у 

парадигмі ГП, є такі:  

– активи повторного використання (зокрема, КПВ), напрацьовані або придбані «в 

інтересах» одного СПС або множини створюваних СПС (збережені в репозиторії СПС як 

готові ресурсі (ГОР) (моделі МЖЦГОР), 



 210 

– сімейство ПС як множина взаємопов’язаних активів (модель ЖЦ МЖЦСПС), 

– програмна система, яка розробляється на базі СПС (модель ЖЦ МЖЦПС). 

Розрізняються дві категорії ГОР – програмні (модулі, компоненти, аспекти тощо) і 

не програмні (моделі, текстові документи тощо).  

Спільним для активів будь-якої категорії є наявність: 

– невід’ємної складової (ядра активу), прийнятної для всіх ПС у сімействі, 

– змінюваних складових (розширень ядра),  

– точок варіантності, в яких ядро активу може доповнюватися розширеннями і 

в результаті утворювати варіант активу, прийнятний для конкретної ПС, 

– мікропроцесу, який визначає обмеження стосовно варіантів активів, умови та 

механізми розширень ядра, взаємозалежність та взаємозв’язки з іншими активами, а також 

детальний опис дій з адаптації активів. 

Моделі ЖЦ відбивають взаємозв’язок основних стадій ЖЦ об’єктів.  

Структура моделей МЖЦГОР визначається категорією активу та складом дій 

мікропроцесу (наприклад, мікропроцес для програмного активу включатиме крок 

тестування, а для не програмного – крок колегіальної перевірки).  

Структура МЖЦСПС визначається типом генерувальної моделі СПС 

(конфігураційна або трансформаційна).  

Структура МЖЦПС  визначається класом базової моделі ЖЦ, на якій вона 

засновується (каскадна, ітераційна (з прирощеннями, еволюційна (спіральна, RAD))), а 

також прийнятою в організації-розробнику стратегією побудови і функціонування СПС 

(проактивною, реактивною або змішаною).  

Фактично стратегія побудови і функціонування СПС визначає порядок взаємодії 

двох базових процесів розроблення (БПР), які впроваджує організація-розробник СПС і 

які мають відмінні моделі. Це: 

– базовий процес колективного розроблення готових ресурсів (БПР ГОР) (модель 

МБПРГОР), 

– базовий процес розроблення окремих програмних систем (БПР ПС) з ГОР 

(модель МБПРПС). 

Процеси є складеними, виконуються паралельно, взаємодіють через дані (робочі 

продукти цих процесів у репозиторії IDE), якими вони можуть опосередковано 

обмінюватися в узгоджений спосіб (рис. 5.9). 

Відмітна особливість МБПРГОР – наявність у структурі моделі дій стосовно 

трасування несуперечливості варіантів різних активів (наприклад, концептуальна модель 

ПрО  архітектура  компоненти).  

Відмітна особливість МБПРПС – наявність точок аналізу варіантів і прийняття 

рішень стосовно вибору оптимального варіанту активу. 

Розроблення активу виконується в рамках програми (або проекту) повторного 

використання активу організації (далі програми ГОР) відповідною окремою командою 

програми ГОР (модель команди МКПГОР). Програма охоплює множину мікро-проектів з 

розроблення (придбання) окремих ГОР та забезпечення несуперечливості їх інтерфейсів.  

Розроблення кожної ПС на базі відповідної СПС виконується в рамках проекту ПС 

також окремою командою проекту (модель команди МКППС).   
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Рис. 5.9. Взаємозв’язок проектів при розробленні ПС як членів СПС  

В загальному випадку (якщо організація розробляє декілька СПС на базі спільної 

множини ГОР) розроблення деякої СПС здійснюється, в рамках окремого проекту СПС 

командою, яка включає менеджерів СПС, окремих проектів ПС та програми ГОР). 

Згаданий менеджмент утворює координаційну раду з розроблення СПС.  

 

5.5.2. Проектні рішення з керування програмними проектами у контексті СПС 

Для координації виконання множини БПР впроваджуються процеси керування на 

двох рівнях: рівні технічного керування розробкою ГОР, СПС і ПС та рівні 

організаційного керування (рис. 5.10). 

Організаційне керування включає такі напрями діяльності [9]: 

– організація діяльності зі створення СПС як нового бізнесу (формування бізнес-

плану, економічне моделювання та обґрунтування витрат та створення СПС); 

– керування взаємодією із замовниками та інвесторами; 

– вироблення договірної стратегії щодо придбання ГОР та користування 

послугами інших організацій; 

– фінансове забезпечення; 

– запуск та інституціалізація бізнесу (впровадження змін у діяльність організації з 

метою створення СПС та ПС); 

– опис операційної діяльності організації (зміст проектів, базових процесів, 

принципів організації роботи тощо); 

– маркетингові дослідження (аналіз попиту, ринків збуту тощо); 

– організаційне планування; 

– організаційне керування ризиками; 
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– структуризація організації згідно з цілями розроблення ПС на базі СПС; 

– технологічне передбачення підтримка технологічної еволюції СПС); 

– підготовка кадрів. 

Організаційне керування
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Інституціалізація 
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Опис операційної 
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Рис. 5.10.  Дворівневе керування проектами у контексті СПС 

До цих напрямів діяльності слід долучити веденням бази знань за проектами 

організації як засіб накопичення та передачі досвіду їх виконання, а також прийняття 

обґрунтованих рішень щодо розподілу ресурсів, доцільності розширення сфери СПС 

тощо. 

Процеси організаційного керування взаємодіють з процесами технічного 

керування. 

Головне завдання процесів технічного керування – вироблення рішень стосовно 

ефективних  методів  виробництва і формування  виробничого плану щодо об’єктів відпо-  

відних БПР у проектах ГОР, СПС та ПС. 
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Процеси технічного керування інтегруються з відповідними процесами керування 

проектами ГОР та ПС за тим самим принципом інтеграції, що застосовується при 

формуванні БПР з процесів ЖЦ. Загалом, цей принцип полягає в інкорпорації потрібних 

напрямів діяльності в базовий процес (у разі відсутності впроваджених окремих процесів 

ЖЦ і недоцільності їхнього формування), або, навпаки, в делегуванні ряду дій існуючого 

базового процесу іншим, раніше визначеним, процесам ЖЦ.  

До процесів технічного керування долучається менеджмент проекту ГОР та 

проектів кожної ПС, а також менеджмент проекту СПС, які спільно утворюють 

координаційну раду технічного керування СПС. Менеджмент проекту СПС відповідає за 

ефективність рішень для досягнення стратегічних цілей побудови СПС та дотримання 

виробничих обмежень стосовно СПС, за раціональність розподілу ресурсів між проектом 

ГОР та проектами ПС. Менеджмент проекту ГОР опікується якістю та корисністю ГОР 

для СПС та ефективністю роботи команди проекту ГОР, а менеджмент проектів окремих 

ПС – якістю та ефективністю роботи команд цих проектів.  

Сфера технічного керування охоплює такі напрями діяльності (або підпроцеси): 

– визначення сфери застосування СПС, а саме: меж охоплення ПрО множиною 

ПС, контексту застосування ПС, найсуттєвіших вимог до ПС, обмежень та поведінкових 

аспектів, що вирізняють множину ПС з поміж інших систем у ПрО, головних спільних рис 

для всіх ПС та відмінностей, а також критеріїв приймання кінцевих розроблених ПС як 

членів СПС; 

– технічне керування ризиками, яке є безперервним процесом, виконуваним на 

рівні окремих проектів (ГОР, ПС, СПС). Оскільки у сімействах ПС ризики  можуть 

стосуватися більш ніж одного продукту, бути взаємопов’язаними, а їх наслідки – більш 

глобальними, плани керування ризиками створення об’єктів у СПС мають 

координуватися. Це, в свою чергу, потребує тіснішої взаємодії команд проектів у 

питаннях виявлення і спостереження ризиків; 

– технічне планування проекту в парадигмі ГП є ітеративним і безперервним 

процесом, який координується з плануванням вимірювань, оцінювань, гарантування 

якості, керування ризиками тощо. Планування виконання програми  ГОР пов'язується, 

крім того, з робочим плануванням стосовно кожного ГОР, а планування проекту СПС – з 

загальним плануванням виробництва ПС з ГОР. План виробництва спирається на 

операційне визначення процесу виробництва ПС (у моделі МБПРПС) як членів СПС і 

додає до нього технічні деталі стосовно ресурсів процесу та планових показників для 

контролю виконання плану і вдосконалення виробничого процесу. При конкретизації 

виробничого плану кроки процесу уточнюються до рівня супутніх мікропроцесів 

відповідних ГОР; 

– підтримка виконання базового процесу спрямована на визначення, дотримання і 

вдосконалення БПР відповідно до моделі процесу МБПРПС. Забезпечує формулювання 

операційного визначення процесу, складеного з дій, пов’язаних алгоритмом їх виконання, 

та формування профілю базового процесу. Специфікою БПР є те, що в нього після кожної 

дії стосовно вибору ГОР для використання у ПС інкорпорується супутній мікропроцес, що 

за кроками визначає, яким чином налаштувати ГОР у точці варіантності для застосування 

в процесі розроблення даної ПС; 

– аналіз можливостей придбання ГОР стосується як програмних, так і не 

програмних ГОР, які можуть бути розроблені в рамках БПР ГОР організації-розробника 

СПС, закуплені на ринку як комерційні COTS продукти (безпосередньо або через 
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отримання ліцензійних прав на використання («open source» компоненти або Web-

сервіси)), замовлені через відкриття проектів на розроблення спеціалізованих ГОР для 

СПС або виявлені (видобуті)  в раніше створених ПС організацією-розробником; 

– вимірювання та контроль проекту. Вимірювання виконується на рівні кожного 

проекту, а оцінювання – як на рівні окремих проектів, так і на рівні проекту СПС. 

Результати, отримані на рівні проектів ГОР і ПС, використовуються для контролю 

досягнення вимірних цілей за цими проектами щодо якості (наприклад, зменшення рівня 

дефектів в артефактах до певного рівня), ефективності роботи команд проектів 

(наприклад, зростання продуктивності праці до певного рівня), а на рівні СПС – для 

приймання узгоджених рішень з керування окремими проектами в світлі стратегічних 

цілей побудови СПС. Досягнення цілей проектів ГОР, ПС та СПС є взаємопов’язаними 

подіями, а відповідні метрики, спроектовані для контролю досягнення цілей, 

комплексними (наприклад, корисність ГОР для ПС, кількість дефектів у ГОР, виявлених 

при застосуванні ГОР у різних ПС, кількість часу на пошук, адаптацію та інтеграцію ГОР 

у різних ПС); 

– інструментальне забезпечення. Інструменти IDE мають підтримувати 

паралельне створення, супроводження і використання множини версій артефактів СПС та 

координацію одночасної роботи команд програми ГОР і проектів ПС, які спільно 

використовують ГОР; 

– керування конфігурацією СПС, яке займає центральне місце серед множини 

задач технічного керування у проектах СПС і тому далі розглядається детальніше. 

 

5.5.3. Про керування конфігурацією та варіантами КПВ СПС 

Наразі два аспекти керування конфігурацією  – керування версіями однієї ПС у часі 

(історичній аспект) і керування версіями паралельно створюваних частин ПС, періодично 

об’єднуваних в одну версію (аспект кооперативної розробки) – отримали  належну 

методичну та інструментальну підтримку (наприклад, ClearCase, CVS).  

Третій аспект керування конфігурацією – керування одночасно існуючими 

варіантами окремих робочих продуктів ПС, які відбивають їх логічну варіантність 

(наприклад, варіанти коду для різних платформ) –  розглядається, як правило, лише з 

позицій пошуку «обхідних шляхів» для застосування існуючих інструментів керування 

конфігурацією (наприклад, ведення версій кількох копій ПС для різних платформ, 

використання умовної компіляції коду тощо).  

Проте саме аспект конфігурування множини варіантів є актуальним в інженерії 

сімейств систем, оскільки варіанти кожного ГОР відповідають контекстам його 

використання у різних ПС і повинні знаходитися під контролем конфігурації одночасно. 

Та й сама ПС, що є членом СПС, розглядається як його варіант. 

Властивість СПС, обумовлена її здатністю до розширювання, змінювання, 

налаштовування або конфігурування з метою використання у визначеному контексті, 

називається варіабельністю СПС.   

Забезпечення варіабельності СПС і конфігурування ПС як членів СПС 

визначаються як дві ключові концепції інженерії сімейств ПС.  

Метою забезпечення варіабельності СПС є врахування нових вимог до ПС у 

сімействі через його поповнення новими варіантами ГОР. Варіабельність забезпечується 

наявністю механізмів ідентифікації та специфікації загальних і відмітних рис на всіх 

рівнях подання СПС – характеристик ПрО (її ділової логіки), архітектури СПС і реалізації, 
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а також механізмів конфігурування та трасування ГОР на різних рівнях через локалізацію 

несуперечливих варіантів ГОР на цих рівнях. 

Задачами забезпечення варіабельності СПС є: 

– моделювання конфігурабельних вимог до СПС під час аналізу ПрО. Варіант 

конфігурації вимог має відповідати вимогам замовника (користувача) до конкретної ПС як 

члена сімейства. Вимоги можуть пред’являтися до функцій ПС (функціональні вимоги) та 

показників якості ПС (не функціональні вимоги), елементів архітектури ПС (зокрема, до 

апаратно-програмної платформи, технічного оточення, стандартів архітектури), 

програмних компонентів ПС (зокрема, до мови, парадигми програмування) та не 

програмних компонентів ПС (зокрема, до складу комплекту поставки ПС замовнику), 

– реалізація механізмів розширення ядра ГОР у точках варіантності [10]. Точки 

варіантності на одному рівні абстракції реалізують варіабельність на більш високому рівні 

абстракції. Прикладами механізмів реалізації варіабельності є патерни проектування, 

агрегація, успадкування, параметризація, макроси, умовна компіляція, динамічно 

приєднувані бібліотеки тощо. Реалізація варіабельності здійснюється на рівні архітектури 

та компонентів СПС. Архітектура СПС визначає всі можливі комбінації реалізацій 

програмних компонентів (з урахуванням обмежень, встановлених вимогами до ПС, 

зокрема, до його архітектури). Архітектура ПС є варіантом архітектури СПС, позбавленим 

точок варіантності. 

Задачами конфігурування  ПС з ГОР СПС є: 

– ототожнювання вимог до ПС з вимогами до СПС у моделі вимог до СПС на 

будь-якому рівні встановлення вимог (вимог до функцій, архітектури або компонентів), 

– підтримка операцій: поповнення моделі вимог, трасування вимог до варіантів 

існуючих ГОР всіх рівнів, породження нових варіантів архітектури та компонентів у 

точках варіантності для реалізації раніше не встановлених вимог до ПС у ПрО. Ці операції 

повинні виконуватися з урахуванням обмежень ПрО, 

– підтримка прийняття ефективних рішень стосовно розроблення нових варіантів 

ГОР через надання інформації для проведення аналізу «витрат / переваг» з урахуванням 

досвіду, накопиченого у базі знань проектів СПС. 

Керування варіабельністю СПС полягає у плануванні розширення ГОР новими 

варіантами та контролі повноти та несуперечливості варіантів ГОР для потреб СПС, а 

керування конфігуруванням ПС – у наданні засобів обґрунтованого вибору узгоджених 

варіантів ГОР СПС при побудові ПС. 

Для розв’язання поставлених задач середовище IDE повинно бути доповнене не 

лише інформаційними структурами стосовно варіантів ГОР, функціями введення 

(вилучення) варіантів, зіставлення між собою варіантів одного ГОР («по горизонталі») та 

варіантів ГОР різних рівнів («по вертикалі»), але й моделями та методами, призначеними 

для підтримки прийняття ефективних рішень розробниками СПС і ПС стосовно вибору 

окремих варіантів і їх композицій з урахуванням вимог до показників якості ПС, вартості 

тощо на кожному кроці побудови ПС у парадигмі ГП.  

Адекватне керування конфігурацією СПС потребує узгодженої інтеграції  до БПР 

ГОР і БПР ПС відповідного процесу. На відміну від процесу керування конфігурацією 

одиничних ПС, який має чітко визначений профіль, включаючи нормативно-методичну та 

інструментальну підтримку, процес КК для СПС потребує формалізації та забезпечення 

всіх складових профілю.  



 216 

Першим кроком такої формалізації може бути розроблення формальної моделі 

процесу керування конфігурацією (MC). 

5.5.4. Формалізація конструювання СПС за базовим процесом і готовими 

ресурсами 

Враховуючи окреслені особливості процесів організаційного й технічного 

керування при реалізації БПР ГОР та БПР ПС, з метою їх уніфікованої формалізації (й 

подальшого створення на її підставі адекватного математичного апарату підтримки) 

пропонується наступне  

Означення 1. Сімейство ПС – це трійка 

SPSt = GORt, PRGt, PRCt,        (5.8) 

( GR  GORt PRGt(GR) = TRUE)   

 ( GR  GORt PRGt(GR) = FALSE) , 

де     t –  довільний момент перебігу БПР ГОР і БПР ПС; 

GORt – множина ГОР станом на момент t; 

PRGt – деякий предикат приналежності до GORt, актуальний на момент t; 

PRCt – специфічний предикат, актуальний на момент t, що визначає припустимі 

операції композування ГОР при створенні окремих членів СПС у ході БПР ПС. 

Згідно виразу (5.8), означення 1 сформульоване в термінах ГОР – кінцевих 

продуктів БПР ГОР. Зіставлення цього означення з організаційною структурою БПР ГОР і 

БПР ПС (див. рис. 5.9) та діями процесів керування у цих БПР (див. рис. 5.10) дозволяє 

конструктивізувати його для ПС – кінцевих продуктів БПР ПС – за допомогою  

Означення 2. Сімейство ПС – це пара  

SPSt = PSt, PRPt(PRGt, PRCt),      (5.9) 

де         PSt – множина ПС, отриманих у ході БПР ПС, станом на момент t; 

PRPt(PRGt, PRCt) – предикат приналежності до PSt, актуальний на момент t, 

породжений предикатами PRGt і PRCt  з означення 1. 

Сформульовані означення 1 і 2 надають можливостей залучення до формалізації 

БПР ГОР і БПР ПС формалізму сімейства процесів, розвинутого Л. Остервейлом [6]. 

Обидва БПР можуть бути подані як сімейства взаємопов’язаних (через інформаційні 

об’єкти з репозиторію IDE, див. рис. 5.9) уніфікованих процесів виконання проектів 

розроблення відповідно ГОР та ПС.  

Операції довільного процесу реалізуються агентами (AG), у спільному 

інформаційному середовищі всіх процесів (EE). Враховуючи наявність у процесах 

керування задач організаційного й технічного рівня, доцільно, як і в роботі [6], виділити в 

EE концептуальну модель ПрО БПР ГОР і БПР ПС (O) та ретроспективу результатів 

процесів створення ГОР і ПС (R). Однак, на відміну від [6], пропонується виокремити в 

ЕЕ також і репозиторій тих варіантів ГОР, названих незалежними, жоден з яких не може 

бути отриманий за допомогою решти варіантів ГОР, потребуючи безпосереднього 

розроблення (REPt). Роль концептів O тоді відіграватимуть типи ГОР і ПС, а також типи 

артефактів ПрО та робочих продуктів обох БПР, які є цільовими об'єктами ділових 

процесів організації-розробника. Варіанти ГОР, окремі ПС та зазначені артефакти і робочі 

продукти являтимуть собою екземпляри відповідних концептів. Довільний процес 

виконання проекту ГОР і ПС для створюваного СПС SPSt (5.8), (5.9) формуватиме 
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спеціальну структуру знань, названу слідом процесу, яка є формальним поданням всіх 

його результатів. Графи, гілками яких є такі сліди, названі протоколами процесу 

розроблення СПС у цілому PRF(SPSt), утворюватимуть ретроспективу R. 

Остаточне подання СПС з використанням формалізму сімейства процесів, 

конструктивне для розроблення методів підтримки операцій процесів розроблення ГОР і 

ПС, встановлює  

Означення 3. Сімейство ПС – це пара  

SPSt = EEt, CMt(PRGt, PRCt),      (5.10) 

EEt = Ot  Rt,  REPt,   

де        EEt – спільне  середовище перебігу БПР ГОР і БПР ПС станом на момент t; 

Ot – концептуальна модель предметної області БПР ГОР і БПР ПС; 

Rt – спільна ретроспектива результатів БПР ГОР і БПР ПС; 

REPt – репозиторій незалежних ГОР; 

CMt(PRGt, PRCt) – модель координації [6] операцій процесів з розроблення ГОР та 

ПС – граф, вершинами якого є ці операції. 

Зазначимо, що потреби забезпечення й постійного підвищення якості членів СПС 

обумовлюють виокремлення двох класів операцій БПР ГОР і БПР ПС. Перший складають 

операції розроблення, які формують всі робочі продукти відповідних проектів та їх 

кінцеві продукти разом із структурами знань, що є їх формальними поданнями, постійно 

поповнюючи репозиторій REPt  та протокол PRF(SPSt) у складі ретроспективи Rt. Другий 

клас утворений операціями узгодженої актуалізації компонентів середовища EEt з (5.10), 

предикатів PRGt, PRCt, PRPt з (5.8), (5.9), моделі координації CMt (5.10) та параметрів 

операцій процесів за результатами розроблення ГОР і ПС з метою вдосконалення БПР 

ГОР і БПР ПС. Тому граф CMt(PRGt, PRCt) може бути розбитий на два порівнево пов’язані 

підграфи, структура першого з яких збігається зі структурою PRF(SPSt). У свою чергу, цей 

підграф також розбивається на два підграфи, що подають склад та взаємозв’язки операцій 

процесів виконання проектів відповідно ГОР (CMGt) та ПС (CMPt). 

Запропонована структура CMt(PRGt, PRCt) є підставою формального визначення 

БПР ГОР і БПР ПС (див. рис. 5.9) за допомогою 

Означення 4. Моделі БПР ГОР і БПР ПС – це трійки 

MGt = AGGt, EEt,  CMGt; 

MPt = AGPt, EEt,  CMPt;               (5.11) 

AGGt  AGPt = AG; AGGt  AGPt  ,    

де AGGt, AGPt  і AG – множини ролей агентів відповідно БПР ГОР, БПР ПС і процесу 

розроблення СПС. 

Формалізація (5.11), запропонована для БПР ГОР та БПР ПС, породжує 

першочергові задачі створення математичного апарату їх адекватної підтримки, а саме: 

– формування множин ролей агентів AGGt та AGPt ;  

– встановлення складу категорій концептів моделі Ot та формальних засобів їх 

опису; 

– визначення складу та взаємозв’язків операцій процесів виконання проектів ГОР 

та ПС; 

– визначення формальних подань для слідів процесів та протоколів розроблення 

PRF(SPSt);  
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– визначення типів незалежних ГОР у репозиторії REPt та формальних засобів їх 

опису; 

– формування моделей координації БПР ГОР (CMGt), БПР ПС (CMPt) з (5.11) та 

CMt  з (5.10);  

– розроблення методів виконання визначених операцій процесів виконання проектів 

ГОР та ПС. 

Запропонована формалізація СПС та базового процесу розроблення СПС надає 

можливостей інтеграції до нього процесу експертного оцінювання [6]. В результаті 

переваги останнього – підвищення формалізованої обґрунтованості рішень та створення 

умов підвищення ефективності діяльності агентів – поширюються на розроблення СПС. 

Основні положення концепції керування проектами СПС у середовищі ГП: 

1. Підтримується процесний підхід до розроблення ГОР та ПС, відповідно до якого 

будуються два базові процеси розроблення (БПР) (БПР ГОР і БПР ПС), з якими (в які) 

інтегруються процеси керування. 

2. Базові процеси виконуються в рамках окремих проектів, окремими складами 

команд проектів (один проект ГОР (або множина проектів за видами ГОР), множина 

проектів ПС, створюваних на базі одного СПС). 

3. Керування проектами здійснюється на двох рівнях – організаційне керування та 

технічне керування (керування на рівні кожного проекту та організація міжпроектної 

взаємодії з технічних питань). 

4. Центральне місце серед підпроцесів технічного керування відводиться процесу 

керування конфігурацією, на який покладаються  нові «узгоджувальні» функції по 

відношенню до процесів розроблення ГОР (доменної інженерії) та розроблення ПС 

(інженерії застосунків): 

– формування єдиного інформаційного середовища ефективної комунікації 

агентів процесів розроблення ГОР і ПС, 

– підтримка обміну інформацією між операціями процесів розроблення ГОР і ПС,  

– створення умов підвищення ефективності індивідуальної й колективної 

діяльності цих агентів у сформованому середовищі, 

– накопичення й ефективне використання досвіду процесів розроблення ГОР і ПС 

для їх постійного вдосконалення. 

5. У керуванні конфігурацією виокремлюється новий підпроцес –  керування 

варіабельністю ГОР, СПС і ПС, який інтегрується до процесів керування проектами.  

6. Базові процеси розроблення ГОР і ПС та процес керування конфігурацією 

подаються як сімейства уніфікованих процесів виконання проектів ГОР і ПС, 

здійснюваних у спільному інформаційному середовищі згідно єдиної моделі координації 

їх операцій агентами із відповідними ролями.  

7. Середовище IDE інструментально підтримує керування проектами через 

інформаційно-функціональне забезпечення процесів ЖЦ , яке полягає у веденні інформації 

по проектах (баз проектів як розділів репозиторія), збиранні даних для метричного 

аналізу стану виконання проектів тощо. Для ведення інформації по проектах у IDE 

виокремлюються три компоненти верхнього рівня: концептуальна модель ПрО базових 

процесів проектів, ретроспектива їх результатів та репозиторій незалежно створюваних 

ГОР.  

Вимоги до структури репозиторію IDE СПС у контексті керування проектами. 

Перелік та зміст розділів репозиторію у контексті керування проектами подано в табл. 5.6.   
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Таблиця 5.6 – Розділи репозиторію у контексті керування проектами 

Для проектів ГОР, СПС, ПС Шаблони в репозиторію 

База проекту: 

Ідентифікатор проекту 

Дати (початок, кінець) 

Історія фінансування 

Вимоги до якості 

Склад процесів 

Склад команди (ролі, трудомісткість робіт) у 

динаміці 

Система планів проекту (план керування 

проектом, план-графік, план SQA,  план 

виробництва, план еволюції) 

Проектні документи 

Документи процесу V&V (з посиланням на 

плани) 

Статистика дефектів 

Онтологія проекту СПС 

Онтологія проекту ПС 

Онтологія якості (+ тестування) 

Схема процесів ЖЦ за ISO/IEC 12207 для 

вибору окремих процесів 

Моделі якості ГОР  (ISO/IEC 9126 + 

запропоновані для компонентів, архітектури 

тощо)  

Моделі якості ПС 

Моделі (таксономії) ризику 

Моделі базових процесів ЖЦ  

Моделі окремих процесів ЖЦ 

Моделі процесів перевірки (верифікації 

(опитувальники), тестування (V-модель)) 

Моделі процесів оцінювання 

Система планів проекту 

Структура  лінії стійкості процесів 

Моделі прогнозування (розміру, витрат, 

якості (методики і/або програмні комплекси 

(ПК)) 

Моделі оптимізації 

Опис інструментів 

    – тестування 

    – model checking (верифікації на моделях) 

    – оцінювання ризику 

    – прогнозування 

    – керування конфігурацією  

Модель конфігурації СПС (базова версія 

СПС) 

Лінія стійкості процесів розроблення (для 

вдосконалення процесів і, побіжно, для 

оцінювання  придатності середовища ГП) 

дефекти – {процес, об’єкт, діапазон, середнє, 

щільність} 

трудомісткість – {те саме} 

обсяг робіт – {те саме} 

відхилення від графіку… 

База керування конфігурацією: 

Ідентифікатор проекту 

Історія базових версій об’єкта (дата, склад) (для 

забезпечення відкату в разі порушення 

цілісності тощо)  

Історія змінювання кожного атрибуту об’єкта 

(об’єкт, варіант, версія, базова версія СПС)  

 

5.6. Розгляд процесу розроблення СПС з позицій  гнучких методологій 

5.6.1. Аналіз обмежень методологій розроблення СПС 

В задачі інженерії СПС входить використання знань у певній ПрО для побудови 

варіабельного сімейства продуктів, яке б задовольняло потреби множини замовників, що 

працюють у цій ПрО. Основними рисами функціонуючого СПС є формування і 

дотримання планів виробництва членів СПС і підтримання впорядкованої еволюції СПС, 

засноване на контролюванні сфери його поширення. 

Однією з головних проблем використання парадигми СПС є орієнтація на 

конкретні досить стабільні ПрО і кола замовників, для яких розробляються СПС. Хоча 

мають місце важливі для організації-розробника інвестиції, але й зростають ризики і 

впливи на неї, пов’язані з еволюцією менталітету, а також витратами часу і грошей. В цих 

умовах керівництво організації має зосередитися на середньо строковій перспективі 

розгортання СПС, не очікуючи негайних результатів.  
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Зміна парадигми розроблення – з одиничних ПС на сімейства ПС – зумовлює 

явища опору до новацій через необхідність зміни організаційної будови і обов’язків 

співробітників. Зазвичай лише одиниці спеціалістів мають глобальне (масштабне) бачення 

архітектури СПС, серед яких має бути знайдений той, хто найкраще знає ПрО, має 

достатню відповідальність, повноваження і досвід в організації, а також розуміння теорії 

побудови програмних систем у парадигмі СПС. 

Сприйняття парадигми СПС обумовлює також потребу розповсюдження 

інформації по організації, особливо стосовно архітектури СПС і шляхів її 

еволюціонування, які мають бути відомими кожному і вчасно. Проте, у великих фірмах 

комунікація співробітників, залучених до процесів розроблення ГОР, СПС та ПС, 

ускладнена. 

Деякі складнощі можуть виникнути при прийманні рішень стосовно того, чи треба  

розробляти новий продукт у парадигмі СПС. Еволюція сфери охоплення ПрО вимагає 

обережного уточнення сфери поширення СПС. Надто широка сфера спричинює суттєве 

ускладнення ГОР і потенційне зниження їх ефективності як КПВ, а надто звужена сфера 

поширення не виправдовуватиме витрат на розроблення і супроводження ГОР. Складним 

є розподіл й оцінювання ресурсів для запровадження і супроводження СПС. 

Використання парадигми СПС передбачає наявність великих фреймворків і не 

може бути організоване швидко і без ризиків. Істотні зусилля мають бути прикладені для 

створення бізнес-цінностей СПС, які часто визначаються в ході формування сфери 

поширення СПС або процесу керування продуктом.  

Значні зусилля і ризики пов’язують також з діяльністю щодо розроблення ГОР 

КПВ у проактивний (попереджувальний) спосіб у фазі інженерії ПрО через вивчення й 

оцінювання майбутніх потреб ПрО. Ці зусилля зазвичай потребують залучення значних 

витратних ресурсів. ГОР можуть бути: 

– розроблені в рамках проектів ГОР організації-розробника, яка працює в 

парадигмі СПС;  

– закуплені на ринку як комерційні COTS продукти (безпосередньо або через 

отримання ліцензійних прав на використання (open source компоненти або Web-сервіси)); 

– замовлені через відкриття проектів на розроблення спеціалізованих ГОР для 

СПС; 

– виявлені (видобуті)  в раніше створених ПС організацією-розробником. 

Для виконання аналізу можливостей використовуються методи якісного та 

кількісного аналізу рішень в умовах невизначеності, множини конфліктуючих цілей або 

динамічних змін з урахуванням бізнесових, технічних або політичних чинників стосовно 

вартості, план-графіку, штату, очікуваної якості, архітектури, супроводжуваності ГОР 

тощо, а також стратегії виробництва та виробничих обмежень СПС. Аналіз рішень може 

засновуватися на застосуванні байєсівських мереж, які поєднують чинники, пов’язані 

причинно-наслідковими або умовними залежностями.  

Проектування архітектури СПС ускладнене через відсутність настанов, методів і 

інструментів для подання або верифікації еталонних архітектур і інтегрованих 

інструментальних засобів (середовищ) розроблення і експлуатації сімейств ПС. 

Однією з найважливіших проблем у функціонуванні СПС є керування 

варіабельністю [8]. Значних зусиль потребує формування ясного бачення того, які варіації 

потрібні, як вони мають бути описані, і якими механізмами реалізовані [10]. В міру 
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еволюції СПС керування варіабельністю може ускладнитися через зростання кількості 

варіацій і ускладнення взаємозв’язків та залежностей між ГОР, наділених варіантами. 

Існують також проблеми з актуалізацією не програмних ГОР (моделей, документів) 

у репозиторії СПС, кількість і складність яких з часом зростає через поповнення множини 

спільних і варіабельних артефактів. Ускладнюються процеси керування змінами як 

програмних, так і не програмних ГОР, а також керування конфігурацією СПС і, 

відповідно, вартість супроводження СПС. 

Аналіз вищенаведених обмежень традиційних методологій розроблення СПС 

визначає дві актуальні вимоги їх подолання: 

а) постійне підвищення ефективності співпраці усіх зацікавлених сторін в 

розробленні і функціонуванні СПС (надалі – стейкхолдерів), а саме: промоутерів, які 

просувають продукти СПС на ринок, споживачів цих продуктів, які є спеціалістами в 

ПрО, і розробників СПС та заснованих на них ПС. Усі вони зазвичай мають різні, 

нееквівалентні цілі створення СПС; 

б) забезпечення чутливості процесу функціонування СПС до непередбачуваних 

зовнішніх змін його ділового середовища та внутрішніх поточних артефактів співпраці 

стейкхолдерів. 

 

5.6.2. Аналіз можливості застосування елементів гнучких методологій при 

побудові СПС 

Головна перевага гнучких (надалі Agile-) методологій – здатність організації-

розробника працювати в нестабільній ПрО, своєчасно реагуючи на часті і несподівані 

зміни у вимогах і потребах замовника впродовж всього процесу розроблення. Керування 

змінами вимог ґрунтується на ітераційному розробленні, завдяки якому вимоги 

аналізуються й уточнюються на початку кожного циклу. Таким чином, вимоги, які є 

гнучкими і змінюваними в часі, більше відповідатимуть здогадним потребам замовника, а 

безперервна інтеграція сприятиме підвищенню якості продукту.  

Наступна перевага Agile-методології – зменшення ризиків проекту і підвищення 

його ефективності через тісну взаємодію із замовником, безперервне тестування і прозорі 

комунікації. Безперервне інтегрування і тестування продукту впродовж життєвого циклу  

сприяють зниженню інтенсивності дефектів і ранній ідентифікації проблем. 

Самоорганізація команд зумовлює спроби поліпшити комунікацію в межах команди, що 

сприяє скороченню тривалості процесу приймання рішень. Інкрементне розроблення і 

формування спільного для замовника і розробника бачення того, що має розроблятися, 

допомагає зосередитися на найбільш вагомих задачах. 

Ще одна перевага, яка досягається завдяки ітераційному інкрементному процесу 

розроблення, декларованому всіма Agile-методологіями, – скорочення часу до випуску 

продукту. Загальним для методологій є наголос на постачанні працюючого коду, 

отриманого в кожній ітерації, хоча методології відрізняються встановленою тривалістю 

ітерацій, складом і послідовністю вирішуваних у них задач. Теоретично, переданий код 

міг би одразу використовуватися замовником без очікування завершення проекту.  

Загальна перевага усіх Agile-методологій – задоволеність замовників, в основі якої 

лежить щоденна взаємодія з ними розробників. Контролюючи еволюцію змін вимог до 

продукту, розробники навчаються точно інтерпретувати вимоги і точніше реалізовувати їх 

у коді. Інший аспект задоволеності замовників – орієнтація на першочергову реалізацію 
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найбільш значущих (цінних) для замовників функцій продукту, заснована на 

переоцінюванні пріоритетів проекту в кінці кожної ітерації. 

Численні переваги надають Agile-методологіям використовувані практики (табл. 

5.7). 

Огляд гнучких методологій фіксує їх відповідність вимогам a), б) у підрозділі 5.6.1 

щодо подолання вищенаведених обмежень традиційних методологій розроблення СПС.  

Таблиця 5.7 – Переваги практик, застосовних в Agile-методологіях 

Практика Переваги застосування в ASD-методологіях 

Парне 

програмування 

Підвищення дисципліни розробників, якості коду; вільне поширення 

вербальної інформації. 

Гра в планування Швидке формування приблизного плану роботи і постійне його 

оновлення в міру того, як умови задачі стають все більш чіткими. 

Замовник відповідає за ухвалення всіх бізнес-рішень, тоді як команда 

ухвалює всі технічні рішення. Планування виконується в три етапи: 

початкове планування, планування випуску версії продукту і планування 

ітерації.  

Складання тестів Переваги тестів як форми документації: не містять ніяких зайвих 

відомостей; дають уявлення про очікувані сценарії поведінки коду; 

завжди в точності відповідають поточному стану коду. 

Часта інтеграція 

коду 

Переваги інтеграції коду кілька разів на день: зниження ризику не 

встигнути завершити роботу в заданий термін; спрощення локалізації й 

виправлення дефектів (у доданому коді); доступ усіх членів команди до 

самого останнього повністю працездатного коду. 

Колективне 

володіння кодом 

Дотримання стандартів кодування; відповідальність кожного за коректне 

функціонування коду, який він розробляє або змінює; зменшення 

залежності команди від кожного окремого її члена. 

Рефакторінг Покращення структури коду, спрощення його розуміння, модернізації, 

оптимізації; видалення дублюючого коду; як засіб пошуку дефектів. 

Документування Поділ документації на зовнішню (для замовника) і внутрішню (для 

розробників). Зовнішня паперова документація (документи) складається 

наприкінці розроблення для стабільного продукту. Внутрішню 

документацію складають всі артефакти проекту (код, тести, CRC-картки).  

Але водночас він висвітлює нагальну потребу адекватної методичної підтримки 

відповідних їм практик (див. табл. 5.7) для збереження цієї відповідності за умов їх 

багаторазового спадкоємного застосування згідно парадигми СПС. 

 

5.6.3. Підхід до вдосконалення процесу розроблення СПС 

Сутність та основні конструкти підходу. Сутність пропонованого підходу до 

вдосконалення процесу розроблення СПС – це забезпечення вимог а) і б) з підрозділу 5.6.1 

вже на першому етапі процесу інженерії ПрО через інтеграцію до нього відповідних 

принципів і практик гнучких методологій та створення для них згаданої підтримки 

універсальними засобами Інженерії співпраці і процесу експертного оцінювання [6].  

Основними конструктами підходу є: 

а) прийнята модель процесу розроблення СПС; 

б) модель процесу співпраці стейкхолдерів на першому етапі інженерії ПрО; 

в) засоби методичної підтримки цього процесу згідно вимог а), б) з п.5.6.1. 

За результатами аналізу традиційних методологій процесу розроблення СПС 

першим базовим конструктом підходу обрано модель К. Пола [11] (рис. 5.11). 
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Рис. 5.11. Модель процесу розроблення CПС К.Пола 

Згідно з нею, ―мішенню‖ вдосконалення є процес аналізу ПрО із своїм 

інформаційним середовищем. 

Пропонований результат вдосконалення – Процес конструктивного аналізу ПрО. 

Він визначений як послідовність уніфікованих раундів формування/актуалізації 

узгоджених версій концептуальної моделі СПС (так званої Карти продуктів) і Плану 

створення СПС, спадкоємно виконуваних в інформаційному середовищі, що передбачене 

моделлю К.Пола.  

Карта продуктів відображає еталонні вимоги до СПС – загальноприйнятний для 

всіх стейкхолдерів склад охоплених сегментів ПрО, пріоритезованих програмних 

продуктів та функціональних властивостей для кожного з них.  

Вона надає підґрунтя комунікації стейкхолдерів у наступних раундах, а також 

учасників подальших етапів процесів інженерії ПрО та інженерії застосунків. 

Модель процесу конструктивного аналізу ПрО являє собою трійку 

СDA  =  ST, EN, RM ,          (5.12) 

де ST, EN і RM – склад стейкхолдерів, інформаційне середовище та підмодель окремого 

раунду процесу, відповідно. 

Склад стейкхолдерів ST та їх функції в процесі конструктивного аналізу ПрО 

подано в табл. 5.8. 

Модeль раунду конструктивного аналiзу ПрО. Раунд складається з п'яти кроків. 

У свою чергу, середовище EN з моделі (5.12) поєднує шість банків даних: 

– банки даних, передбачені моделлю К.Пола (еталонних вимог,  архітектур; ГОР); 

– банк  фактичної інформації щодо процесу розроблення СПС, поповнюваний у 

міру його перебігу;  

– банк ретроспективи процесу експертного оцінювання, елементами якого є 

ієрархічні протоколи розв’язання задач оцінювання в раундах, запропоновані в роботі [6]; 

– банк ретроспективи процесу полегшених переговорів (EasyWinWin) з арсеналу 

Інженерії співробітництва, утворений протоколами переговорів в раундах. 
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Таблиця 5.8 – Склад стейкхолдерів процесу конструктивного аналізу ПрО  

Стейкхолдер Ролі в процесі конструктивного аналізу Про 

Суб’єкти бізнесових цілей  

Представник 

вищого 

керівництва 

Репрезентує стратегічне бачення діяльності компанії. Розподіляє час та 

ресурси. Обстоює цілі успішного, ресурсно-ефективного, вчасного, 

стабільного створення СПС з мінімальним ризиком. Забезпечує 

досягнення решти бізнесових інтересів компанії щодо СПС 

Споживач Надає незаперечне судження щодо продуктів та їх властивостей 

Суб’єкт 

маркетінгу та 

продажу 

Надає ознайомлювальну інформацію щодо потреб споживачів та 

можливостей конкурентів і їхніх продуктів. Подає оцінки термінів та 

обсягів продажів 

Суб’єкти технічних цілей 

Архітектор  Надає деталізовану технічну інформацію щодо наявних продуктів та 

оцінки впливу рішень стосовно Карти продукту на еталонну архітектуру 

Розробник  Оцінює альтернативні варіанти Карти продукту з позицій витрат на 

повторне використання ГОР для їх реалізації 

Фахівець з 

підтримки 

Надає ознайомлювальну інформацію щодо переваг і недоліків існуючих 

продук-тів. Оцінює варіанти актуалізації Карти продукту за критеріями 

легкості надання продукту споживачам та забезпечення сумісності з 

існуючими продуктами  

У міру виконання раундів, банк даних еталонних вимог постійно поповнюється 

версіями Карти продуктів, а банк даних ретроспективи – відповідними протоколами.  

Таким чином, завдяки уніфікації раундів у моделі RM та забезпечення їх спільним 

інформаційним середовищем EN, модель (5.12) надає усім стейкхолдерам ST поточного 

раунду можливість використання ретроспективи Карт продуктів, а також результатів 

переговорів і оцінювань для всіх попередніх раундів в повному обсязі разом із 

збереженням результатів цього раунду для подальшого використання. 

Модeль раунду конструктивного аналiзу ПрО. Раунд складається з п'яти кроків. 

Їх склад та позицію у межах ―рамкової‖ моделі К. Пола подано на рис. 5.12. 

Крок 1. Залучені стейкхолдери спільно обговорюють поточний перелік охоплених 

сегментів ПрО, досягаючи згоди стосовно їх складу та описів, а також долучення нових 

сегментів ПрО. Результатом кроку є остаточний перелік взаємоприйнятних описів 

сегментів ПрО. 

Крок 2. Стейкхолдери здійснюють мозковий штурм з метою виявлення нових 

функціональних властивостей програмних продуктів у попередньо визначених сегментах 

ПрО. Потім вони надають індивідуальні оцінки ступеню притаманності кожної 

властивості з об’єднаного переліку кожному з цих сегментів. Нарешті, розгортається 

спільне обговорення з метою консолідації описів властивостей й усунення їх можливого 

дублювання, а також взаємоприйнятного зіставлення остаточних описів властивостей 

сегментам ПрО. При цьому кожна властивість може зіставлятися тільки одному сегменту. 

Взаємоприйнятна множина переліків властивостей для сегментів складає результат кроку. 

Крок 3. До інформаційного контексту кроку належить бізнес-план компанії, 

результати аналізу потреб ринку і можливостей конкурентів (SWOT і PEST-аналіз) та 

початковий опис запитаних програмних продуктів. У процесі спільного обговорення 

цього опису в наведеному контексті стейкхолдери (насамперед споживачі) подають свої 

судження щодо бажаних характеристик продуктів. Несуперечливе поєднання цих суджень 

з усуненням дублювання відіграє роль початкової версії метафори продуктів для 
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наступного використання решти AD-практик з табл. 5.7. Уточнення й узгодження цієї 

версії між стейкхолдерами являє собою результат кроку. 
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Рис. 5.12. Підґрунтя та структура раунду процесу конструктивного аналізу 

Крок 4. Стейкхолдери подають індивідуальні оцінки ступеню притаманності 

програмним продуктам визначених властивостей. При цьому локалізуються 

неузгодженості оцінок та висвітлюються їх причини. Для опрацювання причин в разі 

необхідності повторно виконуються відповідні кроки з числа розглянутих. Нарешті, 

розгортається спільне обговорення для досягнення консенсусу щодо складу елементів 

Карти продуктів. 

Крок 5. Визначені продукти, а потім і властивості, ранжуються за критеріями 

технічної здійснюваності й  споживацької цінності. Аналогічно Кроку 4, виконується 

виявлення й локалізація неузгодженостей, опрацювання їх причин та переговорний пошук 
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консенсусу щодо пріоритетів продуктів і властивостей для кожного продукту в Карті 

продуктів.  

За моделлю К.Пола припустимі три форми виконання раунду в середовищі EN 

згідно моделі RM: 

а) ―реактивна‖, без Кроку 3 (особливий статус якого в раунді RM позначено на 

рис.5.12 штриховою лінією) – при виявленні нових вимог до властивостей наявних або 

нових продуктів у охоплених сегментах ПрО; 

б) ―проактивна‖, без двох перших кроків, – при просуванні нових продуктів до 

нових сегментів ПрО; 

в) ―регламентна‖ з послідовним виконанням всіх п’яти кроків – при плановій 

актуалізації інформаційного середовища процесу розроблення СПС. 

Засоби підтримки конструктивного аналізу ПрО. Для конструктивної реалізації 

AD-практик в раунді RM з (5.12) пропонується ―конструювання‖ його Кроків 1-5 з 

уніфікованих ―блоків‖. Роль останніх надано уніфікованим шаблонам ефективної 

організації елементарних переговорних дій з колективного досягнення певної мети [11]. 

Такий шаблон – це пара у складі елементарної пререговорної дії (Породження, 

Обмеження, Впорядкування, Оцінювання, Формування консенсусу) та типізованої 

уніфікованої форми її здійснення, названої сінклетом (thinklet) – з числа сімдесяти, 

розроблених наразі в Інженерії співпраці. Для повного розкриття потенціалу AD-практик 

безпосереднє використання шаблонів поєднано з опосередкованим – у складі кроків 

процесів полегшених переговорів EasyWinWin та експертно-аналітичного оцінювання [6]. 

Внутрішня структура цих процесів та спеціальні методи індивідуального подання й 

інтелектуального узагальнення обґрунтованих експертних суджень, запропоновані 

авторами в [6], сприяють підвищенню обґрунтованості рішень, зменшенню ресурсних 

витрат на їх вироблення та забезпеченню інформаційної спадкоємності раундів 

конструктивного аналізу ПрО. 

Призначення та взаємозв’язки пропонованих шаблонів на Кроках 1–5 раунду 

подано на рис. 5.13. Згідно з ним, поряд із безпосереднім використанням всіх шаблонів на 

Кроках 1–5, процес оцінювання підтримано шаблонами для дії ―Оцінювання‖, а процес 

EasyWinWin – рештою шаблонів для всіх дій крім ―Породження‖. 

Завдяки підвищеній гнучкості, вдосконалений процес аналізу ПрО є 

перспективним для розгортання як за первинного запровадження парадигми Сімейства ПС 

в організації-розробнику, так і за умов переходу до цієї парадигми від методологій 

розробки окремих ПС.  

Його подальше вдосконалення передбачає побудову типових моделей оцінюваних 

характеристик (зокрема, у форматі Дерева цінності і мережі Байєса) та долучення 

комунікативного Дельфі-процесу для додаткової підтримки відповідних дій на кроках 

раунду. 
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Рис. 5.13. Взаємозв’язки шаблонів співпраці в раунді конструктивного аналізу ПрО 
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РОЗДІЛ 6. ЗАСАДИ ТЕСТУВАННЯ СПС В КОНТЕКCТІ  

ПОТРЕБ ГП 

6.1. Підходи до тестування СПС в системі ГП  

6.1.1. Проблеми тестування сімейств ПС 

Відмінності у розробленні одиничних ПС і сімейств ПС обумовлюють проблеми 

застосування існуючих підходів до тестування у контексті СПС, зокрема такі. 

1) Через виокремлення процесів інженерії ПрО та інженерії застосувань виникає, 

по-перше, проблема визначення видів артефактів СПС, призначених для тестування у 

двох процесах – БПР ГОР (тестування ГОР)  і БПР ПС (тестування ПС, утворених ГОР), і, 

по-друге, проблема повторного використання артефактів тестування (наборів, скриптів 

тощо), розроблених в рамках БПР ГОР та використовуваних у БПР ПС. 

2) Через наявність варіабельності і потреби керування нею виникає проблема  

тестування виконуваного коду варіантів КПВ. У БПР ГОР тестуванню повинен 

піддаватися не одиничний виконуваний продукт, що є композицією компонентів, а 

множина варіантів компонентів, зв’язування яких може відкладатися у часі до виконання 

БПР ПС (тобто на момент необхідного тестування відсутній зв’язний виконуваний 

програмний код). Механізм (зокрема, момент) розв’язання варіабельності визначає те, які 

тести можуть (або не можуть) бути  застосовані в певний момент. 

3) Оскільки варіабельність СПС впливає на її тестопридатність (що є 

характеристикою якості СПС), виникає проблема контролювання й обмеження 

варіабельності через пошук адекватних архітектурних рішень, наприклад, відокремлення 

інваріантного коду від варіантів. Споріднена проблема – визначення критерію тестового 

покриття СПС, з огляду на те, що тестуванню піддаються «близькі» продукти, які 

фактично відповідають одній специфікації. 

4) Існуючі стратегії, моделі і методи тестування одиничних програмних 

продуктів не можуть бути використані безпосередньо і потребують адаптації для 

застосування при розробленні СПС (зокрема V-модель). 

5) Існуючі класифікації дефектів одиничних ПС потребують адаптації та 

узагальнення через різнорідність ГОР (не програмних ГОР і програмних, але різномовних, 

КПВ), які утворюють СПС і є складниками ПС. 

6) Успішність СПС і окремих ПС, що на ньому засновані, критично залежить від 

результативності й економічної ефективності тестування на всіх рівнях (зокрема, 

тестування багаторазово використовуваних ГОР), натомість відсутні метрики оцінювання 

процесу тестування у БПР ГОР і БПР ПС. 

6.1.2. Інтерпретація V-моделі тестування у контексті СПС 

За V-моделлю кожній стадії розроблення (за виключенням компіляції та 

зв’язування коду) відповідає стадія тестування (рис. 6.1).  

У сімейства ПС стадії компіляції та зв’язування коду інтерпретуються, відповідно, 

як зміна подання коду (з вихідного на двійковий) і вибір варіанту коду з множини 

варіантів (конкретизація у точці варіантності). Ці стадії не мають симетричних стадій 

тестування і не додаються нової інформації до процесу розроблення.  
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Рис. 6.1. Інтерпретація V-моделі тестування у контексті СПС 

У контексті СПС автономні тести – це динамічні (завжди після компіляції) або 

статичні (інспекція за опитувальником, перегляд) тести окремих автономних варіантів 

коду; інтеграційні тести – динамічні тести інтерфейсів і поведінкових аспектів взаємодії; 

системні тести – динамічні тести загальної поведінки системи в умовах, наближених до 

реальних; приймальні тести – динамічні тести загальної поведінки системи у цільовому 

середовищі експлуатації. 

На відміну від автономних тестів, застосовних до окремих варіантів на всіх стадіях 

ЖЦ ПС після реалізації СПС, усі останні – застосовні лише до комбінації зав’язаних 

варіантів, отриманих після завершення стадії зв’язування, і можуть виконуватися 

необов’язково послідовно (якщо за методологією розроблення фази перекриваються або 

виконуються ітераційно).   

Таким чином, тестопридатність ПС залежить від моменту «розв’язання» точок 

варіантності у СПС, а це, у свою чергу, обумовлюється моделлю ЖЦ та обраними 

механізмами варіабельності (способами і умовами виконання зв’язування варіантів). Для 

«розв’язання» варіанту необхідно, принаймні, щоб точка варіантності була визначена і 

реалізована у СПС. Наслідки розв’язання варіабельності для тестопридатності повинні 

братися до уваги до початку стадії реалізації, а тестування плануватися принаймні на 

стадії розроблення архітектури СПС (як і у V-моделі тестування для одиничних ПС). 

6.1.3. Принципові рішення щодо процесу тестування  

Для реалізації процесу тестування у створюваній системі ГП вироблено такі 

принципові рішення. 

Р1. Насамперед запропоновано концептуальну модель процесу тестування, 

конструктивну для його реалізації в системі ГП. 

Р2. Конструктивність формованої моделі   визначається  вимогами до неї: 

– максимальна інваріантність до особливостей моделі процесу розроблення СПС, в 

середовищі якого може використовуватися процес тестування; 

– сприяння комплексній різноаспектній підтримці цілей забезпечення якості СПС 

[1]; 
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– явне подання складу та взаємозв’язків задач процесу тестування, ролей учасників 

їх розв’язання та отримуваних результатів – робочих продуктів процесів інженерії домену 

й інженерії ПС та артефактів репозиторію середовища ГП. 

Р3. Відомі підходи до розв’язання задач тестування, поданих у сформованій 

концептуальній моделі, систематизуються та впорядковуються за критеріями 

універсальності, зручності використання в  ГП та складності реалізації автоматизованої 

підтримки в її середовищі.  

Р4. За результатами впорядкування підходів, визначається їх підмножина, 

обов'язкова для реалізації, як технологічне  ядро процесу тестування. 

Р5. Поширені інструментально підтримані технології реалізації процесу тестування 

СПС [2–6] аналізуються з позицій їх перспективності для конкретизації запропонованої 

концептуальної моделі процесу тестування у вигляді технологічної моделі з визначеним 

ядром, відповідної внутрішній структурі інструментального середовища розроблення 

(ІСР) створюваної системи. Як базові для побудови технологічної моделі, пропонуються  

три технології: ScenTED [3], RITA (framework Integration and Testing Application for Product 

Lines) [4] та PLUTO (Product Line Use case Test Optimization) [5]. 

Для забезпечення тестопридатності програмних артефактів СПС доцільно 

використовувати модель VTIM [6]. 

Р6. Вбудовані універсальні засоби тестування в інтегрованих середовищах 

розроблення ПС середовища ГП аналізуються з позицій можливості повної й 

ненадлишкової підтримки підходів технологічного ядра згідно з технологічною моделлю 

процесу тестування та додаткових потреб поза межами ядра. 

Р7. Спеціалізовані каркаси тестування, вільно доступні в мережі Internet, 

проаналізовані  з позицій  зазначених потреб, впорядковуються  за критеріями витрат на 

інтеграцію до середовища ГП. Визначається мінімальний склад цих каркасів, що, разом із 

вбудованими засобами, надає повну й ненадлишкову підтримку технологічного ядра. 

Р8. Серед решти підходів до розв’язання задач тестування виокремлюються 

додатково підтримувані та, відповідно, перспективні для подальшого розвитку завдань 

середовища ГП (зокрема, шляхом опису й додаткового підключення до Eclipse 

спеціальних плагінів). 

 

6.2.  Концептуальна модель процесу тестування СПС з конструктивною 

основою  

 

Аналіз різних діючих моделей процесу розроблення СПС  [1, 7–10] демонструє 

істотну специфіку кожної з них. У той же час, рамкова модель процесу розроблення СПС 

за проектом міжнародного стандарту ISO/IEC 26550–2010 [11] може розглядатися як їх 

узагальнення. Тому саме вона розглядалася з метою уточнення  конструктивної 

концептуальної моделі процесу тестування. 

У свою чергу, виходячи з потреб використання результатів тестування в 

оцінюванні якості СПС [1]  пропонуються  три основні мета-завдання процесу тестування: 

– формування стратегії SS статичного тестування (верифікації) непрограмних 

артефактів СПС – ресурсів повторного використання ГОР і робочих продуктів на рівнях 

інженерії домену та інженерії вимог до ПС відповідно; 

– формування стратегії DS тестування програмних компонентів – знову ж таки, ГОР 

і робочих продуктів; 
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– формування стратегії CS) тестування  програмних ГОР (тобто КПВ) за їх 

зборкою.  

Сформульовані завдання відповідають задачам МР4, МР5 та МР6 у системі задач  

інженерії якості СПС, визначених у розд. 5. 

Згідно з виробленими рішеннями Р1 і Р2 та рис. 5.1 (розд. 5), для адекватної 

підтримки даних завдань у створюваній системі ГП концептуальна модель процесу 

тестування в СПС формується шляхом конкретизації концептуальної моделі [12] 

відповідно до ISO/IEC 26550–2010 [11]. 

Запропонована модель схематично подана на рис. 6.2.  

Тестування
домену

Тестування 
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Рис. 6.2. Схематичне подання концептуальної моделі процесу тестування в СПС  

 

Стрілки на рис. 6.2 відображають чотири елементарні стратегії організації процесу 

тестування, композиції яких утворюють цільові стратегії SS, DS і CS згідно моделі [12].  

Перша з них – послідовне тестування продуктів СПС (1) на рівні інженерії ПС. 

Підвищення якості досягається завдяки використанню КПВ, кількість дефектів у яких 

зменшується саме внаслідок багаторазового використання у різних операційних профілях. 

Друга елементарна стратегія – інкрементне тестування СПС (2) . Згідно з нею, 

перший продукт піддається поглибленому тестуванню, причому застосовується повний 

цикл тестування за V-моделлю, який охоплює всі характеристики (features) СПС на рівні 

домену. Всі подальші продукти тестуються за допомогою регресійних тестів. 

Третьою стратегією є інтенсивне розроблення тестів як КПВ (3) у парадигмі СПС. 

Варіантність у продуктах і потреби їх тестування закладається у шаблони артефактів і 

абстрактних тестових ситуацій. На стадії інженерії застосувань відбувається процес 

тестування за V–моделлю. Тестові КПВ на рівні інженерії ПС використовуються 

безпосередньо, а на рівні інженерії домену – доповнюються або уточнюються для 

тестування ПС у цілому на рівні інженерії застосувань. 

Четверта стратегія – розподіл дій з тестування на рівнях V–моделі (4) між різними 

організаційними підрозділами/тестувальниками. Один підрозділ ретельно тестує КПВ на 

рівні інженерії домену за допомогою автономних тестів. Інші підрозділи виконують 

інтеграційне, системне і приймальне тестування інтегрованого продукту. 
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Для стратегій 1–4 у пропонованій моделі зберігаються два способи реалізації, 

умовно названі в моделі [12] тестуванням «від вимог» (1) та «від сценаріїв використання» 

(2) [5]. 

Як свідчить рис. 6.2, пропонована модель підтримує синхронізацію і трасовність 

артефактів тестування, оскільки відповідальність за тестування розподіляється по 

командах, які працюють паралельно.  

У загальному випадку, в середовищі обох процесів інженерії домену та інженерії 

ПС може виконуватися інкрементне тестування КПВ, які передаються з першого 

процесу до другого. Навпаки, у зворотній послідовності тестуються та вносяться до 

репозиторію СПС нові компоненти, що є кандидатами в КПВ, та відповідні тести.  

Формальне подання концептуальної моделі процесу тестування в СПС має вигляд 

                                   SFT = TD, TA, Env; TM,      (6.1) 

TD = TDP, TDS, TDE, TDA, TA = TAP, TAS, TAE, TAA, 

де        TD і TA – підпроцеси тестування на рівнях інженерії домену та ПС; 

TDP, TDS, TDE і TDA – підпроцеси другого рівня, вкладені до підпроцесу TD за 

ISO/IEC 26550–2010, а саме планування, специфікації, виконання тестів та звітування про 

їх результати; 

TAP, TAS, TAE, TAA – аналогічні підпроцеси другого рівня, вкладені до підпроцесу 

TA;  

Env – єдине концептуальне й інформаційне середовище перебігу процесів TD, TA, 

TM; 

TM – підпроцес керування тестуванням, що композує елементи підпроцесу 

керування тестуванням на рівні домену, організаційного й технічного керування за 

ISO/IEC 26550–2010. 

При цьому всі розглядаються як сімейства [13] елементарних вкладених 

підпроцесів третього рівня і мають уніфіковане формальне подання: 

T =  Task(T), En(T), CM(T), (T), (T), () , 

T{TDP, TDS, TDE, TDA, TAP, TAS, TAE, TAA} 

                         TM =  Task(TM), En(TM), CM(TM ,                                                 (6.2) 

де        Task(T) – задачі під процесу T; 

En(T) – власне концептуальне й інформаційне середовище підпроцесу T; 

CM(T) – підмодель координації операцій T, 

(T)  {i, i =1,…,4} та (T)  {1, 2} – стратегія підпроцесу T та спосіб її 

реалізації ; 

() – множина критеріїв якості тестів для способу  (у складі, наприклад, 

трасовності, модифіковності та конфігуровності для тестування ‖від вимог‖. 

У свою чергу, елементарні підпроцеси третього рівня являють собою скінчені 

послідовності кроків, об'єктами яких є артефакти процесів інженерії домену та СПС. 

Уніфіковане подання такого кроку наведено на рис. 6.3. 
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Рис. 6.3. Внутрішня структура кроку елементарного вкладеного підпроцесу тестування 
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Нарешті, концептуальне середовище Env має вигляд 

        Env = En(TM)  En(TD)  En(TA), Env = TG  SG  T  P  RG  RP,   (6.3) 

де        TG і SG– текстові та програмні РПВ; 

T і P – тести та програмні артефакти, що тестуються; 

RG і RP – звіти про виконання тестових РПВ і тестів. 

Зміст задач процесу тестування та їх розподіл по процесах TD, TA, TM показано на 

рисунках 6.4, 6.5 та підсумовано у табл. 6.1. 
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Рис. 6.4. Внутрішня структура процесу тестування на рівні домену  
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Рис. 6.5. Структура процесу тестування на рівні інженерії ПС 

 

Таблиця 6.1 – Склад задач процесу тестування у його концептуальній моделі 

Задача Зміст 

Підпроцес керування тестуванням (TM) 

1. Визначення 

процесу і його 

вдосконалення 

Ретельне планування з урахуванням потреб розподіленої роботи 

команд та із залученням їх учасників. Актуалізація всіх задач процесу 

тестування. 

2. Аналіз варіабель-

ності СПС і розподіл 

обов'язків з 

тестування 

Розподіл обов’язків з тестування має на меті уникнути перекриття і 

прогалин при охопленні тестами КПВ і продуктів. Підставами для 

розподілу можуть бути ступінь варіабельності у продуктах СПС, рівні 

V–моделі і технічні механізми реалізації варіабельності. 

3. Передбачення і 

розподіл тестування 

по функційних 

приростах 

(інкрементах).  

Нові прирости у функціональності можуть бути ретельно протестовані, 

коли вони використовуються вперше під час інженерії застосунків, або 

через використання еталонних продуктів в ході інженерії домену. План 

розподілу має розподіляти тестування приростів між циклами 

тестування продукту і домену 

4. Визначення сфери 

застосування 

тестових КПВ  

Повторно використовувані тестові КПВ потребують визначених меж 

(scope) стосовно їхнього ресурсно-ефективного супроводження. Аналіз 

встановленої сфери застосування СПС дозволить створювати тестові 

КПВ у необхідній і достатній кількості.  
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Задача Зміст 

5. Моніторинг якості 

процессу тестування 

Постійне відстеження дотримання планів тестування та результатів 

тестів. 

6. Супроводження 

тестових КПВ  

Відстеження зв’язків трасовності між тестовими КПВ та тестами на 

рівні інженерії ПС 

Підпроцес тестування на рівні домену (TD) 

1. Проектування і 

реалі-зація тестових 

КПВ для тестування 

структури і функціо-

нальності СПС 

У процесі інженерії домену створюється структура тестів для часткової 

реалізації функціональності, яка входить у СПС. Проектування і 

реалізація тестових КПВ для тестування програмних КПВ відбувається 

доти, поки залишаються відкриті точки варіантності для підключення 

специфічних для продукту тестових КПВ. 

Виконання тесту з 

вико-ристанням 

вироблених КПВ в 

репрезента-тивному 

наборі конфігурацій 

СПС 

Необхідно виконати наявні тестові ситуації, створені в попередній 

задачі, на мінімальному репрезентативному наборі конфігурацій. 

Конфігурації повинні покривати передбачену структуру майбутніх 

продуктів, використовуючи, наприклад, комбінаторні підходи або 

операційні профілі. Крім того, тут можуть бути використані минулі 

конфігурацій продукту як системи відладки для нових КПВ. 

3. Виконання тестів 

долученої 

функціональності в 

репрезентативному 

наборі еталонних 

продуктів СПС 

Нова функціональність, продукована в інженерії домену, може бути 

протестована, використовуючи еталонні і робочі продукти. Потреба в 

тестуванні застосунків зменшуються, коли прирости тестуються на 

стадії інженерії домену. Треба проаналізувати результати тестування для 

вирішення того, яка нова функціональність потребує тестування, і 

тестувати відібрану функціональність 

4. Аналіз тестів і 

супроводження КПВ  

Якість повторно використовуваних тестових КПВ визначається, коли 

вони використовуються при конкретному тестуванні. Треба 

проаналізувати результати тестування, виконаного в ході інженерії 

домену і інженерії застосунків; проаналізувати покриття, корисність 

КПВ і рівень багатократного використовування. Необхідне 

обслуговування КПВ впродовж всього часу для полегшення адекватного 

тестування, керованого моделлю, і кращої підтримки тестування за 

стосунків 

Підпроцес тестування на рівні ПС (TA) 

1. Виділення підмно-

жини нових функцій-

них можливостей – ін-

крементів для тестува-

ння  

Якщо функціональність не є специфічною для продукту, вона вже 

протестована в попередніх продуктах і може не бути причин для її 

повторного тестування. Треба проаналізувати результати минулого 

тестування для визначення функціональності, яка потребує тестування. 

2. Виділення тестових 

КПВ для тестування 

структури і функціо-

нальності продуктів  

Добір найкращих, за критеріями () з (1.2), тестових КПВ для 

тестування функціональності, проаналізованої на попередньому кроці. 

3. Виконання 

тестування продукту 

 

Треба виконати відібрані тести. В контексті СПС планування тестування 

і визначення адекватності є реально більш важким, ніж при розробленні 

одиничних продуктів. Тому повторення кроків 3 і 4 є має сенс. 

4. Аналіз адекватності, 

проектування і 

реаліза-ція додаткових 

тестових КПВ 

Спираючись на плани тестування, історії тестування і отримані метрики 

покриття, треба вирішити, чи є тестування продукту структурно і 

функціонально адекватним. Якщо тестування оцінене як неадекватне, 

треба розробити додаткові специфічні для продукту тестові КПВ для 

того, щоб досягти специфічних для застосування цілей тестування. 

 

6.3. Про  розв’язання задач верифікації та тестування в СПС  

6.3.1. Модель дефектів у СПС 

Підхід до побудови моделі дефектів у СПС базується на аналізі дій, що завдають 

точки варіантності, за якими йде спостереження  у процесі тестування або верифікації, та 
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на використанні моделі ймовірних дефектів із зазначенням відносних частот їх появи [14]. 

Крім того класифіковані джерела, що можуть забезпечувати побудову такої моделі. Тобто, 

запропонована модель описує множину характерних типів дефектів, які можуть бути 

спричинені некоректними діями, виконуваними до початку прогону тестового набору, – 

насамперед, діями  з проектування ПС (зокрема, об’єктно-орієнтованого) та 

програмування ПС (зокрема, мовами  С або С++,  та за різними парадигмами, зокрема, 

аспектною [15]).  

Модель дефектів у СПС, структурованих за етапами тестування і верифікації, 

поданоу табл. 6.2, а склад джерел інформації для її наповнення – у табл. 6.3. 

Таблиця 6.2 – Дефекти, структуровані за етапами тестування 

Точка 

тесту-

вання 

Дефекти Обмеження Час зв’я-

зування 

Дії з 

пере-

вірки 

Вимоги Неспроможність охопити всю сферу 

поширення СПС 

Неповний перелік варіантів 

Неспроможність визначити потрібні 

властивості  

Відсутність обмежень  варіабельності СПС 

Некоректність обмеження варіабельності 

Непрозорість визначення межі розділу між 

загальною та змінною поведінкою ПС у СПС 

Ітеративне 

розроблення 

збільшує 

ризик 

Період 

вста-

новлення 

меж поши-

рення СПС 

Інспек-

ції 

Архітек-

турний 

проект 

Неузгодженість між обмеженнями варіантів 

у СПС 

Неспроможність охопити весь діапазон 

варіабельності 

Неспроможність досягти цілей щодо 

атрибутів якості 

Неможливість ідентифікувати архітектурну 

варіабельність 

Порушення шаблонів проектування, 

прийнятних для заданого середовища 

проектування  

 

 

 

 

 

 

Потреби 

масштабу-

вання 

 

 

 

 

 

 

Визначен-

ня архітек-

тури 

 

 

 

 

 

 

Визна-

чені в 

АТАМ 

Деталь- 

ний 

проект 

Неможливість поширювати (множити) 

варіанти за допомогою визначеного 

інтерфейсу  

Неприйнятний час зв’язування варіанту 

Неспроможність забезпечити детальний 

опис по всій сфері поширення СПС 

Правила 

видимості  

Визначен-

ня архітек-

тури 

Інспек-

ції 

Автоном- 

не тесту-

вання 

Неможливість реалізувати очікувані варіації 

Спеціалізована модель дефектів для 

конкретної мови програмування 

 

 

 

Програму-

вання 

 

Тести 

на Junit 

Інтегра- 

ційне тес-

тування 

Невідповідність моментів зв’язування між 

модулями 

Невідповідність типів у забезпечуваних/ 

потрібних інтерфейсах 

Модель дефектів, специфічна для 

конкретного середовища і схеми інтеграції 

Типи дефек-

тів у інтер-

фейсах 

 

Схема 

інтеграції 

 

 

Детальне 

проекту- 

вання 

 

 

 

Спеці-

альні 

методи 

Системне 

тесту- 

Ваня 

Неспроможність досягти потрібної 

конфігурації ПС 

Спеціалізована модель дефектів зручності 

використання  

 Оператив-

не конфі-

гурування 

Спеці-

альні 

тести 

(рези-

денти) 
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Таблиця 6.3 – Категорії джерел інформації для побудови моделі дефектів СПС 

Джерело Приклад Потенційні дефекти 

Модель  процесів Ітеративна  Неузгодженість робочих 

продуктів 

Мова програмування С++ Помилки застосування 

показчиків 

Інструмент  DOORS (інструмент керування 

вимогами) 

Помилки посилання 

Парадигма проектування Об’єктно-орієнтована Некоректне використання 

механізмів успадкування 

Метод розроблення Архітектура (АТАМ тощо) Неврахування атрибутів 

 

При розробленні СПС ані мови програмування, ані підходи до проектування ПС у 

складі СПС не регламентуються, а дефекти зумовлюються недоліками в інженерній та 

управлінській діяльності. Це, як правило, дефекти інтерфейсів у артефактах усіх рівнів (як 

програмних, так і не програмних), спричинені непорозуміннями учасників проектів. 

У контексті сімейств СПС модель дефектів СПС розробляється для кожного типу 

об'єктів  верифікації й  тестування за допомогою: 

– теоретичних конструкцій на зразок декомпозиції потенційних помилок на 

підставі аналізу домену; 

– емпіричних методологій, таких як ортогональна класифікація дефектів ODC 

(Orthogonal defect classification); 

– існуючих моделей дефектів, як-от модель дефектів для  проектування у UML [16].  

Пропонується формувати модель дефектів як композицію окремих моделей 

дефектів для об’єктів верифікації/тестування кожного типу, оскільки модель для кожного 

з них матиме специфічне призначення, коло користувачів і склад за типами дефектів. 

Причому диференціація за типами дефектів залежатиме від того, чи етап тестування 

розміщений перед моментом реалізації варіабельності, чи після нього, оскільки вживані 

«до і після» методи тестування (для множини варіантів або для одного вибраного 

варіанту) і джерела дефектів можуть бути різними.  

Для формування шаблонів артефактів у репозиторії ІСР можуть бути 

безпосередньо використані структури планів автономного та системного тестування ПС. 

Для верифікації текстових ГОР пропонується використання контрольних 

опитувальних листків, структурованих за типами ГОР та критеріями перевірки. Ці 

критерії підсумовано у табл. 6.4. 

Таблиця 6.4 – Критерії перевірки непрограмних ГОР у репозиторії ІСР СПС 

Непрограм-

ний ГОР 

Критерій перевірки 

Специфікація 

вимог до ПС 
Прозорість 

Повнота 

Узгодженість 

Трасовність 

Придатність до модифікування (варіабельність) 

Змістовність (структурованість відповідно до прийнятих стандартів,  

шаблонів) 

Спеціальні вимоги (щодо форматів  входів, виходів, звітів, функцій, 

інтерфейсів користувача тощо) 
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Непрограм-

ний ГОР 

Критерій перевірки 

Специфікація 

проекту 

Функціональна придатність 

Сумісність (узгодженість внутрішніх та зовнішніх інтерфейсів)  

Продуктивність (ефективність проектних рішень) 

Надійність (наявність відповідних проектних рішень) 

Зручність використання 

Супроводжуваність 

Архітектура Структурованість опису архітектури за розділами (2 кв. 2008) 

Критерії відповідності очікуваним архітектурним стилям (2 кв.2008) та 

архітектурним шаблонам (2 кв. 2008) 

Плани Конкретність (не розмитість) 

Ненадлишкова деталізованість 

Повнота  

Прозорість 

Моделі Загальні критерії ( гнучкість, повторна використовуваність та прозорість (1 

кв.2008)), критерії, пропоновані інструментами верифікації (2 кв. 2008) 

Тести На теперішній час чітко не визначені 

 

6.3.2. Уніфіковані показники якості текстових ГОР у репозиторії 

Для того щоб дії з верифікації текстових ГОР та документів кожної ПС, внесених 

до репозиторію, були ефективними, призначені для верифікації текстові робочі продукти 

повинні відповідати певним вимогам, а саме, бути структуровані за одиницями 

функціональності поданого матеріалу (ГОР). 

Одиницею функціональності ГОР може бути одне речення, абзац або розділ, в 

якому міститься виклад закінченої думки. Наприклад, для документа опису вимог  – це 

формулювання однієї певної функціональної вимоги (функції) або нефункціональної 

вимоги (нефункціональної характеристики) системи.  

Текстовий ГОР можна розглядати як агрегат компонентів – елементарних 

складників робочого продукту, до яких можна застосувати незалежні операції – 

модифікацію, доручення або вилучення, не завдаючи шкоди решті складників.  

До структури ГОР висувається низка вимог, яким можна зіставити спеціальні  

показники якості ГОР: 

– коректність – кожне твердження ГОР має бути правильним; 

– узгодженість – кожний ГОР повинен містити узгоджені між собою твердження; 

– повноту – кожний ГОР повинен містити інформацію, необхідну для досягнення 

мети його розроблення, та відповідати всім вимогам до змісту, наведеним у застосовних 

до нього стандартах; 

– ясність –  сутність і призначення кожного твердження ГОР повинні бути ясні.  

Останній показник, у свою чергу, передбачає:  

– визначеність – кожне твердження ГОР має бути чітко ідентифікованим. Якщо 

це приклад – повинно використовуватися ключове слово «наприклад» і т.п.; 

            – несуперечливість – кожне твердження ГОР повинне мати тільки один зміст 

(значення).  

1.  Вимоги до визначень і позначень в тексті ГОР:  

 – повнота. Текстовий ГОР має включати визначення для кожного технічного 

терміну і абревіатури;  
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 – перше використання терміну разом з визначенням. Визначення терміну має або 

передувати його використовуванню, або міститися безпосередньо за першим 

використанням. Використання терміну у вступі має супроводжуватися посиланням на 

його визначення;  

 – ідентифіковність. Перше використання терміну, що вимагає свого визначення, 

повинно чітко ідентифікуватися (наприклад, виділятися типом шрифту в тексті);  

 – простота пошуку. Читач ГОР повинен мати змогу легко знайти визначення 

кожного терміну або абревіатури в єдиному місці (глосарії або списку скорочень);  

 – узгодженість. ГОР повинен використовувати ті самі визначення термінів і 

абревіатур, що були введені в документах більш високого рівня;  

 – позначення. Кожний компонент повинен мати унікальне позначення. Для 

текстових документів це може бути числове позначення (номера розділів, підрозділів 

тощо) або текстовий мнемонічний маркер (для полегшення контекстного пошуку).  

2.  Модифіковність. Передбачає дотримання вимог стосовно:  

– унікальності розміщення. Кожне твердження має розміщуватися тільки в одному 

місці і лише в одному компоненті. Повторення припустимі, якщо того вимагають цілі ГОР 

(наприклад, повторення в учбових матеріалах, інструкціях тощо);  

– позначення посилань. Посилання на твердження в ГОР повинні включати 

позначення компоненту ГОР, в якому це твердження з'явилося;  

– наочних покажчиків. ГОР має бути структурований за тематичними розділами. 

Кожний компонент повинен стосуватися одного аспекту проблеми. Компоненти, що 

стосуються одного і того самого аспекту, повинні групуватися; 

3.   Вимоги до оформлення посилань на документи. Кожне посилання на 

відповідний документ має бути чітко ідентифікованим. За винятком маленьких КПВ, в 

них необхідно включати розділ бібліографії.  

4.   Вимоги до мови. Мають бути дотримані граматичні правила мови викладу .  

5.   Вимоги до ідентифікації. Ці вимоги стосуються: 

– версії ГОР. ГОР повинен мати унікальний ідентифікатор версії, що відрізняє 

даний КПВ від його попередників;  

–  варіанта компонента ГОР. Кожний варіант компонента ГОР повинен 

ідентифікуватися із зазначенням приналежності до версії КПВ;  

– автора. ГОР повинен мати ідентифікацію авторів, які несуть відповідальність за 

його розроблення.  

6. Вимоги до мінімізації ГОР. Ці вимоги стосуються: 

– ненадмірності. ГОР не повинен містити тверджень, які не є необхідними для 

досягнення мети його використовування;  

– простоти. ГОР не повинен містити твердження, важкі для розуміння і такі, що 

ускладнюють пошук їх смислового призначення в ГОР.  

Відповідно до наведених критеріїв мають бути розроблені контрольні листки, за 

якими проводитиметься перевірка текстових ГОР перед їх збереженням у репозиторії ІСР 

СПС.  

Для реалізації в процесі тестування, у створюваній системі ГП пропонується 

розвиток методу DocLine [17] розроблення документації СПС моделями якості текстових 

ГОР, які враховують шість наданих показників якості ГОР. Для автоматизованої 

підтримки такого розвитку пропонується використання вбудованих засобів тестування MS 

Visual Studio та Eclipse. 
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6.3.3. Об’єкти, методи та засоби верифікації ГОР  

Формальна верифікація – доказ (за допомогою формальних методів) 

(не)відповідності її об’єкта формальному опису його властивостей. 

Об’єктами верифікації у парадигмі ГП є такі ГОР СПС, що містяться у репозиторії 

ICP СПС: 

– моделі характеристик СПС на рівні домену (feature models); 

– функціональні та поведінкові специфікації СПС,  

– окремі програмні компоненти, 

– композиції компонентів,  

– окремі програмні складники ІСР, зокрема, генератори. 

Основними підходами до формальної верифікації об’єктів є дедуктивний аналіз 

(верифікація на основі  виведення) та верифікація на моделі (model checking) [18].  

Хоча верифікація на моделі поступається дедуктивному аналізу тим, що 

застосовна тільки до моделей з кінцевою кількістю станів, – для ГОР СПС це обмеження 

не суттєве. Натомість, перевага цього методу полягає в тому, що перевірка проходить 

повністю автоматично і не потребує спеціальної кваліфікації виконавця.  

У ролі моделі зазвичай використовується модель Кріпке, задана виразом  

M = (S, S0, R, L), 

де S — множина станів, S0 — множина початкових станів SSR  — відношення 

переходів APSL 2:   — функція розмітки. 

Як правило, специфікації задаються мовою формальної логіки, зокрема 

темпоральної, що дозволяє описувати поведінку об’єкта в часі. 

Для верифіковуваного об’єкту спочатку будується формальна модель, що описує 

його поведінку. Потім для нього формулюється специфікація – система тверджень, 

істинність яких необхідно перевірити. Після цього виконується власне автоматична 

верифікація, внаслідок якої  доводиться або спростовується гіпотеза, що модель 

задовольняє специфікації. Спростування являє собою перелік дій над моделлю, які 

призвели до порушення специфікації. 

Принципову схему model checking подано на рис. 6.6. 

Об’єкт 

верифікації

Модель об’єкта

(можлива 

поведінка)

моделювання

Вимоги

Специфікація 

вимог (бажана  

поведінка)

формалізація

Верифікатор

Контрприклад Вірно

змінити перевіряти 

далі

покращити кінець

 
Рис. 6.6. Схема методу model checking 

Основна відмінність методу від класичної (хоарівської) верифікації полягає в тому, 

що він дозволяє перевірити динамічні властивості об’єкта – ті, які можна записати за 

допомогою темпоральної логіки. На відміну від нього, класичний метод перевіряє, чи 
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відповідає стан змінних на виході об’єкта умовам, що накладаються на вхідний стан 

змінних. 

Основна складність, яку доводиться долати підчас перевірки на моделі, пов'язана з 

ефектом «комбінаторного вибуху» в просторі станів. Ця проблема виникає, наприклад, у 

системах, що складаються з великої кількості взаємодіючих компонентів, а також у 

системах, що мають структури даних, здатні приймати багато значень. 

Проблемами використання методу верифікації на моделі на всіх етапах його 

виконання є:  

1) побудова моделі об’єкта. Проблема виконання цього етапу полягає в тому, що 

досить важко побудувати модель, яка була б адекватна верифіковуваному об’єкту. Крім 

того, отримана модель повинна мати невелике число станів, що є умовою її ефективної 

перевірки. Проте, існуючі методи побудови моделей для програмних об’єктів, написаних 

традиційним способом, дають дуже велику кількість станів, оскільки в них зазвичай не 

розрізняються керуючі й обчислювальні стани; 

2) формулювання вимог в термінах вибраної темпоральної логіки. Виконання цього 

етапу також стикається з проблемами, оскільки вимоги повинні формулюватися в 

термінах моделі і необхідне забезпечення їх адекватності початковій специфікації об’єкту; 

3) верифікація моделі з метою перевірки дотримання формалізованих вимог. У 

порівнянні з першими двома етапами, цей етап достатньо добре автоматизується.  

Інструментальна підтримка верифікації на моделях забезпечується множиною 

спеціальних інструментів. Для підтримки задач процесу тестування, визначених у табл. 

6.1, до ІСР створюваної системи ГП доцільно включити  два вільно поширювані 

версифікатори – BLAST і JavaPathFinder (JPF). 

Berkeley Lazy Abstraction Software Verification Tool (BLAST) (http://mtc.epfl.ch/ 

software-tools/blast/) – це верифікатор для програм мовою С. Мета його застосування – 

перевірка, чи задовольняє програмний об’єкт на С вимогам до поведінкових властивостей 

застосовних інтерфейсів. Наразі доступний BLAST–плагін для Eclipse. 

Java PathFinder (JPF) (http://sourceforge.net/projects/ javapathfinder/) – верифікатор 

для Java-програм. У базовій конфігурації являє собою віртуальну машину Java Virtual 

Machine (JVM), яка використовується для систематичної перевірки всіх виконуваних 

шляхів програми та пошуку блокувань (deadlocks) і необроблюваних виключних ситуацій 

(unhandled exceptions). На відміну від традиційних відлагоджувачів, JPF надає інформацію 

про повний шлях, який призводить до дефекту.  

 

6.3.4. Спеціальні підходи до верифікації моделей характеристик СПС  домену  

Верифікація на моделях. Автоматичний аналіз моделей характеристик  

виконується у два кроки: 

– модель перетворюється у певне логічне подання (logic representation), 

– існуючі вирішувачі (solvers) використовуються для виведення з отриманого 

логічного подання інформації щодо кількості можливих варіантів характеристик (та 

членів СПС), множини варіантів, відповідних певному критерію, пошуку мінімально 

витратної конфігурації.  

Для автоматичного аналізу характеристичних моделей найбільш зручні три логічні 

подання – CSP (Constraint Satisfaction Problem), SAT (Boolean satisfiability problem або 

Рropositional satisfiability problem) та BDD (Binary Decision Diagram). 
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Подання CSP  складається з множини змінних, скінчених областей значень цих 

змінних і обмежень щодо значень змінних. Задача CSP вирішується через пошук станів 

(значень змінних), у яких всі обмеження задовольняються. Вирішувачі CSP можуть 

оперувати числовими значеннями з  множини цілих чисел.  

Подання зручне для виконання більшості операцій над моделями характеристик. 

Однак, вирішувачі, що використовують програмування в обмеженнях (constraint 

programming solvers ), мають низьку ефективність у часі при виконанні деяких операцій на 

моделях середнього і великого розміру, таких, наприклад, як обчислення кількості 

можливих комбінацій характеристик. 

Вільно доступна реалізація CSP – Java-based implementation of the Optimization 

Programming Language (jOpt's CSP solver, http://sourceforge.net/project/ 

showfiles.php?group_id=112044) використовує метод штучного інтелекту Узгодження дуг 

(Arc Consistency), який охоплює створення графу з вершин і дуг з наданих користувачем 

змінних і обмежень. Вирішувач jOpt's solver підтримує різні алгоритми обмеження 

областей на різних рівнях узгодженості для широкого кола типів доменів.  

При використанні подання Рropositional satisfiability problem задача полягає у 

визначенні, чи виконується пропозиціональна формула, тобто, чи можуть бути призначені 

логічні значення її змінним у спосіб, що зробить формулу вірною. Формула є виразом, що 

складається з множини  булевих змінних (літералів), з’єднаних операторами логіки. Намає 

жодного підходу, за яким атрибути моделі характеристик могли б транслюватися у SAT 

для виконання таких операцій, як максимізація або мінімізація значень атрибуту. 

У вільному доступі за адресою http://www.sat4j.org/ є бібліотека SAT4J вирішувачів 

у Java. Розроблено новий пропозиціональний механізм у Eclipse, частиною якого є ця . 

Подання Binary Decision Diagram (бінарна (деревовидна) діаграма рішень) – це 

структура даних для репрезентації бульової функції. BDD є направленим ациклічним 

графом, утвореним групою вершин прийняття рішень (decision nodes) і двома 

термінальними вершинами, названими  0–термінальною і 1–термінальною (один витік 

(корінь) і два стоки). Кожна вершина графа має змінну у булевій функції і має дві дочірні 

вершини, які відображають надання  змінній значень 0 та 1. Усі шляхи від кореня до 1–

термінальної вершини подають значення змінних, для яких відповідна булева функція є 

true (істиною), а всі шляхи до 0–термінальної вершини – призначення змінних, для яких 

булева функція є false.  

На відміну від вирішувачів CSP та SAT, які нездатні віднайти загальну кількість 

рішень для моделі характеристик середнього та великого розміру за розумний час, 

вирішувачі BDD дозволяють  це зробити принаймні щодо підрахунку операцій. 

У вільному доступі за адресою http://javabdd.sourceforge.net/ міститься Java–

бібліотека для маніпулювання діаграмами BDD. 

Крім трьох розглянутих вирішувачів, відомий також Інтегрований аналізатор 

характеристичних моделей FeAture Model Analyser (FAMA) [19]. FAMA є каркасом для 

автоматичного аналізу моделей характеристик, який інтегрує деякі з найбільш 

застосовних логічних подань та вирішувачів і завдяки цьому забезпечує оптимізацію 

процесу аналізу. 

Поточна версія FAMA (відсутня, однак, у вільному доступі) є повноцінним 

інструментом для редагування й аналізу моделей характеристик. Зокрема, вона 

піддтримує моделювання в стилі FODA, Feature–RSEB, експорт/імпорт моделі 

характеристик з XML та XMI, інтегрує подання CSP, SAT та BDD, реалізована як плагін 
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для Eclipse.  

Для включення до ІСР створюваної системи ГП пропонується Java-бібліотека для 

маніпулування діаграмами BDD з наступною заміною її аналізатором FAMA.  

Підтримка верифікації моделей в інструментах побудови діаграм 

характеристик.  Для включення до ІСР створюваної системи ГП перспективні такі вільно 

доступні інструменти.  

1) Feature Model Plugin або FeaturePlugin (FMP) (http://gsd.uwaterloo.ca/ 

projects/fmp–plugin/). Інструмент реалізовано як плагін для Eclipse. Він підтримує 

моделювання, побудову моделі характеристик і конфігурування СПС на базі моделі 

характеристик. Використовує BDD–вирішувач для визначення кількості можливих 

комбінацій характеристик у моделі характеристик, але не має засобів іншого аналізу 

характеристичних діаграм. Не підтримує атрибутні моделі характеристик  (attributed 

feature models) і не може включати більш ніж один вирішувач для проведення аналізу. 

2) xFeature (http://www.pnp–software.com/XFeature/ Download.html). Це заснований 

на XML інструмент моделювання характеристик, також реалізований як плагін для 

Eclipse. Підтримує моделювання СПС і породжуваних ПС. Не підтримує автоматичного 

аналізу моделі характеристик. 

3) CaptainFeature (https://sourceforge.net/projects/captainfeature/). Це інструмент 

моделювання характеристик, який використовує нотацію FODA для побудови моделі 

характеристик. Включає інтегрований конфігуратор для спеціалізації створених моделей. 

Не підтримує автоматичного аналізу моделей. 

4) Requiline (http://www–lufgi3.informatik.rwth–aachen.de/TOOLS/requiline/Product/ 

download.php) Це інструмент інженерії вимог для ефективного керування лінійками 

програмних продуктів. З опису групи характеристик і вимог «виводить» конфігурації 

продукту. Включає функцію контролю (checker) узгодженості, але не виконує інших 

операцій аналізу. Потребує таких компонентів середовища використання – Microsoft.NET, 

Oracle DBMS.  

5) Pure::Variants (http://www.software–acumen.com/downloads/). Інструмент 

підтримує моделювання характеристик,  конфігурування, базові операції аналізу за 

допомогою заснованого на Prolog вирішувача проблем обмежень (constraint solver). 

6). AHEAD Tool Suite (ATS) (http://www.cs.utexas.edu/~schwartz/ATS.html). Це набір 

інструментів для розроблення лінійок продуктів, який підтримує модуляризацію 

характеристик і їх композування. Може виконувати певні операції аналізу моделі 

характеристик за допомогою SAT-вирішувачів. Моделі характеристик зберігаються як 

граматики і не забезпечується XML-подання. 

З поданих інструментів лише FeaturePlugin підтримує більшість потреб 

аналізування моделі характеристик. Решта доповнюють його можливості у певних 

аспектах. 

   

6.3.5. Верифікація діаграм характеристик через побудову онтологій в OWLDL 

При  виборі певної конфігурації характеристик розроблюваної ПС (члена СПС) у 

характеристичній моделі домену необхідно перевіряти коректність конфігурації, 

базуючись на обмеженнях, визначених у характеристичній моделі. Оскільки моделі 

можуть еволюціонувати в міру здобуття знань про домен через долучення або вилучення 

характеристик, необхідно також перевіряти, чи зберігається коректність конфігурації. 

Інструмент для перевірки коректності певної конфігурації характеристик з огляду 
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на обмеження у моделі доменуповинен відповідати низці вимог: 

– автоматичне виявлення неузгодженості, 

– забезпечення ефективного за часом виведення для валідування конфігурації 

(через можливе постійне реконфігурування системи характеристик), 

– масштабовність (порядок числа характеристик від десятків до тисяч), 

– виразність. Взаємозв’язки між характеристиками (особливо в разі великої їх 

кількості) можуть бути досить складними, тому система виведення повинна забезпечувати 

засоби зручного подання і виконання виведення,  

– допомога стосовно відлагодження моделей, зокрема, надання пояснень стосовно 

їх неузгодженості.  

Згідно з ними, до ІСР створюваної системи ГП пропонується включити плагін 

відомого редактора онтологій Protégé 4 (http://protege.stanford.edu/download/ 

registered.html). Він реалізує підхід до побудови й верифікації діаграм характеристик з 

використанням OWL онтологій семантичного Web [20].  

Перспективними для подальшого включення до ІСР створюваної системи ГП є 

інструменти, які  підтримують автоматичний аналіз підкатегорій класів і верифікацію їх 

узгодженності (class subsumption and consistency reasoning), а також виконання деяких 

запитів на OWL-онтологіях, і можуть обиратися в середовищі відповідної форми Protégé. 

До таких інструментів належать розмірковувачі FACT++ (Fast Classification of 

Terminologies) (http://code.google.com/p/factplusplus/), РELLET (http://www.mindswap.org/ 

2003/pellet/download.shtml (pellet-1.3.zip) та RACER (Renamed Abox and Concept Expression 

Reasoner) (http://www.racer-systems.com/products/download/). 

 

6.4. Засоби тестування компонентів у середовищах MS VS 2010 та Eclipse 

Засоби тестування у MS VS 2010.  Аналіз редакцій MS Visual Studio 2010 з 

позицій реалізації задач процесу тестування компонентів ПС, які зберігаються у 

репозиторії КПВ, показав, що найбільш перспективними для використання є редакції MS 

Visual Studio Test Professional 2010 та MS Visual Studio 2010 Ultimate (табл. 6.5). До того ж, 

остання  має переваги за більшістю інших можливостей. 

Таблиця 6.5 –  Можливості основних редакцій MS VS 2010 з підтримки тестування
2
 

Забезпечувані можливості VS 2010 VS Test 

Professional 

2010 
 Ultimate Premium Professional 

Підтримка платформи розроблення 

Розроблення ПС для Windows, Веб- і хмар  + + +  

Розроблення застосунків для Office і 

SharePoint  
+ + +  

Архітектура і моделювання 

Оглядач архітектури, Діаграма шарів і 

Перевірка залежностей  
+    

Діаграми лише для читання (діаграми UML, 

шарів, DGML)  
+ +   

Розроблення баз даних 

Розгортання, керування змінами, формування 

тестових даних, модульне тестування  
+ +   

                                                           

2
 http://www.mssoft.ru/Makers/Microsoft/Visual_Studio_2010_Test_Professional/ 
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Забезпечувані можливості VS 2010 VS Test 

Professional 

2010 
 Ultimate Premium Professional 

Налагодження, діагностика і тестування 

IntelliTrace™ (налагодження з урахуванням 

налагоджувальних даних за минулий період), 

тестування продуктивності Веб-застосунків, 

навантажувальне тестування  

+    

Статичний аналіз коду, профілювання, покри-

ття коду тестами, аналіз впливу на тестування, 

тестування інтерфейсу користувача 

+ +   

Модульне тестування + + +  

Керування тестами і лабораторією тестування 

Диспетчер тестів Microsoft®, керування варі-

антами тестування, виконання ручних тестів, 

можливість запису тестів для прискореного 

прогону ручних тестів  

+   + 

Встановлення та видалення віртуального 

середовища, розгортання середовища за 

шаблоном, контрольне середовище  

+   + 

Team Foundation Server  

Контроль версій, відстеження робочих елемен-

тів, автоматизація зборки, портал проекту, 

складення звітів і бізнес-аналітика, робоча 

книга для гнучкого планування, оглядач 

проекту  

+ + + + 

Переваги, які надає підписка MSDN 

Пріоритетна підтримка на форумах MSDN, 

MSDN Magazine, інформаційний бюлетень 

Flash, онлайн ассистент  

+ + + + 

Технічна підтримка  4 4 2 2 

Електронні колекції Microsoft® для навчання 

(як правило, 10 курсів або 20 годин)  

2 2 1 1 

Платформа Windows® Azure™  + + +  

Підписка MSDN – ПЗ для виробничого користування 

Windows (клієнтська і серверна операційні 

системи), Microsoft® SQL Server®, набори 

інструментів, набори інструментів для 

розроблення ПЗ, набори інструментів для 

розроблення драйверів  

+ + + + 

Microsoft® Office, Dynamics®, усі інші 

сервери, Windows Embedded  
+ +   

 

Visual Studio 2010 Ultimate містить усю функціональність тестування, передбачену 

для Visual Studio 2010. Включає Microsoft Test Manager, що надає засоби планування, 

розроблення і виконання тестових сценаріїв. Він також дозволяє створювати і виконувати 

модульні тести (Basic Unit Testing), автоматичні тести інтерфейсу користувача (Coded UI 

Testing), тестування баз даних (Database Unit Testing), тести навантажень (Load Testing) і 

тести веб-продуктивності (Web Testing), загальні (Generic Testing) і послідовні.  

Тести можуть запускатися автоматично з Microsoft Visual Studio 2010, командного 

рядка, Team Foundation Build, а також бути пов'язані з тестовим сценарієм і запускатися в 

рамках плану тестування за допомогою інструменту Microsoft Test Manager.  

Microsoft Test Manager дозволяє визначати ПС і керувати ними впрдовж тестування 

за допомогою планів тестування. Конфігурації визначають сукупність програмних 
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елементів і середовище, які будуть використані для запуску тестових наборів і ситуацій. 

Елементи зазначаються в плані тестування, надаючи можливостей відстежування перебігу 

тестування при виконанні тестів та формування звітів стосовно роботи, що залишилася.  

Роботи з тестування можна планувати на основі вимог або відомостей, отриманих 

від користувачів. Можна пов'язати тести з вимогами або описами функціональності 

користувачів, а потім спланувати конфігурації, які необхідно використовувати при 

запуску тестів.  

У середовищі інструменту Microsoft Test Manager можна виконувати 

неавтоматизовані тести, користуючись відповідним вкладеним засобом Microsoft Test 

Runner, а якщо з тестовою ситуацією позв'язана програмна реалізація, то й автоматичні 

тести, результати виконання яких пов'язуватимуться з планом тестування. Автоматичні 

тести можуть виконуватися з середовища Visual Studio, не пов'язаного з планом.  

Вибір тестів для запуску здійснюється індивідуально, у складі політики повернення 

або на основі категорій тестів. Їх також можна виконувати як частину структури створеної 

за допомогою засобу Team Foundation Build, а також з командного рядка.  

Оскільки засоби тестування інтегровані з іншими компонентами Visual Studio 

Ultimate, можна зберігати результати тестів в базі даних, формувати звіти щодо тенденцій 

та історичні звіти, а також порівнювати різні типи даних.  

Детальні настанови щодо застосування MS VS для виконання тестування КПВ  

містяться у довіднику msdn.microsoft.com. Зокрема, розглянуто такі процедури: 

1) Модульне тестування компонентів за наявності початкового коду. Модульні 

тести дозволяють розробникам і тестерам швидко перевіряти наявність логічних помилок 

у методах класів проектів C#, Visual Basic .NET і C++ ((http://msdn.microsoft.com/ru–

ru/library/dd264975.aspx). Їх можна створити одноразово, а потім виконувати кожного разу 

при зміні початкового коду, щоб переконатися у відсутності помилок.  

2) Модульне тестування компонентів, поданих у репозиторії КПВ результуючим 

кодом (EXE, DLL). Модульний тест для скомпільованого EXE – або DLL-файлу 

створюється у два етапи ((http://msdn.microsoft.com/ru–ru/library/dd293546.aspx). Перший 

етап полягає в побудові файлу модульного тесту, що містить версію схеми методу тесту 

для кожного методу коду, що тестується. Кожна схема методу тесту має пусті змінні і 

твердження-заповнювач Assert. На другому етапі виконується ініціалізація змінних і 

заміна заповнювача Assert необхідним твердженням. Після створення модульного тесту 

його можна виконати у будь-який час. 

Eclipse-платформа для розробки інструментів тестування та аналізу 

продуктивності застосувань. Eclipse-платформа Eclipse Test and Performance Tools 

Platform (TPTP)  надає середовище та служби для підтримки розробки інструментів 

тестування та аналізу продуктивності, які можна легко інтегрувати з іншими 

інструментами, розробленими на платформі Eclipse (www.eclipse.org/tptp). Отже, TPTP є 

перспективною для включення до складу ІСР створюваної системи ГП.  

TPTP забезпечує підтримку повного ЖЦ тестування, починаючи з ранніх стадій до 

моніторингу виробництва застосувань, включаючи розробку, редагування та виконання 

тестів, моніторинг, трасування та профілювання, а також аналіз журналів тестування. 

Платформа підтримує тестування широкого спектру ПС різних типів – вбудованих, 

автономних, ERP, високо-продуктивних тощо.  

Основна мета проекту розвитку платформи TPTP – побудува універсальної, 

придатної до поширення, базованої на стандартизованих  інструментах платформи, в 



 247 

середовищі якої розробники ПС можуть створювати спеціалізовані, здатні до взаємодії 

інструменти тестування та аналізу продуктивності.  

Проект Testing Tools в межах TPTP надає середовище для розробки інструментів 

тестування і включає тестові редактори, підтримує розробку і виконання тестів, 

середовище виконання, аналіз і розробку звітів за результатами тестування ( 

www.eclipse.org/tptp/test).  

Проект є спеціалізацією платформи TPTP для тестування, охоплює розширювані 

інструменти для окремих середовищ тестування, придатні до розвитку, зокрема JUnit, 

URL, засоби автоматичного й ручного тестування інтерфейсів користувача (GUI). 

До складу TPTP Testing Tools належать три підсистеми, стисло схарактеризовані в 

табл. 6.6.  

Таблиця 6.6 – Склад компонентів проекту TPTP Testing Tools   

Назва Призначення 

Підсистема Інтерфейсу користувача  

Загальні редактори Редактори для опису тестів, поведінки, розРПВтання відповідно до моделі 

тестування  

Data Pool Editor Розширюваний редактор для наборів тестових даних з підтримкою 

імпорту даних  

URL Test  Редактор для тестування URL 

Code Coverage Розширення методу тестування покриття  

Manual Test client RCP–базоване застосування для запису результатів наборів тестів, 

розроблених користувачами «вручну»  

Reporting Точки розширення і використання  графічних та текстових звітів з 

тестування 

Test perspective «Перспектива» (perspective) для створення і керування артефактами 

тестування  

Automated GUI 

recorder 

GUI–recorder для Eclipse ICP для автоматичного регресійного 

функціонального тестування 

Підсистема «Збирання даних і агенти» 

Тест–агент 

 

Збір результатів виконання від JUnit та інших компонентних середовищ 

тестування 

URL request 

recorder 

Перехоплення URL–запитів та їх конвертація в URL-тести (url test cases) 

Підсистема «Середовище виконання 

Execution Harness Загальне середовище для виконання тестів 

Common Runner API для створення всіх середовищ виконання 

Manual Runner Виконувач (runner) для керування і контролю «ручного» тест-клієнта 

Junit Runner Виконувач для керування і контролю середовища тестування для JUnit  

URL Test Runner Виконувач для керування і контролю середовища тестування URL  

Automated GUI 

runner 

Виконувач для  «програвання» записаних дій користувача інтерфейсу в 

середовищі Eclipse ICP 

Крім основних засобів цих підсистем, до складу платформи TPTP входить набір 

додаткових служб (сервісів), які можуть використовуватися тестами або під час виконання 

коду в процесі тестування. Ці служби корисні для динамічного налаштування середовища 

чи застосування тестовими агентами для збирання даних під час виконання тестів. Згідно 

з ідеологієюї платформи Eclipse, створення й підключення власних сервісів виконується 

через «точки розширення» за допомогою рядка 

org.eclipse.hyades.execution.testService. 

Спеціалізовані каркаси тестування.  Результати виконаного аналізу можливостей 

спеціалізованих каракасів тестування, реєстр яких вільно доступний у мережі Internet [21], 

для підтримки тестування у створюваній системі ГП підсумовано у вигляді табл. 6.7. 
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Таблиця 6.7 – Каркаси тестування 

Потреба процесу тестування Каркас тестування 

Модульне тестування jUnit, NUnit, xUnit, TesNG 

Функціональне тестування веб-застосунків  Selenium, Watir/Watij/WatiN, Fitnesse, HttpUnit 

Модульне тестування веб-застосунків  Rspec 

Функціональне тестування Java-застосунків  Jemmy, Marathon, Abbot 

Різноаспектне тестування C
++

-застосунків Spec 

Функціональне тестування Windows-

застосунків  

AutoIt, AppPerfect, Ranorex, TAFX 

Тестування продуктивності веб-застосунків Httperf, JMeter, OpenSTA, WebLOAD, grinder 

Віртуальні машини для тестової лабораторії  VirtualBox, VirtualPC, VMWare 

Керування вимогами (зокрема, до тестів) Wiki, GatherSpace, LightHOUSE 

Керування тестами XStudio, LightHOUSE, TestLink 

Керування дефектами Bugzilla, Mantis 

Тестування інтерфейсу користувача JfcUnit 

Тестування баз даних DbUnit 

 

Каркаси, наведені в правому стовпці табл. 6.9, мають долучатися до 

інструментального середовища тестування в міру виявлення незадовільності вбудованих 

засобів тестування в основних складниках ІСР, зокрема MS VS, Eclipse. 

Таким чином, в результаті аналізу підходів та засобів тестування в СПС з метою 

використання деяких підходящих інструментів для потреб ГП:   

– досліджено спектр можливостей універсальних вбудованих засобів статичного й 

динамічного тестування інтегрованих середовищ розроблення MS.Net та Eclipse, а також 

низки спеціалізованих каркасів модульного й приймального тестування, для реалізації 

проаналізованих підходів у процесі тестування в створюваній системі ГП. Вироблено 

принципові архітектурні рішення щодо організації процесу тестування у створюваній 

системі ГП та складу інструментальних засобів його підтримки, деякі з них будуть 

реалізовані в цій системі; 

– проаналізовано й систематизовано підходи до розв’язання виявлених задач 

верифікації й статичного тестування (для довільних артефактів) та динамічного 

тестування (для програмних артефактів) у процесах інженерії домену та інженерії 

програмних систем; 

– запропоновано концептуальну модель процесу тестування СПС, відповідну його 

позиції в рамковій моделі процесу розроблення сімейств за міжнародним стандартом 

ISO/IEC 26550. Надано формалізацію запропонованого подання процесу тестування, 

конструктивну для його ефективної реалізації в системі ГП, створюваній у виконуваному 

комплексному проекті. За допомогою цієї формалізації висвітлено внутрішню структуру 

процесу тестування, а також склади задач, робочих продуктів та ролей учасників для його 

етапів.  
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РОЗДІЛ 7. РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАСАД В 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНОМУ КОМПЛЕКСІ СИСТЕМИ 

ГП ДЛЯ ЗБОРОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА СПС 

    

Відповідно запиту до проекту ІІІ–1–07 потрібно було створити інтегроване 

середовище системи ГП – СГП з різних засобів, що входять власне до ГП (наприклад,  

методи програмування), та додаткових засобів і інструментів з підтримки технології 

виробництва  цільових об’єктів ГП – систем і сімейств СПС з готових  ресурсів і КПВ [1–

5]. Тобто в межах даного проекту створити умови для автоматизованого виробництва 

складних програм методом, близьким до конвеєрної зборки, а саме, перейти від 

одиночних програм і систем  до розробки сімейств систем  та автоматизувати зборку 

компонентів за допомогою генерації і композиції.  

Однієї з умов цього виробництва є  інтегроване середовище ГП, як система  

мовних, графічних та інструментальних засобів, призначених для подання і опису КПВ й  

СПС та інструментально-технологічний комплекс (ІТК) для підтримки технологічних 

процесів (ліній) виробництва  окремих частин СПС і СПС у цілому. Друга умова – це 

репозиторій готових компонентів, КПВ і інших  стандартизованих ―деталей‖,  які можуть 

застосовуватися при зборці з них систем.  

Основним інструментом середовища було вирішено взяти Eclipse [6], як 

безкоштовний і базовий інструментарій для організації виробництва СПС. В процесі 

створення  теоретичних засад проекту (наприклад, онтологій подання моделей ПрО) до 

складу цього середовища  були включені онтологічний інструмент Protégé та  розподілені 

загальні системи  VS.Net, Corba,  Java для підтримки таких важливих завдань, як взаємодія 

програм і систем, розташованих по різних місцях гетерогенної мережі Інтернет. 

Базова платформа інтегрованого середовища - Eclipse  використовується як ядро і 

механізм  розширення шляхом  підключення  через плагіни до цього середовища 

необхідних системних засобів і компонентів (наприклад, ToolDSL, AppFabric, ApacheAnt, 

Azure тощо) для підтримки деяких процесів виробництва СПС. Фактично усі залучені до 

середовища ГП інструментальні засоби, такі як VS.Net, Corba,  Protégé [7] є  незалежними, 

розробленими без урахування вимог системи ГП і їхнє використання зумовлене не тільки 

потребами виробництва, а особливостями реалізації теоретичних засад ГП.   

В межах цього середовища побудовано ІТК для підтримки технології виробництва 

різних систем із різномовних компонентів, накопичених у бібліотеках інформаційного 

світу і які можуть бути використані для розробки нових СПС методом зборки  через 

репозиторій системи ГП [9–13]. 

Методи інтеграції деяких інструментів у середовище Eclipse суттєво різняться. 

Якщо інтегруються  засоби, як-от плагіни Eclipse, то це стандартний шлях, якщо ні, то 

необхідно розробити принципіально нові способи зв’язку (наприклад, VS.Net, Corba,) для 

їх використання за призначенням. В цьому випадку, у зв’язок  входить не тільки їх  запуск 

і управління отриманням відповідного результату,  а й забезпечення взаємодії ще деяких 

засобів для підтримки певних аспектів технології розробки ПС і СПС [13–18].   
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ІТК містить  мовні і інструментальні  засоби для підтримки технологічних засад 

проекту, орієнтованих на реалізацію систем і СПС з повторно використовуваних КПВ  у 

інтегрованому середовищі ГП.  

 

7. 1. Інструментально–технологічний комплекс  системи ГП 

 

В рамках  проекту ІІІ-1-07 розроблені нові теоретичні засади для виробництва 

систем і СПС [9-21]. Назвемо основні:  

– теоретичні основи (методи, моделі, ОКМ, компонентні алгебри й засоби 

перетворення  типів даних  МП тощо) побудови СПС  з використанням модельного 

підходу  до проектування СПС (Мпро, MDD,  MDA,  GDM, PIM, PSM тощо), методів 

зборки, трансформації і конфігурації  та проблемно-орієнтованої мови опису специфічних 

понять предметної області – DSL; 

– технологія  побудови програм за ЖЦ у середовищі MS.Net та  Java  із завданням 

специфікатора (паспорта) для виготовленого програмного компонента  та занесенням в   

репозиторій програм СГП; 

–  інфраструктура  репозиторію для підтримки процесів накопичення, відбору та 

застосування КПВ;     

– теорія взаємодії програм і систем,  варіабельності та життєздатності ПС  при 

виконанні в одному  з сучасних середовищ з перенесенням в інше;   

– методи й засоби  інженерії тестування та оцінювання деяких показників якості  

компонентів, ПС і СПС (зокрема, витрат на розробку проектів СПС);  

– методологія й технологія проектування  та генерації ПС, СПС на основі типових 

компонентів, шаблонів, аспектів та КПВ; 

– засоби забезпечення взаємодії двох пар сучасних середовищ – MS.Net Eclipse 

та  CORBA  Eclipse з апробацією на прикладі програм  в МП С#  Java, BasicC++, 

специфікованих (паспорта) і занесених  у репозиторій  інтегрованого середовища ГП; 

– інтегрована технологія виробництва КПВ, програм і СПС, що реалізується   

комплексом  ІТК у середовищі ГП Eclipse. 

Деякі завдання з наведених запропонованих теоретичних засад, орієнтовані на  

розроблення більш менш  складних систем. Саме вони реалізовані в ІТК і потребували  

підключення  до інтегрованого середовища ГП  віртуально необхідних інструментальних 

засобів підтримки. Це такі:   

– базові загальносистемні (Corba, JAVA, VS.Net, IBM, Protege, MCF й Tools DSL 

MS.Net) інструментальні засоби; 

– готові засоби спеціального призначення  (Eclipse, Protégé, Demral тощо) для 

моделювання  предметних областей й інтеграції нових необхідних засобів у ІТК;  

– системи   програмування з МП  Visual Basic,  C++, Java та мови, які належать до 

загальносистемних, наприклад мови  VS.Net (C#, F#, C++ , Visual Basic) та  мови системи   

CORBA (Ada, C++, C, Lisp, Smalltalk, Java, COBOL, Object Pascal, PL/1, Python),  Java/RMI,  

які можуть використовуватися при  описі різних програм доменів або СПС;  

– предметно-орієнтовані мови типу DSL та інструментальні засоби їх підтримки 

(Tools DSL VS. Net й WorkFlow тощо) для побудови прикладних доменів; 
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– засоби підтримки процесів ЖЦ технології виробництва (експертизи, верифікації, 

тестування) та оцінювання програм і процесів сімейства систем. 

В реалізації окремих завдань технології виробництва програм в  ІТК приймали 

участь студенти КНУ і МФТІ, які розробили лінії виробництва для експериментальної 

фабрики програм [16, 14, 15],  програмні засоби підтримки моделей взаємодії програм і 

систем [13, 17, 18], варіабельності СПС [8–12],  технологічні засоби онтологічного 

інструментарію Protégé для моделювання ПрО [20] та прикладні засоби з реалізації 

завдань інформатизації НАНУ [21].  

Загальна схема  інтегрованого середовища ГП представлена на рис. 7.1. В центрі 

знаходиться система Eclipse, біля якої віртуально розміщені загальні інструментальні 

системи і засоби.  

GG

RR
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Рис.7.1. Схема взаємодії систем з Eclipse 

 

7.1.1. Загальна структура  сайту  ІТК ГП 

ІТК побудовано за принципом Веб-застосунку як сайт. Головна сторінка  сайту 

«Інструментально-технологічний комплекс» проекту ІІІ–1–01 (рис 7.2)  містить основні   

позиції  сайту з реалізації технології розроблення первинних СПС на прикладі деяких 

програм і варіантів членів СПС.  

Основні позиції ІТК на першій сторінці  такі: 

Проект ГП (звіти проекту – проміжні, заключний); 

Технології – репозиторій КПВ. розробка  КПВ, зборки КПВ, конфігурування КПВ, 

опис DSL, оцінка витрат тощо; 

Взаємодія – програм, систем й середовищ (Basic–C++, Corba–Eclipse–Java, VS.Net–

Eclipse–C#); 
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Інструментальні засоби – ІТК містить Eclipse, Protégé, Tools DSLVS.Net, які 

застосовуються при моделюванні ПрО засобами Protégé, підключення нових систем до  

Eclipse через механізм плагінів тощо; 

Прикладні системи –  розроблені у проекті інформатизації НАНУ  за 

компонентним методом  (сайт  обліку закордонних відряджень тощо) [22]; 

Навчання: технології розробки програм в С# у середовищі VS.Net, Java і SE 

(Software Engineering).  

 

 

Рис. 7.2. Головна сторінка  ІТК на  сайті ІПС 

 

На цьому рисунку схематично наведені основні наукові проектні рішення,  

підґрунтя ідеології виробництва програм в контексті ГП та підходи до реалізації 

технологічних процесів зборочного виробництва  в ІТК, взаємодії програм, систем та 

технологій побудови деяких доменів засобами інструментальних систем.  

 

7.1.2.  Проект ГП - формалізовані дані про проект ІІІ-1-07   

 

ІТК  містить різні текстові  документи (рис.7.2) – проміжні звіти даної теми (2007– 

2011), заключний звіт, електронну монографію «Нові теоретичні засади технології 

виробництва СПС у контексті ГП», перелік підручників, наукових публікацій 

співробітників відділу за період виконання проекту. 

Тобто дана сторінка інформує усіх читачів з науковими роботами, які підготовлені 

в рамках фундаментальних проектів, що виконувалися у відділі «Програмна інженерія»  

протягом останії років. 
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Рис. 7.3. Основні методологічні матеріали проекту 

  

 7.1.3.  Технології   - зборочне виробництво (фабрика  програм)  

Розроблена нами інтегрована  технологія ГП  містить наступний набір технологій: 

 фабрика програм,  специфікації  КПВ і їх паспортів (рис.7.4.),  

 робота з репозиторієм компонентів і КПВ; 

 зборка різномовних програм і компонентів у ПС з конвертуванням ТД;     

 опис доменів у  мові  DSL; 

 конфігурування КПВ у складну структуру СПС по точках варіантності; 

 взаємодія BasicC++, систем і середовищ MS.NetEclipse та CORBA  

Eclipse; 

 побудова окремих програм у середовищі VS.Net, CORBA, Java з 

можливістю їх накопичення  у репозиторії ГП.   

На даному рисунку наведено лінії розроблення програм в ІТК, які реалізовані на 

фабриці програм КНУ і відповідно в ІТК.  Деякі лінії виробництва програм та загальні 

методи розроблення ПП базуються на  методі ОКМ з аналізу ПрО для виділення реальних 

об’єктів ПрО, їх зв’язків й перебудови їх у компоненти з відображенням даних в  

інтерфейсі, потрібного для зборки в СПС.  

Спектр  технологій за лініями - це подання різних напрямів процесів розробки 

компонентів в середовищі  .Net, Corba, Java,  їх обслуговування  у репозиторії і 

застосування для зборки  в більш складні СПС з  реалізацією взаємодії програм, систем і 

середовищ. Наведено технологію  оцінювання різних показників продукту на якість, 

зокрема на витрати тощо.  
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Таким чином, реалізація цілей проекту з виробництва СПС при  наявності засобів, 

інструментів  і розподілених  систем створює розглянуті технології  наближеними до 

діючих   сучасних фабрик програм. 

 
Рис.7.4.  Набір ліній  на фабрики програм 

 

7.1.4. Взаємодія -  програм, систем й середовищ 

Це наше ноу-хау, яке з практичної  і теоретичної точок зору  не має прототипу.  

Головне, що зроблено у даному проекті  – це модель взаємодії, що описує параметри 

інтероперабельності, переносності  програми і системи з середовища виготовлення в інше 

для виконання або реінженерії (рис.7.5). 

Під середовищем розуміється  операційне  середовище відомих закордонних 

розподілених систем (VS.Net, Corba, COM, Java SBM тощо), яке оснащено усім 

необхідним для проведення процесу розроблення програм із залученням відповідних МП і 

інших загальних засобів. 

Організація  взаємодії  програм і розподілених систем потребує забезпечити 

адаптацію програм і систем, що розроблені в одному середовищі,  в іншому середовищі.  

В системі ГП  реалізовані  нові засоби, що  забезпечують:  

взаємодію програм Visual Basic   C++,  

взаємодію систем Eclipse  CORBA,  

взаємодію  систем Eclipse  VS.Net. 

Взаємодія програм в різних МП встановлюється  зв’язками  з іншими  програмами 

через   інтерфейсні мови  (IDL, API,  SIDL) при  виклику іншої: 

– RPC  системи   Sun Microsystems, 

– RMI  системи  JAVA,  

– ORB системи  CORBA, 

– MSIL системи  VS.Net, IContact  системи  MCF тощо.  
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Рис. 7.5. Схема взаємодії розподілених систем 

 

Виклики  RPC, RMІ містять параметри,  які передаються між програмами або 

компонентами  для  виконання  обчислень з поверненням результату тій, що викликає. 

Взаємодія МП виконується через міжмовний інтерфейс, який задається мовами 

IDL, API, SIDL тощо. В системі ГП демонструються  реалізовані конкретні інтерфейси  

взаємодій на прикладі   програм у МП Visual Basic і  C++. 

Взаємодія розподілених систем – EclipseCORBA, JAVA, що занурені у 

середовище ІТК, реалізована  конкретно на прикладі програми авторизації  ключів у мові 

JAVA..  

Взаємодія  систем чи  середовищ – Eclipse  VS.Net реалізована в системі ГП і 

демонструється на прикладі програми розподілення питань дисциплін навчання  по 

білетах у мові C# VS.Net і передається через плагін в репозиторій системи Eclipse.  

Таким чином, до середовища  Eclipse додана можливість відкритого доступу до 

нових механізмів взаємодії програм і систем середовищах CORBA, VS.Net, JAVA, що  

підвищує потужність  розробленої нами  системи ГП. Далі у п.7.3 розглянуті принципи і 

практика реалізації наведених типів взаємодії засобами ІТК  в системі ГП. 

 

7.1.5. Інструментальні засоби ІТК 

В розділі 3  даної монографії розглянуті різні аспекти апарату онтології стосовно 

подання моделей ПрО, подання знань про програмні ресурси - ГОР в базі онтології та 
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набір сценаріїв  ЖЦ при  специфікації різних типів ресурсів сучасними засобами 

стандартів WSDL, SOAP тощо.  

Інструментальним засобом вирішення наведених проблем є Protégé (рис. 7.6), який 

зараз широко використовується для моделювання проблемних областей. Цей засіб 

підключений до Eclipse, проходить процес апробації на прикладі деякої ПрО  і в 

заключному звіті буде описана повна технологія моделювання  конкретної  проблемної 

області у базі знань цього інструмента  [20].  

 

Рис. 7.6. Схема застосування  Protege в системі ГП 

 

7.1.6. Прикладні системи 

В якості прикладу прикладної системи використовується розроблена в межах 

програми інформатизації НАНУ співробітником відділу Куцаченко Л.І. інформаційна 

система для підтримки повсякденної діяльності відділу міжнародних зв’язків. Розроблено 

автоматизований  веб-комплекс (Web-інтерфейс),  який забезпечує  формування  довідок 

про відряджених за кордон співробітників президії НАНУ, дані про які зберігаються у 

єдиній базі даних. Опис даного комплексу, інструкція роботи з ним деяких користувачів, а 

також слайди про нього містяться  у ІТК.  

Комплекс готовий для застосування у підрозділах інститутів і президії НАН 

України. 
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Рис. 7.7.  Схема підтримки міжнародної діяльності в НАНУ 

 

7.1.7. Навчання у ІТК   

 

В ІТК розроблено для навчання три 

курси дисциплін: 

– технологія розроблення програм 

засобами C# VS.Net; 

– технологія розроблення програм  

мовою Java; 

– електронне навчання курсу 

―Програмна інженерія‖ (Software 

Engineering) за підручником, зокрема і  для 

сайта КНУ фабрики програм  

http://programsfactory.univ.kiev.ua/    

Ці курси призначені для отримання 

знань про сучасні технології розробки 

програм в МП VS.Net і Java,  а також про 

дисципліну ВНЗ  навчання ―Програмна 

інженерія‖ студентів, аспірантів та 

співробітників ІПС НАНУ.  
 

http://programsfactory.univ.kiev.ua/
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7.2.  Особливості реалізації спектру ліній виробництва КПВ І СПС в ІТК  

Інтегрована технологія  підтримується  в системі ГП наступними реалізованими 

інструментально такими напрямами:  

–  обслуговування репозиторію КПВ; 

– розробка нових КПВ і деяких компонентів  в межах СПС; 

– фабрика програмних артефактів в КНУ імені Тараса Шевченко; 

– зборка різномовних компонентів в МП (C++, C#, Java, Basic, IDL) СГП; 

– конфігурування  КПВ і систем; 

– трансформація опису завдань предметної області за мовою  DSL у МП; 

– розроблення програм мовою C# на платформі MS/Net;  

– забезпечення взаємодії різнорідних і розподілених компонентів по різних 

середовищах між собою; 

–  взаємодія з системою Protégé з метою розроблення деякої моделі предметної 

області. 

Далі дається опис  реалізації  наведеного спектру  технологій у ІТК. 

 

7.2.1. Репозиторій КПВ 

Репозиторій розроблений в середовищі VS.NET 2010 з використанням  MS SQL 

Server 2005 та  технології ADO.NET, що входить до складу Microsoft Framework.NET. 

Тобто репозиторій реалізовано з використанням механізмів цієї СУБД. Прийняття рішень 

про операції з репозиторієм користувача виконує адміністратор БД. Він перевіряє на 

дублювання розміщення в репозиторій нових КПВ, несумісність паспорту даного об’єкту, 

а також право доступу до того чи іншого об’єкту  тощо.   

Головними функціями репозиторію в системі ГП є: 

 – запис компонента і його паспорта у репозиторій; 

– вибір КПВ для аналізу його для застосування в новій ПС як готового;  

– проведення обчислення  КПВ  шляхом завдання йому значень параметрів і 

інсталяції;   

– вивід результату  виконання КПВ, 

– внесення змін у КПВ, 

– документування КПВ (друк опису програми КПВ і паспорту), 

–  контроль версій. 

Серед означених функцій функція  контролю версій пов’язана з  постійним 

змінюванням компонентів і КПВ. Тому репозиторій повинен мати систему  оновлення 

інформації по існуючим компонентам і зв'язок з конфігуратором ГП для врахування змін в 

тій чи інший компонент або їх сукупність. 

Механізмів підтримки змін та організації версій достатньо в обраному сервері для 

того, щоб забезпечити   зберігання поточних версій КПВ або компонентів й їхньої історії, 

накопиченої інформації щодо змін. Уся інформація може використовуватися  при 

проведенні  певних змін СПС і їх складових. 

З функціональної точки зору  репозиторій КПВ розділений по 3 головних  панелях: 

опис, репозиторій, завантаження. 

Панель Опис  – містить інформацію про засоби  репозиторію КПВ. 

Панель Репозиторій  – визначає побудову КПВ з них різних проектів і систем. 
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Робоча область цієї панелі розділена на 2 підобласті. У лівій розміщено дерево 

репозиторія, в правій – опис компонента (його специфікація). 

Панель Звантаження  – слугує  для специфікації паспортів КПВ за шаблоном  

(табл.7.1), взятим у системі Etics проекту  Grid, й занесення опису  КПВ й паспорту у 

каталог репозиторію, а вихідного коду у бібліотеку.  

Таблиця 7.1  - Шаблони специфікації паспортів    

Параметр Опис Обов’язково 

Name Ім’я набору відомостей, що складає компонент. Має бути 

унікальним у сховищі мета даних ETICS 

Так 

DisplayName Відображуване дружнє ім’я набору відомостей 

компонента. Не потребує унікальності 

Ні 

Platform Одна з платформ розробки Так 
Description Опис набору відомостей компонента  Так 

PackageName Ім’я пакету, виробленого цим компонентом, якщо воно 

відрізняється від імені компонента 

Ні 

Homepage Адреса домашньої сторінки компонента Ні 
Vendor Власник компонента (організація, компанія, особа) Так 

ModifyDate Дата останньої модифікації Ні 
Download Шлях до компонента Так 

Download run Шлях до виконуваного файлу компонента Ні 

 
Технологія  і організація роботи з компонентами і КПВ репозиторію, підтримується 

базою даних  інструментального засобу Window SGL 2005 локальної мережі ІПС. 

 

7.2.2 Технологія  розроблення  програм і КПВ як на фабриці 

 

На даний час відповідно  [11, 22, 23] діє багато 

фабрик програм, які базуються на різних методах 

програмування і підходів до опису інтерфейсів 

зборки КПВ. Ідея створення  фабрики програм 

виникла у К.М.Лавріщевої при викладанні курсу 

«Технологія програмування ІС». Вважалося, що на 

фабриці  спочатку  будуть розроблятися  студентами  

наукові пророблені лабораторні і дипломні роботи за 

допомогою спеціальних   лінії продуктів,  подібно 

тому, як це робиться за продуктовими лініями 

(Product Line) [24, 25] у США, але за особистою їх 

структурою наукових  артефактів і  програм [13, 14, 

17].  

На студентській фабриці реалізовано лінії продуктів, як  зборочний конвеєр з 

готових ресурсів (артефактів, reuses, assets, бібліотечних програм) зі створення 

програмних продуктів спеціального наукового призначення на задовольняння потреб 

студентів і інших користувачів.  

Кожна  лінія базується на готових  ресурсах загального або спеціального 

призначення на лінії, а саме: 

– наявні артефакти,  готові компоненти, КПВ тощо; 

–  методи програмування; 
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– засоби та інструменти підтримки завдань  виробництва проміжних продуктів на 

різних процесах ЖЦ; 

–  механізми  перевірки правильності (експертизи, тестування) та оцінки  

показників якості  створюваного продукту; 

– засоби специфікації КПВ для розміщення у відповідне сховище (бібліотеку, 

репозиторій). 

В студентському проекті фабрики запропоновані три загальні лінії виробництва  

програм наступного змісту  [15]. 

Перша лінія  – це загальна схема процесів ЖЦ для побудови деякого виду 

програмного артефакту шляхом (рис.7.12.): 

– аналізу ПрО  методом ОКМ для виявлення об’єктів, визначення звязків між ними 

і переходу до компонентної структури ПС;    

– специфікації цих елементів  МП  і паспортних даних їх інтерфейсів; 

– зберігання артефакту або програми з їх специфікатором  у бібліотеку або 

репозиторій; 

– пошуку готових ресурсів (компонентів КПВ, вимог тощо); 

– перевірки правильності  компонентів (верифікація, інспекція, тестування,  

інсталяція) і  системи у цілому. 

 

Рис.7.12. Лінія  проектування компонентів у системі VS.Net 

Реалізація процесів такої лінії закінчується визначенням сформованих артефактів у 

класі задач ПрО, специфікацією паспортних даних та розміщенням їх описів у репозиторії 

для подальшого застосування, запропонованої технології на  лінії студентської фабрики у 

вигляді ЖЦ створення  програм у середовищі Visual Studio .Net . 

Друга лінія – це механізми підбору готових програм із репозиторію за їхніми 

функціями (рис.7.13) з метою визначення можливості їх  застосування при розробці 

нового програмного артефакту або ПС (більш детальніше – розд. 7.3.3).   Ця лінія може 

давати прибуток за рахунок заощадження трудовитрат раніше виготовлених готових 

артефактів, КПВ та  програм, що накопичуються у репозиторію. 

 
Рис.7.13. Лінія пошуку компонентів у репозиторії 
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Третя лінія – це зборочна  лінія, що забезпечує конструювання нових програмних 

продуктів методом збірки із застосуванням знов розроблених і підібраних програм і 

артефактів у репозиторії (рис.7.14). 

 
Рис.7.14. Лінія зборки готових компонентів 

 

Студентські артефакти є науковими, їх продуктом можуть бути деякі методи або 

наукові алгоритми з математики, фізики, біології тощо, що описані засобами  однієї з МП. 

 

7.2.3. Зборка  різномовних компонентів 

На даний час існує багато різних підходів, в тій чи іншій мірі пов’язаних з 

проблемою інтеграції чи зборки  різномовних, різноплатформених програм і компонентів. 

Єдиного погляду на розв’язання проблеми  зборки  різнорідних програм зараз немає, але в 

майбутньому неодмінно буде.  Тому що цей шлях пройшли усі передові фірми, які 

сформували свою точку зору на її вирішення і будуть її удосконалювати і  далі (рис.7.15). 

 

Зборка  різномовних КПВ і 

програм  здійснюється  операторами 

CALL, RPC, RMI для забезпечення 

зв'язків модулів в ПС через: 

модуль-посередник (рис.7.15) – 

перекидний міст (stub, skeleton) між 

об'єктами, незалежний від вхідних  

модулів, що забезпечує їх взаємодію 

шляхом передачі даних засобами (IBM, 

Corba, Sun Microsystems, 

VS.Net);інтерфейси  (IDL, API, 

Icontract і ін.) для сучасних  МП; 

мову SIDL взаємодії  наукових 

програм у мовах   (C++, C, Fortran 77,  

Pyton,   Java) тощо. 

      Вхідні дані 

 

Рис. 7.15. Структура посередника двох 

різномовних програм 

 

Програма С
Call A ( )

Call B ( )

   Інтерфейс A'
   (перебудова

     типів данных)

Інтерфейс B'
   (перебудова     

типів даних)

     Модуль А
     в МП1

    Модуль В
    в МП2

Вихідні дані
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Головний стрижень цієї проблеми – типи даних і засоби їх передачі між різними 

програмами, що розташовані по комп’ютерах різних держав і континентів. Все залежить 

від МП і типів даних,  які в ній є для опису параметрів передачі даних іншим програмам. 

Кожне інструментальне середовище реалізує взаємодію  таких програм по-своєму. 

Прикладом є відомі загальні системи підтримки колективного створення програмних 

продуктів – VS.Net, Corba, IBM, Sun Microsystems, Java, Oberon, Babel тощо.  

 

         Реалізація зборки в ІТК ГП 

Методологію зборки подано у  даній монографії, 

що містить теорію перетворення несумісних типів даних 

і  технологію збирання нових ліній,  призначених для: 

  зборки одномовних програм у середовищі 

VS.Net з використанням  бібліотек СRL, CTS і CLS;   

  зборки різномовних програм з готових КПВ 

через посередника типу ORB,  IDL, SIDL тощо;  

  зборки програм в мовах Java і C#; 

  зборки  програм в мовах  Basic і  C++ за описом       

їхнього інтерфейсу. 

 

 

 

До основних  засобів  підтримки зв’язків  різномовних програм відносяться: 

 Операційні середовища (Corba,  .Net,  Matlab,  Java, Oberon, Babel, Corba,  Sun 

Microsystems  і ін.).  

 ФДТ і  GDT  (General Data Types - стандарт  ISO/IEC 11404-2007) для  опису  

типів параметрів в операторах  CALL, RPC, RMI і їх генерації один до іншого. 

 Конвертори, трансформатори і  бібліотеки  CRL з перетворення  ТД у класі МП; 

 Репозиторій  готових компонентів та КПВ.  

Відповідні рішення викладені у роботах: 

 Бей. И. Взаимодействие  разноязыковых программ - Москва – С.– Петербург-

Киев, 2005.–868с.).  

 Гринфильд Дж. Фабрики разработки программ. – М., СПб., К.: «Вильямс», 

2007. – 591 с. . 

 Lenz G., Wienands С. Practical Software Factories in.NET, APRESS.-2006.-213p. . 

 Розвиток фабрик програм в інформаційному світі // Вісник НАН України. – 

2010.– № 10.–  C. 15–41 -Андон П.І., Лавріщева К.М. 

Обєднання різномовних компонентів забезпечує система Apache Ant (build tool) із 

застосуванням мови Java та NetBeans, IntelliJ IDEA й Eclipse з використанням  XML. 

      

7.2.4. Конфігурування  КПВ у  СПС за веріабельними КПВ 

Конфігуратор  ПС включає в себе комплекс методів, спрямованих на 

систематизацію змін, що вносяться розробниками в програмний продукт в процесі його 

розробки та супроводу; збереження цілісності системи після змін; запобігання небажаних 

та непередбачуваних ефектів; формалізацію процесу внесення змін  [18-21]. 

http://ant.apache.org/
http://www.netbeans.org/
http://www.jetbrains.com/
http://www.eclipse.org/
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Конфігуратори  у ІТК відіграють важливу роль шляхом  спрощення процесів 

розробки. До процедур, виконуваних конфігураторами, можна віднести: створення 

резервних копій, контроль вихідного коду, вимог проекту, документації тощо.  

Завдання поставлені перед конфігуратором такі: 

– ідентифікація конфігурації; 

– контроль конфігурації над змінами компонентів та різних функцій; 

– облік поточного стану готових ресурсів, стану окремих завдань і всього 

проекту в цілому; 

– облік точок варіабельності; 

– управління процесом розробки; 

– управління компіляцією при зборці  готових ресурсів; 

– управління середовищем розробки; 

– відстеження проблем та помилок. 

Змінювання компонентів базується на моделі варіабельності, яка  включає  декілька 

типів КПВ, а саме: обов’язкові КПВ, тобто ті що присутні у всіх ПС даної СПС, 

необов’язкові КПВ, тобто ті що присутні лише в деяких ПС або існують в декількох 

варіантах, а також індивідуальні компоненти, ті що були створені на замовлення одного 

замовника і не плануються використовуватись в інших ПС. Впродовж життєвого циклу 

тип КПВ може змінюватися, наприклад індивідуальні можуть отримати статус 

необов’язкових, а необов’язкові статус обов’язкових.  

Точками варіантності виділяються  позиції  в опису КПВ або ПС, де може 

існувати відмінність функціональності відносно іншої ПС та яка прогнозується для 

можливості зміни деяких її функцій. Варіант – це окрема функціональність,  яка 

відповідає точкам варіантності. В конкретному випадку варіантами є КПВ обов’язкового 

та не обов’язкового типів. Для конкретної точки варіантності завдається залежність у 

вигляді ідентифікатора можливого асортименту або альтернативи варіанту. 

Обмеження – взаємовиключне або взаємодоповнююче використання одного 

варіанта з іншим. Тобто закладається перевірка на взаємовиключне використання КПВ в 

одній ПС або залежність одного від іншого. 

Наведені функції виконуються сервером за допомогою його сервісів та деяких 

програм і КПВ з  репозиторію. 

Основними серед них є  

– управління конфігурацією розроблюваного програмного продукту: 

–  створення і управління версіями розробленої СПС; 

– відстеження залежностей і управління змінами по моделі варіабельності;  

– перевірка правильності та оцінювання якості створеної СПС за методами 

кофігурування. 

В ІТК системи ГП наведено приклад програми мовою Work Flow рішення 

квадратного рівняння з декількох точок варіабельності. На її прикладі будується 

відповідний конфігураційний файл, який забезпечує виконання цієї програми і у випадку 

необхідності деяких змін  частин програми або функцій цієї програми, конфігуратор це 

підтримує.   

   

7.2.5. Реалізація моделей взаємодії програм, систем й  середовищ 

Технологія взаємодії програм мовами Basic і C++  реалізована в середовищі VS.Net 

і подана в ІТК. За основу взятий приклад створення псевдо випадкової послідовності та 
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розрахунку максимального, мінімального та середнього значень цієї послідовності у 

монографії І.Бея «Взамодействие разноязыковых программ». 

 

Взаємодія програм в Visual Basic і C++  

реалізована з урахуванням технології І.Бея, 

основаної на застосуванні інтер-фейсного 

посередника, як проміжного ланцюга між 

програмами, що передають дані і  

перетворюють  несумісні  типи даних.   

Шляхи технології забезпечення взаємодії 

названих  програм наступні: 

– розроблення DLL в середовищі Visual 

С++; 

– опис прототипів функцій DLL у Visual 

Basic; 

– опис функцій DLL з реалізацією  їх 

відображення в домені  Visual Basic. 

Функції DLL подаються такими файлами: 

*.cpp, *.h, DEF, LIB.     

 

Вхідними параметрами будуть значення амплітуди, як множника при генерації  

псевдо випадкової послідовності та число,  яке визначає кількість елементів псевдо 

випадкової послідовності. Вихідними даними будуть  максимальне, мінімальне та середнє 

значення цієї послідовності. Приклад генерації псевдо випадкової послідовності ілюструє 

можливості взаємодії програм   на Visual Basic та Visual С++. 

Інтерфейс користувача для завдання  даних цим програмам реалізований засобами 

Visual Basic. Для них задаються вхідні значення для обчислення максимального,  

мінімального та  середнього значення  псевдо випадкової послідовності.  

 

7.2.6. Технологія реалізації взаємодії середовищ Microsoft.NET, СОRBA, 

Eclipse 

Взаємодія .NET,  СОRBA. Визначальним  аспектом моделі взаємодії є поняття 

розподіленої системи, хоста – комп'ютера, на якому виконуються компоненти  системи і 

проміжного шару (middleware) між мережною ОС і застосунками, призначеного для 

рішення проблем неоднорідності (по форматах даних між ОС і хостом) і розміщення 

компонентів на різних хостах. 

Проміжний шар застосовується для забезпечення надійного обміну 

повідомленнями між компонентами із застосуванням  RPC (Remote Procedure Call) 

механізму та RMI (Remote Method Invocation)  системи Java.     

Система CORBA дозволяє організувати взаємодію між компонентами з довільними 

середовищами розробки і виконання, а також надає можливість вилученої взаємодії. В ній 

проміжний шар передбачає об'єднання програмного коду в об'єкти, інтерфейс доступу до 

яких описується мовою опису інтерфейсів IDL. 

Опис КПВ починається з ключового слова interface; об'єктна модель IDL 

підтримує обмеження доступу до полів об'єктів і обробку  різних ситуацій. Типи  даних 
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відображаються в типи IDL і зворотньо. Мови опису КПВ і інших компонентів можуть 

бути  такі: Ada, C++, C, Lisp, Smalltalk, Java, COBOL, Object Pascal, PL/1, Python.  

Проміжний шар у системі  CORBA забезпечується брокером об'єктних запитів 

(ORB), який  виконує  компіляцію IDL-описів компонентів, створення клієнтських і 

серверних stub,  skeleton посередників.  

Брокер ORB перетворює опис інтерфейсу в мові Java в IDL та генерує стаби, 

іменовані стандартним чином згідно імені інтерфейсу. 

На відміну від Java, платформа .NET не має у своєму розпорядженні вбудовані 

засоби роботи з технологією CORBA. Для їхньої взаємодії використовуються пакети 

сторонніх розроблювачів, одним із яких є  IIOPNet з відкритим вихідним кодом. За 

допомогою утиліти з цього пакета IDL-опис об'єкта перетвориться в CLS-сумісну 

бібліотеку, що потім приєднується до застосунку. 

Для зв'язку з брокером ORB надається  канал зв'язку, який відіграє роль 

клієнтського стабу, виконуючи маршалінг і демаршалінг переданих через нього даних.  

Загальна послідовність кроків  побудови застосунку  така: 

1. Компілювання серверної частину застосування. 

2. Створення серверного скелетона і опис об'єкта мовою IDL. 

3. Перетворення IDL-опису у CLS-сумісну бібліотеку засобами  пакету IIOPNet,. 

4. Приєднання бібліотеки до клієнтської частини застосунку для використання 

сервісу. 

Задача взаємодії прикладних  компонентів проведена  в середовищах Microsoft.NET 

(клієнтська частина застосунку) і Java (серверна частина) засобами системи CORBA з 

використанням MS.NET і Java. Тобто  реалізовано взаємодію двох середовищ Java і 

MS.NET.  

Взаємодії  середовищ MS.NET  і  Eclipse  є іншим прикладом  реалізації взаємодії 

різномовних і різноплатформених програм, що розмішуються в середовищах  Visual 

Studio та Eclipse [23-26]. 

Засобами цих середовищ можна розробляти програми й збирати їх з компонентів, 

специфікованих для Visual Studio і  Eclipse в  мовах C# і Java.  Зв'язок між  такими 

програмами реалізується за допомогою бібліотек типів CTS (Common Type System) та  

класів CLR (Common Language Runtime).  

Платформа Eclipse дає модель загального інструментального засобу для об’єднання 

інструментів, які  готові або  розроблені у іншому середовищі через  точки розширення і 

механізми plug–in–ів.   

Середовище Visual Studio для створення програм на мові C# використовує  

репозиторій, як сховище програм, в якому програми розміщені в каталогах відповідно до 

їх тематики (фізика, хімія, математика і т.д.). Цей репозиторій є також сховищем програм і 

для середовища Eclipse. Було поставлено завдання об’єднати ці два середовища з 

використанням  властивостей Visual Studio через  програму, яку потім  помістити в 

репозиторій Eclipse. 

Для підтримки в Eclipse мови C# потрібен плагін Emonic та програма NAnt для 

взаємодії Eclipse із платформою .NET. Встановивши ці програми можна створений проект 

програми із Visual Studio імпортувати в Eclipse та внести зміни в конфігураційний файл  

зборки.   

Для переходу в Eclipse необхідні dll–бібліотки VS, від яких залежить ця програма 

та файли ресурсів (.resx), так як створено Windows–програму. В Eclipse встановлюється  
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плагін для програми в мові C#. Після розархівації з emonic й з NAnt, перший  

переноситься в папку середовища Eclipse. Для того щоб перебудувати та запускати 

проект, потрібно створити відповідні конфігурації засобом External Configuration Tools, а 

потім створюється  конфігурація для зборки програми. Відповідна конфігурація 

створюється для виконання, в розділі Location вказується цільовий exe–файл, а в Working 

Directory – шлях до папки проекту, 

Зборка різномовних програм у середовищі Visual Studio. Середовище Visual 

Studio припускає такі МП: C#, F#, C++, Visual Basic. Завдяки платформі .NET та  CLR  

можна писати програми, які будуть складатися із компонентів, написаних на цих мовах. 

Вихідний код компілюється в так званий керований код (managed code), що  задається на 

проміжній мові IL (Intermediate Language). Під час виконання СLR  компілює код IL в 

машинний код, застосовуючи для цього оперативну компіляцію (Just In Time – JIT). 

Компілятор JIT не компілює функцію чи метод при кожному його виклику: він робить це 

лише в перший раз, продукуючи при цьому машинний код, рідний по відношенню до 

платформи, на якій він виконується. Тобто під час виконання компілюється лише той код, 

який необхідний.  

Таким чином можна реалізувати зборку різнорідних програм в Visual Studio за 

допомогою платформи .NET та загальної системи типів CTS. 

Зборка різномовних програм у середовищі Eclipse. За допомогою механізму 

плагінів можна підключати засоби для створення програм в різних МП та фреймворках. 

Завдяки механізму плагінів можна побудувати плагін для роботи з CORBA–об’єктами,  

плагін Eclipse CORBA plugin (ecp). Новий IDL–інтерфейс створюється  за CORBA –> IDL 

file, як  стаб, використовуючи інтегрований компілятор OpenORB. Засобами External Tools 

Configuration створюється  нова конфігурацію зборки.  

Таким чином, в ІТК реалізовано технологію зборки різнорідних програм і сучасних 

розподілених систем Visual Studio та Eclipse через інтерфейс за параметрами і типами 

даних, що  передаються між різними програмами. Цей спосіб  є новим, він забезпечує   

реалізацію  зв’язків між середовищами розробки Visual Studio і Eclipse й  MS.NET  і  

Eclipse. Надані приклади програм за новим способом об’єднання сучасних середовищ.  

  

7.3. Технологія  навчання розробленню програм на  платформі VS.Net 

У  даному підрозділі дано опис технології навчання студентів КНУ і МНТУ імені 

Бугая, яка сумісно розроблена К.М.Лавріщевої і с.н.с. Т.М.Коротун для проведення ними 

навчальних занять з розроблення програм у середовищі Microsoft.NET, прийнятому як 

базове  в цих університетах.   

Під платформою Microsoft.NET слід розуміти інтегровану систему 

(інфраструктуру) засобів розробки, розгортання і виконання складних (як правило, 

розподілених) ПС.  Основа .Net – це Microsoft .Net Framework – своєрідний каркас, набір 

засобів і технологій для розробки і виконання ПС. На рис.7.16 наведено вікно сайта в ІТК, 

призначеного для проведення занять студентів. 

Ключові характеристики MS.NET 

1. Сучасні засоби розробки - платформа MS.Net включає як готові компоненти для 

побудови ПС, так і інтегроване середовище розробки, яке забезпечує можливість 

багатомовної розробки ПС з використанням різних мов програмування (C#, C++, 

VBasic.Net). Як результат, розробник програм вже не обмежується вибором однієї якої-

небудь мови програмування, а може в межах однієї ПС використовувати різні МП.  
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Рис. 7.15. Головна сторінка сайту  для проведення навчання мові C# 

 

2. Компонентне подання ПС – MS.Net розвиває існуючі підходи до основного 

способу зниження складності розробки ПС - компонентного представленяю програмних 

систем - пропонуючи більш простий, зручний і надійний метод формування програмних 

компонентів.  

Технологічна платформа MS.NET 

Технологічна платформа MS.Net забезпечує одночасну підтримку проектування і 

реалізації ПС з використанням різних мов програмування. Для цього MS.Net містить 

загальномовне середовище часу виконання CLR (Common Language Runtime). Його можна 

порівнювати з Java Runtime Environment, хоча є і відмінності.  

Будь-який програмний код, написаний під нову платформу, називається керованим 

(managed code) і компілюється в бінарний вигляд, зрозумілий .NET runtime. У зв'язку з 

цим з'являється можливість легкої інтеграції кодів, написаних на різних мовах 

програмування, так як платформа більш низького рівня в них одна і це платформа 

Windows. 

В інтегрованому середовищі Visual Studio MS.NET широко використовується 

модель програмування за шаблоном з генерацією заготовок коду для програм різних 

типів: консольних, бібліотек, Windows форм, Web форм, Web-сервісів тощо.  
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7.3.1. Створення консольних програм 

Консольна програма не має інтерфейсу користувача. Такі програми 

використовуються для розробки системних програм, автоматизованих модульних тестів та 

інших програм без інтерфейсу користувача.  

Наступний приклад демонструє технологію створення і використання консольної 

програми на мові C#. 

1. Технологія створення консольної програми на мові C#. 

1). Запустіть Visual Studio 

2). В головному меню виберіть пункт File|New|Project, задайте шаблон проекту 

ConsoleApplication і назву, наприклад, ConsoleApp1. 

3). Напишіть код програми, який реалізує алгоритм обчислень. 

Приклад 1. Програма шукає корені алгебраїчного рівняння  

6x
4
-3x

3
+8x

2
-5=0  

на відрізках [0,1] та [-1,0] методом дихотомії (бісекції) і Ньютона. 

Результати виводяться на консоль. 

2. Створення бібліотек компонентів 

Динамічна бібліотека (DLL) — набір функцій, скомпонованих разом у вигляді 

бінарного файлу, який може бути динамічно завантажений в адресний простір процесу, 

що використовує ці функції. Динамічне завантаження (dynamic loading) — завантаження 

під час виконання процесу. 

DLL-бібліотеки – основа компонентної ідеології і повторного використання коду. 

Оскільки динамічні бібліотеки є двійковими файлами, можна організувати спільну 

роботу бібліотек, розроблених із використанням різних мов програмування і програмних 

засобів, що спрощує створення застосунків на основі програмних компонентів. 

Технологія створення DLL 

1. Запустіть Visual Studio. 

2. В головному меню виберіть пункт File|New|Project, задайте шаблон проекту 

«Class Library». У вікні створення DLL всі поля заповнені значеннями за замовчанням. Їх 

слід перевизначити, задаючи власну інформацію. Задавши необхідні установки і 

клацнувши по кнопці «OK», отримаємо автоматично побудований проект DLL, відкритий 

в середовищі Visual Studio.  

Імена класів повинні бути змістовними. Змініть ім'я «Class1» на ім'я бібліотеки, 

наприклад, «MySin». Для цього у вікні коду проекту виділіть ім'я змінної об'єкту, потім в 

головному меню виберіть пункт Refactor і підпункт Rename. У вікні, що відкрилося, 

вкажіть нове ім'я. Тоді будуть показані всі місця, що вимагають перейменування об'єкту. 

В нашому прикладі буде лише одна очевидна заміна, але в загальному випадку замін 

багато, так що автоматична заміна всіх входжень корисна. 

Наступний крок також продиктований правилом стилю – ім'я класу і ім'я файлу, що 

зберігає клас, повинні бути однаковими. Перейменування імені файлу робиться 

безпосередньо у вікні проектів Solution Explorer.  

І наступний крок, продиктований також важливим правилом стилю, - додавання 

коментарю. Для цього в рядку перед заголовком класу слід набрати три  косі риски. В 

результаті перед заголовком класу з'явиться заголовний коментар – тег «summary», в який 

і слід додати короткий, але змістовний опис призначення класу. Теги «summary», якими 

слід супроводжувати класи, відкриті (public) методи і поля класу відіграють три важливі 

ролі. Вони полегшують розробку і супровід проекту, роблячи його само документованим. 
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Клієнти класу при створенні об'єктів класу отримують інтелектуальну підказку, що 

пояснює суть того, що можна робити з об'єктами. Спеціальний інструментарій дозволяє 

побудувати документацію за проектом, що включає інформацію з тегів «summary».  

У нашому випадку коментар до класу MySin може бути достатньо простим – 

«Обчислення математичних функцій ». 

Реалізацію одного методу класу запишемо як обчислення функції Sin(x) через ряд 

Тейлора. 

 
Спочатку напишемо коментарі до методу (у форматі XML). Далі напишемо 

реалізацію методу. Отримаємо код. 

В результаті успішної компіляції буде побудований файл з розширенням dll. 

Оскільки побудована збірка не містить виконуваного файлу, то безпосередньо запустити 

наш проект на виконання не удасться. Побудуємо консольний проект, до якого 

приєднаємо нашу DLL, і протестуємо, наскільки коректно працюють створені нами 

методи.  

 

7.3.2. Створення локальних Windows-застосунків  

Windows форми широко використовуються для створення локальних і 

розподілених програм з графічним інтерфейсом користувача. Технологія створення 

включає такі короки: 

1. Виберіть з головного меню File|New|Project і шаблон проекту Windows Forms 

Application. Буде створена форма з іменем Form1 – головне вікно застосунку. Змінилося і 

середовище Visual Studio. З'явилися вікна Toolbox та Property. 

У вікні Toolbox перелічені доступні елементи керування і компоненти, які можна 

розміщувати на формі. Вікно Property призначене для налаштування властивостей і подій 

об'єктів.Створимо у якості приклада форму для виклику методу обчислення функції Sin(x) 

через ряд Тейлора. 

 
             2. На формі розмістіть 2 текстові поля для введення вхідних параметрів: x – 

значення кута в радіанах, n – кількість членів ряду Тейлора, третє і четверте – для 

результатів. 
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Лістинг. Код форми 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

namespace WindowsMySin 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

           double x = double.Parse(txt_x.Text); 

           int n = int.Parse(txt_n.Text); 

           //вызов метода вычисления sin(x) из библиотеки 

           double my_sinus = MyLib.MySin.Sin(x, n); 

           //вызов метода из класса Math 

           double sinus = Math.Sin(x); 

           txt_y1.Text = my_sinus.ToString(); 

           txt_y2.Text = sinus.ToString(); 

        } 

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { this.Close();} 

 }} 

 

                        

                  Робимо проект стартовим і запускаємо на виконання. Результат: 

 

 
 

При натисканні кнопки "Обчислення Sin" виконується виклик функцій, "Вихід" – 

завершення роботи. 

Більш детально курс поданий у заключному  звіті проекту ІІІ-1-07 за 2011 р. 
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ВИСНОВКИ 

 

Поставлені завдання у проекті ІІІ-1-07 «Розробка теоретичного фундаменту 

генеруючого програмування та інструментальних засобів його підтримки» виконані 

відповідно до існуючої стратегії розвитку і реалізації.  Крім того, в межах даного проекту 

розроблено нові види моделей, зокрема взаємодії, реалізацію якої продемонстровано на 

прикладі конкретних видів взаємодії між собою систем Vs.Net, Corba,  Java і Eclipse. 

Головні отримані результати за даним проектом такі: 

 – удосконалено  методологію виготовлення СПС з готових ресурсів і КПВ, 

розроблено  нові  засоби моделювання  доменів, завдання  властивостей (feature)  членів 

СПС предметно-орієнтованими  мовами DSL (Domain Specific Language), які створюють 

теоретичний базис породження членів СПС за КПВ, їх тестування та оцінювання  якості, 

витрат, вартості тощо; 

– сформульовано технологію виробництва СПС за спектром окремих технологій, 

реалізованих в ІТК, а саме:  технології розробки,  специфікування КПВ і їх паспортів для 

занесення у репозиторій;  технології побудови окремих програм у середовищі VS.Net, 

CORBA, JAVA з можливістю їх виконання в кожному з цих середовищ; технології зборки 

різномовних програм і компонентів у ПС і СПС; технології обслуговування КПВ у 

репозиторії системи ГП; технології розробки членів сімейства СПС мовами 

програмування та  DSL; 

– виконано систематизацію засобів онтології, запропоновано онтологічну модель 

подання знань про  аспекти предметної області  ПрО, моделі специфікації  програмних 

ресурсів для  їх розміщення у електронних сховищах – репозиторіях й формулювання 

запитів на пошук ресурсів, потрібних для нової розробки компонентів, програм і систем. 

Запропоновано концепцію побудови репозиторію на основі знань про КПВ і використання 

їх при побудові сценаріїв  розробки ПС за спеціальним видом  ЖЦ. Наведено  приклад 

експериментальної системи «Онтоаспект» за онтологічними моделями для  

обслуговування  КПВ, розробленої за попереднім проектом в межах дисертаційної роботи; 

–  створено теоретичний апарат  взаємодії програм, систем і різних діючих 

середовищ шляхом  вирішення основних  задач  інтерфейсу різномовних і різнорідних 

КПВ і   конвертації несумісних типів даних  КПВ, які зорієнтовані на сучасну організацію 

обчислень прикладних застосувань з використанням  віртуальних сховищ даних у  

гетерогенних  мультимовних   операційних середовищах;  

– розроблено новий клас теоретичних моделей, відсутніх у ГП, а саме, взаємодії, 

варіабельності і життєздатності ПС,  які у сукупності призначені для забезпечення 

адаптовності (інтеропербельності, змінюваності, відмовостійкості) і якості СПС і з 

поліпшенням переносності розроблених програм і систем у різні сучасні  гетерогенні 

середовища;  

– удосконалено запропонований у  попередніх проектах теоретичний апарат   

моделі якості шляхом розширення її новими характеристиками (наприклад,  

варіабельність);  пристосовано  методи  Байєса і дерева цінності для проведення   
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експертних і якісних оцінок членів сімейства СПС, які  налаштовані на новий вид 

конструювання якісних СПС з більш поширеним набором процесів  з   розроблення СПС 

за новими ресурсами (активи, сервіси, агенти тощо) СПС. Запропоновано підхід 

поступового оцінювання показників якості,   починаючи з вимог, прогнозування  розміру і 

вартості СПС; сформульовано проектні рішення щодо оцінювання варіабельності  

виготовленого програмного  продукту;  

– визначено концепцію виробництва СПС за інтегрованою технологією, як-от 

набором окремих технологій СПС  різного призначення, включаючи розробку нових 

методик  тестування, вимірювання і оцінювання  різних показників готового продукту 

СПС, що є першими кроками переходу до  фабрик масового виробництва  компонентів, 

програм, ПС і СПС; 

– проведено системний огляд інструментів верифікації і тестування з метою 

відбору й визначення необхідних засад тестування під потреби тестування різних КПВ і 

СПС, що розробляються  у середовищі ГП. Запропоновано принципові аспекти подання 

моделей тестування й відмов, що визначаються у процесі тестування й застосовуються 

при   поступовому  оцінюванні  різних показників і метрик на процесах ЖЦ, особливо 

після комплексного тестування членів сімейства СПС; 

– визначено  загальні основи побудови інтегрованого середовища на основі Eclipse 

з включення необхідних для розроблення СПС інструментальних засобів (Vs.Net, Corba,  

Java,   Protege тощо). Побудовано інструментально-технологічний комплекс, що реалізує 

визначений спектр технологій з використанням наведених інструментів, готових 

спеціальних інструментів (конфігуратори, компоузери,  прувери, збиральники), а також 

готових повторно використаних КПВ, що анотуються за допомогою шаблонів 

специфікаторів і  розміщені у репозиторії з метою   об’єднанні відібраних  КПВ у потрібну 

сукупність взаємодіючих, варіабельних і життєздатних СПС; 

– до складу ІТК підключено систему   Protege з технологією побудови моделей 

предметних областей, інструментальний засіб оцінки витрат на розробку ПС та система 

звітів про закордонні відрядження,  створена в межах робіт з інформатизації НАНУ; 

– побудовано експериментальний варіант фабрики програм за простими лініями 

виробництва, зборки програм і артефактів  зусиллями студентів КНУ імені Тараса 

Шевченко (сайт КНУ http://ProgramFactory.univ.kiev.ua). Крім того, на цьому сайті подано 

курс навчання технології програмування мовою C# MS.Net та курс «Програмна 

інженерія». 

Усі отримані в межах проекту ІІІ-1-07 результати опубліковані і використані у 

даній монографії. Деякі названі нові концепції, моделі і методи   були відсутні у ГП, 

розроблені вперше і природно  мають  наукову новизну і актуальність для програмної 

інженерії, відповідають закордонному  рівню досліджень, а деякі (наприклад, моделі 

адоптовності СПС) перевершують їх своєю оригінальністю й значущістю окремих рішень 

для майбутнього розвитку технології програмування. 

http://programfactory.univ.kiev.ua/
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ПІСЛЯМОВА 

Розглянуті і описані у даній монографії  завдання проекту ІІІ-1-07 виконані 

повністю. Вони є перспективними. Дослідження за деякими з них будуть  

продовжуватися, а самі завдання уточнюватися відповідно до нових наробок подібного 

змісту у  світовому інформаційному просторі.  

Головними завданнями на майбутнє є: 

– розробка теорії і практики програмування різномовних, різноплатформених і 

різнорідних  програм та методу зборки їх  у різні структури ПС і СПС для забезпечення 

доступу і обробки даних з використанням теорії про фундаментальні і загальні типи 

даних, які зараз накопичуються у сучасних віртуальних сховищах і будуть 

використовуватися в Cloud обчисленнях  в межах сучасних діючих  гетерогенних 

середовищ; 

– дослідження принципів взаємодії різнорідних програм і систем  у  відомих 

середовищах – MS.NET, CORBA,  Eclipse, WCF та IBM із забезпеченням розв’язання 

виникаючих конфліктів  при   взаємодії  програм і ПС, що будуються у цих розподілених 

системах з механізмами  адоптації у інші середовища; 

– формальне визначення  моделі варіабельності ПС, що задовольняє критеріям 

змінності  і варіантності  ПС і СПС, базованим на  поданні спеціальних точок  в 

специфікації деяких програм в МП та  DSL, які закладають основи для організації 

еволюційного розвитку  ПС і сімейств  ПС; 

– удосконалення моделей варіабельності й  живучості  відповідно до цілій 

життєздатності ПС з додаванням до них нових характеристик за потребами користувачів, 

що забезпечуть відмостійкість, змінюваність і адаптивність виконання ПС по заданим 

контрольним точкам при функціонуванні системи в відповідному середовищі; 

–  удосконалення методу тестування  компонентів, членів сімейства  і СПС у 

цілому, формування тестів та проведення відповідного процесу  зі збором даних про 

відмови і їх інтенсивність для використання їх  при оцінюванні якості ПС; 

–  дослідження конфліктних ситуацій, що виникають при переносі ПС із 

середовища, де вона розроблена,  в інше середовище функціонування з метою визначення 

нових критеріїв  для  взаємодії середовищ між собою; 

– дослідження методів трансформації або  генерації програм і даних в МП, DSL  та  

конфігурування програм з метою апробування відповідного файлу для розгортання в 

деякому обраному  середовищі  і подальшого їх використання при зборці готових СПС в 

гетерогенних   середовищах; 

– дослідження стандартних форм специфікації компонентів і їх інтерфейсів для 

узгодження  з формами, прийнятими в системах типу   Grid, для їх накопичення у різних 

міжнародних репозиторіях і застосування їх при  обчисленні. 

Означені дослідження орієнтовані на їх впровадження в  майбутніх проектах, 

подібних Grid, та проектах, пов’язаних з Сloud Computing.  
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Новим  у майбутніх проектах  буде наступне:  

1). Модель взаємодії програм та  розподілених систем, що забезпечує  

інтероперабельність між програмами і системами за спеціальними засобами об’єднання  

середовищ VS.Net, Corba-Java й IBM навколо системи  Eclipse. Теоретичні  основи 

розширення середовищ, подані у моделі взаємодії, є нові і не мають аналогу.   

2). Модель варіабельності, що забезпечує змінювання різних програм СПС в 

умовах необхідності додавання нових функцій чи виключення із складу СПС непотрібних 

об’єктів або забезпечення деяких членів сімейства засобами захисту, безпеки, 

синхронізації,  шляхом  підключення їх до раніше прогнозованих точок варіантності. 

3). Зборка готових ресурсів у СПС буде забезпечена засобами верифікації  як  

ресурсів, так і  інтерфейсів їх зв’язку в моделі конфігураційного файлу СПС. 

4). Вдосконалення методів оцінювання якості СПС, зокрема моделей надійності,  

оскільки найбільш досліджені були моделі пуасонівського типу, базовані на даних про 

інтенсивність відмов у програмах, потребуючих спеціальних прийомов тестування, 

пов’язаних з прогнозованими точками для  розрахунків кількісних показників якості ПС в 

межах моделі життєздатності. Така модель надійності буде новою, і  у майбутньому 

отримають розвиток моделі надійності дискретного або Марківського типу, а також   

моделі оцінювання рівня  тестовності  окремих членів сімейства та СПСі з залученням 

байєсівських мереж або механізмів дерева цінності. 

5). Сертифікація компонентів – затвердження їх відповідності загальноприйнятим 

стандартам і адекватності заданим вимогам до СПС, базованих на стратегії 

сертифікаційного тестування, включаючи тестування не тільки розробниками, але й 

постачальниками. 

6) Інструментально-технологічний комплекс буде поповнений засобами 

автоматизації ліній з процесів ЖЦ, задовольняючих реалізації  специфіки деяких  доменів  

і проблемних областей, а також формування новітніх технологій  для виробництва 

програм подібно зборочному конвеєру. 

7) Засоби ІТК будуть забезпечувати спектр  технологій розроблення програм в 

середовищах VS.Net,  CORBA, IBM, основу яких становлять відповідні процеси ЖЦ 

(інженерія вимог, проектування, тестування, інсталяція та асемблювання),  занесення 

протестованих  програм в одному з середовищ  у репозиторій з новими специфікованими 

паспортами для майбутнього використання в нових системах.  

8). Модель обчислення,  створена за новими технологічними засобами і здатна до 

виконання  програм у сучасних гетерогенних середовищах.   
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