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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Навчальний курс “Аналіз вимог до програмного забезпечення” є складовою 

частиною більш загального курсу “Програмна інженерія”. Метою курсу є 

вивчення методології збору та аналізу вимог до програмного забезпечення як 

передпроектної стадії його розробки на основі системного підходу.  

Головним завданням курсу є формування у студентів професійних компе-

тенцій у сфері розробки і керування ІТ-проектами та необхідних навичок у 

розробці вимог до програмного забезпечення як складової частини процесу 

реалізації програмних проектів.  

Курс орієнтований на вивчення основних підходів, методів і засобів роботи 

з вимогами  на всіх етапах життєвого циклу вимог до програмного продукту.  

В результаті вивчення курсу студент повинен: 

 отримати базові знання принципів виявлення, розробки, документування, 

корегування, планування і аналізу вимог в ІТ-проектах та знання про роль 

прототипів, моделей і інструментальних засобів у проведенні аналізу; 

 вивчити основні моделі життєвого циклу вимог в ІТ-проектах; 

 засвоїти методи і засоби розробки вимог для розв’язування прикладних 

системних задач; 

 засвоїти поняттєвий апарат бізнес-моделювання; 

 набути практичних навичок виявлення, розробки, документування, 

корегування та планування роботи з вимогами з застосуванням сучасних 

інструментальних засобів; 

вміти: 

 працювати у складі робочої групи на засадах процесного підходу; 

 самостійно виявляти, аналізувати, систематизувати, документувати і вери-

фікувати вимоги до програмного продукту; 

 визначати границі проекту та оцінювати доцільність реалізації програмного 

продукту. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

«АНАЛІЗ ВИМОГ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

 

 

№ 

п.п. Назва змістового модуля та теми 

Змістовий модуль 1 

Вимоги: поняття, класифікація, збір і реєстрація 

1 Концепція програмного виробу та границя програмного проекту.  

2 Вимоги до програмного виробу: типи, властивості та взаємозв’язок.  

3 Виявлення вимог та збір вимог. 

4 Документування вимог. 

Змістовий модуль 2 

Аналіз і керування вимогами 

5 Аналіз специфікації вимог.  

6 Управління вимогами. 

7 Інструментальні засоби аналізу і керування вимогами.. 

 Разом годин : 120 
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ЗМІСТ  

ДИСЦИПЛІНИ  

«АНАЛІЗ ВИМОГ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

Змістовий модуль 1. Вимоги: поняття, класифікація, збір і реєстрація. 

Тема 1. Концепція програмного виробу та границя програмного 

проекту. 
 

Зміст теми. 

Поняття і аналіз предметної області. Аналіз реалізовності проекту в межах 

предметної області. Визначення цілей розробки та меж її дії. Документування 

концепції і границь проекту. 

Мета теми: 

1. Ознайомити студентів із поняттям предметної області взагалі та області, в якій 

має функційонувати програмний виріб. 

2. Викласти зміст межі стиковки програмного продукту з об’єктами предметної 

області і охарактеризувати функції, які має взяти на себе створюваний продукт 

як новий компонент предметної області.  

3. Викласти зміст створення концепції програмного виробу як етапу розробки 

особливої ваги та дослідити економічну доцільність проекту в цілому і його 

реалізовність у досягнеенні бізнес-цілей при часових і фінансових обмеженнях.  

4. Подати формат документування концепції та границь проекту. 

 

Методичні вказівки до теми. 

При вивченні змісту теми звернути увагу на зміст поняття предметної області, 

методи і цілі її аналізу, а також на дослідження особливостей інтеграції передба-

чуваного програмного виробу до предметної області та оцінку його ефективності 

в реалізації бізнес-вимог.  

Словник. 

ІТ-проекти – проекти, де застосовуються інформаційні технології (до них 

відноситься  розробка програмного забезпечення інформаційних\автоматизованих 

систем). 
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Бизнес-модель – спосіб фірми (організації), в який вона створює цінності (чи 

послуги) та отримує прибуток. 

Бізнес-проблема – розрив між бажаним і реальним станом бізнес-моделі (грунт 

для впровадження засобів автоматизації). 

Бізнес-контекст – середовище, в якому виникла бізнес-проблема. 

Предметна область – частина реальної дійсності в контексті впровадження 

програмного виробу. 

Концепція –відображення задумки клієнта (потенціального замовника), представ-

леної в текстовому вигляді, чи графічній формі (наприклад, засобами UML). 

Мета проекту – те, чим має закігнчитись задуманий проект. 

Бізнес-мета проекту – створення додаткової вартості, скорочення витрат, покра-

щення умов праці, тощо. 

Границя проекту – сукупніть обмежень, що відділяють частину предметної 

області, яка контролюється учасниками проекту від області, що знаходиться поза 

межами їх компетенції. 

Результат проекту – значимі для бізнесу наслідки результатів впровадження 

програмного продукту (рівень реалізації бізнес-цілей). 

Системний аналітик – спеціаліст з розв’язування складних організаційно-

технічних проблем, що мають міждисциплінарну природу, який використовує в 

своїй діяльності принципи загальної теорії систем та методи системного аналізу. 

Література [1-4] 

 

Питання для самоконтролю. 

 

1. Дайте визначення програмної системи. 

2. Як ви розумієте поняття «програмний продукт»? 

3. Визначте поняття предметної області. 

4. Які цілі аналізу предметної області? 

5. Дайте характеристику структурного аналізу. 

6. Порівняйте структурний і об’єктний аналіз. 

7. Які методи аналізу ви знаєте? 
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8. Що таке бізнес-мета проекту? 

9. Наведіть визначення понять бізнес-мети і бізнес-правил. 

10. Опишіть роль  бізнес-моделі в контексті формулювання бізнес- мети проекту. 

11. Що являє собою бізнес-проблема? 

12. Який зв’язок між бізнес-проблемою і бізнес-контекстом виробу? 

13. Що таке границя проекту? 

14. Опишіть своє розуміння поняття «концепція проекту». 

15. Хто створює концепцію проекту? 

16. Наведіть характеристику змісту документу про концепцію. 

17. Що є результатом проекту? 

18. Яккі функції у системного аналітика? 

Тема 2. Вимоги до програмного виробу: типи, властивості та взаємозв’язок. 

 

Зміст теми. 

Визначення вимог,  класифікація та властивості вимог (вимоги до вимог). 

Особливості розробки вимог до програмних систем. 

Мета теми: 

Ознайомити студентів з поняттям вимоги, типами вимог (нефункціональні, функ-

ціональні, системні) та вимогами до змісту вимог. 

Методичні вказівки до теми. 

При опануванні  теми звернути особливу увагу на те, якими мають бути самі 

вимоги , а також на використання цих ознак в аналізі вимог. 

Словник. 

Вимога до програмної системи – це визначення функціональності програмної 

системи, яка необхідна замовнику для досягнення бізнес-цілей, зафіксованих 

специфікацією, контрактом, стандартом, або іншими формальними документами 

(поняття вимоги визначається стандартом). 

Специфікація програмного продукту – повний опис поведінки системи, запропо-

нованої для створення. 
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Технічне завдання – вихідний документ на розробку програмної системи, який 

визначає основне призначення системи, її технічні характеристики, показники 

якості та техніко-економічні вимоги, розпорядження до виконання необхідних 

проектних стадій і до складу та змісту супроводжувальної технічної документації, 

тощо. 

Бізнес-вимоги -  визначаються цілями і політикою організаціїі і спрямовані на 

отримання необхідних замовнику вигод від впровадження розробки. 

Бызнес-правила – це положення, які визначають або обмежують деякі сторони 

організації чи ведення бізнесу і мають бути враховані в програмній системі.  

Вимоги користувачів – визначають цілі і задачі, які дозволяє розв’язати система. 

Системні вимоги – визначають функціональність і характеристики системи для 

того, щоб користувачі могли ефективно виконувати свої функції в рамках 

досягнення бізнес-вимог.  

Функціональні вимоги - визначають функції, які виконує система і залежать від 

потреб користувачів та типу розв’язуваної задачі (містять детальний і точний 

опис сервісів системи). 

Нефункціональні вимоги - визначають характеристики і обмеження системи, які 

не пов'язані безпосередньо з функціональними вимогами (розподіляються на  

нефункціональні вимоги до продукту, нефункціональні вимоги до процесу і 

зовнішні нефункціональні вимоги). 

Нефункціональні вимоги до продукту - визначають його експлуатаційні якості, 

тобто, наскільки добре буде працювати система (такі характеристики називаються 

атрибутами або чинниками якості програм).  

Нефункціональні вимоги до процесу - залежать від політики і організаційних 

процедур замовника і розробника (обмеження, пов'язані з використанням певних 

технологій і стандартів розробки, обмеження реалізації, наприклад, використання 

певної мови програмування і методів проектування, вимоги до документації, 

термінів виготовлення програмного продукту, тощо). 
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Повнота і коректність вимоги – властивість повно і точно описувати функцію, 

яку необхідно реалізувати в продукт (контроль за коректністю покладається на 

користувачів системи).  

Необхідність і здійсненність вимоги – визначає потрібність користувачеві і її 

реалізовність в обмеженнях проекту (часі та фінансах). 

Пріоритетність – упорядкованість вимог за важливістю реалізації. 

Недвозначність і несуперечність  - передбачає, що вимоги несуперечливі одна 

одній і інтерпретуються всіма читачами однаково.  

Перевіряємість і прослідковуваність – передбачає можливість перевірки вимоги 

після реалізації (дозволяє тестування).  

  Література [1-4] 

 

Питання для самоконтролю. 

1. Як визначити поняття "вимога"? 

2. Наведіть класифікацію вимог. 

3. Охарактеризуйте вимоги до продукту і до процесу. 

4. Які вимоги і чому мають найвищий рівень? 

5. Хто визначає функціональні вимоги? 

6. Хто визначає системні вимоги? 

7. Що таке «бізнес-правила»? 

8. Наведіть приклади бізнес-правил. 

9. Які вимоги і чому найбільш важливі для користувачів? 

10. Які вимоги і чому найбільш важливі для розробників? 

11. Чим визначаються типи зовнішніх вимог, які мають бути визначені в 

специфікації? 

12. Які основні властивості повинні мати вимоги? 

13. Які з цих властивостей взаємозв'язані? 

 

Тема 3.  Виявлення вимог та збір вимог. 

 

Зміст теми. 
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Джерела виникнення вимог. Зацікавлені в проекті особи. Способи збору вимог: 

опитування, спільні з замовником семінари, "мозковий штурм", сценарії 

вико-ристання, співставлення різних точок зору. Формулювання 

системних вимог: деталізація вимог користувачів, розробка системних 

моделей, розробка і використання прототипів. 

 

Мета теми: 

Озброїти майбутнього спеціаліста знаннями щодо джерел та способів збору і 

формулювання вимог, що дозволяє максимально повно формалізувати процес 

розробки вимог.  

 

Методичні вказівки до теми. 

Для забезпечення повноти вимог слід враховувати потреби групи осіб, які мають 

як пряме, так і опосереднє відношення до передбачуваної розробки. Особливу 

увагу зверніть на методи залучення замовника до роботи з вимогами на всіх 

стадіях. 

Словник. 

Джерела виникнення вимог – предметна область, замовник, користувачі, 

обслуговуючий персонал. 

Інтерв’ю – опитування, що включає три фази: підготовку, проведення і 

визначення наступних дій з документуванням результатів. 

Семінари – спільні з замовником обговорення змісту і границь проекту за наперед 

визначеними цілями, правилами і обмеженнями.  

Мозковий штурм– груповий метод швидкого спонтанного генерування безлічі 

ідей без негайної критики з наперед визначеними груповими ролями, правилами і 

відкладеною обробкою результатів.  

Сценарії використання – опис взаємодії користувачів з системою. 

Метод VORD (Viewpoint-Oriented Requirements Definition) – метод формулю-

вання вимог, який передбачає складання списку всіх користувачів та зовнішніх 

об’єктів, що взаємодіють з системою, визначення всіх точок зору на систему, 

структурування точок зору і побудову ієрархії та документування точок зору. 
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Системні вимоги – це вимоги, що складаються з повного і детального списку 

конкретних властивостей та функціональності, які повинна мати програма. 

Системні моделі – це сукупність моделей системного оточення, поведінки 

(представленої скінченними автоматами), потоків даних. 

Прототип - це початкова версія програмної системи, яка використовується для 

демонстрації концепцій, закладених в системі, перевірки варіантів вимог, а також 

пошуку проблем, які можуть виникнути як в ході розробки, так і при експлуатації 

системи, щоб користувачі могли почати експериментувати з ним якомога раніше. 

Горизонтальний прототип - початкова версія програмної системи, в якій не 

повністю реалізуються всі шари системи, але яка має точно визначений інтерфейс 

користувача (моделює взаємодію користувача з системою). 

Вертикальний (структурний) прототип – версія програмної системи, в якій 

частково реалізовані всі шари системи з метою перевірки їх структурної взаємодії.  

Література [1-8] 

 

Питання для самоконтролю. 

1. Які джерела виникнення вимог? 

2. Які групи осіб ви  будете враховувати при зборі інформації про вимоги?  

3. Як організувати інтерв’ю? 

4. Опишіть методику Vord. 

5. \Що таке «мозковий штурм»? 

6. У чому різниця між призначеною для користувача і системною вимогою? 

7. У чому достоїнства і недоліки розподілу вимог на призначені для користу-

вача і системні вимоги? 

8. У чому основні відмінності в проведенні інтерв'ю і спільних семінарів? 

9. Як визначаються ролі під час сеансів "мозкової штурму"? 

10. Що таке варіант використання?  

11. Як визначити ієрархію різних точок зору? 

12. Які основні правила документування призначених для користувача вимог? 

13. Для кого переважно створюються системні вимоги? 
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14. У типової програми є декілька вимог. Яка важлива проблема існує при 

створенні і роботі з вимогами? 

15. Які категорії системних вимог мають бути описані в специфікації?  

16. Які бажані властивості повинні мати системні вимоги? 

17. Чим характеризуються системні моделі, використовувані на етапі аналізу? 

18. Як вибирати тип моделі для уточнення призначених для користувача вимог? 

19. Як методика прототипувания (експериментального і еволюційного) 

пов'язана з видом прототипу? 

20. Які засоби існують для опису системних вимог? 

 

Тема 4. Документування вимог. 

Зміст теми. 

Специфікація вимог. Склад специфікації вимог Рекомендації до формудювання 

вимог. Стандартні шаблони специфікації. Засоби документування: структурована 

природня мова,  візуальна мова UML.  

Мета теми: 

Навчити студентів грамотному документальному оформленню зібраних різними 

методами вимог до програмного забезпечення. 

Методичні вказівки до теми. 

Звернути увагу на вимоги стандартів до оформлення документації і використання 

шаблонів документування.  

Словник. 

Специфікація вимог - це підсумковий, документально оформлений набір розта-

шованих за пріоритетом вимог, який відображає формальну угодою замовника з 

розробником системи. 

Структура специфікації – встановлюється стандартами і включає наступні 

розділи: вступ, загальний опис продукту, опис функцій, зовнішній інтерфейс, 

нефункціональні вимоги. 
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Рекомендації до документування вимог – широкий перелік нестандартизовано-

го накопиченого досвіду з технічного оформлення специфікацій, викладених в 

спеціальній літературі. 

Стандартні шаблони специфікації – формати специфікації вимог, засновані на 

положеннях стандарту IEEE 830.  

Література [3-8] 

 

Питання для самоконтролю. 

1. Яка інформація вноситься до специфікації вимог? 

2. Хто основні читачі специфікації? 

3. Які рекомендації по документуванню вимог мають бути виконані? 

4. Навіщо розробляються шаблони специфікації? 

5. Від чого залежить тип вживаного шаблону? 

6. На основі яких стандартів розробляються шаблони? 

7. Які класифікації можуть бути використані для організації вимог? 

8. Де знайти рекомендації з технічного оформлення специфікації? 

9. Які засоби використовуються при оформленні специфікації? 

10. Опишіть структуру специфікації. 

Тема 5. Аналіз специфікації вимог. 

Зміст теми. 

Характеристики якості специфікації. Атестація вимог. Експертиза специфікації. 

Проблеми при перегляді вимог. Прототипування. Автоматизований аналіз. 

Тестування вимог. 

Мета теми. 

Ознайомити студентів з характеристиками якості специфікацій та методами 

оцінки якості як «ручними», так і автоматизованими засобами. 

 

Методичні вказівки до теми. 

При вивченні теми акцентувати увагу на виключній важливості етапу специфіка-

ції у роботі з вимогами, який може суттєво впливати на стосунки між замовником 
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і виконавцем та на долю проекта в цілому. 

 

Словник. 

Повнота і узгодженість специфікації - усі вимоги і необхідні дані специфікації 

мають бути документовані, а самі вимоги не повинні конфліктувати між собою.  

Здатність до модифікації - специфікація вимог має забезпечувати можливість 

простого внесення змін в процесі роботи над проектом із збереженням історії 

змін. 

Трасованість – властивість вимоги, завдяки якій можливо відслідковувати 

перехід як вперед, від вимоги до коду, що реалізовує його, так і назад, від коду до 

вимоги. Специфікація вважається трасованою, якщо вона включає трасовні 

вимоги.. 

Атестація вимог – спосіб перевірки якості специфікації за допомогою експерта, 

прототипуванням або автоматизованим аналізом. 

Експертиза специфікації вимог - це перегляд документу, для якого не 

вимагається комп'ютер.  

Тестування специфікації вимог- процес динамічний, який виконується на 

комп'ютері, і тому може бути застосований тільки для перевірки функціональних 

вимог.  

Офіційна експертиза - це документований процес, завершенням якого є звіт, що 

містить думки експертів про прийнятність специфікації. 

Прототипування специфікацій – демонстрація прийнятності  специфікації 

експериментуванням з відповідним прототипом системи. 

Критерій прийнятності – перелік ключових варіантів використання системи, 

погоджених з замовником, на яких перевіряється функціональність системи. 

 

Література [3-8] 

 

Питання для самоконтролю. 

1. Які характеристики визначають якість специфікації? 

2. Як ви оцінюєте роль якості специфікацій у подальшій роботі над проектом? 
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3. Як визначається повнота і узгодженість вимог? 

4. Перерахуйте способи перевірки якості специфікацій. 

5. Чому важливі здатність до модифікації специфікації і трасованість вимог? 

6. Що таке експертиза специфікації? Чому цей процес має бути документований? 

7. Чим відрізняється офіційна експертиза від неофіційної?  

8. Які основні ролі учасників експертизи? 

9. Що таке – тестування вимог? 

10. Чим тестування вимог відрізняється від атестації? 

11. Що визначає критерій прийнятності? 

12. Хто повинен розробляти тести приймальних випробувань? 

 

Тема 6. Управління вимогами. 

 

Зміст теми. 

Зміст управління вимогами. Причини змін вимог. Принципи управління 

вимогами. Управління змінами. Управління версіями. Управління зв'язками між 

вимогами. Риски, пов'язані з вимогами. Риски етапу аналізу і специфікації вимог. 

Мета теми: 

Ознайомити студентів з об’єктивністю причин внесення змін до вимог, рисками 

для долі проекту, повязаними із внесенням змін, та способами пом’якшення 

негативних наслідків від змін.  

Методичні вказівки до теми. 

В процесі роботи над темою слід звернути увагу на характер та об’єктивність 

обставин, що спонукають до внесенні змін у вимоги, оцінку рисків, зумовлених 

змінами та сспособи пом’якшення негативних наслідків від змін для долі проекту.  

Словник. 

Постійні вимоги - це досить стабільні вимоги, які визначаються предметною 

областю і діяльністю організації, в якій експлуатуватиметься система.  

Змінювані вимоги - це віддзеркалення змін, що відбуваються під час розробки і 

експлуатації системи.  
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Причини змін у вимогах – складність системи і неможливість  a priori точно 

оцінити всі ньюанси специфікації системи, різне уявлення щодо вимог з боку 

замовника і виконавця як спеціалістів у різних областях, а також можливі зміни в 

контексті впровадження програмної системи, повязані з тривалістю процесу 

розробки і змінами в предметній області.   

Принципи управління вимогами – доцільна сукупність дій, яких слід 

дотримуватись у роботі з вимогами для мінімізації потреби в змінах вимог, або 

наслідків їх дії. 

Базова версія вимог – узгоджена з замовником і документована специфікація, що 

містить набір функціональних та нефункціональних вимог, які розробники 

зобов'язалися реалізувати в першій версії продукту.  

Контроль версій – доступність кожного учасника проекту до поточної версії 

специфікації і інших документів та історії розробки, яка описує хто, коли і з якої 

причини вніс зміну. Для невеликого проекту можна розробити угоду про 

іменування версій і контролювати їх "вручну", але найбільш надійний спосіб 

контролю версій - це використання відповідних програмних засобів. 

Ідентифікація окремих вимог – розрізнення вимог за  атрибутами (наприклад, 

дата створення вимоги, номер поточної версії вимоги, номер версії продукту, для 

якої призначена вимога, автор вимоги, відповідальний за реалізацію вимоги, стан 

вимоги, походження і обгрунтування вимоги, підсистема, для якої призначена 

вимога, тощо). Атрибути мають однозначно ідентифікували вимогу її стан і 

статус. 

Статус вимоги – оцінка міри врахованості вимоги в поточній версії системи. 

Ууправління вимогами – формалізований порядок внесення змін до вимог, 

поглоджений і документально затверджений замовником і виконавцем. 

Управління версіями – суть дії, спрямовані на підтримку цілісності, точності і 

актуальності вимог у версіях  специфікації, які передбачають іменування окремих 

вимог і версій специфікації, визначення складу версії специфікації, порядок  

внесення змін, зберігання історії кожної версії специфікації та  аудиту версії з 
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метою забезпечення цілісності наявних вимог. Найбільш надійний спосіб 

контролю версій - це використання відповідних програмних засобів. 

 

Література [3,9] 

 

Питання для самоконтролю. 

1. Перерахуйте причини змін у вимогах. 

2. Чим відрізняються постійні і змінювані вимоги? 

3. Поясніть зміст управління вимогами. 

4. Перерахуєте основні функції управління вимогами. 

5. Що таке базова версія вимог? 

6. Що таке – статус вимоги? 

7. Чим відрізняється базова версія від поточних? 

8. Для чого використовуються атрибути вимог? Назвіть декілька атрибутів і 

обгрунтуйте їх вибір. 

9. Що таке статус і стан вимоги? 

10. Хто приймає рішення про внесення змін до вимог? 

11. Які завдання дозволяє вирішити трасованість вимог? 

12. Опишіть порядок керувння версіями. 

13. Дайте визначення рисків. 

14. Наведіть класифікацію рисків. 

Тема 7. Інструментальні засоби аналізу і керування вимогами 

Зміст теми. 

CASE –засоби управління вимогами. Вибір засобів управління вимогами. Рівні 

зрілості організації і використовувані інструменти. Моделювання, трасування, 

управління вимогами  за допомогою  CASE –засобів. Засоби IDF –моделлювання. 

Засоби UML 

Мета теми. 

Ознайомити майбутніх фахівців із практичним застосуванням  зразків інструмен-

тальних засобів CASE –технологій для розробки, випробування та керування 
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вимогами. 

Методичні вказівки до теми. 

Для набуття практичних навичок  у використанні програмного інструментарію 

при роботі з вимогами рекомендується скористатись продуктами фірм AllFusion 

(BPWin), IBM Rational Rose,  Sparx (Visual Architect), Borland (Together) чи Visual 

Paradigm (VP-UML). 

Словник. 

Модель зрілості  – визначає рівень здатності ІТ-команди до розробки 

програмного продукту. 

Початковий (Initial) рівень – характеризується нестійким, хаотичним процесом 

розробки програмного продукту, або про нього нічого не відомо.  

Керований (Managed) рівень -  процес розробки програмного продукту стає 

керованим. Підприємство, що знаходиться на другому рівні зрілості, добилося 

того, що усі процеси плануються, документуються, виконуються, оцінюються і 

контролюються на рівні програмних проектів. 

Визначний (Defined) рівень - усі види діяльності засновані на одному, загальному 

для усього підприємства, стандартному наборі процесів, які підігнані під 

конкретні умови, прозорі для розуміння і описані в корпоративних стандартах, 

керівництвах і тому подібне. Розроблений на підприємстві набір стандартних 

процесів постійно удосконалиться і є базисом для розвитку і впровадження 

узгоджених процесів в усіх проектах, які ведуться на підприємстві.  

IDF –моделювання – функціональне моделювання. 

UML – моделювання – об’єктне моделювання. 

Література [9-13] 

 

Питання для самоконтролю. 

 

1. Які недоліки має зберігання вимог у вигляді паперових документів? 

2. Які функції у роботі з вимогами можна перекласти на програмні засоби? 

3. Порівняйте цілі функціонального і об’єктного моделювання. 

4. Охарактеризуйте CASE – засоби моделювання. 
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5. Чому використовуються CASE -средства управління вимогами? 

6. Віл чого, залежить процес впровадження засобів автоматизації в управління 

вимогами? 

7. Дайте характеристику рівнів зрілості ІТ-команди. 

8. Що дає для замовника інформація про рівень зрілості ІТ-команди? 

9. Які  ключові області процесу розробки вимог ви знаєте? 

10. Які типи інструментів використовуються для забезпечення цих ключових 

областей?  

11. Які інструменти підтримують моделі концептуального проектування  IDEF?  

12. Які програмні засоби впридатні для проведення структурного моделювання. 

13. Охарактеризуйте призачення пакетів  Rational Rose, VP-UML, Visual 

Architect? 

14. Які ідеї лежать в основі пакету Together? 
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