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РЕФЕРАТ 

Актуальність теми. Розуміння складності алгоритму є важливим 

аспектом у процесі розробки будь-якого програмного забезпечення, адже 

завдяки цьому можна говорити про ефективність програмної системи та 

шукати шляхи її покращення. За допомогою визначення складності 

використаних алгоритмів, стає можливим виявлення проблем, пов’язаних з 

продуктивністю усієї програмної системи, ще до того, як вони фактично 

вплинуть на цю систему після її розгортання. 

Існує значна кількість способів оцінки обчислювальної складності 

алгоритмів: LOC-метрика, метрики Холстеда, метрика цикломатичної 

складності, метрика Чепіна та інші. Їх комбінація дають змогу досить 

ґрунтовно та багатогранно оцінювати складність алгоритму. Але всі вище 

вказані способи оцінки не враховують властивості процесора, на якому буде 

виконуватись алгоритм. 

Кожен програмний алгоритм для виконання його процесором буде 

перетворений в набір інструкцій асемблера. Цей набір команд можна отримати 

досить легко, використовуючи можливості сучасних інтегрованих середовищ 

розробки або сторонніх трансляторів, що є у вільному доступі для переважної 

більшості сучасних мов програмування високого рівня. 

В даній роботі запропоновано інший спосіб оцінки обчислювальної 

складності, який врахує особливості процесора, а саме час виконання 

інструкції асемблера. 

Мета дослідження: розробка способу оцінки обчислювальної 

складності алгоритму за критерієм часу виконання асемблерних інструкцій. 

Об’єктом дослідження є обчислювальна складність алгоритмів. 

Предметом дослідження є способи оцінки обчислювальної складності 

алгоритмів. 

Методи дослідження: дослідження існуючих способів оцінки 

обчислювальної складності алгоритмів, дослідження характеристик 

алгоритму, на яких базуються дані оцінки. 



Наукова новизна полягає у створенні способу оцінки обчислювальної 

складності алгоритму, який врахує характеристики процесорів, на яких буде 

виконуватись алгоритм. 

Практична цінність полягає в можливості врахувати характеристики 

процесора при оцінці обчислювальної складності алгоритму. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати 

роботи представлено на науковій конференції «XIV науково-практична 

конференція магістрантів та аспірантів ПМК-2021 факультету прикладної 

математики». 

Публікації. Результати дисертації викладено в наукових працях, у тому 

числі: 

- XIV науково-практична конференція магістрантів та аспірантів ПМК-

2021 факультету прикладної математики; 

- XV міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 

інформаційні та комунікаційні технології в транспорті, промисловості та 

освіті». 

Структура та обсяг роботи. Магістерська дисертація виконана на 80 

аркушах, вона містить перелік посилань на використані джерела з Х 

найменувань. У роботі наведено Х рисунків, Х таблиць. Робота складається з 

вступу, чотирьох розділів та висновків. 

У вступі представлена загальна характеристика роботи, передумови до 

її виконання, її актуальність та завдання. 

У першому розділі даються основні визначення оцінки складності 

алгоритмів. 

У другому розділі проведено порівняльний аналіз способів оцінки 

обчислювальної складності алгоритмів та обґрунтовано вибір тематики 

дослідження. 

В третьому розділі описано запропонований спосіб підрахунку 

обчислювальної складності алгоритму за критерієм часу виконання 

асемблерних інструкцій. 



В четвертому розділі пояснювальної записки проведено тестування 

розробленого способу оцінки, проведено порівняльний аналіз 

запропонованого способу з вже існуючими та порівняльний аналіз різних 

алгоритмів на основі запропонованої оцінки. 

Ключові слова: складність алгоритмів, обчислювальна складність, 

інструкції асемблера, процесор, оцінка алгоритму. 



ABSTRACT 

Relevance of the topic. Understanding the complexity of the algorithm is an 

important aspect in the process of developing any software, because it allows you to 

talk about the effectiveness of the software system and look for ways to improve it. 

By determining the complexity of the algorithms used, it becomes possible to 

identify performance issues throughout the software system before they actually 

affect the system after it is deployed. 

There are many ways to estimate the computational complexity of algorithms: 

LOC-metric, Halsted's metric, cyclomatic complexity metric, Chepin's metric and 

others. Their combination allows you to thoroughly and comprehensively assess the 

complexity of the algorithm. However, all of the above evaluation methods do not 

take into account the properties of the processor on which the algorithm will run. 

Each program algorithm to be executed by its processor will be converted into 

a set of assembler instructions. This set of commands can be obtained quite easily, 

using the capabilities of modern integrated development environments or third-party 

translators, which are freely available for the vast majority of modern high-level 

programming languages. 

This paper proposes another method of estimating computational complexity, 

which takes into account the characteristics of the processor, namely the execution 

time of the assembly instructions. 

The purpose of the study: to develop a method for estimating the 

computational complexity of the algorithm by the criterion of the execution time of 

assembly instructions. 

The object of research is the computational complexity of algorithms. 

The subject of research is ways to assess the computational complexity of 

algorithms. 

Research methods: study of existing methods of estimating the 

computational complexity of algorithms, study of the characteristics of the algorithm 

on which the estimation data are based. 

The scientific novelty is to create a method for estimating the computational 



complexity of the algorithm, which takes into account the characteristics of the 

processors on which the algorithm will run. 

The practical value lies in the ability to take into account the characteristics 

of the processor when estimating the computational complexity of the algorithm. 

Approbation of dissertation results. The main provisions and results of the 

work were presented at the scientific conference "XIV scientific-practical 

conference of undergraduates and graduate students of PMK-2021 of the Faculty of 

Applied Mathematics". 

Publications. The results of the dissertation are presented in scientific works, 

including: 

- XIV scientific-practical conference of undergraduates and graduate students 

of PMK-2021 of the Faculty of Applied Mathematics; 

- XV International Scientific and Practical Conference "Modern Information 

and Communication Technologies in Transport, Industry and Education". 

Structure and scope of work. The master's dissertation is executed on 80 

sheets, it contains the list of references to the used sources from X names. The paper 

presents X figures, X tables. The work consists of an introduction, four chapters and 

conclusions. 

The introduction presents the general characteristics of the work, the 

prerequisites for its implementation, its relevance and objectives. 

The first section provides basic definitions for estimating the complexity of 

algorithms. 

The second section compares the methods of estimating the computational 

complexity of algorithms and justifies the choice of research topics. 

The third section describes the proposed method of calculating the 

computational complexity of the algorithm by the criterion of the execution time of 

assembly instructions. 

In the fourth section of the explanatory note the testing of the developed 

estimation method is carried out, the comparative analysis of the offered method 

with already existing and the comparative analysis of various algorithms on the basis 



of the offered estimation is carried out. 

Keywords: algorithm complexity, computational complexity, assembler 

instructions, processor, algorithm evaluation. 
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ВСТУП 

 

 

Розуміння складності будь-якого алгоритму є важливим аспектом в 

процесі розробки будь-якого програмного забезпечення. Адже за допомогою 

оцінок складності можна не лише оцінити швидкодію алгоритму, а і його 

читабельність, складність подальшої підтримки, масштабованість, 

відмовостійкість тощо. За допомогою оцінки складності алгоритму можна 

говорити про ефективність програмної системи та шукати шляхи до її 

покращення. 

За допомогою оцінки складності використаних алгоритмів, стає 

можливим виявлення потенційних проблем системи, ще до того, як вони 

фактично вплинуть на систему під час її використання. 

Існуючі способи оцінювання та їх комбінація можуть дати досить точку 

оцінку складності алгоритму з різних точок зору. Проте, ці оцінки не 

враховують важливий аспект – процесор, на який буде виконувати алгоритм. 

Кожен алгоритм для виконання його процесором буде перетворено в 

набір інструкцій асемблера. Різні процесори можуть підтримувати різний 

набір команд асемблера та мати різні характеристики для один і тих самих 

команд. 

Саме тому, в даній роботі розглядається можливість оцінки 

обчислювальної складності алгоритмів за критерієм часу виконання 

інструкцій асемблера, як оціни однієї із найважливіших характеристик 

процесора. 

Можна стверджувати, що чим довше команда виконується, чим більше 

часу вимагає, тим її обчислення складніше для процесора, а отже і для людини. 

Кожна команда вимагає певну кількість тактів процесора для її виконання. 

Саме це число лягло в основу запропонованої оцінки складності. 

Не слід сприймати дану оцінку як альтернативу часової складності, або 

як оцінку часу виконання алгоритму. Запропонована оцінка базується на 
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оцінці команд асемблера певного усередненого процесора і не є 

характеристикою цього процесора. 

В даній роботі запропоновано новий спосіб оцінки обчислювальної 

складності алгоритму, який врахує особливості процесорів, на який буде 

запущений алгоритм. Запропонована оцінка обраховується для певного 

усередненого процесора, який представляє середній випадок з певної вибірки 

процесорів. Таким чином, можна оцінити програмний алгоритм з іншої, більш 

«дрібнозернистої» точки зору. 
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1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО СКЛАДНІСТЬ АЛГОРИТМІВ 

 

 

Обчислювальні задачі – це задачі, які вирішуються комп’ютером за 

допомогою певних алгоритмів, тобто відповідних математичних методик та 

послідовних кроків. В свою чергу, для класифікації та узагальнення таких 

задач існує теорія складності обчислень, що є її основною задачею. Часто 

вирішення проблеми або задачі потребує значних затрат ресурсів. В такому 

випадку вона вважається суттєво складною незалежно від алгоритму, який 

використовується. 

Точне поняття та визначення алгоритму та його складності 

формалізували не так давно, оскільки вони були та залишається логічно та 

інтуїтивно зрозумілі. Тобто, вони не були обґрунтовані з наукової точки зору 

досить довгий час. Саме теорія складності обчислень дає визначення цього 

терміну, шляхом вивчення існуючих проблем, введення математичних 

моделей та оцінки необхідних ресурсів для їх виконання [1]. 

Вирішення будь-якої задачі та, відповідно, виконання алгоритму, який її 

вирішує, заздалегідь обумовлено використанням таких ресурсів як пам’ять та 

час. Тому, для того, щоб мати можливість оцінити складність алгоритму, 

використовують саме ці поняття. Якщо розглядати такий аналіз більш 

детально, то основними його компонентами є кількість зв’язків (складність 

зв’язків), кількість виходів в ланцюзі (складність схем) та кількість процесів 

(використовується в паралельних обчисленнях). Завдяки такому детальному 

вивченню, існує можливість практичного обмеження технічних ресурсів, які 

використовуються для реалізації математичної моделі [2]. 

Окрім складності алгоритмів та їх аналізу, до галузей теоретичної 

інформатики відносять також теорію складності обчислювальної техніки. 

Головна їх відмінність – це те, що аналіз алгоритмів передбачає розгляд 

ресурсів, які необхідні конкретному алгоритму для вирішення тієї чи іншої 



16 
 

задачі, а теорія складності обчислювальної техніки, в свою чергу, шукає та 

досліджує всі можливі алгоритми для вирішення однієї проблеми. 

 

1.1 Пам’ять та час 

 

Разом з тим, як ускладнюються задачі, які необхідно реалізувати, 

розвивається також і обчислювальна техніка. Та попри те, що зараз її 

можливості набагато більші, ніж ще декілька років тому, вони все ще мають 

певні обмеження. Тому, дуже важливо мати чітке уявлення про те, які ресурси 

та в якому об’ємі (пам’ять, час) необхідні для реалізації того чи іншого 

алгоритму, а також про обмеження обчислювальної техніка, яка 

використовується при використанні алгоритмічних моделей (наприклад, 

абстрактна машина Тьюринга). Дослідженням цього питання займається саме 

аналіз складності алгоритмів. 

Складність алгоритмів — кількісна характеристика, яка визначає час, що 

необхідних для виконання алгоритму (часова складність), і об’єм пам’яті, 

необхідний для його виконання (складність пам’яті). 

Головним ресурсом, який підлягає оцінці при аналізі обчислювальної 

складності алгоритму, є час. У більшості випадків, коли розглядається 

складність якогось алгоритму, мова йде саме про його часову складність. 

В той же час, одиницями вимірювання часової складності алгоритму не 

є звичні нам одиниці часу (секунди чи хвилини), адже вони залежать від 

обчислювальної техніки, яка використовується. Наприклад, більш сучасний 

комп'ютер виконає той же алгоритм за набагато коротший проміжок часу, ніж 

обчислювальна техніка 1980-х років. Аналіз складності алгоритмів дає 

можливість визначити вимоги до комп’ютера для реалізації алгоритму, 

завдяки підрахунку кількості елементарних операцій, які виконуються під час 

обчислень. Для виконання певних дій (операцій) витрачається постійний час 

на комп’ютері, для якого розраховується часова складність [3]. 
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Попри те, що часовій складності алгоритму приділяють більше уваги, в 

той же час, ще одним важливим ресурсом, який необхідно враховувати, є 

об’єм пам’яті, яка необхідна для роботи алгоритму. 

Щоб визначити час або пам’ять, які витрачаються на вирішення певної 

проблеми, обчислюється функція від розміру вхідних даних [3]. Зазвичай це 

розмір вхідних даних у бітах. Теорія складності досліджує збільшення часу 

виконання алгоритмів відповідно до збільшення розміру вхідних даних [4]. 

 

1.2 Часова складність 

 

Оцінка часової складності алгоритму є одним із основних типів 

обчислювальної складності та описує час, необхідний для виконання певного 

алгоритму. 

Щоб оцінити часову складність алгоритму, припускається, що кожна 

окрема операція, яка виконується в алгоритмі, займає константний проміжок 

часу під час виконання, а потім підраховується кількість всіх таких 

елементарних функцій, що необхідні для вирішення задачі. Під час виконання 

такого розрахунку сталий час для однієї елементарної операції позначається 

як Big-O notation та оцінюється як O(1). 

Оскільки час роботи одного алгоритму може бути різним при його 

реалізації на різних поколіннях обчислювальної техніки, то зазвичай для 

обчислень часової складності враховують час роботи для гіршого випадку, 

який позначається як T(n). Тобто, є найбільшим значенням часу роботи 

алгоритму для всіх вхідних даних розміру n. Лише в деяких випадках 

розраховується та використовується середнє значення часу роботи алгоритму, 

що є математичним очікуванням часу роботи для всіх можливих вхідних 

даних. 

Очевидно, що розрахунок всіх кроків алгоритму на всіх можливих 

входах не є реальним, адже складність зазвичай збільшується відповідно 
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розміру вхідних даних. Тому, для вираження складності алгоритму за часом 

зазвичай використовується кілька функцій складності [5]. 

Визначення різних функцій складності має сенс і є можливим лише в 

тому випадку, коли розмір і кількість можливих входів даної задачі скінченні. 

Час роботи алгоритму класифікується в залежності від того, яка функція 

знаходиться під О-нотацією. Наприклад, алгоритм T(n)∈O(n) називають 

алгоритмом з лінійним часом роботи, а алгоритм T(n) ∈O(na) для деякого а>1 

називають поліноміальним [6]. 

 

1.2.1 Константний час 

 

Алгоритм має константний час О(1), коли кількість елементарних 

операцій, які виконуються при його реалізації і час, необхідний для цього, є 

відомими і константними. В такому випадку час T(n) не залежить від розміру 

вхідних даних. 

Наприклад, алгоритм вибору одного елементу з масиву даних. В такому 

випадку виконується лише одна команда, яка потребує сталого проміжку часу. 

Ще один приклад задачі константного часу є задача “обміняти значення 

a i b, якщо необхідно в результаті отримати a ≤ b. Незважаючи на те, що даний 

алгоритм є алгоритмом константного часу, необхідно зауважити, що це не 

залежить від того, виконується уже дана нерівність чи ні. В будь-якому 

випадку існує певна константа t, для якої час виконання задачі завжди більша, 

ніж t. 

 

1.2.2 Логарифмічний час 

 

Ще один тип часу, який виділяється при класифікації — логарифмічний. 

Вважається, що алгоритм виконується за логарифмічний час, якщо T(n) = 

O(logn).  
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Використання логарифму з основою 2(log2n) зумовлено тим, що 

комп’ютер використовує двійкову систему числення. Але, незважаючи на це, 

в записі як О-велике при різних основах логарифму, наприклад, logan i logbn, 

вони відрізняються лише на постійний множник logab. Тому, O(log n) є 

стандартним записом для алгоритмів логарифмічного часу. 

Використання алгоритмів логарифмічного часу найбільш ефективне і 

поширене при вирішенні задач з двійковими деревами або при використанні 

двійкового пошуку, а також для роботи з масивами даних розміру n. У випадку 

останніх важливо те, що співвідношення часу виконання однієї операції та 

розміру масиву зменшується зі збільшенням цього розміру. 

Розглянемо приклад алгоритму логарифмічного часу — пошук слів в 

словнику. Нехай маємо словник D, який містить n слів, відсортованих по 

алфавіту [7]. Також необхідно врахувати, що довжина всіх слів O(1) і доступ 

до будь-якого елементу словника можна отримати за константний час, завдяки 

індексу. Якщо D(k) — це k-й елемент словника, то можна перевірити наявність 

певного слова ω в словнику за час O(log n). Для такої перевірки розглянемо 

елемент словника D([n/2]), де [] – округлення числа вниз. Якщо D([n/2])<ω, то 

нам варто перейти в праву половину масиву, інакше — в ліву. В кінці ми 

отримаємо індекс першого слова, який рівний або лексикографічно більше, 

ніж ω. 

 

1.2.3 Полілогарифмічний час 

 

Алгоритм працює за логарифмічний час, якщо T(n) = O(logkn) для 

деякого k. Задача про порядок множення матриць є прикладом алгоритму 

полілогарифмічного часу, якщо вона вирішується на паралельній РАМ-

машині [8]. 
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1.2.4 Сублінійний час 

 

Алгоритми з сублінійним часом роботи працюють на звичайних 

послідовних моделях машин і передбачаються наявність апріорних знань про 

структуру входу. Для таких алгоритмів можливе використання ймовірнісних 

методів, які в більшості випадків мають бути рандомізованими для будь-якої 

нетривіальної задачі. 

Враховуючи властивості алгоритмів сублінійного часу, а саме 

відсутність потреби повного читання вхідних даних, він досить сильно 

залежить від дозволених способів доступу у вхідному потоці [9]. У більшості 

випадків бітовий рядок b1, …, bk і є вхідними даними (потоком), тому 

вважають, що за час O(1) алгоритм може знайти значення bi для будь-якого i. 

Зазвичай алгоритми сублінійного часу є ймовірнісними і дають 

апроксимоване рішення, а також використовують розпаралелювання процесів, 

некласичне обчислення або мають гарантоване припущення щодо структури 

входу. Відповідно до цього, T(n) = o(n). 

 

1.2.5 Лінійний час 

 

Дослідження апаратного та програмного виконання алгоритмів дають 

можливість класифікувати типи часу та створити алгоритми з лінійним або 

навіть кращим часом роботи. Лінійний час є досить важливим для виконання 

алгоритму та вирішення певних задач. 

З математичної точки зору, в стандартних моделях розрахунків, існує 

мала ймовірність досягнення лінійного часу виконання для деяких алгоритмів, 

але в той же час можуть працювати за лінійний час. Це стає можливим при 

використанні розпаралелювання потоків виконання алгоритму та вхідних 

даних. Прикладом роботи алгоритму за таким принципом є алгоритми Бойєра-

Мура та Укконена. 
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Робота алгоритму описується як робота за лінійний час, якщо його 

складність рівна O(n) [10]. Фактично, якщо маємо великий розмір вхідних 

даних, то час роботи алгоритму буде збільшуватись відповідно до цього 

лінійно [3]. Наприклад, алгоритм, який розраховує суму всіх елементів списку, 

працює проміжок часу, пропорційний довжині списку. Але час роботи в будь-

якому випадку може не бути точно пропорційним, якщо значення n є досить 

малим [11]. 

 

1.2.6 Квазілінійний час 

 

Відповідно до всіх вимог та класифікації, існує квазілінійний час, що 

тісно пов’язаний з описаним вище лінійним. Адже алгоритм працює за 

квазілінійний час, якщо T(n) = O(nlogk n) для деякої константи k. При k = 1 час 

роботи є лінійно-логарифмічним, а при T(n) ∈o(n(1+ε)) для будь-якого ε>0, 

оцінка часу роботи алгоритму визначає його як  алгоритм з квазілінійним 

часом роботи. В такому випадку, час роботи даних алгоритмів є меншим, ніж 

час роботи полінома від n, степінь якого більше 1 [12]. 

Квазілінійний та лінійно-логарифмічний час роботи демонструють такі 

алгоритми, як сортування злиттям на місці O(nlog2 n), швидке сортування, 

сортування злиттям, за допомогою бінарного дерева, плавне сортування та 

інші, швидке перетворення Фур’є (O(nlog n), алгоритм на матрицях Монжа 

O(nlog n).  

В свою чергу лінійно-логарифмічний час є лише окремим випадком 

квазілінійного часу, де k=1, тобто T(n) = O(nlog n). Таким чином, зростання 

лінійно-логарифмічної функції відбувається швидше, ніж лінійної, але 

повільніше, ніж будь-який многочлен від n зі степенем, більшим 1 [13]. 

Сортування за допомогою двійкового дерева, як приклад виконання 

операцій n раз з часом роботи O(log n), виконується шляхом вставки кожного 

елементу масиву розміром n послідовно і демонструє алгоритм з лінійно-

логарифмічним часом роботи. 
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З теоретично-інформаційної точки зору, обґрунтування необхідності як 

мінімум лінійно-логарифмічного числа порівнянь для найгіршого випадку, 

полягає у тому, що у результаті сортування отримуємо перестановку 

однозначно визначеного порядку довжини n, а загальна кількість сортувань, в 

свою чергу, дорівнює n!. У випадку однозначного закодування кожної з цим 

послідовностей певною послідовністю біт, необхідно в середньому 

log n! 〜 (nlog n) біт інформації на одну перестановку [4]. При попарному 

порівнянні двох елементів масиву, в результаті отримаємо ріно один біт даних, 

який показує відношення цих елементів, тобто або перший елемент менший, 

ніж другий, або — ні. Подібне використання попарних порівнянь для 

сортування дає можливість виконати алгоритм за час, кращий, ніж O(nlog n) 

[6]. 

 

1.2.7 Субквадратичний час 

 

Сортування загального вигляду не працюють за лінійний час, тому 

перехід від квадратичного до субквадратичного часу є досить важливим з 

практичної точки зору. 

Виконання алгоритму за субквадратичний час описується як T(n) = o(n2). 

Прикладом таких алгоритмів є алгоритми сортування, засновані на 

порівняннях, такі, як сортування вставками. Попри це існують більш сучасні 

алгоритми, які можуть бути прикладом субквадратичних алгоритмів. 

Наприклад, сортування Шелла [14]. 

 

1.2.8 Поліноміальний час 

 

Теорема Кобхема визначає поліноміальний час, як синонім понять 

“легко піддається обробці”, “виконуваний”, “ефективний” або “швидкий” [15]. 

Центральним в теорії складності обчислень є час складності Р, який 

визначається в задачах поліноміального часу. Алгоритми, які працюють за 
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поліноміальний час, мають верхню межу часу роботи, обмежену многочленом 

від розміру входу, тобто T(n) = O(nk) для деякої константи k. 

Прикладом поліноміальних алгоритмів є алгоритм швидкого сортування 

n цілих чисел (максимум An2 операцій для деякого сталого A), базові 

арифметичні операції (додавання, віднімання, множення, ділення і 

порівняння), максимальне утворення пар в графах. 

Розрізняють алгоритми зі строгим і слабо поліноміальним часом, які 

стосуються вхідних даних, що складаються з цілих чисел [16]. 

Строго поліноміальний час визначається в арифметичній моделі 

обчислень. В такому випадку, за одиниці виконання приймаються базові 

арифметичні операції, незалежно від довжини операндів. Алгоритм працює за 

строго поліноміальний час, якщо кількість операцій в арифметичній моделі 

обчислень обмежена многочленом від числа цілих у вхідному потоці, і 

пам’ять, яка використовується алгоритмом, обмежена многочленом від 

розміру входу [17]. Якщо виконуються обидві умови, алгоритм можна 

привести до алгоритму поліноміального часу, якщо замінити арифметичні 

операції на відповідні алгоритми виконання даних операції на машині 

Тьюринга [18]. 

При заданому цілому числі 2n, яке в машині Тьюринга займає 

пропорційний об’єм пам’яті, можна обчислити 22𝑛
 за допомогою n операцій, 

повторно підвівши до степеню. Пам’ять, яка використовується для 

представлення 22𝑛
 пропорційна 2n, але скоріше експоненціально, ніж 

поліноміально залежить від об’єму пам’яті вхідних даних. Тому, на машині 

Тьюринга неможливо виконати ці обчислення за поліноміальний час, але 

можна за поліноміальний час арифметичних операцій [17]. 

В той же час є алгоритми, які працюють за кількість кроків машини 

Тьюринга, обмежених поліноміальною довжиною бінарно закодованого 

входу, але не працюють за кількість арифметичних операції, обмежених 

многочленом від кількості чисел на вході. До таких алгоритмів можна віднести 

алгоритм Евкліда для обчислення найбільшого спільного дільника двох цілих 
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чисел. Час роботи такого алгоритму для двох цілих чисел a i b обмежений 

O((log a + log b)2) кроками машини Тьюринга [18]. В даному випадку час 

роботи не є строго поліноміальним, оскільки кількість арифметичних операцій 

неможливо обмежити цілим числом на вході, а число кроків є многочленом 

від розміру бінарного представлення чисел a i b, що можна представити як (log 

a + log b). Час роботи алгоритму не залежить від чисел a та b, але залежить від 

кількості цілих чисел на вході. При роботі алгоритму за поліноміальний час, а 

не строго поліноміальний, кажуть, що він працює за слабо поліноміальний час. 

Прикладом виконання алгоритму за слабо поліноміальний час  є лінійне 

програмування [17]. 

Алгоритми поліноміального часу в теорії складності обчислень також 

визначають деякі класи складності, пов’язані з їх використанням: 

- P: клас складності задач можливості розв’язання, які можуть бути 

вирішені в детермінованій машині Тьюринга за поліноміальний час; 

- NP: клас складності задач можливості розв’язання, які можуть 

бути вирішені в недетермінованій машині Тьюринга за поліноміальний час; 

- ZPP: клас складності задач можливості розв'язання, які можуть 

бути вирішені  з нульовою похибкою у ймовірнісній машині Тьюринга за 

поліноміальний час; 

- RP: клас складності задач можливості розв'язання, які можуть бути 

вирішені з односторонніми похибками у ймовірнісній машині Тьюринга за 

поліноміальний час; 

- BPP: клас складності задач можливості розв'язання, які можуть 

бути вирішені з двосторонніми похибками у ймовірнісній машині Тьюринга за 

поліноміальний час; 

- BQP: клас складності задач можливості розв'язання, які можуть 

бути вирішені з двосторонніми похибками в квантовій машині Тьюринга за 

поліноміальний час. 

Найменшим класом складності на детермінованій машині Тьюринга є 

клас Р, в той же час він є стійким в термінах зміни моделі машини. Тобто, при 
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переході від однострічкової машини Тьюринга до мультистрічкової, не 

призведе до зміни часу виконання лише якщо алгоритм працює за 

поліноміальний час, в іншому випадку, наслідком такого переходу може бути 

квадратичне прискорення [1]. 

 

1.2.9 Суперполіноміальний час 

 

Якщо час роботи алгоритму T(n) має верхню межу, яка є поліномом, то 

такий алгоритм працює за суперполіноміальний час. В такому випадку час 

дорівнює ω(nc) для всіх констант, де n — вхідний параметр, зазвичай — число 

біт входу. Суперполіноміального (точніше, експоненціального) часу потребує 

алгоритм, який здійснює 2n кроків для входу розміру n. Якщо алгоритм 

використовує експоненціальні ресурси, він є суперполіноміальним, але в 

деяких випадках такі алгоритми можуть бути слабо суперполіноміальні. Тест 

простоти Адлемана-Померанса-Румелі, який працює за час n(O(log log n)) на  n-

бітному вході, показує, що час його роботи зростає швидше, ніж поліном, 

якщо розмір входу достатньо великий. 

Алгоритми суперполіноміального часу лежать поза класом складності Р, 

а теза Кобхема доводить, що дані алгоритми є непрактичними. Враховуючи, 

що задача рівності класів P i NP не має рішення, то очевидно, що алгоритму 

для вирішення NP-повний задач на сьогодні не існує. 

 

1.2.10 Квазіполіноміальний час 

 

Існують алгоритми, час роботи яких суттєво більший, ніж час роботи 

поліноміальних алгоритмів, але в той же час менший, ніж алгоритмів 

експоненціального часу. До такого типу алгоритмів відносяться алгоритми 

квазіполіноміального часу, час роботи яких в гіршому випадку дорівнює 

 2𝑂((𝑙𝑜𝑔𝑛)𝑐), якщо c є сталим значенням. Класичний алгоритм розкладання 

цілого числа на множники, загальний метод решета числового поля, час 
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роботи якого 2𝑂(𝑛
1
3), не є квазіполіноміальними, адже представлення часу 

роботи не можна виразити як  2𝑂((𝑙𝑜𝑔𝑛)𝑐). У випадку, коли константа “с” у 

визначенні квазіполіноміального алгоритму дорівнює 1, маємо алгоритм 

поліноміального часу, інакше — сублінійного. 

Найчастіше алгоритми квазіполіноміального часу виникають і 

використовуються для вирішення і приведення NP-складних задач. У випадку 

приведення задачі 3SAT до іншої задачі B, її розмір зміниться і стане 

 2𝑂((𝑙𝑜𝑔𝑛)𝑐). Завдяки цьому стає очевидно, що для задачі В не існує 

поліноміального алгоритму, якщо, в свою чергу, не існує квазіполіноміального 

алгоритму для 3SAT, як і для всіх NP-задач. 

В апроксимаційних алгоритмах існують задачі, для яких є алгоритм 

квазіполіноміального часу, але не існує алгоритму поліноміального часу. 

Наприклад, орієнтована задача Штайнера. Для неї можна описати 

апроксимаційний квазіполіноміальний алгоритм з апроксимаційним 

коефіцієнтом O(log3n), де n — число вершин, але неможливо — алгоритм з 

поліноміальним часом [19]. 

Задачі квазіполіноміального часу відносяться до класу складності QP, 

який можна визначити як 

QP = ⋃ 𝐷𝑇𝐼𝑀𝐸(2(𝑙𝑜𝑔𝑛)𝑐
)𝑐∈𝑁  .    (1.1) 

Наявність алгоритму вирішення задач з класу NP за поліноміальний час 

є одним з основних питань теорії складності, як і рівність класів P i NP [14]. 

Сучасні алгоритми для NP-повних задач, наприклад 3SAT, виконуються 

за експоненціальний час. Крім того, для більшості NP-повних задач досі не 

існує алгоритмів з субекспоненціальним часом виконання. Дану гіпотезу 

називають гіпотезою експоненціального часу, адже вона обумовлює, що 

результати неапроксимованості в області апроксимаційних алгоритмів 

виходять з того, що NP-повні задачі не мають алгоритмів квазіполіноміального 

часу [19]. 
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1.2.11 Субекспоненціальний час 

 

Визначення субекспоненціального часу не є формалізованим та 

загальноприйнятим. Але кажуть, що алгоритм виконується за 

субекспоненціальний час, якщо час його виконання росте швидше, ніж 

поліноміальний, але залишається менше, ніж експоненціальний [10]. Дане 

поняття показує, що такі алгоритми є більш гнучкими, ніж алгоритми 

експоненціальні [20]. Розглянемо два найбільш поширені визначення терміну 

“субекспоненціальний час”. 

Вирішення задачі алгоритмом, логарифм часу роботи якого зростає 

менше, ніж будь-який заданий многочлен, дає можливість говорити, що така 

задача вирішується за субекспоненціальний час. В такому випадку час роботи 

алгоритму для будь-якого ε>0, описується як O(2𝑛𝜀
), а множина подібних 

задач складає клас складності SUBEXP, який також можна виразити як 

SUBEXP = ∩ 𝐷𝑇𝐼𝑀𝐸(2𝑛𝜀
)𝜀>0 .   (1.2) 

Необхідно також врахувати, що ε – не частина вхідних даних алгоритму, 

тому для кожного е може існувати свій власний алгоритм вирішення задачі. 

Ще один варіант визначення субекспоненціального часу — 2o(n). В 

такому випадку час роботи алгоритму буде більший, ніж у першому випадку 

[4]. Наприклад, класичний алгоритм розкладання цілих чисел на множники, 

загальний метод решета числового поля, а також задача ізоморфізму графів.  

Зазначимо, що є різниця, чи являється алгоритм субекспоненціальним 

по кількості вершин або числу ребер. В параметризованій складності ця 

різниця присутня явно шляхом вказання пари (L, k), задачі можливості 

розв’язання і параметра k. SUBEPT є класом всіх параметризованих задач, які 

працюють за субекспоненціальний час по k і за поліноміальний по n [21]: 

SUBEPT = DTIME(2o(k) * poly(n)).   (1.3) 

Точніше, SUBEPT є класом всіх параметризованих задач  (L, k), для яких 

існує функція f: N → N з f∈o(k) і алгоритм, який вирішує L за час 2f(k) ∗ poly(n). 
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Гіпотеза про експоненцільний час (ETN) стверджує, що 3SAT, задача 

виконання булевих формул в кон’юнктивній нормальний формі з максимум 

трьома літералами на пропозицію і n змінними, не може бути вирішена за час 

2o(n). Точніше, гіпотеза говорить, що існує деяка константа c>0, така, що 3SAT 

не може бути вирішена за час 2cn на будь-якій детермінованій машині 

Тьюринга. Якщо через m позначити кількість пропозицій, ETN еквівалентна 

гіпотезі, що k-SAT не може бути вирішена за час 2o(n) для будь-якого цілого 

k≥3. Із гіпотези про експоненціальний час слідує, що P≠ NP. 

 

1.2.12 Експоненціальний час 

 

Виконання алгоритму за час T(n), обмежений значенням  2poly(n), де 

poly(n) — деякий многочлен від n, визначає його алгоритм з експоненціальним 

часом. Ще одне визначення експоненціального — T(n) обмежено O(2𝑛𝑘
) з 

деякою константою k. Алгоритми експоненціального часу виконуються на 

детермінованих машинах Тьюринга і утворюють час складності 

EXP = ∪ 𝐷𝑇𝐼𝑀𝐸(2𝑛𝑐

с∈𝑁 ).    (1.4) 

В деяких випадках використання терміну експоненціальний час має  

T(n) = 2O(n),      (1.5) 

де O(n) — лінійна функція. 

Це приводить до класу складності 

Е, E = ∪𝑐∈𝑁𝑁 DTIME (2cn).     (1.6) 

1.3.13 Подвійний експоненціальний час 

Клас складності 

2-EXPTIME (2-EXPTIME = ∪ 𝐷𝑇𝐼𝑀𝐸(22𝑛𝑐

)𝑐∈𝑁 ) (1.8) 

утворюють алгоритми подвійного експоненціального часу. Алгоритм 

виконується за двічі експоненціальний час (подвійний експоненціальний час), 

якщо T(n)обмежений значенням  22𝑝𝑜𝑙𝑦(𝑛)
, де poly(n) — многочлен від n. 

Прикладом відомих подвійних експоненціальних алгоритмів є: 



29 
 

- процедура обчислення для арифметики Пресбургера; 

- Обчислення базису Гребнера (в гіршому випадку); 

- Елімінація кванторів в суттєво замкнутих полях потребує як 

мінімум подвійний експоненціальний час виконання і може бути виконана за 

цей час. 

  

1.3 Просторова складність 

 

Просторова складність алгоритму – це загальний об’єм пам’яті, який 

необхідний для виконання алгоритму або операції, відповідно до розміру 

вхідних даних. 

Існує досить багато варіантів для опису просторової складності. 

Найпоширеніший з них – спосіб позначити функцію просторової складності 

як Big-O notation. Воно описує верхню асимптотичну межу та таким чином дає 

уявлення про масштабованість та продуктивність алгоритму. Таким чином, ми 

можемо дізнатись та позначити найгірший сценарій щодо зростання 

швидкості виконання того чи іншого алгоритму. Можна сказати, що «обсяг 

пам’яті, який займає цей алгоритм, буде збільшуватись не швидше, ніж 

функція f(x), але він міг би зростати повільніше». 

Розглянемо більш детально декілька прикладів можливого 

функціонального опису просторової складності алгоритму за допомогою Big-

O notation. Найкраще розглядати всі можливі випадки, які використовуються, 

починаючи з найкращого, коли об’єм необхідної пам’яті збільшується 

найповільніше, до найгіршого, коли об’єм пам’яті навпаки збільшується 

найшвидше: 

- константне значення просторової складності – O(1) – займає 

однакову кількість пам’яті незалежно від розміру вхідних даних; 

- логарифмічна – O(log n) – займає об’єм пам’яті, пропорційний 

розміру вхідних даних; 
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- лінійна складність – O(n) – використовує об’єм пам’яті, прямо 

пропорційний розміру вхідних даних; 

- логарифмічна або квазілінійна складність – O(n log n) – 

збільшується пропорційно розміру вхідних даних та логарифмічному 

коефіцієнту, також називається «лінеарифмічною»; 

- квадратична або поліноміальна складність – O(n^2) – 

збільшується пропорційно квадрату вхідного розміру. 

Для вираження верхньої асимптотичної межі просторової складності 

алгоритму використовується позначення Омега – Ω. Це дає можливість 

відобразити математично найкращий сценарій складності алгоритму, тобто, 

протилежний до Big-O notation. У такому випадку можна сказати, що «об’єм 

пам’яті, який необхідний для виконання цього алгоритму, буде рости не 

повільніше, ніж це значення, але він міг би збільшуватись ще швидше». 

Щоб проілюструвати чому в більшості випадків для відображення 

просторової складності алгоритму використовується Big-O notation, а не Ω, 

можна розглянути простий приклад. Використовуючи Ω, можна сказати, що 

найбагатша людина на Землі володіє щонайменше 10 дол. Це вірне 

твердження, але, очевидно, далеко не точне. 

В той же час, щоб описати значення, яке знаходиться в межах нижньої 

та верхньої меж, використовується θ (Theta-notation). У такому випадку ми 

можемо сказати, що «об’єм пам’яті, потрібний для виконання алгоритму, 

займає принаймні таку кількість простору (функція нижньої межі) і не більше  

значення функції, що позначає верхню межу». 

Здатність обчислювати складність алгоритму є важливою для 

дослідження ефективності алгоритму, як просторової, так і часової. Алгоритм 

вважається ефективним, коли він займає найменше пам’яті та виконується 

найшвидше. 

В алгоритміці простір і час – це як два окремих полюса. Збільшення 

швидкості найчастіше призводить до збільшення споживання пам’яті і 

навпаки. 
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З одного боку, існує сортування злиттям, яке виконується надзвичайно 

швидко, але вимагає багато пам’яті. З іншого боку, бульбашкове сортування 

досить повільний алгоритм, але він займає мінімальний об’єм пам’яті. Є також 

деякі алгоритми сортування, які мають оптимальне поєднання 

використовуваної пам’яті та необхідного часу, як-от сортування на місці. 

Швидкість його виконання і пам’ять, які використовуються, не найкращі, але 

вони прийнятні. 

Чудовим прикладом оптимізації часової складності алгоритму за 

рахунок пам’яті є запам’ятовування. Це техніка, яка використовується для 

зменшення часової складності алгоритмів, які часто викликають якийсь метод 

з однаковими вхідними даними. Замість того, щоб щоразу викликати метод, 

що може зайняти багато часу, ми зберігаємо результати і під час кожного 

виклику перевіряємо, чи вже є кешований результат для цих вхідних даних. 

Враховуючи ефективність алгоритму, ми повинні визначити, в якому 

середовищі він буде працювати і які вимоги. 

Швидкість алгоритму не може викликати збій програми. Швидкість буде 

залежати від обчислювальної потужності машини, на якій вона виконується. 

У гіршому випадку низька обчислювальна потужність змусить алгоритм 

сповільнитися. 

З іншого боку, якщо алгоритм вимагає більше пам’яті, ніж забезпечує 

машина, він не завершиться. Найчастіше це спричиняє певний тип помилки, 

пов’язаної з пам’яттю. 

Тому, ми не можемо прагнути до найкращої ефективності часу та 

простору взагалі. Найчастіше ми повинні пожертвувати одним із них 

відповідно до наших вимог. 

 

1.4 Статистичне призначення 

 

Дослідження властивостей алгоритмів необхідне для обґрунтованого їх 

застосування. Однією з таких властивостей є обчислювальна складність 
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алгоритмів, яка враховує кількість операцій та операндів, кількість унікальних 

операцій та операндів, обсяг програми, час виконання алгоритму та інші [22]. 

Існує певне розмежування обчислювальної складності як властивості 

алгоритмів і її відповідних метрик та показників, до визначення яких 

виділяють два принципово різні підходи: імовірнісний та статистичний [23]. 

Імовірнісний підхід був визначений раніше та є більш поширеним у 

використанні [24]. Разом з цим для аналізу обчислювальної складності 

алгоритмів необхідні деякі інші показники, котрі можна визначити двояко: 

апріорно на основі аналізу алгоритму і апостеріорно, підрахунком кількості 

обчислень під час його виконання [25]. 

Показники обчислювальної складності опосередковано дають уявлення 

про час виконання алгоритмів, що дає можливість оцінити ефективність 

роботи алгоритму та його удосконалення. 

Враховуючи відомі властивості обчислювальної складності алгоритму, 

можна сказати, що це провідний фактор, що визначає його часову 

ефективність. Досить важливою передумовою її використання є відсутність 

потреби виконання алгоритму для її визначення. Але при застосуванні 

показників обчислювальної складності алгоритму слід враховувати наступне 

[23]: 

- асимптотичні показники обчислювальної складності алгоритму 

дозволяють визначити найбільш конкурентоздатні алгоритми. У випадку 

однакової асимптотичної складності алгоритмів ці показники не дозволяють 

розв’язати задачу взагалі; 

- обчислювальна складність алгоритмів залежить від 

обчислювальних механізмів, тому реальна складність може бути як занижена, 

так і підвищена засобами обчислювальних механізмів; 

- обчислювальна складність може бути змінена алгоритмічно. 

Крім того, необхідно враховувати, що обчислювальна складність 

алгоритмів залежить від усієї множини вхідних даних, що можна розглядати 
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як важливий типовий окремий випадок [23]. З точки зору статистики, зазвичай, 

враховується лише найпоширеніші випадки, а вироджені ігноруються. 

Наприклад, один і той самий алгоритм сортування може мати різну 

складність у випадках коли вхідний масив даних відразу відсортовано 

правильно, не відсортовано або відсортовано в протилежному напрямку. 

Алгоритм швидкого сортування має часову складність 𝑂(𝑛𝑙𝑜𝑔(𝑛)) в перших 

двох випадках і 𝑂(𝑛2) в третьому, найгіршому, випадку. 

Найкращі та найгірші випадки вхідних даних трапляються не так часто, 

тому при оцінці їх, зазвичай, ігнорують. Але при оцінці алгоритмів в контексті 

певної специфічної системи, де розробник має уявлення про потенційні вхідні 

данні, необхідно обов’язково враховувати вироджені випадки. 
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Висновки до розділу 1 

 

Будь-який програмний продукт прагне до того, щоб бути швидким, 

надійним та використовувати якнайменше ресурсів системи. Всі ці параметри 

можна виміряти та, за потреби, покращити використовуючи оцінку складності 

алгоритмів. Такі оцінки дають змогу побачити як буде вести себе певний 

алгоритм в найгіршому, середньому на найкращому для себе випадках. 

Варіант випадку залежить тільки від вхідних даних алгоритму. 

Оцінюючи складність окремих або всіх алгоритмів системи можна 

знайти вразливі місця для подальшого покращення шляхом вдосконалення 

алгоритму, вибору іншого алгоритму тощо. 

Головним недоліком такої оцінки є її результат у вигляді функції. Його 

може бути важко зрозуміти, порівняти та автоматизувати підрахунок. Саме 

тому, зазвичай, використовують кількісні оцінки складності алгоритмів. Вони 

є легшими для розуміння, порівняння та автоматизації підрахунку. 

  



35 
 

2 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗМІРНО-ОРІЄНТОВАНІ МЕТРИК 

 

 

Окрім часової та просторової складності, для визначення ефективності 

розробленого алгоритму для вирішення певної задачі та необхідних технічних 

характеристик обчислювальної техніки для його реалізації, використовуються 

також розмірно-орієнтовані метрики [26]. 

Розмірно-орієнтовані метрики базуються, в першу чергу, на певних 

кількісних характеристиках, важливих при реалізації програмного коду 

алгоритму. Їх розрахунок стає можливим на основі вихідного тексту програми, 

що робить ці метрики досить простими як в підрахунку, так і у використанні. 

Також вони можуть бути використані на будь-якому етапі розробки 

програмного продукту, оскільки для підрахунку необхідний тільки текст 

програми або її частини: модуля, функції, алгоритму тощо. 

Таким чином, використання цих метрик дозволяє дослідити програмний 

продукт на шляху до його повної реалізації та запуску, що значно полегшує та 

пришвидшує роботу розробників програмного забезпечення та аналіз її 

ефективності і необхідної техніки. 

Найпоширенішими є набори SLOC-метрик та метрик Холстеда. 

Розглянемо їх дещо детальніше, щоб оцінити переваги та недоліки 

використання таких методів оцінки. 

 

2.1 SLOC-метрики 

 

SLOC-метрика (Source Lines Of Code) – це проста метрика, що визначає 

кількість рядків коду в програмі. Даний спосіб оцінки реалізованого 

алгоритму був запропонований ще у 50-х роках ХХ століття як один із 

критеріїв оцінки трудовитрат на проєкт. В ті часи найчастіше використовували 

такі мови програмування як Фортран, Асемблер чи Кобол.  
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Реалізація аналізу за допомогою даної метрики передбачає 

використання двох основних показників: 

1) кількість «фізичних» рядків коду, тобто загальна кількість рядків 

в коді програми, враховуючи також пусті рядки та коментарі; 

2) кількість «логічних» рядків коду, тобто загальна кількість команд, 

що міститься в програмі. При використанні цього критерію необхідно також 

враховувати мову програмування, якою написаний код. Адже якщо вона 

підтримує можливість розміщення декількох команд в одному рядку, то 

«логічних» рядків буде більше ніж «фізичних», а якщо ні, то показники будуть 

рівними. 

Оскільки можливості аналізу даної метрики обмежуються лише двома 

показниками, чого іноді буває досить мало для відображення повної картини, 

то з часом розроблено багато похідних метрик, які базуються на SLOC-

метриці. Основні з них звертають увагу розробників на: 

- кількість пустих рядків; 

- кількість рядків з коментарями; 

- процент коментарів (відношення між загальною кількістю рядків і 

рядків з коментарями); 

- середню кількість рядків для модуля, методу, класу, файлу тощо. 

Головною перевагою даної метрики є її простота, як для розуміння, так 

і для реалізації підрахунку необхідних показників. 

Але, як і будь-який метод оцінки, вона має свої недоліки. Дана метрика 

не є достатньо гнучкою, оскільки результат сильно залежить від мови 

програмування та стилю програмування розробника. Тому, вона не підходить 

для оцінки трудовитрат, адже реально не оцінює ні обчислювальну складність 

програмного коду, ні складність його написання. 

Аналіз, який базується на SLOC-метриці не можна назвати повним та 

достатньо точним для прийняття рішень щодо розробки програми та 

впровадження змін в процесі розробки, через відсутність достатньої кількості 

критеріїв для оцінки та її залежність від зовнішніх факторів (наприклад, мови 
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програмування). Зазвичай вона використовується лише як додатковий 

показник для визначення складності того чи іншого алгоритму. 

 

2.2 Метрики Холстеда 

 

З часом та відповідно до розвитку науки та техніки, вже через декілька 

років з’явилась необхідність в способі вимірювання складності алгоритмів, 

для того, щоб мати змогу підлаштовувати вирішення задачі під фізичні 

можливості обчислювальної техніки. 

Говард Холстед у 1977-му році у своєму трактаті про створення 

емпіричної науки для розробки програмного забезпечення, презентував свій 

погляд на цю проблему. Згодом його метрики оцінювання алгоритмів стали 

одними з основних, які використовуються досі. 

Холстед у своїй роботі запропонував аналоги для таких фізичних 

показників як вага, об’єм, тиск тощо [27]. Запропоновані характеристики 

базуються на практичних та теоретичних частинах та елементах програмного 

коду та обчислюються на основі наступних показників: 

- n1 – кількість унікальних операторів програми, враховуючи 

символи-роздільники та знаки операцій; 

- n2 – кількість унікальних операндів програми; 

- N1 – загальна кількість операторів в програмі; 

- N2 – кількість операндів програми; 

- n1’ – теоретична кількість унікальних операторів програми; 

- n2’ – теоретична кількість унікальних операндів програми. 

На основі вище вказаних показників запропоновано наступні методи 

розрахунку оцінок програмного коду: 

- словник програми: 

𝑛 = 𝑛1 + 𝑛2;     (2.1) 

- довжина програми: 

𝑁 = 𝑁1 + 𝑁2;     (2.2) 
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- теоретичний словник програми: 

𝑛′ = 𝑛1
′ +  𝑛2

′;     (2.3) 

- теоретична довжина програми: 

𝑁′ =  𝑛1𝑙𝑜𝑔2(𝑛1) + 𝑛1𝑙𝑜𝑔2(𝑛1),   (2.4) 

яка для стилістично коректних програм відхилення 𝑁 від 𝑁′ не має 

перевищувати 10%; 

- об’єм програми: 

𝑉 = 𝑁𝑙𝑜𝑔2𝑛;     (2.5) 

- теоретичний об’єм програми: 

𝑉′ =  𝑁′𝑙𝑜𝑔2𝑛′;     (2.6) 

- рівень якості програмування: 

𝐿 =  
𝑉′

𝑉
,      (2.7) 

для ідеальної програми 𝐿 = 1; 

- рівень якості програмування без врахування теоретичних 

параметрів: 

𝐿′ =
2𝑛2

𝑛1𝑁2
;      (2.8) 

- складність розуміння програми: 

𝐸𝑐 =
𝑉

𝐿′
;      (2.9) 

- трудовитрати для написання програми: 

𝐷 =
1

𝐿′
;      (2.10) 

- рівень мови виразу: 

𝑦′ =
𝑉

𝐷
;      (2.11) 

- інформаційний склад програми: 

𝐼 =
𝑉

𝐷
       (2.12) 

дана характеристика дозволяє зрозуміти розумові витрати на створення 

програми; 

- оцінка необхідних розумових зусиль: 
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𝐸 =  𝑁′𝑙𝑜𝑔2 (
𝑛

𝐿
),     (2.13) 

що характеризує число необхідних елементарних рішень для написання 

програми. 

Метрики Холстеда частково компенсують недоліки пов’язані з 

неоднозначністю відповідності логічному рядку коду та фізичному, завдяки 

врахуванню як кількісних практичних показників, так і теоретичних та, 

наприклад, показника необхідних розумових зусиль або трудовитрат для 

написання програми. Тому, вони враховують також і особливості написання 

коду за допомогою різних мов програмування та різного стилю написання, 

який залежить від розробника. 

Перевагою даної методики є простота її обчислення та часткова 

компенсація недоліків SLOC-метрик, за рахунок врахування більшої кількості 

показників, заснованих на коді програмної реалізації продукту. 

В той же час, недоліками використання таких методів оцінювання є 

абстракція та суб’єктивізм в певних характеристиках. Наприклад, «складність 

розуміння програми», «рівень мови виразу» та «оцінка необхідних розумових 

зусиль». Також такі показники не є легкими для сприйняття і порівняння між 

собою оцінок різних алгоритмів. 

 

2.3 Метрики складності потоку керування програми 

 

Використання метрик, заснованих на кількісних характеристиках коду 

має свої недоліки, тому існує великий клас метрик, заснованих не на оцінках 

кількісних характеристик програмного коду, а на аналізі потоку виконання 

коду. Такі оцінки називають метриками складності потоку керування або 

виконання програми. Тобто, дані метрики не враховують кількість операторів, 

функцій, класів, рядків коду тощо, а враховують різноманітність варіантів 

сценаріїв виконання програми. На потік виконання програми впливають 
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умовні оператори, виклики інших програм та оператори передчасного 

завершення програми. 

Для вираховування даних метрик необхідно спочатку побудувати граф 

потоку виконання програми. 

Вимагається орієнтований граф, з однією початковою вершиною та 

однією кінцевою. Кожна вершина графа представляє блок неперервних 

операцій і умовних операцій, що розділяють потік керування програми. А дуги 

відповідають переходам від одного такого блоку до іншого за певної умови. 

Важливою вимогою є те, що кожна вершина графа має бути доступною з 

початкової вершини та те, що з кожної вершини можна дійти до кінцевої 

вершини. 

 

2.3.1 Цикломатична складність 

 

Найбільш розповсюдженим методом оцінки потоку керування 

програмою є так звана цикломатична складність, або метрика Мак-Кейба. 

Критерії, за допомогою яких вона оцінює складність потоку виконання 

програми, вираховуються на основі графу потоку керування описаного вище. 

Шляхом розрахунків цикломатичну складність можна визначити за 

допомогою формули: 

𝑉(𝐺) = 𝑒 − 𝑛 + 2𝑝,    (2.14) 

де e – кількість дуг; 

n – кількість вершин; 

p – компонент зв’язності. 

Значення компонента зв’язності можна сприймати як кількість дуг, які 

необхідно додати для того, щоб граф потоку виконання програми став сильно 

зв’язаним. Граф називають сильно зв’язаним, якщо дві його вершини є 

взаємно досяжними, тобто з будь-якої вершини є шлях до будь-якої іншої. 

Для графів коректних програм, тобто для таких, які не містять 

недосяжних вершин від точки входу та з кожної вершини якої можна дістатись 
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до кінцевої, сильна зв’язаність досягається шляхом з’єднання дугою кінцевої 

вершини та початкової. Можна стверджувати, що число V(G) визначає 

кількість лінійно незалежних контурів у сильно зв’язаному графі. 

Оскільки для коректної програми p=1, то формула набуває спрощеного 

виду: 

𝑉(𝐺) = 𝑒 − 𝑛 + 2.    (2.15) 

Метрика Мак-Кейба передбачає використання значень кількості дуг 

гарфа та кількості його вершин як основні компоненти для визначення 

складності потоку. Завдяки цьому можна сказати, що перевагою даного 

методу є його незалежність від обраної мови програмування для вирішення 

тієї чи іншої задачі та простота розуміння оцінки, яку отримуємо в результаті. 

Але, попри це, недоліком даного методу є те, що він не розрізняє 

циклічні та умовні конструкції, а також не враховує кількість та складність 

самих операцій: як операцій блоку неперервних команд, так і умовних 

операторів. Тому може вийти так, що дві програми можуть мати однаковий 

граф потоку виконання, мати однакову оцінку цикломатичної складності, але 

реально їх складність може відрізнятись. 

Для вирішення недоліків було розроблено досить багато методів, 

заснованих на модифікації даного методу. Одна із них, запропонована 

Маєрсом, полягає в оцінці певного інтервалу, який залежить від складності 

операторів виразу: 

[𝑉(𝐺), 𝑉(𝐺) + ℎ],     (2.16) 

де h = 0 для простих умовних виразів, та h = n-1 для n-мірних виразів. 

Хоча дана модифікація і дозволяє побороти один із недоліків 

оригінального цикломатичного способу та врахувати складність операторів. 

На практиці даний спосіб застосовується досить рідко. 

Інший спосіб вирішення даного недоліку запропонував Хансен. 

Запропонована ним ідея полягає в тому, щоб для оцінки використовувати пару 

чисел – цикломатичну складність та кількість операторів. Перевагою такого 
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підходу є чітке врахування складності операцій, незалежно від алгоритму чи 

мови програмування. 

Ще одна модифікація, запропонована Ченом, виражає складність 

програми через кількість перетинів підграфів створеного графу потоку 

керування. Такий підхід зазвичай застосовується до структурованих програм. 

Також важливою його особливістю є те, що у графі програми допустимими є 

лише послідовні переходи між блоками команд. 

У випадку, коли програми не структуровані, даний метод сильно 

залежить від кількості умовних та безумовних переходів. В такому випадку 

можна вказати верхню та нижню межі даної міри. Верхня – m+1, де m – 

кількість логічних операторів при їх взаємній вкладеності. А нижня дорівнює 

2. У випадках, коли граф потоку керування має лише один компонент 

зв’язності, міра Чена рівна цикломатичній мірі Мак-Кейба. 

Ще одна модифікація методу розрахунку цикломатичної складності – 

метод Пивоварського. 

Дана метрика дозволяє не тільки зрозуміти відмінність між 

послідовними та логічними конструкціями, а ще й між структурованими та не 

структурованими програмами та виражається як: 

𝑁(𝐺) = 𝑉′(𝐺) + ∑ 𝑃𝑖,    (2.17) 

де 𝑉′(𝐺) – це модифікована цикломатична складність, де оператор CASE 

рахується як один логічний оператор, а не як n-1 логічний оператор; 

𝑃𝑖 – це глибина вкладеності i-ої логічної вершини. 

Для підрахунку глибини вкладеності використовується поняття «сфера 

впливу» логічної вершини графу. До цієї сфери входить число всіх інших сфер 

логічних вершин, оператори яких перетинаються з операторами сфери даної 

вершини або повністю входять до неї. Глибина сфери впливу збільшується не 

за рахунок вкладеності логічних операторів, а за рахунок вкладеності самих 

сфер. 

Метрика Пивоварського збільшується при переході від послідовних 

програм до вкладених і далі до неструктурованих. Це є її головною перевагою 
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над іншими методами та модифікаціями даної групи способів оцінки 

складності, що аналізують граф потоку виконання програми. 

 

2.3.2 Метрики Гарісона та Мейджела 

 

Метрики Гарісона та Мейджела вкладеності та протяжності програм. Це 

є їх головною перевагою перед іншими методами визначення складності. 

Суть даного методу розрахунку складності полягає в тому, що для 

кожної вершини графа необхідно вирахувати складність операторів, які вона 

представляє, використовуючи будь-який метод. Зазвичай використовують 

метрики Холстеда. Далі для кожної логічної вершини виділяють підграф, який 

складається з вершин, які з’єднані дугами з даною, кінцевими вершинами, до 

яких можна дістатись з них та всіх інших вершин на цих шляхах. Такий 

підграф є сферою впливу логічної вершини, як уже було описано вище. 

Приведеною складністю логічної вершини називають суму початкових 

або приведених оцінок складності вершин, які входять в сферу впливу даної 

та оцінку складності самої логічної вершини. 

Виділяють дві можливі оцінки складності логічної вершини: 

- функціональна міра програми (SCOPE) – сума приведених оцінок 

складності всіх логічних вершин графа; 

- функціональне відношення (SCORT) – відношення числа 

нетермінальних вершин в графі до функціональної міри програми. Дане 

відношення може приймати різне значення для графів з однаковою оцінкою 

цикломатичної складності. 

 

2.4 Метрики складності потоку керування даними 

 

Оцінити складність алгоритму можна аналізуючи потік керування 

даними. Чим частіше використовуються вхідні дані, тим складнішим може 

виявитись алгоритм. Дані метрики в більшій мірі орієнтовані на оцінку 
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вихідного коду програми описаної мовою високого рівня та структур даних 

високорівневих структур даних. 

 

2.4.1 Метрика Чепіна 

 

Суть методу Чепіна полягає в оцінці інформаційної міцності окремо 

взятого програмного модуля за допомогою аналізу характеру використання 

змінних зі списку вводу-виводу [28]. 

Усі змінні, що становлять список вводу-виводу, розбиваються на 4 

функціональні групи: 

1) P – змінні, що вводяться, для розрахунків і для забезпечення 

виведення; 

2) M – модифіковані або створювані всередині програми змінні; 

3) C – змінні, що беруть участь в управлінні програмним модулем 

(керуючі змінні); 

4) T – змінні, які не використовуються в програмі («паразитні»). 

Оскільки кожна змінна може виконувати одночасно кілька функцій, 

необхідно враховувати її у кожній відповідній функціональній групі [29]. 

Таким чином, Метрика Чепіна виражається наступним чином: 

𝑄 = 𝑎1 × 𝑃 + 𝑎2 × 𝑀 + 𝑎3 × 𝐶 + 𝑎4 × 𝑇,   (2.18) 

де 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4— вагові коефіцієнти. 

Вагові коефіцієнти в даному випадку використані для відображення 

різного впливу на складність програми кожної функціональної групи. 

На думку автора метрики, найбільша вага, що дорівнює 3, має 

функціональна група C, оскільки вона впливає на потік управління програми 

[30]. Вагові коефіцієнти інших груп розподіляються так: 𝑎1=1, 𝑎2=2, 𝑎4=0.5. 

Ваговий коефіцієнт групи T не дорівнює 0, оскільки «паразитні» змінні не 

збільшують складність потоку даних програми, але іноді ускладнюють її 

розуміння. З урахуванням вагових коефіцієнтів метрику Чепіна можна 

представити так: 
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𝑄 = 𝑃 + 2𝑀 + 3𝐶 + 0,5𝑇.    (2.19) 

Існує декілька модифікацій даної метрики. Ми розглянули найбільш 

поширений та, водночас, найпростіший її варіант для практичного 

використання. Він також вважається найбільш ефективним, якщо порівнювати 

з модифікованими варіантами метрики Чепіна. 

 

2.4.2 Пара «модуль-глобальна змінна» 

 

Для того, щоб отримати більш детальну картину методів оцінки 

складності алгоритмів, розглянемо також метрику, яка пов’язує складність 

програми зі зверненнями до глобальних змінних. 

Пара «модуль-глобальна змінна» позначається як (p, r), де p – модуль, 

що має доступ до глобальної змінної r. Залежно від наявності у програмі 

реального звернення до змінної r формуються два типи пар «модуль – 

глобальна змінна»: фактичні та можливі. Можливе звернення до r за 

допомогою p показує, що область існування r включає p. 

Ця характеристика позначається Aup і показує те, скільки разів модулі Up 

дійсно отримували доступ до глобальних змінних, а число Pup – скільки разів 

вони могли б отримати доступ. 

Відношення числа фактичних звернень до можливих визначається як: 

𝑅𝑢𝑝 =
𝐴𝑢𝑝

𝑃𝑢𝑝
.      (2.20) 

За допомогою цієї формули можна показати наближену можливість 

посилання довільного модуля на довільну глобальну змінну. 

Очевидно, що чим вище ця ймовірність, тим вища ймовірність 

«несанкціонованої» зміни будь-якої змінної, що може суттєво ускладнити 

роботи, пов'язані з модифікацією програми. 
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2.4.3 Метрика Кафура 

 

На основі концепції інформаційних потоків розроблено ще одну 

можливість оцінки складності потоку – метрику Кафура. Для використання 

цього методу вводяться поняття локального та глобального потоку: локальний 

потік інформації з A до B існує, якщо: 

1) модуль А викликає модуль В (прямий локальний потік); 

2) модуль В викликає модуль А і А повертає В значення, яке 

використовується в В (непрямий локальний потік); 

3) модуль С викликає модулі А, В і передає результат виконання 

модуля А в В. 

Глобальний потік інформації з А в В через глобальну структуру даних D 

існує, якщо модуль А поміщає інформацію в D, а модуль В використовує 

інформацію з D. 

На основі цих понять вводиться величина I – інформаційна складність 

процедури: 

𝐼 = 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ × (𝑓𝑎𝑛𝑖𝑛 × 𝑓𝑎𝑛𝑜𝑢𝑡)2,   (2.21) 

де length — складність тексту процедури (міряється через якусь із метрик 

об'єму, типу метрик Холстеда, Маккейба, LOC тощо); 

fan_in — число локальних потоків процедури, що входять всередину плюс 

число структур даних, з яких процедура бере інформацію; 

fan_out — число локальних потоків, що виходять із процедури плюс 

кількість структур даних, які оновлюються процедурою [29]. 

Можна визначити інформаційну складність модуля як суму 

інформаційних складностей процедур, що входять до нього. 

Наступний крок – розглянути інформаційну складність модуля щодо 

певної структури даних. Інформаційний захід складності модуля щодо 

структури даних: 

𝐽 = 𝑊 × 𝑅 + 𝑊 × 𝑅𝑊 + 𝑅𝑊 × 𝑅 + 𝑅𝑊 × (𝑅𝑊 − 1),  (2.22) 

де W — кількість процедур, які тільки оновлюють структуру даних; 
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R — тільки читають інформацію із структури даних; 

RW — і читають, і оновлюють інформацію в структурі даних. 

Варто також зазначити, що розглянуті метрики складності програм 

засновані на аналізі вихідних текстів програм та графів. Це забезпечує єдиний 

підхід до автоматизації їх розрахунку. 

 

2.4.4 Метрика Овієдо 

 

Ще одна метрика даного типу – метрики оцінки складності потоку 

управління даними – це метрика Овієдо. 

Її суть полягає в тому, що програма розбивається на лінійні ділянки, що 

не перетинаються — промені операторів, які утворюють керуючий граф 

програми. 

Позначимо через R(i) безліч визначальних входження змінних, які 

розташовані в радіусі дії променя i (визначальне входження змінної 

знаходиться в радіусі дії променя, якщо змінна або локальна в ньому і має 

визначальне входження, або для неї є визначальне входження в деякому 

попередньому промені, і немає локального визначення шляхом). Позначимо 

через V(i) безліч змінних, що використовують входження яких є в промені i. 

Тоді міра складності i-го променя задається як: 

𝐷𝐹(𝑖) = ∑(𝐷𝐸𝐹(𝑣𝑗)), 𝑗 = 𝑖 … ‖𝑉(𝑖)‖   (2.23) 

де DEF(vj) — число визначальних входження змінної vj з множини R(i), 

а ||V(i)|| — потужність множини V(i). 

 

2.5 Метрики складності потоку керування даними та програми 

 

Четвертим класом метрик є метрики, близькі як до класу кількісних 

метрик (класу метрик складності потоку управління програми) так і до класу 

метрик складності потоку управління даними (строго кажучи, даний клас 

метрик і клас метрик складності потоку управління програми є одним і тим же 
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класом – топологічними метриками, але має сенс розділити їх у даному 

контексті для більшої ясності). Цей клас метрик встановлює складність 

структури програми як з урахуванням кількісних підрахунків, і основі аналізу 

керуючих структур. 

 

2.5.1 Тестуюча М-міра 

 

Першою з таких метрик є тестуюча М-Міра. Тестуючою мірою М 

називається міра складності, що задовольняє нижче описані умови. 

Міра зростає з глибиною вкладеності та враховує протяжність програми. 

До тестуючої міри близько примикає міра на основі регулярних вкладень [31]. 

Ідея цієї міри складності програм полягає у підрахунку сумарного числа 

символів (операндів, операторів, дужок) у регулярному вираженні з 

мінімально необхідним числом дужок, що описує керуючий граф програми. 

Всі заходи цієї групи чутливі до вкладеності конструкцій, що управляють, і до 

протяжності програми. Однак зростає рівень трудомісткості обчислень. 

Також мірою якості програмного забезпечення є зв'язаність модулів 

програми. Якщо модулі сильно пов'язані, то програма стає важко 

модифікованою і важкою в розумінні. Ця метрика  може бути виражена 

чисельно. Виділяються такі види зв'язаності модулів: 

- пов'язаність за даними — якщо модулі взаємодіють через передачу 

параметрів і кожен параметр є елементарним інформаційним об'єктом. Це 

найкращий тип зв'язаності (зчеплення); 

- пов'язаність по структурі даних – якщо один модуль надсилає 

іншому складовий інформаційний об'єкт (структуру) для обміну даними; 

- пов'язаність з управління – якщо один посилає іншому 

інформаційний об'єкт – прапор, призначений для управління його 

внутрішньою логікою; 

- модулі пов'язані по загальній області в тому випадку, якщо вони 

посилаються на одну й ту саму область глобальних даних. Пов'язаність 
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(зчеплення) по спільній області є небажаним, оскільки, по-перше, помилка в 

модулі, що використовує глобальну область, може несподівано виявитися у 

будь-якому іншому модулі; по-друге, такі програми важкі для розуміння, 

оскільки розробнику важко визначити, які саме дані використовуються 

конкретним модулем [32]; 

- зв'язаність за вмістом — якщо один із модулів посилається 

всередину іншого. Це неприпустимий тип зчеплення, оскільки суперечить 

принципу модульності, тобто уявлення модуля у вигляді чорної скриньки; 

- зовнішня пов'язаність – два модулі використовують зовнішні дані, 

наприклад комунікаційний протокол; 

- пов'язаність за допомогою повідомлень — найбільш вільний вид 

зв'язаності, модулі безпосередньо не пов'язані один з одним, поєднуються 

через повідомлення, що не мають параметрів; 

- відсутність зв'язаності – модулі не взаємодіють між собою; 

- підкласова пов'язаність – відношення між класом-батьком і 

класом-нащадком, причому нащадок пов'язаний з батьком, а батько з 

нащадком – ні; 

- пов'язаність за часом — дві дії згруповані в одному модулі лише 

тому, що через певні обставини вони відбуваються одночасно [32]. 

Ще один метод оцінки, що стосується стабільності модуля – метрика 

Колофелло. Вона може бути визначена як кількість змін, які потрібно зробити 

в модулях, відмінних від модуля, стабільність якого перевіряється, при цьому 

ці зміни повинні стосуватися модуля, що перевіряється. 

 

2.5.2 Метрика Мак-Клура 

 

Наступна метрика з цього класу – Метрика Мак-Клура. Виділяються три 

етапи обчислення даної метрики: 

1. Для кожної керуючої змінної i обчислюється значення її складної 

функції C(i) за формулою: 
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𝐶(𝑖) =
(𝐷(𝑖)×𝐽(𝑖))

𝑛
,     (2.24) 

де D(i) — величина, яка вимірює сферу дії змінної i. J(i) — міра складності 

взаємодії модулів через змінну i, n — число окремих модулів в схемі розбиття. 

2. Для всіх модулів, що входять до сфери розбиття, визначається 

значення їх складних функцій M(P) за формулою 

𝑀(𝑃) = 𝑓𝑝 × 𝑋(𝑃) + 𝑔𝑝 × 𝑌(𝑃),   (2.25) 

де fp і gp — відповідно, число модулів, що безпосередньо передують і 

безпосередньо наступають за модулем P, X(P) — складність звернення до 

модуля P, 

Y(P) — складність управління викликом із модуля P інших модулів. 

3. Загальна складність MP ієрархічної схеми розбиття програми на 

модулі задається формулою: 

𝑀𝑃 = ∑(𝑀(𝑃)),     (2.26) 

де по всіх можливих значень P — модулям програми. 

Ця метрика орієнтована на добре структуровані програми, складені з 

ієрархічних модулів, що задають функціональну специфікацію і структуру 

управління [32]. Також мається на увазі, що в кожному модулі одна точка 

входу і одна точка виходу, модуль виконує рівно одну функцію, а виклик 

модулів здійснюється відповідно до ієрархічної системи управління, яка задає 

відношення виклику на безлічі модулів програми. 

Також існує метрика, що ґрунтується на інформаційній концепції — 

метрика Берлінгера. Ця метрика складності обчислюється як 

𝑀 = ∑ 𝑓𝑖 × log2 𝑝𝑖,    (2.27) 

де fi — частота появи i-го символу, pi — імовірність його появи. 

Недоліком даної метрики є те, що програма, що містить багато 

унікальних символів, але в малій кількості, матиме таку ж складність як 

програма, що містить малу кількість унікальних символів, але у великій 

кількості. 
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2.6 Об’єктно-орієнтовані метрики 

 

Клас об’єктно-орієнтованих метрик почав розвиватись разом з тим, як 

об’єктно-орієнтовані мови програмування почали заповнювати нішу 

програмування та розробки. Найпопулярнішими метриками даного типу є 

набори метрик Мартіна та набір метрик Чидамбера і Кемерера. Далі 

розглянемо їх детальніше, починаючи з набору метрик Мартіна. 

 

2.6.1 Набір метрик Мартіна 

 

Перш ніж розпочати розгляд метрик Мартіна необхідно ввести поняття 

категорії класів. Насправді клас може досить рідко бути повторно 

використаний ізольовано від інших класів. Практично кожен клас має групу 

класів, з якими він працює у кооперації, і від яких він не може бути легко 

відокремлений. Для повторного використання таких класів необхідно 

використати всю групу класів. Така група класів дуже зв'язна і називається 

категорією класів. Для існування категорії класів існують такі умови: 

- Класи в межах категорії класу закриті від будь-яких спроб 

спільних змін. Це означає, що, якщо один клас повинен змінитись, всі класи в 

цій категорії з великою ймовірністю зміняться. Якщо будь-який із класів 

відкритий для деякого різновиду змін, вони всі відкриті для такого різновиду 

змін. 

- Класи у категорії повторно використовуються лише разом. Вони 

настільки взаємозалежні і не можуть бути відокремлені один від одного. 

Таким чином, якщо робиться будь-яка спроба повторного використання 

одного класу категорії, всі інші класи повинні повторно використовуватися з 

ним. 

- Класи в категорії поділяють деяку загальну функцію або 

досягають певної спільної мети. 
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Відповідальність, незалежність та стабільність категорії можуть бути 

виміряні шляхом підрахунку залежностей, які взаємодіють із цією категорією. 

Таким чином, визначено три метрики: 

1. Ca – центрошвидке зчеплення. Кількість класів поза цією категорією, 

які залежать від класів у цій категорії. 

2. Ce – відцентрове зчеплення. Кількість класів у цій категорії, які 

залежать від класів поза цією категорією. 

3. I – нестабільність: 

𝐼 =
𝐶𝑒

(𝐶𝑎+𝐶𝑒)
.      (2.28) 

Ця метрика має діапазон значень [0,1]: 

- I = 0 указує максимально стабільну категорію. 

- I = 1 указує максимально не стабільну категорію. 

Також окремо можна визначити метрику, яка вимірює абстрактність 

(якщо категорія абстрактна, вона досить гнучка і може бути легко розширена) 

категорії наступним чином: 

A – абстрактність: 

𝐴 =
𝑛𝐴

𝑛𝐴𝑙𝑙
,      (2.29) 

nA — кількість абстрактних класів в категорії. 

nAll — загальна кількість класів в категорії. 

Значення цієї метрики змінюються в діапазоні [0,1]: 

- 0 = категорія повністю конкретна, 

- 1 = категорія повністю абстрактна. 

Тепер на основі наведених метрик Мартіна можна побудувати графік, на 

якому відображено залежність між абстрактністю та нестабільністю. Якщо на 

ньому побудувати пряму, що задається формулою I+A=1, то на цій прямій 

лежатимуть категорії, які мають найкращу збалансованість між абстрактністю 

та нестабільністю. Ця пряма називається головною послідовністю. 

Далі можна ввести ще 2 метрики: 

Відстань до головної послідовності: 
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𝐷 = |
(𝐴+𝐼−1)

√2
|     (2.30) 

Нормалізована відстань до головної послідовності: 

𝐷𝑛 = |𝐴 + 𝐼 − 2|.     (2.31) 

Практично для будь-яких категорій вірно те, що чим ближче вони 

знаходяться до головної послідовності, тим краще. 

 

2.6.2 Набір метрик Чидамбера та Кемерера 

 

Наступна підгрупа метрик – метрики Чідамбера та Кемерера. Ці метрики 

ґрунтуються на аналізі методів класу, дерева успадкування тощо [33]. 

- WMC (Weighted methods per class), сумарна складність всіх 

методів класу: 

𝑊𝑀𝐶 = ∑ 𝑐𝑖, i=1…n,    (2.32) 

де ci — складність i-го методу, обчислена за якоюсь із метрик (Холстеда 

тощо. залежно від цікавого критерію), якщо в усіх методів складність 

однакова, то WMC=n. 

- DIT (Depth of Inheritance tree) – глибина дерева успадкування 

(найбільший шлях ієрархією класів до даного класу від класу-предка), чим 

більше, тим краще, тому що при більшій глибині збільшується абстракція 

даних, зменшується насиченість класу методами, проте при досить великій 

глибині сильно зростає складність розуміння і написання програми. 

- NOC (Number of children) – кількість нащадків (безпосередніх), 

чим більше, тим вища абстракція даних. 

- CBO (Coupling between object classes) – зчеплення між класами 

показує кількість класів, з якими пов'язаний вихідний клас. Для даної метрики 

справедливі всі твердження, введені раніше для зв'язаності модулів, тобто при 

високому CBO зменшується абстракція даних та утруднюється повторне 

використання класу. 



54 
 

- RFC (Response for a class) – RFC=|RS|, де RS – безліч класу у 

відповідь, тобто безліч методів, які можуть бути потенційно викликані 

методом класу у відповідь на дані, отримані об'єктом класу [34]. Тобто  

𝑅𝑆 = ({𝑀}{𝑅𝑖}), i=1…n,    (2.33) 

де M – всі можливі методи класу, Ri – всі можливі методи, які можуть бути 

визвані i-м класом. Тоді RFC буде потужністю даної множини. Чим більше 

RFC, тим складніше тестування та налагодження [33]. 

- LCOM (Lack of cohesion in Methods) – нестача зчеплення методів. 

Для визначення цього параметра розглянемо клас C з n методами M1, M2, ..., 

Mn, тоді {I1}, {I2}, ..., {In} – множина змінних, що використовуються в цих 

методах. Тепер визначимо P – множина пар методів, що не мають загальних 

змінних; Q – множина пар методів, що мають загальні змінні. Тоді 

𝐿𝐶𝑂𝑀 = |𝑃| − |𝑄|.    (2.34) 

Недолік зчеплення може бути сигналом того, що клас можна розбити на 

кілька інших класів або підкласів, так що для підвищення інкапсуляції даних 

та зменшення складності класів та методів краще підвищувати зчеплення. 

 

2.7 Гібридні метрики 

 

Необхідно згадати ще один клас метрик, які називаються гібридними. 

Метрики даного класу ґрунтуються на більш простих метриках і є їхньою 

зваженою сумою. Першим представником цього класу є метрика Кокола. Вона 

визначається так: 

𝐻𝑀 =
(𝑀+𝑅1×𝑀(𝑀1)+⋯+𝑅𝑛×𝑀(𝑀𝑛))

1+𝑅1+⋯+𝑅𝑛
,   (2.35) 

де M — базова метрика, Mi — інші цікаві міри, Ri — коректно підібрані 

коефіцієнти, M(Mi) — функції. 

Функції M(Mi) і коефіцієнти Ri обчислюються за допомогою 

регресійного аналізу або аналізу задачі для конкретної програми. 
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В результаті досліджень автор метрики виділив три моделі для оцінки 

складності: Маккейба, Холстеда і SLOC, де в якості базової використовується 

метрика Холстеда. Ці моделі отримали назву «найкраща», «випадкова» та 

«лінійна» [32]. 

Метрика Зольновського, Сіммонса, Тейєра також є зваженою сумою 

різних індикаторів. Існують два варіанти даної метрики: 

- (структура, взаємодія, об’єм, дані) ∑(𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑). 

- (складність інтерфейсу, обчислювальна складність, складність 

вводу/виводу, читабельність) ∑(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑝). 

Використовувані метрики у кожному варіанті вибираються залежно від 

конкретної задачі, коефіцієнти – залежно від значення метрики для ухвалення 

рішення в даному випадку. 
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Висновки до розділу 2 

 

Окрім широко розповсюджених оцінок часової та просторової 

складності, які дають загальну оцінку алгоритму, існує багато способів оцінки, 

які засновані на якійсь властивості алгоритму та розглядають його з однієї 

точки зору. 

Однієї такої оцінки може бути недостатньо, щоб скласти повну картину 

про складність та швидкодію алгоритму, тому, як правило, використовують 

комплекс таких оцінок. Їх перевагою є кількісний результат, тобто це число 

яке можна легко зрозуміти та порівняти. Також, для підрахунок таких метрик 

виконується за формулами, що полегшує їх автоматизацію. 

Незважаючи на те, що відомі оцінки можуть оцінити алгоритм з різних 

сторін, жоден з них не враховує характеристики процесора, на якому буде 

виконуватись алгоритм. Проте, дана характеристика може бути досить 

важливою, оскільки один і той же алгоритм може бути представлений різним 

набором команд асемблера залежно від мови програмування високого рівня, 

на якій першочергово реалізовано алгоритм та від самого процесора. 
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3 СПОСІБ ОЦІНКИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ СКЛАДНОСТІ ЗА 

КРИТЕРІЄМ ЧАСУ ВИКОНАННЯ АСЕМБЛЕРНИХ ІНСТРУКЦІЙ 

 

 

Кожна з метрик, описаних в розділах 1 та 2, дає нам зрозуміти, що існує 

досить багато критеріїв, за якими ми можемо оцінити складність того чи 

іншого алгоритму. Саме завдяки такому аналізу можна говорити про 

ефективність та актуальність програмного коду відносно технічних 

можливостей обчислювальної техніки. 

Оцінювати складність алгоритмів можна з багатьох точок зору, тому 

виділимо такі критерії: 

- швидкодія; 

- використання оперативної пам’яті; 

- читабельність; 

- масштабованість; 

- складність підтримки; 

- відмовостійкість. 

Врахування всіх цих критеріїв є важливим при аналізі алгоритму, адже 

кожен з них впливає на результат оцінки складності алгоритму та подальше 

його вдосконалення і впровадження в операційних системах та 

обчислювальній техніці. 

Оцінюючи часову складність алгоритму, як результат отримуємо 

функцію. Такий спосіб відображення результатів оцінювання має певні 

недоліки, оскільки він може бути не завжди легко-зрозумілий, а також це 

ускладнює процес порівняння результатів при оцінці різних параметрів. В той 

же час, інші метрики дають кількісну оцінку, яка є більш конкретною. Тому її 

легко зрозуміти, відобразити та порівняти результати оцінки декількох 

алгоритмів. 
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Комбінації цих метрик дають можливість досить ґрунтовно та 

багатогранно оцінювати складність. Але всі вище описані метрики не 

враховують властивості процесора, на якому виконується алгоритм. 

А така оцінка може бути досить важливою. Вона може бути 

доповненням до вже існуючих оцінок, щоб підтвердити результати інших 

способів оцінювання обчислювальної складності, або самостійним, 

незалежним поглядом на алгоритм, оцінка якого є самодостатньою, як і оцінки 

всіх інших подібних способів оцінювання. 

У даній роботі запропоновано спосіб оцінки складності алгоритмів, 

який засновується на оцінці властивостей процесора, тобто, він враховує 

особливості обчислювальної техніки. Таким чином, ми отримуємо додаткову 

характеристику, яка доповнює вже існуючі метрики, задля розширення 

можливостей оптимізації та вдосконалення програмного забезпечення. 

Оцінка складності за критерієм часу виконання асемблерних команд 

може бути корисною, коли нам необхідно оцінити або порівняти алгоритми, 

які будуть виконуватись лише на обмеженій кількості процесорів. Це може 

бути якийсь сервер, база даних чи комерційне програмне забезпечення, яке 

буде виконуватись лише на одну наборі процесорів, наприклад, на один і тих 

самих комп’ютерах в офісі. 

При розробці будь-якого програмного забезпечення розробник прагне 

зробити його якомога швидшим, щоб його було легко підтримувати та 

вдосконалювати. Щоб оцінити дані параметри свого продукту розробник 

звертається до існуючих методів оцінки складності програмних алгоритмів. 

Деякі з них, наприклад, метрики Холстеда, можуть дати оцінку підтримко-

спроможності продукту, важкості розуміння коду та необхідну кількість 

розумових зусиль для розробки та підтримки продукту. Інші характеристики 

можуть дати оцінку швидкодії алгоритму. Але всі ці оцінки не враховують 

фізичні характеристики процесора, які можуть бути досить важливими, як для 

специфічних проектів, так і для проектів широкого використання. 
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Метод оцінки обчислювальної складності алгоритму, заснований на 

критерії часу виконання інструкцій асемблера, вираховується на основі часу 

виконання усередненої інструкції на усередненому процесорі. Таким чином, 

ми маємо метрику, яка враховує значення часу виконання інструкцій на різних 

процесорах, та яка, в той же час, дозволяє оцінювати складність алгоритмів на 

різних процесорах за допомогою одного алгоритму. 

Кожна інструкція має таку характеристику, як кількість тактів, 

необхідних для виконання даної інструкції. Щоб дізнатись час виконання 

конкретної команди необхідно вирахувати яку кількість часу процесор 

витрачає на один такт та помножити на значення тактової частоти процесора, 

яка може відрізнятись залежно від потужності процесора, при цьому набір 

команд асемблера буде той самий. Необхідно врахувати, що дана метрика не є 

прямим відображенням часу виконання алгоритму, оскільки оцінка 

обчислювальної складності не враховує тактову частоту процесора та інші 

його характеристики, такі як кількість ядер, кеш-пам’ять тощо. 

Також запропонований метод оцінки враховує цикл лише як 

конструкцію, але не враховує кількість ітерацій циклу, оскільки інструкція або 

їх набір не стає складнішим для обчислення при її повторенні. 

Більш складні конструкції, такі як паралелізм, враховуються таким 

чином, що паралельні конструкції мають бути трансльовані на мову асемблера 

як набір переривань, а це теж інструкція, яку треба врахувати. 

Таким чином, запропонований метод оцінки складності алгоритмів, є 

лише доповненням до існуючих метрик, але в той же час дає нам можливість 

оцінити характеристики обчислювальної техніки, яка використовується, а 

саме властивості процесора. Це дозволяє більш детально проаналізувати 

складність того чи іншого алгоритму, врахувавши також існуючі можливості 

оптимізації та вдосконалення програмного забезпечення. 
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3.1 Критерій часу виконання асемблерних інструкцій 

 

Незалежно від того, якою мовою програмування написано програмний 

код алгоритму, для виконання його процесором, він буде перетворений на 

набір команд асемблера, а згодом – в набір машинних інструкцій, які необхідні 

для виконання коду. 

Оцінивши набір асемблерних інструкцій, в які перетворився 

оригінальній алгоритм, написаний спочатку однією з мов програмування, з 

точки зору часу виконання цих інструкцій на конкретному процесорі, можна 

оцінити швидкодію алгоритму на даному процесорі. 

Для такої оцінки достатньо взяти набір команд асемблера, який, 

зазвичай, є в документації до процесора у відкритому доступі, та надати 

кожній команді певний кількісний еквівалент, який буде відповідати часу, що 

витрачає процесор на виконання цієї команди. 

Маючи таку характеристику, можна оцінювати один і той же алгоритм, 

написаний на одній мові програмування, на різних процесорах, щоб зрозуміти 

на якому процесорі алгоритм виконується за менший період часу. Також, 

можна оцінювати один алгоритм, написаний різними мовами програмування, 

на одному процесорі, щоб зрозуміти на якій мові алгоритм виконується 

швидше, оскільки програмний код на різних мовах може бути перетворений в 

різний набір інструкцій асемблера. 

Така оцінка може буди корисною тільки в дуже вузьконаправлених 

проектах, де програмний продукт буде використовуватись лише на певних, 

передбачених на етапі розробки, процесорах. В той час, як в реальному житті 

один і той же програмний продукт використовується різними користувачами 

на різних комп’ютерах і, відповідно, вони всі мають різні процесори та їх 

характеристики. 

У такому випадку, для оцінки реальної ситуації, слід взяти всі можливі 

процесори, на яких може буди виконаний алгоритм, скласти для кожного 

таблицю з певним кількісним відповідником кожній інструкції асемблера, 
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зробити оцінку алгоритму для кожного процесора та вивести усереднену 

оцінку. Досить довгий та складний процес для того, щоб отримати одну з 

багатьох оцінок складності алгоритму. Навіть якщо створити окремий 

програмний продукт для оцінки, його необхідно буде оновлювати щоразу, як 

буде представлено новий процесор або коли процесори, які більше не 

підтримуються та перестають бути популярними, перестають 

використовуватись. 

Маючи певний універсальний процесор, процес оцінки складності 

алгоритму та аналіз результатів такої оцінки можна скоротити, оскільки тоді 

виникає необхідність оцінити алгоритм лише для одного процесора, а не для 

всіх можливих. Також це вирішить проблему з оновленням процесорів, що теж 

є суттєвою перевагою. Тобто, необхідно оцінити кожну інструкцію асемблера 

узагальненого процесора і отримати відповідну оцінку. 

На жаль, універсального процесора поки не існує. Але можна скласти 

усереднену таблицю оцінки інструкції команд асемблера для процесора. Така 

таблиця має бути «середнім значенням» для всіх процесорів. Оскільки така 

таблиця є усередненою, тобто для усередненого процесора, то вирішується 

проблема з використанням нових процесорів, або з припиненням підтримки 

старих процесорів. 

 

3.2 Таблиця оцінок усереднених інструкцій асемблера для конкретного 

процесора 

 

У будь-якому алгоритмі кожна команда асемблера має свій окремий час 

виконання, який залежить як від самої команди, так і від її операндів. Іншими 

словами, одна й та сама команда може виконатись за різний час, залежно від 

отриманих нею вхідних даних. Зазвичай, команда асемблера звертається до 

певної адреси в пам’яті, щоб дістати звідти потрібні вхідні дані та/або 

присвоїти нове значення в певні комірки пам’яті за певною адресою. 
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Для цього спочатку необхідно вирахувати ефективну адресу, оскільки 

значення, записане у виклику команди, не завжди є реальним значенням 

адреси в пам’яті. Наприклад, це значення може бути записане в регістрі. В 

такому випадку, нам необхідно спочатку зчитати дані з регістру, а потім 

звертатися за певною адресою. Також, адреса може бути записана у вигляді 

певного виразу. Якщо ми хочемо звернутись до певної комірки масиву, то нам 

необхідно вказати масив (початок ділянки пам’яті, де починається масив) та 

індекс комірки, до якої ми хочемо звернутись (зміщення в масиві). Для того, 

щоб звернутись до такої ділянки пам’яті, нам необхідно спочатку додати 

значення початку масиву та зміщення в масиві, а потім вже звертатись. 

Такі та інші маніпуляції з вираховуванням ефективної адреси 

сповільнюють роботу команд, оскільки кожна команда починає вимагати 

більший час для свого виконання, залежно від її операндів. 

Час виконання кожної команди вимірюється в тактах процесора, 

необхідних для виконання цієї команди у даних умовах. А реальний час 

виконання можна вирахувати, поділивши кількість необхідних процесору 

тактів для виконання команди на тактову частоту процесора. 

Наприклад, для виконання команди MOV reg, reg, де reg – це один з 

регістрів швидкого доступу, процесору Intel Pentium M необхідно 1 такт 

процесора. Але для команди MOV sreg, reg або MOV sreg, mem, де sreg – це 

сегментний регістр, mem – це пам’ять, тому ж процесору необхідно 8 тактів 

роботи процесора. 

Ця різниця обумовлюється такими необхідними додатковими діями, як 

підрахунок ефективної адреси або робота с шиною для доступу до пам’яті або 

до сегментних регістрів. 

Для прикладу розроблено таблицю оцінок інструкцій команд 

асемблера (табл. 3.1) на основі таблиці характеристик інструкцій з офіційної 

документації для процесорів Intel, яка є у вільному доступі. Таблиця 

характеристик інструкцій для процесорів Intel містить інформацію про те, які 

інструкції та їх операнди яку кількість тактів потребують для виконання. 
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Таким чином, ми отримали узагальнену таблицю на основі наведеної там 

інформації. 

 

Таблиця 3.1 – Таблиця оцінок інструкцій команд асемблера для 

процесорів Intel 

Інструкція Операнди 
Кількість тактів для 

виконання 

MOV r, r/i 1 

MOV r, m 1 

MOV m, r 1 

MOV m, i 2 

MOV r, sr 1 

MOV m, sr 2 

MOV sr, r 8 

MOV sr, m 8 

 

З таблиці 3.1 можна побачити вищеописану ситуацію, а саме, що для 

різних наборів операндів, команда MOV потребує різну кількість тактів 

процесора для виконання. 

Оскільки в реальній програмі всі випадки використання команди є 

можливими, тому має сенс введення поняття «усереднена інструкція». 

Усереднена інструкція – це інструкція, кількість тактів для виконання 

якої є середнім значенням для всіх можливих випадків використання цієї 

інструкції. Для усередненої команди MOV кількість тактів, необхідних для 

виконання програми дорівнює 3. 
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Будемо вважати оцінкою інструкції середню кількість тактів, 

необхідних для її виконання. Таким чином формується таблиця оцінок 

усереднених команд асемблера для конкретного процесора. 

 

 

3.3 Таблиця оцінок усереднених інструкцій асемблера для усередненого 

процесора 

 

Ми маємо спосіб створення таблиці оцінок усереднених інструкцій 

асемблера для конкретного процесора. Але, як вже зазначено вище, оцінка для 

конкретного процесора має певні недоліки, наприклад, не є достатньо 

інформативною та корисною, тому один і той же алгоритм, що є складовою 

будь-якого програмного забезпечення, потенціально може виконуватись на 

будь-якому процесорі. Тому є сенс узагальнити таку таблицю оцінок не лише 

за різноманіттям видів однакових команд, а й за процесорами, тобто набором 

таких команд. 

Для того, щоб отримати усереднену оцінку однієї команди для різних 

процесорів необхідно просто порахувати середнє арифметичне, так само як і 

для оцінки узагальненої команди асемблера. Наприклад, у таблиці 3.2 

наведено усереднені оцінки для комади MOV для різних процесорів Intel. 

 

Таблиця 3.2 – Таблиця усереднених оцінок команди MOV 

Процесор 
Усереднена оцінка 

команди MOV 

Intel Pentium M 3 

Intel Core 2 2.875 

Intel 11th gen. Core 1 
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Якщо наша вибірка складається лише з трьох процесорів Intel Pentium 

M, Intel Core 2 та Intel 11th gen. Core, тоді оцінка команди MOV для 

узагальненого процесора буде дорівнювати 2.29. 

Дану оцінку не слід розуміти як середню кількість тактів, які необхідно 

витратити узагальненому процесору для виконання команди MOV. Оскільки 

кількість тактів має бути цілим числом, а заокруглення в будь-яку сторону 

може негативно може відобразитись на оцінці, а вона, таким чином, може 

втратити свою суть «усереднення». Дана характеристика є суто оціночною та 

відображає певний середній випадок, а не характеристику реального 

процесора чи реальної команди асемблера. 

Але набори команд для різних процесорів можуть відрізнятись як за 

складом команд, так і за підтримкою команд різних вхідних даних. Наприклад, 

деякі процесори можуть підтримувати команду MOV для використання із 

сегментними регістрами, а деякі – ні. Тому оцінка усередненої команди може 

відрізнятись, а іноді навіть досить суттєво. При великій виборці процесорів 

така статистична нерівність згладжується та різниця між середнім значенням 

з такою оцінкою та без неї відрізняються на досить мале значення, яким можна 

знехтувати в контексті статистики та усереднення. 

Іншою проблемою для використання такого методу оцінювання є 

різниця наборів команд для випадків використання різних процесорів. Тобто, 

деякі процесори можуть мати певні специфічні команди, яких немає серед 

набору інструкцій всіх або декількох інших процесорів. Для таких випадків 

прийнято оцінювати такі команди певною константою 𝑀спец. або набором 

констант 𝑀спец.1, 𝑀спец.2, … , 𝑀спец.𝑛 для оцінки кожної команди окремо. 

Значення такої константи обирається довільно, виходячи з наступних 

міркувань: 

- значення константи має бути достатньо великим, щоб відобразити 

специфічність інструкції асемблера; 

- значення константи має бути достатньо великим, щоб використання 

великої кількості даних інструкцій істотно збільшувало загальну оцінку; 
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- значення константи має бути не надто великим, щоб незначне 

використання такої інструкції не призводило до різкого погіршення 

загальної оцінки. 

Специфічна інструкція є виродженим випадком, оскільки може 

з’явитись в реалізації алгоритму мовою асемблера лише на процесорі, який 

підтримує таку інструкцію. Це означає, що на іншому процесорі така 

специфічна інструкція буде замінена набором інших, розповсюджених 

інструкцій. Або алгоритм в такому вигляді не буде підтримуватись взагалі. 

Оскільки компілятори та транслятори мов програмування налаштовані 

таким чином, щоб програмний код цією мовою програмування працював на 

переважній більшості процесорів, то скоріше за все, така специфічна команда 

буде зтрансльована в набір інших команд. І рішення оцінити її значенням 

більшим, ніж значення оцінки альтернативного набору є правильним, тому що 

така команда не є розповсюдженою, а її використання може бути важко 

зрозуміти, що, в свою чергу, може також погіршити читабельність та 

зрозумілість програмного коду. 

Звичайно, це може не так сильно вплинути на програмний код, 

написаний початковою, високо-рівневою мовою програмування. Але через те, 

що певна інструкція високо-рівневої мови програмування згодом буде в будь-

якому випадку зтрансльована в специфічну інструкцію низько-рівневої мови 

для виконання такого коду процесором, можна стверджувати, що в 

середньому випадку початкова високо-рівнена інструкція також є 

специфічною та може бути досить складною для розуміння, тому погіршує 

читабельність та зрозумілість програмного коду. 

У випадках, коли такі специфічні інструкції не використовуються, тоді 

їх кількісна оцінка не має жодного значення і помилка в виборі значення 

константи 𝑀спец. не відобразиться на загальній оцінці алгоритму. Саме тому, в 

середньому випадку, рекомендується обрати значення 𝑀спец. в 3-4 рази більше, 

ніж найбільша оцінка усередненої команди. 
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Таким чином ми можемо сформувати таблицю оцінок усереднених 

команд для усередненого процесора та показати на прикладі процесорів Intel 

які інструкції програмного коду скільки тактів вимагають для свого 

виконання. У такому разі ми також зможемо оцінити можливі способи 

покращення роботи процесорів та оптимізації алгоритмів при написанні 

програмного коду для виконання алгоритмів. А також матимемо змогу оцінити 

реалізацію одного алгоритму різними високорівневими мовами. За допомогою 

запропонованої оцінки можна порівняти швидкодію одного алгоритму для 

різних мов та врахувати цей критерій під час вибору мови програмування для 

реалізації проекту, оскільки швидкодія є важливим критерієм вихідного 

програмного продукту. 

 

3.4 Автоматизація підрахунку оцінок для аналізу 

 

Для порівняння та аналізу оцінок обчислювальної складності 

алгоритмів розроблено програму мовою Lisp, а саме її діалектом SBCL (Steel 

Basic Common Lisp). Дана мова є функціональною, вона досить компактна та 

є зручною для написання як великих програмних комплексів, так і невеликих 

скриптів. 

Розроблена програма представляє невеликий, комплекс функцій, який 

дозволяє автоматизувати підрахунок метрик для оцінки складності алгоритмів 

обраних для перевірки, порівняння та тестування запропонованого способу 

оцінювання. Програма підтримує всі необхідні конструкції мови асемблера 

використаних під час реалізації запропонованих для тестування алгоритмів. 

Для кожної оцінюваної метрики: LOC-метрика, метрики Холстеда, 

цикломатична складність та обчислювальна складність за критерієм часу 

виконання асемблерних інструкцій, є відповідна функція, яка автоматизує 

підрахунок оцінки на основі теоретичних знань. Деякі метрики, наприклад, 

оцінка за критерієм часу виконання асемблерних інструкцій, вимагають 

додатково до коду оцінюваної програми таблицю з оцінками для кожної 
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команди. Така таблиця відображена окремим файлом та передається 

додатковим параметром. 

Результатом роботи є текстове відображення оцінок як зображено на 

рисунку 3.1 

Рисунок 3.1 – Приклад результату роботи програми 

 

Під час порівняльного аналізу алгоритмів та способів оцінювання 

текстове відображення результатів окремо перетворено в діаграми для 

кращого відображення та розуміння результатів. 

Варто розуміти, що дана програма не є повноцінним програмним 

продуктом, а лише його частиною, яка розроблена виключно для демонстрації 

можливості автоматизації підрахунку запропонованого способу та 

автоматизації підрахунку метрик-аналогів для можливості подальшого 

порівняльного аналізу. 
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Висновки до розділу 3 

 

Запропонований спосіб оцінки показує на скільки складним є алгоритм, 

спираючись на особливості процесора, а саме набір команд асемблера. 

Використовуючи дану оцінку можна порівняти обчислювальну складність 

одного алгоритму для різних процесорів або їх наборів. 

Також, можна порівняти складність одного алгоритму реалізованого 

різними мовами програмування, оскільки різні мови можуть генерувати різний 

набір команд асемблера для одного і того самого алгоритму через особливості 

мови, її конструкції та траслятор в мову асемблера. 
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4 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СПОСОБУ ОЦІНЮВАННЯ 

ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ СКЛАДНОСТІ АЛГОРИТМУ ЗА КРИТЕРІЄМ ЧАСУ 

ВИКОНАННЯ АСЕМБЛЕРНОЇ ІСНТРУКЦІЇ 

 

 

Спосіб оцінювання обчислювальної складності алгоритмів за 

критерієм часу виконання асемблерних інструкцій – це додатковий погляд на 

оцінку складності алгоритмів до вже існуючих методів. 

Відомі метрики дозволяють оцінити складність алгоритму з різних 

сторін і, зазвичай, дають майже однакову оцінку. Тобто, якщо алгоритм А має 

більшу обчислювальну складність за якимось способом оцінювання, ніж 

алгоритм Б, то й результат інших способів оцінювання буде такий самий. 

В цьому розділі доводиться істинність твердження про зберігання 

тенденцій результатів оцінювання складності алгоритмів за допомогою різних 

метрик та з врахуванням різних критеріїв. 

Також ми оцінимо складність алгоритму за допомогою 

запропонованого способу оцінювання обчислювальної складності алгоритму 

за критерієм часу виконання асемблерних інструкцій та проаналізуємо 

отримані результати, щоб оцінити його ефективність для проведення такого 

аналізу. 

 

4.1. Зразок таблиці оцінок інструкцій асемблера 

 

Проаналізувавши доступну інформацію щодо процесорів, які на даний 

момент найчастіше використовуються, та часу виконання операції в 

алгоритмах на цих процесорах, за вище вказаним алгоритмом була складена 

таблиця оцінок інструкцій асемблера для усередненого процесора. А також 

виділено вибірку, яка описує найбільш популярні на сьогодні процесори Intel, 

що представлені на ринку: 

- Intel Core 2nd gen. Core; 
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- Intel Core 3rd gen. Core; 

- Intel Core 4th gen. Core; 

- Intel Core 5th gen. Core; 

- Intel Core 6th gen. Core; 

- Intel Core 7th gen. Core; 

- Intel Core 8th gen. Core; 

- Intel Core 9th gen. Core; 

- Intel Core 10th gen. Core; 

- Intel Core 11th gen. Core. 

Для оцінки обчислювальної складності алгоритмів, взято чотири базові 

алгоритми сортування, як найбільш популярні та зрозумілі програмні 

алгоритми: 

- Бульбашкове сортування; 

- Сортування вставкою; 

- Сортування вибором; 

- Швидке сортування. 

Приклади алгоритмів, які зтрансльовано з високорівневих мов 

програмування мовою асемблеру: 

- Бульбашкове сортування: 

    mov esi,offset array 

L1:  

 mov ecx,n     

    xor ebx,ebx 

L2:  

 mov eax,[esi+ecx*4-4]    

    cmp [esi+ecx*4],eax 

    jnb L3 

    setna bl 

    xchg eax,[esi+ecx*4] 

    mov [esi+ecx*4-4],eax 

L3:  

 loop L2 

    add esi,4 

    dec ebx  

    jnz L4 

    dec n 

    jnz L1 

L4: 

 

 Сортування вставкою: 

 mov esi,4 

L1:  

 push esi 

L2:  

 mov eax,array[esi-4] 

    cmp eax,array[esi] 

    jb L3 

    xchg eax,array[esi] 

    sub esi,4 

    mov array[esi],eax 

    jnz L2 

L3:  
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 pop esi 

    add esi,4 

    cmp esi,n*4  

    jb L1 

 

 

 

- Сортування вибором: 

 mov edi,offset array  

    mov ecx,N            

L1:  

 lea ebx,[edi+ecx*4]     

    mov eax,[edi]     

L2:  

 sub ebx,4       

    cmp eax,[ebx] 

    jbe L3        

    xchg eax,[ebx]     

L3:  

 cmp ebx,edi 

    jnz L2        

    stosd  

    loop L1 

 

- Швидке сортування: 

partition proc    Lb:dword,    

Ub:dword 

    mov edx,Ub 

    sub edx,eax 

    shr edx,3 

    mov edi,[eax+edx*4] 

    cmp eax,Ub 

    ja short L5 

L1:  

    mov eax,Lb         

    cmp [eax],edi 

    jnl short L3 

    add Lb,4   

    jmp short L1 

L2: 

    sub Ub,4         

L3:  

    mov eax,Ub 

 cmp [eax],edi 

    jg short L2 

    mov ecx,Lb 

    cmp ecx,eax 

    ja short L4 

    sub Ub,4 

    add Lb,4         

    mov edx,[eax] 

    xchg edx,[ecx] 

    mov [eax],edx 

L4: 

    mov eax,Lb 

    cmp eax,Ub 

    jbe short L1 

L5: 

    pop ebp 

    retn 8 

partition endp 

 

quick_sort proc Lb:dword, 

Ub:dword 

    mov eax,Lb 

    cmp eax,Ub 

    jnb short L6 

    push Ub 

    push eax 

    call partition   

    mov edi,eax 

    sub eax,4 

    push eax 

    push Lb     

    call quick_sort 

    push Ub 

    push edi 

    call quick_sort 

L6: 

    pop ebp 

    retn 8 

quick_sort endp 
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Після аналізу алгоритмів, які зтрансльовано мовою асемблера, ми 

можемо виокремити список використаних команд та зробити для них таблицю 

оцінок. Робити повну таблицю для всіх команд немає необхідності, оскільки 

більшість команд не була використана під час реалізації алгоритму.  

Сенс в підрахунку повної таблиці для всіх команд асемблера є тільки в 

двох випадках: 

- коли завчасно невідомо які алгоритми підлягають оцінці та які 

команди там використовуються; 

-  коли розмір алгоритму, що підлягає аналізу, або кількість 

алгоритмів, настільки великий, що на підрахунок використаних команд вручну 

необхідно значно більше часу, ніж на підрахунок оцінок обчислювальної 

складності для всіх команд асемблера. 

В таблиці 4.1 наведено оцінку команд асемблера для усереднених 

функцій, завдяки якій ми бачимо, яка усереднена кількість тактів, тобто 

оцінка, необхідно для виконання певних операцій. Це дозволяє нам оцінити 

швидкодію та ефективність алгоритмів, де ці операції використано. 

 

Таблиця 4.1 – Таблиця оцінок команд асемблера для усередненого 

процесора 

Інструкції Оцінка 

add sub 2 

and or xor 2 

call 3,5 

cmp 1,5 

inc dec not 2 

jmp 2 

jmp by condition 4 

lea 1 

loop 7,5 
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Продовження таблиці 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В подальшому в роботі ми розглянемо та порівняємо різні методи 

оцінки складності для всіх описаних алгоритмів. Всі оцінки будуть вирахувані 

на основі коду, написаного мовою асемблера, щоб забезпечити простоту 

розуміння та наглядність отриманих результатів. 

 

4.2 Порівняльний аналіз різних способів оцінки обчислювальної 

складності алгоритмів 

 

Для того, щоб оцінити обчислювальну складність алгоритмів 

сортування (таких, як сортування бульбашкою, вибором, вставкою, швидке 

сортування), розглянемо більш детально кожен з алгоритмів та принцип їх 

реалізації, а також методи і критерії оцінки.  

Алгоритми сортування бульбашкою, вибором та вставкою реалізовані 

за допомогою двох вкладених циклів. Кількість ітерацій в циклі, тобто 

операцій з масивом, що сортується, дорівнює 𝑛2, де n – це довжина масиву. 

Звичайно, існують певні модифікації цих алгоритмів, де цикли можуть 

проходити значно менше, ніж n ітерацій, але, відповідно до законів 

Інструкції Оцінка 

mov 1,25 

pop 2,3 

push 1,3 

retn 4 

setcc 1,5 

shr shl 3,25 

stos 3 

xchg 6,7 
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обчислення часової складності, результат в будь-якому з таких випадків все 

одно залишиться 𝑛2. 

Алгоритм швидкого сортування, в свою чергу, реалізовано не за 

допомогою циклів, а за допомогою розбиття масиву, що сортується, на дві 

частини та рекурсивного виклику сортувального алгоритму з частинами 

вхідного масиву. Саме тому кількість ітерацій такого алгоритму дорівнює 

𝑛𝑙𝑜𝑔(𝑛), де n – це довжина вхідного масиву. 

Часова складність алгоритмів сортування бульбашкою, вибором та 

вставкою дорівнює 𝑂(𝑛2), а алгоритму швидкого сортування – 𝑂(𝑛𝑙𝑜𝑔(𝑛)). 

Відомо, що функція 𝑓(𝑛2), яка описує алгоритми сортування бульбашкою, 

вибором та вставкою, зростає швидше за функцію 𝑓(𝑛𝑙𝑜𝑔(𝑛)), яка описує 

алгоритм швидкого сортування, тому, відповідно, час виконання алгоритму 

швидкого сортування є меншим за час виконання інших представлених 

алгоритмів сортування. 

Рисунок 4.1 – Графік часової складності алгоритмів сортування 

бульбашкою, вибором та вставкою – 𝑂(𝑛2), алгоритму швидкого сортування 

– 𝑂(𝑛𝑙𝑜𝑔(𝑛)). 

 

Для того, щоб оцінювати швидкодію алгоритму, необхідно 

враховувати, що висока швидкість виконання операцій алгоритму досягається 

завдяки ускладненню його відображення – програмного коду, і навпаки, коли 
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код виконується за допомогою досить простих операцій, швидкість його 

виконання може бути досить низькою. Тому, можна сказати, що швидкість 

виконання алгоритму досягається певною ціною. В даному випадку алгоритм 

швидкого сортування є більш складним, про що свідчать оцінки, представлені 

нижче. 

Розглянемо детальніше деякі з описаних раніше метрик (LOC-метрика, 

метрика Холстеда, цикломатична складність алгоритму) та можливості оцінки 

складності обраних алгоритмів за допомогою цих метрик.  

LOC-метрика показує кількість рядків програмного коду, необхідних 

для реалізації алгоритму, який вирішує певну задачу програмно. Проводити 

аналіз алгоритму на основі даної оцінки дає досить спірний та неоднозначний 

результат для мов програмування високого рівня, оскільки один фізичний 

рядок коду може містити декілька логічних рядків, тобто мати декілька 

програмних інструкцій та транслюватися в декілька, а іноді і в багато, 

інструкцій асемблера. 

Через те, що в даному прикладі LOC-метрика використовується для 

оцінки коду мовою асемблера, де між фізичним та логічним рядками є пряма 

відповідність, то на показники даної оцінки можна опиратись при аналізі 

алгоритму та сприймати дану метрику як кількість команд, використаних в 

реалізації алгоритму. 

Рисунок 4.2 – Діаграма відображення LOC-метрики 
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З діаграми на рисунку 4.2 видно, що базові алгоритми сортування 

використовують приблизно одну й ту саму кількість команд (від п’ятнадцяти 

до дев’ятнадцяти) в той час, коли для реалізації алгоритму швидкого 

сортування необхідно п’ятдесят чотири команди, що є майже втричі більше, 

ніж кількість команд, необхідних для реалізації наведених вище базових 

алгоритмів. 

Враховуючи більшу кількість команд алгоритму, він стає менш 

читабельним і, відповідно, його стає набагато складніше підтримувати – 

зростає складність алгоритму. 

Іншими характеристиками для оцінки складності алгоритму є метрики 

Холстеда. Для оцінки алгоритму за допомогою даної метрики можна 

використовувати такі критерії оцінки: 

- n – словник програми; 

- N – довжина програми; 

- D – трудовитрати для написання програми. 

З діаграми на рисунку 4.3 можна побачити, що словники програм для 

різних алгоритмів сортування хоч і відрізняються, але не дуже сильно: сорок 

чотири для алгоритму швидкого сортування та в середньому двадцять шість 

для базових алгоритмів. 

Помітна різниця спостерігається в довжині програми. Оцінка 

алгоритмів за даними критеріями відрізняється для базових алгоритмів, але ця 

різниця в результатах не є значною. В той час як для алгоритму швидкого 

сортування довжина програми є більш, ніж втричі більшою, що, відповідно, 

напряму впливає на швидкість виконання інструкцій уже реалізованого 

алгоритму. 

З даних оцінок очевидним є припущення, що алгоритм швидкого 

сортування є більш складним, ніж базові алгоритми як в реалізації, так і в 

розумінні та підтримці. І оцінка трудовитрат на написання алгоритму це 

підтверджує: для швидкого сортування дана характеристика є більш, ніж 

вдвічі більшою, аніж для базових алгоритмів сортування. 



78 
 

Після аналізу оцінювання алгоритмів сортування за допомогою двох 

метрик, можна сказати, що оцінки алгоритмів, отримані за допомогою 

метрики Холстеда, та висновки, зроблені за їх результатами, повністю 

співпадають з результатами LOC-метрики та підтверджують зроблені раніше 

висновки. 

Рисунок 4.3 – Діаграма відображення метрики Холстеда 

 

Ще одним способом оцінювання складності алгоритму є цикломатична 

складність алгоритму. Оцінка цикломатичної складності алгоритмів може 

бути отримана на основі графу потоку виконання програми. Для даного 

прикладу такі графи складено вручну, через їх малу складність. Кожен 

оператор умовного переходу відображено як умовну конструкцію з двома 

дугами. Всі інші інструкції об’єднано в неперервні блоки команд. Єдиним 

виключенням є розбиття такого блоку на два, при наявності мітки, щоб 

правильно намалювати дугу від умовної конструкції та правильно відобразити 

процес потоку виконання алгоритму. 

Знаючи значення цикломатичної складності, можна оцінити складність 

алгоритму з точки зору його розгалуженості, тобто всіх можливих сценаріїв, 

за якими може відбуватись виконання алгоритму. 

З діаграми на рисунку 4.4 можна побачити, що дана оцінка для базових 

алгоритмів є не більше п’яти, коли оцінка для алгоритму швидкого сортування 
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складає дванадцять умовних одиниць, що є майже втричі більше. З цього 

можна зробити висновок, що алгоритм швидкого сортування є більш 

складним, в тому числі, через його розгалуженість. 

Рисунок 4.4 – Діаграма відображення цикломатичної складності 

алгоритму 

 

Варто зазначити, що оцінка цикломатичної складності даних 

алгоритмів в своєму сенсі є такою самою, як і попередні розглянуті оцінки. Це 

підтверджує справедливість всіх оцінок та пояснює причини чому якийсь 

алгоритм є більш чи менш складним з різних точок зору. 

Маючи представлення про складність алгоритмів, що аналізуються, 

через їх оцінку вже відомими способами та аналіз цих оцінок, застосуємо 

спосіб оцінки обчислювальної складності алгоритмів за критерієм часу 

виконання інструкцій асемблера. 

Перше, на що слід звернути увагу – це тенденція оцінок. Для всіх 

попередньо-описаних метрик оцінки для базових алгоритмів сортування були 

майже однаковими. Оцінки для сортування бульбашкою були трішечки 

більшими, ніж оцінки для сортування вибором та вставкою. А останні два мали 

оцінюватись майже однаково. В той же час оцінка для швидкого сортування є 

вдвічі або втричі більшою. 
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Представлений спосіб оцінки має таку саму тенденцію, де оцінка для 

алгоритму швидкого сортування є майже втричі більшою. Це обумовлено тим, 

що кількість команд, необхідних для реалізації алгоритму швидкого 

сортування, є більшою, що підтверджує LOC-метрика та метрика Холстеда. 

Також, висока оцінка цикломатичної складності говорить про велику кількість 

умовних операторів. А оператор умовного переходу вимагає більше часу ніж 

більш проста операція типу MOV чи ADD.  

Таблиця 4.5 – Діаграма відображення обчислювальної складності за 

критерієм часу виконання асемблерних команд 

 

На рисунку 4.5 зображено діаграму, яка відображає обчислювальну 

складність алгоритмів сортування (сортування бульбашкою, вибором, 

вставкою та швидке сортування) за критерієм часу виконання команд коду 

асемблеру. 

Таким чином, оцінка обчислювальної складності алгоритмів за 

критерієм часу виконання асемблерних команд лише доповнює пояснення 

чому різні алгоритми мають різні показники складності, від найменшого, якщо 

алгоритм досить простий та використовує прості інструкції, до найбільшого, 

коли алгоритм є достатньо складним, а для виконання його інструкцій 

необхідно більше часу та тактів. А також, таку оцінку можна використовувати 

як альтернативу деяким іншим способам оцінювання складності алгоритмів, 
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якщо вона необхідна лише для порівняння декількох алгоритмів між собою, 

оскільки зберігається тенденція значень оцінок складності алгоритмів. 

 

4.3 Порівняльний аналіз різних алгоритмів мовою асемблера 

 

Для порівняння оцінок обчислювальної складності обрано наступні 

алгоритми: 

- Сортування бульбашкою; 

- Сортування вибором; 

- Сортування вставкою; 

- Швидке сортування; 

- Бінарний пошук; 

- Множення матриць. 

Для даних алгоритмів таблицю оцінок асемблерних команд для 

усередненого процесора розширено додаванням команд CDQ, IDIV та IMUL. 

Тепер таблиця оцінок має наступний вигляд: 

 

Таблиця 4.2 – Розширена таблиця оцінок команд асемблера для 

усередненого процесора 

Інструкції Оцінка 

add sub 2 

and or xor 2 

call 3,5 

cdq 2 

idiv 32,7 

cmp 1,5 

inc dec not 2 

jmp 2 

jmp by cond 4 

lea 1 

loop 7,5 

mov 1,25 

mul 10 
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Продовження таблиці 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

Нижче, на рисунку 4.6, зображена діаграма оцінок обчислювальної 

складності для вказаних алгоритмів. Невелика обчислювальна складність та її 

причини для базових алгоритмів сортування були описані вище. Загалом, така 

оцінка виходить через те, що в складі цих алгоритмів немає якихось складник 

інструкцій, лише присвоєння, цикли та декілька порівнянь. 

Рисунок 4.6 – Діаграма оцінок обчислювальної складності для 

вказаних алгоритмів 

 

На відміну від них, алгоритм швидкого сортування має більшу оцінку, 

оскільки має рекурсивні виклики, які відбуваються за виконання певних умов. 

Тому справедливо сказати, що алгоритм швидкого сортування є більш 

складним за базові алгоритми сортування. 
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Алгоритм бінарного пошуку хоч і використовує схожу логіку з 

алгоритмом швидкого сортування (розбиття масиву на дві частини та 

рекурсивні виклики), проте є більш складним. Це обумовлено необхідністю 

вираховувати індекс середини масиву для його розділення. А це додаткова 

операція ділення, яка не є занадто простою. 

Алгоритм множення матриць не поступається за складністю алгоритму 

бінарного пошуку. Це обумовлено, по-перше, циклами для проходу по 

матрицям, а по-друге, великою кількістю операцій множення. Хоч сам прохід 

по матриці і не є складним, але операції множення компенсують цю простоту. 

З отриманих результатів обчислювальної складності за критерієм часу 

виконання асемблерних інструкцій можна порівняти схожі за призначенням 

алгоритми сортування, схожі за логікою алгоритми швидкого сортування та 

бінарного пошуку та взагалі ніяк не схожий алгоритм множення матриць.  

 

4.4 Порівняльний аналіз одного алгоритму реалізованого різними 

мовами програмування 

 

Оцінювати та аналізувати алгоритми мовою асемблера досить просто, 

оскільки кожен рядок містить лише одну інструкцію. Ці інструкції не є дуже 

складними з точки зору людського розуміння. Також такі інструкції не можуть 

бути комплексними, як, наприклад, виклик функції, аргументом якої є виклик 

іншої функції. 

Мови програмування високого рівня дозволяють будувати більш 

складні конструкції. Через це деякі метрики для них втрачають свою 

значущість. Наприклад, LOC-метрика для алгоритму написаного на мові 

програмування високого рівня не покаже нічого, крім кількості рядків в які 

«вмістився» цей алгоритм. Саме «вмістився», оскільки такі мови, зазвичай, 

дозволяють написати набір інструкцій одна за одною в декілька рядків, або 

вмістити ту саму логіку в один рядок, використавши якусь складку 

конструкцію. 
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Також, мови програмування високого рівня можуть містити 

конструкції, які не несуть багато сенсу з точки зору логіки алгоритму, але 

можуть використовуватись задля покращення читабельності коду, кращого 

форматування коду тощо. Це, так званий, синтаксичний цукор. Але його 

неправильне використання може призвести до зворотного ефекту – 

погіршення читабельності за зрозумілості коду через велику кількість 

надбудов над простою логікою алгоритму. 

Обчислення метрики, які потребують складних додаткових дій, як 

побудова графу потоку виконання програми для метрики цикломатичної 

складності, може бути невірним або більш складним, оскільки зростає 

складність правильної побудови такого графу. Високорівнені мови можуть 

мати декілька альтернатив для однієї і тієї самої конструкції, наприклад, 

декілька варіантів конструкції циклу. Підрахунок таких метрик сильно 

ускладнюється через необхідність додаткових дій для їх підрахунку. 

Слід врахувати, що деякі підготовчі дії перед обчисленням метрик, як 

побудова графу, підрахунок теоретичного словнику програми тощо, зазвичай, 

прив’язані до конкретної мови програмування. Наприклад, алгоритм який 

будує граф потоку керування для алгоритму мовою С++ не зможе побудувати 

такий самий граф для алгоритму мовою Java. Це обумовлено різною 

семантикою мов та різними конструкціями, що можуть використовуватись. 

Але цей алгоритм можна адаптувати, оскільки семантика цих мов схожа. 

Проте, якщо мови відрізняються кардинально, наприклад, Java та Haskell, то 

з’являється необхідність написання нового алгоритму для іншої мови 

програмування. 

Підрахунок обчислювальної складності за критерієм часу виконання 

інструкцій асемблера теж трішки ускладнюєтся, але не так критично, як, 

наприклад, підрахунок цикломатичної складності. З’являється потреба лише в 

одній додатковій дії – дістати код мовою асемблера, в яку буде зтрансльовано 

алгоритм написаний на високорівневій мові. Далі алгоритм дій не 

відрізняється від вже вище описаного. 
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Існує досить багато способів отримати код мовою асемблера. Для мови 

C++, IDE Visual Studio має вбудовані функції, що дозволяють створити файл з 

кодом мовою асемблера, а також функції, що дозволяють переглянути такий 

код до компіляції. Для мови Java, IDE Intellij Idea у вільному доступі є плагіни, 

які дозволяють переглянути код асемблера, в який буде зтрансльовано 

алгоритм. Python містить бібліотеку, використовуючи яку можна переглянути 

код мовою асемблера. 

Існують додаткові утиліти для різних мов, транслятори, що дозволяють 

отримати код асемблера з мови високого рівня. А також існують вільні 

платформи, які можуть виконати подібну трансляцію коду онлайн. 

Загалом, підрахунок більшості метрик зростає для оцінки алгоритмів 

для мов високого рівня. Але додаткова складність для способу оцінювання 

обчислювальної складності алгоритму за критерієм часу виконання 

асемблерних інструкцій є досить незначною в порівнянні зі зростанням 

складності обчислень для інших метрик. 

 

4.5 Виявлені переваги та недоліки 

 

Під час практичного дослідження ефективності запропонованого 

способу оцінювання складено таблицю оцінок команд асемблера для 

усередненого процесора для команд, що використовуються для реалізації 

популярних алгоритмів сортування, алгоритму бінарного пошуку та множення 

матриць. 

Після порівняння результатів запропонованого способу оцінювання 

обчислювальної складності з вже існуючими аналогами можна стверджувати, 

що запропонований спосіб надає досить точку оцінку складності алгоритму та 

відповідає тенденціям значень інших оцінок. 

При оцінюванні різних алгоритмів за допомогою лише запропонованої 

оцінки отримано досить точний результат, який відповідав теоретичним 

очікуванням щодо відношень складності різних алгоритмів. 
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Дана оцінка є самостійною і може використовуватись незалежно від 

інших аналогів. Також, можна використовувати запропоновану оцінку як 

додаткову характеристику складності алгоритму для оцінки з іншої точки 

зору, яку альтернативні метрики не в змозі врахувати. 

Значною перевагою є гнучкість метрики, оскільки можна «регулювати» 

«усередненість» процесора для конкретного прикладу використання оцінки. 

Аналізуючи оцінку складності алгоритму за критерієм часу виконання 

інструкцій асеблера можна зробити висновок наскільки складно може бути 

зрозуміти такий алгоритм та наскільки складною може виявитись його 

підтримка. Використовуючи дану оцінку досить легко можна порівняти 

якийсь алгоритм з аналогами через те, що оцінка є кількісною, тобто 

результатом є число. 

Таким чином, запропонований спосіб оцінювання обчислювальної 

складності алгоритмів за критерієм часу виконання асемблерних інструкцій, 

має наступні переваги: 

1) Результатом такого аналізу є кількісна характеристика, що значно 

спрощує розуміння та порівняння результатів такої оцінки; 

2) Дану оцінку можна застосовувати як для специфічних, вузько 

напрямлених проектів задля отримання конкретної чіткої оцінки, так і для 

загальної оцінки алгоритму; 

3) Для невеликих алгоритмів досить легко порахувати та 

проаналізувати дану метрику вручну, що зменшує необхідність написання 

автоматизованого коду програми для розрахунків; 

4) За необхідності побудови більш складної таблиці для порівняння 

процесорів та їх оцінок, автоматизація даної метрики є досить простою у 

виконанні, завдяки зрозумілому принципу аналізу даних та алгоритму 

проведення розрахунків. 

Основними недоліками такого методу оцінювання можна виділити: 
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- Необхідність побудови таблиці з усередненими оцінками для 

різних процесорів, але така таблиця не потребує доповнень чи змін, доки не 

з’явиться необхідність зміни наборів процесорів, для яких проводиться аналіз; 

- Необхідність додаткової операції отримання коду мови асемблера, 

яку можна автоматизувати вже існуючими способами. 
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Висновки до розділу 4 

 

Після порівняльного аналізу результатів оцінки складності алгоритму 

за допомогою відомих метрик та запропонованого способу можна 

стверджувати, що оцінка за критерієм часу виконання асеблерних команд 

відображає реальну складність алгоритмів. Запропонована оцінка має таку 

саму тенденцію значень оцінок, як і вже відомі аналоги. Запропонований 

спосіб оцінки враховує особливості реалізації алгоритму у вигляді 

використаних команд асемблера. За допомогою оцінки різних алгоритмів 

запропонованим способом складено характеристику алгоритму: чому він є 

повільнішим або швидшим за інші, що повністю відповідає аналітичним 

міркуванням. 

Спосіб оцінки складності алгоритму за критерієм часу роботи 

асемблерних інструкцій має незначні недоліки, які легко компенсуються 

автоматизацією підрахунку оцінки. В той час як головною перевагою є змога 

оцінити алгоритм з низькорівневої точки зору, що неможливо 

використовуючи оцінки-аналоги. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

В роботі проаналізовано теоретичне підґрунтя часової, просторової та 

обчислювальної складності програмних алгоритмів. Проведено порівняльний 

аналіз існуючих способів кількісної оцінки обчислювальної складності 

алгоритмів. 

Пісня аналізу існуючих способів оцінки обчислювальної складності 

алгоритмів виявлено, що актуальним питанням є врахування особливостей 

процесора, його характеристик, для оцінки обчислювальної складності 

алгоритму. 

Кожен алгоритм для виконання його процесором буде перетворено в 

набір команд асемблера. Саме тому, вирішено запропонувати новий спосіб 

оцінки обчислювальної складності заснований на оцінці інструкцій асемблера. 

Чим більше часу потребує команда для свого виконання, тим більша її 

обчислювальна складність. Використання таких команд підвищує 

обчислювальну складність алгоритму, тобто підвищує складність розуміння 

такого алгоритму людиною, підвищує складність подальшої підтримки такого 

алгоритму. 

В роботі описано спосіб оцінки який врахує час виконання інструкцій 

асемблера, як один з найважливіших параметрів процесора для оцінки. 

Описано алгоритм за яким створюється таблиця оцінок команд асемблера для 

усередненого процесора. Маючи таку таблицю необхідно лише просумувати 

оцінки для кожної команди використаної в реалізації алгоритму. 

Після проведення порівняльного аналізу відомих способів оцінки 

обчислювальної складності, які враховують різні аспекти алгоритму, та 

запропонований спосіб оцінки. Запропонований спосіб показав таку саму 

тенденцію оцінок для різних алгоритмів, як і вже відомі аналоги, що дає змогу 

стверджувати справедливість оцінки та її відповідності реальній ситуації. 
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Також, проведено порівняльний аналіз різних програмних алгоритмів за 

допомогою запропонованої оцінки. Результати підтвердили теоретичні 

висновки щодо складності алгоритмів, що оцінювались. 

Дана оцінка може використовуватись як самостійна, незалежна оцінки 

обчислювальної складності алгоритму, оскільки зберігає тенденції 

оцінювання інших відомих аналогів. А також, може бути використана як 

додаткова оцінка, для того щоб подивитись на алгоритм з іншої, більш 

«дрібнозернистої» точки зору. 

Перевагами запропонованої оцінки є її кількісний результат, який легко 

розуміти та порівнювати; простота ручної оцінки через простий алгоритм дій 

для оцінки алгоритму; простота автоматизації запропонованого способу 

оцінки; гнучкість оцінки через можливість регулювати «усередненість» 

процесора. 

Недоліками є необхідність додатковий попередніх дій перед оцінкою – 

підрахунок таблиця оцінок команд та необхідність додаткової операції 

трансляції алгоритму на мову асемблера для оцінки алгоритму. 
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