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ОЦІНЮВАННЯ ДОСТАТНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ В СПЕЦИФІКАЦІЇ 

ВИМОГ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СТАНДАРТУ ISO 25010:2011 
 

Проведено аналіз наявних методів і рішень в галузі оцінювання якості програмного забезпечення. Після аналізу було 

вирішено розробити таблицю оцінювання достатності інформації специфікації вимог для визначення якості 

програмного забезпечення (з використанням стандарту ISO 25010:2011). Розроблено алгоритм формування висновку 

про достатність інформації у специфікації вимог. Запропоновано таблицю та реалізовано програму для  оцінювання 

достатності інформації специфікації вимог для визначення якості програмного забезпечення.  

Наукова новизна результатів роботи полягає у розробленні таблиці оцінювання достатності інформації 

специфікації вимог для визначення якості програмного забезпечення, яка базується на стандарті ISO 25010:2011, а 

саме на атрибутах характеристик котрі у сукупності дозволять отримати оцінку кількості інформації потрібної 

для оцінювання якості ПЗ. На основі наявних у специфікації атрибутів та показників можна підвищити рівень 

оцінювання якості на ранніх етапах життєвого циклу ПЗ.  
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Постановка завдання: Аналіз сучасних 

методів та засобів аналізу специфікацій вимог до 

ПЗ показав, що майже всі вони спрямовані на 

контроль за реалізацією вимог, і лише мала 

кількість на оцінювання достатності інформації. 

Тоді однією з причин кризи у галузі забезпечення 

якості ПЗ є розрізненість наявних моделей, 

методів та засобів, а також мала кількість 

інформаційних технологій оцінювання достатності 

інформації у специфікації вимог до ПЗ [6].  

Отже, мала кількість інформаційних 

технологій оцінювання достатності інформації 

специфікації вимог для визначення якості 

програмного забезпечення створює актуальну 

наукову проблему, одним з шляхів вирішення 

якої є розроблення таблиці оцінювання 

достатності інформації специфікації вимог для 

визначення якості ПЗ.  

Аналіз досліджень і публікацій: Проблема 

оцінки специфікації вимог є дослідженою в 

теоретичному плані. На даний час існує декілька 

підходів для вирішення проблеми оцінки якості 

ПЗ. Ці підходи базуються на використанні 

моделей якості ПЗ, які забезпечують конвертацію 

вхідних даних в звіти, на основі статистичних 

даних та інших математичних розрахунків. З 

2000 року розроблення ПЗ почало залежати від 

створених або виготовлених компонентів, що 

призвело до нових проблем в галузі оцінки 

якості. Наслідком став розподіл моделей на базо-

ві, що були розроблені до 2000 року, і компо-

нентні (адаптовані) моделі. Під час роботи було 

проаналізовано наступні джерела та публікації: 

стандарт ISO 25010:2011[1], Говорущенко Т.О. 

Максимальні значення метрик складності та 

якості ПЗ етапу проектування [2], Говорущенко 

Т.О. Інтелектуальна система автоматизації аналі-

зу та опрацювання метрик ПЗ [3], Говорущенко 

Т.О. Ефекутивність метрик складності якості ПЗ 

[5], Управління якістю. Дистанційний консал-

тинг[5], Говорущенко Т. О. Теоретичні та прик-

ладні засади інформаційної технології оцінюван-

ня достатності інформації щодо якості у специфі-

каціях вимог до програмного забезпечення[6].  

Мета статті: Аналіз сфери оцінювання 

специфікації вимог, та визначення якості 

програмного забезпечення, створення таблиці 

оцінки достатності інформації з використанням 

стандарту ISO: 25010:2011 

Основні результати досліджень: За 

результами досліжень було встановленно існує 

багато проблем з прогнозуванням якості 

програмних продуктів. Данне дослідження 

було спрямоване на покащення цієї ситуації. У 

дослідженні за основу таблиці якості було 

використано стандарт ISO 25010:2011[1]. При 

роботі з даним стандартом було опряцьовано 

його характеристики та під характеристики, а 

також було встановлено 10 основних спільних 

атрибутів для всіх характеристик: 

1. Час роботи (Operation time);  

2. Кількість функцій (Number of functions);  

3. Кількість елементів даних (Number of data 

items);  
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4. Кількість збоїв (Number of faults);  

5. Кількість відмов (Number of failures);  

6. Кількість тестових випадків (Number of 

test cases);  

7. Кількість фіксованих відмов (Number of 

resolved failures);  

8. Кількість недозволених операцій 

(Number of illegal operations); 

9. Кількість задач (Number of tasks);  

10. Кількість помилок введення-виведення 

(Number of IO-related errors).  

Поведінка у часі Наявність Поведінка ресурсів Наявність Ємність Наявність 

Час роботи + Час роботи + 
Кількість 

елементів даних 
+ 

Кількість задач + Кількість відмов +   

  
Кількість помилок 

вводу виводу 
+   

Загалом: 2 Загалом: 3 Загалом: 1 

Таблиця 1. Оцінка характеристики ефективності 

Тому опираючись на дослідження[6] було 

вирішено розробити програмне забезпечення 

для оцінки достатності інформації в специфіка-

ції вимог, враховуючи при цьому характери-

стики, та під характеристики стандарту ISO 

25010:2011[1] і їх спільних атрибутів (таблиця 

1). Ідея оцінки специфікації вимог полягає у 

наступному. Користувач вносить інформацію в 

програму чи присутні атрибути в тій чи іншій 

характеристиці і під характеристиці, програма 

використовуючи алгоритм, оцінює скільки 

атрибутів присутні у специфікації вимог, і в 

результаті показує відсоток отриманої 

інформації. Опираючись на стандарт ISO 

25010:2011[1] якщо всі атрибути присутні і 

отриманий відсоток дорівнює 100%, тоді 

можна прогнозувати, що даний продукт буде 

якісний, у разі інших результатів необхідно 

проаналізувати специфікацію вимог на 

предмет відсутньої інформації, при потребі 

змінити її і повторити оцінку. З наведеного 

прикладу (таблиця 1) можна сказати що даний 

програмний продукт буде ефективним. За 

запропонованим методом було вирішено 

розробити веб-систему.  Результати роботи 

системи відображенні на Рис.1-2. 

Рис. 1 Головне вікно програми 
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Рис.2 Вікно з результатами 

Дана система дозволить виявити помилки на 

ранніх етапах життєвого циклу програмного 

забезпечення, що пришвидшить розробку про-

грамних продуктів, а також дозволить уникну-

ти критичних помилок, та багів у майбутньому. 

Висновки: На основі проведеного аналізу було 

вирішено створення нової системи для оцінювання 

достатності інформації. Дана система буде 

використовувати математичні алгоритми, та 

базуватиметься на стандарті ISO 25010:2011[1]. 

Система буде використовувати для оцінюваня 

характеристики під характеристики, та атрибути. 

Також у ході роботи передбачається тестування на 

реальних проектах. Дослідження у даній сфері 

проводяться, але на жаль повних аналогів не було 

виявлено.  

На основі створеної мною системи можна 

буде визначити які проекти будуть успішними, 

а які будуть мати певні проблеми. Основними 

користувачами системи будуть проектні 

менеджери, або інші учасники команди з 

розробки програмного забезпечення на яких 

будуть поставлені обов’язки з контролю 

управління ризиками проектів.  Щоб виконати 

поставлене завдання я вирішив 

використовувати математичні алгоритми, а 

також опирався на стандарт ISO 25010:2011[1]. 
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Poberezhniak V.О. 

ASSESSMENT OF THE ADEQUACY OF INFORMATION IN THE REQUIREMENTS SPECIFICATION FOR 

DETERMINING THE QUALITY OF SOFTWARE USING THE ISO 25010: 2011  

The analysis of available methods and solutions in the field of software quality evaluation is carried out. After analysis, it was 

decided to develop a table for assessing the adequacy of the information requirements specification for determining the quality 

of the software (using ISO 25010: 2011). The algorithm of forming the conclusion about the sufficiency of information in the 

requirements specification is developed. A table is proposed and a program is implemented to assess the adequacy of the 

information requirements specifications to determine the quality of the software. 

The scientific novelty of the results of the work is the development of a table for assessing the adequacy of the information 

requirements of the requirements for determining the quality of the software, based on the standard ISO 25010: 2011, namely 

on the attributes of characteristics which collectively will allow to obtain an estimate of the amount of information necessary 

for the evaluation of software quality. Based on the attributes and indicators available in the specification, you can increase the 

quality level at the early stages of the software lifecycle. 

Keywords:  standart,  ISO, table,  specification requirements, requirements, evaluation 

 

Побережняк В.О. 

ОЦЕНКА ДОСТАТОЧНОСТИ ИНФОРМАЦИИ В СПЕЦИФИКАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАНДАРТА 

ISO 25010: 2011 

Проведен анализ существующих методов и решений в области оценки качества программного обеспечения. После 

анализа было решено разработать таблицу оценки достаточности информации спецификации требований для 

определения качества программного обеспечения (с использованием стандарта ISO 25010: 2011). Разработан 

алгоритм формирования выводу о достаточности информации в спецификации требований. Предложено таблицу и 

реализована программа для оценки достаточности информации спецификации требований для определения качества 

программного обеспечения. 

Научная новизна работы заключается в разработке таблицы оценки достаточности информации спецификации 

требований для определения качества программного обеспечения, основанная на стандарте ISO 25010: 2011, а 

именно на атрибутах характеристик которые в совокупности позволят получить оценку количества информации 

необходимой для оценки качества ПО. На основе имеющихся в спецификации атрибутов и показателей можно 

повысить уровень оценивания качества на ранних этапах жизненного цикла ПО.  

Ключевые слова: стандарт, ISO, таблица, спецификация требований, оценки, требования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


