
Лабораторна робота № 3 
(4 години) 

Тема: Розробка та специфікація вимог до програмної системи  
Мета: Здобути навички аналізу, розробки та специфікації вимог до програмного 

забезпечення 

Питання до вивчення 
1. Розробка бачення системи 
2. Аналіз та розробка вимог до системи 
3. Специфікація вимог до системи 
 

Теоретичні відомості 
Вимоги (requirements) до програмного забезпечення – це можливості або умови, яким 

повинна відповідати система або проект. Вимоги можуть виражатися у вигляді текстових 
тверджень і графічних моделей. 

Розробка вимог може включати виявлення вимог (збір, розуміння, розгляд та 
з'ясування потреб зацікавлених осіб), аналіз (перевірка цілісності і закінченості), 
специфікація (документування вимог) та верифікація (перевірка правильності). 

 
Класифікація вимог 

Згідно класифікації FURPS+ вимоги діляться на такі категорії, які можна згрупувати в 
три групи: 
Функціональні вимоги 

• Функціональні (Functionality) – те, що хоче користувач – властивості, можливості, 
безпека. 

Нефункціональні вимоги (якість) 
• Зручність (Usability) – зручність для користувача, естетика, документація. 
• Надійність (Reliability) – частота відмов, здатність до відновлення, передбачуваність 

поведінки, точність. 
• Продуктивність (Performance) – швидкість, час відгуку, пропускна здатність, 

споживання пам’яті та інших ресурсів. 
• Підтримуваність (Supportability) – здатність до тестування, розширення, 

обслуговування, адаптації, конфігурування, моніторингу. 
+ Обмеження (constraints) 

• Проектування (Design) – обмеження з боку зовнішніх пристроїв, баз даних та ін. 
• Реалізації (Implementation) – дотримання стандартів чи технологій програмування, 

застосування TDD, тощо. 
• Інтерфейсу (Interface) – взаємодія з іншими системами. 
• Фізичні обмеження (Physical) – апаратна і програмна платформа, кінцеві пристрої, 

монітори, сенсорні екрани. 
 

Методи виявлення вимог 
• Інтерв'ю, опитування, анкетування 
• Мозковий штурм, семінар 
• Спостереження за виробничою діяльністю, «фотографування» робочого дня 
• Аналіз нормативної документації 
• Аналіз моделей діяльності 
• Аналіз конкурентних продуктів 
• Аналіз статистики використання попередніх версій системи 



Аналіз вимог 
Вимоги схильні до проблем двозначності, неповноти, і неузгодженості. Їх усунення на 

етапі розробки вимог стоїть на кілька порядків менше, ніж усунення цих ті ж проблеми 
на пізніх стадіях розробки. Аналіз вимог спрямований на вирішення даних проблем. 
Існує технічний компроміс між занадто невизначеними вимогами та вимогами настільки 
деталізованими що вони: 

1. вимагають багато часу для розробки, іноді навіть ризикують застаріти до кінця 
розробки 

2. обмежують можливі способи реалізації 
3. є занадто дорогими 

Документування вимог 
Вимоги до програмної системи представляються у вигляді артефактів: 

• Модель прецедентів (use case model) – набір типових сценаріїв використання системи. 
Описує функціональні (поведінкові) вимоги. 

• Додаткова специфікація (supplementary specification). Містить нефункціональні вимоги, 
такі як вимоги до продуктивності, звітності, документування, підтримки, ліцензування. 

• Словник термінів (glossary). Визначає важливі терміни і визначення. 
• Бачення (vision). Узагальнює найважливіші високорівневі ідеї та вимоги, покладені в 

основу  розробки системи. Це короткий оглядовий документ для швидкого ознайомлення 
з проектом. 

• Бізнес-правила (business rules). Бізнес-правила або правила предметної області описують 
вимоги або політики, які виходять за рамки одного проекту, наприклад, політика 
компанії, організація бухобліку, державні норми оподаткування, закони. Можуть бути 
представлені у додатковій специфікації або окремим артефактом. 
 

Завдання до виконання 
1. Ознайомитися з теоретичним матеріалом з теми. 
2. Сформувати команди чисельністю 3–5 осіб та вибрати тему навчального міні-проекту 

(по одному проекту на команду). 
3. Проаналізувати потенційну програму з точки зору замовника та розробити документ 

«бачення проекту» (vision). 
4. В ході роботи над вимогами формувати словник термінів (глосарій). 
5. Розробити модель випадків використання системи. 
6. Розробити додаткову специфікацію. 

 
 

Контрольні питання  
1. Що таке вимоги до програмної системи? 
2. Як класифікують вимоги? Які основні груми вимог можна виділити? 
3. Які бувають джерела вимог? 
4. Які вам відомі способи виявлення вимог? 
5. Що таке «бачення» системи (vision) та рамки системи (scope)? 
6. Як формулюються функціональні вимоги? 
7. Якими артефактами представляються вимоги? 
8. Що означає «недвозначність вимоги»? 
9. Що являє собою варіант використання системи? 
10. Що описує додаткова специфікація? 
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Додаток 1 

Технічне завдання 
Технічне завдання – результат виявлення вимог до системи. Зазвичай створюється на 

основі затверджених шаблонів. Шаблон визначає структуру, зміст і стиль документа. 
Окрім формулювання вимог технічне завдання включає також проектні питання. На 

початку документа викладають бізнес-контекст проекту, учасників проекту та основні 
обмеження. В кінці подають план-графік робіт, бюджет, ризики, документацію та ін. 

Приклад змісту технічного завдання: 
 

1. Вступ. 
1.1. Мета і масштаб проекту 
1.2. Діловий контекст 
1.3. Учасники проекту 
1.4. Ідеї рішень 
1.5. Огляд документу 

2. Системні сервіси 
2.1. Границі системи 
2.2. Функціональні вимоги 
2.3. Вимоги до даних 

3. Системні обмеження 
3.1. Обмеження стосовно інтерфейсу 
3.2. Обмеження стосовно продуктивності 
3.3. Обмеження стосовно безпеки 
3.4. Експлуатаційні обмеження 
3.5. Політичні та юридичні обмеження 
3.6. Інші обмеження 

4. Проектні питання 
4.1. Невирішені проблеми 
4.2. Попередній календарний план 
4.3. Попередній кошторис 

Додатки 
Глосарій 
Бізнес-документи і форми 
Посилання 

 


