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of pairwise comparisons the weighted coefficients of indices are formed. In the se-
cond stage the absolute values of indices are defined by experts. After translation
the absolute values in the relative ones the comprehensive quality indicator is cal-
culated.

To realize the following approach it’s necessary to provide with possibility of
expert estimates and indices values storage. In the common case in the process of
quality estimation experts of different specialization are involved. Experts can not
always be personally at the place of expertise holding (illness, business trip, ac-
commodation in another town etc.). The estimation takes place repeatedly for dif-
ferent objects (e.g. graduate student, education process, resources) and at different
levels (department, faculty, university). Information system should also provide the
calculation of comprehensive quality indicator, which is used for taking the deci-
sions.

After performing the modern tools review for software development and tak-
ing into account the system requirements in the given work it’s offered to use the
J2EE technology. For this the following reasons can be named: it’s cross-platform,
has open source libraries, contains large number of technologies for distributed
systems development etc. For data storage the DBMS MySQL is chosen. It’s an
open source code DB, which is simple to use, easy to customize and control.

The developed software performs following functions: providing expert inter-
views, defining the weight coefficients of indices, calculating relative values and
comprehensive quality indicator.

A graduate student, an education process or university in a whole can be used
as the quality estimation object. As a test example the realization of methodology
of graduate students’ estimation will be used.

As far as new requirements constantly appear, the developed software will be
researched by the maintenance criterion.

Thus the developed software would allow essentially improve the effective-
ness of education quality management at the university level.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСIВ ТЕСТУВАННЯ
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Із швидким розвитком процесів розробки програмних продуктів, вини-
кає необхідність в підвищенні їх якості. Оцінка розмірів проекту і трудовит-



5

рат, необхідних для реалізації вимог проекту, є першим і найбільш важли-
вим кроком в процесі планування розробки програмного проекту. Для оцiнки
використовують методи 2-х типiв: статистичнi та методи моделювання. Ста-
тистичнi моделі використовують власні бази даних, що описують сотні тисяч
проектів, і математичний апарат. Процеси, що підлягають оцінці розділяють-
ся на декілька груп. На основі наявних даних висувається гіпотеза про пев-
ний вигляд розподілу досліджуваної величини. Отримані гіпотези перевіря-
ються за допомогою критеріїв згоди. Iнший підхід до моделювання процесів
розробки грунтується на моделюванні станів динамічних систем.

Розглянемо оцінювання процесу тестування в розробці програмних про-
дуктів. Основним артефактом процесу тестування є належним чином задоку-
ментований і супроводжуваний дефект. Супровід означає ведення історії змі-
ни статусу дефекту від запропонованого до виправленого. Дефект — будь-
яка невідповідність вимогам до системи.

Розглянемо деякий продукт P, що підлягає тестуванню. Передбачимо,
що необхідний рівень якості і графік виконання робіт були встановлені на
початку процесу розробки. Введемо наступні основні параметри моделі:

1. r(t) – кількість помилок, що залишилися та підлягають виправленню у
момент часу t. Ця величина вважається неперервною,

2. wf – розмір команди тестувальників
3. sc – складність проекту - одиниця виміру характеризуюча складність

реалізації проекту
4. t – час, вимірюваний в годинах
5. V – параметр, що характеризує якість процесу тестування
6. ef(t) – ефективні трудовитрати у момент часу t - час витрачені коман-

дою на виконання своїх обов'язків
er(t) – величина, що характеризує опір зменшенню помилок у момент

часу t, дозволяє врахувати факт появи нових помилок в процесі тестування.
Для побудови моделі вводиться 3 припущення на підставі аналогій з ві-

домими системами і законами:
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Пов’яжемо ці припущення за допомогою наступного відношення
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Отримаємо диференціальне рівняння, що описує поведінку системи:
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Для здобуття оцінки, модель необхідно ініціалізувати в деякій початко-
вій точці, задавши передбачувану кількість помилок у цей момент. Побудо-
вана системі є лінійною та має незворушну точку в початку координат. Ця
точка являється стійким вузлом тільки при правильному виборі коефіцієнтів.
При невірному використанні ця точка може мати характер центра. За рахунок
змінення параметрів системи можна передбачати різні результати проекту.
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ

Современные предприятия не могут идеально синхронизировать все
этапы производства и поставки продукции. Неизбежная рассогласованность
ритма производства, дискретность процесса поставок, возможность случай-
ных колебаний в интенсивности потребления или длительности интервалов
между поставками вынуждают создавать в системах снабжения запасы. Хра-
нение запасов во многих случаях обходится дешевле, чем любой другой спо-
соб обеспечения ритмичного производства: резервные производственные
мощности (их лучше использовать для освоения новой продукции), трудовые
ресурсы, экстренные поставки и т.п. Избыточные или недостаточные запасы
могут привести к значительным финансовым потерям. [1]

Для решения задач управления запасами разработаны и применяются
соответствующие модели. Исходные данные для задач управления запасами
(спрос, цены, временные задержки, ограничения) подвержены заметному
влиянию случайных факторов и, кроме того, могут меняться во времени на
интервале планирования. Для решения реальных задач управления запасами
необходимо прогнозирование перечисленных данных. [1]

Методы прогнозирования можно разделить на три основные группы:
- методы экспертных оценок;
- методы прогнозирования временных рядов;
- казуальные методы. [2]
В случае, когда необходимо прогнозировать спрос по множеству но-

менклатур, экспертные методы не подходят из-за дороговизны, а казуальные
методы не подходят, в силу необходимости проведения очень большого объ-
ема работ. Наиболее приемлемыми являются методы прогнозирования вре-
менных рядов.


