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1. ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 

1.1  Огляд методів проектування програмного забезпечення  

У теорії інженерії програмного забезпечення наукою накопичено значний 

теоретичний матеріал та практичний досвід, причому вагомий внесок у 

розвиток моделей та методів розробки програмного забезпечення зробили 

вітчизняні та закордонні вчені, серед яких Буч Г., Вендров А.М., Jacobson I., 

Wil van der Aalst,  Иан Соммервил, Scheer A.W., Schill A., Самуйлов К.Е.,  

Теленик С.Ф., Петренко А.В., Глоба Л.С. та ін. 

Існує велика кількість методів проектування програмного забезпечення 

(ПЗ), але серед них можна виділити декілька основних, на базі яких 

створюються інші методи. Вони коротко приведені далі.  

Функціонально-орієнтовані (структурні) методи базуються на 

структурному аналізі, структурних картах, діаграмах потоків даних та ін. Вони 

орієнтовані на ідентифікацію функцій та їх уточнення зверху-вниз, після чого 

проводиться розробка діаграм потоків даних (DFD) і опис процесів. Приклади 

методів структурного проектування приведені в роботах Йордана і Костянтина, 

Майерса.  

В якості засобів структурного аналізу і проектування, найбільш 

розповсюджені такі нотації: 

SADT (Structured Analysis and Design Technique). Для нових систем SADT 

(IDEF0) застосовується для визначення вимог (функцій) для розробки системи, 

що реалізує окремі функції. Для вже існуючих - IDEF0 може бути використана 

для аналізу функцій, що виконуються системою. Модель в нотації IDEF0 є 

сукупністю ієрархічно впорядкованих і взаємозалежних діаграм. Вершина цієї 

деревовидної структури  представляє собою загальний опис системи. Після 

опису системи в цілому проводиться розбиття її на великі фрагменти 

(функціональна декомпозиція). 
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Моделі SADT (IDEF0 - Function Modeling) найбільш зручні при побудові 

функціональних моделей. Вони наочно відображають функціональну структуру 

об'єкту: дії, зв'язки між цими діями. Таким чином, чітко простежується логіка і 

взаємодія процесів організації. Головною перевагою нотації є можливість 

отримати повну інформацію про кожну роботу, завдяки її жорстко 

регламентованій структурі. З її допомогою можна виявити всі недоліки, що 

стосуються як самого процесу, так і те, за допомогою чого він реалізується: 

дублювання функцій, відсутність механізмів, що регламентують даний процес, 

відсутність контрольних переходів і т.д. 

DFD (Data Flow Diagrams) діаграми потоків даних. Діаграми DFD  

будуються для наочного зображення поточної роботи системи документообігу 

організації. Як правило, діаграми DFD використовують як доповнення моделі 

бізнес-процесів, виконаної в IDEF0. 

IDEF3 (Integrated DEFinition for Process Description Capture Method ). 

Методологія моделювання IDEF3 дозволяє описати процеси, фокусуючи увагу 

на перебігу цих процесів, дозволяє розглянути конкретний процес з 

урахуванням послідовності виконуваних операцій. 

ER (Entity-Relationship Diagrams) діаграми "сутність-зв'язок". Методологія 

опису даних (IDEF1X). 

Не можна говорити про переваги і недоліки окремих нотацій. Можливі 

ситуації, при яких аналіз IDEF0 не виявив недоліків у діяльності організації з 

точки зору технологічного чи виробничого процесу, проте це не є гарантією 

відсутності помилок. Тому на наступному етапі аналізу необхідно перейти до 

дослідження інформаційних потоків за допомогою DFD і потім об'єднати ці 

моделі з допомогою останньої нотації - IDEF3. 

Компонентне проектування орієнтоване на використання та інтеграцію 

компонентів (особливо компонентів повторного використання) і на їх 

інтерфейс, що забезпечує взаємодію компонентів; є базисом інших видів 
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програмування, у тому числі сервісно-орієнтованого, в якому групи 

компонентів забезпечують функціональний сервіс. 

В об'єктно-орієнтованому проектуванні ключову роль відіграє 

наслідування, поліморфізм і інкапсуляція, а також абстрактні структури даних 

та відображення об'єктів. Г. Буч так визначає об'єктно-орієнтоване 

проектування: "Об'єктно-орієнтоване проектування – це методологія 

проектування, що поєднує в собі процес об'єктної декомпозиції і прийоми 

представлення як логічної і фізичної, так статичної та динамічної моделей 

системи, що проектується". 

До інших методів відносяться: формальні, точні і трансформаційні методи, 

UML для опису ПЗ за допомогою діаграм, а також методологія ARIS.  

ARIS (Architecture of Integrated Information Systems) – методологія і 

тиражований програмний продукт для моделювання бізнес-процесів 

організацій. Продукт і методологія належать німецькій компанії Software AG, 

автора методології - Август-Вільгельм Шеер (нім. August-Wilhelm Scheer). 

Методологія визначає принципи моделювання різних аспектів діяльності 

організацій, грунтується на концепції інтеграції, що пропонує цілісний погляд 

на бізнес-процеси, і являє собою безліч різних методологій, інтегрованих в 

рамках єдиного системного підходу. 

Будь-яка організація в методології ARIS розглядається з чотирьох точок 

зору: організаційної, функціональної, даних, що обробляються, і структури 

бізнес-процесів. При цьому кожна з цих точок зору поділяється ще на три 

підрівня: опис вимог, опис специфікації, опис впровадження. Для опису бізнес-

процесів пропонується використовувати близько 80 типів моделей, кожна з 

яких належить тому чи іншому аспекту. ARIS надає візуальний інструментарій 

для забезпечення наочності моделей. Також інструментарій поставляється з 

набором референтних моделей, заздалегідь розроблених для типових процесів в 

різних галузях. 
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Серед великої кількості можливих методів опису в ARIS можна виділити 

наступні: 

 eEPC (англ. extended event-driven process chain) – розширена 

послідовність процесів, орієнтованих на події - тип блок-схем, що  

використовується для опису процесів; 

 ERM (англ. entity-relationship model) - модель «сутність-зв'язок» для 

опису структури даних; 

 UML (англ. unified modeling language) - об'єктно-орієнтована мова 

моделювання. 

Продукт ARIS використовується в проектах впровадження та експлуатації 

ERP-систем, зокрема, є пророблена інтеграційне рішення для SAP R / 3. Також 

програмне забезпечення ARIS є основою пакета Business Process Analysis Suite 

корпорації Oracle. 

На базі  об'єктно-орієнтованого підходу був сформований та набув 

розвитку модельно-орієнтований підхід (Model-driven engineering, MDE) – це 

метод розробки програмного забезпечення, коли моделі стають основними 

артефактами розробки, з яких генерується код та інші артефакти. В даному 

підході модель представляє собою абстрактний опис програмного 

забезпечення, який приховує інформацію про деякі аспекти з метою 

представлення спрощеного опису інших аспектів. Модель може бути вихідним 

артефактом в розробці, якщо вона фіксує інформацію у формі, придатній для 

інтерпретацій людьми та обробки інструментами. Модель визначає нотацію і 

метамодель. Нотація являє собою сукупність графічних елементів, які 

застосовуються в моделі і можуть бути інтерпретовані людьми. Метамодель 

описує поняття, що використовуються в моделі, і фіксує інформацію у вигляді 

метаданих, які можуть бути оброблені інструментами. 

В свою чергу до MDE відносяться такі підходи до проектування ПЗ як RUP 

(Rational Unified Process - «Раціональний уніфікований процес») та  MDA 

(Model-driven architecture – «Модельно-орієнтована архітектура»).  
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RUP використовує ітеративну модель розробки ПЗ та основується на 

наступних принципах: 

1) Рання ідентифікація і безперервне (до закінчення проекту) усунення 

основних ризиків. 

2) Концентрація на виконанні вимог замовників до ПЗ (аналіз і побудова 

моделі прецедентів (варіантів використання). 

3) Очікування змін у вимогах, проектних рішеннях і реалізації в процесі 

розробки. 

4) Компонентна архітектура, реалізована і тестована на ранніх стадіях 

проекту. 

5) Постійне забезпечення якості на всіх етапах розробки проекту 

(продукту). 

6) Робота над проектом командою розробників, ключова роль в якій 

належить архітекторам. 

Можливості RUP обмежуються описом  та моделюванням ПЗ, тоді як 

задача реалізації ПЗ достатньо неуніфікована та невизначена.   

На відміну від RUP, MDA характеризується наступними перевагами: 

 можливість перенесення прикладної програми, її повторне 

використання, зменшення вартості та складності розробки й керування 

прикладною програмою; 

 методи гарантії того, що системи, які базуються на різних технологіях 

реалізації, відповідають загальній бізнес-логіці та вимогам;  

 незалежність від платформи, значне скорочення часу, вартості та 

складності, пов'язаної з повторною розробкою прикладних програм для різних 

платформ і зміною платформ;  

 настройка під предметну область за допомогою специфічних моделей, 

які дозволяють швидко реалізовувати нові прикладні програми, 

використовуючи стандартні для даної області компоненти;  
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 можливість для розробників, дизайнерів і системних адміністраторів 

використовувати зручні їм мови й концепції; безшовне зв'язування й 

інтегрування фрагментів, що розробляються різними командами.  

Окремо варто розглянути клас методологій розробки програмного 

забезпечення, що базується на ітеративній розробці та носить назву гнучка́ 

розро́бка програ́много забезпе́чення (англ. Agile software development), в якій 

вимоги та розв'язки еволюціонують через співпрацю між самоорганізовуваними 

багатофункціональними командами. Існує кілька методик, що відносяться до 

класу гнучких методологій розробки, зокрема: екстремальне програмування, 

DSDM, Scrum. 

Більш детально MDA та гнучкі методології розробки розглядаються далі.  

1.1.1  Концепція модельно-орієнтованого підходу  

MDA - це підхід до розробки програмного забезпечення, основна увага в 

якому приділяється моделям. Концепція MDA визначає модель як 

формалізований опис сутностей та процесів, які використовуються при 

проектуванні ПЗ.  Підхід  є модельно-орієнтованим, оскільки він забезпечує 

засоби використання моделей в ході виконання проектування, побудови, 

розгортання, функціонування, впровадження та модифікації програмного 

забезпечення. 

MDA описує певні види моделей, які використовуються при розробці ПЗ, 

методи, стандарти опису таких моделей та взаємозв’язків між ними.   

Моделі  

Згідно концепції модельно-орієнтованого підходу, модель створюваного 

програмного забезпечення розглядається з трьох точок зору: 

Обчислювальна незалежна модель (CIM – Computation Independent Model) 

– опис потоків завдань, який включає:  

 вимоги предметної області та інформацію, що використовується; 



Розробка інформаційних ресурсів та систем 
 

 

 незалежні від програмної реалізації аспекти структури ПЗ та 

обчислень; 

CIM базується на середовищі функціонування системи, на вимогах до 

системи, тоді як структура та функціонування системи не деталізовані або 

навіть невизначені.  

Незалежна від платформи модель (PIM – Platform Independent Model) – 

HLA (високорівнева архітектура ПЗ НП, опис потоків завдань, орієнтованих на 

обчислення), яка включає: 

 визначення формальної специфікації та функціональності 

програмного забезпечення; 

 абстрагування від платформо-специфічних особливостей. 

Модель, орієнтована на платформу (PSM – Platform Specific Model) - LLA 

(низькорівнева архітектура ПЗ НП), яка включає платформо-специфічні 

особливості реалізації послуги на конкретній платформі (підсистеми OSS/BSS). 

Перетворення моделей  

На рис.1.1. зображений принцип реалізації MDA. Основна ідея MDA 

полягає  в тому, що перетворення з PIM в PSM, а також генерація коду з PSM 

може здійснюватися автоматично. Перетворення проводяться за допомогою 

інструментів перетворення (transformation tools), які, в свою чергу, 

використовують правила перетворення. Ці правила написані на мові, яка 

описана стандартом QVT (Queries, Views, Transformations). Перетворення 

можуть бути параметризовані, що дозволить їх підлаштовувати під потреби 

конкретних проектів. 
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Рис.1.1. Перетворення моделей MDA:  PIM в PSM 

Приклад реалізації MDA архітектури 

Приклад реалізації MDA архітектури показано на рис.2 

Користувач взаємодіє з прикладною програмою через графічний інтерфейс 

користувача (GUI). Він шукає інформацію за допомогою форм, а потім 

переглядає її за допомогою запитів і звітів. Форми, запити і звіти реалізовані на 

цільовій платформі з використанням стандартних графічних  примітивів, таких 

як вікна, кнопки. Користувач може виконувати конкретні завдання, натиснувши 

на кнопку у вікні.  

Прикладний  шар реалізує функціональність з точки зору бізнес-логіки, 

бізнес-правил і потоків завдань. Потоки завдань описують функціональність 

прикладної програми у вигляді набору завдань, і визначають порядок їх 

виконання. Функціональність описується засобами певної мови програмування 

за допомогою класів, атрибутів, методів та асоціацій між класами. Кожне 

завдання реалізується певним методом класу. Бізнес-логіка визначає 

розрахунки, що мають бути виконані. Мова для створення бізнес-логіки 

позбавляє розробника від низькорівневих завдань, таких як керування 

пам’яттю, керування ресурсами.  
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Рис.1.2 Приклад реалізації MDA архітектури 

Рівень баз даних забезпечує постійність об'єктів, використовуючи RDBMS 

таблиці, первинні ключі, доступ до таблиць, оснований на запитах, а також 

об’єктний вигляд цього доступу.  

В основу моделей, що описують ПЗ, покладено опис потоків завдань. На 

основі створених описів розроблюється архітектура програмного забезпечення 

та виконується його реалізація. Архітектура ПЗ слугує  основою для визначення 

вимог до програмних модулів та прикладних програм, далі виконується їх 

інтеграція, тестування та впровадження. 

MDA визначає процес проектування ПЗ як процес створення та 

послідовного розвитку системи погоджених моделей, починаючи з опису 

потоків завдань та закінчуючи функціонуючим ПЗ. Таким чином, процеси 

опису та реалізації потоків завдань покладені в основу MDA.  

Хоча MDA полегшує розробку прикладних програм на протязі всієї 

тривалості життєвого циклу (ЖЦ), починаючи з проектування, кодування, 

тестування та налаштування, встановлення та настройки, технічної підтримки 

та модернізації, еволюції і переміщенням на іншу технологічну платформу, а 

також може бути використаний для інтеграції практично будь-яких систем – від 
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архітектурних моделей до готових прикладних програм, даний підхід детально 

не враховує вимоги середовища надання послуги (час та ресурс, необхідний для 

надання послуги), а також незалежні від програмної реалізації аспекти надання 

послуг (інформацію та документи, що використовуються в процесі надання 

послуги) з їх подальшим перетворенням у властивості програмного 

забезпечення НП. Дані аспекти повинні бути враховані при проектуванні ПЗ 

НП.   

1.1.2  Гнучкі методології розробки 

Більшість гнучких методологій націлені на мінімізацію ризиків, шляхом 

зведення розробки до серії коротких циклів, званих ітерації, які зазвичай 

тривають дві-три тижні. Кожна ітерація сама по собі виглядає як програмний 

проект в мініатюрі, і включає всі завдання, необхідні для видачі міні-приросту 

по функціональності: планування, аналіз вимог, проектування, кодування, 

тестування і документування. Хоча окрема ітерація, як правило, недостатня для 

випуску нової версії продукту, мається на увазі, що гнучкий програмний проект 

готовий до випуску в кінці кожної ітерації. Після закінчення кожної ітерації, 

команда виконує переоцінку пріоритетів розробки. 

Agile-методи роблять акцент на безпосереднє спілкування. Більшість agile-

команд розташовані в одному офісі, іноді так званому англ. bullpen. Як мінімум, 

вона включає і «замовників» (англ. product owner - замовник або його 

повноважний представник, який визначає вимоги до продукту; цю роль може 

виконувати менеджер проекту, бізнес-аналітик або клієнт). Офіс може також 

включати тестувальників, дизайнерів інтерфейсу, кодувальників і менеджерів. 

Основною метрикою agile-методів є робочий продукт. Віддаючи перевагу 

безпосередньому спілкуванню, agile-методи зменшують об'єм письмової 

документації, в порівнянні з іншими методами. Це привело до критики цих 

методів, як «недисциплінованих». 

Основні принципи методології:  
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 задоволення клієнта за рахунок ранньої та вчасної поставки програмного 

забезпечення; 

 приняття змін вимог, навіть наприкінці розробки (це може підвищити 

конкурентоспроможність отриманого продукту); 

 часта поставка робочого програмного забезпечення (кожен місяць чи 

тиждень або ще частіше); 

 тісне, щоденне спілкування замовника з розробниками протягом усього 

проекту; 

 проектом займаються мотивовані особистості, які забезпечені 

потрібними умовами роботи, підтримкою і довірою; 

 рекомендований метод передачі інформації - особиста розмова; 

 працююче програмне забезпечення - кращий вимірювач прогресу; 

 спонсори, розробники і користувачі повинні мати можливість 

підтримувати постійний темп на невизначений термін; 

 постійна увага поліпшенню технічної майстерності та зручному 

дизайну; 

 простота - мистецтво не робити зайвої роботи; 

 кращі технічні вимоги, дизайн та архітектура виходять у 

самоорганізованої команди; 

 постійна адаптація до мінливих обставин. 

Agile - сімейство процесів розробки, а не єдиний підхід в розробці 

програмного забезпечення, і визначається Agile Manifesto [...]. Agile не включає 

практик, а визначає цінності та принципи, якими керуються успішні команди. 

Недоліки  

Гнучкий підхід до управління вимогами не передбачає далекосяжних 

планів (по суті управління вимогами просто не існує в даній методології), а 

дoпускає можливість замовника раптом, наприкінці кожної ітерації, виставляти 

нові вимоги, що часто суперечать архітектурі вже створеного ПЗ. Такий підхід 
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іноді призводить до масового рефакторингу і переробок практично на кожній 

черговій ітерації. 

Крім того, вважається, що робота в agile мотивує розробників вирішувати 

всі завдання найпростішим і найшвидшим можливим способом, при цьому 

часто не звертаючи уваги на правильність коду з точки зору вимог платформи. 

Це призводить до зниження якості продукту і накопичення дефектів. 

Методології 

Далі приведені деякі із методологій, що відповідають принципам Agile.  

Agile Modeling — набір понять, принципів і прийомів (практик), що 

дозволяють швидко і просто виконувати моделювання та документування в 

проектах розробки програмного забезпечення. Не включає в себе детальну 

інструкцію по проектуванню, не містить описів, як будувати діаграми на UML. 

Основна мета: ефективне моделювання та документування; але не охоплює 

програмування та тестування, не включає питання управління проектом, 

розгортання і супроводу системи. Однак включає в себе перевірку моделі 

кодом. 

Agile Unified Process  (AUP)  - спрощена версія IBM Rational Unified 

Process (RUP), розроблена Скоттом Амблером, яка описує просте і зрозуміле 

наближення (модель) для створення програмного забезпечення для прикладних 

програм. 

Dynamic Systems Development Method (DSDM ) оснований на концепції 

швидкої розробки прикладних програм (Rapid Application Development, RAD). 

Являє собою ітеративний і інкрементний підхід, який приділяє особливу увагу 

тривалій участі користувача / споживача в процесі  розробки. 

Екстремальне програмування (англ. Extreme programming, XP) 

 методологія розробки програмного забезпечення, найпопулярніша серед 

гнучких методологій.  

Feature driven development (FDD) — функціонально-орієнтована розробка. 

Поняття функції або властивості (англ. feature) системи, що використовується в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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FDD, -  досить близьке до поняття прецеденту використання в RUP, істотна 

відмінність - це додаткове обмеження: «кожна функція повинна допускати 

реалізацію не більше, ніж за два тижні». Тобто якщо сценарій використання 

досить малий, його можна вважати функцією. Якщо ж великий, то його треба 

розбити на кілька відносно незалежних функцій. 

Getting Real — ітеративний підхід без функціональних специфікацій, що 

використовується для розробки веб-орієнтованих прикладних програм. В 

даному методі спершу розробляється інтерфейс програми, а потім її 

функціональна частина. 

OpenUP  — це ітеративно-інкрементальний метод розробки програмного 

забезпечення. Позиціонується як легкий і гнучкий варіант RUP. OpenUP ділить 

життєвий цикл проекту на чотири фази: початкова фаза, фази уточнення, 

конструювання та передачі. Життєвий цикл проекту забезпечує надання 

зацікавленим особам та членам колективу точок ознайомлення і прийняття 

рішень протягом всього проекту. Це дозволяє ефективно контролювати 

ситуацію і вчасно приймати рішення про прийнятність результатів. План 

проекту визначає життєвий цикл, а кінцевим результатом є остаточна 

прикладна программа. 

Scrum  - методологія управління проектами для гнучкої розробки 

програмного забезпечення. Scrum чітко робить акцент на якісному контролі 

процесу розробки. 

Розглянемо більш детально методології XP та  Scrum.  

Екстремальне програмування 

Далі приведені дванадцять основних прийомів екстремального 

програмування , які об'єднані в чотири групи: 

1) Короткий цикл зворотного зв'язку (Fine scale feedback): 

 Розробка через тестування (Test driven development); 

 Гра в планування (Planning game); 

 Замовник завжди поруч (Whole team, Onsite customer); 
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 Парне програмування (Pair programming); 

2) Безперервний, а не пакетний процес: 

 Безперервна інтеграція (Continuous Integration); 

 Рефакторинг (Design Improvement, Refactor); 

 Часті невеликі релізи (Small Releases); 

3) Розуміння, що поділяється всіма учасниками: 

 Простота (Simple design); 

 Метафора системи (System metaphor); 

 Колективне володіння кодом (Collective code ownership) або 

обраними шаблонами проектування (Collective patterns 

ownership); 

 Стандарт кодування (Coding standard or Coding conventions); 

4) Соціальна захищеність програміста (Programmer welfare): 

 40-годинний робочий тиждень (Sustainable pace, Forty hour 

week). 

Тестування  

В XP особлива увага приділяється двом різновидам тестування: 

 тестування модулів (unit testing); 

 приймальне тестування (acceptance testing). 

Тести модулів дозволяють розробникам переконатися в тому, що їх код 

працює коректно. Вони допомагають іншим розробникам зрозуміти, навіщо 

потрібен той чи інший фрагмент коду і як він функціонує. Тести модулів також 

дозволяють розробнику виконувати рефакторинг (refactoring). 

Приймальні тести дозволяють переконатися в тому, що система дійсно 

володіє заявленою функціональністю. Крім того, приймальні тести дозволяють 

перевірити коректність функціонування розроблюваного продукту. 

Для XP більш пріоритетним є підхід, званий TDD (Test Driven 

Development) - спочатку пишеться тест, який не проходить, потім пишеться код, 

щоб тест пройшов, а вже після цого робиться рефакторинг коду. 
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Гра в планування 

Основна мета гри в планування - швидко сформувати приблизний план 

роботи і постійно оновлювати його по мірі того, як умови завдання стають все 

більш чіткими. Артефактами гри в планування є набір паперових карток, на 

яких записані побажання замовника (customer stories), і приблизний план 

роботи з випуску наступних однієї або декількох невеликих версій продукту. 

Критичним фактором, завдяки якому такий стиль планування виявляється 

ефективним, є те, що в даному випадку замовник відповідає за прийняття 

бізнес-рішень, а команда розробників відповідає за прийняття технічних 

рішень.  

Замовник завжди поруч 

«Замовник» в XP - це кінцевий користувач програмного продукту. 

Замовник повинен бути весь час на зв'язку і доступний для запитань. 

Парне програмування  

Парне програмування припускає, що весь код створюється парами 

програмістів, які працюють за одним комп'ютером. Один з них працює 

безпосередньо з текстом програми, інший переглядає його роботу і стежить за 

загальною картиною того, що відбувається.  

Протягом роботи над проектом пари не фіксовані: рекомендується їх 

перемішувати, щоб кожен програміст в команді мав уявлення про всю систему. 

Таким чином, парне програмування посилює взаємодію всередині команди. 

Безперервна інтеграція 

У традиційних методиках інтеграція, як правило, виконується в кінці 

роботи над продуктом, коли вважається, що всі складові частини системи, що 

розробляється, повністю готові. В XP інтеграція коду всієї системи виконується 

кілька разів на день, після того, як розробники переконалися в тому, що всі 

тести модулів коректно спрацьовують. 
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Рефакторинг 

Рефакторинг (refactoring) - це методика покращення коду, без зміни його 

функціональності. XP передбачає, що одного разу написаний код в процесі 

роботи над проектом буде неодноразово перероблений. Цей процес називається 

рефакторингом.  

Часті невеликі релізи 

Версії (releases) продукту повинні надходити в експлуатацію як можна 

частіше. Робота над кожною версією повинна займати якомога менше часу. При 

цьому кожна версія має бути достатньо осмисленою з точки зору корисності 

для діяльності замовника. 

Простота 

XP передбачає, що в процесі роботи умови завдання можуть неодноразово 

змінитися, тому і систему, що розробляється, не слід проектувати завчасно 

повністю. XP припускає, що проектування - це настільки важливий процес, що 

його необхідно виконувати постійно протягом всього часу роботи над 

проектом. Проектування повинно виконуватися невеликими етапами, з 

урахуванням вимог, що постійно змінюються. У кожен момент часу розробники 

використовують найбільш простий проект системи, який підходить для 

вирішення поточної задачі. При цьому він змінюється по  мірі того як умови 

завдання змінюються. 

Метафора системи 

Архітектура - це представлення компонент  системи та їх взаємозв'язків 

між собою. Розробникам необхідно проводити аналіз архітектури програмного 

забезпечення для того, щоб зрозуміти, в якому місці системи необхідно додати 

нову функціональність і з чим буде взаємодіяти новий компонент. 

Метафора системи (system metaphor) - це аналог того, що в більшості 

методик називається архітектурою. Метафора системи дає команді уявлення 
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про те, яким чином система працює в даний час, в яких місцях додаються нові 

компоненти і яку форму вони повинні прийняти. 

Колективне володіння кодом 

Колективне володіння означає, що кожен член команди несе 

відповідальність за весь вихідний код. Таким чином, кожен має право вносити 

зміни в будь-яку ділянку програми. Важлива перевага колективного володіння 

кодом полягає в тому, що воно прискорює процес розробки, оскільки при появі 

помилки її може усунути будь-який програміст. 

Даючи кожному програмісту право змінювати код, з’являється  ризик 

появи помилок, внесених програмістами. Цю проблему вирішують з 

використанням  UNIT-тестів.   

Стандарт кодування  

Всі члени команди в ході роботи повинні дотримуватися вимог загальних 

стандартів кодування. Якщо в команді не використовуються єдині стандарти 

кодування, розробникам стає складніше виконувати рефакторинг; при зміні 

партнерів в парах виникає більше труднощів; в цілому реалізація проекту 

ускладнюється. В рамках XP необхідно домогтися того, щоб було складно 

зрозуміти, хто є автором тієї чи іншої ділянки коду, - вся команда працює 

уніфіковано, як одна людина. Команда формує набір правил, а потім кожен 

член команди повинен слідувати цим правилам в процесі кодування.  

Скрам 

Скрам (Scrum) - це набір принципів, на яких будується процес розробки, 

що дозволяє в жорстко фіксовані і невеликі проміжки часу ітерації, що 

називаються спринти (sprints), надавати кінцевому користувачеві функціонуюче 

ПЗ з новими можливостями, для яких визначено найбільший пріоритет. 

Можливості ПЗ до реалізації в черговому спринті визначаються на початку 

спринту на етапі планування і не можуть змінюватися на всій його довжині. 

При цьому строго фіксована невелика тривалість спринту надає процесу 

розробки передбачуваність і гнучкість. 
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Рис.1.3 Процес розробки ПЗ в Скрам 

Спринт 

Спринт - ітерація в скрам, в ході якої створюється функціональний ріст 

програмного забезпечення. Жорстко фіксований за часом. Тривалість одного 

спринту від 2 до 4 тижнів. В окремих випадках, наприклад згідно Scrum 

стандарту Nokia, тривалість спринту повинна бути не більше 6 тижнів.  

Вважається, що чим коротше спринт, тим більш гнучким є процес 

розробки, релізи виходять частіше, швидше надходять відгуки від споживача, 

менше часу витрачається на роботу в неправильному напрямку. З іншого боку, 

при більш тривалих спринтах команда має більше часу на вирішення 

поставлених завдань.   

Артефакти 

Резерв Проекта (Product backlog) -  це документ, який має список вимог до 

функціональності, які упорядковані згідно ступені важливості. Product backlog 

представляє список того, що повинно бути реалізовано. Елементи цього списку 

називається «історіями» (user story) або елементами backlog-у (backlog items). 

Product backlog відкритий для редагування усім учасникам Scrum-процесу. 

Резерв спринта (Sprint backlog) - містить функціональність, обрану Product 

Owner із Product Backlog. Всі функції розбиті по задачам, кожна з яких 

оцінюється командою. Кожен день команда оцінює об’єм роботи, який 

необхідно провести для завершення задачі. 
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Діаграма виконання завдань (Burndown chart). Діаграма відображає 

завершений спринт. Показує невирішені завдання і трудовитрати, необхідні для 

їх завершення з розрахунку на 21 робочий день. Дана діаграма  показує 

кількість зробленої роботи і тієї, що залишилася. Оновлюється щодня для того, 

щоб у простій формі показати виконання роботи в рамках спринту. Існують 

різні види діаграми: 

 діаграма виконання завдань для спринту - показує, скільки вже задач 

зроблено і скільки ще залишається зробити в поточному спринті. 

 діаграма виконання завдань для випуску проекту - показує, скільки вже 

задач зроблено і скільки ще залишається зробити до випуску продукту 

(зазвичай будується на базі декількох спринтів). 

1.2. Висновки 

2. Існує велика кількість методів проектування програмного забезпечення, 

але серед них можна виділити декілька основних, на базі яких створюються 

інші методи, а саме: функціонально-орієнтовані (структурні), компонентне 

проектування, об'єктно-орієнтоване проектування, ARIS, гнучка розробка 

програмного забезпечення.  

3. В якості засобів структурного аналізу і проектування (SADT), найбільш 

розповсюджені такі нотації: IDEF0, DFD, IDEF3, ER, IDEF1X. 

4. На базі об'єктно-орієнтованого підходу був сформований та набув 

розвитку модельно-орієнтований підхід (MDE), який включає два основні на 

сьогоднішній день підходи до проектування програмного забезпечення: RUP та 

MDA.  

5. MDA - це підхід до розробки програмного забезпечення, який описує 

певні види моделей (CIM, PIM, PSM), які використовуються при розробці ПЗ, 

методи, стандарти опису таких моделей та взаємозв’язків між ними.  

6. Більшість гнучких методологій націлені на мінімізацію ризиків, шляхом 

зведення розробки до серії коротких циклів -  ітерацій, які зазвичай тривають 

дві-три тижні. 
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7. Найпоширенішими методиками, що відносяться до класу гнучких 

методологій розробки, є: екстремальне програмування, DSDM, Scrum. 

8. Скрам - це набір принципів, на яких будується процес розробки, що 

дозволяє в жорстко фіксовані і невеликі проміжки часу (спринти), надавати 

кінцевому користувачеві функціонуюче ПЗ з новими можливостями, для яких 

визначено найбільший пріоритет. 

1.3. Питання для самоконтролю 

2. Назвіть основні існуючі методи проектування програмного 

забезпечення.  

3. Коротко охарактеризуйте кожний з них. 

4. Назвіть основні нотації структурного аналізу і проектування (SADT). 

5. Коротко охарактеризуйте кожну з них. 

6. Охарактеризуйте модельно-орієнтований підхід. 

7. Назвіть основні підходи, що сформувалися на базі модельно-

орієнтованого підходу.  

8. Які моделі створюються в рамках використання MDA. 

9. Коротко охарактеризуйте кожну з них. 

10. Назвіть принципи,стандарти та технології перетворення моделей в 

рамках MDA. 

11. Дайте загальну характеристику гнучких методологій розробки. 

12. Назвіть переваги гнучких методологій розробки. 

13. Назвіть недоліки гнучких методологій розробки. 

14. Назвіть основні концептуальні засади екстремального 

програмування.  

15. Коротко охарактеризуйте методологію Скрам. 

16. Назвіть та поясніть основні поняття методології Скрам. 
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12. МОДЕЛІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОГРАМНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

2.1  Життєвий цикл програмного забезпечення  

Одним з базових понять методології проектування інформаційних систем 

(ІС) є поняття життєвого циклу її програмного забезпечення (ЖЦ ПЗ). ЖЦ ПЗ - 

це безперервний процес, який починається з моменту прийняття рішення про 

необхідність його створення і закінчується в момент його повного вилучення з 

експлуатації. 

Основним нормативним документом, що регламентує ЖЦ ПЗ, є 

міжнародний стандарт ISO / IEC 12207. Він визначає структуру ЖЦ, що містить 

процеси, дії і завдання, які повинні бути виконані під час створення ПЗ. 

У 1997 році Міжнародна Організація по Стандартизації - ІСО (International 

Organization for Standardization - ISO) і Міжнародна Електротехнічна Комісія - 

МЕК (International Electrotechnical Commission - IEC) створили Спільний 

Технічний Комітет з Інформаційних Технологій - Joint Technical Committee 

(JTC1) on Information Technology. Зміст робіт JTC1 визначено як 

"стандартизація в області систем і устаткування інформаційних технологій 

(включаючи мікропроцесорні системи)". У 1989 році цей комітет ініціював 

розробку стандарту ISO / IEC 12207, створивши для цього підкомітет SC7 

(SuСommittee 7) з програмної інженерії. Відповідний стандарт вперше був 

опублікований 1-го серпня 1995 року під заголовком "Software Life Cycle 

Processes" - "Процеси життєвого циклу програмного забезпечення".  

Мета розробки даного стандарту була визначена як створення загального 

фреймворку по організації життєвого циклу програмного забезпечення для 

формування загального розуміння життєвого циклу ПЗ усіма зацікавленими 

сторонами і учасниками процесу розробки придбання, поставки, експлуатації, 

підтримки і супроводу програмних систем, а також можливості управління, 

контролю та вдосконалення процесів життєвого циклу. 
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Даний стандарт визначає життєвий цикл як структуру декомпозиції робіт. 

Деталізація, техніки та метрики проведення робіт - питання програмної 

інженерії. Організація послідовності робіт - модель життєвого циклу. 

Сукупність моделей, процесів, технік та організації проектної групи задаються 

методологією. Зокрема, вибір і застосування метрик оцінки якості програмної 

системи і процесів знаходяться за рамками стандарту 12207, а концепція 

вдосконалення процесів розглядається в стандарті ISO/IEC 15504 "Information 

Technology - Software Process Assessment" ("Оцінка процесів <в області> 

програмного забезпечення"). 

Слід зазначити закладені в стандарті ключові концепції розгляду 

життєвого циклу програмних систем. 

2.1.1  Організація стандарту та архітектура життєвого циклу 

Стандарт визначає область його застосування, дає ряд важливих визначень 

(таких, як замовник, розробник, договір, оцінка, випуск - реліз, програмний 

продукт, атестація тощо), процеси життєвого циклу і включає ряд приміток 

щодо процесу та питань адаптації стандарту . 

Стандарт описує 17 процесів життєвого циклу, розподілених за трьома 

категоріями - групами процесів (назви представлені із зазначенням номерів 

розділів стандарту, дотримуючись визначень англійською мовою, 

обумовленими оригінальною версією ISO / IEC 12207: 

5. Основні процеси життєвого циклу - Primary Processes 

5.1 Замовлення – Acqusition 

5.2 Поставка – Supply 

5.3 Розробка – Development 

5.4 Експлуатація – Operation 

5.5 Супровід - Maintenance 

6. Допоміжні процеси життєвого циклу – Supporting Processes 

6.1 Докуменування – Documentation 
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6.2 Керування конфігурацією – Configuration Management 

6.3 Забезпечення якості – Quality Assurance 

6.4 Верифікація – Verification 

6.5 Аттестація – Validation 

6.6 Спільний аналіз – Joint Review 

6.7 Аудит – Audit 

6.8 Рішення проблем – Problem Resolution 

7. Організаційні процеси життєвого циклу – Organizational Processes 

7.1 Управління – Management 

7.2 Створення інфраструктури – Infrastructure 

7.3 Вдосконалення – Improvement 

7.4 Навчання - Training 

Стандарт визначає високорівневу архітектуру життєвого циклу. Життєвий 

цикл починається з ідеї або потреби, яку необхідно задовольнити з 

використанням програмних засобів (може бути і не тільки їх). Архітектура 

будується як набір процесів і взаємних зв'язків між ними. Наприклад, основні 

процеси життєвого циклу звертаються до допоміжних процесів, у той час, як 

організаційні процеси діють на всьому протязі життєвого циклу і пов'язані з 

основними процесами. 

Дерево процесів життєвого циклу являє собою структуру декомпозиції 

життєвого циклу на відповідні процеси (групи процесів). Декомпозиція 

процесів будується на основі двох найважливіших принципів, що визначають 

правила розбиття (поділ) життєвого циклу на складові процеси. Ці принципи: 

Модульність 

 завдання в процесі є функціонально пов'язаними; 

 зв'язок між процесами - мінімальний; 
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 якщо функція використовується більш, ніж одним процесом, вона 

сама є процесом; 

 якщо Процес Y використовується Процесом X і тільки їм, значить 

Процес Y належить (є його частиною або його завданням) Процесу 

X, за винятком випадків потенційного використання Процесу Y в 

інших процесах в майбутньому. 

Відповідальність 

 кожний процес знаходиться під відповідальністю конкретної особи 

(керується та/або контролюється ним), визначеного для заданого життєвого 

циклу, наприклад, у вигляді ролі в проектній команді; 

  функція, частини якої знаходяться в компетенції різних осіб, не може 

розглядатися як самостійний процес. 

Загальна ієрархія (декомпозиція) складових елементів життєвого циклу 

виглядає наступним чином: 

 група процесів 

 процесси 

 роботи 

 завдання 

В загальному випадку, розбиття процесу базується на поширеному PDCA-

циклі: 

 “P” – Plan – Планування 

 “D” – Do – Виконання 

 “C” – Check – Перевірка 

 “A” – Act – Реакція (дія) 

Розглянемо коротко, які роботи складають процеси життєвого циклу, 

пам'ятаючи, що повне визначення робіт, як і визначення завдань що їх 

складають, дано безпосередньо в стандарті. Нижче наведено короткий огляд 
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основних процесів життєвого циклу, який явно демонструє зв'язок питань, що 

стосуються безпосередньо самої програмної системи, з системними аспектами 

її функціонування і забезпечення її експлуатації. 

2.1.2  Основні процесси життєвого циклу (5) 

Придбання (5.1) 

Процес придбання визначає роботи і завдання замовника, що здобуває 

програмне забезпечення або послуги, пов'язані з ПЗ, на основі контрактних 

відносин. Процес придбання складається з наступних робіт: 

  Inititation - ініціювання (підготовка); 

  Request-for-proposal preparation - підготовка запиту на пропозицію 

(підготовка заявки на підряд); 

  Contract preparation and update-підготовка та корегування договору; 

  Supplier monitoring - моніторинг постачальника (нагляд за 

постачальником); 

  Acceptance and completion - приймання і завершення (приймання та 

закриття договору). 

Всі роботи проводяться в рамках проектного підходу. 

Постачання (5.2) 

Процес постачання, в свою чергу, визначає роботи і задачі постачальника. 

Роботи також проводяться з використанням проектного підходу. Процес 

включає наступні роботи: 

  Inititation - ініціювання (підготовка); 

  Preparation of response - підготовка пропозиції (підготовка відповіді); 

  Contract - розробка контракту (підготовка договору); 

  Planning - планування; 

  Execution and control - виконання та контроль; 
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  Review and evaluation-перевірка та оцінка; 

  Delivery and completion - поставка і завершення (поставка та закриття 

договору). 

Розробка (5.3) 

Процес розробки визначає роботи та завдання розробника. Процес 

складається з наступних робіт: 

  Process implementation - визначення процесу (підготовка процесу); 

  System requirements analysis - аналіз системних вимог (аналіз вимог до 

системи); 

  System design - проектування системи (проектування системної 

архітектури); 

  Software requirements analysis - аналіз програмних вимог (аналіз вимог 

до програмних засобів); 

  Software architectural design - проектування програмної архітектури; 

  Software detailed design - детальне проектування програмної системи 

(технічне проектування програмних засобів); 

  Software coding and testing - кодування і тестування (програмування та 

тестування програмних засобів); 

  Software integration - інтеграція програмної системи (збірка програмних 

засобів); 

  Software qualification testing - кваліфікаційні випробування програмних 

засобів; 

  System integration - інтеграція системи в цілому (збірка системи); 

  System qualification testing - кваліфікаційні випробування системи; 

  Software installation - установка (введення в дію); 

  Software acceptance support - забезпечення приймання програмних 

засобів. 
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Стандарт зазначає, що роботи проводяться з використанням проектного 

підходу і можуть перетинатися за часом, тобто проводитися одночасно або з 

накладенням, а також можуть припускати рекурсію і розбиття на ітерації. 

Експлуатація (5.4) 

Процес розробки визначає роботи і задачі оператора служби підтримки. 

Процес включає наступні роботи: 

  Process implementation - визначення процесу (підготовка процесу); 

  Operational testing - операційне тестування (експлуатаційні 

випробування); 

  System operation - експлуатація системи; 

  User support - підтримка користувача. 

Супровід (5.5) 

Процес розробки визначає роботи і задачі, що проводяться фахівцями 

служби супроводу. Процес включає наступні роботи: 

  Process implementation - визначення процесу (підготовка процесу); 

  Problem and modification analysis - аналіз проблем і змін; 

  Modification implementation - внесення змін; 

  Maintenance review / acceptance - перевірка та приймання при супроводі; 

  Migration - міграція (перенесення); 

  Software retirement - висновок програмної системи з експлуатації (зняття 

з експлуатації). 

Важливо розуміти, що стандарт 12207 не визначає послідовність і розбиття 

виконання процесів у часі, адресуючи це питання також роботам по адаптації 

стандарту до конкретних умов і оточенню і застосуванню вибраних моделей, 

практик, технік і т.п. 
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2.1.3  Адаптація стандарту 

Під адаптацією стандарту мається на увазі застосування вимог стандарту 

до конкретного проекту або проектам, наприклад, в рамках створення 

внутрішньокорпоративних регламентів ведення проектів програмного 

забезпечення. 

Адаптація включає наступні види робіт: 

  Визначення вихідної інформації для адаптації стандарту; 

  Визначення умов виконання проекту; 

  Відбір процесів, робіт і завдань, що використовуються в проекті або 

відповідних регламентах; 

  Документування вимог, рішень і процесів, пов'язаних з адаптацією та 

отриманих в її результаті. 

Адаптація також має на увазі вибір моделі (або комбінації моделей) 

життєвого циклу, а також застосування відповідних методологій, що 

деталізують процедури виконання процесів, робіт і завдань в рамках заданих 

меж (змісту) життєвого циклу програмного забезпечення та організаційної 

структури та рольової відповідальності в конкретній організації (її підрозділі ) 

та / або в проектній групі. 

2.2  Моделі життєвого циклу 

Найбільш розповсюдженими є наступні моделі життєвого циклу: 

1) Каскадна (Водопадна) або послідовна; 

2) V-подібна модель; 

3) Ітеративна і інкрементальна - еволюційна (гібридна, змішана) модель; 

4) Спіральна (spiral) або модель Боема; 

5) Модель швидкої розробки прикладних програм RAD; 

6) Адаптовані моделі. 
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У різний час і в різних джерелах наводиться різний список моделей і їх 

інтерпретація. Наприклад, раніше, інкрементальна модель розглядалась як 

побудова системи у вигляді послідовності збірок (релізів), визначеної 

відповідно до заздалегідь підготовленого плану і заданих (вже 

сформульованими) і незмінних вимог. Сьогодні про инкрементальний підхід 

найчастіше говорять в контексті поступового нарощування функціональності 

створюваного продукту. 

Спіральна модель є яскравим представником еволюційного погляду, але, в 

той же час, являє собою єдину модель, яка приділяє увагу аналізу та 

попередження ризиків. Далі буде наведено опис кожної з вищезазначених 

моделей.  

2.2.1   Каскадна (водопадна) модель 

Дана модель передбачає строго послідовне (у часі) і однократне виконання 

всіх фаз проекту з жорстким (детальним) попереднім плануванням в контексті 

зумовлених або одразу і цілком визначених вимог до програмної системи. 

У 1970 році каскадна модель була вперше визначена як альтернативний 

варіант методу розробки ПЗ за принципом кодування-усунення помилок, який 

був широко поширений в той час. Це була перша модель, яка формалізувала 

структуру етапів розробки ПЗ, надаючи особливого значення вихідним вимогам 

і проектуванню, а також створенню документації на ранніх етапах процесу 

розробки. 

Початковий етап виконання каскадної моделі показаний в лівій верхній 

частині рис. 1. Продовження процесу виконання реалізується за допомогою 

впорядкованої послідовності кроків. Кожна фаза має певні критерії входу і 
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виходу: вхідні і вихідні дані. 

 

Рис. 2.1. Класична каскадна модель зі зворотним зв'язком 

В результаті виконання генеруються внутрішні чи зовнішні дані проекту, 

включай документацію і ПЗ. Документи з аналізу вимог згодом передаються 

системним фахівцям, які в свою чергу передають їх розробникам програмних 

систем більш високого рівня. Програмісти передають детальні технічні 

характеристики програмістам, які вже представляють готовий код тестерам. 

Перехід від однієї фази до іншої здійснюється за допомогою формального 

огляду. Таким чином, клієнт одержує загальне уявлення про процес розробки, 

крім того відбувається перевірка якості програмного продукту. Як правило, 

проходження стадії огляду вказує на домовленість між командою розробників і 

клієнтом про те, що поточна фаза завершена і можно перейти до виконання 

наступної фази. Закінчення фази зручно приймати за стадію в процесі 

виконання проекту. 
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В результаті завершення певних фаз формується базова лінія, яка в даній 

точці "заморожує" продукти розробки. Якщо виникає потреба в їх зміні, тоді 

для внесення змін використовується формальний процес змін. 

У критичних точках каскадної моделі формуються базові лінії, остання з 

яких є базовою лінією продукту. Після формування заключної базової лінії 

проводиться огляд приймання. 

Спроби оптимізації каскадної моделі призвели до виникнення інших 

циклів розробки ПЗ. Прототипування програм дозволяє забезпечити повне 

розуміння вимог, в той час як інкрементні та спіральні моделі дозволяють 

повторно звертатися до фаз, з класичної каскадної моделі, перш ніж отриманий 

продукт буде визнаний остаточним. 

Особливою властивістю каскадної моделі можна назвати те, що вона являє 

собою формальний метод, різновид розробки "зверху вниз", вона складається з 

незалежних фаз, що виконуються послідовно, і схильна до частого огляду. 

Фази каскадної моделі 

Наведена нижче характеристика являє собою короткий опис кожної фази 

каскадної моделі (включаючи фази інтеграції): 

  дослідження концепції - відбувається дослідження вимог на 

системному рівні з метою визначення можливості реалізації концепції; 

  процес системного розподілу - може бути пропущений для систем з 

розробки виключно ПЗ. Для систем, в яких необхідна розробка як апаратного, 

так і програмного забезпечення, необхідні функції застосовуються до ПЗ і 

устаткування відповідно до загальної архітектури системи; 

  процес визначення вимог - визначаються програмні вимоги для 

інформаційної предметної області системи, призначення, лінії поведінки, 

продуктивність і інтерфейси. (У разі необхідності в процес також включено 

функціональний розподіл системних вимог до апаратного та програмного 

забезпечення.); 
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  процес розробки проекту - розробляється і формулюється логічно 

послідовна технічна характеристика програмної системи, включаючи структури 

даних, архітектуру ПЗ, інтерфейсні уявлення і процесуальну (алгоритмічну) 

деталізацію; 

  процес реалізації - в результаті його виконання ескізний опис ПЗ 

перетворюється на повноцінний програмний продукт. При цьому створюється 

вихідний код, база даних і документація, які лежать в основі фізичного 

перетворення проекту. Якщо програмний продукт являє собою придбаний 

пакет прикладних програм, основними діями по його реалізації будуть 

установка і тестування пакету програм. Якщо програмний продукт 

розробляється на замовлення, основними діями є програмування та код-

тестування; 

  процес установки - включає установку ПЗ, його перевірку та офіційне 

приймання замовником для операційного середовища; 

  процес експлуатації та підтримки - передбачає запуск користувачем 

системи і поточну підтримку, включаючи надання технічної допомоги, 

обговорення питань з користувачем, реєстрацію запитів користувача на 

модернізацію і внесення змін, а також корегування або усунення помилок; 

  процес супроводу-зв'язаний з вирішенням програмних помилок, 

несправностей, збоїв, модернізацією та внесенням змін, що генеруються 

процесом підтримки. Складається з ітерацій розробки і припускає зворотний 

зв'язок для надання інформації про аномалії; 

  процес виведення з експлуатації - виведення існуючої системи з її 

активного використання шляхом припинення її роботи, або заміною її на нову 

систему або модернізовану версію існуючої системи; 

  інтегральні завдання - включають початок роботи над проектом, 

моніторинг проекту та його управління, управління якістю, верифікацію та 

атестацію, менеджмент конфігурації, розробку документації та професійну 

підготовку протягом усього життєвого циклу. 
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Переваги каскаднї моделі: 

  модель добре відома споживачам, які не мають відношення до розробки 

та експлуатації програм, і кінцевим користувачам; 

  доступна для розуміння; 

  проста і зручна в застосуванні, так як процес розробки виконується 

поетапно; 

  стабільність вимог; 

  представляє собою шаблон, в який можна додати методи для виконання 

аналізу, проектування, кодування, тестування і забезпечення; 

  добре спрацьовує тоді, коли вимоги до якості домінують над вимогами 

до витрат і графіком виконання проекту; 

  сприяє здійсненню жорстого контролю менеджменту проекту; 

  при правильному використанні моделі дефекти можна виявити на більш 

ранніх етапах, коли їх усунення ще не вимагає відносно великих витрат; 

  дозволяє учасникам проекту, що завершив дії на виконуваної ними фазі, 

взяти участь в реалізації інших проектів; 

  визначає процедури з контролю за якістю. Кожні отримані дані 

піддаються огляду. Така процедура використовується командою розробників 

для визначення якості системи; 

  стадії моделі добре визначені і зрозумілі; 

  хід виконання проекту легко простежити за допомогою використання 

тимчасової шкали (або діаграми Гантта), оскільки момент завершення кожної 

фази використовується в якості стадії. 

Недоліки каскадної моделі: 

  в основі моделі лежить послідовна лінійна структура, в результаті чого 

кожна спроба повернутися на одну або дві фази назад, щоб виправити будь-яку 
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проблему або недолік, призведе до значного збільшення витрат і збою в 

графіку; 

  не може запобігти виникненню ітерацій між фазами, які часто 

зустрічаються при розробці ПЗ, оскільки сама модель створюється згідно 

стандартного циклу апаратного інжинірингу; 

  не відображає основну властивість розробки ПЗ, спрямовану на 

вирішення завдань. Окремі фази суворо пов'язані з певними діями, що 

відрізняється від реальної роботи персоналу або колективів; 

  інтеграція всіх отриманих результатів відбувається раптово на 

фінальній стадії роботи моделі. В результаті такого одиничного проходу через 

весь процес, пов'язані з інтегруванням проблеми, як правило, дають про себе 

знати надто пізно. Отже, проявляться не виявлені раніше помилки або 

конструктивні недоліки, що може підвищити ступінь ризику при невеликому 

запасі часу на відновлення продукту; 

  оскільки готовий продукт не доступний аж до закінчення процесу, 

користувач бере участь в процесі розробки тільки на самому початку - при 

зборі вимог, і в кінці - під час приймальних випробувань; 

  користувачі не можуть переконатися в якості розробленого продукту до 

закінчення всього процесу розробки. Вони не мають можливості оцінити якість, 

якщо не можна побачити готовий продукт розробки; 

  для кожної фази створюються результативні дані, які по його 

завершенню вважаються замороженими. Це означає, що вони не повинні 

змінюватися на наступних етапах життєвого циклу продукту. Якщо елемент 

результативних даних будь-якого етапу змінюється (що зустрічається дуже 

часто), винекне негативний вплиз на проект через зміну графіку, оскільки ні 

модель, ні план не були розраховані на внесення змін на кінцевих етапах 

життєвого циклу; 

  всі вимоги повинні бути відомі на початку життєвого циклу, але 

замовники рідко можуть сформулювати всі чітко задані вимоги на цей момент 
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розробки. Модель не розрахована на динамічні зміни у вимогах протягом 

усього життєвого циклу, так як одержані дані "заморожуються". Використання 

моделі може спричинити за собою значні витрати, якщо вимоги в недостатній 

мірі відомі або піддаються динамічним змінам під час життєвого циклу; 

  виникає необхідність в жорсткому управлінні і контролі, оскільки в 

моделі не передбачена можливість модифікації вимог. 

Область використання каскадної моделі 

Через недоліки каскадної моделі її застосування необхідно обмежити 

ситуаціями, в яких вимоги та їх реалізація максимально чітко визначені і 

зрозумілі. 

Каскадна модель добре функціонує при її застосуванні в циклах розробки 

програмного продукту, в яких використовується незмінне визначення продукту 

і цілком зрозумілі технічні методики. 

Якщо компанія має досвід побудови певного роду системи, можна 

ефективно використовувати каскадну модель. Прикладом належного 

застосування моделі може служити створення і випуск нової версії вже 

існуючого продукту, якщо вносяться зміни цілком визначені і керовані. 

Перенесення вже існуючого продукту на нову платформу часто наводять як 

ідеальний приклад використання каскадної моделі в проекті. 

Модифікована версія каскадної моделі є в значній мірі менш жорсткою, 

ніж її первісна форма. Тут включаються ітерації між фазами, паралельні фази і 

менеджмент змін. Зворотні стрілки припускають можливість існування ітерацій 

між діями в рамках фаз. Незважаючи на те, що модифікована каскадна модель є 

значно більш гнучкою, ніж класична модель, вона все ж не є найкращим 

вибором для виконання проектів з прискореної розробки. 

Каскадні моделі на протязі всього часу їх існування використовуються при 

виконанні великих проектів, у яких задіяно кілька великих команд розробників. 
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2.2.2 V-подібна модель 

V- подібна модель була створена з метою допомогти команді, що працює 

над проектом в плануванні з забезпеченням подальшої можливості тестування 

системи. У цій моделі особливе значення надається діям, спрямованим на 

верифікацію та атестацію продукту. Вона демонструє, що тестування продукту 

обговорюється, проектується і планується на ранніх етапах життєвого циклу 

розробки. 

V-Model - варіація каскадної моделі, в якій завдання розробки йдуть зверху 

вниз по лівій стороні букви V, а завдання тестування - вгору по правій стороні 

букви V (рис.2). В середині V проводяться горизонтальні лінії, що показують, 

як результати кожної з фаз розробки впливають на розвиток системи 

тестування на кожній з фаз тестування. Модель базується на тому, що 

приймально-здавальні випробування грунтуються, перш за все, на вимогах, 

системне тестування - на вимогах і архітектурі, комплексне тестування - на 

вимогах, архітектурі і інтерфейсах, а компонентне тестування - на вимогах, 

архітектурі, інтерфейсах та алгоритмах. 

 

 

Рис. 2.2. V –образная модель жизненного цикла разработки ПО 
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Переваги V-подібної моделі 

При використанні V-подібної моделі забезпечується кілька переваг: 

  в моделі особливе значення надається плануванню, спрямованому на 

верифікацію та атестацію продукту на ранніх стадіях його розробки. Фаза 

модульного тестування підтверджує правильність деталізованого проектування. 

Фази інтеграції і тестування реалізують архітектурне проектування або 

проектування на вищому рівні. Фаза тестування системи підтверджує 

правильність виконання етапу вимог до продукту і його специфікації; 

  в моделі передбачені атестація та верифікація всіх зовнішніх і 

внутрішніх отриманих даних, а не тільки самого програмного продукту; 

  в V-подібній моделі визначення вимог виконується перед розробкою 

проекту системи, а проектування ПЗ - перед розробкою компонентів; 

  модель визначає продукти, які повинні бути отримані в результаті 

процесу розробки, причому кожні отримані дані повинні піддаватися 

тестуванню; 

  модель проста у використанні (щодо проекту, для якого вона є 

прийнятною). 

Недоліки V-подібної моделі 

При використанні V-подібнї моделі в роботі над проектом, для якого вона 

не є в достатній мірі прийнятною, стають очевидними її недоліки: 

  з її допомогою складно впоратися з паралельними подіями; 

  в ній не враховано ітерації між фазами; 

  в моделі не передбачено внесення вимоги динамічних змін на різних 

етапах життєвого циклу; 

  тестування вимог в життєвому циклі відбувається надто пізно, 

внаслідок чого неможливо внести зміни, не вплинувши при цьому на графік 

виконання проекту; 

  в модель не входять дії, спрямовані на аналіз ризиків. 
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З метою подолання цих недоліків V-подібну модель можна модифікувати, 

включивши в неї ітераційні цикли, призначені для дозволу змін у вимогах за 

рамками фази аналізу. 

Область використання V-подібної моделі 

V-подібна модель найкраще спрацьовує тоді, коли вся інформація про 

вимоги доступна заздалегідь. Загальнопоширена модифікація V-подібнї моделі, 

спрямована на подолання її недоліків, включає в себе внесення ітераційних 

циклів для дозволу зміни у вимогах за рамками фази аналізу. 

Використання моделі ефективно в тому випадку, коли доступна інформація 

про метод реалізації рішення і технологія, а персонал володіє необхідними 

вміннями та досвідом в роботі з даною технологією. 

2.2.3 Ітеративна аба інкрементальна модель  

Ітеративна модель передбачає розбиття життєвого циклу проекту на 

послідовність ітерацій, кожна з яких нагадує "міні-проект", включаючи всі фази 

життєвого циклу в застосуванні до створення менших фрагментів 

функціональності, в порівнянні з проектом, в цілому. Мета кожної ітерації - 

отримання працюючої версії програмної системи, що включає 

функціональність, визначену інтегрованим змістом всіх попередніх і поточної 

ітерації. Результат фінальної ітерації містить всю необхідну функціональність 

продукту. Таким чином, із завершенням кожної ітерації, продукт розвивається 

інкрементально. 

З точки зору структури життєвого циклу таку модель називають 

итеративною (iterative). З точки зору розвитку продукту - інкрементальною 

(incremental). Досвід індустрії показує, що неможливо розглядати кожен з цих 

поглядів ізольовано. Найчастіше таку змішану еволюційну модель називають 

просто ітеративною (кажучи про процес) та/або інкрементальною (кажучи про 

нарощування функціональності продукту). 

Еволюційна модель передбачає не тільки складання працюючої (з точки 

зору результатів тестування) версії системи, але і її розгортання в реальних 
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операційних умовах з аналізом відгуків користувачів для визначення вмісту та 

планування наступної ітерації. "Чиста" інкрементальна модель не передбачає 

розгортання проміжних збірок (релізів) системи і всі ітерації проводяться згідно 

з заздалегідь визначеним планом нарощування функціональності, а користувачі 

(замовник) отримують тільки результат фінальної ітерації як повну версію 

системи. З іншого боку, Скотт Амблер [Ambler, 2004], наприклад, визначає 

еволюційну модель як поєднання ітеративного та інкрементального підходів. У 

свою чергу, Мартін Фаулер [Фаулер, 2004, с.47] пише: "Ітеративну розробку 

називають по-різному: інкрементальною, спіральною, еволюційною і 

поступовою. Різні люди вкладають у ці терміни різний зміст, але ці відмінності 

не мають широкого визнання і не так важливі, як протистояння ітеративного 

методу і методу водоспаду.” 

Брукс пише [Брукс, 1995, с.246-247], що, в ідеалі, оскільки на кожному 

кроці ми маємо працюючу систему: 

  можна дуже рано почати тестування користувачами; 

  можна прийняти стратегію розробки відповідно до бюджету, що 

повністю захищає від перевитрат часу або коштів (зокрема, за рахунок 

скорочення другорядної функціональності). 

Таким чином, значимість еволюційного підходу на основі організації 

ітерацій особливо проявляється в зниженні невизначеності із завершенням 

кожної ітерації. У свою чергу, зниження невизначеності дозволяє зменшити 

ризики. Рис. 2.3 ілюструє деякі ідеї еволюційного підходу, припускаючи, що 

ітеративному розбиттю може бути підданий не тільки життєвий цикл в цілому, 

який включає фази - формування вимог, проектування, конструювання і т.п., 

але і кожна фаза може, в свою чергу, розбиватися на уточнюючі ітерації, 

пов'язані, наприклад, з деталізацією структури декомпозиції проекту - 

наприклад, архітектури модулів системи. 
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Рис. 2.3. Зниження невизначеності і инкрементальне розширення 

функціональності при ітеративній організації життєвого циклу. 

Найбільш відомим і поширеним варіантом еволюційної моделі є спіральна 

модель, що стала вже по-суті самостійної моделлю та має різні сценарії 

розвитку і деталізації. 

2.2.4 Спіральна модель 

Спіральна модель (представлена на рис. 4) була вперше сформульована 

Баррі Боема (Barry Boehm) у 1988 році [Boehm, 1988]. Відмінною особливістю 

цієї моделі є спеціальна увага ризикам, що впливає на організацію життєвого 

циклу. 

Боем формулює "top-10" найбільш поширених (за пріоритетами) ризиків 

(використовується з дозволу автора): 

1.  Дефіцит фахівців. 

2.  Нереалістичні терміни і бюджет. 
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3.  Реалізація невідповідної функціональності. 

4.  Розробка неправильного інтерфейсу для користувачів. 

5.  "Золота сервіровка", перфекціонізм, непотрібна оптимізація і 

відточування деталей. 

6.  Безперервний потік змін. 

7.  Брак інформації про зовнішні компоненти, що визначають оточення 

системи або ті, що залучені в інтеграцію. 

8.  Недоліки в роботах, виконуваних зовнішніми (по відношенню до 

проекту) ресурсами. 

9.  Недостатня продуктивність готової системи. 

10.  "Розрив" в кваліфікації фахівців різних галузей знань. 

 

Рис.2.4. Оригінальна спіральна модель життєвого циклу розробки згідно Боема 
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Більша частина цих ризиків пов'язана з організаційними та процесними 

аспектами взаємодії фахівців у проектній команді. 

Сам Баррі Боем так характеризує спіральну модель розробки: 

"Головне досягнення спіральної моделі полягає в тому, що вона пропонує 

спектр можливостей адаптації вдалих аспектів існуючих моделей процесів 

життєвого циклу. У той же час, орієнтований на ризики підхід дозволяє 

уникнути багатьох складнощів, присутніх у цих моделях. У певних ситуаціях 

спіральна модель стає еквівалентном однієї з існуючих моделей. В інших 

випадках вона забезпечує можливість найкращого з'єднання існуючих підходів 

в контексті даного проекту. 

Спіральна модель володіє рядом переваг: 

Модель приділяє спеціальну увагу ранньому аналізу можливостей 

повторного використання. Це забезпечується, в першу чергу, в процесі 

ідентифікації та оцінки альтернатив. 

Модель припускає можливість еволюції життєвого циклу, розвиток і 

зміну програмного продукту. Головні джерела змін укладені в цілях, для 

досягнення яких створюється продукт. Підхід, що передбачає приховування 

інформації про деталі на певному рівні дизайну, дозволяє розглядати різні 

архітектурні альтернативи так, якби ми говорили про єдине проектне рішення, 

що зменшує ризик неможливості узгодження функціоналу продукту і цілей 

(вимог), що змінюються. 

Модель надає механізми досягнення необхідних параметрів якості як 

складову частину процесу розробки програмного продукту. Ці механізми 

будуються на основі ідентифікації всіх типів цілей (вимог) та обмежень на всіх 

"циклах" спіралі розробки. Наприклад, обмеження по безпеці можуть 

розглядатися як ризики на етапі специфікації вимог. 

Модель приділяє спеціальну увагу запобіганню помилок і відкиданню 

непотрібних, необгрунтованих або незадовільних альтернатив на ранніх 

етапах проекту. Це досягається явно певними роботами з аналізу ризиків, 
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перевірці різних характеристик створюваного продукту (включаючи 

архітектуру, відповідність вимогам і т.п.) і підтвердження можливості рухатися 

далі на кожному "циклі" процесу розробки. 

Модель дозволяє контролювати джерела проектних робіт і відповідні 

витрати. Мова йде про відповідь на питання - як багато зусиль необхідно 

затратити на аналіз вимог, планування, конфігураційне управління, 

забезпечення якості, тестування, формальну верифікацію і т.д. Модель, 

орієнтована на ризики, дозволяє в контексті конкретного проекту вирішити 

завдання прикладання адекватного рівня зусиль, що визначається рівнем 

ризиків, пов'язаних з недостатнім виконанням тих чи інших робіт. 

Модель не проводить різниці між розробкою нового продукту і 

розширенням (або супроводом) існуючого. Цей аспект дозволяє уникнути 

відношення до підтримки і супроводу як до "другорядної" діяльності. Такий 

підхід попереджає велику кількість проблем, що виникають в результаті 

приділення однакової уваги як звичайному супроводу, так і критичним 

питанням, пов'язаним з розширенням функціональності продукту, завжди 

асоційованим з підвищеними ризиками. 

Модель дозволяє вирішувати інтегровані завдання системної розробки, 

яка охоплює і програмну і апаратну складові продукту. Підхід, заснований на 

управлінні ризиками і можливості своєчасного відкидання непривабливих 

альтернатив (на ранніх стадіях проекту) скорочує витрати, його можна 

однаково застосовувати як до апаратної частини, так і до програмного 

забезпечення. 

Описуючи створену спіральну модель, Боем звертає увагу на те, що 

володіючи явними перевагами в порівнянні з іншими поглядами на життєвий 

цикл, необхідно уточнити, деталізувати кроки, тобто цикли спіральної моделі 

для забезпечення цілісного контексту для всіх осіб, залучених в проект (Боем 

формулює це так: "Needforfurtherelaborationofspiralmodelsteps. In general, the 

spiral model process steps need further elaboration to ensure that all software 
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development participants are operating in a consistent context.") . Організація ролей 

(відповідальності членів проектної команди), деталізація етапів життєвого 

циклу і процесів, визначення активів (артефактів) на різних етапах проекту, 

практики аналізу та попередження ризиків - все це питання вже конкретного 

процесного фреймворку або, як прийнято говорити, методології розробки. 

Деталізація процесів, ролей і активів - питання методології. Модель 

розробки, будучи концептуальним поглядом на створення продукту, вимагає, 

як і в будь-якому проекті, визначення ключових контрольних точок проекту - 

milestones. Це, у великій мірі, пов'язано зі спробою відповісти на запитання "де 

ми?". Питання, особливо актуальне для менеджерів і лідерів проектів, які 

відстежують хід їх виконання і планують подальші роботи. 

У 2000 році [Boehm, 2000], представляючи аналіз використання спіральної 

моделі і, зокрема, побудованого на її основі підходу MBASE - Model-Based 

(System) Architecting and Software Engineering (MBASE), Боем формулює 6 

ключових характеристик або практик, що забезпечують успішне застосування 

спіральної моделі: 

1. Паралельне, а не послідовне визначення артефактів (активів) проекту. 

2. Згода в тому, що на кожному циклі приділяється увага: 

  цілям та обмеженням, важливим для замовника; 

  згода в тому, що на кожному ціклі пріділяється увага альтернативам 

організації процесу і технологічних рішень, які закладаються в 

продукт; 

  ідентифікації та вирішенню ризиків; 

  оцінки з боку зацікавлених осіб (в першу чергу замовника); 

  досягнення згоди в тому, що можна і необхідно рухатись далі. 

3.  Використання міркувань, пов'язаних з ризиками, для визначення рівня 

зусиль, необхідного для кожної роботи на всіх циклах спіралі. 
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4.  Використання міркувань, пов'язаних з ризиками, для визначення 

рівня деталізації кожного артефакту, що створюється на всіх циклах 

спіралі. 

5.  Управління життєвим циклом в контексті зобов'язань усіх 

зацікавлених осіб на основі трьох контрольних точок: 

 Life Cycle Objectives (LCO); 

 Life Cycle Architecture (LCA); 

 Initial Operational Capability (IOC).  

6.  Приділення спеціальної уваги проектним роботам і артефактам 

системи (включаючи безпосередньо програмне забезпечення, що 

розроблюється, його оточення, а також експлуатаційні 

характеристики) та життєвого циклу (розробки та використання). 

Еволюціонування спіральної моделі, таким чином, пов'язане з питаннями 

деталізації робіт. Особливо варто виділити акцент на великій увазі до питань 

уточнення - вимог, дизайну та коду, тобто надання більшої важливості питань 

ітеративності, в тому числі, збільшення їх кількості при скороченні тривалості 

кожної ітерації. 

В результаті, можна визначити загальний набір контрольних точок в 

сьогоднішній спіральної моделі: 

 Concept of Operations (COO) – концепція використання системи; 

 Life Cycle Objectives (LCO) – мета і зміст життєвого циклу; 

 Life Cycle Architecture (LCA) – архітектура зміст життєвого циклу; тут 

можливо говорити про готовність концептуальної архітектури цільової 

програмної системи; 

 Initial Operational Capability (IOC) – перша версія створюваного 

продукту, що готова для експериментальної експлуатації; 

 FinalOperationalCapability (FOC) – готовый продукт, розгорнутий 

(встановлений та налаштований) для реальної експлуатації. 
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Оскільки поглядів на деталізацію опису життєвого циклу може бути багато 

- існують різні методології, серед яких найбільшого поширення набули: 

 Rational Unified Process (RUP); 

 Enterprise Unified Process (EUP); 

 Microsoft Solutions Framework (MSF) в обох уявленнях: MSF for Agile та 

MSF for CMMI (що була анонсована спочатку як “MSF Formal”); 

 Agile-практики (eXtreme Programming (XP), Feature Driven Development 

(FDD), Dynamic Systems Development Method (DSDM), SCRUM,...). 

2.2.5  Модель швидкої розробки прикладних програм RAD 

Одним з можливих підходів до розробки ПЗ в рамках спіральної моделі 

ЖЦ є методологія швидкої розробки прикладних програм RAD (Rapid 

Application Development). Під цим терміном звичайно розуміється процес 

розробки ПЗ, що містить 3 елементи: 

  невелику команду програмістів (від 2 до 10 осіб); 

  короткий, але ретельно пророблений виробничий графік (від 2 до 6 

міс.); 

  цикл, що повторюється, при якому розробники, в процесі того, як 

прогрма починає набувати форму, запитують і реалізують в продукті 

вимоги, отримані через взаємодію з замовником. 

Команда розробників повинна представляти з себе групу професіоналів, 

що мають досвід в аналізі, проектуванні, генерації коду і тестуванні ПЗ з 

використанням CASE-засобів. Члени колективу повинні також уміти 

трансформувати в робочі прототипи пропозиції кінцевих користувачів. 

Життєвий цикл ПЗ за методологією RAD складається з чотирьох фаз: 

  фаза аналізу і планування вимог; 

  фаза проектування; 

  фаза побудови; 
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  фаза впровадження. 

На фазі аналізу і планування вимог користувачі системи визначають 

функції, які вона повинна виконувати, виділяють найбільш пріоритетні з них, 

що вимагають опрацювання в першу чергу, описують інформаційні потреби. 

Визначення вимог виконується в основному силами користувачів під 

керівництвом фахівців-розробників. Обмежується масштаб проекту, 

визначаються тимчасові рамки для кожної з наступних фаз. Крім того, 

визначається сама можливість реалізації даного проекту у встановлених рамках 

фінансування, на даних апаратних засобах і т.п. Результатом даної фази повинні 

бути список і пріоритетність функцій майбутньої ІС, попередні функціональні 

та інформаційні моделі ІС. 

На фазі проектування частина користувачів бере участь в технічному 

проектуванні системи під керівництвом фахівців-розробників. CASE-засоби 

використовуються для швидкого отримання працюючих прототипів програм. 

Користувачі, безпосередньо взаємодіючи з ними, уточнюють і доповнюють 

вимоги до системи, які не були виявлені на попередній фазі. Більш детально 

розглядаються процеси системи. Аналізується і, при необхідності, корегується 

функціональна модель. Кожен процес розглядається детально. При 

необхідності для кожного елементарного процесу створюється частковий 

прототип: екран, діалог, звіт, що знімає невизначеності або неоднозначності. 

Визначаються вимоги розмежування доступу до даних. На цій же фазі 

відбувається визначення набору необхідної документації. 

Після детального визначення складу процесів оцінюється кількість 

функціональних елементів системи та приймається рішення про поділ ІС на 

підсистеми, що реалізуються однією командою розробників за прийнятний для 

RAD-проектів час – близько 60 – 90 днів. З використанням CASE-засобів 

проект розподіляється між різними командами (ділиться функціональна 

модель). Результатом даної фази повинні бути: 

  загальна інформаційна модель системи; 
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  функціональні моделі системи в цілому і підсистем, що 

реалізуються окремими командами; 

  точно визначені за допомогою CASE-засобу інтерфейси між 

підсистемами, що розроблялися автономно; 

  побудовані прототипи екранів, звітів, діалогів. 

Всі моделі та прототипи повинні бути отримані із застосуванням тих 

CASE-засобів, які будуть використовуватися в подальшому при побудові 

системи. Дана вимога викликана тим, що в традиційному підході при передачі 

інформації про проект з етапу на етап може відбутися фактично 

неконтрольоване спотворення даних. Застосування єдиного середовища 

зберігання інформації про проект дозволяє уникнути цієї небезпеки. 

На відміну від традиційного підходу, при якому використовувалися 

специфічні засоби прототипування, не призначені для побудови реальних 

додатків, а прототипи викидалися після того, як виконували завдання усунення 

невизначеностей в проекті, в підході RAD кожен прототип розвивається в 

частину майбутньої системи. Таким чином, на наступну фазу передається більш 

повна і корисна інформація. 

На фазі побудови виконується безпосередньо найшвидша розробка 

програми. На даній фазі розробники виконують ітеративну побудову реальної 

системи на основі моделей, отриманих в попередній фазі, а також вимог 

 абл. ейс на ьного характеру. Програмний код частково формується за 

допомогою автоматичних генераторів, які отримують інформацію 

безпосередньо з репозиторію CASE-засобів. Кінцеві користувачі на цій фазі 

оцінюють одержувані результати і вносять корективи, якщо в процесі розробки 

система перестає задовольняти визначеним раніше вимогам. Тестування 

системи здійснюється безпосередньо в процесі розробки. 

Після закінчення робіт кожної окремої команди розробників проводиться 

поступова інтеграція даної частини системи з іншими, формується повний 

програмний код, виконується тестування спільної роботи даної частини 
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програми з іншими, а потім тестування системи в цілому. Завершується фізичне 

проектування системи: 

  визначається необхідність розподілу даних; 

  проводиться аналіз використання даних; 

  проводиться фізичне проектування бази даних; 

  визначаються вимоги до апаратних ресурсів; 

  визначаються методи збільшення продуктивності; 

  завершується розробка документації проекту. 

Результатом фази є готова система, що задовольняє всім узгодженим 

вимогам. 

На фазі впровадження проводиться навчання користувачів, організаційні 

зміни і паралельно з впровадженням нової системи здійснюється робота з 

існуючою системою (до повного впровадження нової). Так як фаза побудови 

достатньо нетривала, планування та підготовка до впровадження повинні 

починатися заздалегідь, як правило, на етапі проектування системи. Наведена 

схема розробки ІС не є абсолютною. Можливі різні варіанти, залежні, 

наприклад, від початкових умов, в яких ведеться розробка: розробляється 

зовсім нова система; вже було проведено обстеження підприємства і існує 

модель його діяльності; на підприємстві вже існує деяка ІС, яка може бути 

використана в якості початкового прототипу або повинна бути інтегрована 

новою. 

Варто, однак, зазначити, що методологія RAD, як і будь-яка інша, не може 

претендувати на універсальність, вона придатна в першу чергу для відносно 

невеликих проектів, що розробляються для конкретного замовника. Якщо ж 

розробляється типова система, яка не є закінченим продуктом, а являє собою 

комплекс типових компонент, що централізовано супроводжуються, 

адаптуються до програмно-технічних платформ, СУБД, засобів 

телекомунікацій, організаційно-економічних особливостей об’єктів 
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впровадження та інтегруються з існуючими розробками, на перший план 

виступають такі характеристики проекту, як керованість і якість, які можуть 

увійти в суперечність з простотою і швидкістю розробки. Для таких проектів 

необхідні високий рівень планування і жорстка дисципліна проектування, 

суворе дотримання заздалегідь розроблених протоколів і інтерфейсів, що 

знижує швидкість розробки. 

Методологія RAD непридатна для побудови складних розрахункових 

програм, операційних систем або програм управління космічними кораблями, 

тобто програм, що вимагають написання великого обсягу (сотні тисяч рядків) 

унікального коду. 

Не підходять для розробки за методологією RAD програми, в яких 

відсутня яскраво виражена  абл. ейс на частина, що наочно визначає логіку 

роботи системи (наприклад, додатки реального часу) і програми, від яких 

залежить безпека людей (наприклад, керування літаком або атомною 

електростанцією), так як ітеративний підхід передбачає, що перші кілька версій 

напевно не будуть повністю працездатні, що в даному випадку виключається. 

Оцінка розміру програм робиться на основі так званих функціональних 

елементів (екрани, повідомлення, звіти, файли і т.п.) Подібна метрика не 

залежить від мови програмування, на якій ведеться розробка. Розмір програми, 

яка може бути розроблена за методологією RAD, для добре налагодженого 

середовища розробки ІС з максимальним повторним використанням 

програмних компонентів, визначається як показано в  абл..1. 

Таблиця 1. Оцінка розміру програм визначається на основі функціональних 

елементів 

< 1000 функціональних 

елементів 

одна людина 

1000-4000 функціональних 

елементів 

одна команда розробників 

> 4000 функціональних 

елементів 

4000 функціональних елементів на одну 

команду розробників 

 



Розробка інформаційних ресурсів та систем 
 

 

Таким чином, основні принципи методології RAD наступні: 

  розробка програм ітераціями; 

 повне завершення робіт на кожному з етапів життєвого циклу не є 

обов’язковим; 

  обов’язкове залучення користувачів в процес розробки ІС; 

  необхідне застосування CASE-засобів, що забезпечують цілісність 

проекту; 

  застосування засобів управління конфігурацією, що полегшують 

внесення змін до проекту і супровід готової системи; 

  необхідне використання генераторів коду; 

  використання прототипування, що дозволяє детальніше з’ясувати і 

задовольнити потреби кінцевого користувача; 

  тестування і розвиток проекту, здійснюють одночасно з розробкою; 

  розробка невеликою, але добре керованою командою професіоналів; 

  ефективне керівництво розробкою системи, чітке планування і 

контроль виконання робіт. 

2.3  Адаптовані моделі 

Іноді керівник проекту вибирає модель життєвого циклу з якої-небудь 

книги і потім керується нею в процесі розробки. В деяких випадках може 

виявитися, що відсутня саме та модель, яка в достатній мірі відповідала б 

потребам проекту. Припустимо, що необхідним є життєвий цикл, в якому 

передбачені можливі ризики, але застосування спіральної моделі невиправдано. 

У цьому випадку потрібно почати зі спіральної моделі і адаптувати її до певних 

потреб. А якщо необхідно забезпечити функціональні можливості на рівні 

інкрементів, але також необхідно взяти до уваги питання, пов'язані з надійністю 

системи? Тоді потрібно буде об'єднати інкрементну модель з V-подібною 

моделлю. Далі наведено кілька прикладів адаптованих моделей. 
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2.3.1 Параллельній інжиніринг 

Процес паралельного інжинірингу (Concurrent engineering, CE) полягає у 

створенні продуктів більш високої якості за менший період часу.  

Основний принцип використання цього методу полягає в тому, що всі 

аспекти життєвого циклу проекту повинні враховуватися в процесі від 

проектування до виробництва якомога раніше. Завдяки ранньому аналізу більш 

пізніх етапів життєвого циклу виявляються проблеми, які виникають далі в 

процесі розробки, а значить, це буде сприяти прийняттю продуманих і 

обгрунтованих рішень протягом усього процесу розробки. 

Метод паралельного інжинірингу успішно використовується для 

проектування ПЗ. При виконанні великих проектів відстеження стану на 

головних фазах життєвого циклу може забезпечити створення у вищій мірі 

спрощеної моделі.  

У загальних рисах можна відзначити, що, як правило, паралельний 

інжиніринг складається з декількох дій (збір вимог, розробка проекту, 

кодування, тестування і т.д.), які здійснюються одночасно. Крім того, внутрішні 

чи зовнішні продукти проекту можуть знаходитися в одному з декількох станів 

(у стані розробки, аналізу, перевірки, очікування наступної стадії та ін).  

При використанні цього методу слід оцінити можливі технічні ризики, 

щоб визначити, чи сумісна нова технологія з методикою прискореної розробки, 

залишити вільне місце в графіку розробки, періодично робити оцінку 

технологічного процесу для визначення того, чи є він все ще сумісним з 

побудованим планом, і щоб, як і при використанні більш традиційних життєвих 

циклів, забезпечити основу для проведення оцінки та тестування, оскільки 

ігнорування цих дії пов'язане з крайнім ризиком. 
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2.3.2 Принцип V-подібної інкрементної моделі 

Розробка хорошої моделі життєвого циклу проекту означає завчасні 

капіталовкладення, наприклад, створення традиційної V-подібною моделі, 

змішаної з інкрементною, ітеративною моделлю розробки. 

В цій моделі зроблена спроба збалансувати потребу в адміністративному 

контролі з потребами в технічній інновації та ситуативнії динаміці.  

Успішне використання V-подібної моделі тісно пов'язане з тим, що 

відбувається в контрольних точках. Ці точки являють собою формальні 

механізми, що визначають спільне прийняття певних рішень по переходу до 

наступної фази з боку менеджерів і розробників. Разом з періодичним 

проведенням оглядів керівництвом і попередніх переглядів, контрольні точки 

спонукають до обговорення питань, ризиків та альтернатив. Значення кожної 

контрольної точки необхідно чітко визначити в рамках всього процесу. За 

такою високорівневою моделлю криються конкретні плани, засновані на 

точних попередніх оцінках і чітко визначених контрольних точках 

проектування, що сприяють досягненню кінцевого результату. 

2.4  Загальні вимоги до методології та технології 

Методології, технології та інструментальні засоби проектування (CASE-

засоби) складають основу проекту будь-якої ІС. Методологія реалізується через 

конкретні технології і стандарти, що їх підтримують, методики та 

інструментальні засоби, які забезпечують виконання процесів ЖЦ. 

Технологія проектування визначається як сукупність трьох складових: 

  покрокової процедури, яка визначає послідовність технологічних 

операцій проектування (рис. 2.5); 

  критеріїв і правил, що використовуються для оцінки результатів 

виконання технологічних операцій; 

  нотацій (графічних і текстових засобів), що використовуються для 

опису проектованої системи. 
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Рис. 2.5. Представлення технологічної операції проектування 

Технологічні інструкції, що складають основний зміст технології, повинні 

складатися з опису послідовності технологічних операцій, умов, в залежності 

від яких виконується та чи інша операція, та опису самих операцій. 

Технологія проектування, розробки і супроводу ІС повинна задовольняти 

наступним загальним вимогам: 

 технологія повинна підтримувати повний ЖЦ ПЗ; 

 технологія повинна забезпечувати гарантоване досягнення цілей 

розробки ІС з заданою якістю і у встановлений час; 

 технологія повинна забезпечувати можливість виконання великих 

проектів у вигляді підсистем (тобто можливість декомпозиції 

проекту на складові частини, що розробляються групами виконавців 

обмеженою чисельності з подальшою інтеграцією складових 

частин). Досвід розробки великих ІС показує, що для підвищення 

ефективності робіт необхідно розбити проект на окремі слабозв'язані 

з даними і функціями підсистеми. Реалізація підсистем повинна 

виконуватися окремими групами фахівців. При цьому необхідно 

забезпечити координацію ведення спільного проекту і виключити 
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дублювання результатів робіт кожної проектної групи, що може 

виникнути в силу наявності загальних даних і функцій; 

 технологія повинна забезпечувати можливість ведення робіт з 

проектування окремих підсистем невеликими групами (3-7 чоловік). 

Це обумовлено принципами керованості колективу і підвищення 

продуктивності за рахунок мінімізації числа зовнішніх зв'язків; 

 технологія повинна забезпечувати мінімальний час отримання 

працездатної ІС. Мова йде не про терміни готовності всієї ІС, а про 

терміни реалізації окремих підсистем. Реалізація ІС в цілому в 

короткі терміни може потребувати залучення великої кількості 

розробників, при цьому ефект може виявитися нижче, ніж при 

реалізації в коротші терміни окремих підсистем меншою кількістю 

розробників. Практика показує, що навіть за наявності повністю 

завершеного проекту, впровадження йде послідовно по окремим 

підсистем; 

 технологія повинна передбачати можливість керування 

конфігурацією проекту, ведення версій проекту та його складових, 

можливість автоматичного випуску проектної документації та 

синхронізацію її версій з версіями проекту; 

 технологія повинна забезпечувати незалежність проектних рішень, 

що виконуються від засобів реалізації ІС (систем керування базами 

даних (СКБД), операційних систем, мов і систем програмування); 

 технологія повинна бути підтримана комплексом узгоджених CASE-

засобів, що забезпечують автоматизацію процесів, які виконуються 

на всіх стадіях ЖЦ.  

Реальне застосування будь-якої технології проектування, розробки і 

супроводу ІС в конкретній організації і конкретному проекті неможливо без 

розробки ряду стандартів (правил, угод), які повинні дотримуватися всіма 

учасниками проекту. До таких стандартів належать наступні: 
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 стандарт проектування; 

 стандарт оформлення проектної документації; 

 стандарт для користувача інтерфейсу. 

Стандарт проектування має визначати: 

 набір необхідних моделей (діаграм) на кожній стадії проектування і 

ступінь їх деталізації; 

 правила фіксації проектних рішень на діаграмах, в тому числі: 

правила іменування об'єктів (включаючи угоди за термінологією), 

набір атрибутів для всіх об'єктів та правила їх заповнення на кожній 

стадії, правила оформлення діаграм, включаючи вимоги до форми та 

розмірів об'єктів, і т. д.; 

 вимоги до конфігурації робочих місць розробників, включаючи 

налаштування операційної системи, налаштування CASE-засобів, 

загальні налаштування проекту і т. д.; 

 механізм забезпечення спільної роботи над проектом, у тому числі: 

правила інтеграції підсистем проекту, правила підтримки проекту в 

однаковому для всіх розробників стані (регламент обміну проектної 

інформацією, механізм фіксації загальних об'єктів і т.д.), правила 

перевірки проектних рішень на несуперечність і т. д. 

Стандарт оформлення проектної документації повинен визначати: 

 комплектність, склад і структуру документації на кожній стадії 

проектування; 

 вимоги до її оформлення (включаючи вимоги до змісту розділів, 

підрозділів, пунктів, таблиць і т.д.), 

 правила підготовки, розгляду, узгодження і затвердження 

документації із зазначенням граничних термінів для кожної стадії; 

 вимоги до налаштування видавничої системи, що використовується в 

якості вбудованого засобу підготовки документації; 
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 вимоги до налаштування CASE-засобів для забезпечення підготовки 

документації відповідно до встановлених вимог. 

Стандарт інтерфейсу користувача повинен визначати: 

 правила оформлення екранів (шрифти і кольорова палітра), склад і 

розташування вікон і елементів керування; 

 правила використання клавіатури і миші; 

 правила оформлення текстів допомоги; 

 перелік стандартних повідомлень; 

 правила обробки реакції користувача. 

2.5  Висновки 

1. Поняття життєвого циклу програмного забезпечення  - одне із базових 

понять методології проектування ІС, що представляє собою безперервний 

процес, який починається з моменту прийняття рішення про необхідність 

створення ПЗ і закінчується в момент його повного вилучення з експлуатації.  

2. Основним нормативним документом, що регламентує ЖЦ ПЗ, є 

міжнародний стандарт ISO / IEC 12207, який описує 17 процесів життєвого 

циклу, розподілених за трьома категоріями - групами процесів (основні, 

допоміжні, організаційні) та визначає високорівневу архітектуру життєвого 

циклу.  

3. Найбільш розповсюдженими є наступні моделі життєвого циклу: 

каскадна (водопадна) або послідовна, V-подібна модель, ітеративна і 

інкрементальна - еволюційна (гібридна, змішана) модель, спіральна (spiral) або 

модель Боема, модель швидкої розробки прикладних програм RAD та 

адаптовані моделі. 

4. Всі моделі ЖЦ ПЗ являють собою логічно побудовану послідовність дій, 

починаючи з визначення потреби і закінчуючи виробництвом ПЗ. Кожна 

модель являє собою процес, який структурно складається з етапів, спрямованих 

на забезпечення цілісності відповідних субкомпонентних дій. Кожна фаза 
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знижує ступінь ризику при виконанні проекту, що досягається завдяки 

застосуванню критеріїв входу і виходу для визначення подальшого ходу дій. По 

завершенні кожної фази отримують внутрішні або результативні зовнішні дії. 

5. Модель, обрана для будь-якого проекту, повинна забезпечувати потреби 

організації, відповідати типу виконуваних робіт, а також навичкам і 

інструментальним засобам, які є у фахівців-практиків. 

6. В кожному проекті, що виконується організацією, можна застосувати 

окрему модель життєвого циклу, яка піддається налаштуванню. Реалізація 

процесу розробки ПЗ повинна бути гнучкою, що забезпечується за допомогою 

адаптованих моделей життєвого циклу розробки ПЗ. 

7. Методології, технології та інструментальні засоби проектування 

складають основу проекту будь-якої ІС. Методологія реалізується через 

конкретні технології і стандарти, що їх підтримують, методики та 

інструментальні засоби, які забезпечують виконання процесів ЖЦ. 

2.6  Запитання для самоконтролю 

1. Що собою представляє життєвий цикл ПЗ? 

2. Який основний нормативний документ регламентує ЖЦ ПЗ? Які 

процеси він описує? 

3. З яких основних етепів складається життєвий цикл ПЗ? 

4. Який принцип організації каскадної моделі життєвого циклу ПЗ?  

5. Назвіть її переваги, недоліки та випадки використання. 

6. Назвіть основні фази каскадної моделі життєвого циклу ПЗ. 

7. Який принцип організації V-подібної моделі життєвого циклу ПЗ?  

8. Назвіть її переваги, недоліки та випадки використання. 

9. Дайте означення поняттю ітеративна (інкрементальна) модель. 

10. Який принцип організації спіральної моделі життєвого циклу ПЗ?  

11. Назвіть її переваги, недоліки та випадки використання. 
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12. В чому полягає принцип моделі швидкої розробки прикладних 

програм RAD? 

13. В чому полягає принцип розробки адаптованих моделей? Наведіть 

приклади. 

14. Якими є загальні вимоги до методології та технології розробки ПЗ? 
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3 УПРАВЛІННЯ ВИМОГАМИ 

На сьогоднішній день різноманітність програмних систем, які створює 

одна компанія - дуже велика. Хоча зараз і існують тенденції до спеціалізації 

ринку розробки програмного забезпечення (ПЗ), проте, особливості світової 

економіки і багато інших причин призводять до того, що чітко спеціалізованих 

компаній небагато. Багато областей відчувають великий дефіцит окремих 

програмістів і цілих колективів і компаній, що добре розбираються в їх 

специфіці. Прикладом такої області може бути телебачення, де про дану 

проблему відкрито говорять на засіданнях різних міжнародних співтовариств. 

Крім того, ПЗ продовжує проникати у все нові і нові сфери людської 

діяльності, і сформулювати адекватні вимоги в цьому випадку виявляється 

дуже важким завданням. 

Навіть якщо мова йде про одну, визначену область, то відсоток нових, 

унікальних рис систем, що належать цій області, високий: за поєднанням 

характеристик, за особливостями середовища виконання і вимогами до 

інтеграції, по розподіленості інформації про вимоги серед працівників 

компанії-замовника. Все це несе на собі дуже великий відбиток 

індивідуальності замовника - персональної або його компанії, - сильно 

пов'язано зі специфікою його бізнесу, що використовується в цій галузі 

обладнання. 

Крім того, існують труднощі в розумінні між замовником та 

програмістами, а ще - в мінливості ПЗ (вимоги мають тенденцію змінюватися в 

ході розробки). 

У підсумку, зовсім не очевидно, що та система, яку хоче замовник, взагалі 

може бути розроблена. Або те, як зрозуміли і втілили завдання розробники, 

виявиться зручним, затребуваним на ринку. 
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Помилки і різночитання, які виникають при виявленні вимог до системи, 

виявляються одними з найдорожчих. Вимоги - це те вихідне розуміння 

завдання розробниками, яке є основою всієї розробки. 

Розглянемо докладніше питання мінливості ПЗ і її причини. 

Змінюється ситуація на ринку, для якого призначалася система або вимоги 

до системи змінюються через перспективи продажу ще неготової системи. 

У ході розробки виникають проблеми і труднощі, в силу яких підсумкова 

функціональність змінюється (видозмінюється, урізається). 

Замовник може змінювати своє власне бачення системи: чи то він краще 

розуміє, що йому насправді треба, чи то з'ясовується, що він щось упустив з 

самого початку, чи то з'ясовується, що розробники його не так зрозуміли. У 

підсумку - замовник хоче іншого. 

Мінливість вимог по ходу розробки дуже болісно позначається на 

продукті. Приміром, ще не створену систему відділ продажів починає активно 

продавати, в силу чого надходить величезний потік додаткових вимог. Всі їх 

реалізувати в повному обсязі не вдається, в результаті система виявляється 

набором демо-функціональності. 

3.1 Програмні вимоги 

Програмні вимоги - Software Requirements - властивості програмного 

забезпечення, які повинні бути належним чином представлені в ньому для 

вирішення конкретних практичних задач. Дана галузь знань стосується питань 

вилучення (збору), аналізу, специфікації і затвердження вимог. 

Досвід індустрії інформаційних технологій однозначно показує, що 

питання, пов'язані з управлінням вимогами, надають критично-важливий вплив 

на програмні проекти, певною мірою - на сам факт можливості успішного 

завершення проектів. Тільки систематична робота з вимогами дозволяє 

коректним чином забезпечити моделювання задач реального світу і 

формулювання необхідних приймальних тестів для того, щоб переконатися у 
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відповідності створюваних програмних систем критеріям, заданим реальним 

практичним потребам.  

На практиці часто застосовується підхід, який використовується в різних 

методологіях розробки ПЗ і базується на визначенні груп вимог до продукту. 

Такий підхід зазвичай включає групи (типи, категорії) вимог, наприклад: 

системні, програмні, функціональні, нефункціональні (зокрема, атрибути 

якості) і т.п. Класичний приклад (рис. 1) високорівневого структурування груп 

вимог як вимог до продукту описаний в роботах одного з класиків дисципліни 

управління вимогами - Карла Вігерса. 

 

Рис. 3.1. Рівні вимог за Вігерсом [Вігерс, 2003]
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Рис.3.2. Галузь знань "Програмні вимоги" [SWEBOK, 2004] 
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Сама структура обговорюваної області знань у великій мірі сумісна зі 

стандартами IEEE 12207.x, ISO / IEC 12207. Галузь знань управління вимогами 

включає 7 секцій (рис. 3.2). Крім того, дана область знань тісно пов'язана з 

наступними областями: 

 Software Design 

 Software Testing 

 Software Maintenance 

 Software Configuration Management 

 Software Engineering Management 

 Software Engineering Process 

 Software Quality 

3.1.1   Основи програмних вимог  

Основи програмних вимог (Software Requirements Fundamentals) 

включають: 

1) Визначення вимог (Definition of a Software Requirement) - в даному 

випадку мається на увазі не процес визначення (витягу, збору, формування, 

формулювання) вимог, а дається саме поняття "вимоги", як такого, і 

відзначаються його основні характеристики, наприклад, верифікованість 

(перевірюваність) вимоги. 

Важливо звернути увагу на такі визначення поняття "вимога" (на основі 

робіт Вігерса і стандарту IEEE Standard Glossary of Software Engineering 

Terminology, 1990): 

 Умова або можливість, що потребує користувач для вирішення завдань 

або досягнення цілей. 

 Умова або можливість, які повинні задовольнятися 

системою/компонентом системи або якими система/компонент системи 
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повинна володіти для забезпечення умов контракту, стандартів, специфікацій 

або іншими регулюючими документами. 

 Документальна репрезентація (зафіксоване уявлення, визначення, опис) 

умов або можливостей, перерахованих в попередніх пунктах. 

 2) Вимоги до продукту та процесу (Product and Process Requirements) - 

проводиться розмежування відповідних вимог як властивостей продукту, який 

необхідно отримати, і процесу, за допомогою якого продукт буде 

створюватися; наголошується, що ряд вимог може бути закладений неявно і 

програмні вимоги можуть породжувати вимоги до процесу, наприклад: робота 

в режимі 24x7 (як бізнес-вимога) напевно призведе до обмеження вибору тих 

чи інших програмних засобів, платформ розгортання та архітектурних рішень; 

у свою чергу, вибір платформи J2EE (Java 2 Enterprise Edition) і її реалізації у 

вигляді конкретного сервера додатків практично напевно потребує 

застосування модульного тестування (Unit testing) як практики процесу 

розробки і JUnit, як інструменту реалізації цієї практики. 

 3) Функціональні та нефункціональні вимоги (Functional and Non-

functional Requirements) - функціональні вимоги задають "що" система повинна 

робити; нефункціональні - з дотриманням "яких умов" (наприклад, швидкість 

відгуку під час заданої операції); часто функціональні вимоги представляють у 

вигляді сценаріїв (варіантів використання) Use Сase. 

На основі робіт Вігерса, Лефінгвелла і Відріга, Коберна, а також інших 

експертів, можливо привести класифікацію різних категорій (видів) вимог і 

пов'язаних з ними понять, найважливіших з точки зору їх розуміння і 

подальшого практичного застосування: 

 Потреби (needs) - відображають проблеми бізнесу, персоналії чи 

процесу, які повинні бути співвіднесені з використанням або придбанням 

системи. 

 Група функціональних вимог 
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a. Бізнес-вимоги (Business Requirements) - визначають високорівневі 

цілі організації або клієнта (споживача) - замовника розроблюваного 

програмного забезпечення. 

b. Вимоги користувачів (User Requirements) - описують цілі/завдання 

користувачів системи, які повинні досягатися/виконуватися 

користувачами за допомогою створюваної програмної системи. Ці 

вимоги часто представляють у вигляді варіантів використання (Use 

Cases). 

c. Функціональні вимоги (Functional Requirements) - визначають 

функціональність (поведінку) програмної системи, яка повинна бути 

створена розробниками для надання можливості виконання 

користувачами своїх обов'язків в рамках бізнес-вимог і в контексті 

вимог користувача.  

 Група нефункціональних вимог (Non-Functional Requirements) 

a. Бізнес-правила (Business Rules) (БП) - включають або пов'язані з 

корпоративними регламентами, політиками, стандартами, 

законодавчими актами, внутрішньо-корпоративними ініціативами 

(наприклад, прагнення досягти зрілості процесів по CMMI 4-го 

рівня), обліковими практиками, алгоритмами обчислень і т. д. 

Насправді, досить часто можна бачити недостатньо уваги такого 

роду вимогам з боку співробітників ІТ-департаментів і, зокрема, 

технічних фахівців, залучених до проекту. Business Rules Group дає 

розуміння бізнес-правила, як "положення, які визначають чи 

обмежують деякі аспекти бізнесу. Вони мають на увазі організацію 

структури бізнесу, контролюють або впливають на поведінку 

бізнесу". Бізнес-правила часто визначають розподіл відповідальності 

в системі, відповідаючи на питання "хто буде здійснювати 

конкретний варіант, сценарій використання" або диктують появу 

деяких функціональних вимог.  
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b. У контексті дисципліни управління проектами (вже поза проектом 

розробки програмного забезпечення, але виконання бізнес-проектів і 

бізнес-процесів) такі правила володіють високим значенням і, саме 

вони, часто визначають обмеження бізнес-проектів, для 

автоматизації яких створюється відповідне програмне забезпечення. 

c. Зовнішні інтерфейси (External Interfaces) - часто підміняються 

"інтерфейсом коистувачів". Насправді питання організації 

інтерфейсу користувача безумовно важливі в даній категорії вимог, 

однак, конкретизація аспектів взаємодії з іншими системами, 

операційним середовищем (наприклад, запис в журнал подій 

операційної системи), можливостями моніторингу при експлуатації - 

все це не стільки функціональні вимоги (до яких помилково 

приписують іноді такі характеристики), скільки питання інтерфейсів, 

так як функціональні вимоги пов'язані безпосередньо з 

функціональністю системи, спрямованої на вирішення бізнес-потреб. 

d. Атрибути якості (Quality Attributes) - описують додаткові 

характеристики продукту у різних "вимірах", важливих для 

користувачів та/або розробників. Атрибути стосуються питань 

інтероперабельності (прозорості взаємодії з іншими системами), 

цілісності, стійкості і т.п.   

e. Обмеження (Constraints) - формулювання умов, модифікуючих 

вимоги або набори вимог, звужуючи вибір можливих рішень по їх 

реалізації. Зокрема, до них можуть відноситися параметри 

продуктивності, що впливають на вибір платформи реалізації та/або 

розгортання (протоколи, сервери додатків, баз даних, ...), які, в свою 

чергу, можуть відноситися, наприклад, до зовнішніх інтерфейсів. 

 Системні вимоги (System Requirements) - іноді класифікуються як 

складова частина групи функціональних вимог (не плутайте з безпосередньо 

"функціональними вимогами"). Описують високорівневі вимоги до 
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програмного забезпечення, що містить кілька або багато взаємопов'язаних 

підсистем і додатків. При цьому, система може бути як цілком програмною, так 

і складатися з програмної та апаратної частин. У загальному випадку, частиною 

системи може бути персонал, що виконує певні функції системи, наприклад, 

авторизація виконання певних операцій з використанням програмно-апаратних 

підсистем. 

Необхідно зробити декілька важливих зауважень до бізнес-правил. Бізнес 

правила, як такі, є предметом вивчення різних фахівців в області як бізнес-

моделювання, так і програмної інженерії в цілому. Практика розробки 

програмних вимог включає ідентифікацію та опис бізнес-правил як самостійних 

артефактів. Наприклад, методологія RUP виділяє окремий артефакт Business 

Rule в рамках дисципліни Business Modeling. Всі бізнес-правила, в рамках даної 

дисципліни, ідентифікуються і описуються в документі Business Rules 

Document. При розробці вимог, в сценаріях Use Cases зазвичай включається 

посилання на вже описане бізнес-правило. Скотт Амблер (див. 

www.agilemodeling.com/artifacts/) так само виділяє бізнес-правило як один з 

артефактів, який використовують в сімействі Agile методологій. 

В даний час розроблені методи і підходи формального представлення 

бізнес-правил, аж до формальних мов опису (використання OCL – Object 

Constraint Language,  BRML – Business Rules Markup Language). 

Бізнес-правила можуть бути не тільки використані при визначенні вимог 

до розроблюваного ПЗ, але й можуть окремо оформлятися в проекті ПЗ (клас 

або група класів), відбиваючись в кінцевому підсумку в програмному коді на 

певній мові програмування. Існують спеціалізовані інструментальні засоби і 

бібліотеки, що дозволяють розробляти і підтримувати програми, що інтенсивно 

використовують бізнес-правила.  

Розглядаючи бізнес-правила, як артефакти, що відносяться до області 

програмних вимог, можна дати одне з пояснень, чому БП відносять до 

нефункціональних вимог: Наприклад, при написанні певного кроку в сценарії 
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use case, використовується посилання на бізнес правило: «... система проводить 

розрахунок вартості відповідно з бізнес-правилом BP41 ... ». В свою чергу дане 

бізнес-правило може визначати алгоритм розрахунку вартості. Тобто «з 

дотриманням яких умов система робить розрахунок». 

Одним з найбільш відомих фахівців з BR є Рональд Росс, автор книги 

«Principles of the Business Rule Approach» (Ronald G. Ross. «Principles of the 

Business Rule Approach», 2003). 

На рівні з представленою класифікацією вимог, можуть використовуватися 

й інші підходи. 

Навіть у межах цієї класифікації, існують і різні погляди на її 

інтерпретацію і деталізацію. Наприклад, можливо визначати високорівневі 

можливості (ключові характеристики, особливості) - features 

розроблювального продукту. Іноді, такі можливості деталізуються в сенсі 

функціональних вимог в деяких agile-техніках, наприклад, FDD - Feature-Driven 

Development (як ви бачите аж до самої назви цілого комплексу практик, методу 

розробки). 

Вігерс, описує feature як "безліч логічно пов'язаних функціональних вимог, 

які надають певні можливості для користувача і задовольняють бізнес-цілям 

<організації>". З точки зору маркетингу програмного забезпечення, як зазначає 

Вігерс, feature це «група вимог, що пізнається зацікавленими особами, які 

залучені до процесу прийняття рішення з придбання ПЗ - це список <відмінних 

особливостей або можливостей, характеристик>, що присутній в описі 

продукту». У той же час, Леффінгвелл і Відріг (D.Leffingwell, D. Widrig, 

Managing Software Requirements: A Use Case Approach, Second Edition, 2003) 

визначають feature як "сервіси, які надає система для задоволення однієї чи 

більше потреб зацікавлених осіб (stakeholders needs) ". Ними ж зазначається, що 

в реальних проектах можуть бути не визначені stakeholders needs, але існувати 

features можуть і самостійно (як і stakeholder needs), і звичайно ж можливе 

існування і stakeholder needs і features з взаємним трасуванням.   
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Kurt Bittner & Ian Spence в своїй книзі "Use Case Modeling" (Kurt Bittner, 

Ian Spence. Use Case Modeling, 2002), дають схоже, хоча і більш формальне 

визначення features. Вони відзначають, що features можуть відноситися як до 

функціональних, так і до нефункціональних вимог. І можуть змінюватися від 

версії до версії продукту. 

Аналізуючи різні джерела на предмет роботи з features, слід зазначити 

наступне: 

З точки зору інженерії вимог, features є самостійним артефактом, який 

може бути співвіднесений як з функціональними вимогами, так і з 

нефункціональними (в т.ч. з обмеженнями проектування або атрибутами 

якості). 

Необхідно також відзначити, що Features володіють певним дуалізмом у 

своїй інтерпретації, залежним від контексту конкретного продукту - з одного 

боку це може бути «той самий список характеристик, вказаний на коробці 

продукту» в разі створення «коробочного ПЗ», з іншого боку це може бути 

списком високорівневих можливостей системи, наприклад при розробці на 

замовлення ПЗ автоматизації бізнес-процесів конкретної організації. 

Features можуть бути різного рівня деталізації - від виразу високорівневих 

можливостей системи (наприклад, «Розрахунок заробітної плати ...»), до досить 

конкретних вимог (наприклад, «Автоматичне повідомлення Клієнта по e-mail 

про резервування товару на складі») 

 4) Незалежні або загальні властивості (Emergent Properties) - ці 

властивості позначають вимоги, які адресовані до системи в цілому, і не 

можуть бути співвіднесені з окремими її елементами. Тобто дані вимоги 

відносяться до того синергетичного ефекту, яким може володіти така система 

(«ціле більше, ніж сума його частин»). Прикладом може служити вимога до 

«пропускної здатність» кол-центру, яка буде залежати від того, яким чином 

будуть взаємодіяти комунікаційне обладнання, оператор і програмне 

забезпечення в конкретних умовах. 
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 5) Вимоги з кількісною оцінкою (Quantifiable Requirements) - вимоги, що 

піддаються кількісному визначенню/вимірюванню, наприклад, система повинна 

забезпечити пропускну спроможність "стільки-то запитів в секунду"; в той же 

самий час, вкрай важливо розуміти, що постановка питання (тобто 

формулювання вимоги) у формі "система повинна забезпечити зростання 

пропускної спроможності" без зазначення конкретних кількісних характеристик 

є некоректно визначеною вимогою. 

При цьому, наприклад, вимога "система повинна вести журнал підключень 

користувачів" може і повинна деталізуватися з точки зору опису інформації, 

яку необхідно зберігати в журналі, проте, така вимога вже не буде кількісною 

вимогою. А вимогу з формулюванням "система повинна володіти інтуїтивно-

зрозумілим інтерфейсом для користувача" – не перевіряємо.  

Більшість вимог з кількісною оцінкою відносяться до атрибутів якості.  

В якості прикладу можна навести реальну вимогу, присутню в реальному 

проекті по електронному документообігу:  

Система повинна проводити пошук документів <певного виду> за час, що 

не перевищує 5 секунд". Це типова вимога з кількісною оцінкою, в якій 

визначена верхня межа діапазону часу, за який має бути здійснений пошук 

документів. Цей атрибут якості системи існує в контексті певної 

функціональної вимоги про можливості пошуку документів за певними 

критеріями. І цей контекст або зв'язок має бути визначений або явно, в рамках 

ієрархії вимог, або за допомогою трасування, між вимогами різних видів 

(функціонального і атрибуту якості). Вігерс у своїй книзі виділяє вимоги по 

продуктивності системи в окремий вид вимог, тим не менш вони входять у 

поняття нефункціональних вимог або атрибутів якості. 

 6) Системні вимоги та програмні вимоги (System Requirements and 

Software Requirements) - даний поділ базується на визначенні "системи", даному 

INCOSE (International Council on Systems Engineering) "комбінація 

взаємодіючих елементів <створена> для досягнення певних цілей; може 
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включати апаратні засоби, програмне забезпечення, вбудоване ПЗ, інші кошти, 

людей, інформацію, техніки (підходи), служби та інші елементи "; таким чином, 

мається на увазі, що система є більш ємним поняттям, ніж програмне 

забезпечення і включає оточення, в якому функціонує ПЗ, як таке; звідси, 

природним чином, випливають вимоги до системи в цілому і до програмного 

забезпечення (або програмної системи), зокрема.  

3.1.2 Процес роботи з вимогами  

Дана секція вводить процеси, що стосуються питань роботи з вимогами і 

"з’єднує" в єдине ціле решту п'ять секцій галузі знань, присвяченій вимогам до 

програмного забезпечення. 

Модель процесу визначення вимог: 

 Не є дискретним; це постійно діючий процес на всіх етапах життєвого 

циклу програмного забезпечення. Процес роботи з вимогами ініціюється на 

початку проекту і триває протягом усього життєвого циклу, аж до завершення 

проекту. Наприклад, функціональні тести створюються відповідно до 

функціональних вимог до програмної системи і зазвичай виконуються, в тому 

числі, при проведенні приймальних випробувань.  

 Ідентифікує програмні вимоги як елементи конфігурації (в термінах 

конфігураційного забезпечення) і контролює їх з використанням тих же 

практик конфігураційного управління, що і для інших активів програмних 

проектів (наприклад, файлів або запитів на зміни). 

 Вимагає адаптації до проектного та/або організаційного контексту, в 

рамках якого ведеться відповідний програмний проект. 

Зокрема, тема процесу визначення вимог стосується тих питань, які 

охоплюються в рамках збору, аналізу, специфікації і затвердження вимог з 

точки зору організації цих видів діяльності для різних типів проектів і 

значимості тих чи інших обмежень по відношенню до процесу.  
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Учасники процесів (Process Actors) 

Тут вводиться поняття "ролі" і дається розуміння "ролей" для людей, які 

беруть участь у процесі роботи з вимогами. Таких людей також називають 

"зацікавленими особами" (у даному контексті - software stakeholders). 

Зацікавлена особа - хтось, що має можливість (у тому числі, матеріальну) 

вплинути на реалізацію проекту/продукту. 

Типові приклади ролей: 

 Користувачі (Users): група, що охоплює тих людей, хто буде 

безпосередньо використовувати програмне забезпечення; користувачі можуть 

описати завдання, які вони вирішують (планують вирішувати) з використанням 

програмної системи, а також очікування по відношенню до атрибутів якості, що 

відображаються в вимогах користувача.  

 Замовники (Customers): ті, хто відповідають за замовлення програмного 

забезпечення або, в загальному випадку, є цільовою аудиторією на ринку 

програмного забезпечення (утворюють цільовий ринок ПЗ);  

 Аналітики (Market analysts): продукти масового ринку програмного 

забезпечення (як і інших масових ринків, наприклад, побутової техніки) не 

володіють "замовниками" в розумінні персоніфікації тих, хто "замовляє 

розробку. У той же самий час, особи, відповідальні за маркетинг, потребують 

ідентифікації потреб та звернення до тих, хто може грати роль 

<кваліфікованих> "представників" споживачів;  

 Регулятори (Regulators): багато областей застосування ("домени") є 

регульованими, наприклад, телекомунікації або банківський сектор. Програмне 

забезпечення для ряду цільових ринків (у першу чергу, корпоративного 

сектора) вимагає відповідності з керівними документами і проходження 

процедур, визначених уповноваженими органами.  

 Інженери з програмного забезпечення, інженери-програмісти (Software 

Engineer): особи, які володіють обґрунтованим інтересом до розробки 
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програмного забезпечення, наприклад, повторному використанню тих чи інших 

компонентів, бібліотек, засобів і інструментів. Саме інженери відповідальні за 

технічну оцінку шляхів вирішення поставлених завдань та подальшу реалізацію 

вимог замовників. 

Управління та підтримка процесів (Process Support and Management) 

Цей розділ торкається питань розподілу ресурсів, необхідних для 

здійснення проектної діяльності. Основна мета-забезпечення зв'язку між 

процесами і діяльністю, певними "моделями процесу визначення вимог" і 

питаннями використання проектних ресурсів - вартістю, людськими ресурсами, 

інструментами і т.п. 

Якість і поліпшення процесів (Process Quality and Improvement) 

Цей розділ пов'язаний з оцінкою якості процесів роботи з програмними 

вимогами і поліпшенням цих процесів. Особливе значення полягає в 

підкресленні значення роботи з вимогами, ключової ролі цих процесів для 

визначення вартісних і часових ресурсів, необхідних для реалізації програмного 

проекту, в цілому. 

Задоволення потреб замовника є метою будь-якого програмного проекту. 

Відповідно, забезпечення адекватності реалізації вимог в проекті неможливо 

уявити без адекватних процесів роботи з ними - починаючи зі збору вимог, 

закінчуючи перевіркою відповідності нового програмного продукту цим 

вимогам на всіх етапах його створення. 

3.1.3 Визначення вимог  

Збір вимог як з погляду організації процесу, так і визначення джерел, 

звідки надходять вимоги - це перша стадія побудови бачення проблемної 

області, що автоматизується. Ідентифікація зацікавлених осіб, їх взаємодії, 

бізнес-процесів, що ними виконуються - все це є ключовими питаннями. 
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Один з ключових принципів програмної інженерії полягає в забезпеченні 

взаємодії між користувачами і інженерами. Перш, ніж починається розробка 

програмного забезпечення, саме фахівці "по вимогам" - аналітики створюють 

"міст" між замовниками та виконавцями, який задає той рівень комунікацій і 

взаєморозуміння між ними, який необхідний для вирішення завдань проекту. 

Джерела вимог (Requirement Sources) 

Необхідно ідентифікувати всі можливі джерела вимог для вирішення 

завдань проекту. Тільки після цього можна визначити їх вплив на проект. Дана 

тема стосується питань розуміння інформованості джерел вимог і їх значення, і 

фокусується на: 

 Цілях; 

 Знаннях предметної області; 

 Зацікавлених особах; 

 Операційному оточенні; 

 Організаційному середовищі. 

Виділення пріоритетів, однозначність вимог, переданих інженерам, зв'язок 

між вимогами та їх взаємний вплив один на одного - все це є наслідком чіткого 

і однозначного розуміння джерел вимог. 

Техніки виявлення вимог (Elicitation Techniques) 

Збір вимог, найчастіше, перетворюється в настільки важкий і часто 

конфліктний процес добування інформації, без якої неможливо переходити до 

подальших проектних робіт. Непорозуміння між аналітиком і користувачем, 

упущення тих чи інших аспектів, що на перший погляд здаються 

другорядними, неоднозначність або тим більше некоректність інтерпретації 

інформації, отриманих від користувачів - все це найбільш типові причини "над-

витрат" (часу, грошей і т.п.) , а іноді, і повного провалу проектів. 
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Існує безліч практик і підходів, що дозволяють добитися коректної 

системи вимог, що відповідають реальним потребам і пріоритетам замовників. 

Серед них можна виділити наступні: 

 Інтервьювання - традиційний підхід витягу вимог;  

 Сценарії - контекст для збору вимог користувачів, що визначає відповіді 

на питання "що якщо" і "як це робиться" по відношенню до бізнес-процесів, що 

реалізуються користувачами; 

 Прототипи-інструмент для уточнення та/або деталізації вимог; існують 

різні підходи до прототипування - від "паперових" моделей до пілотних 

підсистем, що реалізуються як самостійні (в термінах управління ресурсами) 

проекти або бета-версії продуктів; часто прототипи поступово 

трансформуються в результати проекту і використовуються для перевірки і 

затвердження вимог;  

 "Роз'яснювальні зустрічі" ("facilitated meetings") - ємний за змістом 

термін, який базується на ідеях співробітництва зацікавлених осіб для спільного 

аналізу шляхів вирішення проблем, визначення та попередження ризиків і т.п.  

 Спостереження (observation) - має на увазі безпосередню присутність 

аналітиків і інженерів поряд з користувачем в процесі виконання останнім його 

робіт щодо забезпечення функціонування бізнес-процесів: певною мірою 

можна провести аналогію з практикою присутності представника замовника в 

проектній групі виконавця (типова практика в eXtreme Programming "on-site 

customer "-" присутній замовник "); дана техніка є достатньо затратною, але, в 

той же час, дуже ефективною, а іноді - просто незамінною, особливо, якщо 

мова йде про досить складні і взаємозалежні бізнес-процеси. 

3.1.4 Аналіз вимог  

Аналіз вимог (Requirements Analysis) включає: 

 Виявлення та вирішення конфліктів між вимогами; 
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 Визначення меж задачі, що має розв’язуватись новим програмним 

забезпеченням; в загальному випадку - визначення "scope" (або 

"bounds"), кордонів і змісту програмного проекту; 

 Деталізація системних вимог для встановлення програмних вимог. 

Традиційний погляд на аналіз вимог часто сфокусований або зменшений 

до питань концептуального моделювання з використанням відповідних 

аналітичних методів, одним з яких є SADT - Structured Analysis and Design 

Technique (методологія структурного аналізу і техніки проектування), знайомий 

по нотаціям IDEF0 (функціональне моделювання - стандарт IEEE 1320.1 ), 

IDEF1X (інформаційне моделювання - стандарт IEEE 1320.2, відомий також як 

IDEFObject), є розповсюдженим як для моделювання бізнес-процесів, так і 

структур даних, зокрема - реляційних баз даних. 

Так чи інакше, незалежно від засобів висловлювання, які є лише 

інструментом аналізу і фіксування результатів, результатом аналізу вимог 

повинні бути однозначно інтерпретовані вимоги, реалізацію яких можливо 

перевірити, а вартість і ресурси – є передбачуваними. 

Класифікація вимог (Requirements Classification) 

Вимоги можуть класифікуватися за цілим рядом параметрів, наприклад: 

 Функціональні та нефункціональні вимоги; 

 Внутрішні (з іншими вимогами) або зовнішні залежності; 

 Вимоги до процесу або продукту; 

 Пріоритет вимог; 

 Зміст вимог щодо конкретних підсистем програмного забезпечення; 

 Змінність/стабільність вимог. 

Інші варіанти класифікації можуть, і часто базуються, на прийнятих в 

організації підходах, методологіях, що застосовуються, методах і практиках, а, 
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найчастіше, і специфіці проектів і навіть вимогах замовників до процесу 

розробки і, зокрема, визначення вимог і форми подання результатів їх аналізу. 

Концептуальне моделювання (Conceptual Modeling) 

Розробка моделі проблеми реального світу - ключовий елемент аналізу 

вимог. Мета моделювання - розуміння проблеми, завдання та методів їх 

вирішення до того, як почнеться вирішення проблеми. 

Моделювання розглядається в програмному контексті, а не тільки з точки 

зору бізнес-завдань як таких, що обумовлено необхідністю розуміння 

операційного та системного контексту, тобто оточення, в якому програмна 

система буде реально використовуватися і яке накладає свої, іноді досить 

жорсткі обмеження. 

Питання моделювання тісно пов'язані з методами і підходами. Однак, 

окремі методи або нотації так чи інакше слідують поширеним в індустрії 

практикам і тяжіють до тих форм, з якими пов'язані накопичений досвід і 

підтверджені загальноприйнятою практикою знання. Можуть бути розроблені 

різні види моделей, що включають потоки робіт і даних, моделі станів, 

трасування подій, взаємодії користувачів, об'єктні моделі, моделі структур 

даних, і т.п. Саме така ситуація склалася з UML – що все частіше сприймається 

в якості загальноприйнятого або de-facto стандарту в моделюванні і включає 

цілий комплекс моделей (в UML 2.0 включено 14 моделей, які представлені в 

двох групах - статичні моделі та поведінкові), пов'язаних і об'єднаних 

загальною архітектурою, на основі концепції метамоделей. 

Сучасний стан стандарту UML (уніфікованої мови моделювання Unified 

Modeling Language, що розробляється консорціумом OMG - www.omg.org) 

версії 2.0 цілком дозволяє говорити про розширення його застосування в бізнес-

моделюванні. На фоні багатства засобів, появи відповідного інструментального 

забезпечення роботи з UML 2.0, тривалої історії успішного застосування 

стандарту UML 1.x, інструментів на його основі і повсюдного використання 
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UML в області об'єктно-орієнтованого аналізу і проектування не тільки 

аналітиками, але архітекторами і розробниками ПЗ , можна з впевненістю 

говорити про зміщення фокусу індустрії програмного забезпечення в сторону 

UML і відходу (як мінімум, часткового) від IDEF, в застосуванні до аналітичної 

діяльності.  

У той самий час, не варто сприймати UML як панацею - це стосується 

будь-якої технології, практики або підходу. Створений, активно розвивається і 

вже підтриманий індустрією стандарт BPMN - Business Process Management 

Notation (див. www.bpmi.org).  

Необхідно відзначити, що на практиці спостерігається тенденція 

розділення питань визначення вимог і моделювання. Це, наприклад, помітно в 

сучасних методологіях, таких як RUP (Rational Unified Process), де робота з 

вимогами та моделювання/проектування - дві різні дисципліни. 

Архітектурне проектування та розподіл вимог (Architectural Design and 

Requirements Allocation) 

Архітектурне проектування перекривається з програмним і системним 

дизайном (проектуванням) та ілюструє наскільки складно провести чітку грань 

між різними аспектами проектування. В багатьох випадках, інженери діють як 

архітектори, оскільки процеси аналізу і розробки вимог залежать від 

програмних компонентів, що створюються для вирішення поставлених 

заданими вимогами завдань, покликаних, в кінцевому рахунку, домогтися 

реалізації поставлених перед проектом цілей. 

Архітектурне проектування дуже близько до концептуального 

моделювання. Безпосереднє відображення бізнес-сутностей реального світу на 

програмні компоненти не є обов'язковим. Тому й існує такий поділ між 

моделюванням і проектуванням. Можна говорити про те, що діяльність з 

моделювання більшою мірою стосується того, "що" треба зробити, а 

архітектура - "як" це буде реалізовано. 

http://www.bpmi.org/
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Існує ряд стандартів і загальноприйнятих практик, пов'язаних з 

архітектурним проектуванням. Серед них найбільш популярні: 

 Стандарт IEEE 1471-2000 “Recommended Practice for Architectural 

Description of Software Intensive Systems”; 

 Модель Захмана – Zachman Framework (www.zifa.com); 

 TOGAF – The Open Group Architecture Framework 

(www.opengroup.org/architecture/). 

“Software requirements specification” (SRS) – специфікація програмних 

вимог. Для складних систем існує цілий комплекс специфікацій, документів, які 

є результатом збору і аналізу вимог, їх моделювання та архітектурного 

проектування. Ці документи систематично аналізуються, в них вносяться зміни, 

вони переглядаються та затверджуються. Найчастіше, для опису комплексних 

проектів (в частині вимог) використовується три основних документи 

(специфікації): 

 Визначення системи (system definition); 

 Системні вимоги (system requirements); 

 Програмні вимоги (software requirements). 

Визначення системи (System Definition Document) 

Даний документ, який часто називають "специфікація вимог користувача" 

(user requirements specification) або "концепція" (concept <of operations>), описує 

системні вимоги. Зміст документа визначає високорівневі вимоги, часто - 

стратегічні цілі, для досягнення яких створюється програмна система. 

Принциповим моментом є те, що такий документ описує вимоги до системи з 

точки зору області застосування - "домену". Відповідно, виклад вимог в ньому 

ведеться в термінах прикладної області. Документ описує системні вимоги 

разом з необхідною інформацією про бізнес-процеси, операційне оточення з 

точки зору бізнес-процедур і організаційних та інших регламентів. Прикладом 

http://www.zifa.com/
http://www.opengroup.org/architecture/
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стандарту для створення та структурування такого документа є IEEE 1362 

“Concept of Operations Document”. 

Специфікація системних вимог (System Requirements Specification) 

У складних проектах прийнято розділяти специфікацію системних вимог 

(system requirements) та специфікацію програмних вимог (software 

requirements). При такому підході програмні вимоги породжуються системними 

вимогами і деталізують вимоги до компонентів та підсистем програмного 

забезпечення. Документ описує програмну систему в контексті системної 

інженерії (system engineering). Стандарт IEEE 1233 є одним з визнаних 

керівництв з розробки системних вимог. 

Специфікація програмних вимог (Software Requirements Specification - SRS) 

Програмні вимоги встановлюють основні угоди між користувачами 

(замовниками) та розробниками (виконавцями) у відношенні того, що буде 

робити система і чого від неї не варто чекати. Документ може включати 

процедури перевірки одержуваного програмного забезпечення на відповідність 

пропонованим йому вимогам (аж до змісту планів тестування), характеристики, 

що визначають якість і методи його оцінки, питання безпеки і багато іншого. 

Часто програмні вимоги описуються на звичайній мові. У той же час, існують 

напівформальні і формальні методи і підходи, які використовуються для 

специфікації програмних вимог. У будь-якому випадку, завдання полягає в 

тому, щоб програмні вимоги були зрозумілі, зв'язки між ними прозорі, а зміст 

даної специфікації не допускав різночитань і інтерпретацій, здатних привести 

до створення програмного продукту, що не відповідає потребам зацікавлених 

осіб. Стандарт IEEE 830 є класичним прикладом стандарту на утримання 

структурування і методи опису програмних вимог – “Recommended Practice for 

Software Requirements Specifications”. 
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3.1.5 Перевірка вимог  

Визначення вимог безпосередньо пов'язано з процедурами перевірки 

(verification) і затвердження (атестації-validation, як це сформульовано в ISO / 

IEC 12207). Прийнято вважати, що вимоги описані неповністю, якщо для них 

не задані правила V & V (verification & validation - перевірка і атестація), тобто 

не визначені способи перевірки і затвердження. Процедури перевірки є 

відправною точкою для інженерів-тестувальників і спеціалістів з якості, що 

безпосередньо відповідають за відповідність одержуваного програмного 

продукту висунутим до нього вимогам. 

Огляд вимог (Requirements Review) 

Один з поширених методів перевірки вимог - інспекція або огляд вимог. 

Суть його полягає в тому, що ряд осіб, залучених до проекту (для великих 

проектів - спеціально виділені фахівці), "вичитують" вимоги в пошуках 

необґрунтованих припущень, описів вимог, що допускають множинні 

інтерпретації, протиріччя, неузгодженості, недостатню міру деталізації, 

відхилення від прийнятих стандартів і т.п. 

Прототипування (Prototyping) 

У загальному випадку, прототипування передбачає перевірку інженерної 

інтерпретації програмних вимог і витяг нових вимог, невизначених або неясних 

на ранніх ітераціях збору вимог. Існує безліч підходів до прототипування, як з 

точки зору деталізації, так і того, чому приділяється увага при прототипуванні. 

Найчастіше прототипи створюються для оцінки способу реалізації інтерфейсу 

користувача і перевірки архітектурних підходів і рішень. 

При всій безумовній корисності прототипування для забезпечення 

перевірки вимог і рішень, необхідно розуміти, що з прототипування пов'язаний 

ряд питань здатних призвести до негативних наслідків або, як мінімум, робіт, 

що вимагають додаткового часу та коштів. Серед можливих негативних 

наслідків прототипування варто виділити наступні: 
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 Зсув уваги з цільових функцій прототипу і, як наслідок, незадоволеність 

користувачів огріхами прототипу, відсутністю реальної функціональності (для 

прототипів інтерфейсу для користувача), помилками в прототипі і т.п. 

 Перетворення прототипу в реальну систему за рахунок постійного 

додавання нових властивостей і функціональності "для перевірки" - часто буває 

порушена архітектурна цілісність, незабезпечена необхідна масштабованість і 

якість отримуваного програмного продукту; 

Затвердження моделі (Model Validation) 

Затвердження або атестація моделі пов'язана з питаннями забезпечення 

прийнятної якості продукту. Впевненість у відповідності моделі заданим 

вимогам може бути закріплена формально з боку користувачів/замовника. У 

той же час, перевірка і атестація моделі, наприклад, об'єктно-орієнтованого 

представлення бізнес-сутностей і зв'язків між ними може бути перевірена з тим 

або іншим ступенем використання формальних методів, наприклад, статичного 

аналізу (пошук зв'язків і шляхів взаємодії між описаними об'єктами і виділення 

різного роду невідповідностей). Це - інша сторона затвердження моделі. 

Приймальні тести (Acceptance Tests) 

Вимоги повинні бути верифіковані. Вимоги, які не можуть бути перевірені 

і атестовані (затверджені) - це "побажання". Саме так вони будуть сприйматися 

розробниками, навіть у разі їх великого значення для користувачів. Якщо 

описана вимога не супроводжується процедурами перевірки - в більшості 

випадків говорять про недостатню деталізації або неповний опис вимоги і, 

відповідно, специфікація вимог повинна бути відправлена на доопрацювання і 

якщо необхідно, повинні бути зроблені додаткові зусилля, спрямовані на збір 

вимог. 

Можна говорити про те, що процедура аналізу вимог вважається 

виконаною тільки тоді, коли всі вимоги, включені в специфікацію, володіють 

методами оцінки відповідності створюваного програмного продукту. 
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Найчастіше таке суворе обмеження на ступінь завершеності специфікації 

накладається на функціональні вимоги і атрибути якості (наприклад, час 

відгуку системи). 

Ідентифікація та розробка приймальних тестів для нефункціональних 

вимог часто виявляється найбільш трудомістким завданням. Для її рішення 

зазвичай "шукають точку опори", тобто можливість погляду на вимоги з 

кількісної точки зору, в аж до зміни формулювання і підвищеня деталізації 

опису таких вимог. 

3.1.6  Практичний розгляд  

Перший рівень декомпозиції секцій даної галузі знань нагадує опис 

послідовності дій. Це, безумовно, спрощений погляд на процес роботи з 

вимогами. Даний процес, точніше, комплекс процесів, охоплює весь життєвий 

цикл програмного забезпечення. Управління змінами та супровід, підтримка 

актуальності вимог і їх реалізації - ключ до успішних процесів програмної 

інженерії. 

Далеко не кожна організація володіє культурою документування та 

управління вимогами. Особливо часто це зустрічається в молодих невеликих 

компаніях, які виводять на ринок нові продукти і володіють "сильним 

вижином", чітким розумінням цілей, для яких створюється продукт, але не 

мають достатньо ресурсів і, багато в чому тому вважають, що динамізм - 

запорука успіху. Поступово такі компанії виростають, проекти - 

ускладнюються і, як наслідок складається ситуація, коли відстежити всі 

необхідні вимоги в неформальній формі вже просто неможливо. Ця тема 

практично невичерпна. Багато середніх за масштабами компаній намагаються 

зберегти той же рівень гнучкості і динамізму, який застосовувався в часи 

народження компанії, коли вони ще були "стартапом" (start-up - назва молодих 

компаній, які розкручували свої проекти в часи інтернет-буму кінця 90-х і яка 

прижилася для знову утворених малих бізнесів, що ростуть не стільки на 

зовнішніх інвестиціях, скільки на ідеях і завзятості її творців). Так чи інакше, 
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динамізм притаманний не тільки компаніям, але і продуктам, самим вимогам до 

них. Управління змінами, концепцією, баченням продукту не може бути 

хаотичним - історія індустрії однозначно це показує. Тому ставлення до 

управління вимогами як до постійно діючого бізнес-процесу - абсолютно 

обґрунтований підхід, що вимагає застосування певних практик.  

Ітеративна природа процесу роботи з вимогами (Iterative Nature of the 

Requirements Process) 

У більшості випадків, розуміння та інтерпретація вимог продовжує 

еволюціонувати в процесі проектування і розробки програмного забезпечення. 

Крім того, вимоги часто змінюються в силу змін бізнес-контексту для якого 

створюється і в якому експлуатується програмне забезпечення. Необхідно 

розуміти неминучість змін і планувати кроки щодо зменшення проблем, 

пов'язаних зі змінами. У той же самий час, сучасні практики гнучкої розробки 

говорять про те, що необхідно концентруватися тільки на тому, що вимагає 

уваги "просто зараз", не закладаючись на попередження всіх можливих ризиків, 

у тому числі пов'язаних із змінами, включаючи зміни вимог. Говорити про те, 

який підхід - попередження або реагування гарантовано приводить до успіху - 

складно сказати. Більш того, якщо хтось однозначно наполягає тільки на одній 

з ідей і повністю відкидає іншу - це профанація. Сприйняття змін і можливість 

їх своєчасної обробки - питання здатності проектної команди працювати в 

умова, що постійно змінюються, прийнятих архітектурних рішень та багатьох 

інших культурних, технологічних і організаційних факторів. Розуміння 

мінливої природи вимог - один із факторів адекватного реагування на самі 

зміни, а, отже, і можливості успішного завершення проекту. 

Управління змінами (Change Management) 

Управління змінами - одна з ключових тем управління вимогами. 

Необхідність визначення процедур для обробки змін зовсім не те ж саме, що і їх 

детальна формалізація. Такі процедури необхідні. Їм присвячена тема 
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управління змінами в додатку до вимог. У той же час, розглядати зміну вимог у 

відриві від інших процесів, щонайменше, здається дивним. Відповідно, дане 

питання є складовою частиною управління змінами та конфігураціями 

програмного забезпечення (Software Configuration and Change Management, 

SCCM), яке сьогодні прийнято називати просто конфігураційним управлінням 

(Software Configuration Management, SCM), маючи на увазі, що це не тільки 

питання контролю версій, але управління всіма активами проекту, включаючи 

код, вимоги, запити на зміни - change requests (в тому числі, звіти про помилки - 

defect або bug reports), завдання (в термінах проектного менеджменту) і т.п. 

Атрибути вимог (Requirements Attributes) 

Вимоги повинні складатися не лише з опису того, що необхідно зробити, 

але і містити інформацію, необхідну для інтерпретації вимог і управління ними. 

Наприклад, з вимогами користувачів часто асоціюють сценарії Use Case (як у 

текстовому, так і графічному представленні) і, в той же час, функціональні 

вимоги часто трансформуються в завдання у термінах проектного управління, з 

якими пов'язані параметри закінченості (наприклад, у відсотках), 

відповідальності (наприклад, хто є "власником" вимоги, хто з інженерів 

призначається виконавцем або приймає на себе обов'язки, пов'язані з 

реалізацією заданої функціональності, як це прийнято, наприклад, в XP або 

FDD). В залежності від практик і методів, проектної та організаційної культури, 

що склалася, спектр атрибутів може змінюватися досить широко, практично, 

необмежено. 

Трасування вимог (Requirements Tracing) 

Трасування вимог забезпечує зв'язок між вимогами та відстеження джерел 

вимог. Трасування є фундаментальною основою проведення аналізу впливу 

(impact analysis) при зміни вимог, допомагаючи передбачати ефект від внесення 

таких змін. Трасування припускає спрямований зв'язок (представляється у 
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вигляді складного спрямованого ациклічного графа) між вимогами, тобто 

залежність. 

Вимоги (B) володіють зворотною залежністю (тобто вторинні) по 

відношенню до вимог (A) і зацікавлених осіб, які є джерелом або утворюють 

причину появи розглянутих вимог (B). І, навпаки, вимоги (A) трасуються 

безпосередньо до тих вимог (B) і елементів проекту (наприклад, моделі або, в 

загальному випадку, коду, запитів на зміни і т.п.), які породжуються або 

задовольняють вимогам (A). 

Вимірювання вимог (Measuring Requirements) 

З практичної точки зору, зазвичай корисно мати щось, що дозволяє 

визначити "обсяг" вимог для заданого (створюваного) програмного продукту. 

Це число корисно для дослідження "масштабів" змін у вимогах, оцінки 

вартісних характеристик (cost estimation) розробки та підтримки програмної 

системи, опосередковано - оцінки продуктивності розробки і ефективності 

підтримки на етапах реалізації вимог і внесення змін і т.п. 

Вимірювання об'єму функціональності (Functional Size Measurement, FSM) 

техніка такого роду чисельної оцінки, визначена на концептуальному рівні в 

стандарті IEEE 14143.1. Стандарти ISO / IEC та інші джерела описують 

приватні методи  FSM. 

3.2 Робота з вимогами  

3.2.1. Властивості вимог 

Розділимо вимоги на дві великі групи - функціональні і нефункціональні 

(рис.1). 
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Рис.3.3. Модель вимог замовника 

Функціональні вимоги є детальним описом поведінки та сервісів системи, 

її функціоналу. Вони визначають те, що система повинна вміти робити. 

Нефункціональні вимоги не є описом функцій системи. Цей вид вимог 

описує такі характеристики системи, як: 

 надійність,  

 особливості поставки (наявність інсталятора, документації),  

 певний рівень якості (наприклад, для нової Java-машини це буде 

означати, що вона задовольняє набір тестів, що підтримується 

компанією Sun).  

Сюди ж можуть ставитися вимоги на кошти та процес розробки системи, 

вимоги до здатності перенесення, відповідності стандартам і т.д. Вимоги цього 

виду часто відносяться до всієї системи в цілому. На практиці, особливо 

початківці фахівці, часто забувають про деякі важливі нефункціональні вимоги. 

Сформулюємо ряд важливих властивостей вимог. 

Ясність, недвозначність - однозначність розуміння вимог замовником і 

розроблювачами. Часто цього важко досягти, оскільки кінцева формалізація 

вимог, виконана з точки зору потреб подальшої розробки, важка для 

сприйняття замовником або фахівцем предметної області, які повинні 

проінспектувати правильність формалізації.  
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Повнота і несуперечність. 

Необхідний рівень деталізації. Вимоги повинні володіти ясно 

усвідомленим рівнем деталізації, стилем опису, способом формалізації. Або це 

опис властивостей предметної області, для якої призначається ПЗ, або це 

технічне завдання, яке додається до контракту, або це проектна специфікація, 

яка повинна бути уточнена надалі, при детальному проектуванні. Або це ще 

що-небудь. Важливо також чітко бачити і розуміти тих, для кого даний опис 

вимог призначений, інакше не уникнути непорозуміння і труднощів. У розробці 

ПЗ задіяно багато різних фахівців - інженерів, програмістів, тестувальників, 

представників замовника, можливо, майбутніх користувачів - і всі вони мають 

різну освіту, професійні навички та спеціалізацію, часто говорять на різних 

мовах. Тут також важливо, щоб вимоги були максимально абстрактні і 

незалежні від реалізації. 

Простежуваність - важливо бачити ту чи іншу вимогу в різних моделях, 

документах, в коді системи. Часто виникають питання стосовно появи вимог 

відносно конкретної функціональності. Простежуваність функціональних вимог 

досягається шляхом їх дроблення на окремі, елементарні вимоги, присвоєння їм 

ідентифікаторів і створення моделі трасування, яка в ідеалі повинна 

простягатися до програмного коду. Хочеться наприклад, знати, де потрібно 

змінити код, якщо дана вимога змінилася. На практиці повна формальна 

простежуваність важко досяжна, оскільки логіка і структура реалізації системи 

можуть сильно не збігатися з такими для моделі вимог. У підсумку одна вимога 

виявляється сильно "розмазаною" по коду, а та чи інша ділянка коду може 

впливати на багато вимог. Але прагнути до простежуваності необхідно, 

розумно поєднуючи формальні і неформальні підходи. 

Тестованість і перевірюваність - необхідно, щоб існували способи 

протестувати і перевірити дану вимогу. Причому, важливі обидва аспекти, 

оскільки часто перевірити замовник може, а тестувати дану вимогу дуже важко 

або неможливо з причини обмеженості доступу (наприклад, з міркувань 
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безпеки) до оточення системи для команди розробника. Отже, необхідні 

процедури перевірки - виконання тестів, проведення інспекцій, проведення 

формальної верифікації частин вимог та інше. Потрібно також визначати 

метрику якості, а також критерії повноти перевірок. 

Модифікованість – визначає процедури внесення змін до вимоги. 

3.2.2. Варіанти формалізації вимог 

Вимоги - це деяка абстракція. У реальній практиці вони завжди існують у 

вигляді якогось уявлення - документа, моделі, формальної специфікації, списку 

і т.д. Вимоги важливі, тому що осідають у вигляді розуміння розробниками 

потреб замовника і майбутніх користувачів нової системи. Але так як в 

програмному проекті багато різних аспектів, видів діяльності і фаз розробки, то 

це розуміння може приймати дуже різні уявлення. Кожне представлення вимог 

виконує певне завдання, наприклад, служить "мостом", фіксацією угоди між 

різними групами фахівців, або використовується для оперативного управління 

проектом (відстежується, в якій фазі реалізації знаходиться та чи інша вимога, 

хто за неї відповідає і пр.), або використовується для верифікації та модельно-

орієнтованого тестування. І в першому, і в другому, і в третьому прикладі ми 

маємо справу з вимогами, але формалізовані вони будуть по-різному. 

Формалізація вимог в проекті може бути різною - це залежить від його 

величини, прийнятого процесу розробки, інструментальних засобів, що 

використовуються, а також тих завдань, які вирішують формалізовані вимоги. 

Більш того, може існувати паралельно кілька формалізацій, що вирішують різні 

завдання. Розглянемо варіанти. 

Неформальна постановка вимог в листуванні по електронній пошті. Добре 

працює в невеликих проектах, при залученні замовника в розробку (наприклад, 

команда виконує субпідряд). Добре також при такому стилі, коли є 

взаєморозуміння між замовником і командою, тобто зайві формальності не 

потрібні. Однак, електронні листи в такій ситуації часто виявляються 
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важливими документами - важливо вміти вести ділове листування, підбивати 

підсумки, зберігати важливі листи і користуватися ними при розбіжностях. 

Важливо також вчасно зрозуміти, коли такий спосіб перестає працювати і 

необхідні більш формальні підходи. 

Вимоги у вигляді документа - опис предметної області та її властивостей, 

технічне завдання як додаток до контракту, функціональна специфікація для 

розробників і т.д. 

Вимоги у вигляді графа з залежностями в одному із засобів підтримки 

вимог (Enterprise Architect). Таке подання зручно при частій зміні вимог, при 

відстежуванні виконання вимог, при організації "прив'язки" до вимог завдань, 

людей, тестів, коду. Важливо також, щоб була можливість легко створювати 

такі графи з текстових документів, і навпаки, створювати презентаційні 

документи по таким графам. 

Формальна модель вимог для верифікації, модельно-орієнтованого 

тестування і т.д. 

Кожен спосіб представлення вимог повинен відповідати на наступні 

питання:  

– хто споживач (користувач) цього представлення; 

– як саме (з якою метою) це представлення використовується. 

3.2.3. Цикл роботи з вимогами 

У зводі знань з програмної інженерії SWEBOK визначаються наступні 

види діяльності при роботі з вимогами. 

Виділення вимог (requirements elicitation), націлене на виявлення всіх 

можливих джерел вимог і обмежень на роботу системи і витяг вимог з цих 

джерел. 

Аналіз вимог (requirements analysis), метою якого є виявлення та усунення 

суперечностей і неоднозначностей у вимогах, їх уточнення та систематизація. 
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Опис вимог (requirements specification). В результаті цієї діяльності вимоги 

повинні бути оформлені у вигляді структурованого набору документів і 

моделей, який може систематично аналізуватися, оцінюватися з різних позицій 

і в підсумку повинен бути затверджений як офіційне формулювання вимог до 

системи. 

Валідація вимог (requirements validation), яка вирішує задачу оцінки 

зрозумілості сформульованих вимог та їх характеристик, необхідних, щоб 

розробляти ПЗ на їх основі, в першу чергу, несуперечності і повноти, а також 

відповідності корпоративним стандартам на технічну документацію. 

3.2.4. Принципи управління вимогами 

Базова версія вимог 

Щоб домовитися про зміну вимог, спочатку потрібно їх зафіксувати в 

"первинному вигляді ". 

Базова версія (baseline) - це набір функціональних та нефункціональних 

вимог, які розробники зобов'язалися реалізувати в певній версії (ітерації). 

Процедури управління вимогами 

Процедури управління вимогами базуються на: 

 інструментах, прийомах і угодах по управлінню версіями різних 

документів вимог і окремих вимог; 

 правила складання базової версії вимог; 

 статусах вимог, які будуть використовуватися, і категоріях осіб, які 

мають право змінювати їх; 

 способах, за допомогою яких нові вимоги і зміни існуючих вимог 

пропонуються, обробляються, обговорюються і передаються всім зацікавленим 

особам; 

 методах аналізу впливу запропонованої зміни; 

 відстеження зв'язків планів і зобов'язань проекту зі зміною вимог. 
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Контроль версій 

Кожна версія документа вимог повинна містити історію переробки, де 

вказуються внесені зміни, дата кожного з них, особа, яка внесла зміну, а також 

причина. Доцільно додавати номер версії до назви кожної окремої вимоги, який 

можна послідовно збільшувати при модифікації вимог. 

Для документування версій використовуються текстові процесори, 

електронні таблиці. Існують спеціалізовані засоби для контролю версій і 

конфігурацій. 

Атрибути вимог 

З позицій управління, кожне з вимог являє собою самостійний об'єкт. 

Зміни здійснюються в описовій частині даного об'єкта. Контроль змін зручніше 

здійснювати за допомогою атрибутів вимог. Набір атрибутів підбирається для 

кожного проекту індивідуально. При першому впровадженні засобів 

управління змінами рекомендується використовувати не більше п'яти 

атрибутів. Цю кількість можна буде розширити згодом і в тому випадку, якщо 

додавання нових атрибутів виправдано практичними міркуваннями. 

В якості шаблону опису атрибутів вимог К.Вігерс пропонує наступний 

набір: 

 дата створення вимоги; 

 номер його поточної версії; 

 автор вимоги; 

 особа, відповідальна за задоволення вимоги; 

 відповідальний за вимогу або список зацікавлених осіб (щоб приймати 

рішення про запропоновані зміни); 

 стан вимоги; 

 походження або джерело вимоги; 

 логічне обгрунтування вимоги; 
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 підсистема (або підсистеми), для яких призначена вимога; 

 номер версії продукту, для якого призначена вимога; 

 використовуваний метод перевірки або критерій тестування 

прийнятності; 

 пріоритет реалізації; 

 стабільність вимоги. 

Контроль статусу вимог 

В автоматизованих засобах управління проектами, для контролю ступеня 

виконання тієї чи іншої роботи використовується поняття ступеня виконання 

(progress), що виражається у відсотках. Даний спосіб слабо застосовний в 

розробці програмного забезпечення, де, через його слабку формализованність, 

важко оцінити роботу у відсотках. При управлінні вимогами рекомендується 

оперувати не відсотком, а статусом. К.Вігерс пропонує наступний шаблон для 

визначення статусу вимоги (табл.1). 

Таблиця 1. Шаблон для визначення статусу вимоги  

Стан Визначення 

Proposed 

(Запропоновано) 

Вимога запитана авторизованим джерелом. 

Approved 

(Схвалено) 

Вимога проаналізована, її вплив на проект прораховано, і 

вона була розміщена в базовій версії певної версії. 

Ключові зацікавлені в проекті особи погодилися з цією 

вимогою, а розробники ПЗ зобов'язалися реалізувати її. 

Implemented 

(Реалізовано) 

Код, який реалізує вимогу, розроблений, написаний і 

протестований. Вимогу відстежено до відповідних 

елементів дизайну та коду. 

Verified 

(Перевірено) 

Коректне функціонування реалізованої вимоги 

підтверджено у відповідному продукті. Вимогу 

відстежено до відповідних варіантів тестування. Тепер 

вимога вважається завершеною. 
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Deleted 

(Вилучено) 

Затверджену вимогу видалено з базової версії. Опишіть 

причини видалення і назвіть того, хто прийняв це 

рішення. 

Rejected 

(Відхилено) 

Вимогу запропоновано, але не заплановано для реалізації 

в жодній із майбутніх версій. Наводиться опис причин 

відхилення вимог і називається той, хто прийняв це 

рішення. 

 

Вимірювання трудовитрат, необхідних для управління вимогами 

Управління вимогами, як і всякий інший процес, вимагає ресурсів. 

Контроль зусиль також дозволяє з'ясувати, чи виконують розробники 

передбачувані завдання для управління вимогами. 

Основні трудовитрати по управлінню вимогами: 

 пропозицію зміни вимог і нових вимог; 

 оцінка запропонованих змін, включаючи оцінку впливу зміни; 

 зміна роботи; 

 оновлення документації вимог або бази даних; 

 повідомлення про зміни вимог зацікавленим групам і окремим особам; 

 контроль і звіт про стан вимоги; 

 збір інформації про трасированість вимог. 

3.2.5. Приклад виявлення вимог на основі опису бізнес-процесів 

Опис бізнес-процесу 

Для опису моделі використана діаграма діяльності з такими доріжками 

(рис. .4): 

 Інформація (вхідна і вихідна) - опис вхідної та вихідної інформації, що 

використовується (що створюється) системою в рамках бізнес-процесу. 

 Діяльність - етапи виконання бізнес-функцій. 



Розробка інформаційних ресурсів та систем 

 

 

 Учасники процесу - актори, які виконують бізнес-функції процесу. 

 Підрозділ - підрозділ організаційної структури підприємства, до якого 

належить актор. 

 Бізнес-правила - опис обмежень і правил виконання бізнес-функцій. 

 

 

Рис. 3.4.  Схема структурна «as-is» 

Визначення вимог 

Кожному бізнес-процесу ставиться у відповідність підсистема в системі, 

що розробляється, кожному кроку бізнес-процесу - функціональна вимога. 

На основі складу та кроків бізнес-процесу, що підлягають автоматизації, 

будується матриця трасування (табл.2), яка дозволяє простежити зв'язки бізнес-

процесів з підсистемами, що їх реалізують, і конкретних кроків бізнес-процесів 

з функціональними вимогами. Матриця також дозволяє контролювати повноту 

і цілісність реалізації: кожному автоматизованому бізнес-процесу має бути 
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поставлена у відповідність підсистема (підсистеми), а підсистема повинна 

реалізовувати який-небудь процес, відповідно. 

Таблиця 2. Залежність підсистем від бізнес-процесів 

№ Бізнес-процес Підсистема 

1 Зарахування студента Зарахування студента 

2 Переведення студента Переведення студента 

3 Відрахування студента Відрахування студента 

4 Підготовка звітів Підготовка звітів 

5 Проведення сесії Проведення сесії 

 

Таблиця 2. Залежність функціональних вимог підсистеми "Зарахування 

студента" від кроків бізнес-процесу "Зарахування студента" 

№ Крок бізнес-процесу Функціональна вимога 

1 Формування списків груп Формування списків груп 

2 Заповнення особової картки 

студента 

Ведення особистих карток 

студентів 

3 Реєстрація видачі залікової 

книжки 

Ведення журналу реєстрації видачі 

залікових книжок 

 

Нижче представлена модель управління вимогами для підсистеми 

«Зарахування студента» (рис.3.5) 
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Рис. 3.5  Модель управління вимогами для підсистеми «Зарахування 

студента» 

Таблиця описів вимог має наступний вигляд, представлений на рис.3.6.  

 

Рис. 3.6.  Таблиця описів вимог 

Вимоги REQ009 і REQ010 запропоновані  для розширення можливостей. 

Вимога «Ведення залікових книжок» реалізується в рамках іншої підсистеми. 

3.3 Деякі помилки при документуванні вимог 

Перерахуємо ряд помилок, що зустрічаються при складанні технічних 

завдань та інших документів з вимогами. 

1) Опис можливих рішень замість вимог. 

2) Нечіткі вимоги, які не допускають однозначну перевірку, залишають 

недомовленості, мають відтінок рад, обговорень, рекомендацій: "Можливо, що 

має сенс реалізувати також .....", "і т.д.". 
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3) Ігнорування аудиторії, для якої призначено представлення вимог. 

Наприклад, якщо специфікацію становить інженер замовника, то часто 

зустрічається надлишок інформації про обладнання, з яким повинна працювати 

програмна система, відсутній глосарій термінів і визначень основних понять, 

використовуються численні синоніми і т.д. Або допущений занадто великий 

ухил у бік програмування, що робить дану специфікацію незрозумілою всім 

непрограмістам. 

4) Пропуск важливих аспектів, пов'язаних з нефункціональними вимогами, 

зокрема, інформації про оточення системи, про терміни готовності інших 

систем, з якими повинна взаємодіяти дана. Останнє трапляється, наприклад, 

коли дана програмна система є частиною більш великого проекту. Типові 

проблеми при створенні програмно-апаратних систем, коли апаратура не 

встигає вчасно і ПЗ неможливо тестувати, а в термінах і вимогах це не 

передбачено. 

3.4. Висновки  

1. Програмні вимоги - Software Requirements - властивості програмного 

забезпечення, які повинні бути належним чином представлені в ньому для 

вирішення конкретних практичних задач. Дана галузь знань стосується питань 

вилучення (збору), аналізу, специфікації і затвердження вимог. 

2. Питання, пов'язані з управлінням вимогами, мають критично-важливий 

вплив на програмні проекти, певною мірою - на сам факт можливості 

успішного завершення проектів. 

3. Структура області знань управління вимогами сумісна зі стандартами 

IEEE 12207.x, ISO / IEC 12207 та включає 7 секцій: основи програмних вимог, 

процес роботи з вимогами, визначення вимог, аналіз вимог, перевірку вимог та 

практичний розгляд.   

4. Програмні вимоги  можна розділити на дві великі групи: функціональні 

на не функціональні. Функціональні вимоги є детальним описом поведінки та 

сервісів системи, її функціоналу, нефункціональні вимоги  описують 
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продуктивність, надійність та інші показники якості функціонування 

програмного забезпечення.  

5. Вимоги характеризуються рядом наступних важливих властивостей: 

ясність, недвозначність, повнота і несуперечність, необхідний рівень 

деталізації, простежуваність, тестованість і перевірюваність, кодифікованість.  

6. Виділяють наступні статуси вимог: запропоновано, схвалено, 

реалізовано, перевірено, вилучено, відхилено.  

7. Основні помилки, що допускаються при документування вимог 

включають опис можливих рішень замість вимог, нечіткі вимоги, ігнорування 

аудиторії, для якої призначено представлення вимог та неповна специфікація 

нефункціональних вимог. 

3.4 Запитання для самоконтролю  

1. Що таке програмні вимоги?  

2. Наведіть приклад структури вимог за рівнями. 

3. Які вимоги належать до групи функціональних вимог? 

4. Які вимоги належать до групи нефункціональних вимог? 

5. Перелічіть основи програмних вимог, дайте коротке пояснення кожному 

пункту. 

6. Що включає в себе процес роботи вимогами? 

7. Які основні типи ролей беруть участь в процесі роботи з вимогами? 

8. Яким чином формуються вимоги до програмного продукту? 

9. Які етапи включає процес аналізу вимог? 

10. Назвіть основні методи перевірки вимог, дайте характеристику 

кожному з них. 

11. Якими властивостями мають володіти програмні вимоги? 

12. Наведіть приклади формалізації вимог. 
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13. 4. ПОТОКИ ЗАВДАНЬ.  ЖИТТЄВИЙ  ЦИКЛ ТА 

ФОРМАЛІЗОВАНИЙ ОПИС ПОТОКІВ ЗАВДАНЬ 

4.1. Потоки завдань 

Business Process : is a „collection of activities performed by human users or software 

applications that together constitute the different steps to be completed to achieve a 

particular business objective“. [Alonso et. al] 

 

Workflow: „The terms workflow, workflow process, or sometimes simply process 

refer to a formal, executable description of a business process.“ [Alonso et. al] 

Бизнес-процесс (Business Process): это «сукупність дій, виконуваних 

користувачами або прикладними пронраммамі, які разом складають різні кроки, 

які необхідно виконати для досягнення конкретної мети бізнесу". [Алонсо та 

ін.] 

Workflow: «Термін workflow – робочий процес, а іноді просто процес, 

відноситься до формального, виконуваного опису бізнес-процесів». [Алонсо та 

ін.] 

4.1.1.  Поняття бізнес-процесу 

Бізнес процес (БП), чи бізнес метод – це сукупність взаємопов’язаних 

структурований дій чи завдань, що виготовляють специфічний продукт чи 

послугу для індивідуального клієнта чи клієнтів [1]. Більш стислими словами – 

бізнес процес описує, як працює організація.  

Існують три основні типи бізнес процесів 

 Основні БП – процеси, що створюють цінність; 

 Допоміжні БП – підтримують протікання основних бізнес-процесів; 

 БП управління – спрямовані на планування і контроль за 

функціонуванням усіх гілок бізнес-процесів компанії. 
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Часто БП візуалізують за допомогою блок – схем чи діаграм як 

послідовність дій.  Наприклад Business Process Modeling Notation є 

компонентом техніки Business Process Modeling, що може бути використана для 

зображення процесу у вигляді workflow.  

Незалежно від типу та виду завдання БП, комп’ютеризовані вони чи ні, є 

важливими не тільки якісне проектування, а і періодичні редагування та 

вдосконалення з метою постійного покращення характеристик в чотирьох 

основних областях: 

1. Ефективність – найперша міра адекватності процесу та його здатність 

виконувати логічні та обґрунтовані очікування клієнтів. 

1. Продуктивність – міра процесу, що показує наскільки ефективно 

використовуються ресурси при виконанні основної мети процесу. 

2. Внутрішній контроль. 

3. Відповідність процесу різним законам та політикам. 

Отже, бізнес процеси є невід’ємною частиною сучасної організації. 

Враховуючи кількість інформації, що існує в теперішньому світі, кожна 

організація повинна забезпечувати себе відповідними технологіями для 

здійснення зберігання даних, проміжного стану робочих процесів, системами 

моніторингу, відмовостійкості, безпеки, тощо.  

Перспективною тенденцією є побудова інформаційних систем 

підприємства на обладнанні провайдерів хмарних послуг. Зважаючи на це, 

робочі процеси (потоки завдань) також повинні бути адаптовані до 

розподілених хмарних систем.  

4.1.2. Поняття потоку завдань  

Стандарт ISO 9000:2008 [2] визначає робочий процес/потік завдань (WF) 

як сукупність взаємозалежних і взаємодіючих видів діяльності, що 

перетворюють входи у виходи, що представляють цінність для споживача. У 

розподіленому інформаційному середовищі WF може розглядатися як 
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послідовність робіт, що відноситься до виробничо-господарської діяльності 

організації і зазвичай орієнтованого на створення нової продукції: під 

продукцією тут розуміють наприклад, товари, послуги, рішення, документи, 

тощо. WF може виконуватися в межах однієї організаційної одиниці, 

охоплювати кілька одиниць або навіть кілька різних організацій. 

Робочі процеси привертають до себе величезну увагу в дослідженнях 

інформаційних систем, і зараз існують понад 100 систем робочих процесів 

різних типів та призначень. На даний момент існує велика кількість параметрів, 

за якими можна класифікувати робочі процеси, а саме: залежно від їх 

призначення, від місця їх в організаційній структурі компанії, від ступеня 

складності, від місця в ієрархії в компанії, тощо.  

4.1.3. Підходи до опису та реалізації потоків завдань 

Термін «потік завдань» увійшов в широке застосування на початку 1990-х 

років. До цього часу виконувався опис та аналіз робіт та операцій на папері з 

відсутньою або ж низькою автоматизацією. На даному етапі використовувалися 

блок-схеми, графи, методологія SADT, IDEF, DFD.  

На початку 1990-х років опис та реалізація потоків завдань виділяється в 

окремий науково-прикладний напрямок. Більшість створених до цього часу 

методологій не призначалися спеціально для опису потоків завдань, а були 

розроблені для проектування ПЗ. Описи потоків завдань, що створювалися з 

використанням цих методологій, використовувалися для обговорення потоків 

завдань керівниками підприємств, але вони не могли бути основою для 

проектування ПЗ через свою неповноту.  

В 1990-х роках з'являються системи керування потоками робіт (Workflow 

management system (WfMS), призначені для опису та реалізації потоків завдань. 

Ці системи мали середовище проектування потоків завдань, але на практиці 

проектування нового чи модифікація існуючого потоку завдань вимагало 

значних часових та людських ресурсів. Внесення будь-яких змін в опис потоків 
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завдань перетворювалось на довготривалий проект по проектуванню та 

розробці ПЗ. Прикладом такої методології (Workflow management)  та засобу 

проектування та реалізації потоків завдань є ARIS та SAP R/3.  

Слабка гнучкість методів та засобів опису та реалізації потоків завдань, їх 

неспроможність швидко реагувати на зміни в предметній області є їх 

основними недоліками. В результаті чого з'явилася методологія та 

інструментарії опису потоків завдань, що мають назву BPM (Business Process 

Management – керування потоками завдань) та BPMS (Business Process 

Management System– система керування потоками завдань) відповідно.    

BPM є об'єднанням в єдиний стандарт таких окремих дисциплін як опис 

потоків завдань, Workflow, інтеграція корпоративних прикладних програм (EAI 

- Enterprise Application Integration), B2B – «бізнес для бізнесу» (технології 

автоматизації міжкорпоративної взаємодії). 

Сьогодні в літературі зустрічається два терміни керування потоками робіт: 

Workflow management (WfM)  та BPM. З цього приводу існує, в основному, дві 

різні точки зору. Перша розглядає BPM як методологію проектування та 

реалізації потоків завдань з використанням технології WfM. Інша визначає 

WfM як частину BPM, яка відрізняється від останньої лише відсутністю етапів 

моніторингу та оптимізації в життєвому циклі (ЖЦ) BPM (табл.1).  

Однак, на сьогоднішній день, багато систем керування потоками завдань 

(BPMS) є системами керування потоками робіт  (WfMS), в яких не реалізовано 

можливості щодо моніторингу та оптимізації потоків завдань.  

Таблиця 1 Порівняння WfM та BPM 

Етап ЖЦ BPM WfM BPM 

Аналіз вимог Так Так 

Опис потоків завдань Так Так 

Виконання потоків завдань Так Так 

Моніторинг та оптимізація Слабка підтримка Так 
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4.2. Життєвий цикл BPM 

Для визначення поняття та особливостей BPM, слід охарактеризувати 

життєвий цикл BPM. Існують різні точки зору щодо визначення етапів 

життєвого циклу BPM, які, по своїй суті, відображають одну ідею та 

відрізняються визначенням назв етапів ЖЦ. З точки зору наглядності, обрано 

представлення ЖЦ BPM, яке показано на рис.4.1. 

 

Рис.4.1. Життєвий цикл BPM 

Аналіз вимог  

На цьому етапі розробляється технічне завдання, виконується опис вимог 

до потоків завдань. Можуть використовуватися стандарти графічного опису.  

Опис потоків завдань та їх аналіз  

На цьому етапі виконується опис потоків завдань, визначений у 

технічному завданні, у вигляді діаграм з використанням нотацій 

формалізованого опису. Стандарти графічного опису є основними, які 

використовуються на даному етапі. Аналіз, що виконується на даному етапі 

полягає в перевірці правильності побудови діаграм та дотримання коректності 

синтаксису обраної нотації.     
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Опис потоків давдань, орієнтованих на обчислення. Аналіз. 

Виконання 

Виконується опис потоків завдань, орієнтованих на обчислення, в процесі 

їх виконання програмним забезпеченням. Використовуються мови BPEL, 

YAWL, Perti Nets, USDL та інструментальні засоби Sedna, Triana, ASKALON, 

GLUE. 

Аналіз потоків завдань, що виконується на даному етапі, є симуляція та 

дослідження (англ. simulation and verification). Використовуються  методи 

Монте Карло та програмні засоби Pegasus, Cactus, ASKALON, GLUE.  

Описані потоки завдань розгортаються на ядрі («engine») BPMS.  

Моніторинг та оптимізація  

Використовуючи відповідні інструменти аналізу та моніторингу, 

передбачені стандартами BPM (BPQL, BPRI). Виконується дослідження 

процесів (англ. Process mining ) з використанням журналу реєстрації подій 

(англ. event logs), а також пошук і усунення вузьких місць в процесах.   

Одним із ключових етапів BPM є проектування потоків завдань, що 

включає аналіз вимог та опис потоків завдань, оскільки він визначає реалізацію 

наступних етапів ЖЦ. В основі проектування потоків завдань лежить їх 

формалізований опис з використанням графічних стандартів BPM та інших мов 

графічного опису, які розглянуті далі.  

Стандарти BPM 

В запропонована чітка та наочна класифікація стандартів BPM, яка 

представлена табл.2. Автори пропонують розділити стандарти BPM відповідно 

до етапів ЖЦ BPM, на яких вони використовуються, тобто можна виділити 

наступні типи стандартів BPM:  

 Графічні стандарти, які дозволяють графічно зобразити потоки завдань у 

вигляді діаграм. До них відносяться: UML AD, BPMN, YAWL та ін.    
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 Стандарти виконання потоків завдань, які використовуються для 

автоматизації та розгортання потоків завдань.  До них відносяться: BPML, 

BPEL (BPEL4WS версія 1.1 таWS-BPEL версія 2.0), YAWL та ін.    

 Стандарти взаємодії, які забезпечують переносимість, сумісність даних, 

взаємне перетворення моделей потоків завдань в рамках BPMS. До них 

відносяться:  BPDM (Business Process Definition Metamodel) від OMG, XPDL 

(XML Process Definition Language) від WfMC  та ін.     

 Стандарти моніторингу та оптимізації, що надають можливості 

моніторингу, аналізу та удосконалення потоків завдань, орієнтованих на 

виконання обчислень. До них відносяться: BPQL,  BPRI.  

 

Таблиця 2. Стандарти, мови, нотації BPM та їх статус  

 Походження Тип стандарту Стандартизо

ваність 

Статус 

BPDM Промисловість Взаємодії Так Незакінчений 

BPEL Промисловість Виконання Так Поширений 

BPMN Промисловість Графічний Так Поширений 

BPML Промисловість Виконання Так Застарілий 

BPQL Промисловість Моніторингу та 

оптимізації 

Так Незакінчений 

BPRI Промисловість Моніторингу та 

оптимізації 

Так Незакінчений 

EPC Академічне Графічний Ні Традиційний 

UML 

AD 

Промисловість Графічний Так Поширений 

WSFL Промисловість Виконання Ні Застарілий 

XLANG Промисловість Виконання Ні Застарілий 

XPDL Промисловість Графічний/вико

нання 

Так Стабільний 

YAWL Академічне Графічний/вико

нання 

Ні Стабільний 

 

Серед недоліків перерахованих стандартів можна виділити наступні: 
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Недоліки графічних стандартів  

 Відсутність розрахункового (обчислювального) формалізму. Графічні 

стандарти (нотації) часто пов’язують з мережами Петрі для забезпечення 

необхідного рівня формалізму, в той час як самі по собі вони залишаються 

достатньо не формалізованими. Існує необхідність в модифікації існуючих 

графічних стандартів з метою забезпечення формалізму, що дозволить 

виконувати аналіз потоків завдань на епаті їх проектування.  

 Використання графічних стандартів вимагає їх вивчення, оскільки 

графічні нотації не є достатньо інтуїтивними для їх вільного використання. Це 

призводить до того, що при проектуванні потоків завдань використовуються 

більш примітивні та прості в застосуванні засоби побудови діаграм.   

Недоліки стандартів взаємодії  

OMG запропонована метамодель опису потоків завдань (Business Process 

Definition Metamodel, BPDM) як метамодель нотацій опису та стандартів, яка 

виступила в ролі механізму взаємодії між моделями потоків завдань 

(графічного опису, виконавчими моделями). Хоча поняття метамоделі 

стандартів опису та реалізації потоків завдань є важливим досягненням для 

реалізації взаємодії між моделями, реалізація взаємодії розширених чи 

модифікованих стандартів BPM утруднена у зв’язку з неможливістю адаптації 

метомоделі відповідно до таких розширень чи модифікацій.   

Недоліки стандартів виконання  

Не дивлячись на те, що деякі стандарти виконання (наприклад BPEL та 

BPML) стверджують свою теоретичну основаність на алгебрі процесів та 

формалізованих нотаціях, це ще не обгрунтовано.    

4.3. Формалізований опис потоків завдань  

В основі проектування програмного забезпечення лежить опис потоків 

завдань та створення архітектури ПЗ. Для того, щоб одержати адекватний 

предметній області опис реалізації послуги у вигляді системи правильно 
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працюючих підсистем, необхідно мати цілісний, системний опис, що 

відображає всі аспекти реалізації майбутньої послуги.  

На сьогоднішній день проектування потоків завдань стало стандартом в 

області розробки сучасного програмного забезпечення та одним із його 

ключових етапів. 

Розглядаючи процес опису потоків завдань,  слід вказати, що існує два 

підходи до побудови та відображення моделей потоків завдань: об’єктно-

орієнтований  та функціональний. Останній використовується частіше за 

рахунок наочності, послідовності та логіки завдань в потоках.  

Потік завдань визначається як логічно завершена послідовність 

взаємопов'язаних і взаємодіючих повторюваних видів діяльності (дій, функцій, 

робіт), в результаті яких ресурси підприємства використовуються для 

перетворення об'єкта (фізично чи віртуально) з метою досягнення певних  

результатів або створення продукції для задоволення внутрішніх або зовнішніх 

споживачів - клієнтів (абонентів).  

Згідно глосарію WfMC, міжнародної організації, що займається введенням 

стандартів у системах workflow, потік завдань - це одна або кілька пов'язаних 

між собою процедур або завдань (функцій), які спільно реалізують конкретне 

завдання або мету підприємства, як правило, в рамках організаційної 

структури, яка описує функціональні ролі і відносини.  

Модель – це речова, знакова або уявна (мислена) система, що відтворює, 

імітує, відображає принципи внутрішньої організації або функціонування, певні 

властивості, ознаки чи (та) характеристики об’єкта дослідження (оригіналу). 

Модель - цe деякий матеріал чи подумки представлений об'єкт або явище, що є 

спрощеною версією модельованого об'єкта або явища (прототипа) і в достатній 

мірі повторює властивості, суттєві для цілей конкретного моделювання 

(опускаючи несуттєві властивості, якими він може відрізнятися від прототипу).  

При описі потоків завдань використовуються моделі графічного типу, в 

яких, відповідно до певної методології, потік завдань представляється у вигляді 
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наочного графічного зображення - діаграми, що складається в основному з 

прямокутників і стрілок. Таке представлення має високу, багатовимірну 

інформативність, яка виражається в різних властивостях і атрибутах кожного 

об'єкту і зв'язку. 

При проектуванні складних розподілених інформаційних систем важливим 

є створення адекватного та коректного формалізованого представлення потоків 

завдань за рахунок дотримання наступних принципів:  

 коректність синтаксису - відповідність синтаксису формального опису 

потоків завдань обраній мові опису (нотації);    

 коректність семантики – опис повинен включати всі релевантні функції 

(завдання), документи та ін. елементи, хід процесу повинен бути коректним;  

 релевантність - доцільність формалізованого опису потоків завдань, які 

відносяться до предметної області та поставленої задачі;  

 співвідношення вигоди та витрат – визначення необхідного рівня 

деталізації потоків завдань;  

 зручність та простота використання - простота використання опису 

потоків завдань; 

 дотримання стандартів – необхідність дотримання прийнятих правил та 

стандартів. 

На сьогоднішній день уваги заслуговують найбільш поширені методи та 

нотації опису потоків завдань:  

1. діаграми активності UML (UML AD) (універсальна мова формалізованого 

опису - Unified Modeling Language), методологія – RUP; 

2. мови формалізованого опису, основані на мережах Петрі (PN), 

методологія – MDA; 

3. EPC діаграми (event process chain) – подійний ланцюг процесів, 

методологія – ARIS; 

4. BPEL – мова на основі XML для формалізованого опису потоків завдань 

та протоколів їх взаємодії між собою, методологія – MDA; 
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5. USDL (Unified Service description Language) – універсальна мова опису 

сервісів, методологія – MDA; 

6. нотація BPMN (Business process model and notation) версія 2.0  – стандарт 

опису потоків завдань, який затверджений та поширений в 

промисловості, методологія – MDA.  

Дані методології та їх порівняльний аналіз убде представлено далі. 

Особлива увага буде приділена нотації BPMN.  
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4.4. ВИСНОВКИ  

1. Визначено, що бізнес процес чи бізнес метод – це сукупність 

взаємопов’язаних структурований дій чи завдань, що виготовляють 

специфічний продукт чи послугу для індивідуального клієнта чи клієнтів. 

2. Існують три основні типи бізнес процесів: основні, допоміжні та БП 

управління. 

3. Згідно стандарту ISO 9000:2008, робочий процес/потік завдань (WF)  - 

це сукупність взаємозалежних і взаємодіючих видів діяльності, що 

перетворюють входи у виходи, що представляють цінність для споживача. 

4. На сьогоднішній день існує два основні підходи до управління потоками 

завдань: Workflow management та Business Process Management.  

5. WfM визначається як частина BPM, яка відрізняється від останньої 

відсутністю етапів моніторингу та оптимізації в життєвому циклі BPM.  

6. BPM є об'єднанням в єдиний стандарт таких окремих дисциплін як опис 

потоків завдань, Workflow, інтеграція корпоративних прикладних програм (EAI 

- Enterprise Application Integration), B2B – «бізнес для бізнесу» (технології 

автоматизації міжкорпоративної взаємодії). 

7. Життєвий цикл BPM включає наступні етапи: аналіз вимог; опис потоків 

завдань та їх аналіз; опис потоків давдань, орієнтованих на обчислення, та 

аналіз; виконання; моніторинг та оптимізація.   

8. Стандарти BPM: графічні (UML AD, BPMN, YAWL), стандарти 

виконання (BPML, BPEL), стандарти взаємодії (PDM, XPDL), стандарти 

моніторингу та оптимізації (BPQL, BPRI).  

9. Найбільш поширеними методами та нотаціями опису потоків завдань на 

сьогоднішній день є: діаграми активності UML, мови формалізованого опису, 

основані на мережах Петрі, EPC діаграми, BPEL, USDL та нотація BPMN.  
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4.5. Питання для самоконтролю 

1. Дайте визначення поняттю бізнес процес. 

2. Назвіть основні типи бізнес процесів. 

3. Дайте визначення поняттю робочий процес/потік завдань. 

4. Яким стандартом він регламентується.  

5. Назвіть два основні підходи до управління потоками завдань.  

6. Назвіть основну відмінність між основними підходами до управління 

потоками завдань.  

7. Коротко охарактеризуйте BPM. 

8. Що собою представляє життєвий цикл BPM. 

9. Назвіть етапи життєвого циклу BPM. 

10. Коротко охарактеризуйте кожний з них.  

11. Назвіть стадрарти BPM. 

12. Коротко охарактеризуйте кожний з них. 

13. Назвіть переваги та недоліки кожного зі стандартів BPM.  

14. Що собою представляє формалізований опис потоків завдань.  

15. Що таке модель і які моделі використовуються при описі потоків 

завдань? 

16. Назвіть основні принципи, яких слід дотримуватися з метою  

коректного формалізованого представлення потоків завдань. 

17. Назвіть найбіль поширені на сьогоднішній день методи та нотації 

опису потоків завдань  
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5. ФОРМАЛІЗОВАНИЙ ОПИС ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПОТОКІВ 

ЗАВДАНЬ 

5.1 Формалізований опис потоків завдань 

Світова практика  висуває до нотації проектування бізнес-процесів (БП) 

наступні вимоги: 

 графо-орієнтованість; 

 легкість сприйняття, можливість використання різноманіття мов 

проектування; 

 незалежність від інструментаріїв проектування, що підвищує 

здатність до взаємодії та сумісність систем управління процесами; 

 чітке відділення представлення процесів від технологій їх реалізації, 

що зменшує помилки при створенні моделей;  

 перехід від моделі БП до необхідної моделі виконання (як приклад - 

перетворення абстрактної моделі БП в BPMN в виконувану модель в 

BPEL. 

Рис. 5.1 та рис. 5.2 ілюструють місце процесу проектування БП в створенні 

інформаційних систем на прикладі Інтернет-покупки.  
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Рис.5.1 Управління БП на прикладі Інтернет-покупки  
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Рис.5.2 Проектування БП на прикладі Інтернет-покупки  
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різних об'єктів, зв'язаних різними типами зв'язків, значно збільшує розмір 

моделі й робить її погано читабельною. Для розуміння змісту нотації eEPC 

досить розглянути основні використовувані типи об'єктів і зв'язків. 

Таблиця 5.Об'єкти нотації методології ARIS eEPC  

№ Найменування Опис 
Графічне 

представлення 

1 Функція Об'єкт «Функція» слугує для опису 

функцій (процедур, робіт), що 

виконуються 

підрозділами/співробітниками 

підприємства. 

 

2 Подія Об'єкт «Подія» слугує для опису 

реальних станів системи, що 

впливають і управляючих 

виконанням функцій 
 

3 Організаційна 

одиниця 

Об'єкт, що відображає різні 

організаційні ланки підприємства 

(наприклад, управління або відділ) 
 

4 Документ Об'єкт, що відображає реальні 

носії інформації, наприклад 

паперовий документ  

5 Прикладна 

система 

Об'єкт відображає реальну 

прикладну систему, що 

використовується в рамках 

технології виконання функції 
 

№ Найменування Опис 
Графічне 

представлення 

6 Кластер 

інформації 

Об'єкт характеризує дані, як набір 

сутностей і зв'язків між ними. 

Використовується для створення 

моделей даних 
 

7 Стрілка зв'язку 

між об'єктами 

Об'єкт описує тип відносин між 

іншими об'єктами, наприклад – 

активацію виконання функції 

деякою подією 

 

8 Логічне «І» Логічний оператор, що визначає 

зв'язки між подіями й функціями в 

рамках процесу. Дозволяє описати 
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розгалуження процесу  

9 Логічне 

«АБО» 

Логічний оператор, що визначає 

зв'язки між подіями й функціями в 

рамках процесу. Дозволяє описати 

розгалуження процесу 

 

10 Логічне 

виключаюче 

«АБО» 

Логічний оператор, що визначає 

зв'язки між подіями й функціями в 

рамках процесу. Дозволяє описати 

розгалуження процесу 

 

 

5.2.2. Опис нотацій IDEF0, IDEF3 

Нотація IDEF0 була розроблена на основі методології структурного 

аналізу й проектування SADT, затвердженої як стандарт США й успішно 

експлуатується в багатьох проектах, пов'язаних з описом діяльності 

підприємств. Нотація IDEF3 була розроблена з метою більш зручного опису 

робочих процесів (workflow), для яких важливо відобразити логічну 

послідовність виконання процедур. Нотації IDEF0 і IDEF3 використовують 

об'єкти, представлені в табл. 2 . 

 

 

 

 

Таблиця 2. Об'єкти нотації методологій IDEF0 і IDEF3   

№ Найменування Опис 
Графічне 

представлення 

Нотація IDEF0 

1 Модуль 

поводження 

(UOB) 

Об'єкт служить для опису 

функцій (процедур, робіт), що 

виконуються 

підрозділами/співробітниками 

підприємства. 

 

2 Стрілка 

ліворуч 

Стрілка описує вхідні 

документи, інформацію, 

матеріальні ресурси, необхідні  
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для виконання функції. 

3 Стрілка 

праворуч 

Стрілка описує вихідні 

документи, інформацію, 

матеріальні ресурси, що є 

результатом виконання 

функції. 

 

4 Стрілка зверху Стрілка описує управляючий 

вплив, наприклад 

розпорядження, нормативний 

документ і т.д. У нотації 

IDEF0 кожна процедура 

повинна обов'язково мати не 

менше однієї стрілки зверху, 

що відображає управляючий 

вплив. 

 

5 Стрілка знизу Стрілка знизу описує 

механізми, тобто ресурси, 

необхідні для виконання 

процедури, але не змінюють 

свій стан у процесі її 

виконання.  

 

Нотація IDEF3 

1 Модель роботи 

(UOW) 

Об'єкт служить для опису 

функцій (процедур, робіт), що 

виконуються 

підрозділами/співробітниками 

підприємства. 

 

2 Посилковий 

об'єкт 

Об'єкт, що використовуються 

для опису посилань на інші 

діаграми моделі, циклічні 

переходи в рамках однієї 

моделі, різні коментарі до 

функцій. 

 

3 Логічне «І» Логічний оператор, що 

визначає зв'язки між 

функціями в рамках процесу. 

Дозволяє описати 

розгалуження процесу. 

 

4 Логічне «АБО» Логічний оператор, що 

визначає зв'язки між 

функціями в рамках процесу. 
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Дозволяє описати 

розгалуження процесу. 

5 Логічне 

виключаюче 

«АБО» 

Логічний оператор, що 

визначає зв'язки між 

функціями в рамках процесу. 

Дозволяє описати 

розгалуження процесу. 

 

У моделях можуть використовуватися стрілки трьох видів, показаних у 

табл. 3.  

Таблиця 3 Стрілки нотації методологій IDEF0 і IDEF3 

№ Тип стрілки Графічне представлення 

1 Стрілка передування. З'єднує 

послідовно виконувані функції.  

2 Стрілка відносин. 

Використовується для прив'язки 

об'єктів-коментарів до функцій. 

 

3 Стрілка потоку об'єктів. Показує 

потік об'єктів від однієї функції 

до іншої. 

 

Семантика побудови моделей IDEF0 і IDEF3 припускає дотримання чітких 

правил.  

5.2.3. Опис UML 

UML (Unified Modeling Language — уніфікована мова моделювання) — 

мова графічного опису для об'єктного моделювання в області розробки 

програмного забезпечення. UML є мовою широкого профілю, це відкритий 

стандарт, що використає графічні позначення для створення абстрактної моделі 

системи - UML моделі. UML був створений для визначення, візуалізації, 

проектування й документування в основному програмних систем. 

Використання UML не обмежується моделюванням програмного 

забезпечення. Його також використовують для моделювання бізнес-процесів, 

системного проектування й відображення організаційних структур. 
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UML дозволяє розроблювачам програмного забезпечення (ПЗ) досягти 

згоди в графічних позначеннях для подання загальних понять (таких як клас, 

компонент, узагальнення (generalization), об'єднання (aggregation) і поводження) 

і більше сконцентруватися на проектуванні й архітектурі. 

Діаграми 

В UML використовуються наступні види діаграм (для виключення 

неоднозначності наведені також позначення англійською мовою): 

Структурні діаграми: 

 класів; 

 компонентів; 

 композитної/складеної структури;  

 кооперації (UML2.0); 

 розгортання; 

 об'єктів; 

 пакетів. 

Діаграми поводження: 

 діяльності; 

 станів; 

 варіантів використання. 

 діаграми взаємодії:  

 комунікації (UML2.0) / кооперації (UML1.x); 

 огляду взаємодії (UML2.0). 

 

Таблиця 4 Деякі об'єкти нотації методології UML 

№ Найменування Діаграма, в якій 

використовується об’єкт    

Графічне 

представлення 

1 Актор Об'єкт «Актор» слугує для опису 

об’єкту, що виконує дії    
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2 Вузол Діаграма розгортання 

 

 
 

3 Компонента Діаграма компонент 

 

 

 
 

№ Найменування Діаграма, в якій 

використовується об’єкт    

Графічне 

представлення 

4 Пакет Об'єкт, що відображає різні 

організаційні ланки підприємства 

(наприклад, управління або 

відділ)  

5 Дія Діаграма діяльності 

 
 

6 Злиття  Діаграма діяльності 

 

7 Розділення Діаграма діяльності 

 

8 Сполучення 1 Діаграма послідовності  

9 Сполучення 2 Діаграма послідовності  

10 Сполучення 3 Діаграма послідовності  

 

Для опису БП використовуються діяльності (activity diagrams) UML.  

Більш детально дану мову буде розглянуто далі.  

5.2.4.  BPMN  

BPMN (англ. Business Process Model and Notation, нотація і модель бізнес-

процесів) - система умовних позначень (нотація) для моделювання бізнес-

процесів. Розроблено Business Process Management Initiative (BPMI) і 
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підтримується Object Management Group (omg.org ). Попередня версія BPMN - 

1.2; остання версія - 2.0. 

Специфікація BPMN описує умовні позначення для відображення бізнес-

процесів у вигляді діаграм бізнес-процесів. BPMN орієнтована як на технічних 

фахівців, так і на бізнес-користувачів. Для цього мова використовує базовий 

набір інтуїтивно зрозумілих елементів, які дозволяють визначати складні 

семантичні конструкції. Крім того, специфікація BPMN визначає, як діаграми, 

що описують бізнес-процес, можуть бути трансформовані в виконувані моделі 

на мові BPEL. Специфікація BPMN 2.0 також є виконуваною і переносимою 

(тобто процес, намальований в одному редакторі від одного виробника може 

бути виконаний на движку бізнес-процесів зовсім іншого виробника, за умови 

якщо вони підтримують BPMN 2.0). 

Основна мета BPMN - створення стандартного набору умовних позначень, 

зрозумілих всім бізнес-користувачам. Бізнес-користувачі включають в себе 

бізнес-аналітиків, що створюють і удосконалюють процеси, технічних 

розробників, відповідальних за реалізацію процесів і менеджерів, що стежать за 

процесами і керуючих ними. Отже, BPMN - зв'язуюча ланка між фазою 

проектування бізнес-процесів і фазою його реалізації. 

На даний момент існує кілька конкуруючих стандартів для моделювання 

бізнес-процесів. Поширення BPMN допоможе уніфікувати способи 

представлення базових концепцій бізнес-процесів (наприклад, відкриті і 

приватні бізнес-процеси, хореографії), а також більш складні концепції 

(наприклад, обробка виняткових ситуацій, компенсація транзакцій). 

Відповідно до нотації  BPMN  (приклад використання – рис.1), загальна 

модель будь-якого БП містить наступні базові елементи: 

 елементи процесу (Flowelements) 

o подія (Event), функція (Activity), інтерфейс (Gateway) 

 з’єднувальні об’єкти (Connection Objects) 



Розробка інформаційних ресурсів та систем 

 

 

o потік послідовностей (Sequence Flow), потік повідомлень (Message 

Flow), асоціації (Association) 

 елементи реалізації 

o динамічно розподілені ресурси та інші ресурси  

 артефакти 

o об’єкти даних,групи, анотації  

 інші елементи для опису затримок, управління помилками та 

транзакціями  

 

Рис.5.3. Приклад використання BPMN 
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Рис. 5.4. Приклад перетворення BPMN  

5.2.5.  Мови формалізованого опису, основані на мережах Петрі  

Мережа Петрі (МП)— математична абстракція для представлення 

дискретних розподілених систем. Графічно представляється у вигляді 

дводольного орієнтованого мультиграфу з маркерами (маркований 

орієнтований граф), який має дві групи вершин: позиції та переходи. 

Позиції можуть бути пустими або маркованими та визначають стан 

мережі. Переходи визначають дії. Орієнтовані ребра графу задають зв'язки 

між позиціями та переходами. Процес функціонування мережі Петрі полягає в 

послідовному «виконанні» переходів, та відповідному перерахункові кількості 

міток у позиціях.  

Подією називають спрацьовування переходу, при якому мітки з вхідних 

позицій цього переходу переміщуються у вихідні позиції. Події відбуваються 

миттєво, або різночасно, при виконанні деяких умов. 
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Дуги можуть +6+666бути кратними, коли два вузли з'єднані більше ніж 

однією дугою однакового напрямку. Альтернативно, для відображення 

кратності дуг може використовуватися функція «ваги» дуг. 

Мережею Петрі  називається дводольний орієнтований граф 

N = < Р, Т, * >, де Р = {pi}, Т= {ti} — кінцеві непусті множини вершин, що 

називаються відповідно позиціями і переходами; * - відношення між 

вершинами, відповідне дугам графа.  

Маркуванням мережі Петрі називається функція Ф, яка кожній позиції 

ставить у відповідність ціле невід'ємне число. 

Маркування характеризується вектором Ф = < Ф (p1),..., Ф (рn) >,, де n - 

число позицій мережі Петрі. У графічному зображенні маркування Ф відповідає 

розміщення міток (точки, маркери, фішки) в позиціях мережі. При цьому число 

міток в позиції pi дорівнює Ф (pi). 

Різні маркування мережі Петрі характеризують стан відповідної йому 

динамічної системи, причому динаміка змін станів моделюється рухом міток по 

позиціях. Маркування мережі може змінюватися при спрацьовуванні її 

переходів. 

Якщо кожна із вхідних позицій переходу tj містить щонайменше одну 

мітку, то перехід tj може спрацювати (збуджений). При спрацьовуванні 

переходу з кожної його позиції видаляється одна мітка, а в кожну вихідну 

позицію додається одна мітка. 

Зазвичай в мережах Петрі вважається, що якщо при одному й тому ж 

маркуванні породжено кілька переходів, то може спрацювати будь-який, але 

тільки один з них. Це обмеження не є принциповим і може бути знято. 

При застосуванні мереж Петрі для цілей управління позиціям 

зіставляються операції (дії), а переходам - умови, при виконанні яких 

породжені переходи спрацьовують, активізуючи відповідні операції. При цьому 

попадання міток в позицію асоціюється з початком операції, а видалення мітки 
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- з її закінченням. При використанні такого припущення вважають, що будь-яка 

операція не може бути повторно розпочата до її завершення. 

Для опису таких процесів можуть застосовуватися тільки безпечні мережі 

Петрі, тобто такі мережі, в яких при будь-якому маркуванні в кожній позиції не 

може бути більше однієї мітки. 

Так як при будь-якому перебігу дискретного процесу повинна бути 

можливість його відновлення, а будь-яка з безлічі заданих операцій повинна 

бути виконана, то мережа Петрі в таких випадках повинна бути живою, тобто 

вона не повинна породжувати такі маркування, для яких інші маркування 

недосяжні. 

Безпечні і живі мережі Петрі називаються правильними. 

Основна перевага мереж Петрі полягає в можливості відображення у 

вигляді однієї компоненти взаємодії декількох паралельно-послідовних 

процесів, а їх недолік полягає в тому, що вони не описують в явному вигляді 

поведінку системи - динаміку зміни станів. 

Складність аналізу поведінки мереж Петрі полягає в тому, що доводиться 

одночасно стежити за станом декількох точок і запам'ятовувати ці ситуації. 

Поведінка мережі Петрі в явному вигляді описується за допомогою графа 

досяжних маркувань. 

Приклад мережі Петрі представлено на рис.5.5.  

 

Рис.5.5 Елементи нотації, основаної на мережах Петрі 

 



Розробка інформаційних ресурсів та систем 

 

 

 

Рис. 5.6. Приклад мережі Петрі - Інтернет-покупка 
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5.3. РЕАЛІЗАЦІЯ ПОТОКІВ ЗАВДАНЬ  

Схема реалізації потоків завдань показана на рис. 5.7. На рівні ітерфейсів 

сервісів використовуються наступні сервіси:   

1. сервіси оркестрування, які представляють БП; 

2. бізнес-сервіси (сервіси ділової активності):  

 центровані на задачах: інкапсулюють бізнес-логіку, у випадку коли 

логіка не являється частиною модельованих БП; 

 центровані на сутності: сервіси інкапсулюють бізнес-сутності 

(наприклад замовник, лист замовлень, рахунок); 

3.  сервіси прикладних програм: 

 інкапсулюють логіку прикладних програм; 

 утиліти, такі як балансування навантаження чи повідомлення (load 

balancing or notification); 

 сервіси «обгортки» (wrapper services) для успадкованих систем, таких як 

CRM; 

Гібридні сервіси 

 містять логіку предметної області та прикладних програм.  
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Рис. 5.7. Схема реалізації потоків завдань   

Відсутність чітко описаних та формалізованих концептуальної та 

математичної моделей БП, а відповідно і методів їх аналізу та удосконалення, 

роблять етап проектування БП «вузьким місцем» (рис. 5.8) процесу 

проектування інформаційних систем.  

 

Рис.5.8 Середовище розробки інформаційних систем (вузьке місце в 

проектуванні) 

 

Загальні вимоги до моделі БП наступні:  

 принцип абстракції; 

 розширення з інформацією щодо платформи виконання; 

 покрокова деталізація; 

 кінцева модель повинна бути достатньо деталізованою для її 

подальшого перетворення; 

 модель повинна бути близькою до системи її реалізації; 

 чітка і зрозуміла для сприйняття комп’ютером;  

 можливість реалізації підзадач в процесі проектування; 
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 відділення технічного опису системи від опису платформи її 

реалізації 

o описи, незалежні від платформи реалізації ; 

o легко переносна;  

o багаторазового використання;  

o здатна до взаємодії. 

 

5.4 Висновки 

1. Світова практика  висуває до нотації проектування бізнес-процесів такі 

вимоги вимоги як  графо-орієнтованість, легкість сприйняття, можливість 

використання різноманіття мов проектування, незалежність від інструментаріїв 

проектування, відділення представлення процесів від технологій їх реалізації, 

перехід від моделі БП до необхідної моделі виконання.  

2. Нотація ARIS eEPC  -  розширена нотація опису ланцюга процесу, що 

управляється подіями, що використовується для опису БП.  

3. Нотація IDEF0 була розроблена на основі методології структурного 

аналізу й проектування SADT, успішно експлуатується в багатьох проектах, 

пов'язаних з описом діяльності підприємств.  

4. Нотація IDEF3 була розроблена з метою більш зручного опису робочих 

процесів, для яких важливо відобразити логічну послідовність виконання 

процедур.  

5. UML — мова графічного опису для об'єктного моделювання в області 

розробки програмного забезпечення. До основних діаграм UML відносяться 

структурні діаграми (класів, компонентів, композитної/складеної структури, 

кооперації, розгортання, об'єктів, пакетів) та діаграми поводження (діяльності, 

станів, варіантів використання, взаємодії). 

6. BPMN - нотація для моделювання бізнес-процесів, розробка BPMI, 

остання версія - 2.0. До базових елементів BPMN відносяться: елементи 
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процесу, з’єднувальні об’єкти, елементи реалізації, артефакти, інші елементи 

для опису затримок, управління помилками та транзакціями.     

7. Мережа Петрі— математична абстракція для представлення дискретних 

розподілених систем, графічно представляється у вигляді 

дводольного орієнтованого мультиграфу з маркерами (, який має дві 

групи вершин: позиції та переходи. 

8. Реалізація потоків завдань передбачає використання сервісів 

оркестрування, бізнес-сервісів та сервісів прикладних програм.  

9. Етап проектування БП  -  «вузьке місцем» процесу проектування 

інформаційних систем через відсутність чітко описаних та формалізованих 

концептуальної та математичної моделей БП.  

5.5 Запитання для самоконтролю 

1. Назвіть основні вимоги до нотації проектування бізнес-процесів.  

2. Що таке ARIS eEPC   та де вона застосовується.  

3. Назвіть основні елементи нотації eEPC. 

4. Коротко охарактеризуйте нотації IDEF0 та IDEF3. 

5. Що собою представляю мова UML.  

6. Назвіть основні діаграми UML. 

7. Що описує кожна з них. 

8.  Коротко охарактеризуйте BPMN.  

9. Назвіть базові елементів BPMN. Які елементи вони включають? 

10. Що представляють обою мережі Петрі.  

11. Яким чином можливе їх використання для моделювання БП. 

12. Назвіть сервіси, які використовуються при реалізації потоків 

завдань.  

13. Коротко охарактеризуйте кожний з них. 

14. В чому полягає складність проектування БП? 
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6. BPMN 

BPMN (Business Process Model and Notation) - графічна нотація для 

моделювання бізнес-процесів. BPMN була розроблена Business Process 

Management Initiative (BPMI) і підтримується Object Management Group (OMG, 

http://www.omg.org/spec/BPMN/ - стандарти BPMN), після злиття організацій у 

2005 році. версії BPMN: 

 BPMN 1.1 – січень 2009; 

 BPMN 1.2 – січень 2009; 

 BPMN 2.0 – січень 2011. 

BPMN - стандарт для моделювання бізнес-процесів, описує графічну 

нотацію для відображення бізнес-процесів у вигляді діаграм бізнес процесів 

(ДБП), схожих на діаграми діяльності (Activity Diagrams) в UML. BPMN 

орієнтована як на технічних фахівців, так і на бізнес користувачів. Для цього 

мова використовує базовий набір інтуїтивно зрозумілих елементів, які 

дозволяють визначати складні семантичні конструкції. Крім того, специфікація 

BPMN визначає, як діаграми, що описують бізнес-процес, можуть бути 

трансформовані в виконувані моделі на мові BPEL. 

Основна мета BPMN - створення стандартної нотації зрозумілою всім 

бізнес-користувачам. Бізнес-користувачі включають в себе: 

 бізнес-аналітиків, що створюють і поліпшують процеси; 

 технічних розробників, відповідальних за реалізацію процесів; 

 менеджерів, що стежать за процесами і керують ними.  

Отже, BPMN покликана служити сполучною ланкою між фазою дизайну 

бізнес-процесу і фазою його реалізації. 

Область використання 

BPMN підтримує лише набір концепцій, необхідних для моделювання 

бізнес-процесів. Моделювання інших аспектів, крім бізнес-процесів, 
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знаходиться поза зоною уваги BPMN. Наприклад, моделювання наступних 

аспектів не описується в BPMN: 

 організаційна структура; 

 функціональний аналіз; 

 модель даних. 

Незважаючи на те, що BPMN дозволяє моделювати потоки даних і потоки 

повідомлень, а також асоціювати дані з діями, вона не є схемою інформаційних 

потоків. 

6.1 Графічні елементи 

Моделювання в BPMN здійснюється за допомогою простих діаграм з 

невеликим числом графічних елементів. Це допомагає користувачам швидко 

розуміти логіку процесу. Існує чотири основні категорії елементів: 

1) об'єкти потоку - основні графічні елементи для визначення поведінки 

бізнес-процесу (події, дії і логічні оператори); 

2) з'єднувальні об'єкти: потік управління, потік повідомлень і асоціації; 

3) ролі: пули і доріжки 

4) артефакти: дані, групи і текстові анотації. 

Елементи цих чотирьох категорій дозволяють будувати найпростіші 

діаграми бізнес-процесів. Для підвищення виразності моделі специфікація 

дозволяє створювати нові типи об'єктів потоку управління і артефактів. 

Об’єкти потоку  

Події (events) 

Зображуються колом і означають будь-яку подія в світі. Події ініціюють дії 

(trigger) або є їх результатами (result). Згідно впливу на хід бізнес-процесу 

виділяють початкові (start), проміжні (intermediate) і кінцеві (end) події. 

Починаючи з BPMN 1.1 розрізняють події обробки та генерації. У табл.1 

представлені типи подій. 
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Таблиця 1 – Типи подій 

Подія Початкова Проміжна Кінцева Пояснення 

Обробка Генерація 

Проста 

 
 

 
 

Проста (plain event) подія 

- нетипізовані подія, 

зазвичай показує початок 

або закінчення процесу. 

Повідомлення 

 

 

 

 

Подія-повідомлення 

(message event) - 

отримання і відправка 

повідомлень. 

Таймер 

 

 

  

Подія-таймер (timer 

event) - моделюють події, 

що регулярно 

відбуваються в часі. 

Також дозволяють 

моделювати моменти 

часу, періоди і таймаути. 

Помилка 

 
 

 

 

Події-помилки (error 

events) дозволяють 

змоделювати генерацію і 

обробку помилок в 

процесі. Помилки 

можуть мати різні типи. 

Відміна 

 
 

 

 

Події-відміни (cancel 

events) ініціюють або 

реагують на скасування 

транзакції. 
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Подія Початкова Проміжна Кінцева Пояснення 

Компенсація 

 
 

 

 

Події-компенсації 

(compensation events) 

ініціюють компенсацію 

або виконують дії по 

компенсації (скасування 

зроблених змін). 

Умова 

 

 

  

Події-умови (conditional 

events) дозволяють 

інтегрувати бізнес-

правила в процес, а 

також реакцію на зміну 

бізнес-правил. 

Сигнал 

 

 
 

 

Події-сигнали (signal 

events) розсилають і 

приймають сигнали між 

декількома процесами. 

Один сигнал може 

оброблятися декількома 

одержувачами.  

Складена 

подія 

 

 

 

 

Складені події (multiple 

events) моделюють 

генерацію та обробку 

однієї події з множини. 

Посилання 

 
  

 

Події-посилання (link 

events) використовуються 

як між сторінкове 

з'єднання. 
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Подія Початкова Проміжна Кінцева Пояснення 

Зупинка 

   

 

Події-зупинки (terminate 

events) призводять до 

негайного завершення 

всього бізнес-процесу (у 

всій діаграмі). 

Дії (activities) 

Зображуються прямокутниками з закругленими кутами. Загальна назва для 

будь-якої роботи, що виконується в процесі. Дії можуть бути атомарними або 

складеними. Серед дій розрізняють задачі і підпроцеси. Типи дій (рис. 1): 

 

Рис. 6.1. Типи дій 

Завдання (task) – це одиниця роботи, елементарна дія в процесі.  

Множинні екземпляри (multiple instances) дій показують, що одна дія 

виконується багаторазово, по одному разу для кожного об'єкта. Наприклад, для 

кожного об'єкта в замовленні клієнта виконується один примірник дії. 

Примірники дій можуть виконуватися паралельно або послідовно. 

Циклічна дія (loop activity) виконується, поки умова циклу істина. Умова 

циклу може перевірятися до або після виконання дії. 
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Згорнутий підпроцес (collapsed subprocess) є складною дією і містить 

всередині себе правильну ДБП. Приховує деталі виконання. 

Розгорнутий підпроцес (expanded subprocess) також є складеною дією, але 

розкриває деталі реалізації процесу. Іншими словами - містить правильну 

BPMN діаграму. 

Ad-hoc підпроцес (ad-hoc subprocess) містить тільки завдання. Завдання 

виконуються в довільному порядку до тих пір, поки не виконана умова 

завершення підпроцесу. 

Логічні оператори (gateways) 

Зображуються ромбами і є точками прийняття рішень в процесі. За 

допомогою логічних операторів організується розгалуження та синхронізація 

потоків управління в моделі процесу. 

Типи логічних операторів (рис. 6.2): 

 

Рис. 6.2. Типи логічних операторів 

Оператор виключного АБО, що керується даними (Data-based Exclusive 

Gateway). Якщо оператор використовується для розгалуження, то потік 

управління прямує лише по одній вихідній гілки. Якщо оператор 

використовується для синхронізації, то він очікує завершення виконання однієї 

вхідної гілки і активує вихідний потік. Ромб може містити маркер «Х» 

(опціонально). На діаграмі всі ромби повинні бути або з Х або без нього. 

Оператор виключного АБО, що керується подіями (Event-based 

Exclusive Gateway) Направляє потік управління лише з тієї вихідної гілки, на 

якій першою настала подія. Після оператора даного типу можуть слідувати 

тільки події або дії-обробники повідомлень. 
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Оператор включного АБО (Inclusive Gateway) активує одну або більше 

вихідних гілок, у випадку, коли здійснюється розгалуження. Якщо оператор 

використовується для синхронізації, то він очікує завершення виконання усіх 

вхідних гілок. 

Оператор І (Parallel Gateway), використовується для розгалуження, 

розділяє один потік управління на кілька паралельних. При цьому всі вихідні 

гілки активуються одночасно. Якщо оператор використовується для 

синхронізації, то він очікує завершення виконання усіх вхідних гілок і лише 

потім активує вихідний потік. 

Складний оператор (Complex Gateway) має декілька умов, в залежності 

від виконання яких активуються вихідні гілки. Оператор ускладнює розуміння 

діаграми, так як умови, що визначають семантику оператора, графічно не 

виражені на діаграмі. Внаслідок цього використання оператора небажано. 

З’єднувальні об’єкти 

Об'єкти потоку управління пов'язані один з одним з'єднувальними 

об'єктами. Існує три види з'єднувальних об'єктів: потоки управління, потоки 

повідомлень і асоціації. 

Потік управління (sequence flow) 

Зображуються суцільною лінією, що закінчується зафарбованої стрілкою. 

Потік управління задає порядок виконання дій. Якщо лінія потоку управління 

перекреслена діагональної рисою з боку вузла, з якого вона виходить, то вона 

позначає потік, що виконується за замовчуванням (коли умови альтернативних 

гілок не виконуються) (Default Flow). Умовний потік пов'язаний з умовою, що 

визначає чи буде виконаний даний потік (Conditional Flow). 

 

Рис. 6.3. Види потоку управління 
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Потік повідомлень (Message Flow) 

Зображується штриховою лінією з не зафарбованою стрілкою на кінці. 

Потік повідомлень показує якими повідомленнями обмінюються учасники. 

 

Рис. 6.4 Потік повідомлень 

Ассоціації (Association) 

Зображуються пунктирною лінією, що закінчується стрілкою. Асоціації 

використовуються для асоціювання артефактів, даних або текстових анотацій з 

об’єктами потоку управління. 

 

Рис. 6.5 Ассоціації 

 Ролі (Swimlanes) 

Ролі - механізм організації різних дій у візуальні категорії з подібною 

функціональністю. Існує два типи ролей: пули і доріжки. 

 

Рис. 6.6 Ролі 
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Пули (Pools, басейни) 

Зображується прямокутником, містить кілька доріжок (за аналогією з 

реальним басейном). Представляє головних учасників процесу (це може бути 

організація, роль або система). Згорнутий пул приховує деталі реалізації. 

Доріжки (Lanes) 

Являють собою частину пулу. Дозволяють організувати об'єкти потоку 

управління, що з'єднують об'єкти та артефакти. Доріжки дозволяють ієрархічно 

ділити пули та інші доріжки. 

Артефакти (Artifacts) 

Артефакти дозволяють розробникам відображати додаткову інформацію 

на діаграмі. Це дозволяє зробити діаграму більш читабельною. Існують три 

види артефактів: 

 

Рис. 6.7 Артефакти 

Дані (Data) 

Дані використовуються для відображення інформаційних потоків в бізнес 

процесі, наприклад, обміну листами або електронними повідомленнями. 

Показують які дані необхідні діям і які дані виробляються діями. Зв'язуються з 

діями через асоціації. 

Група(Group) 

Зображується прямокутником з закругленими кутами штрих пунктирною 

лінією. Дозволяє об'єднувати різні об'єкти для відображення їх логічного 

взаємозв'язку. Не впливає на потік управління в діаграмі. 

Текстова анотація (Annotation) 

Дозволяє дати читачеві додаткову текстову інформацію. 
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6.2 ВИКОРИСТАННЯ BPMN 

Моделювання бізнес-процесів використовується для подачі широкого 

спектру інформації до різних категорій користувачів. Діаграми бізнес-процесів 

дозволяють описувати наскрізні бізнес-процеси, але в той же час допомагають 

читачам швидко розуміти процес і легко орієнтуватися в його логіці. У 

наскрізній ВРМN-моделі можна виділити три типи підмоделей: 

 приватні (внутрішні) бізнес-процеси; 

 абстрактні (відкриті) бізнес-процеси; 

 процеси взаємодії (глобальні). 

Приванті (внутрішні) бізнес-процеси (Private (internal) business 

processes) 

Приватні бізнес-процеси описують внутрішню діяльність організації. Вони 

представляють бізнес-процеси в загальноприйнятому розумінні (BMP processes 

або workflows). Якщо застосовуються ролі, то приватний бізнес-процес 

поміщається в окремий пул. Тому потік управління знаходиться всередині 

одного пулу і не може перетинати її меж. На відмінну від потоку управління, 

потік повідомлень може перетинати кордони пулів для відображення взаємодії 

між різними приватними бізнес-процесами. 

 

Рис.6.8 Приватний (внутрішній) бізнес-процес 

Абстрактні (відкриті) бізнес-процеси (Abstract (public) processes) 

Необхідні для відображення взаємодії між приватним бізнес-процесом та 

іншим процесом або учасником. В абстрактному бізнес-процесі показують 

тільки ті дії, які беруть участь у комунікації зовні приватного бізнес-процесу. 
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Всі інші «внутрішні» дії приватного бізнес-процесу не показують в 

абстрактному процесі. Таким чином, абстрактний процес показує оточуючим 

послідовність подій, за допомогою якої можна взаємодіяти з даними бізнес-

процесом. 

Абстрактні процеси поміщають в пули і можуть бути змодельовані як 

окремо, так і всередині більшої ДБП для відображення потоку повідомлень між 

діями абстрактного процесу та іншими елементами. Якщо абстрактний процес і 

відповідний приватний процес знаходяться на одній діаграмі, то дії, 

відображені в обох процесах, можуть бути пов'язані асоціаціями. 

Процеси взаємодії (глобальні) - Collaboration (global) Processes 

Процес взаємодії відображає взаємодії між двома і більше сутностями. Ці 

взаємодії визначаються послідовністю дій, що обробляють повідомлення між 

учасниками. Процеси взаємодії можуть бути поміщеними в пул. Ці процеси 

можуть моделюватися як окремо, так і всередині більшої ДБП для 

відображення асоціацій між діями та іншими сутностями. Якщо процес 

взаємодії і відповідний приватний процес знаходяться в одній діаграмі, то дії, 

відображені в обох процесах, можуть бути пов'язані асоціаціями. 

 

Рис. 6.9 Процес взаємодії 



Розробка інформаційних ресурсів та систем 

 

 

Моделювання бізнес-процесу зазвичай починається з виявлення 

високорівневих дій, а потім відбувається уточнення його до самого нижнього 

рівня деталізації за допомогою окремих діаграм. В залежності від прийнятої 

методології моделювання, можлива побудова великої кількості діаграм з різним 

рівнем деталізації. Але BPMN незалежна від методології моделювання і 

використовує одні й ті ж засоби для будь-яких рівнів деталізації. Елемент 

підпроцесу служить для приховування складності на обраному рівні деталізації. 

Цей елемент припускає, що детально під-процес розкривається на окремій 

діаграмі. 
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6.3 ПРИКЛАД ОПИСУ БП 

 

Рис. 6.10 БП інтернет-покупка  
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Рис.6.11 Перетворення BPMN в BPEL (Mapping BPMN to BPEL) 

6.4 Висновки  

1. BPMN (Business Process Model and Notation) - графічна нотація для 

моделювання бізнес-процесів, остання версія - BPMN 2.0.   

2. Моделювання здійснюється за допомогою простих діаграм з невеликим 

числом графічних елементів. Це допомагає користувачам швидко розуміти 

логіку процесу. Існує чотири основні категорії елементів в BPMN: об'єкти 

потоку (події, дії і логічні оператори), з'єднувальні об'єкти, ролі (пули і 

доріжки), артефакти (дані, групи і текстові анотації). 

3. У наскрізній ВРМN-моделі можна виділити три типи підмоделей бізнес-

процесів: приватні (внутрішні), абстрактні (відкриті) та процеси взаємодії 

(глобальні). 

4. Приватні бізнес-процеси описують внутрішню діяльність організації. В 

абстрактному бізнес-процесі показують тільки ті дії, які беруть участь у 
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комунікації зовні приватного бізнес-процесу. Процес взаємодії відображає 

взаємодії між двома і більше сутностями. 

6.5 Запитання для самоконтролю  

1. Що таке BPMN, для чого використовують дану нотацію? 

2. Що таке подія в BPMN? Які типи подій існують? Наведіть приклади 

графічного позначення. 

3. Що таке дія в BPMN? Які типи дій існують? Наведіть приклади 

графічного позначення. 

4. Які типи логічних операторів використовуються в BPMN? 

5. Які типи з’єднувальних об’єктів використовуються в BPMN? 

6. Для чого використовують пули і доріжки в BPMN, в чому полягає 

різниця між ними? 

7. Які типи артефактів існують в BPMN? 

8. Назвіть типи підмоделей БП в наскрізній ВРМN-моделі. 

9. Для чого використовується кожна з них?  

6.6 Література 

1. Business Process Model and Notation (BPMN) [Електронний ресурс] // 

2011-01-03. - Режим доступу: http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0    

2. http://www.omg.org  
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7.  МОВА UML.  ДІАГРАМИ ВАРІАНТІВ ВИКОРИСТАННЯ 

7.1 Мова UML 

Концептуальною основою об'єктно-орієнтованого аналізу і проектування 

ПЗ (ООАП) є об'єктна модель. Її основні принципи (абстрагування, 

інкапсуляція, модульність і ієрархія) і поняття (об'єкт, клас, атрибут, операція, 

інтерфейс. 

Більшість сучасних методів ООАП засновані на використанні мови UML. 

Уніфікована мова моделювання UML (Unified Modeling Language) являє собою 

мову для визначення, уявлення, проектування і документування програмних 

систем, організаційно-економічних систем, технічних систем та інших систем 

різної природи. UML містить стандартний набір діаграм і нотацій 

найрізноманітніших видів. 

UML - це наступник того покоління методів ООАП, які з'явилися в кінці 

1980-х і початку 1990-х років. Створення UML фактично почалося в кінці 1994 

р., коли Граді Буч і Джеймс Рамбо почали роботу з об'єднання їх методів Booch 

і OMT (Object Modeling Technique) під егідою компанії Rational Software. До 

кінця 1995 р. вони створили першу специфікацію об'єднаного методу, 

названого ними Unified Method, версія 0.8. Тоді ж у 1995 р. до них приєднався 

творець методу OOSE (Object-Oriented Software Engineering) Івар Якобсон. 

Таким чином, UML є прямим об'єднанням і уніфікацією методів Буча, Рамбо і 

Якобсона, однак доповнює їх новими можливостями. Головними в розробці 

UML були наступні цілі: 

 надати користувачам готову до використання виразну мову 

візуального моделювання, що дозволяє їм розробляти осмислені 

моделі й обмінюватися ними; 

 передбачити механізми розширюваності й спеціалізації для 

розширення базових концепцій; 
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 забезпечити незалежність від конкретних мов програмування і 

процесів розробки. 

 забезпечити формальну основу для розуміння цієї мови 

моделювання (мова повинна бути одночасно точною і доступною 

для розуміння, без зайвого формалізму); 

 стимулювати зростання ринку об'єктно-орієнтованих 

інструментальних засобів; 

 інтегрувати кращий практичний досвід. 

UML знаходиться в процесі стандартизації, що проводиться OMG (Object 

Management Group) - організацією по стандартизації в області об'єктно-

орієнтованих методів і технологій, в даний час прийнятий в якості стандартної 

мови моделювання і отримала широку підтримку в індустрії ПЗ. Повний опис 

UML можна знайти на сайтах http://www.omg.org та http://www.rational.com. 

Стандарт UML містить наступний набір діаграм (рис.7.1): 

Структурні (structural) моделі:  

 діаграма класів (class diagram) - для моделювання статичної 

структури класів системи і зв'язків між ними; 

 діаграма об'єктів (object diagram) - показує екземпляри класів і 

зв'язки між ними; 

 діаграма пакетів (package diagram) - показує пакети і зв'язки між 

пакетами. 

 діаграми компонентів (component diagrams) - для моделювання 

ієрархії компонентів (підсистем) системи; 

 діаграма складової структури (composite structure diagram) - показує 

внутрішню структуру класу і взаємодію елементів внутрішньої 

структури класу; 
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 діаграми розміщення (deployment diagrams) - для моделювання 

фізичної архітектури системи. 

 

Моделі поведінки (behavioral):  

 діаграми варіантів використання (use case diagrams) - для 

моделювання функціональних вимог до системи (у вигляді сценаріїв 

взаємодії користувачів із системою); 

 діаграми послідовності (sequence diagrams) і кооперативні діаграми 

(collaboration diagrams або communication diagrams) - для 

моделювання процесу обміну повідомленнями між об'єктами; 

 діаграма огляду взаємодії (interaction overview diagram) - окремий 

випадок діаграми активності, в якій в якості вершин 

використовуються інші діаграми; 

 діаграма синхронізації (timing diagram) - альтернативне подання 

діаграми послідовності, явним чином показує зміни стану на лінії 

життя із заданою шкалою часу; 

 діаграми станів (statechart diagrams) - для моделювання поведінки 

об'єктів системи при переході з одного стану в інший; 

 діаграми діяльності (activity diagrams) - для моделювання поведінки 

системи в рамках різних варіантів використання, або потоків 

управління. 
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Рис. 7.1 Набір діаграм UML  

7.2  Діаграмми варіантів використання 

Діаграми варіантів використання показують взаємодію між варіантами 

використання і діючими особами, відображаючи функціональні вимоги до 

системи з погляду користувача. Мета побудови діаграм варіантів використання 

- це документування функціональних вимог в загальному вигляді, тому вони 

повинні бути дуже простими. 
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Варіант використання являє собою послідовність дій (транзакцій), що 

виконуються системою у відповідь на подію, що ініціюється деяким зовнішнім 

об'єктом (дійовою особою). Варіант використання описує типову взаємодію 

між користувачем і системою і відображає уявлення про поведінку системи з 

точки зору користувача. У простому випадку варіант використання 

визначається в процесі обговорення з користувачем тих функцій, які він хотів 

би реалізувати, або цілей, які він переслідує по відношенню до системі. 

Переваги моделі варіантів використання полягають у тому, що вона: 

 визначає користувачів та межі системи; 

 визначає системний інтерфейс; 

 зручна для спілкування користувачів з розробниками; 

 використовується для написання тестів; 

 є основою для написання документації користувача; 

 добре вписується в будь-які методи проектування (як об'єктно-

орієнтовані, так і структурні). 

Основні елементи діаграма варіантів використання представлені на рис.7.2. 
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Рис.7.2 Основні елементи діаграми варіантів використання 

7.3  Варіант використання  

Окремий варіант використання позначається на діаграмі еліпсом, 

усередині якого міститься його коротка назва. Мета варіанта використання 

полягає в тому, щоб визначити закінчений аспект або фрагмент поведінки 

деякої сутності без розкриття її внутрішньої структури. В якості такої сутності 

може виступати система або будь-який елемент моделі, який володіє власною 

поведінкою. 

 

Рис.7.3. Приклади окремих варіантів використання 
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7.4  Актори 

Актор являє собою будь-яку зовнішню по відношенню до системі сутність, 

яка взаємодіє з системою і використовує її функціональні можливості для 

досягнення певних цілей. Кожен актор може розглядатися як окрема роль щодо 

конкретного варіанту використання. Стандартним графічним позначенням 

актора на діаграмах є фігурка людини, під якою записується ім'я актора. 

Актори взаємодіють з системою за допомогою обміну повідомленнями з 

варіантами використання. Повідомлення являє собою запит актором певного 

сервісу системи та отримання цього сервісу. Ця взаємодія може бути виражена 

за допомогою асоціацій між окремими акторами і варіантами використання або 

класами.  

 

Рис. 7.4 Приклади акторів 

7.5  Відношення 

Між елементами діаграми варіантів використання можуть існувати різні 

відносини, які описують взаємодію екземплярів акторів і варіантів 

використання. 

В UML існує кілька стандартних видів відносин між акторами і варіантами 

використання: 

 асоціації (association relationship);  

 розширення (extend relationship);  

 узагальнення (generalization relationship);  

 включення (include relationship). 

Відношення асоціації 
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 Стосовно діаграм варіантів використання асоціація встановлює, яку 

конкретну роль грає актор при взаємодії з екземпляром варіанту використання. 

На діаграмі варіантів використання відношення асоціації позначається 

суцільною лінією між актором і варіантом використання. Ця лінія може мати 

умовні позначення, такі як ім'я та кратність. 

Кратність (multiplicity) асоціації вказується поряд з позначенням 

компоненту діаграми, який є учасником даної асоціації, і характеризує кількість 

екземплярів даного компоненту, які можуть виступати в якості елементів даної 

асоціації. Стосовно діаграм варіантів використання кратності має спеціальне 

позначення у формі однієї або декількох цифр та символу зірочка. 

Для діаграм варіантів використання найпоширенішими є чотири основні 

форми запису кратності відношення асоціації: 

 ціле невід'ємне число (включаючи 0). Призначено для вказівки 

кратності, яка є строго фіксованою для елемента відповідної 

асоціації. У цьому випадку кількість екземплярів акторів або 

варіантів використання, які можуть виступати в якості елементів 

відношення асоціації, в точності дорівнює вказаному числу; 

 два цілих невід'ємних числа, розділені двома крапками. Даний запис 

відповідає нотації для безлічі або інтервалу цілих чисел, яка 

застосовується в деяких мовах програмування для позначення меж 

масиву елементів. Цей запис слід розуміти як безліч цілих 

невід'ємних чисел, в послідовно зростаючому порядку; 

 два символи, розділені двома крапками. При цьому перший з них є 

цілим невід'ємним числом або 0, а другий - спеціальним символом 

«*», який позначає довільне кінцеве ціле невід'ємне число, значення 

якого невідомо на момент завдання відповідного відношення 

асоціації; 

 єдиний символ «*», який є скороченням запису інтервалу "0 .. *».  
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Якщо кратність відношення асоціації не вказана, то, за замовчуванням, 

приймається значення рівне 1. 

 

Рис. 7.5 Приклад відношення асоціації  

Відношення розширення 

Відношення розширення визначає взаємозв'язок екземплярів окремого 

варіанту використання з більш загальним варіантом, властивості якого 

визначаються на основі способу сумісного об'єднання даних екземплярів.  

Відношення розширення між варіантами використання позначається 

пунктирною лінією зі стрілкою (варіант відношення залежності), 

спрямованою від того варіанту використання, який є розширенням для 

вихідного варіанту використання. Дана лінія зі стрілкою позначається 

ключовим словом «extend» (розширює). 

Один варіант використання може бути розширенням для декількох базових 

варіантів, а також мати в якості власних розширень кілька інших варіантів. 

Базовий варіант використання може додатково ніяк не залежати від своїх 

розширень.    

 

Рис. 7.6 Приклад відношення розширення  

Відношення узагальнення 
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Відношення узагальнення служить для вказівки того факту, що деякий 

варіант використання А може бути узагальнений до варіанту використання В. В 

цьому випадку варіант А буде спеціалізацією варіанту В. При цьому, В 

називається предком або батьком по відношенню до А, а варіант А - нащадком 

по відношенню до варіанту використання В. Нащадок успадковує всі 

властивості і поведінку свого батька, а також може бути доповнений новими 

властивостями і особливостями поведінки. Графічно дане відношення 

позначається суцільною лінією зі стрілкою у формі не зафарбованого 

трикутника, яка вказує на батьківський варіант використання. 

Відношення узагальнення між варіантами використання застосовується в 

тому випадку, коли необхідно відзначити, що дочірні варіанти використання 

володіють усіма атрибутами та особливостями поведінки батьківських 

варіантів. При цьому, дочірні варіанти використання беруть участь у всіх 

відносинах батьківських варіантів. 

Стосовно до даного відношенню, один варіант використання може мати 

кілька батьківських варіантів. В цьому випадку реалізується множинне 

наслідування властивостей і поведінки відношення предків. З іншого боку, 

один варіант використання може бути предком для декількох дочірніх 

варіантів, що відповідає таксономічному характеру відносини узагальнення. 

Між окремими акторами також може існувати відношення узагальнення. 

Дане відношення є направленим і вказує на факт спеціалізації одних акторів 

щодо інших. Наприклад, відношення узагальнення від актора А до актора В 

відзначає той факт, що кожен екземпляр актора А є одночасно екземпляром 

актора В і володіє всіма його властивостями. У цьому випадку актор В є 

батьком по відношенню до актора А, а актор А нащадком актора В. При цьому 

актор А має здатність грати таку ж безліч ролей, що і актор В. Графічно дане 

відношення також позначається стрілкою узагальнення. 
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Рис. 7.7 Приклад відношення узагальнення 

Відношення включення 

Відношення включення між двома варіантами використання вказує, що 

деяка задана поведінка для одного варіанта використання включається в якості 

складового компонента в послідовність поведінки іншого варіанту 

використання. 

Один варіант використання може бути включений в кілька інших варіантів, 

а також включати в себе інші варіанти. Варіант використання, що включається 

може бути незалежним від базового варіанту в тому сенсі, що він надає йому 

деяку інкапсульовану поведінку, деталі реалізації якої приховані і можуть бути 

перерозподілені між декількома варіантами використання. Більш того, базовий 

варіант може залежати тільки від результатів виконання поведінки, що в нього 

включена, але не від структури варіантів. 

Відношення включення, спрямоване від варіанту використання А до 

варіанту використання В, вказує, що кожен екземпляр варіанту А включає в 

себе функціональні властивості, задані для варіанту В. Графічно дане 

відношення позначається пунктирною лінією зі стрілкою, яка позначається 

ключовим словом «include» (включає). 
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Рис. 7.8 Приклад відношення включення 

Порівняння відношень 

Порівняння відношень наведено в табл.1. 

Таблиця 1. Порівняння відношень 

Узагальнення Розширення  Включення 

 

 

 

Базовий варіант 

використання може бути 

абстрактним (неповним) 

або конкретним (повним) 

Базовий варіант 

використання є повним 

сам по собі 

Базовий клас є 

абстрактним  

7.6  Приклад діаграми варіантів використання 

Графічна нотація в Power Designer 

Елементи графічної нотації в Power Designer представлено в табл.2. 

Таблиця 2. Елементи графічної нотації в Power Designer 

Актор 
 

РАБОТНИК ВИДЕОТЕКИ
 

Варіант використання 
 

 

Асоціація  
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Узагальнення   

Залежність  
<<extend>>

 

 

 

Рис. 7.9 Приклад діаграми варіантів використання в Power Designer 

 

 

Рис. 7.10 Приклад діаграми варіантів використання в Power Designer 

 Графічна нотація в Enterprise Architect 
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Елементи графічної нотації в Enterprise Architect представлено в табл.3. 

Таблиця 3. Елементи графічної нотації в Enterprise Architect 

Актор 
 

Варіант використання  

Асоціація  

Узагальнення  

Залежність   

Класифікатор 

(boundary) 

 

Пакет (package)  

 

 

Рис. 7.11 Приклад діаграми варіантів використання в Enterprise Architect 
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Рис. 7.12 Приклад аткторів в Enterprise Architect 

 

  

Рис. 7.13 Приклад діаграми варіантів використання в Enterprise Architect 
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Рис. 7.14 Приклад діаграми варіантів використання в Enterprise Architect 

7.7 Висновки  

1. Концептуальною основою ООАП є об'єктна модель, основні принципи 

якої абстрагування, інкапсуляція, модульність і ієрархія,  і поняття об'єкт, клас, 

атрибут, операція, інтерфейс. 

2. Основа використання ООАП - мова UML - уніфікована мова 

моделювання (Unified Modeling Language) для визначення, уявлення, 

проектування і документування програмних систем, організаційно-економічних 

систем, технічних систем та інших систем різної природи.  

3. Стандарт UML містить структурні моделі та моделі поведінки.   

4. Діаграми варіантів використання показують взаємодію між варіантами 

використання і діючими особами, відображаючи функціональні вимоги до 

системи з погляду користувача. Основні елементи діаграми варіантів 

використання: варіанти використання, актори та відношення. Розрізняють 

відношення узагальнення, включення та розширення.  
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7.8 Запитання для самоконтролю  

1. Що таке ООАП та які його основні принципи? 

2. Що таке UML, які основні цілі її розробки? 

3. За допомогою яких типів діаграм здійснюється моделювання в UML? 

4. Для чого передбачена діаграма варіантів використання? 

5. Які основні елементи присутні на діаграмі варіантів використання?  

6. Наведіть їх графічне позначення. 

7. Розкрийте суть відношення  асоціації та зобразіть його графічно.  

8. Розкрийте суть відношення  розширення та зобразіть його графічно. 

9. Розкрийте суть відношення  узагальнення та зобразіть його графічно. 

10. Розкрийте суть відношення  включення та зобразіть його графічно. 
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8.  ДІАГРАМА КЛАСІВ.  ДІАГРАМА СТАНІВ 

8.1  Діаграма класів  

Діаграма класів визначає типи класів системи і різного роду статичні 

зв'язки, які існують між ними. На діаграмах класів зображуються також 

атрибути класів, операції класів і обмеження, які накладаються на зв'язки між 

класами. Вид і інтерпретація діаграми класів суттєво залежить від точки зору 

(рівня абстракції): класи можуть представляти сутності предметної області (в 

процесі аналізу) або елементи програмної системи (в процесах проектування і 

реалізації). 

Діаграма класів використовується для представлення статичної структури 

моделі системи в термінології класів об'єктно-орієнтованого програмування. 

Вона являє собою граф, вершинами якого є елементи типу «класифікатор», 

пов'язані різними типами структурних відносин. 

Класи  

Клас (class) в мові UML служить для позначення множини об'єктів, які 

мають однакову структуру, поведінку і відносини з об'єктами інших класів. 

Графічно клас зображується у вигляді прямокутника, який додатково може 

бути розділений горизонтальними лініями на розділи або секції. У цих розділах 

можуть зазначатися ім'я класу, атрибути (змінні) і операції (методи). 

Ім'я класу має бути унікальним в межах пакету, який описується деякою 

сукупністю діаграм класів або однією діаграмою. Воно вказується в першій 

верхній секції прямокутника. У першій секції позначення класу можуть 

знаходитися посилання на стандартні шаблони або абстрактні класи, від яких 

утворений даний клас і від яких він успадковує властивості і методи. Клас може 

не мати екземплярів або об'єктів. У цьому випадку він називається 

абстрактним класом, а для позначення його імені використовується курсив.  
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Рис. 8.1 Графічне зображення класу  

Атрибути класу або властивості записуються у другій зверху секції 

прямокутника класу. В UML кожному атрибуту класу відповідає окремий рядок 

тексту, який складається з квантора видимості атрибута, імені атрибута, його 

кратності, типу значень атрибута і, можливо, його початкового значення: 

<квантор видимості> <ім'я атрибута> [кратність]: <тип атрибута> = <початкове значення> {рядок-властивість} 

Квантор видимості може приймати одне з трьох можливих значень і 

відображається за допомогою відповідних спеціальних символів: 

 «+» позначає атрибут з областю видимості типу загальнодоступний 

(public). Атрибут з цією областю видимості доступний з будь-якого 

іншого класу пакету, в якому визначена діаграма; 

 «#» позначає атрибут з областю видимості типу захищений 

(protected). Атрибут з цією областю видимості недоступний для всіх 

класів, за винятком підкласів даного класу; 

 «-» позначає атрибут з областю видимості типу закритий (private). 

Атрибут з цією областю видимості недоступний для всіх класів без 

виключення. 

 «~» позначає видимість для елементів того ж простору імен (пакета) 

(package).   

Квантор видимості може бути опущений. У цьому випадку його 

відсутність просто означає, що видимість атрибута не вказується. Ця ситуація 

відрізняється від прийнятих за замовчуванням угод в традиційних мовах 

програмування, коли відсутність квантора видимості трактується як public або 

private. Однак замість умовних графічних позначень можна записувати 

відповідне ключове слово: public, protected, private. 
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Ім'я атрибута являє собою рядок тексту, який використовується в якості 

ідентифікатора відповідного атрибута і тому повинен бути унікальним в межах 

даного класу. Ім'я атрибута є єдиним обов'язковим елементом синтаксичного 

позначення атрибута. 

Кратність атрибута характеризує загальну кількість конкретних 

атрибутів даного типу, що входять до складу окремого класу. У загальному 

випадку кратність записується у формі рядка тексту в квадратних дужках після 

імені відповідного атрибута: 

[ніжня_межа1 .. верхня_межа1, ..., нuжня_межаk .. верхня_межаk], 

де нижня межа і верхня межа є додатними цілими числами, кожна пара 

яких служить для позначення окремого замкнутого інтервалу цілих чисел. В 

якості верхньої межі може використовуватися спеціальний символ «*», який 

означає довільне додатнє ціле число.  

Тип атрибута являє собою вираз, семантика якого визначається мовою 

специфікації відповідної моделі.  

Вихідне значення служить для завдання початкового значення відповідного 

атрибута в момент створення окремого екземпляра класу. Необхідно 

дотримуватися правила належності значення типу конкретного атрибута. Якщо 

початкове значення не вказано, то значення відповідного атрибута не визначено 

на момент створення нового екземпляра класу. При необхідності, розробник 

відповідного об'єкта може перевизначати вихідне значення в процесі виконання 

програми. 

Підкреслення рядка атрибута означає, що відповідний атрибут може 

приймати підмножину значень з деякої області значень атрибута, , що 

визначається його типом. Ці значення можна розглядати як набір однотипних 

записів або масив, який в сукупності характеризує кожний об'єкт класу. 

Наприклад, якщо деякий атрибут заданий у вигляді «форма: 

Прямокутник», то це буде означати, що всі об'єкти даного класу можуть мати 

декілька різних форм, кожна з яких є прямокутником.  
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Рядок-властивість служить для вказівки значень атрибута, які не можуть 

бути змінені в програмі при роботі з даним типом об'єктів. Фігурні дужки 

позначають фіксоване значення відповідного атрибута для класу в цілому, яке 

мають приймати всі новостворювані екземпляри класу без винятку. Це 

значення приймається за вихідне значення атрибуту, яке не може бути 

перевизначеним в подальшому. Відсутність рядка-властивості за 

замовчуванням трактується так, що значення відповідного атрибута може бути 

змінено в програмі.  
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Рис. 8.2 Атрибути класу  

Методи класу записуються в третій зверху секції прямокутника. Кожному 

методу класу відповідає окремий рядок, який складається з квантора видимості 

операції, імені операції, виразу значення, що типу повертаються операцією і, 

можливо, рядок-властивість даної операції: 

<квантор видимості> <ім'я методу> (список параметрів): <вираз типу значення, що повертається> {рядок-

властивість } 

Ім'я методу представляє собою рядок тексту, який використовується в 

якості ідентифікатора відповідного методу. 

Список параметрів є переліком розділених комою формальних параметрів, 

кожен з яких може бути представлений в наступному вигляді: 

<вид параметра> <ім'я параметра>: <вираз типу> = <значення параметра за замовчуванням >. 

Вираз типу значення, що повертається є залежною від мови реалізації 

специфікацією типу або типів значень параметрів, які повертаються об'єктом 

після виконання відповідної операції. Двокрапка і вираз типу значення, що 

повертається можуть бути опущені, якщо операція не повертає ніякого 

значення.  
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Рядок-властивість служить для вказівки значень властивостей, які можуть 

бути застосовані до даного елементу. Рядок-властивість не є обов'язковим, він 

може бути відсутнім, якщо ніякі властивості не специфіковані: 

'readOnly'   |   'union'   |   'ordered'   |   'unique'   |   'nonunique'   | 

Метод, який не може змінювати стан системи і, відповідно, не має ніякого 

побічного ефекту, позначається рядком-властивістю «{запит}» («{query}»). 

Якщо для деякого методу необхідно додатково вказати особливості його 

реалізації (наприклад, алгоритм), то це може бути зроблено у формі примітки, 

записаної у вигляді тексту, який приєднується до запису методу у відповідній 

секції класу.  
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Рис. 8.3 Методи та примітки класу  

Відношення між класами  

Крім внутрішньої будови або структури класів на відповідній діаграмі 

вказуються відносини між класами. При цьому сукупність типів таких відносин 

фіксована в мові UML і зумовлена семантикою цих типів відносин. Базовими 

відносинами в мові UML є: 

 залежності (dependency relationship); 

 асоціації (association relationship); 

 узагальнення (generalization relationship). 

Відношення залежності використовується в такій ситуації, коли деяка 

зміна одного елемента моделі може вимагати зміни іншого залежного від нього 

елемента моделі. Відношення залежності графічно зображується пунктирною 
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лінією між відповідними елементами із стрілкою, направленою від класу-

клієнта залежності до незалежного класу або класу-джерела. 

Стрілка може позначатися необов'язковим, але стандартним ключовим 

словом в лапках і необов'язковим індивідуальним ім'ям. Для відносини 

залежності зумовлені ключові слова, які позначають деякі спеціальні його види: 

 «access» - служить для позначення доступності відкритих атрибутів і 

операцій класу-джерела для класів-клієнтів; 

 «bind» - клас-клієнт може використовувати деякий шаблон для своєї 

подальшої параметризації; 

 «derive» - атрибути класу-клієнта можуть бути обчислені по 

атрибутах класу-джерела; 

 «import» - відкриті атрибути і операції класу-джерела стають 

частиною класу-клієнта, так, ніби вони були оголошені 

безпосередньо в ньому; 

 «refine» - вказує, що клас-клієнт служить уточненням класу-джерела 

в силу причин історичного характеру, коли з'являється додаткова 

інформація в ході роботи над проектом. 

Відношення асоціації відповідає наявності деяких відносини між класами. 

Дане відношення позначається суцільною лінією з додатковими спеціальними 

символами, які характеризують окремі властивості конкретної асоціації. В 

якості додаткових спеціальних символів можуть використовуватися ім'я 

асоціації, а також імена і кратність класів-ролей асоціації. Ім'я асоціації є 

необов'язковим елементом її позначення.  

Окремими видами асоціації є агрегація і композиція. 

Агрегація зустрічається в тих випадках, коли один клас є колекцією або 

контейнером інших. Причому за замовчуванням, агрегацією називають 

агрегацію по посиланню, тобто коли час існування класів не залежить від часу 
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існування класу, що їх містить. Якщо контейнер буде знищений, його вміст 

знищеним не буде. 

Графічно агрегацію зображають порожнім ромбом на блоці класу і лінією, 

що йде від нього до класу, який він містить. 

 

Рис. 8.4 Агрегація  

Композиція - більш жорсткий варіант агрегації. Композиція має жорстку 

залежність часу існування екземплярів класу контейнера і примірників класів, 

що в ньому містяться. Якщо контейнер буде знищений, то весь його вміст буде 

також знищено. Графічно представляється як і агрегація, але з зафарбованим 

ромбом. 

    

Рис. 8.5 Композиція  

Відношення узагальнення є звичайним таксономічним відношенням між 

більш загальним елементом (предком) і більш конкретним або спеціальним 

елементом (нащадком). Дане відношення може використовуватися для 

представлення взаємозв'язків між пакетами, класами, варіантами використання 

і іншими елементами мови UML. 

Стосовно діаграми класів дане відношення описує ієрархічну будову 

класів та наслідування їх властивостей і поведінки. При цьому передбачається, 

що клас-нащадок володіє всіма властивостями і поведінкою класу-предка, а 

також має свої власні властивості і поведінку, які відсутні у класу-предка. На 

діаграмах відношення узагальнення позначається суцільною лінією з 

трикутною стрілкою на одному з кінців. Стрілка вказує на загальний клас 

(клас-предок або суперклас), а її відсутність - на спеціальний клас (клас-

нащадок або підклас). 
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Рис. 8.6 Відношення узагальнення 

 

Рис. 8.7 Приклад діаграми класів  

Об’єкти. Діаграма об’єктів. 

Об'єкт (object) є окремим екземпляром класу, який створюється на етапі 

виконання програми. Він має своє власне ім'я і конкретні значення атрибутів. У 

силу самих різних причин може виникнути необхідність показати взаємозв'язки 
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не тільки між класами моделі, але й між окремими об'єктами, що реалізують ці 

класи. У такому випадку може бути розроблена діаграма об'єктів, яка, хоча і не 

є канонічною в мета моделі мови UML, але має самостійне призначення. 
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Рис. 8.8 Об’єкти  

 

Рис. 8.9 Приклад діаграми об’єктів   

Шаблони або параметризовані класси  

Шаблон (template) або параметризований клас (parametrized class) 

призначений для по значення такого класу, який має один або більше не 

фіксованих формальних параметрів. Він визначає безліч класів, які можуть 

бути отримані наданням цим параметрам конкретних значень. Зазвичай 

параметрами шаблонів служать типи атрибутів класів, такі як цілі числа, 

перерахування, масив рядків та інші. У більш складному випадку формальні 

параметри можуть представляти операції класу. 
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Графічно шаблон зображується прямокутником, до верхнього правого кута 

якого приєднаний маленький прямокутник з пунктирних ліній. Великий 

прямокутник може бути розділений на секції, як прийнято в позначеннях класу. 

У верхньому прямокутнику вказується список формальних параметрів, за 

допомогою яких можуть бути створені класи на основі даного шаблону. У 

верхній секції шаблону записується його ім'я за правилами запису імен класів. 

Шаблон не може бути безпосередньо використаний як клас, оскільки 

містить невизначені параметри. Найчастіше в якості шаблону виступає деякий 

суперклас, параметри якого уточнюються в його класах-нащадках. У цьому 

випадку між ними існує відношення залежності з ключовим словом "bind", коли 

клас-клієнт може використовувати деякий шаблон для своєї подальшої 

параметризації. В більш конкретному випадку між шаблоном і сформованим 

від нього класом має місце відношення узагальнення з наслідуванням 

властивостей шаблону. 

                  

Рис. 8.10 Параметризований клас  

Приклад діаграми класів 

Графічна нотація в Power Designer 

Таблиця 1. Елементи графічної нотації в Power Designer 

Клас  
MATRIX

 

Асоціація  
 

Узагальнення   
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Агрегація   0..1

0..*

 

Композиція  
0..1

0..*

 

Інтерфейс  
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+

+

+
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OrderManager

OrderManager::VerifyCustomer OrderManager::VerifyOrder

Port_3

OrderManager::BaseVerifier
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Рис. 8.11 Приклад діаграми класів в Power Designer 

Графічна нотація в Enterprise Architect 

Таблиця 2. Елементи графічної нотації в Enterprise Architect 

Клас 
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Інтерфейс 
 

 

Перерахування 
 

 

Асоціація 
  

Узагальнення 
  

Агрегація  
  

Композиція 
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Рис. 8.12 Приклад діаграми класів в Enterprise Architect 

 

 

Рис. 8.13 Приклад діаграми класів в Enterprise Architect 
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Рис. 8.14 Приклад діаграми класів в Enterprise Architect 

 

 

Рис. 8.15 Приклад діаграми класів в Enterprise Architect 
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8.2 Діаграма станів  

Діаграми станів (statechart diagram) визначають всі можливі стани, в яких 

може перебувати конкретний об'єкт, а також процес зміни станів об'єкта в 

результаті деяких подій. Діаграми станів не треба створювати для кожного 

класу, вони застосовуються лише у складних випадках. Якщо об'єкт класу може 

існувати в декількох станах і в кожному з них веде себе по-різному, для нього 

може знадобитися така діаграма. 

Діаграма станів є графом спеціального вигляду, який представляє певний 

автомат. Вершинами графа є можливі стани автомата, що зображуються 

відповідними графічними символами, а дуги позначають його переходи зі стану 

в стан. Діаграми станів можуть бути вкладені одна в одну для більш детального 

представлення окремих елементів моделі. 

Автомати в UML  

В мета моделі UML автомат є пакетом, в якому визначено безліч понять, 

необхідних для подання поведінки сутності, що моделюють у вигляді 

дискретного простору з кінцевим числом станів і переходів. 

Поведінка автомата моделюється як послідовне переміщення по графу від 

вершини до вершини з урахуванням орієнтації дуг, що їх пов'язують. 

Для автомата повинні виконуватися такі обов'язкові умови: 

 стан, в який може перейти об'єкт, визначається тільки його поточним 

станом і не залежить від передісторії; 

 в кожний момент часу автомат може перебувати тільки в одному зі 

своїх станів. 

 час знаходження автомата в тому чи іншому стані, а також час 

досягнення того чи іншого стану ніяк не специфікується; 

 кількість станів автомата повинна бути кінцевою і всі вони повинні 

бути специфіковані явним чином. Окремі псевдо стани можуть не 

мати специфікацій (початковий і кінцевий стани). У цьому випадку 
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їх призначення і семантика повністю визначаються з контексту 

моделі і діаграми станів, що розглядається; 

 граф автомата не повинен містити ізольованих станів і переходів. 

Для кожного стану, крім початкового, має бути визначеним 

попередній стан, а кожен перехід повинен з'єднувати два стани 

автомата; 

 автомат не повинен містити конфліктуючих переходів, коли об'єкт 

одночасно може перейти в два і більше наступних станів.  

Поняття стану об’єкта 

В UML під станом розуміється абстрактний метаклас, що 

використовується для моделювання окремої ситуації, протягом якої 

виконуються деякі умови. Стан може бути задано у вигляді набору конкретних 

значень атрибутів класу або об'єкта. Зміна окремих значень атрибутів буде 

відображати зміну стану класу або об'єкта, що моделюється. 

Стан на діаграмі зображується прямокутником з закругленими 

вершинами. Прямокутник може бути розділений на дві секції горизонтальною 

лінією. Якщо вказана лише одна секція, то в ній записується тільки ім'я стану. 

За наявності двох секцій, в першій з них записується ім'я стану, а у другий 

список деяких внутрішніх дій або переходів в даному стані. Під дією в мові 

UML розуміють деяку атомарну операцію, виконання якої призводить до зміни 

стану або повернення деякого значення (наприклад, «істина» або «помилка»). 

Ім'я стану представляє собою рядок тексту, який розкриває його 

змістовний сенс. Ім'я завжди записується з великої літери. Оскільки стан 

системи є складовою частиною процесу її функціонування, рекомендується в 

якості імені використовувати дієслова в теперішньому часі (дзвенить, друкує, 

чекає) або відповідні прислівники (зайнятий, вільний, передано, отримано). Ім'я 

у стану може бути відсутнім і цьому випадку стан є анонімним. Якщо на 

діаграмі анонімних станів кілька, то вони повинні розрізнятися між собою. 
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Рис. 8.16 Зображення стану об’єкта  

Список внутрішніх дій містить перелік дій чи діяльностей, які 

виконуються під час знаходження елемента в даному стані. Кожна з дій 

записується у вигляді окремого рядка і має наступний формат: 

<мітка-дії '/' вираз-дії > 

Мітка дії вказує на обставини або умови, за яких буде виконуватися 

діяльність, визначена виразом дії. При цьому, вираз дії може використовувати 

будь-які атрибути та зв'язки, які належать області імен або контексту об'єкта. 

Якщо список виразів дії порожній, то роздільник у вигляді похилої риси '/' може 

не вказуватися. 

Перелік міток дії має фіксовані значення, які не можуть бути використані в 

якості імен подій. Ці значення наступні: 

 entry - ця мітка вказує на дію, специфіковану наступним за нею 

виразом дії, яка виконується в момент входу в даний стан (вхідна 

дія); 

 exit - ця мітка вказує на дію, специфіковану наступним за нею 

виразом дії, яка виконується в момент виходу з даного стану 

(вихідна дія); 

 do - ця мітка специфікує діяльність («do activity»), яка виконується 

протягом всього часу, поки об'єкт знаходиться в даному стані, або до 

тих пір, поки не закінчиться обчислення, специфіковану наступним 

за нею виразом дії. У цьому випадку при завершенні події 

формується відповідний результат; 

 include - ця мітка використовується для звернення до підавтомату, 

при цьому наступне за нею вираз дії містить ім'я цього підавтомату.  
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Enter Password

entry / Set echo to star; reset password

exit / Set echo to normal
 

Рис. 8.17 Список внутрішніх дій 

Початковий стан являє собою окремий випадок стану, який не містить 

ніяких внутрішніх дій (псевдостан). У цьому стані знаходиться об'єкт за 

замовчуванням в початковий момент часу. Він служить для вказівки на діаграмі 

графічної області, від якої починається процес зміни станів. Графічно 

початковий стан в мові UML позначається у вигляді зафарбованого кружка, з 

якого може тільки виходити стрілка, що відповідає переходу.  

 

Рис. 8.18 Початковий стан 

Кінцевий стан являє собою окремий випадок стану, який також не містить 

ніяких внутрішніх дій (псевдостан). У цьому стані знаходитиметься об'єкт за 

замовчуванням після завершення роботи автомата в кінцевий момент часу. Він 

служить для вказівки на діаграмі графічної області, в якій завершується процес 

зміни станів або життєвий цикл даного об'єкта. Графічно кінцевий стан в мові 

UML позначається у вигляді зафарбованого кружка, що знаходиться в середні 

кола, в яке може тільки входити стрілка, що відповідає переходу.  

 

Рис. 8.19 Кінцевий стан 

Точка знищення - в рамках зазначеного контексту виконання автомата 

переривається. 

 

Рис. 8.20 Точка знищення  

Точка входу – є точкою входу в іншу діаграму або складний стан:   
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Рис. 8.21 Точка входу 

Точка виходу – точка виходу з автомата або складного стану.  

 

Рис. 8.22 Точка виходу  

Вибір – псевдостан, що обраховує охоронну умову кожної вихідної дуги. 

      

Рис. 8.23 Вибір  

 

Історичний стан (history state) застосовується в контексті складеного 

стану. Воно використовується для запам'ятовування того з послідовних 

підстанів, який був поточним в момент виходу зі складеного стану. При цьому 

існує два різновиди історичного стану: недавній і давній.  

 

Рис. 8.24 Історичний стан  
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Недавній історичний стан (shallow history state) позначається у формі 

невеликого кола, в яке вміщена латинська літера "Н". Цей стан володіє 

наступною семантикою. По-перше, він є першим підстаном в складеному 

стані, і перехід ззовні в цей складений стан повинен вести безпосередньо в 

цей історичний стан. По-друге, при першому попаданні в недавній 

історичний стан він не зберігає ніякої історії (історія порожня). Іншими 

словами, при першому переході в недавній історичний стан він замінює 

собою початковий стан підавтомата.  

Далі виконується послідовна зміна вкладених підстанів. Якщо в деякий 

момент відбувається вихід з вкладеного стану (наприклад, у разі деякої 

зовнішнього події), то цей історичний стан запам'ятовує той з підстан, який був 

поточним на момент виходу. При наступному вході в цей же складений стан 

історичний підстан вже має не порожню історію і відразу відправляє 

підавтомат в підстан, що був запам'ятований, оминаючи всі попередні підстани.  

Історичний стан втрачає свою історію в той момент, коли підавтомат 

доходить до свого кінцевого стану. При цьому недавній історичний стан 

запам'ятовує історію тільки того підавтомата, до якого він відноситься. Іншими 

словами, цей тип стану здатний запам'ятати історію тільки одного з ним рівня 

вкладеності.  

З іншого боку, запам’ятований стан, в свою чергу, також може бути 

складеним станом. Давній історичний стан (deep history state) позначається у 

формі невеликого кола, в яке вміщена латинська буква "Н" з символом "*" і 

служить для запам'ятовування всіх підстанів будь-якого рівня вкладеності для 

поточного підавтомата.  

Синхронізуючий стан (synch state) позначається невеликим колом, 

всередині якого поміщений символ зірочки «*». Воно використовується спільно 

з переходом-з'єднанням або переходом-розгалуженням для того, щоб явно 

вказати події в інших підавтоматах, що роблять безпосередній вплив на 

поведінку даного підавтомату. 
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Рис. 8.25 Приклад синхронізуючих станів  

Перехід   

Простий перехід (simple transition) являє собою відношення між двома 

послідовними станами, яке вказує на факт зміни одного стану об'єкта іншим. 

Якщо перебування об'єкта в першому стані супроводжується виконанням 

деяких дій, то перехід в інший стан буде можливим тільки після завершення 

цих дій і, можливо, після виконання деяких додаткових умов, званих 

охоронними умовами. 

На діаграмі станів перехід зображується суцільною лінією зі стрілкою, яка 

спрямована в цільовий стан. Кожен перехід може бути позначений рядком 

тексту, який має наступний загальний формат:  

<сигнатура події> '[' <охоронна умова> ']' <вираз дії 

>. 

При цьому сигнатура події описує деяку подію з необхідними 

аргументами: 

<ім'я події> '(' <список параметрів, розділених 

комами >')'. 

Подія (event) являє собою специфікацію деякого факту, що має місце в 

просторі і в часі. Про події говорять, що вони «відбуваються», при цьому 

окремі події повинні бути впорядковані в часі. Після настання деякого події вже 
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не можна повернутися до попередніх подій, якщо така можливість не 

передбачена явно в моделі. 

Ім'я події ідентифікує кожен окремий перехід на діаграмі станів і може 

містити рядок тексту, що починається з малої літери. У цьому випадку 

прийнято вважати перехід тригерним, тобто таким, який специфікує подія-

тригер. Якщо поряд із стрілкою переходу не вказаний ніякий рядок тексту, то 

відповідний перехід є нетригерним, і в цьому випадку з контексту діаграми 

станів має слідувати, після закінчення якої події він виконується. Після імені 

події можуть слідувати круглі дужки для явного завдання параметрів 

відповідної події-тригера. Якщо таких параметрів немає, то список параметрів з 

дужками може бути відсутнім. 

Охоронна умова (guard condition), якщо вона є, завжди записується в 

прямих дужках після події-тригера і являє собою деякий булевський вираз. 

В загальному випадку з одного стану може бути декілька переходів з 

однією і тою ж подією-тригером. При цьому ніякі дві охоронних умови не 

повинні одночасно приймати значення «істина». Кожну з охоронних умов 

необхідно обчислювати кожний раз при настанні відповідної події-тригера. 

Прикладом події-тригера може бути розрив телефонного з'єднання з 

провайдером інтернет-послуг після закінчення завантаження електронної 

пошти клієнтською поштовою програмою (при віддаленому доступі до 

інтернет). У цьому випадку охоронна умова є не що інше, як відповідь на 

питання: «Чи порожня поштова скринька клієнта на сервері провайдера?». У 

разі позитивної відповіді - «істина», слід відключити з'єднання з провайдером, 

що і робить автоматично поштова програма-клієнт. У разі негативної відповіді - 

«помилка», слід залишатися в стані завантаження пошти і не розривати 

телефонне з'єднання. 

Вираз дії (action expression) виконується тільки при спрацьовуванні 

переходу. Він являє собою атомарну операцію, виконувану відразу після 

спрацьовування відповідного переходу до початку будь-яких дій в цільовому 
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стані. 

 

Рис. 8.26 Приклад діаграми станів  

 

Рис. 8.27 Приклад діаграми станів  
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Переходи між паралельними станами 

В окремих випадках перехід може мати кілька станів-джерел і декілька 

цільових станів. Такий перехід отримав назву паралельний перехід. 

Графічно такий перехід зображується вертикальною рискою. Якщо 

паралельний перехід має дві і більше вхідні дуги, його називають з'єднанням 

(join). Якщо ж він має дві або більше вихідні дуги, то його називають 

розгалуженням (fork). Текстовий рядок специфікації паралельного переходу 

записується поряд з рискою і відноситься до всіх вхідних або вихідних дуг. 

Спрацювання паралельного переходу відбувається наступним чином. 

Перехід-з'єднання виконується, якщо має місце подія-тригер для всіх вихідних 

станів цього переходу, і виконана, якщо така є, охорона умова. При 

спрацюванні переходу-з'єднання одночасно покидаються всі вихідні стани 

переходу і відбувається перехід в цільовий стан. При цьому кожен з вихідних 

станів переходу має належати окремому підавтомату, що входить до складу 

автомата. 

У разі розгалуження відбувається поділ автомата на два підавтомату, що 

утворюють паралельні гілки вкладених підстанів. Після спрацювання переходу 

об'єкт одночасно буде знаходитися у всіх цільових станах цього переходу. Далі 

процес зміни станів протікатиме згідно з правилами для складених станів. 

 

Рис. 8.28 З’єднання та розгалуження  

Переходи між складеними станами 

Перехід, стрілка якого сполучена з границею деякого складового стану, 

позначає перехід до складеного стану. Такий перехід є еквівалентним переходу 

в початковий стан кожного з підавтоматів, що входять до складу даного 
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суперстану. Перехід, що виходить зі складеного стану, відноситься до кожного 

з вкладених підстанів. Це означає, що об'єкт може покинути складений 

суперстан, перебуваючи в будь-якому з його підстанів. Для цього цілком 

достатньо виконання події і охоронної умови. 

Іноді бажано реалізувати ситуацію, коли вихід з окремого вкладеного 

стану відповідав би виходу і зі складеного стану теж. В цьому випадку 

зображають перехід, який безпосередньо виходить з вкладеного підстану за 

кордон суперстану. Аналогічно, допускається зображення переходів, що 

входять ззовні складеного стану в окреме вкладене стан. 

Приклад діаграми станів  

    

Рис. 8.29 Приклад діаграми станів 

 

Рис. 8.30 Приклад діаграми станів 
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Графічна нотація в Power Designer 

Таблиця 3. Елементи графічної нотації в Power Designer 

Стан   

Перехід  
 

З’єднання  
 

Початок  Начало
 

Кінець  
 

 

 

Рис. 8.31 Приклад діаграми станів в Power Designer 

 Графічна нотація в Enterprise Architect 
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Таблиця 3. Елементи графічної нотації в Enterprise Architect 

Стан 

 

Підстан 

 

Початок 

 

Кінець 

 

Історія 

 

Синхронізація 

 

Об’єкт 

 

Вибір 

 

З’єднання  

 

Точка входу 

Точка виходу 

Точка знищення 
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stm Login

Initial

logging in

Logged In

Final

Final

Login Denied

Tries = 3

Invalid Entry

/Tries = Tries +1

Valid Entry [Tries < 3]

/Tries = 0

  

Рис. 8.32 Приклад діаграми станів в Enterprise Architect 

З’єднання / 

розгалуження 

З’єднання / 

розгалуження 

 

Перехід 

 

Керування об’єкту  
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Рис. 8.33 Приклад діаграми станів в Enterprise Architect 
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stm Manage Titles State

In Catalogue

Book Released

OnOrder In Stock

This state chart i l lustrates composite states - in 

which a super state has substates drawn to show 

internal activity over time.

removeFromCatalogue

addToCatalogue

order [qty > stock] /reorder
Order [qty <= stock]

received

 

Рис. 8.34 Приклад діаграми станів в Enterprise Architect 

  

Рис. 8.35 Приклад діаграми станів в Enterprise Architect 
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8.3 Висновки  

1. Діаграма класів визначає типи класів системи і різного роду статичні 

зв'язки, які існують між ними, на них зображуються атрибути класів, операції 

класів і обмеження, які накладаються на зв'язки між класами.  

2. Клас в мові UML служить для позначення множини об'єктів, які мають 

однакову структуру, поведінку і відносини з об'єктами інших класів, графічно 

зображується у вигляді прямокутника,  має ім'я та атрибути.  

3. На діаграмі класів вказуються відносини між класами, базовими серед 

яких є: залежності, асоціації та узагальнення. 

4. Об'єкт  -  окремий екземпляр класу, який створюється на етапі 

виконання програми, має ім'я і атрибути.  

5. Шаблон або параметризований клас призначений для позначення такого 

класу, який має один або більше не фіксованих формальних параметрів, 

визначає безліч класів, які можуть бути отримані наданням цим параметрам 

конкретних значень.  

6. Діаграми станів - граф спеціального вигляду, який представляє певний 

автомат, визначає всі можливі стани, в яких може перебувати конкретний 

об'єкт, а також процес зміни станів об'єкта в результаті деяких подій.  

7. Стан - абстрактний метаклас, що використовується для моделювання 

окремої ситуації, протягом якої виконуються деякі умови, зображується 

прямокутником з закругленими вершинами, має ім'я та список внутрішніх дій.  

8. Розрізняють наступні стани: початковий стан, кінцевий стан, точка 

знищення, точка входу, точка виходу, вибір, історичний стан та 

синхронізуючий стан. 

9. До елементів діаграми станів також відносяться: простий перехід, подія, 

охоронна умова, вираз дії,  паралельний перехід. 
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8.4 Запитання для самоконтролю  

1. Що собою являє діаграма класів та для чого вона використовується? 

2. Дайте визначення поняттю «клас». Зобразіть та поясніть графічне 

позначення класу в UML. 

3. Поясніть базові відношення між класами в UML, наведіть їх графічне 

позначення. 

4. В чому полягає різниця між агрегацією та композицією? 

5. Що таке «об’єкт»? В яких випадках доцільно розробляти діаграму 

об’єктів? 

6. Що таке параметризований клас (шаблон)? 

7. Для чого використовують діаграми станів? 

8. Що таке автомат в UML та які обов’язкові умови його існування? 

9. Дайте визначення поняттю «стан». Зобразіть та поясніть графічне 

позначення стану в UML. 

10. Перелічіть основні види станів та наведіть приклади їх графічного 

позначення. 

11. Для чого використовуються охороні умови? 

12. Що таке паралельний перехід? Які існують різновиди паралельного 

переходу? 

13. Як реалізується перехід між складеними станами? 
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9. ДІАГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ. ДІАГРАМА ПОСЛІДОВНОСТІ 

9.1 Діаграма діяльності  

Діаграми діяльності (activity diagram) на відміну від більшості інших 

засобів UML, запозичують ідеї з декількох різних методів, зокрема, методу 

моделювання станів SDL і мереж Петрі. Ці діаграми особливо корисні в описі 

поведінки, що включає велику кількість паралельних процесів. Діаграми 

діяльності є також корисними при паралельному програмуванні, оскільки 

можна графічно зобразити всі гілки і визначити, коли їх необхідно 

синхронізувати. 

Діаграми діяльності можна застосовувати для опису потоків подій за 

варіантами використання. За допомогою текстового опису можна досить 

докладно розповісти про потоки подій, але в складних і заплутаних потоках з 

безліччю альтернативних гілок буде важко зрозуміти логіку подій. Діаграми 

діяльності надають ту ж інформацію, що і текстовий опис потоку подій, але в 

наочній графічній формі. 

Для моделювання процесу виконання операцій в мові UML 

використовуються діаграми діяльності. Кожен стан на діаграмі діяльності 

відповідає виконанню деякої елементарної операції, а перехід в наступний стан 

виконується тільки при завершенні цієї операції. 

Таким чином, діаграми діяльності можна вважати окремим випадком 

діаграм станів. Вони дозволяють реалізувати в UML особливості процедурного 

і синхронного управління, обумовленого завершенням внутрішніх діяльностей і 

дій. Основним напрямком використання діаграм діяльності є візуалізація 

особливостей реалізації операцій класів, коли необхідно представити алгоритми 

їх виконання. 

В контексті мови UML діяльність (activity) являє собою сукупність 

окремих обчислень, що виконуються автоматично, та призводять до деякого 

результату або дії (action). На діаграмі діяльності відображається логіка і 
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послідовність переходів від однієї діяльності до іншої, а увага аналітика 

фокусується на результатах. Результат діяльності може призвести до зміни 

стану системи або поверненню деякого значення. 

Стан дії 

Стан дії (action state) є спеціальним випадком стану з деякою вхідною 

дією і, принаймні, одним переходом, що виходять зі стану. Цей перехід неявно 

припускає, що вхідна дія вже завершилося. Стан дії не може мати внутрішніх 

переходів, оскільки він є елементарним. Звичайне використання стану дії 

полягає в моделюванні одного кроку виконання алгоритму (процедури) або 

потоку управління. 

Кожна діаграма діяльності повинна мати єдиний початковий і єдиний 

кінцевий стан. Вони мають такі ж позначення, як і на діаграмі станів. При 

цьому кожна діяльність починається в початковому стані і закінчується в 

кінцевому стані. Саму діаграму діяльності прийнято розташовувати таким 

чином, щоб дії слідували зверху вниз. У цьому випадку початковий стан буде 

зображуватися у верхній частині діаграми, а кінцевий в нижній. 

Переходи 

Якщо із стану дії виходить єдиний перехід, то він може бути ніяк не 

позначений. Якщо ж таких переходів декілька, то виконуватися може тільки 

один з них. У цьому випадку для кожного з таких переходів має бути явно 

записана охоронна умова в прямих дужках. Умова істинності повинна 

виконуватися тільки одного з них. Подібний випадок зустрічається тоді, коли 

послідовна діяльність повинна розділитися на альтернативні гілки залежно від 

значення деякого проміжного результату. Така ситуація отримала назву 

розгалуження, а для її позначення застосовується спеціальний символ. 

Графічно розгалуження на діаграмі діяльності позначається невеликим 

ромбом, всередині якого немає ніякого тексту. У цей ромб може входити тільки 

одна стрілка від того стану дії, після виконання якого потік управління має бути 

продовжений за однією з взаємно виключаючих гілок. Прийнято вхідну стрілку 
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приєднувати до верхньої або лівої вершини символу розгалуження. Вихідних 

стрілок може бути дві або більше, але для кожної з них явно вказується 

відповідна охоронна умова у формі булевського виразу. 

Один з недоліків звичайних блок-схем алгоритмів пов'язаний з проблемою 

зображення паралельних гілок окремих обчислень. Оскільки розпаралелювання 

обчислень суттєво підвищує загальну швидкодію програмних систем, необхідні 

графічні примітиви для представлення паралельних процесів. В UML для цього 

використовується спеціальний символ для розділення і злиття паралельних 

обчислень або потоків управління. Таким символом є пряма риска. Як правило, 

така риска зображується відрізком горизонтальної лінії, товщина якої трохи 

більше основних суцільних ліній діаграми діяльності. При цьому поділ 

(concurrent fork) має один вхідний перехід і кілька вихідних, а злиття (concurrent 

join) має кілька вхідних переходів і один вихідний. 

 

Рис. 9.1 Діаграма діяльності, переходи (1)  
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Рис. 9.2 Діаграма діяльності, переходи (2) 

Доріжки 

Діаграми діяльності можуть бути використані не тільки для специфікації 

алгоритмів обчислень або потоків управління в програмних системах. Не менш 

важлива область їх застосування пов'язана з моделюванням бізнес процесів. 

Дійсно, діяльність будь-якої організації також являє собою сукупність окремих 

дій, спрямованих на досягнення необхідного результату. Однак, стосовно бізнес 

процесів, бажано виконання кожної дії асоціювати з конкретним підрозділом 

компанії. У цьому випадку підрозділ несе відповідальність за реалізацію 

окремих дій, а сам бізнес процес представляється у вигляді переходів дій з 

одного підрозділу до іншого. 

Для моделювання цих особливостей в мові UML використовується 

спеціальна конструкція, що одержала назву доріжки (swimlanes). Мається на 

увазі візуальна аналогія з плавальними доріжками в басейні, якщо дивитися на 

відповідну діаграму. Всі стани дії на діаграмі діяльності діляться на окремі 

групи, які відокремлюються ода від одної вертикальними лініями. Дві сусідні 
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лінії утворюють доріжку, а група станів між цими лініями виконується окремим 

підрозділом (відділом, групою, відділенням, філією) організації. 

Назви підрозділів явно вказуються у верхній частині доріжки. Перетинати 

лінію доріжки можуть тільки переходи, які, в цьому випадку, позначають вихід 

або вхід потоку управління у відповідний підрозділ. Порядок проходження 

доріжок не несе жодної семантичної інформації і визначається міркуваннями 

зручності. 

Об’єкти 

У загальному випадку дії на діаграмі діяльності виконуються над тими чи 

іншими об'єктами. Ці об'єкти або ініціюють виконання дій, або визначають 

деякий їхній результат. Дії специфікують виклики, які передаються від одного 

об'єкта графа діяльності до іншого. Оскільки в такому ракурсі об'єкти грають 

певну роль у розумінні процесу діяльності, іноді виникає необхідність явно 

вказати їх на діаграмі. 

Для графічного представлення об'єктів використовується прямокутник 

класу, з тією відмінністю, що ім'я об'єкта підкреслюється. Далі після імені може 

вказуватися характеристика стану об'єкта в прямих дужках. Такі прямокутники 

об'єктів приєднуються до станів дії відношенням залежності пунктирною 

лінією зі стрілкою. Відповідна залежність визначає стан конкретного об'єкта 

після виконання попередньої дії. 

На діаграмі діяльності з доріжками розташування об'єкта може мати 

деякий додатковий зміст. А саме, якщо об'єкт розташований на кордоні двох 

доріжок, то це може означати, що перехід до наступного стану дії в сусідній 

доріжці асоційований з готовністю деякого документа (об'єкт в деякому стані). 

Якщо ж об'єкт цілком розташований усередині доріжки, то і стан цього об'єкта 

цілком визначається діями даної доріжки. 

Для синхронізації окремих дій на діаграмі діяльності ніяких додаткових 

позначень не використовується, оскільки синхронізація паралельних процесів 

може бути реалізована за допомогою переходів «поділ-злиття». 
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Окремі види станів (події) 

Подія відправки сигналу 

Подія відправки сигналу (Send signal action) створює сигнал з вхідних 

даних, передаючи їх до кінцевого об'єкту. 

 

Рис. 9.3 Подія відправки сигналу 

Подія обробки вхідної події 

Подія обробки вхідної події (Accept event action) очікує виникнення певної 

події. Дана подія обробляє асинхронні виклики. 

Якщо подія виконується, а в об'єкті є відповідний метод (тригер), то подія 

виводить відповідні змінні. 

 

Рис. 9.4 Подія обробки вхідної події (1) 

Якщо подією, яка очікується, є подія типу send, то використовується 

наступна комбінація: 

 

Рис. 9.5 Подія обробки вхідної події (2) 

Подія часу 

Якщо виникає часова подія, то використовується подія часу (wait time 

action): 

 

Рис. 9.6 Подія часу 
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Стан переривання 

Стан переривання є необхідним для вказівки тієї сукупності станів, у яких 

можливе виникнення переривання. Графічно зображується кількома способами: 

  

Рис. 9.7 Стан переривання 

Приклади діаграм діяльності 

Графічна нотація в Power Designer 

Таблиця 1. Елементи графічної нотації в Power Designer 

Початок    

Стан    

Складний 

стан 
 

 

Об’єкт   

Доріжка    

Перехід   

Умова  
 

Синхронізація   
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Кінець   

 

 

 

Рис. 9.8 Приклад діаграми діяльності в Power Designer 

 

 Графічна нотація в Enterprise Architect 



Розробка інформаційних ресурсів та систем 

 

 

act Customer Process

Customer Enters

Web site

User Logs In

User

Validation

Rejected

View BookStore

Select Book for 

Purchase

Add to Shopping 

Basket

View Shopping 

Basket

Commit Order

Supply Credit Card 

Details

Confirm Purchase

Credit Card 

Problems

Close Order

Credit Check

Items Deliv ered

Order Complete

  

Рис. 9.9 Приклад діаграми діяльності в Enterprise Architect (1) 
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Рис. 9.10 Приклад діаграми діяльності в Enterprise Architect (2) 

 

 

 

Рис. 9.11 Приклад діаграми діяльності в Enterprise Architect (3) 

9.2 Діаграмма послідовності  

Для моделювання взаємодії об'єктів у часі в мові UML використовуються 

діаграми послідовності (sequence diagram). Взаємодія зображується у вигляді 



Розробка інформаційних ресурсів та систем 

 

 

двовимірної схеми. По вертикалі проходить часова вісь, спрямована зверху 

вниз. По горизонталі вказуються ролі, які представляють окремі ролі. 

 

Рис. 9.12 Приклад діаграми послідовності 

Об’єкти 

На діаграмі послідовності зображуються тільки ті об'єкти, які 

безпосередньо беруть участь у взаємодії. Ключовим моментом для діаграм 

послідовності є динаміка взаємодії об'єктів у часі. 

В UML діаграма послідовності має як би два виміри. Перше зліва направо 

у вигляді вертикальних ліній, кожна з яких зображає лінію життя окремого 

об'єкта, який бере участь у взаємодії. Крайнім зліва на діаграмі зображується 

об'єкт, який є ініціатором взаємодії. Правіше зображується інший об'єкт, який 

безпосередньо взаємодіє з першим. Таким чином, всі об'єкти на діаграмі 

послідовності утворюють деякий порядок, обумовлений черговістю або 

ступенем активності об'єктів при взаємодії один з одним. 
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Графічно кожен об'єкт зображується прямокутником і розташовується у 

верхній частині своєї лінії життя. Всередині прямокутника записуються ім'я 

об'єкту і ім'я класу розділені двокрапкою. При цьому весь запис 

підкреслюється, що є ознакою об'єкта. 

Другим виміром діаграми послідовності є вертикальна часова вісь, 

спрямована зверху вниз. Початковому моменту часу відповідає най верхня 

частина діаграми. Взаємодії об'єктів реалізуються за допомогою повідомлень, 

які надсилаються одними об'єктами іншим. Повідомлення зображуються у 

вигляді горизонтальних стрілок з ім'ям повідомлення, а їх порядок визначається 

часом виникнення. Тобто, повідомлення, розташовані на діаграмі послідовності 

вище, ініціюються раніше тих, що розташовані нижче. Масштаб на осі часу не 

вказується, оскільки діаграма послідовності моделює лише часову 

впорядкованість взаємодій типу «раніше-пізніше». 

Лінія життя об'єкту 

Лінія життя об'єкту (object lifeline) зображується пунктирною 

вертикальною лінією, асоційованою з єдиним об'єктом на діаграмі 

послідовності. Лінія життя служить для позначення періоду часу, протягом 

якого об'єкт існує в системі і, отже, може потенційно брати участь у всіх її 

взаємодіях. Якщо об'єкт існує в системі постійно, то і його лінія життя повинна 

продовжуватися по всій площині діаграми послідовності від най верхньої її 

частини до най нижньої. 

Окремі об'єкти, після виконання своєї ролі в системі, можуть бути знищені, 

щоб звільнити займані ними ресурси. Для таких об'єктів лінія життя 

обривається в момент його знищення. Для позначення моменту знищення 

об'єкта в мові UML використовується спеціальний символ у формі латинської 

букви «X». Нижче цього символу пунктирна лінія не зображується, оскільки 

відповідного об'єкта в системі вже немає, і цей об'єкт повинен бути виключений 

з усіх наступних взаємодій. 
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Не обов'язково створювати всі об'єкти діаграми в початковий момент часу. 

Окремі об'єкти можуть створюватися по мірі необхідності, економлячи ресурси 

системи і підвищуючи її продуктивність. У цьому випадку прямокутник об'єкта 

зображується не у верхній частині діаграми послідовності, а в тій частині, яка 

відповідає моменту створення об'єкта. При цьому прямокутник об'єкта 

вертикально розташовується в тому місці діаграми, яке по осі часу збігається з 

моментом його виникнення в системі. Об'єкт обов'язково створюється зі своєю 

лінією життя і, можливо, з фокусом управління. 

          

Рис. 9.13 Лінія життя об'єкту 

Фокус управління 

У процесі функціонування об'єктно-орієнтованих систем одні об'єкти 

можуть перебувати в активному стані, безпосередньо виконуючи певні дії, або 

у стані пасивного очікування повідомлень від інших об'єктів. Щоб явно 

виділити подібну активність об'єктів, в мові UML застосовується спеціальне 

поняття, що одержало назву фокус управління (focus of control). Фокус 

управління зображується у формі витягнутого вузького прямокутника, верхня 

сторона якого позначає початок отримання фокусу управління об'єкта (початок 

активності), а його нижня сторона - закінчення фокусу управління (закінчення 

активності). Прямокутник розташовується нижче позначення відповідного 

об'єкта і може заміняти його лінію життя, якщо на всьому її протязі він є 

активним. 

Періоди активності об'єкта можуть чергуватися з періодами його 

пасивності або очікування. У цьому випадку у такого об'єкта є декілька фокусів 

управління. Важливо усвідомлювати, що отримати фокус управління може 

тільки існуючий об'єкт, у якого в цей момент є лінія життя. Якщо ж деякий 
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об'єкт був знищений, то знов виникнути в системі він вже не може. Замість 

нього лише може бути створений інший екземпляр цього ж класу, який, строго 

кажучи, буде іншим об'єктом. 

В окремих випадках ініціатором взаємодії в системі може бути актор або 

зовнішній користувач. У цьому випадку актор зображується на діаграмі 

послідовності найпершим об'єктом зліва зі своїм фокусом управління. 

Найчастіше актор і його фокус управління будуть існувати в системі постійно, 

відзначаючи характерну для користувача активність в ініціюванні взаємодій з 

системою. При цьому актор може мати власне ім'я або залишатися анонімним. 

 

Рис. 9.14 Фокус управління (1) 

Іноді деякий об'єкт може ініціювати рекурсивну взаємодію з самим собою. 

Наявність в багатьох мовах програмування спеціальних засобів побудови 

рекурсивних процедур вимагає візуалізації відповідних понять у формі 

графічних примітивів. На діаграмі послідовності рекурсія позначається 

невеликим прямокутником, приєднаним до правої сторони фокусу керування 

того об'єкту, для якого зображується це рекурсивне взаємодія. 

                           

Рис. 9.15 Фокус управління (2) 
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Повідомлення 

В UML кожна взаємодія описується сукупністю повідомлень, якими 

об'єкти обмінюються між собою. Повідомлення (message) являє собою 

закінчений фрагмент інформації, який відправляється одним об'єктом іншому. 

Прийом повідомлення ініціює виконання певних дій, спрямованих на 

вирішення окремої задачі тим об'єктом, якому це повідомлення відправлено. 

Таким чином, повідомлення не тільки передають деяку інформацію, але і 

вимагають або припускають виконання очікуваних дій від приймаючого 

об'єкта. Повідомлення можуть ініціювати виконання операцій об'єктом 

відповідного класу, а параметри цих операцій передаються разом з 

повідомленням. На діаграмі послідовності всі повідомлення впорядковані за 

часом свого виникнення в системі. У такому контексті кожне повідомлення має 

напрям від об'єкту, який ініціює і відправляє повідомлення, до об'єкту, який 

його отримує. Іноді відправника повідомлення називають клієнтом, а 

одержувача сервером. Тоді повідомлення від клієнта має форму запиту деякого 

сервісу, а реакція сервера на запит після отримання повідомлення може бути 

пов'язана з виконанням певних дій або передачі клієнту необхідної інформації 

теж у формі повідомлення. 

Повідомлення зображуються горизонтальними стрілками, що з'єднують 

лінії життя або фокуси управління двох об'єктів на діаграмі послідовності. В 

UML розрізняють декілька різновидів повідомлень, кожне з яких має своє 

графічне зображення  

Передбачається, що час передачі повідомлення достатньо малий в 

порівнянні з процесами виконання дій об'єктами, тобто, за час передачі 

повідомлення з відповідними об'єктами не може статися жодних змін. Якщо ж 

це припущення не може бути визнано справедливим, то стрілка повідомлення 

зображується під деяким нахилом, так, щоб кінець стрілки розташовувався 

нижче її початку. 
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В окремих випадках об'єкт може посилати повідомлення самому собі, 

ініціюючи так звані рефлексивні повідомлення. Такі повідомлення 

зображуються прямокутником зі стрілкою, початок і кінець якої збігаються. 

Подібні ситуації виникають, наприклад, при обробці натискань на клавіші 

клавіатури при введенні тексту в редагований документ, при наборі цифр 

номера телефону абонента. 

Таким чином, в мові UML кожне повідомлення асоціюється з деякою дією, 

яка повинна бути виконаною об'єктом. Дія може мати деякі аргументи або 

параметри, в залежності від конкретних значень яких може бути отриманий 

різний результат. Відповідні параметри матиме і повідомлення, що викликало 

цю дію. Більш того, значення параметрів окремих повідомлень можуть містити 

умовні вирази, утворюючи розгалуження або альтернативні шляхи основного 

потоку управління. 

  Синхронний виклик  

Синхронний виклик (Synchronous Call) зазвичай являє операцію виклику - 

відправка повідомлення і очікування реакції на нього. 

 

Рис. 9.16 Синхронний виклик 

  Асинхронний виклик  

Асинхронний виклик (Asynchronous Call) представляє відправку 

повідомлення і подальше продовження роботи без очікування реакції. 

 

Рис. 9.17 Асинхронний виклик 
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Повідомлення створення  

Повідомлення створення (Create message) - відправка повідомлення для 

створення лінії життя об'єкта.  

 

Рис. 9.18 Повідомлення створення  

Повідомлення видалення  

Повідомлення видалення (Delete message) використовується для видалення 

лінії життя іншого об'єкта.  

 

Рис. 9.19 Повідомлення видалення  

Повідомлення реакція 

Повідомлення реакція (Reply Message) показує відповідне повідомлення 

для повідомлення синхронного виклику. 

 

Рис. 9.20 Повідомлення реакція 

Загублене повідомлення  

Втраченим (Lost Message) вважається повідомлення, для якого відомий 

об'єкт-джерело, але невідомий об'єкт-одержувач. Розглядається як 

повідомлення, яке ніколи не досягне призначення.  
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Рис. 9.21 Загублене повідомлення 

Зовнішнє повідомлення  

Зовнішнім (Found Message) вважається повідомлення, для якого відомий 

об'єкт одержувач, але невідомий об'єкт-джерело. Розглядається як 

повідомлення, походження якого невідоме або неважливо для розглянутої 

предметної області. 

 

Рис. 9.22 Зовнішнє повідомлення 

Часові обмеження на діаграмах послідовності  

В UML для запису часових обмежень використовуються фігурні дужки. 

Часові обмеження можуть відноситись як до виконання певних дій об'єктами, 

так і до самих повідомлень, явно вказуючи умови їх передачі або прийому. На 

відміну від умов розгалуження, які повинні виконуватися альтернативно, часові 

обмеження мають обов'язковий або директивний характер для асоційованих з 

ними об'єктів. 

Часові обмеження можуть записуватися поруч з початком стрілки 

відповідного повідомлення. Але найбільш часто вони записуються зліва від 

стрілки на одному рівні з нею. Якщо часова характеристика відноситься до 

конкретного об'єкта, то ім'я цього об'єкта записується перед ім'ям 

характеристики і відділяється від неї крапкою. 

Прикладами таких обмежень на діаграмі послідовності можуть служити 

ситуації, коли необхідно явно вказати час, протягом якого допускається 
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передача повідомлення від клієнта до сервера або обробка запиту клієнта 

сервером: 

 {час_прийому_повідомлення час _відправки_ повідомлення < 1 сек.};  

 { час очікування_відповіді < 5 сек.};  

 { час передачі_пакета < 10 сек.};  

 {объект_1. час _подачі_сигналу_тривоги > 30 сек.}.  

Коментарі та примітки  

Коментарі або примітки можуть включатися в діаграми послідовності, 

асоціюючись з окремими об'єктами або повідомленнями. При цьому 

використовується стандартне позначення для коментаря у вигляді 

прямокутника з загнутим правим верхнім кутом. Всередині прямокутника 

записується текст коментаря на природній мові. 

Комбіновані фрагменти 

Комбінований фрагмент складається з ключового слова і одного чи 

декількох вкладених фрагментів. Значення вкладених фрагментів залежить від 

ключового слова. 

- Використання взаємодії (interaction use) - посилання на іншу діаграму 

послідовності. Відзначається ключовим словом ref. 

- Цикл (loop) - має один вкладений фрагмент, який виконується до тих пір, 

поки залишається правильною перша охоронна умова фрагменту. 

          

Рис. 9.23 Комбіновані фрагменти - цикл 

- Умовний фрагмент (alt) - має два або більше вкладених фрагмента, кожен 

з яких має початкову охоронну умову. Коли потік управління досягає умовного 

фрагмента, виконується той з його вкладених фрагментів, для якого охоронна є 
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істиною. Якщо охоронна умова істино більш ніж у одного вкладеного 

фрагменту, вибір такого фрагменту здійснюється випадково. 

 

Рис. 9.24 Комбіновані фрагменти – умовний фрагмент  

- Необов’язковий фрагмент (opt) – є окремим випадком умовного 

фрагменту: є один вкладений фрагмент, який виконується в разі, якщо його 

охоронна умова істина, і не виконується, коли вона хибна. 

 

Рис. 9.25 Комбіновані фрагменти - необов’язковий фрагмент 

Паралельний фрагмент (par) - має два або більше вкладених фрагментів. Коли 

потік управління досягає паралельного фрагмента, то всі його вкладені 

фрагменти виконуються паралельно. Коли виконання всіх вкладених 

фрагментів завершується, потік управління заново зливається воєдино. 

 

Рис. 9.26 Комбіновані фрагменти – паралельний фрагмент 

Фрагмент переривання (break) - розглядає переривання або зупинку сценарію 

виконання, яке виконується замість відповідного фрагмента. Використовується 

тільки з охоронною умовою. 
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Рис. 9.27 Комбіновані фрагменти – фрагмент переривання 

Послідовний пошук (strict) - застосовується для вказівки строго порядку 

виконання операторів першого рівня. 

 

Рис. 9.28 Комбіновані фрагменти – послідовний пошук 

Слабкий порядок (seq) - відображає злиття результатів, отриманих при 

паралельному процесі від різних об'єктів. 

 

Рис. 9.29 Комбіновані фрагменти – слабкий порядок 
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Приклади діаграм послідовності 

 

Рис. 9.30  Приклад діаграми послідовності (1) 
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Рис. 9.31  Приклад діаграми послідовності (2) 

Графічна нотація в Power Designer 

Таблиця 2. Елементи графічної нотації в Power Designer 

Object  Tool  Symbol  

Актор 

Об’єкт  

Фокус управління 

Фрагмент  

Комбінований фрагмент  
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Повідомлення  

Рефлексивне повідомлення  

Процедурний виклик  

Рефлексивний процедурний виклик 

Повернення  

 

 

Рис. 9.32  Приклад діаграм послідовності в Power Designer (1) 
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Рис. 9.33  Приклад діаграм послідовності в Power Designer (2) 

 Графічна нотація в Enterprise Architect 

Таблиця 3. Елементи графічної нотації в Enterprise Architect 
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Рис. 9.34  Приклад діаграм послідовності в Enterprise Architect (1) 

 

Рис. 9.35  Приклад діаграм послідовності в Enterprise Architect (2) 
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Рис. 9.36  Приклад діаграм послідовності в Enterprise Architect (3) 

 

Рис. 9.37  Приклад діаграм послідовності в Enterprise Architect (4) 
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9.3 Висновки  

1. Діаграми діяльності використовуються для моделювання бізнес 

процесів, для опису поведінки, що включає велику кількість паралельних 

процесів, для опису потоків подій за варіантами використання та при 

паралельному програмуванні.  

2. Діаграми діяльності можуть включати наступні елементи: події, стан 

події, доріжки, об'єкти. Розрізняють наступні події: подія відправки сигналу, 

подія обробки вхідної події, подія часу, стан переривання.  

3. Для моделювання взаємодії об'єктів у часі в мові UML 

використовуються діаграми послідовності, коли взаємодія зображується у 

вигляді двовимірної схеми.: по вертикалі проходить часова вісь, спрямована 

зверху вниз, по горизонталі вказуються ролі, які представляють окремі ролі. 

4. Діаграми послідовності можуть включати наступні елементи: об’єкти, 

лінія життя об'єкту, фокус управління, повідомлення, коментарі або примітки та 

комбіновані фрагменти.  

5. Розрізняють наступні види повідомлень, що можуть використовуватись 

на діаграмах послідовності в UML: синхронний виклик, асинхронний виклик, 

повідомлення створення, повідомлення видалення, повідомлення реакція, 

загублене повідомлення, зовнішнє повідомлення.  

6. Комбінований фрагмент діаграми послідовності в UML складається з 

ключового слова і одного чи декількох вкладених фрагментів. Розрізняють 

наступні комбіновані фрагменти: використання взаємодії, цикл, умовний 

фрагмент, необов’язковий фрагмент (окремий випадок умовного фрагменту), 

паралельний фрагмент, фрагмент переривання, послідовний пошук, слабкий 

порядок.  

9.4 Запитання для самоконтролю  

1. .В яких цілях зазвичай використовуються діаграми діяльності? 
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2. Як позначаються та для чого використовуються стани дій та переходи 

в діаграмах діяльності? 

3. Для чого використовуються доріжки в діаграмах діяльності? 

4. Наведіть приклади (з графічним позначенням) основних видів станів в 

діаграмі діяльності. 

5. Як реалізується моделювання взаємодії об’єктів в часі в UML? 

6. Що позначає лінія життя об’єкту? Як вона позначається в діаграмі 

послідовності? 

7. Що моделює фокус управління? Як він позначається в діаграмі 

послідовності? 

8. Для чого використовуються повідомлення в діаграмі послідовності?  

9. Наведіть приклади основних повідомлень з графічним позначенням. 

10. Як реалізуються комбіновані фрагменти, наведіть приклади. 
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10. ДІАГРАМА РОЗГОРТАННЯ. ДІАГРАМА СИНХРОНІЗАЦІЇ 

10.1 Діаграма розгортання   

Фізичне представлення програмної системи не може бути повним, якщо 

відсутня інформація про те, на якій платформі і за допомогою яких 

обчислювальних засобах вона реалізована. Якщо розробляється програма, що 

виконується локально на комп'ютері користувача і не використовує 

периферійних пристроїв і ресурсів, то в розробці додаткових діаграм немає 

необхідності. При розробці ж корпоративних програм наявність таких діаграм 

може бути вкрай корисною для вирішення завдань раціонального розміщення 

компонентів з метою ефективного використання розподілених обчислювальних 

і комунікаційних ресурсів мережі, забезпечення безпеки та ін.  

Для представлення загальної конфігурації і топології розподіленої 

програмної системи в UML призначені діаграми розгортання.  

Діаграма розгортання призначена для візуалізації елементів і компонентів 

програми, існуючих лише на етапі її виконання (runtime). При цьому 

представляються тільки компоненти-екземпляри програми, що є виконуваними 

файлами або динамічними бібліотеками. Ті компоненти, які не 

використовуються на етапі виконання, на діаграмі розгортання не вказують. 

Так, компоненти з вихідними текстами програм можуть бути присутніми тільки 

на діаграмі компонентів. На діаграмі розгортання їх не вказують. 

Діаграма розгортання містить графічні зображення процесорів, пристроїв, 

процесів і зв'язків між ними. На відміну від діаграм логічного представлення, 

діаграма розгортання є єдиною для системи в цілому, оскільки повинна цілком 

відображати особливості її реалізації. Розробка діаграми розгортання, як 

правило, є останнім етапом специфікації моделі програмної системи. 

При розробці діаграми розгортання досягають наступних цілей: 

 визначити розподіл компонентів системи по її фізичним вузлам; 
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 показати фізичні зв'язки між усіма вузлами реалізації системи на етапі 

її виконання; 

 виявити вузькі місця системи і реконфігурувати її топологію для 

досягнення необхідної продуктивності.  

Діаграми розгортання розробляються спільно системними аналітиками, 

мережевими інженерами і системотехніками. 

 

Рис. 10.1 Приклад діаграми розгортання  

Артефакт 

Артефакт - деяка фізична сутність, програмний компонент, який 

використовується або створюється під час роботи програмного забезпечення. 

По суті, є компонентом діаграми компонентів: 

     

Рис. 10.2 Артефакти  

Вузол 
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Вузол (node) являє собою деякий фізично існуючий елемент системи, що 

володіє певним обчислювальним ресурсом. В якості обчислювального ресурсу 

вузла може розглядатися наявність деякого об’єму електронної або 

магнітооптичної пам’яті або процесора. В останній версії мови UML поняття 

вузла розширено і може включати в себе не тільки обчислювальні пристрої, але 

й інші механічні або електронні пристрої, такі як датчики, принтери, модеми, 

цифрові камери, сканери та маніпулятори. 

Графічно на діаграмі розгортання вузол зображується у формі 

тривимірного куба. Вузол має власне ім’я, яке вказується всередині його 

графічного символу. Самі вузли можуть бути представлені як в якості типів, так 

і в якості екземплярів. 

В першому випадку ім’я вузла записується без підкреслення і починається 

з великої літери. У другому – ім’я вузла-екземпляра записується у вигляді <ім’я 

вузла ‘:’ ім’я типу вузла>. Ім’я типу вузла вказує на деякий різновид вузлів, 

присутніх в моделі системи. 

Наприклад, апаратна частина системи може складатися з декількох 

комп’ютерів, кожен з яких відповідає окремому вузлу-екземпляру в моделі. 

Однак всі ці вузли-екземпляри відносяться до одного типу вузлів, а саме вузлу з 

ім’ям типу «Комп’ютер». 

Так само, як і на діаграмі компонентів, зображення вузлів можуть 

розширюватися, щоб включити деяку додаткову інформацію про специфікації 

вузла. Якщо додаткова інформація відноситься до імені вузла, то вона 

записується під цим ім’ям. 

Якщо необхідно явно вказати компоненти, які розміщуються на окремому 

вузлі, то це можна зробити двома способами. Перший дозволяє розділити 

графічний символ вузла на дві секції горизонтальною лінією. У верхній секції 

записують ім’я вузла, а в нижній розміщені на цьому вузлі компоненти. Другий 

спосіб дозволяє показувати на діаграмі розгортання вузли з вкладеними 
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зображеннями компонентів. Однак потрібно враховувати, що в якості таких 

вкладених компонентів можуть виступати тільки виконувані компоненти. 

В якості доповнення до імені вузла можуть використовуватися різні 

стереотипи, які явно специфікують призначення цього вузла. Хоча в мові UML 

стереотипи для вузлів не визначені, в літературі зустрічаються наступні їх 

варіанти: «процесор», «датчик», «модем», «мережа» та інші, які самостійно 

можуть бути визначені розробником. На діаграмах розгортання для різних 

фізичних пристроїв також допускають спеціальні графічні позначення, що 

пояснюють і розкривають призначення або функції пристрою. 

    

Рис. 10.3 Вузли  

Окремо виділяють вузол середовища виконання (execution environment) - 

вузол, на якому здійснюється запуск артефактів. Для вказівки того, що вузол 

задає середовище виконання, вказується стереотип «executionEnvironment»: 

 

Рис. 10.4 Середовище виконання 

Найбільш часто застосовують такі типи середовищ виконання: 

– «OS»; 

– «workflow engine»; 

– «database system»; 

– «J2EE container»; 

– «web server»; 

– «web browser». 
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Рис. 10.5 Середовища виконання 

З’єднання 

Крім зображень вузлів на діаграмі розгортання вказуються відносини між 

ними. В якості відносин виступають фізичні з'єднання між вузлами і залежності 

між вузлами і компонентами, зображення яких теж можуть бути присутніми на 

діаграмах розгортання. 

З'єднання є різновидом асоціації і зображуються відрізками ліній без 

стрілок. Наявність такої лінії вказує на необхідність організації фізичного 

каналу для обміну інформацією між відповідними вузлами. Характер з'єднання 

може бути додатково специфікований приміткою, поміченим значенням або 

обмеженням. 

Крім з'єднань на діаграмі розгортання можуть бути присутні відносини 

залежності між вузлом і розгорнутими на ньому компонентами. Подібний 

спосіб є альтернативою вкладеному зображенню компонентів всередині 

символу вузла, що не завжди зручно, оскільки робить цей символ надмірно 

об'ємним. Тому при великій кількості розгорнутих на вузлі компонентів 

відповідну інформацію можна представити у формі відносини залежності. 

Діаграми розгортання можуть мати складну структуру, що включає 

вкладені компоненти, інтерфейси та інші апаратні пристрої. 

Відношення залежності 

Маніфестація (Manifestation) - абстрактний зв'язок, що показує фізичну 

реалізацію елементів моделі. 
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Рис. 10.6 Відношення залежності 

Залежність розгортання (deployment) показує місце розгортання 

артефактів: 

 

Рис. 10.7 Залежність розгортання  

Рекомендації щодо побудови діаграми розгортання  

Розробка діаграми розгортання починається з ідентифікації всіх апаратних, 

механічних та інших типів пристроїв, які необхідні для виконання системою 

всіх своїх функцій. В першу чергу специфікуються обчислювальні вузли 

системи, що володіють пам'яттю та/або процесором. При цьому 

використовуються стереотипи в мові UML, а в разі їх відсутності розробники 

можуть визначити нові стереотипи. Окремі вимоги до складу апаратних засобів 

можуть бути задані у формі обмежень, властивостей і помічених значень. 

Подальша побудова діаграми розгортання пов'язана з розміщенням всіх 

виконуваних компонентів діаграми по вузлах системи. Якщо окремі виконувані 

компоненти виявилися не розміщеними, то подібна ситуація повинна бути 

виключена введенням в модель додаткових вузлів, що містять процесор і 

пам'ять. 
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Приклад діаграми розгортання 

 

Рис. 10.8  Приклад діаграми розгортання 

10.2   Діаграма синхронізації  

Діаграма синхронізації є альтернативним поданням діаграми 

послідовності, вона явним чином показує зміни стану на лінії життя із заданою 

шкалою часу. Може бути корисна в прикладних програмах реального часу. 

Елементами діаграми є: 

– лінія життя; 

 

Рис. 10.9 Лінія життя 

– множина станів об’єкту; 

 

Рис. 10.10 Множина станів об’єкту  

../../../../usersTashaUMLuml11d.htm
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– обмеження інтервалу часу (відносного); 

 

Рис. 10.11 Обмеження інтервалу часу 

– обмеження часу (абсолютного); 

 

Рис. 10.12 Обмеження часу 

 

 

 

– точка знищення 

      

 

Рис. 10.13 Точка знищення  

 

Приклад діаграми синхронізації представлено на рис. 14.  
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Рис. 10.14 Приклад діаграми синхронізації 

10.3 Висновки  

1. Діаграми  розгортання в UML призначені для представлення загальної 

конфігурації і топології розподіленої програмної системи, для візуалізації 

елементів і компонентів програми, існуючих лише на етапі її виконання: 

представляються тільки компоненти-екземпляри програми, що є виконуваними 

файлами або динамічними бібліотеками.  

2. Діаграма розгортання є єдиною для системи в цілому та містить графічні 

зображення процесорів, пристроїв, процесів і зв'язків між ними.  

3. Основні елементи діаграми розгортання наступні: артефакти, вузли та 

з’єднання.  

4. Діаграма синхронізації є альтернативним поданням діаграми 

послідовності, яка явним чином показує зміни стану на лінії життя із заданою 

шкалою часу та може бути корисна в прикладних програмах реального часу. 

5. Елементами діаграми синхронізації є: лінія життя, множина станів 

об’єкту, обмеження інтервалу часу (відносного),  обмеження часу 

(абсолютного), точка знищення.  
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10.4 Запитання для самоконтролю 

1. Для чого призначена діаграма розгортання в UML? 

2. Назвіть та зобразіть основні елементи діаграми розгортання? 

3. Приведіть приклад діаграми розгортання. 

4. Для чого використовують діаграму синхронізації в UML? 

5. Назвіть та зобразіть основні елементи діаграми синхронізації. 

6. Приведіть приклад діаграми синхронізації. 
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11.  ТЕХНОЛОГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ ПОТОКІВ  

В багатьох компаніях склалася тенденція надавати своїм співробітникам, 

партнерам і клієнтам доступ до всіх типів інформації та сервісів за допомогою 

мережі Веб. Однак в корпоративних мережах компаній функціонує величезна 

кількість різнорідних бізнес-прикладних програм, створених в різний час, 

різними організаціями, на базі різних технологій. Завдання веб-інтеграції 

полягає в тому, щоб об'єднати різнорідні веб-орієнтовані прикладні програми і 

системи в єдину середу на базі мережі Веб. 

Практикуються наступні підходи до веб-інтеграції: 

1) Інтеграція на рівні уявлення. Даний рівень дозволяє користувачеві 

взаємодіяти з програмою. Інтеграція на рівні уявлення дає доступ до 

інтерфейсу користувача віддалених програм. 

2) Інтеграція на рівні функціональності. Дана інтеграція означає 

забезпечення прямого доступу до бізнес-логіки програм. Це 

досягається безпосередньою взаємодією програм з API (програмного 

інтерфейсу програм) або взаємодією за допомогою веб-сервісів. 

3) Інтеграція на рівні даних. У даному випадку передбачається доступ 

до однієї або декількох баз даних, що використовуються віддаленою 

програмою. 

4) Комплексна інтеграція. Комерційні рішення по веб-інтеграції, як 

правило, включають всі три типи інтеграції. 

Переваги використання веб-інтеграції: 

1. Веб-інтеграція дозволяє розгортати інформаційні системи на базі 

сторонніх програм без необхідності розбиратися в їх батьківських 

системах, програмних середовищах і архітектурах баз даних. 

2. SOA і веб-сервіси використовують мова програмування та 

платформно-незалежні інтерфейси між прикладними програмами 
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корпоративної інфраструктури інформаційних технологій (ІТ). Це 

дає очевидні переваги в підтримці, керованості, розгортанні 

інформаційних мереж. 

3. Веб-інтеграція дозволяє конструювати комплексну 

функціональність, комбінуючи різнорідні компоненти за допомогою 

протоколів веб-сервісів. 

4. Веб-інтеграція дозволяє використовувати веб-сервіси розробників. 

5. Веб-інтеграція дозволяє розвивати програмні інтерфейси прикладних 

програм через протоколи веб-сервісів без програмування. 

6. Для веб-інтеграції зазвичай використовується комерційне програмне 

забезпечення (ПЗ) або такі технологи як PHP / Python / Perl, XForms, 

SOAP і т.д. 

11.1  Інтеграція на основі XML 

Велика кількість систем, стандартів і технологій призводить до того, що 

ефективно зв’язати різні джерела даних в одну систему не виходить. Навіть 

такі, на перший погляд однорідні джерела, як системи управління базами 

даних, застосовують мови запитів і формати представлення інформації, які 

рідко повністю сумісні між собою. Як наслідок, проекти інтеграції в таких 

умовах вимагають великих зусиль – потрібно знати деталі різних баз даних, 

протоколів, операційних систем і так далі. В результаті інтеграція декількох 

програм або систем реалізується за схемою, представленою нижче (рис. 11.1). 
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Рис. 11.1 Інтеграція декількох програм 

Змусити різні системи працювати разом – надзвичайно важке завдання. 

Ідея використання XML в інтеграції інформаційних систем зводиться до 

створення спільної XML-мови, якою могла б користуватися кожна з них 

(рис. 11.2.). 

Таке рішення спрощує проект. Замість реалізації взаємодії між кожною 

парою систем слід навчити кожну з них «говорити» XML мовою. Задача 

зводиться до розробки декількох пакувальників (wrapper – пакувальник, 

програмний засіб створення системної оболонки для стандартизації зовнішніх 

звернень та зміни функціональної орієнтації діючої системи), які будуть 

перекладати зі стандартної XML-мови інтегрованої системи на мову, зрозумілу 

кожній системі окремо:  
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 засоби розробки і стандартні бібліотеки для XML існують практично 

на всіх платформах і для більшості популярних мов програмування; 

 методи роботи з XML досить стандартні для того, щоб в різних 

системах можна було користуватися однаковими прийомами; 

 інформація, оформлена у вигляді XML, може оброблятися не тільки 

машинами, але й людиною (спрощення  ід лагодження). 

Інтеграція за XML-схемою не відрізняється докорінно від інтеграції на 

основі будь-якого іншого спільного стандарту, але вона має ряд вагомих 

переваг: 

 XML мови не залежать від апаратних і програмних платформ, що 

дозволяє пов’язувати різнорідні системи; 

 виразна потужність XML досить велика для того, щоб описати дані 

практично будь-якої складності; 
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Рис. 11.2 Інтеграція програм на основі XML  

Інтеграція на основі XML практично реалізується у рамках протоколів: 

 XML-RPC. Це протокол віддаленого виклику процедур з передачею 

даних у форматі XML через TCP-порт 80, тобто HTTP-порт. 

 WDDX (Web Distributed Exchange). Являє собою механізм обміну 

складними структурами даних по протоколу HTTP. Протокол 

базується не на структурах, а на подіях. 

 ebXML (electronic buisiness XML) – XML для електронного бізнесу. 

Основне призначення – надання відкритої XML-інфраструктури, що 

забезпечує безпечне глобальне використання інформації 

електронного бізнесу. 

 Веб-сервіси (веб-служби). 
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11.2 Веб-сервіси 

Веб-сервіс (web service) - програмна система, що має ідентифікатор URI 

(Uniform Resource Identifier - уніфікований (однаковий) ідентифікатор ресурсу), 

і загальнодоступні інтерфейси якої визначені на мові XML. Опис цієї 

програмної системи може бути знайдено іншими програмами, які можуть 

взаємодіяти з нею у відповідності з цим описом за допомогою повідомлень, 

заснованих на XML, і переданих за допомогою інтернет-протоколів. Веб-

служба є одиницею модульності при використанні сервіс-орієнтованої 

архітектури програми. 

Веб-сервіси є концепцією створення таких прикладних програм, функції 

яких можна використовувати за допомогою стандартних протоколів Інтернет. В 

даний час цю концепцію застосовують і розвивають багато провідних компаній 

в IT-галузі. Концепція веб-сервісів реалізується за допомогою ряду технологій, 

які стандартизовані World Wide Web Consortium (W3C). 

Робота веб-сервісів побудована на використанні декількох відкритих 

стандартів і технологій: 

 XML - розширювана мова розмітки, призначена для зберігання і 

передачі структурованих даних; 

 SOAP - протокол обміну повідомленнями на базі XML; 

 WSDL - мова опису зовнішніх інтерфейсів веб-сервісів на базі XML; 

 UDDI - універсальний інтерфейс розпізнавання, опису та інтеграції 

(Universal Discovery, Description, and Integration). Каталог веб-

сервісів і відомостей про компанії, що надають веб-сервіси в 

загальне користування або конкретним компаніям. 

Взаємозв'язок цих технологій можна умовно представити таким чином 

(рис. 11.3). 
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Рис. 11.3 Реалізація веб-сервісів  

Веб-сервіси є одним з варіантів реалізації компонентної архітектури. 

XML є фундаментом для створення більшості технологій, пов'язаних з веб-

сервісами. 

Для віддаленої взаємодії з веб-сервісами використовується Simple Object 

Access Protocol (SOAP). SOAP забезпечує взаємодію розподілених систем, 

незалежно від об'єктної моделі, операційної системи або мови програмування. 

Дані передаються у вигляді особливих XML документів особливого формату. 

Згідно з визначенням W3C, веб-сервіси це прикладні програми, які 

доступні за протоколами, які є стандартними для Інтернет. Немає вимоги, щоб 

веб-сервіси використовували якийсь певний транспортний протокол. 

Специфікація SOAP визначає, яким чином зв'язуються повідомлення SOAP і 

транспортний протокол. 

Найбільш часто реалізується передача SOAP повідомлень по протоколу 

HTTP. Також поширене використання в якості транспортного протоколу SMTP, 

FTP, TCP. 

Згідно з визначенням W3C, "WSDL - формат XML для опису мережних 

сервісів як набору кінцевих операцій, що працюють за допомогою повідомлень, 

що містять документно-орієнтовану чи процедурно-орієнтовану інформацію". 

Документ WSDL повністю описує інтерфейс веб-сервісу з зовнішнім світом. 
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Він надає інформацію про послуги, які можна отримати, скориставшись 

методами сервісу, і способах звернення до цих методів. 

Технологія Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) 

припускає ведення реєстру веб-сервісів. Підключившись до цього реєстру, 

споживач зможе знайти веб-сервіси, які найкращим чином задовольняють його 

потребам. Технологія UDDI дає можливість пошуку і публікації потрібного 

сервісу, як людиною, так і програмою-клієнтом. Пошук і публікація в реєстрі 

надається програмі-клієнтові як набір веб-сервісів реєстру UDDI. 

Веб-сервіси позиціонуються як програмне забезпечення проміжного шару. 

Використовувати веб-сервіси можуть як клієнтські програми, які безпосередньо 

працюють з користувачем, так і інші програми (у тому числі й інші веб-

сервіси). 

Веб-сервіси розміщуються на серверах прикладних програм. 

Розробники концепції веб-сервісів пропонують наступні сценарії 

застосування веб-сервісів: 

Веб-сервіси як реалізація логіки програми (бізнес-логіки) (рис. 11.4). 

Тобто, створення нової прикладної програми бізнес-логіка, якої реалізується у 

веб-сервісі. 

 

Рис. 11.4 Веб-сервіси як реалізація логіки прикладної програми 

Веб-сервіси як засіб інтеграції (рис. 11.5). Тобто, використання веб-сервісу 

як способу доступу віддалених клієнтів до внутрішньої ІС компанії, або для 

організації взаємодії компонента (наприклад, EJB, COM-компонента) з різними 

віддаленими клієнтами. 
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Рис. 11.5 Веб-сервіси як засіб інтеграції 

Створення альтернативного сервісу. У цьому випадку, при розробці нового 

веб-сервісу використовується опис інтерфейсу вже існуючого веб-сервісу. 

Таким чином, сервіс має багато потенційних клієнтів відразу з моменту початку 

роботи, а підключення до нього не вимагає істотних змін на стороні клієнта. 

Як було сказано раніше, концепція веб-сервісів включає в себе можливість 

ведення реєстру веб-сервісів. Опис інтерфейсу може бути отримано з такого 

реєстру. Після створення і впровадження нового веб-сервісу, має сенс 

зареєструвати його в реєстрі. Тоді клієнти під час пошуку сервісів, що 

реалізують вихідний інтерфейс, отримають вказівку і на новий веб-сервіс. 

Використання веб-сервісу як будівельного блоку при створенні програми 

(рис.6). Програма може використовувати веб-сервіси як вилучені компоненти, 

які надають певну функціональність. Існують різні сервіси, які надають якісне 

рішення таких задач як аутентифікація, ведення календаря, відправлення 

повідомлень, пошук, переклад і т. п.  

Окрім цього можливі інші варіанти використання веб-сервісів. Наприклад, 

існують дослідження з використання веб-сервісів для побудови розподілених 

обчислювальних та інформаційних систем і однорангових і зі складною 

ієрархічною структурою. 
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Рис. 11.6 Використання веб-сервісу як будівельного блоку при створенні 

програми  

11.3 Семантичні веб-сервіси  

Семантичні веб-сеервіси (Semantic Web Services, SWS; Semantic Web Web 

Services, SWWS) - закінчені елементи програмної логіки з однозначно описаною 

семантикою, доступні через Інтернет і придатні для автоматизованого пошуку, 

композиції і виконання з урахуванням їх семантики. Часто називаються в 

тематичній літературі «динамічною складовою семантичної павутини» 

Технічно семантичний веб-сервіс відрізняється від звичайного веб-сервісу 

тим, що користувачеві надається не тільки опис інтерфейсу (зазвичай на мові 

WSDL) в термінах типів переданих сервісу даних, значень, що повертаються і 

генеруються помилок, але й опис його семантики, тобто того, що сервіс робить, 

його предметної області, призначення і т.п. WSDL-описи сервісів з самого 

початку були призначені для машинної обробки, крім того, стандарт WSDL 

допускає наявність у цих описах довільного додаткового XML-вмісту, який 

повинен ігноруватися програмами, що не передбачають обробки цього вмісту - 

таким чином, метадані не доводиться виносити з WSDL-файлів. 

Консорціум W3 припускає використання для опису веб-сервісів тих же мов 

розмітки, що і для статичної частини семантичної павутини (RDF, RDF Schema, 
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OWL), а також онтології OWL-S, яка описує базову термінологію предметної 

області. OWL-S складається з чотирьох онтологій - базової онтології, онтології 

сервісу, онтології моделі сервісу, онтології процесу. Можна розглядати OWL-S 

як семантичне розширення UDDI-опису веб-сервісу. 

При використанні цієї онтології і мов розмітки, семантика сервісу 

характеризується семантикою чотирьох його характеристик (IOPE, за першими 

літерами назви кожної характеристики): 

 вхідні параметри (inputs); 

 вихідні параметри (outputs); 

 попередні умови (preconditions); 

 ефекти виконання (effects). 

 

11.4 Оркестровка і хореографія web-сервісів 

Для объединения Web-сервисов при созд ании высокоуровневы х б изнес-процессов, в которы е вовлечены неск олько пред прият ий, необ ходима станд арт изац ия м одел ей их вз аим одействия. С раз у нескол ько отрасл евы х стандартов близки к реализ ации в конкретны х программны х прод укт ах.  

В нед авнем обзоре компании C SC вед ущ ие специал исты расц енивают организацию управл ения эл ектронными к оммуникациями м ежд у клиент ами, поставщик ами и партнерам и как важнейшую отрасл евую зад ачу [1]. Web-сервисы обеспечивают ст анд артизованные механизмы ее решения. Однако их недостат очная гибкость не позволяет справиться с  техническими вопросам и, связанным и с интерфейсами Web-сервисов.  
Терм ины  оркест ровка и хореограф ия описывают д ва аспект а раз раб отки биз нес-проц ессов на основе объединения Web-сервисов. На рис. 1 в общем вид е пок азана вз аим освязь эт их аспектов, которы е в какой-то м ере д ополняют д руг д руга.  

Для об'єднання Web-сервісів при створенні високорівневих бізнес-

процесів, в які залучені кілька підприємств, необхідна стандартизація моделей 

їх взаємодії. Відразу кілька галузевих стандартів близькі до реалізації в 

конкретних програмних продуктах. 

Терміни оркестровка і хореографія описують два аспекти розробки бізнес-

процесів на основі об'єднання Web-сервісів. На рис. 11.7 в загальному вигляді 

показано взаємозв'язок цих аспектів, які певною мірою доповнюють один 

одного. 

http://www.osp.ru/os/2004/11/184785/#1
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Рис. 11.7. Оркестровка відноситься до виконуваного процесу, а 

хореографія дозволяє відслідковувати послідовності повідомлень його 

учасників 

Оркестровка от носится к исполняемом у б изнес-проц ессу, кот оры й м ожет вз аим одействовать с внешними и внут ренним и Web-сервисам и. Взаимод ействия на основе обмена сообщениям и включают  в себя биз нес-л огик у и порядок выполнения зад ач. Они могут  вы ход ить з а границы прил ожений и предприят ий, опред еляя м ногошаговую транзакционную биз нес-м одель.  

Вимоги до розробки процесів 

Стандарти оркестровки і хореографії повинні задовольняти ряду технічних 

вимог, що забезпечують розробку бізнес-процесів із залученням Web-сервісів. 

Ці вимоги стосуються як мови для опису послідовності дій у бізнес-процесі, так 

і інфраструктури для його виконання. 

По-перше, для забезпечення надійності і універсальності, необхідних 

сучасним обчислювальним середам, життєво важлива можливість 

асинхронного звернення до сервісу. Підвищити продуктивність процесу 

дозволяє можливість одночасного звернення до кількох сервісів. Для реалізації 

асинхронних Web-сервісів вимагається механізм кореляції запитів, в якості 

якого архітектори програмних систем зазвичай використовують ідентифікатори 

кореляції. 

По-друге, необхідно, щоб архітектура бізнес-процесу забезпечувала 

управління винятковими ситуаціями і цілісністю транзакцій. Крім обробки 

помилок і тайм-аутів оркестровані Web-сервіси повинні гарантувати 

доступність ресурсів при виконанні тривалих розподілених транзакцій. 

Традиційні транзакції зазвичай не цілком придатні для реалізації тривалих 

розподілених бізнес-операцій, оскільки не дозволяють досить довго блокувати 

необхідні ресурси. При використанні компенсуючих транзакцій кожен метод 
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включає в себе операцію відміни, яку координатор транзакцій може викликати 

в разі потреби (під компенсуючою транзакцією розуміють можливість відкату 

операції при її скасуванні процесом або споживачем). 

По-третє, оркестровка Web-сервісів має бути динамічною, гнучкою і 

адаптивною, щоб відповідати мінливим потребам бізнесу. Досягненню 

гнучкості сприяє чітке розділення логіки процесу і Web-сервісів, що 

використовуються. Це зазвичай забезпечується механізмом оркестровки. Він 

обробляє потік робіт бізнес-процесу, викликаючи відповідні Web-сервіси та 

визначаючи, які кроки слід виконати. Цей підхід дозволяє організації 

замінювати сервіси в потоці робіт. 

По-четверте, проектувальники повинні мати можливість компоновки 

високорівневих сервісів з існуючих оркестрованих процесів. Ця задача 

рекурсивної композиції вирішується за рахунок представлення процесів у 

вигляді інтерфейсів для Web-сервісів. 

 

Нові стандарти 

Розроблена Microsoft мова XLANG спочатку призначалася для опису 

послідовних, паралельних і багатоваріантних потоків робіт для BizTalk Server. 

При описі інтерфейсів Web-сервісу XLANG використовує мову WSDL. 

Основне призначення XLANG полягає у визначенні бізнес-процесів і 

організації обміну повідомленнями між Web-сервісами. Крім того, він має 

надійні засоби обробки виняткових ситуацій з підтримкою тривалих 

транзакцій. 

WSFL (Web Services Flow Language корпорації Microsoft) дозволяє 

описувати як публічні, так і приватні процеси. Він визначає обмін даними, 

послідовність виконання (модель потоку) і вираз кожного кроку потоку у 

вигляді конкретних операцій (глобальна модель). WSFL підтримує інтерфейс 

WSDL, що дозволяє вирішувати завдання рекурсивної композиції, 
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розпорядженні засоби обробки виняткових ситуацій, але не підтримує 

транзакції. 

Центр ООН по сприянню торгівлі і електронного бізнесу (UN / CEFACT) 

на основі XML розробив мову Electronic Business Extensible Markup Language. 

Стандарт ebXML забезпечує набір програмних компонентів проміжного шару, 

що полегшують співробітництво ділових партнерів. В нього входить схема 

специфікацій бізнес-процесів Business Process Specification Schema. Протокол 

BPSS дозволяє визначати як хореографію, так і комунікаційні протоколи між 

Web-сервісами. 

Компанія Hewlett-Packard розробила простий стандарт моделювання 

послідовності взаємодій Web-сервісів - мова Web Services Conversation 

Language. У березні 2002 року WSCL був опублікований як Примітка W3C 

(W3C Note), а зараз його розглядає нещодавно створена робоча група W3C по 

хореографії Web-сервісів. 

Мова BPEL 

У травні 2003 року Microsoft, IBM, Siebel, BEA Systems і SAP спільно 

розробили версію 1.1 специфікації мови BPEL4WS. Ця специфікація, для 

стислості іноді іменована BPEL, дозволяє моделювати поведінку Web-сервісів 

при взаємодії бізнес-процесів. Її складовою частиною є граматика на основі 

XML, яка призначена для опису логіки управління при координації Web-

сервісів, що беруть участь в потоці робіт бізнес-процесу. Механізм оркестровки 

відповідно до цієї граматики може координувати дії і компенсувати процес в 

цілому при виникненні помилок. 

BPEL є розширенням WSDL. Інтерфейс WSDL визначає список можливих 

операцій, а BPEL задає порядок їх виконання. WSDL описує публічні точки 

входу і виходу для кожного процесу BPEL, а типи даних WSDL визначають 

інформацію, якою обмінюються окремі запити бізнес-процесу. Крім того, 

WSDL дозволяє посилатися на зовнішні сервіси, необхідні процесу BPEL. 
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BPEL підтримує як виконувані, так і абстрактні бізнес-процеси. 

Виконуваний процес моделює поведінку учасників певної бізнес-взаємодії, по 

суті, моделюючи приватний потік робіт. Абстрактний процес, або бізнес-

протокол, визначає обмін публічними повідомленнями між учасниками. Бізнес-

протоколи не є виконуваними і не відображають внутрішніх подробиць потоку 

робіт бізнес-процесу. Іншими словами, виконувані процеси моделюють 

оркестровку, а абстрактні процеси - хореографію Web-сервісів. 

Специфікація BPEL4WS підтримує як базові, так і структурні дії. Базова 

дія - це інструкція по взаємодії з чимось зовнішнім по відношенню до процесу. 

Наприклад, базові дії обслуговують отримання запиту, відповідь і виклик Web-

сервісу. У типовому сценарії процес BPEL отримує повідомлення. Потім він 

може активізувати ряд сервісів для збору додаткових даних, на підставі яких 

буде сформована відповідь. На рис. 11.8 отримання запиту, виклик і відповідь є 

базовими діями процесу. 

 

Рис. 11.8. Потік робіт бізнес-процесу в BPEL4WS.  Специфікація 

підтримує як структурні дії для управління потоком робіт бізнес-процесу в 

цілому, так і базові дії, які включають взаємодії із зовнішніми Web-сервісами 
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Структурні дії управляють потоком робіт бізнес-процесу в цілому, 

визначаючи послідовність виклику Web-сервісів. Ці дії також підтримують 

виконання циклів і динамічне розгалуження. По суті, вони складають основну 

логіку програмування в BPEL. 

Два інших важливих елемента BPEL - партнерські зв'язки та змінні. 

Змінна ідентифікує певні дані в потоці повідомлень. Коли процес BPEL 

отримує повідомлення, він привласнює значення відповідної змінної, щоб 

наступні запити могли звернутися до цих даних. Змінні використовуються для 

управління довгостроковим зберіганням даних в ході обробки запитів Web-

сервісів. 

Партнерський зв'язок може позначати будь-який сервіс, з яким взаємодіє 

даний процес. Кожному партнерському зв'язку приписана певна роль у бізнес-

процесі. 

Мова WSCI 

Компанії Sun Microsystems, SAP, BEA і Intalio розробили специфікацію 

мови опису інтерфейсів Web Services Choreography Interface (WSCI), яка 

визначає розширення мови WSDL, спрямоване на організацію спільної роботи. 

У серпні 2002 року ця специфікація була опублікована в якості Примітки W3C 

(W3C Note). У загальному вигляді WSCI визначає хореографію, або обмін 

повідомленнями між Web-сервісами. Специфікація забезпечує кореляцію 

повідомлень, правила впорядкування, обробку виняткових ситуацій, транзакції 

і динамічну взаємодію. 
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Рис. 11.9. Спільна робота в WSCI. Специфікація інтерфейсу відноситься 

тільки до поведінки взаємодіючих Web-сервісів і не зачіпає визначень 

виконуваного бізнес-процесу 

Як видно з рис. 11.9, WSCI описує лише поведінку взаємодіючих Web-

сервісів. На відміну від BPEL, при цьому не зачіпаються визначення 

виконуваних бізнес-процесів. Крім того, інтерфейс WSCI описує участь в 

обміні повідомленнями з позиції лише одного з партнерів. Хореографія WSCI 

повинна включати в себе набір інтерфейсів WSCI - по одному для кожного 

партнера, що бере участь у взаємодії. У WSCI окремий процес не може 

керувати взаємодією. 

Кожна елементарна дія WSCI являє собою одиницю роботи, яка пов'язана з 

певною операцією WSDL. Специфікація WSCI розширює можливості WSDL, 

дозволяючи упорядкувати виконання доступних операцій WSDL. Іншими 

словами, WSDL для кожного доступного сервісу описує точки входу, а WSCI 

визначає взаємодії операцій WSDL. 

WSCI підтримує як базові, так і структурні дії. Тег action визначає базове 

повідомлення для запиту або відповіді. Кожна дія визначає відповідну операцію 

WSDL і конкретного учасника, який її виконує. До зовнішніх сервісів можна 

звернутися за допомогою тега call. WSCI підтримує різноманітні структурні дії, 

включаючи виконання циклів, послідовну і паралельну обробку. 
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Наступний інтерфейс WSCI визначає процес закупівлі, в який входять дві 

послідовні дії - Receive Order («отримати замовлення») і Confirm 

(«підтвердити»). Кожна дія відображається в набір абстрактних операцій 

WSDL, а WSCI встановлює між ними кореляцію. WSCI підтримує бізнес-

транзакції і обробку виняткових ситуацій. Розробник бізнес-процесу може 

встановити певний контекст транзакцій в рамках інтерфейсу WSCI, подібний 

контексту дії в BPEL4WS. Цей контекст визначає групу дій, невдале 

завершення будь-якого з яких «відкатить» назад всю групу. 

Мова BPML 

BPML (Business Process Modeling Language) - мова опису бізнес-процесів 

на основі XML. Її специфікацію розробила некомерційна організація Business 

Process Management Initiative за замовленням Intalio, Sterling Commerce, Sun і 

CSC. Спочатку BPML створювався для опису процесів, що виконуються 

системою управління бізнес-процесами. Однак останній проект стандарту 

BPML, випущений в листопаді 2002 року, включає в себе також підтримку 

WSCI. 

BPML містить конструкції для опису дій і потоку робіт бізнес-процесу, 

подібні наявним в BPEL. Поряд зі структурними діями для організації 

розгалуження, послідовної і паралельної обробки, циклів і синхронізації 

процесів забезпечуються базові дії для відправки та отримання повідомлень, 

виклику сервісів. Крім того, BPML дозволяє розробнику бізнес-процесу 

планувати виконання завдань за розкладом. 

Мова була розроблена для управління тривалими процесами і включає в 

себе функції довготривалого зберігання даних. Обмін даними між учасниками 

ведеться у форматі XML, з використанням ролей і визначень партнерів, 

подібних конструкцій BPEL. Також BPML підтримує рекурсивну композицію, 

призначену для формування з підпроцесів агрегованих бізнес-процесів. 

BPML підтримує як тривалі, так і короткочасні транзакції, 

використовуючи для керування правилами компенсації поняття контексту, яке є 

аналогічним і в BPEL. Розробники бізнес-процесів можуть задіяти вкладені 
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процеси і транзакції. Нарешті, забезпечується надійний механізм обробки 

виняткових ситуацій. 

Оркестровка і хореографія спільної роботи 

BPEL і BPML дозволяють визначити виконуваний бізнес-процес, тоді як 

WSCI орієнтований швидше на взаємодію і вимагає, щоб кожен з його 

учасників визначив свій інтерфейс WSCI. 

 

Рис. 11.10. Взаємозв'язок стандартів оркестровки і хореографії: мови 

BPEL4WS, WSCI і BPML 

На рис. 11.10 показано один з варіантів класифікації цих специфікацій і 

стандартів. Протокол спільної роботи відноситься до організації обміну 

повідомленнями між декількома учасниками бізнес-процесу, в той час як 

виконуваний процес - це приватний потік робіт, підконтрольний окремим 

учасником. 

Мова BPEL підтримує як виконувані процеси, так і організацію взаємодії 

між ними. BPML і WSCI можуть працювати разом так, щоб BPML моделював 

виконання бізнес-процесу, а WSCI - хореографію Web-сервісів. 

Приклад 

Виробник хоче замовити компоненти для виробництва свого продукту, 

використовуючи список доступних постачальників. Для придбання цих 

компонентів представник виробника звертається до агента по закупівлях. Той 

зв'язується з постачальниками. Після вибору постачальника кожного 

компонента агент із закупівель посилає покупцеві комерційну пропозицію. 
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Отримавши його, останній або робить замовлення, або скасовує запит 

(рис. 11.11). 

 

Рис. 11.11. Послідовність дій у розглянутому сценарії. Покупець відсилає 

агенту з постачання запит на комерційну пропозицію. Агент направляє 

підзапити окремим постачальникам і робить комерційну пропозицію з їх 

відповідей  

Рис. 5. П осл едоват ельность действий в рассм атриваем ом сценарии. П ок упатель отсыл ает  агенту по снабжению з апрос на коммерческое предложение. Агент направл яет  подзапросы отдельным пост авщ икам и сост авляет коммерческ ое предл ожение из их отве тов  

Кожен з учасників процесу має опис інтерфейсів вводу і виводу на мові 

WSDL, що надаються іншим учасникам. Крім прийому запиту від покупця і 

направлення запитів постачальникам агент із закупівлі повинен забезпечити 

транзакційну цілісність процесу в цілому. Скажімо, якщо постачальник не може 

виконати запит через відсутність товару на складі або збою в мережі поставок, 

то агент повинен відреагувати відповідним чином, скасувавши запит або 

забезпечивши механізм розміщення замовлення не в повному обсязі. 

Для опису оркестрованих процесів в даному прикладі була обрана мова 

BPEL, оскільки для неї є недорогі інструментальні засоби та технічні 

керівництва, що цілком відповідають потребам розробників. 

Перший крок в описі процесу на BPEL полягає в його визначенні. Воно 

починається з кореневого тега process, який іменує процес і перераховує його 

посилання на простір імен XML. Потім визначаються партнери, що беруть 
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участь в процесі, та їх ролі. Три базові ролі - покупець, агент із закупівель і 

постачальник - в BPEL можна реалізувати за допомогою тегів partnerLinks і 

partnerLink. Агенту по закупівлях потрібно визначити партнерські зв'язки 

тільки з покупцем і з постачальниками. Коли покупець взаємодіє з агентом із 

закупівель, перший відіграє роль ініціатора запиту, а другий - його одержувача. 

Ролі змінюються на протилежні, коли агент взаємодіє з одним із 

постачальників. 

Процес також повинен керувати інформаційним потоком між партнерами. 

Для зберігання інформації про процес в BPEL використовуються змінні. У 

цьому сценарії покупець робить початковий запит про закупівлю. На його 

підставі агент формує для кожного постачальника запити про ціни із 

зазначенням кількості компонентів та їх номерів за каталогом. Постачальники 

надсилають інформацію про ціни, і агент складає комерційну пропозицію для 

покупця. Така взаємодія моделюється за допомогою чотирьох змінних. Процес 

повинен підтримувати кореляцію запитів. Скажімо, кожній з цінових 

пропозицій, а також заключній комерційній пропозиції, ми можемо призначити 

унікальні ідентифікатори. BPEL описує їх за допомогою тега correlationSet. 

Ключова частина документа BPEL визначає кроки обробки запиту. Теги 

sequence і flow визначають, відповідно, послідовне і паралельне виконання дій, 

а теги receive, reply і invoke - базові дії, необхідні для взаємодії з Web-сервісами 

за допомогою WSDL. Послідовність дій починається з отримання запиту від 

покупця. Тег flow виконує набір паралельних дій, щоб увійти в контакт з 

кожним постачальником для отримання цінових пропозицій по компонентах. 

Кожна дія посилається на певну операцію WSDL і використовує зазначені 

змінні для введення і виведення. Після отримання відповідей від 

постачальників агент із закупівель створює повідомлення для відповіді 

покупцеві. Щоб витягти контейнери постачальників і сформувати кінцеву 

комерційну пропозицію для покупця, агент може використовувати тег assign і 

мову WSC XPath для посилань на окремі частини XML-документа. 



Розробка інформаційних ресурсів та систем 

 

 

11.5 Висновки  

1. Веб-інтеграція врішує завдання об'єднання різнорідних веб-

орієнтованих прикладних програм і систем в єдину середу на базі мережі Веб, 

та характеризується рядом переваг, серед яких – можливість розгортати 

інформаційні системи на базі сторонніх програм, платформно-незалежні 

інтерфейси між прикладними програмами корпоративної інфраструктури, 

використання веб-сервісів. 

2. Виділяють наступні підходи до веб-інтеграції: інтеграція на рівні 

уявлення, інтеграція на рівні функціональності, інтеграція на рівні даних та 

комплексна інтеграція.  

3. Інтеграція за XML-схемою - створення спільної XML-мови, якою могла 

б користуватися кожна з інформаційних систем, характеризується рядом 

переваг, а саме - XML мови не залежать від апаратних і програмних платформ, 

що дозволяє пов'язувати різнорідні системи, виразна потужність XML досить 

велика для того, щоб описати дані практично будь-якої складності.  

4. Інтеграція на основі XML практично реалізується у рамках 

використання протоколів: XML-RPC, WDDX, ebXML та веб-сервісів.  

5. Веб-сервіс - програмна система, що має ідентифікатор URI, концепція 

створення прикладних програм, функції яких можна використовувати за 

допомогою стандартних протоколів Інтернет, робота якої побудована на 

використанні відкритих стандартів і технологій: XML, SOAP, WSDL та UDDI.  

6. Існують наступні сценарії застосування веб-сервісів: веб-сервіси як 

реалізація логіки програми, веб-сервіси як засіб інтеграції, створення 

альтернативного сервісу, використання веб-сервісу як будівельного блоку при 

створенні програми.  

7. Семантичні веб-сеервіси - закінчені елементи програмної логіки з 

однозначно описаною семантикою, доступні через Інтернет і придатні для 

автоматизованого пошуку, композиції і виконання з урахуванням їх семантики. 
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8. Терміни оркестровка і хореографія описують два аспекти розробки 

бізнес-процесів на основі об'єднання Web-сервісів: оркестровка відноситься до 

виконуваного процесу, а хореографія дозволяє відслідковувати послідовності 

повідомлень його учасників.  

9. Опис та реалізація веб-сервісів виконується з використанням мов  

XLANG, BPEL, WSCI, BPML та ін. 

11.6  Запитання для самоконтролю 

1. Назвіть підходи до веб-інтеграції, та її переваги. 

2. Назвіть переваги інтеграції за XML-схемою. 

3. Що таке веб-сервіс?  

4. На основі яких стандартів і технологій побудована робота веб-сервісів? 

5. Наведіть сценарії застосування веб-сервісів. 

6. Що таке семантичні веб-сервіси? Чим вони відрізняються від звичайних? 

7. Що таке оркестровка та хореографія? Як вони між собою пов’язані? 

8. Наведіть вимоги до розробки бізнес-процесів. 

9. Коротко охарактеризуйте  мову XLANG. 

10. Коротко охарактеризуйте мову BPEL. 

11. Коротко охарактеризуйте  WSCI. 

12. Коротко  охарактеризуйте мову BPML. 
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12.  ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТОКІВ ЗАВДАНЬ У 

РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМАХ 

12.1 Стандарти взаємодії workflow 

Еволюція в області мережевих технологій і телекомунікації в останні роки 

призвела до того, що структура організацій стає все більш децентралізованою 

та географічно розподіленою на напівавтономні одиниці. В той же час робочі 

процеси стають більш складними враховуючи одночасну участь багатьох 

розподілених одиниць. Ці умови призвели до необхідності появи 

вдосконалених систем управління робочими процесами, що і) були б здатними 

пристосовуватись до мінливих умов, іі) надавати підтримку в області 

горизонтального кросс-організаційного управління. Також з ростом бізнесу 

постає питання безпосереднього поєднання робочих процесів двох чи більше 

різних компаній між собою (рис. 12.1), що дозволить співпрацюючим 

компаніям швидше узгоджувати сумісну роботу та отримувати більшу вигоду 

від споживання ресурсів.  

Робочі процеси, які існують в рамках, через або між організаціями з метою 

здійснення виробничо-збутових ланцюгів можуть бути реалізовані з 

використанням безлічі workflow, які створюються для підтримки дискретних 

сегментів процесу в цілому. Цей сценарій ставить питання про те, як уникнути 

ізольованих островів в end-to-end процесі. Відповідь на це питання є 

функціональна сумісність workflow.  
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Еталонна модель workflow (рис. 12.2) від коаліції управління Workflow 

(WfMC) показує основні компоненти і інтерфейси в архітектурі систем 

управління Workflow (WFMS), і визначає workflow як "комп'ютеризоване 

спрощення або автоматизація бізнес процесу в цілому або його частини".  

 

Рис. 12.2 Еталонная модель workflow від WfMC 

«Process Definition» компонент використовується користувачем для 

визначення і опису послідовності операцій процесу. Зазвичай це включає 

використання певного візуального моделювання. «Workflow Engine» несе 

відповідальність за виконання всього workflow, на різних етапах якого окремі 
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процесу 

компанії 
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компанії 

Визначе
ння  
процесу 
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Визначення робочого процесу між компаніями 

Рис. 12.1 Переміщення робочих процесів між організаціями 
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прикладні програми робочого процесу (Client Applications чи Invoked 

Applications) будуть викликатися чи виконуватися. 

Стандарт взаємосумісності workflow від WfMC визначає абстрактний 

протокол peer-to-peer взаємодії виконавчих сервісів workflow, потенційно через 

межі сфер організацій. Стандарт підтримує взаємодію лише на верхньому рівні 

представлення процесів, та поєднує в собі простий протокол доступу до 

workflow (Simple Workflow Access Protocol, SWAP) та специфікацію Wf – XML, 

яка на даний момент має розширення для підтримки RESTfull інтерфейсів (Wf – 

XML-R).  

12.1.1. Swap 

SWAP був передбачений як розширення базованого на HTTP протоколу 

взаємодії за допомогою об’єктної моделі jointFlow (OMG Workflow Management 

Facility) та відповідних стандартів WfMC. Основна ідея SWAP - взаємодія між 

компонентами workflow за допомогою XML-закодованих повідомлень. Обєктна 

модель SWAP (рис. 3) визначає чотири типи інтернет ресурсів: спостерігачі 

(Observers), примірники процесу (ProcessInstances), описання процесу 

(ProcessDefinitions), та дії (Activities). Це відповідає інтерфейсам WfRequester, 

WfProcess, WfProcessMgr, та WfActivity в стандарті OMG. 

Система workflow представляє екземпляр процесу як набір завдань, 

концептуально кожне з яких складається з двох частин: і) запит та опис 

завдання, та іі) виконання завдання. Таким чином, для досягнення інтеграції 

workflow протокол SWAP спроектовано таким чином, що обидві частини 

завдання можуть перебувати в різних місцеположеннях в мережі інтернет.  
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Рис. 12.3 Структура протоколу SWAP 

Усі взаємодії SWAP включають HTTP пари «запит/відповідь» з 

кодуванням інформації в XML в обох напрямках. 

Протокол SWAP був успішно використаний компанією Netscape в Process 

Manager, компанією Fujitsu в EDI - базованому продукті (електронний обмін 

даними), але на зміну йому вдуже швидкий час прийшли інші технології, як 

Wf – XML. 

12.1.2. Wf – XML (Wf – XML –R) 

Дана специфікація являє собою подальшу еволюцію в розвитку стандартів 

взаємосумісності workflow. Специфікація Wf – XML розширює деякі 

можливості її попередників у даній сфері: 

 структурований і добре сформований XML протокол, який складається з 

структур повідомлень, що містять заголовки і дані; 

 потенціал синхронної чи асинхронної обробки повідомлень; 

 незалежність від транспортних механізмів; і 
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 легку розширюваність за рахунок використання XML і динамічних даних 

контексту workflow. 

Для взаємодії систем з використанням Wf – XML повинен бути підписаний 

контракт взаємосумісності (це перебуває поза межами опису специфікації), 

який визначає очікування та вимоги системи. Зазвичай, контракт посилається 

на проблеми підключення, безпеки, та формату контекстних та результуючих 

даних, пов’язаних з визначенням відповідного workflow, а також того workflow, 

який може бути запитаний. 

Концепт взаємосумісності між системами workflow може бути розширений 

до підтримання взаємодії між різними типами систем та сервісами. Ці системи 

містять різні групи ресурсів, які, подібно протоколу SWAP, можна поєднати в 

групи:  

Визначення процесу (ProcessDefinition) – створює екземпляр процесу. 

Описує основні функції, та унікально ідентифікує процес. 

Екземпляр процесу (ProcessInstance) – представляє конкретну реалізацію 

даного ProcessDefinition і має свій власний ідентифікатор ресурсів. Кожний 

екземпляр процесу унікальний та існує лише один раз. 

Спостерігач (Observer) сповіщає процес про зміни статусу, такі як 

завершення чи знищення. 

В типовій взаємодії Observer викликає функцію CreateProcessInstance  над 

ресурсом ProcessDefinition, яка повертає вказівку на новий ProcessInstance. Під 

час виконання процесу Observer може створювати запити 

GetProcessInstanceData над ProcessInstance, чи викликати 

ChangeProcessInstanceState для переривання чи завершення роботи.  

ProcessInstance викликає сповіщення ProcessInstanceStateChanged щоб 

проінформувати Observer про будь-які зміни стану процесу та передати 

необхідні дані. Взаємодії між ресурсами зображені на рис. 12.4. 
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Рис. 12.4 Взаємодія між ресурсами при використанні Wf-XML 

Практичне використання Wf-XML вимагає механізмів безпеки для захисту 

даних від перехоплення і для запобігання несанкціонованих маніпуляцій 

процесами. Конкретні механізм для захисту взаємодії через Wf-XML будуть 

залежати від механізмів транспортування і будуть уточнюватись в рамках 

договору між сторонами. У взаємодії  через HTTP механізм Secure Sockets 

Layer (SSL) є достатнім у більшості випадків. 
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12.2. ОГЛЯД СЕРЕДОВИЩ РЕАЛІЗАЦІЇ WORKFLOW  

В залежності від розміру організації, обсягу даних, кількості користувачів, 

завдань, тощо, ними обираються системи для створення інформаційного 

середовища. Це може бути як кластер, Grid, хмарні платформи, так і поєднання 

цих підходів. Розглянемо вимоги, які необхідні для ефективної автоматизації 

робочого процесу залежно від середовища, в якому він буде проектуватися. Так 

як хмарні платформи, кластери та Grid являють собою подібні підходи, то і 

принципи побудови workflow в цих системах будуть однакові. Інші проблеми 

постають при створенні рішення в гетерогенному середовищі для організацій, 

частина даних яких зберігається в локальних дата-центрах, а інша – на стороні 

хмарного провайдера. Також будуть відрізнятися принципи побудови workflow, 

область діяльності яких покриває системи більш ніж одного хмарного 

провайдера. 

12.2.1. Workflow у середовищах Grid та Cloud 

Workflow, яке розміщується всередині системи Grid або в хмарі, має схожі 

властивості з веб-сервісами в зв’язку з використаними технологіями для їх 

реалізації. Для користування усіма перевагами вищеназваних масштабованих 

обчислювальних систем повинні бути прийняті до уваги такі проблеми, як 

динамічне виділення ресурсів, управління передачею даних між ресурсами, 

планування і співставлення окремих завдань з основною розподіленою 

інфраструктурою. Встановлення якості послуг (QoS) для взаємодії між 

компонентами розподіленої системи в даному випадку стає критичним для 

ресурсно-орієнтованих workflow. Для цього повинні укладатися певні договори 

чи контракти між провайдером сервісу та користувачем, що визначають такі 

характеристики як час відклику, доступні елементи збереження даних (пам'ять, 

диск) для кожного ресурсу, тощо. Проте усі ці проблеми не повинні 

вирішуватися кінцевим користувачем. 

Отже, для підтримки workflow у розподілених системах останні повинні: 
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1. адаптувати робочі процеси до середовищ виконання (найчастіше 

гетерогенних і розподілених), 

2. оптимізувати виконання робочих процесів для забезпечення прийнятних 

термінів досягнення кінцевого результату; 

3. забезпечити надійність і позбавити користувача необхідності справлятися з 

помилками та відмовами системи; 

4. управляти даними таким чином, щоб вони могли бути легко знайдені і 

доступні по завершенні виконання. 

Подібність систем Cloud computing та Grid між собою надає можливість, 

використовуючи інтерфейси для віддаленого призначення завдань та трансферу 

даних, конфігурувати перші таким чином, щоб доступ до них не відрізнявся від 

віддаленого управління кластером із застосуванням тих же інструментів та ПО. 

Різниця між вищеназваними системами в тому, що хмарні платформи надають 

ресурси за необхідністю та закріплюють їх за користувачем на певний період 

часу, на відміну від Grid, де процеси виконуються на максимально доступних 

ресурсах. Динамічне надання ресурсів для workflow-базованих програм 

надзвичайно важливе, оскільки витрати на планування індивідуальних, 

взаємозалежних завдань в ізоляції може бути дуже великими. 

Разом з динамічним розподілом ресурсів присутня в Cloud Computing 

техніка віртуалізації так само надає для workflow–базованих програм певні 

переваги, оскільки певні частини робочого процесу можуть вимагати 

специфічного середовища (ОС, бібліотеки, програмні пакети). На базі 

віртуальних машин можна розгорнути систему з майже будь-якими заданими 

параметрами. Також, наприклад, для забезпечення потрібної кількості 

процесорних ресурсів для workflow, що вимагають великих обчислювальних 

потужностей, ця технологія дозволяє за необхідністю додавати до системи нові 

віртуальні машини. 

Багато робочих процесів були комп’ютеризовані для існуючих кластерів та 

Grid систем. Переміщення їх до хмари можливе з використанням одного з двох 
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підходів – пристосовувати хмару до workflow, чи пристосовувати workflow до 

хмари. Наведемо приклад для більшого розуміння: у першому випадку це може 

означати емуляцію кластера, на якому був побудований workflow, в Amazon 

EC2; у другому випадку – замість «рідного» планувальника завдань 

використовувати Amazon Simple Queue Service, або Task Queue компанії 

Google.  

Workflow сильно залежать від проміжних результатів, які зберігаються в 

постійній пам’яті. У випадку кластера та Grid для підвищення ефективності 

використовуються паралельні файлові системи - Lustre, GPFS, Panasas, які 

володіють масштабованістю для управління даними з декількох процесів 

workflow, що виконуються паралельно на декількох вузлах. Використання 

розподілених файлових систем в хмарі, таких як Google File System, Amazon S3, 

вимагає від workflow пристосовувати спосіб управління проміжними даними до 

хмарного середовища. Наприклад в Amazon S3 при використанні проміжних 

результатів процес спочатку переміщує дані з S3 на локальний диск, потім 

після зміни знову зберігає їх до S3. Це призводить до виникнення багатьох 

копій даних, що може потягнути за собою зниження продуктивності усього 

workflow. Альтернативним підходом являється розгортання файлової системи у 

хмарі, яка може бути ефективно використана workflow, як одна з можливостей, 

використовуючи додаткові віртуальні машини. 

Разом з перевагами існують також і недоліки розгортання workflow в Grid, 

кластері, чи хмарі. Перше – це використання віртуальних машин. Для деяких 

процесів швидкість та оперативність доступу до ресурсів має критичне 

значення, і затримки при запуску додаткової віртуальної машини можуть бути 

недопустимими. Друге – нестача ресурсів файлової системи. Хоча хмари 

надають широкі можливості для зберігання даних, вони не схожі на типові 

файлові системи. Отже, workflow мають або пристосовуватись до існуючих 

систем зберігання даних, на що витрачається час і зусилля, або 

використовувати наявні сервіси для створення власних файлових систем, що є 
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складним і не завжди дає можливість використовувати бажану систему 

(наприклад Lustre не може бути розгорнена на Amazon EC2, оскільки вона 

вимагає модифікації ядра, що не дозволено EC2). 

12.2.2. Workflow у гетерогенному середовищі хмара – грід 

Високопродуктивні платформи грід виникли як домінантні платформи для 

паралельних/розподілених обчислень великих масштабів. З недавнього часу, 

хмарні обчислення почали грати важливу роль в дослідженнях обчислювальних 

систем і пропонуються як самодостатня частина наукових компютерних 

досліджень. Хмарні обчислення, як було зазначено раніше, підтримують іншу 

модель надання послуг, ніж грід – вона базується на наданні ресурсів за 

запитом, абстракцією необмежених обчислювальних можливостей, та оплатою 

за використання. Очевидно, що сучасні інфраструктури будуть інтегрувати 

обидві парадигми, надаючи гібридну інфраструктуру з традиційними 

послугами грід та послугами за запитом Cloud Computing. 

Досліджуються наступні сценарії інтеграції хмари та HPC Grid: 

1. Прискорення: цей сценарій розглядає використання хмар з метою 

прискорення виконання, наприклад, за допомогою зменшення впливу від часу 

очікування в чергах чи використання додаткових рівнів паралелізму 

перенесенням певних завдань в хмару. 

2. Збереження: цей сценарій розглядає як хмари можуть бути використані 

для збереження лімітів HPC Grid, з урахуванням відповідного часу виконання 

та бюджетних обмежень. 

3. Стійкість: цей сценарій розглядає, як хмари можуть бути використані 

для контролю несподіваних ситуації, таких як непередбачені простої HPC Grid, 

неад7екватний розподіл або непередбачені затримки у чергах. 

Існує багато програм, які можуть отримати переваги у продуктивності 

використовуючи саме гібридну інфраструктуру, хоча це і викликає певні 

проблеми. По перше, з’являється необхідність систем програмування, 

підтримуючих дану інфраструктуру, режими роботи, компроміси в середовищі 
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виконання та адаптацію, так само як координацію та управління 

інфраструктурою ефективно та масштабовано. Ключовими питаннями є 

декомпозиція прикладних програм, компонентів та workflow, та надання 

відповідних змішаних ресурсів Grid/Cloud, та динамічне планування в рамках 

гібридної інфраструктури, при цьому задовольняючи/збалансовуючи змінні 

параметри (продуктивність, надійність, бюджет, тощо). Також при інтеграції 

хмарних прикладних програм з програмами, що містяться в зоні локальної 

інфраструктури, виникає проблема двонаправленної передачі повідомлень. 

Хоча існують стандартні протоколи, що дозволяють це реалізувати, звичайно 

дуже просто ініціюються виклики лише з зони локальної інфраструктури до 

хмарних сервісів. Зворотній напрямок спілкування ускладнюється наявністю 

файерволів та пристроїв NAT, за якими дуже часто розміщуються локальні 

прикладні програми.  

Для підтримки програмних workflow в подібних розподілених 

середовищах були запропоновані певні технології, як то CometCloud, SAGA, 

Service Bus, фреймворк для розподілених систем workflow, Gridbus, тощо. 

Розглянемо деякі з них. 

CometCloud 

CometCloud - це автономний обчислювальний двигун для середовища хмар 

і грід, що дозволяє розробку та виконання динамічних програмних workflow в 

гетерогенних та динамічних інфраструктурах хмара/грід. Він підтримує 

створення мостів за запитом між загальнодоступними/приватними хмарами та 

грід (cloudbridging). Концептуально CometCloud складається (рис. 12.5) з 

програмного рівня, рівня сервісів та інфраструктури. Рівень інфраструктури 

використовує протокол Chord, програмний пакет Squid, та контентно-базовану 

надстройку над Chord для маршрутизації. Рівень сервісу надає набір сервісів 

для підтримки автономії на програмному рівні. Програмний рівень надає 

основний фреймворк для розробки програми та управління workflow. Він 

підтримує парадигми master/worker/BOT(Bag of Tasks). 
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Рис. 12.5 Архітектура CometCloud 

Основними компонентами CometClo`ud є : 

Workflow Manager: відповідальний за координацію виконання усього 

програмного workflow, оснований на визначених користувачем параметрах. 

Estimators: забезпечують оцінку обчислювальних витрат для кожного 

завдання, використовуючи для розрахунків складні обчислювальні моделі чи 

швидкі показові бенчмарки.  

Autonomic Scheduler: використовує попередній компонент для 

обчислення передбачених середовищ виконання для завдання на доступних 

класах ресурсів, та визначення набору змішаних ресурсів HPC grids/clouds за 

визначеними користувачем параметрами та обмеженнями. 

Grids/Clouds Agents: відповідальні за надання ресурсів на специфічних 

для них платформах, конфігурування робочих компонентів та призначення їм 

завдання. CometCloud в основному підтримує модель розміщення завдань, в 

якій робочі компоненти напряму дістають завдання з простору Comet. Проте, в 

типових системах HPC grid з системами масового обслуговування 

використовуються комбіновані моделі push-pull, коли завдання спочатку 

додаються в чергу, а робочі компоненти потім достають їх з простору Comet, 

коли настає їх черга виконуватися. 

Отже, платформа CometCloud здатна підтримувати: 
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 основні програмні парадигми для реальних даних та виконувати 

інтенсивні обчислення; 

 Cloudburst, cloudbridging, масштабованість, QoS обмеження; 

 розгортання програм без зміни їх рідного коду; 

 механізми відмовостійкості, обробки помилок, та відновлення.  

Розгортання системи на даний момент включає віртуальну хмарну 

інтеграцію з Amazon EC2, Eucalyptus, локальними кластерами, та TeraGrid. 

Azure Service Bus 

Як вже зазначалося, однією з проблем розробки програм для розподілених 

систем є наявність в мережах файерволів та пристроїв NAT, які потрібно обійти 

для забезпечення комунікації розподілених компонентів. Так як дані пристрої 

дозволяють прикладним програмам ініціювати тільки вихідні мережеві 

з’єднання та запобігають прийому вхідних з’єднань, для встановлення зв’язку 

між компонентами необхідно застосовувати певну додаткову логіку.  

Microsoft .NET Service Bus дозволяє створити інфраструктуру, що 

позбавляє розробників необхідності створювати складний код для досягнення 

видимого з’єднання компонентів, оскільки підтримує декілька шаблонів обміну 

повідомленнями, що дозволяють двонаправлену peer-to-peer комунікацію, 

публікацію, підпис на повідомлення, збереження та пересилку повідомлень. 

Технологія Service Bus побудована на Windows Communication Foundation 

(WCF) та використовує стандартні інтернет протоколи. 

Технічна мета Service Bus  - спростити взаємозв’язок між сервісами та 

клієнтами, навіть якщо ці сервіси та клієнти знаходяться по різні сторони від 

файерволів та NAT-маршрутизаторів. 

Service Bus не вимагає значних додаткових витрат та дозволяє швидку 

розробку та розгортання програм, зберігаючи локальну інфраструктуру. 
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Service Bus – це конкретна реалізація архітектурного шаблону Enterprise 

Service Bus (ESB) (рис. 12.6 ). Шаблон ESB визначає модель для інтеграції 

бізнес програм через загальну шину.  

 

Рис. 12.6  Архітекрурний шаблон Enterprise Service Bus (ESB) 

Технологія Service Bus надає інтегрований механізм ідентифікації та 

контролю доступу через Access Control, інтегровану систему іменування 

(Naming System), динамічний реєстр служб (Service Registry), та надійну 

структуру повідомлень, здатну справлятися з різними проблемами пов’язування 

компонентів. 

Naming System. Кореневий каталог системи іменування Service Bus 

визначається традиційною DNS. Надалі система іменування покладається на 

незалежні від хостів критерії – зокрема службу простору імен – щоб відрізняти 

області контролю в рамках системи іменування (рис. 12.7). Управління 

іменуванням в середині кожного простору залежить безпосередньо від 

власників цих просторів. 
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Рис. 12.7  Система іменування Service Bus 

Наприклад, іменування клієнтського проекту буде вигладяти наступним 

чином: 

[scheme]://[service-namespace].servicebus.windows.net/[name1]/[name2]/... 

Service Registry. Service Registry дозволяє публікувати посилання на 

кінцеву точку (URI або WS-Addressing) в систему найменувань і дає доступ до 

послуг, які були зареєстровані. Основним механізмом доступу до Service 

Registry є механізм, заснований на Atom Publishing Protocol (APP), що дозволяє 

клієнтам публікувати URI, або EPR, відправивши простий запит HTTP PUT з 

елементом Atom 1.0 на будь-яке ім'я в дереві іменування, та видаляти - 

відправивши запит HTTP DELETE на те ж ім'я. Отже немає необхідності явно 

керувати іменами - імена автоматично створюються і видаляються по мірі 

створення або видалення записів реєстру. 

Messaging.  Центральним компонентом структури повідомлень Service Bus 

є централізований (але з балансуванням навантаження) сервіс трансляції (Relay 

service, RS), що підтримує багато різних протоколів та стандартів Web services 

– SOAP, WS-*, та REST.  

Access Control. Фактично Access Control являє собою інтегровану 

аутентифакацію та авторизацію. Аутентифікація Service може бути забезпечена 
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будь-яким провайдером, якому довіряє Access Control. За замовчанням таким 

провайдером є Windows Live ID (WLID). 

Підсумовуючи вищесказане, Service Bus було створено для усіх 

розробників, незалежно від платформи, проте дуже добре оптимізовано для 

роботи з .NET та використання Windows Communication Foundation (WCF), з 

обох точок зору – продуктивності та простоти використання. Service Bus надає 

повний доступ до їх RS через SOAP та REST інтерфейси. Це робить можливим 

створювати інтеграцію з будь яким SOAP чи REST. 

12.2.3. Workflow у розподіленому середовищі хмара-хмара 

Кожний хмарний провайдер надає власний API для взаємодії програми зі 

своєю хмарою. Це збіднює екосистему Cloud Computing позбавляючи 

користувачів можливості вибору, портативності, здатності використовувати 

сервіси від декількох провайдерів та користування власними ресурсами. Якщо і 

надалі для великих компаній не буде існувати можливості організовувати 

робочий процес, що перетинає кордони хмар, концепція Cloud Computing 

втрачатиме свої позиції на ринку розподілених систем. Розглянемо існуючі 

підходи для організації взаємодії прикладних програм в між хмарами. 

Unified Cloud Interface. Форум взаємодії хмарних платформ (CCIF), 

сформований вендорами, має за мету результатом своєї діяльності отримати 

уніфікований хмарний інтерфейс (Unified Cloud Interface, UCI), або хмарний 

брокер (Cloud Broker, CB), призначення якого наступне: 

1) Уніфікувати API різних вендорів та створити його абстракцію у 

вигляді відкритого та стандартизованого хмарного інтерфейсу. Отже, 

ключове завдання – створити API про інші API. 

2) Створити абстрактно-програмну точку контакту, яка охоплює весь 

стек існуючої інфраструктури, а також нові технології через єдиний 

інтерфейс. 
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3) Слугувати спільним інтерфейсом для взаємодії між віддаленими 

платформами, мережами, системами, прикладними програмами, 

сервісами і даними. 

Наявність спільного набору визначень хмари дозволить провайдерам 

обмінюватися інформацією управління між віддаленими хмарами. 

Уніфікована модель хмари охоплюватиме PaaS так само як і IaaS, що 

послугує створенню гібридного хмарного середовища, яке буде 

децентралізоване, розширюване та безпечне. 

На рис. 8 показано концептуальну модель UCI, побудовану CCIF, основна 

мета якої описати абстрактний рівень, не прив’язаний до будь-якого API 

хмарних систем, платформи чи інфраструктури. Модель абстрагує 

використання різних API та поєднує їх всі в один рівень за допомогою 

семантичного вебу та OWL (Web Ontology Language). Наявність єдиного 

інтерфейсу з узагальненим визначенням ресурсів провайдерів допомагає робити 

такі операції, як розподіл, перерозподіл, забезпечення віртуальними машинами 

або управління ними через рівень UCI за допомогою агента. Припускаючи, що 

інтерфейс UCI надається користувачеві через веб-браузер або хмарного клієнта 

UCI, UCI повинен доставляти усі виділені ресурси і запущені віртуальні 

машини. 

 
Рис. 12.8 Інтероперабельність між хмарними платформами з використанням UCI 
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Хмарна оркестровка платформ підприємств/Рівень оркестровки. 

Оркестровка — автоматичне розміщення, координація і управління складними 

комп’ютерними системами і службами. Оркестровка описує як сервіси повинні 

взаємодіяти між собою, використовуючи для цього обмін повідомленнями, 

включаючи бізнес-логіку і послідовність дій.  

Подібно до того, як інтернет являє собою мережу мереж, при об’єднанні 

хмарних платформ виникає InterCloud, що означає союз усіх видів хмарних 

платформ. Усі ці хмари містять величезну кількість різних сервісів та 

прикладних програм, і для ефективного користування ними необхідна певна 

оркестровка. Вперше ініціатива створення рівня оркестровки для взаємодії 

хмарних платформ між собою була введена вендорами Cordys, Rightscale, 

компанією Eli Lilly (використовує веб-сервіси Amazon), та CSC. На рис. 12.9 

зображено як користувач отримує доступ до сервісів більш ніж одного 

провайдера за допомогою рівня оркестровки. 

 

Рис. 12.9 Інтероперабельність між хмарними платформами з використанням 

рівня оркестровки 

Властивостями такого підходу є: 

Різні сервіси та прикладні програми провайдерів можуть бути 

зареєстровані, на зразок того, як веб сервіси реєструються в каталозі Universal 

Description, Discovery Integration (UDDI). Рівень оркестровки дозволяє по 

алгоритму існуючого workflow динамічно обирати найбільш відповідний сервіс 
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зважаючи на фактори найвищої продуктивності, найменшого використання 

ресурсів чи інші, визначені користувачем. 

Рівень оркестровки може використовувати інтерфейс хмара-користувач 

для забезпечення взаємодіїї між різними хмарними провайдерами чи 

використовувати подібну функціональність для забезпечення сумісності з 

різними API. 

В той час клієнт буде використовувати завжди лише один API, що 

надається рівнем оркестровки. 

Проблеми, повязані з таким підходом, розглянуті нижче.  

Управління рівнем сервісу (SLM). Рівень оркестровки надає 

функціональність динамічно обирати сервіси за вимогами, визначеними 

користувачем, що викликає додаткове навантаження, і в той же час він повинен 

інтерпретувати виклики клієнтського API для звернення до потрібного 

провайдера. Все це викликає затримки у доставці сервісу кінцевому 

користувачу. 

Обсяги даних. Залежно від завдання, великі обєми даних можуть стати ще 

одним фактором, який треба враховувати через велике навантаження на 

мережу. 

Підтримка платформ. Залежно від задачі, підтримка необхідних 

платформ для сервіса також може стати обмежуючим фактором. 

Також можуть виникати такі проблеми, як безпека, прозорість даних, 

регульована сумісність, доступність, надійність, продуктивність, 

масштабованість, тощо. 

З виникненням питання взаємосумісності хмарних платформ деякі вендори 

намагаються прийти до спільного рішення, проте великі вендори, як Microsoft, 

Amazon, пропагують лише свої рішення. Таким чином досягти домовленості 

все складніше та це може призвести до виникнення багатьох стандартів. 

Хоча на даний момент ще не існує єдиного стандарту, деякі вендори 

хмарних платформ за взаємним до мовленням створюють інструменти для 
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взаємосумісності їхніх хмар. Так можна навести приклад Salesforce.com та 

GAE, які у 2009 анонсували Force.com – набір інструментів, що допомагає 

розробникам створювати веб-орієнтовані прикладні програми на GAE, а потім 

використовувати дані, розміщенні на Salesforce.com. З підтримкою Java в GAE 

стають доступними все більше і більше прикладних програм. Тепер ці 

прикладні програми можуть використовувати дані, що зберігаються в хмарі 

Salesforce.com, чим приносять вигоду для корпоративних клієнтів. 

Force.com для GAE являє собою набір Python і Java-бібліотек, які можна 

встановити на GAE, а потім використовувати для виклику API веб-сервісів 

Force.com. З використанням цього інструментарію стало можливим робити 

запити та маніпулювати даними, що знаходяться на платформі Force.com з усіх 

програм, побудованих на GAE, а також з Java-бібліотеками – зчитувати та 

записувати дані на Force.com використовуючи SOAP веб-сервіси.  

12.3 Технології моделювання та організації робочих процесів у 

розподілених системах  

12.3.1 Windows Workflow Foundation як складова частина 

платформи Azure AppFabric 

Windows Azure AppFabric забезпечує всесторонню хмарну проміжну 

платформу для розробки, розгортання та управління прикладними програмами  

на Windows Azure Platform. AppFabric складається з трьох компонентів (рис. 

10): Проміжні сервіси (Middleware Services), Композитні прикладні програми  

(Composite Applications), Масштабована програмна інфраструктура (Scale-out 

application infrastructure): 

  

Рис. 12.10 Складові частини платформи Azure AppFabric 
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Коротко розглянемо їх призначення. 

Масштабована програмна інфраструктура. І сервіси AppFabric, і 

клієнтські композитні програми будуються на основі передової 

високопродуктивної програмної інфраструктури, що оптимізована для спектру 

хмарних послуг і компонентів проміжного рівня. Контейнер AppFabric 

забезпечує базовий рівень інфраструктури, а саме автоматичну 

масштабованість, доступність, мульти-оренду та «пісочницю» (sandbox) з 

компонентів програми. 

Композитні прикладні програми: набір інноваційних фреймворків, 

інструментів для легкої збірки, розгортання та управління композитними 

прикладними програмами як однією логічною одиницею. Середовище 

AppFabric надає три основні переваги для розробки композитних програм: 

Композитна модель – набір .NET фреймворків та розширень для розробки 

програм на платформі Windows Azure. 

Роботу з візуальним дизайнером, базованим на Visual Studio. 

Управління програмою як сервісом. Сервіси Composite Application є 

багатокористувацькими, керованими послугами, що використовують описання 

композитної моделі та автоматизують розгортання і керування прикладною 

програмою від початку до кінця. 

Проміжні сервіси (рис. 12.11). Windows Azure AppFabric надає готові, 

проміжні сервіси вищого рівня, що збільшують рівень абстракції та зменшують 

складність розробки у хмарі. Ці сервіси відкриті, мають можливість інтеграції з 

різними мовами програмування (.NET, Java, Ruby, PHP…) та дають 

розробникам потужні вбудовані бібліотеки класів  для наступних поколінь 

прикладних програм. Розробники можуть використовувати кожний з сервісів 

автономно, чи об’єднувати їх для створення композитних рішень.  
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Рис. 12.11 Проміжні сервіси платформи Azure AppFabric 

Найбільший інтерес являє один із проміжних сервісів – Composite App – 

який було описано вище. Він забезпечує повне середовище для хостингу веб-

послуг, побудованих з використанням Windows Communication Foundation 

(WCF, включаючи послуги передачі даних і WCF RIA Services) і workflow, 

побудовані з використанням Windows Workflow Foundation.  

12.3.2 Технологія Workflow Foundation 

Програмна логіка може бути створена двома способами – єдиною 

прикладною програмою, або розбитою на частини (рис. 12.12 а), б)). 

а)  б)  

Рис. 12.12 Програмна логіка реалізована а) єдиною прикладною програмою,  

б) розподілена на частини 

Перевага першого підходу в тому, що програмувати такі прикладні 

програми дуже просто, код зрозумілий та прямий, проте в результаті такі 

прикладні програми не можуть добре масштабуватися. Створення прикладних 

програм з частин, які поділяють між собою зовнішній стан, дозволяє досягти 

масштабованості, проте значно ускладнюється управління станом, та 

втрачається можливість управління одним потоком. Workflow надає 

можливість створювати масштабовані прикладні програми (рис. 12.13), в той 

же час не втрачаючи ефективного управління. 

Програми, створені за допомогою WF мають такі ж властивості, як і 

звичайні: вони підтримують поточний стан, отримують вхідні дані та 
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відсилають вихідні, надають потік управління, виконують логіку програмного 

коду, проте в workflow WF все це відбувається за допомогою активностей 

(activities) (рис. 12.12 а), б)). 

 У даному прикладі workflow починається активністю ReceiveMessage, що 

отримує інформацію ззовні. Також присутні активності If, SendMessage, While. 

Кожна з них відповідає певній функціональності частини коду загальної 

програми. Активність фактично представляє собою клас, який виконується у 

середовищі виконання WF. WF включає Base Activity Library (BAL), що містить 

широко використовуваний набір активностей, проте розробники надають 

можливість створювати користувацькі. 

 

а)  б)  

Рис. 12.13 а) В WF workflow вся програмна логіка реалізується за допомогою 

активностей, б) Середовище виконання WF виконує активності в порядку, 

заданому програмною логікою чи workflow 

Як вже зазначалося, висока масштабованість досягається розбиттям 

програми на частини, та виконанням кожної з них незалежно в різних процесах 

чи різних машинах, при тому що workflow забезпечує управління виконанням 

загального процесу. Це є можливим завдяки збереженню проміжного стану в 

постійній пам’яті. Наприклад, коли частина workflow очікує на вхідні дані, 

середовище виконання WF зберігає стан workflow та вказівку, в який момент 
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workflow повинне відновитися з постійного сховища даних. Очевидною 

перевагою є те, що workflow не займає ресурси пам’яті та не блокує потік 

виконання, очікуючи своєї черги. Наступною перевагою є можливість 

перезапуску workflow на іншій машині, а отже це веде до підвищення 

відмовостійкості в разі виходу з ладу, та масштабованості. 

Важливо відмітити, що середовище виконання WF не накладає обмежень 

на час, який workflow може очікувати вхідних даних. Workflow може бути 

відновлене в будь-якому випадку, якщо збережений його стан у постійному 

сховищі даних. Ця властивість робить WF привабливою технологією для 

робочих процесів, що включають довготривалі процеси. 

Звичайно, розуміння розподілених прикладних програм як програмних 

workflow вимагає певного часу. І хоча створення таких програм іноді вимагає 

певних зусиль при координації роботи компонентів, деякі з проблем 

програмування навпаки – легко вирішуються. 

До таких переваг використання технології WF можна віднести наступні 

особливості. 

Координація паралельної роботи. В даному випадку фокус робиться не 

на написання паралельного коду для одночасного виконання на багатоядерному 

процесорі. Наприклад, якщо програма має викликати два веб сервіси, та чекати 

на відповідь від обох, зробити це паралельно буде набагато швидше, ніж 

послідовно. В той же час написання такого коду не є тривіально простою 

задачею. WF містить стандартну активність Parallel, яка дозволяє виконання 

декількох активностей всередині батьківської паралельно. Отже, всі складнощі 

написання паралельних частин коду випадають активності Parallel та 

середовищу виконання. 

Забезпечення автоматичного спостереження. Так як середовище 

виконання WF може легко розрізняти межі між двома послідовними 

активностями, можливо здійснювати автоматичний трекінг активностей -  

початок та кінець виконання. Це реалізується за допомогою внесення записів в 
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журнали виконання активностей. При цьому від розробника потребується лише 

індикація того, що трекінг повинен здійснюватися, та рівень, який його 

цікавить, а WF виконує решту. 

Створення повторно використовуваних користувацьких активностей. 

Як зазначалося, активність являє собою звичайний клас, для написання якого 

можуть використовуватися C#, Visual Basic, чи інша мова програмування. 

Також активність може бути створена комбінуванням деяких існуючих 

активностей. Так, Windows SharePoint Services дозволяють створювати 

активності для виконання специфічних завдань у середовищі SharePoint 

(наприклад, робота зі списками, тощо). 

Створення workflow використовуючи візуальний дизайнер, вбудований у 

Visual Studio. 

Технологія WF надає широкі можливості розробникам для створення 

прикладних програм у розподілених системах. Дуже часто функціональність 

таких прикладних програм має бути створена таким чином, щоб бути 

доступною з будь якого автономного клієнта, а це означає створення 

прикладних програм як сервісу. Демонструючи логіку прикладної програми як 

сервіс, розробник тим самим робить її доступною для використання логікою 

інших прикладних програм (основні принципи парадигми SOA). Для 

розробників .NET на даний момент передовою технологією для створення 

сервісів є Windows Communication Foundation (WCF), що дозволяє створювати 

прикладні програми, доступні через REST та SOAP інтерфейси.  У випадку 

реалізації складної бізнес логіки платформа AppFabric надає можливість 

реалізації воркфлоу WF як сервісу WCF. Така комбінація носить назву 

workflow-сервіс, та її ідея показана на рис. 12.14. Як видно, WCF сервіс 

дозволяє створення однієї чи декількох кінцевих точок, що можуть бути 

доступні через REST та SOAP. В той же час сервіс набуває усіх 

вищеперерахованих переваг воркфлоу (рис. 14). Поєднання даних технологій 

стало можливим з виходом .NET Framework 4.  
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Рис. 12.14  Workflow - Service 

12.3.3 Технологія Fantasm для створення workflow на 

платформі Google AppEngine  

Google App Engine (GAE) – це хмарна платформа для розробки та хостингу 

веб-прикладних програм в дата центрах Google. Вперше як бета версія вона 

була анонсована в 2008 році, і на даний момент являє собою яскравий приклад 

хмарної розподіленої платформи, та надає API, що є складовою частиною 

багатьох програмних додатків. Зокрема, один з API - Task Queue API, 

передбачає механізми роботи з чергами, який  дозволяє розділити воркфлоу на 

декілька дискретних кроків. Крім того, Task Queue API надає вбудовані 

механізми повтору: якщо певне завдання не виконується, робота переходить 

повторно в чергу і буде здійснена ще одна спроба її виконати.  

І хоча Task Queue має необхідні будівельні блоки, вона безпосередньо не 

надає засіб для створення workflow у великих масштабованих системах у 

звичній, передбачуваній манері. Навпаки, в той час як Task Queue є дуже 

гнучкою, це вносить неясності в реалізацію. Такі типи систем дуже важко 
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відстежувати і налагоджувати, а також змінювати, оскільки можуть виникати 

непередбачені залежності між потоками.  

Саме для того, щоб подолати цю проблему, за участю Google та VendAsta 

Technologies було створено Fantasm – бібліотеку на Python, що дозволяє 

розробникам будувати workflow, які використовують можливості  Task Queue 

API та інфраструктуру App Engine без необхідності приділяти увагу коду Task 

Queue. 

Fantasm використовує модель кінцевих автоматів. Розробник моделює 

workflow як набір станів з переходами між ними, і кожний workflow стає 

механізмом з одним початковим станом та як мінімум одним вихідним. Стани 

поєднуються між собою переходами, що дозволяє виникнення гілок та циклів. 

Кожний стан відповідальний за отримання на виході певної події, що визначає, 

який перехід слідує наступним. Стани та переходи між ними описуються на 

YAML (формат серіалізації даних) у файлі fsm.yaml разом з файлом app.yaml. 

Увесь workflow розбивається на частини (стани) (рис. 12.15); призначення 

кожному стану назви та  вибір відповідного розміру забезпечить чистоту 

виконання workflow. 

# fsm.yaml 

state_machines: 

- name: MyMachine 

 

states: 

- name: InitialState 

  action: InitialStateClass 

  initial: True 

  transitions: 

  - to: ReviewAndRecoverState 

    event: review 

  - to: FinalState 

    event: ok 

 

- name: ReviewAndRecoverState 

  action: ReviewAndRecoverStateClass 

  final: True 

  transitions: 

  - to: FinalState 

    event: ok 

 

- name: FinalState 

  action: FinalStateClass 

  final: True 
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Рис. 12.15 Вміст файлу fsm.yaml 

Стани мають дії, що містять в собі користувацький код. Розробник має 

можливість виконувати будь який легальний код на Python, доки він повертає 

подію до Fantasm, що скеровує його наступні кроки. Кожний екземпляр моделі 

кінцевих автоматів має середовище (контекст) виконання; кожний стан (а отже 

і користувацький код) має можливість читати та модифікувати цей контекст, 

який фактично являє собою сховище даних, куди зберігаються проміжні 

результати.  

Зображений на рис. 12.16  workflow являє собою механізм з трьома 

станами, один з яких є початковим (InitialState) і два  - кінцевими 

(ReviewAndRecoverState та FinalState). InitialState може переходити до стану 

ReviewAndRecoverState чи FinalState, і ReviewAndRecoverState може опційно 

переходити до стану FinalState чи просто зупинятися. Рішення, куди має 

здійснюватися перехід, визначаються подіями на виході користувацького коду, 

що міститься у вищеназваних станах. Fantasm піклується про виклик потрібних 

класів та їхніх методів у визначений час.  

 

Рис. 12.16 Workflow, реалізоване з використанням Fantasm 

Хоча Fantasm намагається приховати використання Task Queue коду від 

користувача, розробнику важливо розуміти, що саме Task Queue здійснює 
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переходи між станами. А отже, якщо код в дії стану викликає виключення, 

увесь перехід між станами буде викликаний заново.  

Ця особливість має прямий вплив на проектування механізму кінцевих 

автоматів. По перше, дії в станах мають бути ідемпотентні, щоб допускати 

безпечні повторні перевиклики. По друге, необхідно утримувати код дії стану 

негроміздким, з одним кроком з побічним ефектом, який виконується в 

основному як остання частина коду дії, оскільки наявність коду після коду з 

побічним ефектом може викликати виключення, що потягне за собою 

перевиконання усього включаючи цей побічний ефект. Також важливо 

відмітити, що будь які зміни контексту, зроблені в коді дії стану, що 

викликають виключення, не будуть присутні при перевиконанні цієї дії. І ще 

одна особливість – розмір завдання Task Queue  не може перевищувати 10 кБ, 

отже при необхідності передачі більшого обсягу даних між станами моделі 

кінцевих автоматів, дані необхідно записати до контекстного сховища даних та 

передавати ключ, що на них вказує. 

12.3.4 Amazon Simple Queue Service для створення 

програмних workflow на базі платформ AWS 

Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) пропонує надійну, 

масштабовану чергу для зберігання повідомлень, які пересилаються між 

комп'ютерами. За допомогою Amazon SQS, розробники можуть просто 

переміщати дані між розподіленими компонентами своїх прикладних програм, 

які виконують різні завдання, не втрачаючи повідомлень або вимагаючи від 

кожного компонента постійної доступності. Amazon SQS дозволяє легко 

створювати автоматизовані workflow, що виконуються у тісній інтеграції з 

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) та іншими веб-послугами 

інфраструктури AWS. 

Amazon SQS працює через представлення веб-маштабованої 

інфраструктури обміну повідомленнями Amazon в якості веб-сервісу. Будь-

який комп'ютер в мережі Інтернет може додавати або читати повідомлення без 
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будь-якого встановленого програмного забезпечення або спеціальної 

конфігурації файервола. Компоненти прикладних програм за допомогою 

Amazon SQS працюють незалежно і не повинні обов’язково знаходитись в 

одній мережі, використовувати такі ж технології, або виконуватись одночасно. 

Фактично, Amazon SQS являє собою фреймворк для побудови workflow, за 

своєю концепцією схожий на Task Queue від Google, і в той же час для 

інтеграції з іншими компонентами представляє workflow як сервіс, подібно 

підходу Windows WF – workflow service. 

Amazon SQS реалізує управління повідомленнями наступним чином: 

кожний компонент розподіленої програми може зберегти будь який тип даних у 

відмовостійкій черзі, будь-який інший компонент потім може отримати дані 

використовуючи API SQS. Черга виконує роль буфера між компонентами, що 

створюють дані, та тими, що їх використовують. Це означає, що черга усуває 

проблеми, які виникають якщо дані виробляються більше, ніж споживаються, 

та якщо споживач тільки періодично підключений до мережі. SQS забезпечує 

доставку кожного повідомлення принаймні один раз, і підтримує одночасно 

декілька зчитуючих та записуючих розподілених компонентів, взаємодіючих в 

одній черзі, виконуючи їх  координацію. 

Архітектурно система Amazon SQS складається з трьох компонентів: 

Компоненти розподіленої системи, Черги, Повідомлення в чергах. Amazon SQS 

спроектовано таким чином, щоб забезпечити постійну доступність та доставку 

повідомлень. Один із компромісів, що витікає з цього, черга не гарантує 

послідовності FIFO (рис. 12.17), оскільки для розподілених прикладних 

програм послідовність доставки повідомлень не важлива. Якщо користувацька 

система вимагає чіткого порядку повідомлень, розробник повинен додавати до 

кожного повідомлення інформацію для їх впорядковування. 
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Рис. 12.17  Архітектура системи Amazon SQS 

Розглянемо основні властивості та переваги технології Amazon SQS: 

1. Надійна інфраструктура – гарантує доставку повідомлення якнайменше 

один раз, паралельний доступ до повідомлень, високу доступність для 

відправки та зчитування даних, оскільки одне повідомлення зберігається більш 

ніж на одному сервері. Проте через високу децентралізацію система не може 

гарантувати завжди послідовну доставку повідомлень, тому програмні 

прикладні програми бути толерантними до порядку, в якому вони отримують 

дані. 

2. Система підтримує одночасну роботу з багатьма системними 

компонентами, що записують і зчитують повідомлення, одночасно. Amazon 

SQS блокує доступ до повідомлення, доки воно використовується одним з 

процесів.  

3. Настроювання черг. Існує можливість конфігурувати властивості черги в 

залежності від виду та типу повідомлень, якими вона оперує. 

4. Змінний розмір повідомлення. Повідомлення можу бути будь-якого 

розміру, проте зазвичай не перевищувати розмір 8 кБ. Для повідомлень 

більшого розміру контент повідомлення зберігається в Amazon S3, і Amazon 

SQS використовується для утримання вказівки на об’єкт, збережений в Amazon 
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S3 чи Amazon SimpleDB. Альтернативно, велике повідомлення можна 

розділити на декілька, що не перевищують розміру в 8 кБ. 

5. Відсутність обмежень на кількість створених черг та повідомлень в них. 

Кожна черга може містити від нуля до нескінченної кількості повідомлень, 

кожне з яких реплікується на багатьох серверах. При використанні черг з 

невеликою кількістю повідомлень можуть виникати ситуації, коли при виклику 

повідомлення система його не повертає. Це відбувається тому, що система 

вибирає з усього набору серверів декілька у випадковому порядку, і повертає 

повідомлення лише з цих серверів. При повторних викликах і поступовому 

переборі всіх серверів насамкінець система отримає усі запитані повідомлення, 

як вже було сказано, не гарантуючи при цьому правильної послідовності. 

6. Контроль доступу. Amazon SQS дозволяє здійснювати контроль над тим, 

хто записує повідомлення до черги та зчитує їх. 

Для однозначної специфікації повідомлення використовуються три 

наступні ідентифікатори: 

URL черги. При створенні черги вона отримує спеціфічне імя, що відрізняє 

її від інших. SQS призначає кожній черзі ідентифікатор, що мають назву URL 

черги, наприклад http://sqs.us-east-1.amazonaws.com/123456789012/queue2, де 

«queue2» - ім’я черги, «123456789012» - аккаунт особи на Amazon, якій 

належить ця черга. 

ID повідомлення. Кожне повідомлення отримує унікальний ідентифікатор 

всередині черги, за яким воно може бути викликане запитом SendMessage. 

Проте для видалення компонентом цього повідомлення з черги необхідний 

дескриптор отримання.  

Дескриптор отримання. Кожний раз, при отриманні повідомлення з черги, 

також отримується дескриптор, що асоціюється з фактом отримання 

повідомлення, а не з самим повідомленням безпосередньо. Це означає, що для 

видалення повідомлення його необхідно спочатку отримати. Якщо 

повідомлення буде викликатися більше ніж один раз, при кожному наступному 
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виклику буде видаватися новий дескриптор, і в такому разі для виконання дій 

над повідомленням необхідно надавати найновіший. Дескриптор виглядає 

наступним чином (рис. 12.18). 

 
Рис. 12.18 Дескриптор повідомлення в Amazon SQS 

В силу своєї розподіленості система не видаляє повідомлення протягом 

чотирьох днів (хоча може бути налаштована до 14 днів), оскільки не має 

достовірної гарантії що адресат отримає це повідомлення. Проте при виклику 

повідомлення воно повинно бути недоступним для інших компонентів системи, 

і тому Amazon SQS блокує його тайм-аутом видимості (visibility timeout). За 

замовчанням він має тривалість 30 секунд і його можливо змінювати. По 

закінченню тайм-аута видимості компонент може або продовжити його, якщо 

часу не було достатньо для виконання операцій над повідомленням, або 

видалити повідомлення. В разі невдачі повідомлення знову стане видимим для 

інших компонентів системи.  

Amazon SQS підтримує такі програмні мови та фреймворки, як Java, Ruby, 

PHP, Perl, .NET та інші. Таким чином, Amazon SQS являється масштабованим, 

високонадійним та високодоступним фреймворком для побудови програмних 

воркфлоу на платформі Amazon. Amazon SQS може бути використаний для 

побудови розподілених прикладних програм разом з Amazon EC2, так само як з 

Amazon S3 та Amazon SimpleDB. 

12.4 Висновки 

1. Для автоматизації робочих процесів (створення workflow), які 

вимагають для свого функціонування великих обчислювальних потужностей, 

оперують великими об’ємами даних, залучають до виконання багато 

різноманітних інструментів, що можуть залежати від різних програмних 

платформ, повинні використовуватися розподілені гетерогенні HPC системи.  
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2. Для забезпечення взаємодії між різними організаційними одиницями та 

створення спільних робочих процесів, що мають на меті досягнення однієї цілі, 

необхідно використовувати такі загальновідомі стандарти взаємодії workflow як 

протокол SWAP та специфікацію Wf-XML, запропоновані WfMC. 

3. Аналіз проблем створення workflow у різних типах розподілених та 

гетерогенних систем, розгляд переваг та недоліківкожного з варіантів показали, 

що:  

 середовища Grid та Cloud найкраще підходять для створення workflow – 

базованих прикладних програм, оскільки workflow  не потребує 

централізованого управління з боку середовища виконання в силу своєї 

структури (набір завдань, переходи між якими здійснюються на основі 

збережених в постійній памяті станів).  

 в гетерогенних системах Grid - Cloud створення подібних систем 

повязано з труднощами розподілу ресурсів між задачами.  

 найскладнішою на даний момент комбінацією систем для створення 

workflow є Cloud – Cloud, оскільки досі не існує затверджених стандартів для 

взаємодії API цих систем між собою, і проблема поглиблюється тим, що великі 

вендори (Google, Amazon, Microsoft) не приймають участі і її вирішенні. 

4. Найбільші хмарні провайдери широко підтримують розвиток технологій 

створення workflow-базованих прикладних програм на базі своїх платформ, 

проте кожний з них надає свій специфічний API для взаємодії, що робить 

створення гетерогенних систем якщо не неможливим, то дуже складним. 

5. Розглянуті технології моделюють workflow як набір станів (Fantasm, 

SQS), або дій, що є фактично кодом, що виконується (WF), та переходів між 

ними (WF), або повідомлень (SQS, Fantasm), що являють собою проміжні 

результати, які характеризують загальний стан workflow. Отже, незалежно від 

вибору технології, у будь-якому випадку існують вагомі передумови для 

масштабованості та переносимості workflow. 
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6. Найбільші можливості для створення workflow має платформа Windows 

AppFabric з Workflow Foundation, яка разом з підтримкою інтероперабельності 

(Service Bus), багатьох мов програмування, та ефективними інструментами для 

візуального проектування, надає можливість побудови workflow не тільки в 

межах хмарної платформи, а і в неоднорідних системах (організація - хмара).  

7. У поєднанні з Windows Communication Foundation існує можливість 

представляти workflow як сервіс, що дає великі можливості для інтеграції. В 

той же час, найбільшу сумісність Workflow Foundation гарантує з платформою 

.NET, що дещо звужує можливості розробників для інших платформ. 

 

 

12.5 Запитання для самоконтролю 

1. Які вимоги висуваються до сучасних систем управління робочими 

процесами? 

2. Зобразіть еталонну модель workflow. Які основні компоненти і 

інтерфейси входять до її складу? 

3. Які системи та технології використовуються для автоматизації робочих 

процесів, які вимагають обчислювальних потужностей та оперують великими 

об’ємами даних? 

4. Назвіть стандарти взаємодії workflow. 

5. Коротко охарактеризуйте протокол SWAP. 

6. Які типи інтернет ресурсів визначає обєктна модель SWAP? 

7.  Коротко охарактеризуйте специфікацію Wf-XML. 

8. Зобразіть та опишіть взаємодію між ресурсами при використанні Wf-

XML. 

9. Назвіть найпоширеніші на сьогоднішній день середовища реалізації 

робочих процесів. 
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10. Коротко охарактеризуйте особливості реалізації Workflow в 

системах Grid та в хмарі.  

11. Які вимоги висуваються до розподілених системах для підтримки 

workflow? 

12. Назвіть недоліки розгортання workflow в Grid, кластері, чи хмарі. 

13. Назвіть паралельні файлові системи, що використовуються в 

кластері та Grid. 

14. Назвіть розподілені файлові системи, що використовуються в хмарі. 

15. Назвіть сценарії інтеграції хмари та HPC Grid.  

16. Назвіть технології для підтримки програмних workflow в гібридних 

розподілених середовищах. 

17. Коротко охарактеризуйте технологію CometCloud.  

18. Назвіть основні компонени CometCloud. 

19. Коротко охарактеризуйте технологію Azure Service Bus.  

20. Опишіть архітекрурний шаблон Enterprise Service Bus та його 

компоненти.  

21. Назвіть існуючі підходи для організації взаємодії прикладних 

програм в між хмарами. 

22. Коротко охарактеризуйте та зобразіть концептуальну модель 

Unified Cloud Interface. 

23. Охарактеризуйте хмарну оркестровку платформ: особливості 

реалізації, властивості та проблеми підходу.  

24. Дайте визначення та назвіть основні компоненти платформи Azure 

AppFabric. 

25. Озарактеризуйте кожну з компонент платформи Azure AppFabric. 

26. Назвіть способи побудови програмної логіки в технології Workflow 

Foundation. Охарактеризуйте кожний з них.  
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27. Назвіть переваги використання технології Workflow Foundation. 

28. Що таке Google App Engine та які передумови створення технології 

Fantasm? 

29. Охарактеризуйте технологію Fantasm. 

30. Зобразіть та опишіть потік завдінь з використанням технології 

Fantasm. 

31. Коротко охарактеризуйте Amazon Simple Queue Service. 

32. Зобразіть та опишіть архітектура системи Amazon SQS. 

33. Назвіть основні властивості та переваги технології Amazon SQS. 
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