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Обліково-аналітичні
інформаційні системи (ОАІС)

Це програмні системи, що виконують функції обліку,
звітності та аналізу діяльності підприємства,
організації
Особливості ОАІС:
þ використовуються усіма без винятку
підприємствами та організаціями
þ надійність на 95 % обумовлена надійністю ПЗ
þ довготривале використання
þ необхідність супроводження
þ часті оновлення та підвищення складності
þ значні витрати на супроводження
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Актуальність дослідження
Дефекти
ОАІС

Зниження
надійності
ОАІС

Ріст витрат на супроводження
Anthes, «IS Project Failures
Cost Taxpayers $50B Annually»

Необхідно виявити та усунути якнайбільше дефектів
Розрахувати та залучити необхідні ресурси
Виокремити компоненти з найбільшою кількістю дефектів
Потрібні точні показники
кількості та локалізації дефектів,
до початку виявлення дефектів

Існуючі моделі та методи
оцінюють показники
Апостеріорні – занадто пізно
Апріорні – вчасно,
але недостатньо точно

Протиріччя – потрібно планувати ресурси та виявляти дефекти
на основі несвоєчасних або недостатньо точних показників

Необхідність підвищення точності
апріорного оцінювання
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Мета дослідження
Скорочення витрат на супроводження
обліково–аналітичних інформаційних систем за рахунок
зменшення кількості не виявлених дефектів
у їх програмному забезпеченні
шляхом підвищення точності апріорного оцінювання
показників надійності та локалізації дефектів
Апріорна оцінка
кількості дефектів

Розрахунок
і залучення
потрібних
ресурсів

Оцінка показників
локалізації
дефектів

Тестування
компонентів з
з найбільшою
кількістю дефектів

Зменьшення
кількості
невиявлених
дефектів

Скорочення
витрат
на супроводження
ОАІС
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Термінологія, використана у
дослідженні
n Під помилкою розуміється дія людини (розробника), в
n
n
n
n

n

результаті якої в ПЗ вноситься дефект
Під дефектом розуміється недолік ПЗ (некоректне
визначення операції, процесу або даних), який може
призвести до відмови
Відмова – це припинення виконання ПЗ необхідних
функцій з урахуванням заданих обмежень
Локалізація дефектів - зосередження дефектів в певних
групах компонентів ПЗ
Компонент (модуль) – це окрема дискретна
ідентифікована структурна одиниця ПЗ, яка може бути
протестовано окремо (IEEE 610 Standard Glossary of
Software Engineering Terminology)
Апріорне оцінювання показників надійності ПЗ –
оцінювання, що виконується до початку його тестування
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Задачі дослідження
1.
2.

3.
4.

Виконано аналіз особливостей ОАІС, обрано суттєві
показники надійності, виявлено фактори, що знижують
точність їх оцінювання існуючими моделями та методами
Виконано модифікацію одноаспектної метрики складності
операторів у програмному коді ОАІС, розроблено
аналітичну модель залежності кількості дефектів у
програмному коді ОАІС від показників його складності,
розроблено метод апріорного оцінювання показників
надійності ОАІС
Розроблено метод визначення локалізації дефектів в
компонентах ОАІС
Розроблено інформаційну технологію апріорного
оцінювання показників надійності та локалізації дефектів у
компонентах ОАІС, виконано її програмну реалізацію та
впровадження на підприємствах ІТ–галузі з позитивним
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техніко–економічним ефектом

Перша задача дослідження
З урахуванням частих оновлень ОАІС обрано показники надійності
n оцінка кількості очікуваних дефектів N est
n оцінка щільності не виявлених дефектів
(Estimated Density of not revealed defects)

N est - N rev (t )
Sizesoft (t )
n оцінка ступеню виявлення дефектів
ED(t ) =

(Estimated Resolution of defects revealing)

N rev (t )
ER (t ) =
N est
Показники локалізації дефектів
n математичне очікування кількості дефектів в компонентах
n оцінка кількості дефектів в групах компонентів
n частка компонентів з дефектами в групах компонентів
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Затребуваність показників надійності
в розробці ПЗ

С. Макконел

Чим вища кількість та щільність дефектів в ОАІС,
тим більші витрати на супроводження ОАІС,
тим вища імовірність та інтенсивність відмов. 8

Верифікація існуючих моделей та методів
n Апостеріорні моделі Джелінського-Моранди, Шика-Волвертона,

Вейбулла, Муси, проста експоненціальна, Дюена, логарифмічна
Муси-Окумото, геометрична Моранди, S-подібного росту надійності
оцінюють достатньо точно, але занадто пізно
n Апріорні моделі на основі експертних оцінок властивостей коду,
функціональних пунктів, кількості виправлених компонентів, кількості
рядків програмного коду, модель Холстеда, модель фірми TRW,
регресійні моделі оцінюють недостатньо точно (відхилення оцінок
від фактичних величин 31-49%)
n Методи локалізації дефектів на основі алгоритмів машинного
навчання, нечіткої логіки, нейронних та Байєсовських мереж
не оцінюють кількість дефектів у компонентах, потребують
експертних оцінок, характеризуються високою складністю та
недостатньою точністю (відхилення 16-40%)
n Встановлено необхідність підвищення точності апріорного
оцінювання показників надійності та локалізації дефектів
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на основі врахування складності програмного коду ОАІС

Складність – найвагоміший чинник
виникнення дефектів
Статична складність програмного коду ОАІС
1. Ієрархічна та структурна
складність

2. Складність графу управління

3. Складність опису даних

4. Складність обчислень даних

Складність програмного коду ОАІС –
це комплексна властивість, що обумовлена наявністю
1. різноманітних компонентів з неоднорідними зв’язками між ними
2. циклічних конструкцій, конструкцій умовних та безумовних переходів
3. різноманітних типів використаних даних
4. операцій обчислень даних

Метрика складності програмного коду - це математичний вираз
чисельної оцінки одного або кількох аспектів складності
(метрики Маккейба, Джилба, Чепіна, WMC, RFC, LCOM, NPM)10

Кількість
дефектів
найбільшою мірою
залежить
від складності
програмного коду

Складність коду
визначається показниками
за одноаспектними
метриками
1. Метод оцінювання
cкладності операторів
за модифікованою
метрикою

2. Аналітична модель залежності
кількості дефектів в програмному
коді від показників його складності
3. Метод апріорного оцінювання
показників надійності ОАІС
Розрахунок необхідних ресурсів для
виявлення та усуненя дефектів

Розроблено

моделі та
методи

4. Метод визначення
локалізації дефектів
в компонентах ОАІС

Збільшення кількості
виявлених дефектів
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Скорочення витрат на супроводження ОАІС

Друга задача дослідження

Модифікована одноаспектна метрика складності
операторів в програмному коді ОАІС (Modified Metric)
Існуюча метрика не враховувала арність та комутативність операторів
Комутативні оператори

Некомутативні оператори

Приклад

К-сть
опера
ндів - і

К-сть
помилок

Приклад

К-сть
операн
дів - і

К-сть
поми
лок

Приклад

К-сть
опера
ндів - і

К-сть
поми
лок

-a

1

1

a-b

2

4

sin(a)

1

2

a+b

2

3

a-b-c

3

10

round(a,b)

2

4

a+b+c

3

5

a-b-c-d

4

30

substr(a,b,c)

3

9

a+b+c+d

4

7

a-b-c-d-e

5

128

func(a,b,c,d)

4

28

a+b+c+d+e

5

9

func(a,b,c,d,e)

5

125

2·i-1+i!-1 = 2·i+i!-2

kcom = 2 × i - 1
n

knotcom = 2 × i + i!-2
n

Функції

k func = i + 1 + i!-1 = i + i!
n

MM = å ( 2 × i - 1) × N com _ i + å (2 × i + i!-2) × N notcom _ i + å (i + i!) × N func _ i
i =1

i =1

i =1

(1)
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Початок

Метод оцінювання
складності операторів за
модифікованою метрикою
1. Виконати аналіз
програмного коду для
отримання списку
оцінюваних операторів
2. Встановити різновиди
операторів в залежності від
їх комутативності та
кількості задіяних
операндів
3. Виконати підрахунок
видів операторів за
розробленим алгоритмом
4. Виконати розрахунок
показника складності за
формулою (1)
Використання оцінок складності за
методом дозволяє підвищити точність
оцінювання кількості дефектів на 3.9%

Ініціалізація
лічильників видів
операторів
Аналіз операторів з
обчисленнями
N-арна
функція

так

ні
Бінарний
комутатив
ний

Збільшення
лічильників

Збільшення
лічильника
так

ні
Бінарна не
комутатив
ний

так

Збільшення
лічильника

ні
4.N-арний
некомут.

так

ні

Збільшення
лічильників

5.N-арний
комутат.
ні

так

Збільшення
лічильників

так
Є наступна
оператор
ні

Розрахунок показника за MМ

Видача показника
складності операторів
Кінець
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Аналітична модель залежності кількості
дефектів в програмному коді ОАІС від
показників його складності
Припущення моделі
n Складність програмного коду являється основною об’єктивною

причиною виникнення дефектів в ПЗ
n Інші фактори не чинять істотного впливу на кількість дефектів
M = {M 1 , M 2 , ..., M n }
n Складність визначається вектором
n Компоненти вектору М пов’язані з кількістю дефектів лінійними
співвідношеннями з коефіцієнтами зв’язку X = { x , x , ..., x }
1 2
n
*
Модель:
d
1
1
2
2
n
n

N

Система
для
отримання
коефіцієнтів
моделі

= x × M + x ×M + ... + x × M

ìx1 × M 11 + x2 × M 12 + ... + xn × M 1n = N d 1
ïx × M + x × M + ... + x × M = N
ï 1
n
d2
21
2
22
2n
í
...
ï
ïîx1 × M n1 + x2 × M n 2 + ... + xn × M nn = N dn

(2)

(3)
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Обгрунтування лінійної виду залежності
кількості дефектів
від показників складності програмного коду ОАІС
1

Проведено аналіз лінійних, експоненціальних, логарифмічних,
мультиплікативних, поліноміальних, лінійних однофакторних та
багатофакторних регресійний моделей залежності кількості
дефектів від показників складності за метриками
Встановлено, що коефіцієнт множинної кореляції, детермінації,
стандартна помилка, значення критерію Ст’юдента
з рівнем значущості a = 0.01
мають найкращі значення для лінійної багатофакторної моделі

2

Узгоджується з моделями, відомими з науково-технічної літератури

N est= 0.042 × MCI - 0.075 × N + 0.00001× HE
N est= 0.25 × MCI - 0.53 × DI + 0.09 × VG
N est = Ltot × k1 + 0.1 × Cinf × k2 + 0.2 × Cc × k3 + 0.4 × Cio × k4 + (-0.1) × U read × k5

15

Залежності між кількістю дефектів
та показниками складності за метриками
1

Коефіцієнти кореляції між кількістю дефектів та показниками складності
Метрики

2
3

Точкові оцінки

a = 0.01

Інтервальні оцінки

R D, M i

Нижня межа

Верхня межа

RFC

0,8650 ± 0,0159

0,8085

0,9215

WMC

0,8285 ± 0,0194

0,7597

0,8973

LOC

0,8165 ± 0,233

0,7338

0,8992

CE

0,8151 ± 0,213

0,7395

0,8907

NPM

0,7935 ± 0,0260

0,7012

0,8858

LCOM

0,7381 ± 0,0203

0,6659

0,8103

CBO

0,6994 ± 0,0275

0,6018

0,7970

За результатами факторного аналізу встановлено:
для оцінювання кількості дефектів необхідно 2 - 4 метрики
WMC

DIT

NOC

CBO

RFC

LCOM

CA

CE

NPM

-0,1311

0,1099

0,5038

0,8988

0,7051

0,2596

0,4594

0,7883

Кореляції між показниками складності за метриками
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Результати досліджень
n
n
n
n

Запропоновано методику обрання метрик складності
Визначено математичні умови отримання достовірної
оцінки кількості дефектів
Визначено обмеження моделі - одноразова оцінка для
новоствореного програмного коду, наявність вхідних даних
Проведено верифікацію моделі для 20 груп ОАІС
Мінімальне відносне відхилення розрахованих оцінок від
фактичної кількості дефектів 2,73%, середнє 11,47%,
максимальне 29,18%.
Відносне відхилення

n

Підвищення достовірності оцінювання – 20%

14
12
10
8
6
4
2
0
1

2

3

4

5

Апріорні моделі надійності

6

7

1 – модель функціональних пунктів,
2 – модель Акіями, 3 – модель Гафнії,
4 – модель Комптона,
5 – модель Холстеда,
6 – модель фірми TRW,
7 – розроблена модель
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Етап 1
Розрахувати коефіцієнти
моделі

Метод апріорного
оцінювання
показників надійності
Етап 2
Розрахувати показники
надійності до початку
тестування

Операція 1.1. Отримати вхідні
дані – відомі оцінки
складності за метриками та
кількість дефектів

Операція 1.2 Розрахувати
коефіцієнти моделі (2)

Скласти систему (3), перевірити розв’язки системи

Розв’язати систему (3)
Операція 2.1
Оцінити кількість очікуваних
дефектів (2)

Операція 3.1
Оцінити кількість невиявлених дефектів
Операція 3.2
Оцінити щільність невиявлених дефектів
Операція 3.3
Оцінити ступінь виявлення дефектів

Етап 4
Розрахувати досягнуті
показники надійності
після
завершення тестування

Перевірити виконання припущень ОКД
Вибрати значущі метрики

Операція 2.2
Оцінити щільність очікуваних
дефектів

Етап 3
Розрахувати показники
надійності на етапах
тестування

Вибрати раніше розроблені системи

Операція 4.1. Оцінити кількість
невиявлених дефектів

Розрахувати показники за метриками для
новоствореного програмного коду
Визначити об’єми та залучити
необхідні ресурси розробки для
виявлення і усунення дефектів

Контролювати досягнення
показниками надійності
цільових значень

Прийняти рішення щодо
завершення вичвлення
дефектів

Прийняти рішення щодо
ресурсів супроводу та
випуску пакетів оновлень

Операція 4.2. Оцінити щільність
не виявлених дефектів
Операція 4.3
Оцінити ступінь виявлення дефектів

Вжити організаційні заходи
18
щодо зменшення кількості
невиявлених дефектів у
майбутньому

Третя задача дослідження

Метод визначення локалізації дефектів
в компонентах ОАІС (метод ВЛДК)

Припущення методу
n Кількість дефектів в компонентах оцінюваної
ОАІС залежить тільки від їх складності. Ця
залежність є лінійною та однаковою для усіх
компонентів
n Складність компонентів чисельно визначена
показником складності на підставі
одноаспектних метрик
n Інші фактори, що впливають на кількість
дефектів у компонентах ОАІС, в процесі
розробки лишаються незмінними
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Метод – послідовне виконання 3-х етапів
1-й етап – підготовка вхідних даних
1. Поділ множини компонентів ОАІС на базову
(протестовану) та оцінювану підмножини

Aproj = Abase U Aest , Abase I Aest = 0

2. Визначення кількості компонентів базової підмножини
(на основі прийнятних значень середньої та граничної помилки вибірки)

3. Обрання компонентів базової підмножини (з усього діапазону
оцінок складності за кожною метрикою) та їх тестування
4. Визначення показника складності кожного компонента за
одноаспектними метриками (на основі множинної лінійної регресії)
5. Сортування компонентів в порядку підвищення показника
складності
6. Визначення кількості груп компонентів (за формулою
Стерджеса)

7. Поділ компонентів на групи зростаючої складності
(для визначення показників локалізації дефектів для кожної групи)
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Послідовність етапів методу
Етап 1.
Підготувати вхідні
дані

1.1. Поділити множину
компонентів на базову та
оцінювану підмножини

Етап 2.
Визначити базові
показники

Етап 3.
Визначити показники
локалізації дефектів в
компонентах

Дії розробників
щодо зменшення
кількості
невиявлених
дефектів

2.1 Підрахувати
кількість компонентів
з і-тою кількістю
дефектів в
A

3.1.Частота наявності в
компонентах і-тої кількості
дефектів

Визначити компоненти
для першочергового
тестування та
зменшення складності,
встановити порядок
тестування компонентів

base

1.2. Визначити кількість
компонентів
1.3. Виконати
тестування компонентів

2.2. Підрахувати
загальну кількість
компонентів A

base

1.4 Визначити показник
складності компонентів
1.5. Сортувати компоненти
в порядку зростання
складності

1.6. Визначити кількість
груп компонентів

2.3. Підрахувати
загальну кількість
компонентів A pred

3.2.Математичне очікування ітої кількості дефектів у
компонентах

3.3. Оцінка кількості дефектів
у групах компонентів,
загальна оцінка кількості
дефектів

3.4. Частка компонентів
з дефектами
3.5. Групи компонентів для
цілеспрямованого тестування
3.6. Оцінка кількості
невиявлених дефектів

1.7 Поділити компоненти
на групи за показником
складності

3.7. Оцінка ступеню виявлення
дефектів

Оцінити щільність не
виявлених дефектів
Уточнити тривалість
тестування компонентів
Покращити цільові
показники надійності
Спланувати ресурси
супроводу ОАІС
Вжити організаційні
заходи збільшення кількості
виявлених дефектів
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Верифікація розробленого методу

10

300
Кільк ість дефектів

К іль к ість деф ек тів

Розроблено програмну систему та проведено верифікацію
для 5,5 млн.рядків коду, 28 733 компонентів, 10 732 дефектів
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а
Частка компонентів з
дефектами, в%
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250
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ОАІС
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Розраховане та фактичне
математичне очікування
кількості дефектів (а)
оцінка та фактична кількість дефектів (б)
частка компонентів з дефектами (с)
Мінімальне відхилення 2%,
середнє відхилення 9% 22
максимальне відхилення 20%

Необхідність скорочення витрат на
супроводження ОАІС

Етап 1. Збір вхідних даних із раніше
розроблених ОАІС (п. 1, 2, 3 ПС)

Розробка компонентів ОАІС
ПЗ ОАІС

Етап 2. Виконання методу
АОПН (п. 4, 8 ПС)
Тестування компонентів
ОАІС
Етап3. Накопичення даних
тестування ПЗ

ні

Етап 4. Достатньо
даних для застосування
методу ВЛДК ?
так

Етап 5. Виконання методу ВЛДК
(п. 6, 8 ПС)
Етап 6. Тестування з використанням локалізації
дефектів у компонентах

ні

Виконавці

Заходи щодо скорочення витрат на
супроводження

Тестменеджери

Розробники

Тестменеджери

Тест-менеджер

Тестувальники

Тестменеджери

Тестувальники

Тестменеджери
Тестменеджери

1. Розрахунок та залучення
достатніх ресурсів для
виявлення та усунення
очікуваних дефектів
2. Контроль показників
надійності

Інформаційна технологія
апріорного оцінювання
показників надійності
3.Вибір компонентів для
першочергового тестування
або переробки

4.Встановлення порядку та
тривалості тестування інших
компонентів
5.Контроль показників
надійності

Етап 7. Показники
покращено ?
показники
так
Етап 8. Завершення тестування, визначення
показників надійності (п.8, 9 ПС)

Кількість невиявлених дефектів
зменшено, витрати супроводження
скорочено

Тест – менеджер,
менеджер
проекту

7. Розрахунок ресурсів
супроводу з остаточним
усуненням дефектів
23

Четверта задача дослідження

Програмна реалізація інформаційної технології
n Розроблено програмну систему апріорного

оцінювання показників надійності
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Четверта задача дослідження

Програмна реалізація інформаційної технології

m=2
do while m<=kolzap-1
select 1
count for cm>inter(m-1,2) .and. cm<=inter(m,2) .and. bug=0 to &nazva(m,3)
count for cm>inter(m-1,2) .and. cm<=inter(m,2) .and. bug#0 to &nazva(m,4)
count for cm>inter(m-1,2) .and. cm<=inter(m,2) .and. bug=1 to &nazva(m,5)
count for cm>inter(m-1,2) .and. cm<=inter(m,2) .and. bug=2 to &nazva(m,6)
count for cm>inter(m-1,2) .and. cm<=inter(m,2) .and. bug=3 to &nazva(m,7)
count for cm>inter(m-1,2) .and. cm<=inter(m,2) .and. bug=4 to &nazva(m,8)
count for cm>inter(m-1,2) .and. cm<=inter(m,2) .and. bug=5 to &nazva(m,9)
count for cm>inter(m-1,2) .and. cm<=inter(m,2) .and. bug>5 to nazva(m,10)
count for cm>inter(m-1,2) .and. cm<=inter(m,2)
to &nazva(m,11)
sum bug for cm>inter(m-1,2) .and. cm<=inter(m,2)
to &nazva(m,12)
m=m+1
enddo
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Практичне значення результатів
Скорочення витрат на супроводження ОАІС
за рахунок зменьшення кількості невиявлених дефектів
Розроблена ІТ дозволяє розробникам
n На 20% точніше розрахувати та своєчасно залучити необхідні ресурси
для виявлення та усунення очікуваної кількості дефектів
n Виокремити компоненти ОАІС з найбільшою очікуваною кількістю

дефектів для їх ефективного виявлення та усунення

n Оцінити та контролювати щільність невиявлених дефектів та ступінь

виявлення дефектів для досягнення їх цільових значень та
своєчасного завершення розробки

n При впровадженні розробленої ІТ встановлено:

кількість дефектів в програмному коді ОАІС зменшено на 8%
фінансові витрати на супроводження ОАІС скорочено на 6,5%
в порівнянні з подібними ОАІС, розробленими без використання ІТ
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Наукова новизна
n Дістав

подальшого розвитку метод оцінювання
складності операторів у програмному коді ОАІС за
модифікованою одноаспектною метрикою, який
полягає
у
підрахунку
кількості
операторів,
відрізняється від існуючих методів врахуванням
арності та комутативності операторів, та дозволяє
підвищити точність оцінювання показників надійності
ОАІС

n Вперше розроблено аналітичну модель залежності

кількості дефектів у програмному коді ОАІС від
показників
його
складності
на
підставі
одноаспектних метрик, яка полягає у встановленні
зв’язку між оцінками складності за цими метриками
та кількістю дефектів, і дозволила створити метод
апріорного оцінювання показників надійності ОАІС 28

Наукова новизна
n

Вперше розроблено метод апріорного оцінювання
показників надійності ОАІС, який полягає у визначенні
коефіцієнтів аналітичної моделі залежності кількості
дефектів у програмному коді ОАІС від показників його
складності на підставі одноаспектних метрик методами
лінійної алгебри, та дозволив підвищити точність
апріорного оцінювання показників надійності

n

Вперше розроблено метод визначення локалізації
дефектів у компонентах ОАІС, у якому на підставі
показників
складності
окремих
компонентів
розраховується
математичне
очікування
кількості
дефектів в компонентах, що дозволило скоротити витрати
на супроводження за рахунок покращення показників
надійності
шляхом
першочергового
тестування
29
компонентів з найбільшою очікуваною кількістю дефектів

Структурно-логічна схема дисертації
1 розділ

2 розділ

3 розділ

Особливості ОАІС

Класифікація метрик
за аспектами
складності

Методика побудови
ПС компонентів

Показники надійності

Правило визначення
Модифікована метрика базових компонентів
Модель процесу
оцінювання надійності Метод оцінювання
Правило визначення
за ММ
інтервалів складності
Кореляційний
Моделі надійності
аналіз
Метод визначення
Факторний
Верифікація моделей
локалізації
аналіз
дефектів
Поняття складності ПЗ Математична модель
в компонентах
залежності кількості
Методи визначеня дефектів від складності Рекомендації щодо
покращення
програмного коду
локалізації дефектів
показників
Верифікація моделі
Проблеми оцінювання
надійності
Методика обрання
та підвищення
Верифікація методу
значущих метрик
результативності
Аналіз точності
Метод АОПН
тестування
оцінювання

4 розділ
Базис ІТ
Складові ІТ
Особливості
застосування ІТ
Програмна
реалізація ІТ
Впровадження ІТ
в розробку ОАІС
в навчальний процес
Результати
впровадження
30 ІТ

