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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

Скласти опис передпроектної документації (Software Requirement Specifications).

Мета роботи: вивчити основні етапи створення передпроектної документації (SRS).

Задача: використати приклад SRS для створення передпроектної документації згідно 
індивідуальної темі для виконання лабораторних робіт.

Короткі теоретичні відомості

Специфікація  вимог  до  програмного  забезпечення  (SRS)  є  описом  інформаційної
системи та відповідного програмного забезпечення, які повинні бути розроблені. Це
включає викладення функціональних та нефункціональних вимог, і може включати в
себе  набір  прецедентів,  що  описують  взаємодію  користувачів  буде  з  програмним
забезпеченням.
Специфікація  програмного  забезпечення  встановлює  основу  для  угоди  між
замовниками  та  підрядниками  або  постачальниками  про  те,  що  має  зробити
програмний продукт. Специфікація програмного забезпечення дозволяє чітко оцінити
потреби, перш ніж проект може початися і знижує витрати на переробку проекту. Слід
також  забезпечити  реальну  основу  для  оцінки  собівартості  продукції,  ризики  та
графіки. Для відповідності вимогам, повинно бути повне і чітке розуміння продуктів,
які будуть розроблені або розробляються. Це досягається уточненням з докладними і
безперервними  ітераціями  з  командою  проекту  та  замовником  до  завершення
програми.

Завдання:

1. Вивчити вимоги до передпроектної документації.
2. Скласти опис передпроектної документації  для об'єкта проектування.
3. Скласти 5-7 приймальних тестів для ПО об'єкта проектування.
4. Оформити технічне завдання згідно опис передпроектної документації 
(використовувати рекомендації IEEE 830).

Зміст звіту:

1. Мета роботи.
2. Завдання роботи.
3. Оформлення результатів роботи.
4. Перевірити цілістність .
5. Висновки.

Контрольні питання

1. Чому IEEE 830 можливо використовувати для сучасних програмних комплексів.
2. Як вносяться зміни в затверджений документ SRS?
3. Яким документом нормуються відносини між замовником та виконавцем, які не 

стосуються технічного завдання (юридичні, економічні)?



Рекомендована література

1. Software requirements specification
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_requirements_specification

2. SRS – Software requirements specification IEEE 830
http://www.math.uaa.alaska.edu/~afkjm/cs401/IEEE830.pdf

3. Software Requirements Specification Template
https://www.google.com.ua/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjAH&url=ht
tp%3A%2F%2Fwww.tricity.wsu.edu%2F~mckinnon%2Fcpts322%2Fcpts322-srs-
v1.doc&ei=XW3LVIi9J8XxUJTeg7AC&usg=AFQjCNFAjiVyGcDc9i73-
LPtY56kUJMqPQ&sig2=qVaPVN3ByCLq1cpqaMU9dQ

4. SRS Example - Computer Science and Engineering
https://www.google.com.ua/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAI&url=http
%3A%2F%2Fwww.cse.msu.edu%2F~chengb%2FRE-491%2FPapers%2FSRSExample-
webapp.doc&ei=XW3LVIi9J8XxUJTeg7AC&usg=AFQjCNFfJ46bf_7grmS-
fT75fUkqkf5Zaw&sig2=_Df8hKqwY8hcWYCGbq9gqQ



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

Практична робота з системами багтрекінгу.

Мета роботи: Вивчити типові життєві цикли розробки програмного забезпечення. 
Усвідомити методику роботи з багтрекінгом, навчитися створювати питання, задавати їх 
статус, а також навчитися оперувати статистикою багтрекінга.

Задача: Вивчити зміст прикладу інформаційної системи та створити опис життєвого циклу 
розробки відповідного програмного забезпечення. Використовуючи систему багтрекінга 
MantisBT або подібну необхідно ознайомитися веденням журналу для повного циклу 
розробки та тестування, відтворити статуси для питання (ticket) та ролі у процесі розробки 
програмного забезпечення.

Короткі теоретичні відомості

MantisBT –  це  система  ведення  журналу  помилок  та  завдань  при  розробці  програмного
забезпечення та  інших продуктів  ІТ.  Система дозволяє відтворити весь  цикл розробки та
тестування від створення питання (ticket) до закриття завдання. Протягом життєвого циклу
кожне питання має свій статус  та змінюється відповідальними особами за певний процес
розробки. Система MantisBT має такі мінімальні вимоги для встановлення:

Operating System: Windows, OS X, OS/2, Linux, Solaris, BSD (all)
Web Server: Microsoft IIS або Apache
PHP: Version 5.2 or higher
Database: MySQL 4.1 or higher, MS SQL, PostgreSQL, and DB2

Завдання

Використовуючи систему багтрекінга MantisBT або подібну необхідно виконати наступні дії:
- створити питання (ticket)
- видалити питання
- змінити статус
- додати коментар
- прикріпити файл
- ознайомитися з журналом змін
- ознайомитися з виведенням статистики.

Хід виконання роботи:

1. За допомогою демо-акаунта увійти до сторінки 
http://www.mantisbt.org/demo/my_view_page.php
2. Виконати завдання з лабораторної роботи з питаннями і статусами.
3. Підготувати знімки екранів по крокам для оформлення протоколу.
4. Вивчити маршрут проходження питання від моменту створення до моменту закриття.
5. Вивчити ролі керівника проекту, архітектора, програміста і тестувальника в
маршруті проходження питання.

Зміст звіту

1. Мета роботи.
2. Завдання роботи.



3. Оформлення результатів роботи.
4. Створити опис життєвого циклу розробки програмного забезпечення інформаційної 
системи.
5. Опис маршрутів та ролей в питаннях 4 і 5 порядку виконання роботи.
6. Висновки.

Контрольні питання

1. Опишіть життєвий цикл питання (ticket) у системі багтрекінгу? Як це пов’язано з 
життєвим циклом виправлення помилок в процесі розробки ПО?
2. Чи дозволяє система MantisBT проводити експертний аналіз програмного коду 
алгоритмічних мов програмування ООП?



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

Розробка поетапного плану проекту.

Мета роботи: Скласти і описати поетапний план проекту.

Задача: розробити поетапний план проекту, створити діаграму Ганта, розбити проект на 
етапи, визначити обсяги постачання готового продукту в кожному проекті, розробити 
відповідну документацію. Для кожного етапу розрахувати риски та розробити список анти-
рискових заходів. 

Короткі теоретичні відомості

Wiki:  Діаграма  Ганта  (англ.  Gantt  chart,  також  стрічкова  діаграма,  графік  Ганта)  -  це
популярний тип діаграм, який використовується для ілюстрації плану, графіка робіт за будь-
яким проектом. Є одним з методів  планування та управління проектами. Перший формат
діаграми був розроблений Генрі Л. Гантом (Henry L. Gantt, 1861-1919) у 1910 році. Діаграма
Ганта  являє  собою  відрізки  (графічні  плашки),  розміщені  на  горизонтальній  шкалі  часу.
Кожен відрізок відповідає окремому завданню або підзадачі. Завдання і підзадачі, складові
плану,  розміщуються  по  вертикалі.  Початок,  кінець  і  довжина  відрізка  на  шкалі  часу
відповідають  початку,  кінцю  і  тривалості  завдання.  На  деяких  діаграмах  Ганта  також
показується  залежність  між  завданнями.  Діаграма  може  використовуватися  для
представлення  поточного  стану  виконання  робіт:  частина  прямокутника,  що  відповідає
завданню,  заштриховується,  відзначаючи  відсоток  виконання  завдання;  показується
вертикальна лінія, що відповідає моменту «сьогодні».

Завдання

1) Опис об'єкту взяти з SRS  в лабораторній роботі № 1.
2) Використовувати методологію створення програмного забезпечення: upper/lower design 
methods.
3) Створити поетапний план для об'єкта проектування за допомогою OpenProj або 
аналогічного програмного забезпечення.
4) Оформити діаграму Ганта для етапів проекту.
5) Оформити для кожного етапу проекту список рисків, їх вплив на проект та ймовірність 
виникнення.
6) Для кожного риску розробити список анти-рискових заходів.

Хід виконання роботи:

1) Розробити план проекту для об'єкта проектування.
2) План проекту повинен містити мінімум 5-7 етапів.
3) Оформити список готових частин інформаційної системи, яка буде поставлятися в 
кожному етапі.
4) Оформити список рисків, їх вплив на проект та ймовірність виникнення.
5) Оформити для кожного риску список анти-рискових заходів.
6) Оформити діаграму Ганта для етапів проекту.

Зміст звіту

1. Мета роботи.
2. Завдання роботи.



3. Оформлення результатів роботи.
4. Висновки.

Контрольні питання

1. Чи захищає використання діаграми Ганта від неправильної побудови плану проекту?
2. Як необхідно синхронізувати виконання плату проекту з анти-рисковими заходами?
3. Чому процес виявлення рисків виконання проекту є важливим для подальших етапів 
розробки? 



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

Модульне тестуваня (Unit-тести) та рефакторинг. 

Мета роботи: оволодіти навичками створення програмного забезпечення за метолологією 
TDD та ознайомитися з процедурами рефакторинга.

Задача: 
1. Використовувати методологію Test Driven Development для створення класів архітектурної 
програмної моделі.
2. Скласти тестові сценарії, які продемонструють функціювання всіх методів проектованої 
моделі.
3. Виконати юніт-тестування складових частин (внутрішніх класів), що реалізують об'єкт 
моделювання.
4. Виконати "зовнішнє" юніт-тестування для API.
5. Провести рефакторинг коду програми, для поліпшення реалізації. 

Короткі теоретичні відомості

Розробка через тестування (англ. тест-Driven Development, TDD) - техніка розробки 
програмного забезпечення, яка грунтується на повторенні дуже коротких циклів розробки: 
спочатку пишеться тест, що покриває бажану зміну, потім пишеться код, який дозволить 
пройти тест, і під кінець проводиться рефакторинг нового коду до відповідних стандартів.
Рефакторинг (англ. refactoring) - процес зміни внутрішньої структури програми, що не 
зачіпає її зовнішньої поведінки і має на меті полегшити розуміння її роботи. В основі 
рефакторинга лежить послідовність невеликих еквівалентних (тобто таких, що зберігають 
поведінку) перетворень. Оскільки кожне перетворення маленьке, програмісту легше 
простежити за його правильністю, і в той же час вся послідовність може привести до істотної
перебудови програми і поліпшенню її узгодженості і чіткості.
Модульне тестування, або юніт-тестування (англ. unit testing) - процес у програмуванні, що 
дозволяє перевірити на коректність окремі модулі вихідного коду програми. Ідея полягає в 
тому, щоб писати тести для кожної нетривіальної функції або методу. Це дозволяє досить 
швидко перевірити, чи не призвело чергову зміну коду до регресії, тобто до появи помилок у 
вже відтестованих місцях програми, а також полегшує виявлення та усунення таких помилок.

Завдання

1. Розробити методику випробувань з використанням ISO/IEC/IEEE 29119.
2. Розробити код програми архітектурної моделі. Використовувати Test Driven Development.
3. Провести рефакторинг коду програми, щоб задовольнити вимоги технічного завдання.

Зміст звіту

1. Мета роботи.
2. Завдання роботи.
3. Оформлення результатів роботи:
3.1. Опис юніт тестів. Опис методити випробувань за ISO або IEEE стандартом.
3.2. Опис застосування TestDrivenDevelopment для конкретної реалізації класів програмної 
моделі.
3.3. Опис процедур рефакторинга для коду програми для конкретних випадків поліпшення 
API і архітектури класів.



3.4. Опис методики випробувань з використанням ISO/IEC/IEEE 29119 або IEEE_829
4. Висновки.

Контрольні питання

1. Чи є розробка нового функціоналу програми рефакторингом?
2. Які основні види рефакторингу існують?
3. Чому методологія TDD є більш ефективною та економить час при тестуванні?
4. Які основні види ассертів ви знаєте?
5. Опишіть цикл розробки програмного забезпечення за допомогою методології TDD?
6. Яким чином забезпечується покриття коду та покриття тестами в методології TDD?



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

Система автоматичного створення довідника користувача та оформлення
коду за допомогою Coding Convention.

Мета роботи: за допомогою системи генерації довідника користувача створити 
документ у форматі PDF і HTML для архітектурної програмної моделі.

Задача:

1. Вивчити теги системи генерації керівництва користувача.
2. Створити опис для всіх класів API з описом призначення кожного класу, методів 
класу і членів класу.
3. Згенерувати документацію у форматах PDF, HTML.

Короткі теоретичні відомості

Генератор документації є програмний інструмент, який генерує документацію з 
програмного забезпечення призначена для програмістів (API документацію) або 
кінцевим користувачам (End-User Guide), або обидва з набору спеціально 
прокоментував файли вихідного коду, а в деяких випадках, бінарні файли.
Документ генерації можна розділити на кілька типів документів:
- Пакетні документи (все автоматизовано документи)
- Інтерактивні документи (документи, які не можуть бути отримані автоматично)

Завдання

1. Для кожного з класів API в код програми додати теги з описом керівництва 
користувача для архітектурної програмної моделі.
2. Обрати Coding Convention. Оформити код програми згідно Coding Convention.
2. Встановити налаштування системи автоматичного створення керівництва 
користувача.
3. Згенерувати HTLM документацію керівництва користувача.
4. Згенерувати PDF документацію керівництва користувача.

Зміст звіту

1. Мета роботи.
2. Завдання роботи.
3. Оформлення результатів роботи:
3.1. Опис тегів, які використовуються для генерації документації.
3.2. Документи керівництва користувача у форматі HTML, PDF.
4. Висновки.

Контрольні питання

1. Які основні види тегів для генерації документації ви знаєте?
2. Опишіть цикл розробки довідника користувача?
3. Яким чином забезпечується створення коментарів у програмному коді для 
довідника користувача?



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6

Системи контролю версій SVN, GIT.

Мета роботи: за допомогою системи контролю версій завантажити коди програми у 
репозіторій. Відтворити типовий цикл розробки програмного забезпечення з 
використанням системи контролю версій.

Задача:

1. Вивчити основні команди роботи з репозіторіями.
2. Завантажити код програми у репозіторій.
3. Показати основний цикл роботи з програмним кодом за допомогою системи 
контролю версій.

Короткі теоретичні відомості

Система керування версіями (від англ Version Control System, VCS або Revision Control
System.) – це спеціальне програмне забезпечення для полегшення роботи з 
інформацією, яка часто змінюється. Система керування версіями дозволяє зберігати 
декілька версій одного і того ж документа, при необхідності повертатися до більш 
ранніх версій, визначати, хто і коли зробив ту чи іншу зміну, керувати гілками 
різноманітних версій програми.

Завдання

1. Обрати безкоштовну систему репозиторія для системи контролю версіями, 
наприклад projectlocker, або інш.
2. Встановити клієнтське безкоштовне програмне забезпечення для роботи с системою
контролю версій (GIT, SVN clients).
3. Протягом роботи над лабораторними роботами 2-6 використовувати систему 
контролю версіями.
4. Описати цикл розробки програмного забезпечення з використанням системи 
контрою версій.

Зміст звіту

1. Мета роботи.
2. Завдання роботи.
3. Оформлення результатів роботи:
3.1. Опис команд, які використовувалися протягом виконання роботи з системою 
контролю версіями.
3.2. Лістинг каталогів у репозиторію для програмних кодів для л.р. 2-6.
4. Висновки.

Контрольні питання

1. Які основні команди для роботи з системою контролю версій ви знаєте?
2. Опишіть цикл розробки програмного забезпечення з використанням системи 
контролю версій?
3. Які типові помилки трапляються при роботі з системою контролю версій під час 
розробки програмного продукту? Як уникнути таких помилок?


