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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ 

ҰСЫНҒАН. 
 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрі міндетін атқарушының 2013 жылғы 16 тамыздағы №343 бұйрығы    

негізінде бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген (248 қосымша). ҚР 

Білім және ғылым министрлігі 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығымен 

өзгертулер енгізілген.   

 

3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс хаттамасының 

шешімімен БЕКІТІЛДІ  

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз осы 

типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 

 

 

 

1. РАЗРАБОТАНЫ и ВНЕСЕНЫ Казахским национальным университетом им. 

аль-Фараби. 

 

2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым учебным 

планом, утвержденным приказом исполняющего обязанности Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 16 августа 2013 года № 343 

(Приложение 248).   Внесены изменения приказом Министра образования и 

науки РК от 5 июля 2016  № 425. 

 

3.УТВЕРЖДЕНЫ протокольным решением №2 заседания Республиканского 

учебно-методического совета высшего и послевузовского образования от 30 июня 

2016 года. 

 

Настоящие типовые учебные программы не могут быть тиражированы и 

распространены без разрешения Министерства образования и науки Республики 

Казахстан 

 

 

 
@ КазНУ аль-Фараби, 2017 
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BKOT 5301 БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАНЫ ӨҢДЕУ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 

көлемі 3 кредит 

 

Авторы: 

физика-математика ғылымдарының кандидаты Макашев Е.П. 

 

Пікір жазғандар: 

техника ғылымдарының докторы, Халықаралық ақпараттық технологиялар 

университеті профессоры Ускенбаева Р. К. 

физика-математика ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

доценті Дүйсебекова К. С. 

 

ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 
Пәннің қойылуы: магистранттарды бағдарламалық қамтаманы өңдеудің 

процесстерін ұйымдастыруды көрсететін теориялық және практикалық 
мәліметтермен, жобаны басқарумен таныстыру; бағдарламалық қамтаманы 
тестілеу процесін ұйымдастырумен таныстыру; бағдарламалық жүйені тестілеу 
әдісін меңгеру; нысанды-бағытталған бағдарламалық жүйелердің статикалық 
және динамикалық әдістерін меңгеру. 

Пәннің маңызы мен ролі: магистранттарды оқыту - бағдарламалық 

жүйелерді жобалаудың негіздерін, бағдарламалық қамтаманы тестілеу 

принциптерін; әртүрлі бағдарламалық жүйелердің тұтынушы интерфейсін 

құруды және интерфейсті жобалаудың талаптарын меңгеру; бағдарламалық 

жүйелердің нысанды-бағытталған негіздері ұғымын қалыптастыру. 

Берілген пәнді оқудың алдындағы пәндер: «Тілдер және бағдармала 

технологиялары», «Алгоритмдер және деректер құрылымы», «Нысанды-

бағытталған бағдарламалау», «Бағдарламалық қамтаманы өңдеудің 

архитектурасы», «Алгоритмдер және олардың күрделілігі». 

«Бағдарламалық қамтаманы өңдеу технологиясы» пәнді оқу барысында 

магситрант: 

білу керек:  

 информатика, есептеу техникасы және компьютерлік технологиялардың 

заманауи даму бағытын; 

 ақпараттық жұйелерді құру технологияларының негізін және ақпаратты 

өңдеуде жаңа ақпараттық технологияларды қолдану; 

 бағдарламалық қамтаманың өмірлік циклын; 

 нысанды-бағытталған бағдарламалауды; 

 классификациялардың теорияларын және әдістерін; 

 күрделілік теориясының элементтерін. 



4 

 

білуі керек:  

 практикалық есептерді шығару барысында математикалық әдістерді, 

физикалық заңдарды және есептеу техникасын қолдана білу; 

 алгоритмдік тілдердің біреуінде бағдарлама құруды; 

 БҚ құру барысында ақпаратты іздеу алгоритмдерін қолдануды. 

иеленуі керек:  

 алгоритмизация негіздері. 

 

Модульді игерудің нәтижесінде магистрант  

білу керек: 

 нысанды-бағытталған бағдарламалаудың әдістері мен алгоритмдерін; 

 өмірлік циклдың әртүрлі кезеңдерінде өнімнің ақпараттық стандартын 

(CALS-технологиялар), тілдерін және әдістерін; 

білуі керек: 

 ғылыми, жобалық және технологиялық есептерді шешуге бағытталған 

бағдарламалық өнімдерді қолдану; 

 бағдарламалық қамтаманы өңдеу барысында командада тиімді жұмыс 

жасай білу; 

иеленуі керек: 

 зерттеу нәтижелерін баспаға шығару, лекциялар, баяндамалар, 

рефераттардан ақпараттарды жинау, өңдей білу; 

 бағдарламалық қамтаманы өңдеу барысында алынған нәтижелерге 

жауапкершілік ала білу. 

Пәнді меңгеру барысында магистранттарда келесі компетенциялар 

қалыптасуы керек: 

1. Әмбебап (жалпы мәдениетті): 

 практикада зерттеу және жобалау жұмыстарын ұйымдастыру және 

коллективті басқара білу ; 

 өзінің шұғылданп жүрген аймағында өзінше ақпаратты жинау және оны 

саралап өңдей білу; 

2. Кәсіптік: 

 есептеу техникасы және ақпараттық технологиялар дамуының заманауи 

жетістіктерін кәсіптік есептерді шешуде және зерттеу әдістерінде қолдану; 

 басқару есептерін шешу, объектілерді автоматтандыруды жобалауда 

әдістерді таңдау және алгоритмдерді құра білу; 

 CASE-құралдар көмегімен бағдарламалық кешендерді құруда заманауи 

технологияларды қолдану, жасалған бағдарламалық өнімдердің сапасын 

бақылау; 

- ақпаратық және автоматтық жүелерді құру коллективін басқару және 

жұмысты ұйымдастыра білу. 
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ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырып атаулары 

1 Бағдарламалық қамтаманы өңдеу процесі. 

2 Жобаны басқару. 

3 Бағдарламалық қамтаманының архитектурасы және талаптары. 

4 Бағдарламалық жүйелерді жобалау. 

5 Бағдарламалық қамтаманы тестілеу. 

6 Бағдарламалық қамтаманы тестілеу әдісі. 

7 Нысанды-бағытталған бағдарламалық жүйелер. 

8 Нысанды-бағытталған бағдарламалық жүйелердің моделдері. 

9 Нысанды-бағытталған бағдарламалық жүйелердің метрикалары. 

10 Нысанды-бағытталған бағдарламалық жүйелерді өңдеу процесі. 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

Кіріспе 
 

Пәнді оқытудың мақсаты: оқушыларға заманауи CASE-құралдар және 
CASE-технологиялар көмегімен бағдарламалық кешендерді жобалауда, құруда, 
тексеруде, енгізуде және бақылауда заманауи технологияларды қолдану. 
Бағдарламалық қамтаманы (БҚ) өңдеуде әр түрлі процестерді қолдану.  

Пәнді оқытудың есептері: 

 өмірлік циклдың әртүрлі кезеңдерінде өнімнің ақпараттық стандартын 

(CALS-технологиялар), тілдерін және әдістерін білу керек; 

 нысанды-бағытталған бағдарламалаудың әдістері мен алгоритмдерін 

меңгеру керек; 

 ғылыми, жобалық және технологиялық есептерді шешуге бағытталған 

бағдарламалық өнімдерді қолдана білу керек; 

 бағдарламалық қамтаманы өңдеу барысында командада тиімді жұмыс 

жасай білу керек. 

Берілген пәнді оқытудың объектілері деп автоматтандырылған 

объектілерді жобалауда және басқару есептерін шешудегі әдістер мен 

алгоритмер. 

Берілген пәнді игерудегі әдістер: аналитикалық, практикалық, 

диалектикалық, ғылыми-зерттеулік және т.б. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
 

Бағдарламалық қамтаманы өңдеу процесі 

Бағдарламалық қамтаманы өңдеу заманауи технологиясын щолу. 

Бағдарламалық қамтаманы өңдеу процесін ұымдастыру. Құрастыру 

стратегиясының инкременттік үлгісі. Құрастыру стратегиясының спиралды 
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үлгісі. Құрастыру стратегиясының компонентті-бағытталған үлгісі. 

 

Жобаны басқару 

Тәуекелді анықтау және азайту. Оөдеу және бақылау құралдарының 

құралдары. Жобалаудың ерте кезеңінің моделі. Бағдарламалық жобаны басқару. 

Жобалық есептерді жоспарлау. 

 

Бағдарламалық қамтаманының архитектурасы және талаптары 

Талаптарды талдау. Талаптарды сипаттау. Құрылымдық талдау. Джексон 

талдау әдісі. Нақты талаптарды қосу. Бағдарламалық қамтаманының 

архитектурасы. Архитектура типтері және олардың моделдері.  

 

Бағдарламалық жүйелерді жобалау 

Бағдарламалық жүйені жобалаудың негіздері. Бағдарламалық жүйені 

синтездеу процесінің ерекшеліктері.  Жобалау кезеңдерінің ерекшеліктері. 

Модульдің байланысы. Моульдердің ұстасуы.  Жобалаудың классикалық 

әдістері. Джексонның жобалау әдісі.  

 

Бағдарламалық қамтаманы тестілеу 

Бағдарламалық қамтаманы тестілеу принциптері. Бағдарламалық 

қамтаманы құрылымдық тестілеу. «Қара жәшікті» құрылымдық тестілеу. «Ақ 

жәшікті» құрылымдық тестілеу. Негізгі жолды тестілеу әдісі. Цикломатикалық 

күрделілік. Шартты құрылымдық тестілеу әдісі. Циклдарды құрылымдық 

тестілеу. Бағдарламалық қамтаманы функционалдық тестілеу. «Қара жәшікті» 

функционалдық тестілеу. Шекаралық мәндерді талдау әдісі. 

 

Бағдарламалық қамтаманы тестілеу әдісі 

Бағдарламалық қамтаманы тестілеу процесін ұйымдастыру. 

Бағдарламалық жүйені тестілеу методикасы. Элементтерді тестілеу. 

Ықпалдауды тестілеу. Дұрыстықты тестілеу. Жүйелік тестілеу. Талқылаудың 

өнері. 

 

Нысанды-бағытталған бағдарламалық жүйелер 

Әртүрлі бағдарламалық жүйелердің тұтынушы интерфейсін құруды және 

интерфейсті жобалаудың талаптары.  Бағдарламалық жүйелердің нысанды-

бағытталған негіздері. Визуалды үлгілеу тілінің базисі.   

 

Нысанды-бағытталған бағдарламалық жүйелердің моделдері 

Нысанды-бағытталған бағдарламалық жүйенің статикалық үлгісі. 

Нысанды-бағытталған бағдарламалық жүйенің динамикалық үлгісі. Нысанды-

бағытталған бағдарламалық жүйені орындау үлгісі. Экстремалды 

бағдарламалау стилінде өңдеу. 
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Нысанды-бағытталған бағдарламалық жүйелердің метрикалары 

Чидамбер-Кемерер метрикасы. Лоренц және Кидд метрикасы. Фернандо 

Абреу метрикалар жинағы. 

 

Нысанды-бағытталған бағдарламалық жүйелерді өңдеу процесі 

Нысанды-бағытталған бағдарламалық жүйені өңдеудің 

бірегейлендірілген процесі. Бағдарламалық жүйені визуалды моделдеуді 

құрастыруды автоматтандыру.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1. Құрастырудың процесі (макеттеу, инкременттік модель). 

2. Құрастырудың процесі (спиралдық модель, компонентті-бағытталған 

модель). 

3. Бағдарламалық жобаны басқару (жобаның басы, өлшеу, өлшемі және 

метрикалар, бағалау процесі, қауіпті талдау, жоспралау, бағыттау және 

бақылау). 

4. Талдаудың классикалық әдістері (құрылымдық талдау,  ғарыш кемесiнiң 

қысымын реттеу жүйесiнiң моделi, құрылымдық деректерге бағытталған 

талдау әдістері, Джексонның талдау әдісі). 

5. Бағдарламалық жүйені жобалау (жүйені құрылымдау, басқаруды жобалау, 

ішкі жүйені модулдерге бөлу, модульдік). 

6. Джексонның жобалау әдісі. 

7. Бағдарламалық қамтаманы құрылымдық тестілеу. 

8. Бағдарламалық қамтаманы функционалдық тестілеу. 

9. Нысанды-бағытталған бағдарламалық жүйелердің метрикалары 

(Чидамбер-Кемерер метрикасы. Лоренц және Кидд метрикасы. Фернандо 

Абреу метрикалар жинағы.). 

10. Бағдарламалық жүйенің нысанды-бағытталған бағдарламалық түрі.  

 

МАГИСТАНТТАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Бағдарламалық қамтаманы өңдеу процесі. 

2. БҚ-ны бақылау және өңдеу құралдары. 

3. Бағдарламалық қамтаманыың архитектурасы. 

4. Бағдарламалық жүйені синтездеу процесі. 

5. Әртүрлі бағдарламалық жүйелерде тұтынушы интерфейсін құру. 

6. Нысанды-бағытталған бағдарламалық жүйелердің метрикалары. 

7. Бағдарламалық жүйені тестілеу. 

8. Талқылаудың өнері. 

9. Нысанды-бағытталған бағдарламалық жүйені орындау. 
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10. Бағдарламалық жүйені визуалды моделдеуді құрастыруды 

автоматтандыру. 
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BKOT 5301 БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАНЫ ӨҢДЕУ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 

көлемі 2 кредит 

 

Авторы: 

физика-математика ғылымдарының кандидаты Макашев Е.П. 

 

Пікір жазғандар: 

техника ғылымдарының докторы, Халықаралық ақпараттық технологиялар 

университеті профессоры Ускенбаева Р. К. 

физика-математика ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

доценті Дүйсебекова К. С. 

 

ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 
Пәннің қойылуы: магистранттарды бағдарламалық қамтаманы өңдеудің 

процесстерін ұйымдастыруды көрсететін теориялық және практикалық 
мәліметтермен, жобаны басқарумен таныстыру; бағдарламалық қамтаманы 
тестілеу процесін ұйымдастырумен таныстыру; бағдарламалық жүйені тестілеу 
әдісін меңгеру; нысанды-бағытталған бағдарламалық жүйелердің статикалық 
және динамикалық әдістерін меңгеру. 

Пәннің маңызы мен ролі: магистранттарды оқыту - бағдарламалық 

жүйелерді жобалаудың негіздерін, бағдарламалық қамтаманы тестілеу 

принциптерін; әртүрлі бағдарламалық жүйелердің тұтынушы интерфейсін 

құруды және интерфейсті жобалаудың талаптарын меңгеру; бағдарламалық 

жүйелердің нысанды-бағытталған негіздері ұғымын қалыптастыру. 

Берілген пәнді оқудың алдындағы пәндер: «Тілдер және бағдармала 

технологиялары», «Алгоритмдер және деректер құрылымы», «Нысанды-

бағытталған бағдарламалау», «Бағдарламалық қамтаманы өңдеудің 

архитектурасы», «Алгоритмдер және олардың күрделілігі». 

«Бағдарламалық қамтаманы өңдеу технологиясы» пәнді оқу барысында 

магситрант: 

білу керек:  

 информатика, есептеу техникасы және компьютерлік технологиялардың 

заманауи даму бағытын; 

 ақпараттық жұйелерді құру технологияларының негізін және ақпаратты 

өңдеуде жаңа ақпараттық технологияларды қолдану; 

 бағдарламалық қамтаманың өмірлік циклын; 

 нысанды-бағытталған бағдарламалауды; 

 классификациялардың теорияларын және әдістерін; 

 күрделілік теориясының элементтерін. 
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білуі керек:  

 практикалық есептерді шығару барысында математикалық әдістерді, 

физикалық заңдарды және есептеу техникасын қолдана білу; 

 алгоритмдік тілдердің біреуінде бағдарлама құруды; 

 БҚ құру барысында ақпаратты іздеу алгоритмдерін қолдануды. 

иеленуі керек:  

 алгоритмизация негіздері. 

 

Модульді игерудің нәтижесінде магистрант  

білу керек: 

 нысанды-бағытталған бағдарламалаудың әдістері мен алгоритмдерін; 

 өмірлік циклдың әртүрлі кезеңдерінде өнімнің ақпараттық стандартын 

(CALS-технологиялар), тілдерін және әдістерін; 

білуі керек: 

 ғылыми, жобалық және технологиялық есептерді шешуге бағытталған 

бағдарламалық өнімдерді қолдану; 

 бағдарламалық қамтаманы өңдеу барысында командада тиімді жұмыс 

жасай білу; 

иеленуі керек: 

 зерттеу нәтижелерін баспаға шығару, лекциялар, баяндамалар, 

рефераттардан ақпараттарды жинау, өңдей білу; 

 бағдарламалық қамтаманы өңдеу барысында алынған нәтижелерге 

жауапкершілік ала білу. 

Пәнді меңгеру барысында магистранттарда келесі компетенциялар 

қалыптасуы керек: 

2. Әмбебап (жалпы мәдениетті): 

 практикада зерттеу және жобалау жұмыстарын ұйымдастыру және 

коллективті басқара білу ; 

 өзінің шұғылданп жүрген аймағында өзінше ақпаратты жинау және оны 

саралап өңдей білу; 

2. Кәсіптік: 

 есептеу техникасы және ақпараттық технологиялар дамуының заманауи 

жетістіктерін кәсіптік есептерді шешуде және зерттеу әдістерінде қолдану; 

 басқару есептерін шешу, объектілерді автоматтандыруды жобалауда 

әдістерді таңдау және алгоритмдерді құра білу; 

 CASE-құралдар көмегімен бағдарламалық кешендерді құруда заманауи 

технологияларды қолдану, жасалған бағдарламалық өнімдердің сапасын 

бақылау; 

- ақпаратық және автоматтық жүелерді құру коллективін басқару және 

жұмысты ұйымдастыра білу. 

 

 



11 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырып атаулары 

1 Бағдарламалық қамтаманы өңдеу процесі. 

2 Жобаны басқару. 

3 Бағдарламалық қамтаманының архитектурасы және талаптары. 

4 Бағдарламалық жүйелерді жобалау. 

5 Бағдарламалық қамтаманы тестілеу. 

6 Бағдарламалық қамтаманы тестілеу әдісі. 

7 Нысанды-бағытталған бағдарламалық жүйелер. 

8 Нысанды-бағытталған бағдарламалық жүйелердің моделдері. 

9 Нысанды-бағытталған бағдарламалық жүйелердің метрикалары. 

10 Нысанды-бағытталған бағдарламалық жүйелерді өңдеу процесі. 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

Кіріспе 
 

Пәнді оқытудың мақсаты: оқушыларға заманауи CASE-құралдар және 
CASE-технологиялар көмегімен бағдарламалық кешендерді жобалауда, құруда, 
тексеруде, енгізуде және бақылауда заманауи технологияларды қолдану. 
Бағдарламалық қамтаманы (БҚ) өңдеуде әр түрлі процестерді қолдану.  

Пәнді оқытудың есептері: 

 өмірлік циклдың әртүрлі кезеңдерінде өнімнің ақпараттық стандартын 

(CALS-технологиялар), тілдерін және әдістерін білу керек; 

 нысанды-бағытталған бағдарламалаудың әдістері мен алгоритмдерін 

меңгеру керек; 

 ғылыми, жобалық және технологиялық есептерді шешуге бағытталған 

бағдарламалық өнімдерді қолдана білу керек; 

 бағдарламалық қамтаманы өңдеу барысында командада тиімді жұмыс 

жасай білу керек. 

Берілген пәнді оқытудың объектілері деп автоматтандырылған 

объектілерді жобалауда және басқару есептерін шешудегі әдістер мен 

алгоритмер. 

Берілген пәнді игерудегі әдістер: аналитикалық, практикалық, 

диалектикалық, ғылыми-зерттеулік және т.б. 

 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
 

Бағдарламалық қамтаманы өңдеу процесі 

Бағдарламалық қамтаманы өңдеу заманауи технологиясын щолу. 

Бағдарламалық қамтаманы өңдеу процесін ұымдастыру. Құрастыру 
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стратегиясының инкременттік үлгісі. Құрастыру стратегиясының спиралды 

үлгісі. Құрастыру стратегиясының компонентті-бағытталған үлгісі. 

 

Жобаны басқару 

Тәуекелді анықтау және азайту. Оөдеу және бақылау құралдарының 

құралдары. Жобалаудың ерте кезеңінің моделі. Бағдарламалық жобаны басқару. 

Жобалық есептерді жоспарлау. 

 

Бағдарламалық қамтаманының архитектурасы және талаптары 

Талаптарды талдау. Талаптарды сипаттау. Құрылымдық талдау. Джексон 

талдау әдісі. Нақты талаптарды қосу. Бағдарламалық қамтаманының 

архитектурасы. Архитектура типтері және олардың моделдері.  

 

Бағдарламалық жүйелерді жобалау 

Бағдарламалық жүйені жобалаудың негіздері. Бағдарламалық жүйені 

синтездеу процесінің ерекшеліктері.  Жобалау кезеңдерінің ерекшеліктері. 

Модульдің байланысы. Моульдердің ұстасуы.  Жобалаудың классикалық 

әдістері. Джексонның жобалау әдісі.  

 

Бағдарламалық қамтаманы тестілеу 

Бағдарламалық қамтаманы тестілеу принциптері. Бағдарламалық 

қамтаманы құрылымдық тестілеу. «Қара жәшікті» құрылымдық тестілеу. «Ақ 

жәшікті» құрылымдық тестілеу. Негізгі жолды тестілеу әдісі. Цикломатикалық 

күрделілік. Шартты құрылымдық тестілеу әдісі. Циклдарды құрылымдық 

тестілеу. Бағдарламалық қамтаманы функционалдық тестілеу. «Қара жәшікті» 

функционалдық тестілеу. Шекаралық мәндерді талдау әдісі. 

 

Бағдарламалық қамтаманы тестілеу әдісі 

Бағдарламалық қамтаманы тестілеу процесін ұйымдастыру. 

Бағдарламалық жүйені тестілеу методикасы. Элементтерді тестілеу. 

Ықпалдауды тестілеу. Дұрыстықты тестілеу. Жүйелік тестілеу. Талқылаудың 

өнері. 

 

Нысанды-бағытталған бағдарламалық жүйелер 

Әртүрлі бағдарламалық жүйелердің тұтынушы интерфейсін құруды және 

интерфейсті жобалаудың талаптары.  Бағдарламалық жүйелердің нысанды-

бағытталған негіздері. Визуалды үлгілеу тілінің базисі.   

 

Нысанды-бағытталған бағдарламалық жүйелердің моделдері 

Нысанды-бағытталған бағдарламалық жүйенің статикалық үлгісі. 

Нысанды-бағытталған бағдарламалық жүйенің динамикалық үлгісі. Нысанды-

бағытталған бағдарламалық жүйені орындау үлгісі. Экстремалды 

бағдарламалау стилінде өңдеу. 
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 Нысанды-бағытталған бағдарламалық жүйелердің метрикалары 

Чидамбер-Кемерер метрикасы. Лоренц және Кидд метрикасы. Фернандо 

Абреу метрикалар жинағы. 

 

Нысанды-бағытталған бағдарламалық жүйелерді өңдеу процесі 

Нысанды-бағытталған бағдарламалық жүйені өңдеудің 

бірегейлендірілген процесі. Бағдарламалық жүйені визуалды моделдеуді 

құрастыруды автоматтандыру.  

 
 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1. Құрастырудың процесі (макеттеу, инкременттік модель). 

2. Құрастырудың процесі (спиралдық модель, компонентті-бағытталған 

модель). 

3. Бағдарламалық жобаны басқару (жобаның басы, өлшеу, өлшемі және 

метрикалар, бағалау процесі, қауіпті талдау, жоспралау, бағыттау және 

бақылау). 

4. Талдаудың классикалық әдістері (құрылымдық талдау,  ғарыш 

кемесiнiң қысымын реттеу жүйесiнiң моделi, құрылымдық деректерге 

бағытталған талдау әдістері, Джексонның талдау әдісі). 

5. Бағдарламалық жүйені жобалау (жүйені құрылымдау, басқаруды 

жобалау, ішкі жүйені модулдерге бөлу, модульдік). 

6. Джексонның жобалау әдісі. 

7. Бағдарламалық қамтаманы құрылымдық тестілеу. 

8. Бағдарламалық қамтаманы функционалдық тестілеу. 

9. Нысанды-бағытталған бағдарламалық жүйелердің метрикалары 

(Чидамбер-Кемерер метрикасы. Лоренц және Кидд метрикасы. Фернандо 

Абреу метрикалар жинағы.). 

10. Бағдарламалық жүйенің нысанды-бағытталған бағдарламалық түрі.  

 

МАГИСТАНТТАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Бағдарламалық қамтаманы өңдеу процесі. 

2. БҚ-ны бақылау және өңдеу құралдары. 

3. Бағдарламалық қамтаманыың архитектурасы. 

4. Бағдарламалық жүйені синтездеу процесі. 

5. Әртүрлі бағдарламалық жүйелерде тұтынушы интерфейсін құру. 

6. Нысанды-бағытталған бағдарламалық жүйелердің метрикалары. 

7. Бағдарламалық жүйені тестілеу. 

8. Талқылаудың өнері. 

9. Нысанды-бағытталған бағдарламалық жүйені орындау. 
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10. Бағдарламалық жүйені визуалды моделдеуді құрастыруды 

автоматтандыру. 
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ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 
Пәннің қойылуы: магистранттарды бағдарламалық қамтаманы өңдеудің 

процесстерін ұйымдастыруды көрсететін теориялық және практикалық 
мәліметтермен, жобаны басқарумен таныстыру; бағдарламалық қамтаманы 
тестілеу процесін ұйымдастырумен таныстыру; бағдарламалық жүйені тестілеу 
әдісін меңгеру; нысанды-бағытталған бағдарламалық жүйелердің статикалық 
және динамикалық әдістерін меңгеру. 

Пәннің маңызы мен ролі: магистранттарды оқыту - бағдарламалық 

жүйелерді жобалаудың негіздерін, бағдарламалық қамтаманы тестілеу 

принциптерін; әртүрлі бағдарламалық жүйелердің тұтынушы интерфейсін 

құруды және интерфейсті жобалаудың талаптарын меңгеру; бағдарламалық 

жүйелердің нысанды-бағытталған негіздері ұғымын қалыптастыру. 

Берілген пәнді оқудың алдындағы пәндер: «Тілдер және бағдармала 

технологиялары», «Алгоритмдер және деректер құрылымы», «Нысанды-

бағытталған бағдарламалау», «Бағдарламалық қамтаманы өңдеудің 

архитектурасы», «Алгоритмдер және олардың күрделілігі». 

«Бағдарламалық қамтаманы өңдеу технологиясы» пәнді оқу барысында 

магситрант: 

білу керек:  

 информатика, есептеу техникасы және компьютерлік технологиялардың 

заманауи даму бағытын; 

 ақпараттық жұйелерді құру технологияларының негізін және ақпаратты 

өңдеуде жаңа ақпараттық технологияларды қолдану; 

 бағдарламалық қамтаманың өмірлік циклын; 

 нысанды-бағытталған бағдарламалауды; 

 классификациялардың теорияларын және әдістерін; 

 күрделілік теориясының элементтерін. 
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білуі керек:  

 практикалық есептерді шығару барысында математикалық әдістерді, 

физикалық заңдарды және есептеу техникасын қолдана білу; 

 алгоритмдік тілдердің біреуінде бағдарлама құруды; 

 БҚ құру барысында ақпаратты іздеу алгоритмдерін қолдануды. 

иеленуі керек:  

 алгоритмизация негіздері. 

 

Модульді игерудің нәтижесінде магистрант  

білу керек: 

 нысанды-бағытталған бағдарламалаудың әдістері мен алгоритмдерін; 

 өмірлік циклдың әртүрлі кезеңдерінде өнімнің ақпараттық стандартын 

(CALS-технологиялар), тілдерін және әдістерін; 

білуі керек: 

 ғылыми, жобалық және технологиялық есептерді шешуге бағытталған 

бағдарламалық өнімдерді қолдану; 

 бағдарламалық қамтаманы өңдеу барысында командада тиімді жұмыс 

жасай білу; 

иеленуі керек: 

 зерттеу нәтижелерін баспаға шығару, лекциялар, баяндамалар, 

рефераттардан ақпараттарды жинау, өңдей білу; 

 бағдарламалық қамтаманы өңдеу барысында алынған нәтижелерге 

жауапкершілік ала білу. 

Пәнді меңгеру барысында магистранттарда келесі компетенциялар 

қалыптасуы керек: 

3. Әмбебап (жалпы мәдениетті): 

 практикада зерттеу және жобалау жұмыстарын ұйымдастыру және 

коллективті басқара білу ; 

 өзінің шұғылданп жүрген аймағында өзінше ақпаратты жинау және оны 

саралап өңдей білу; 

2. Кәсіптік: 

 есептеу техникасы және ақпараттық технологиялар дамуының заманауи 

жетістіктерін кәсіптік есептерді шешуде және зерттеу әдістерінде қолдану; 

 басқару есептерін шешу, объектілерді автоматтандыруды жобалауда 

әдістерді таңдау және алгоритмдерді құра білу; 

 CASE-құралдар көмегімен бағдарламалық кешендерді құруда заманауи 

технологияларды қолдану, жасалған бағдарламалық өнімдердің сапасын 

бақылау; 

- ақпаратық және автоматтық жүелерді құру коллективін басқару және 

жұмысты ұйымдастыра білу. 
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ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырып атаулары 

1 Бағдарламалық қамтаманы өңдеу процесі. 

2 Бағдарламалық жүйелерді жобалау. 

3 Бағдарламалық қамтаманы тестілеу. 

4 Нысанды-бағытталған бағдарламалық жүйелер. 

5 Нысанды-бағытталған бағдарламалық жүйелердің метрикалары. 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

Кіріспе 
 

Пәнді оқытудың мақсаты: оқушыларға заманауи CASE-құралдар және 
CASE-технологиялар көмегімен бағдарламалық кешендерді жобалауда, құруда, 
тексеруде, енгізуде және бақылауда заманауи технологияларды қолдану. 
Бағдарламалық қамтаманы (БҚ) өңдеуде әр түрлі процестерді қолдану.  

Пәнді оқытудың есептері: 

 өмірлік циклдың әртүрлі кезеңдерінде өнімнің ақпараттық стандартын 

(CALS-технологиялар), тілдерін және әдістерін білу керек; 

 нысанды-бағытталған бағдарламалаудың әдістері мен алгоритмдерін 

меңгеру керек; 

 ғылыми, жобалық және технологиялық есептерді шешуге бағытталған 

бағдарламалық өнімдерді қолдана білу керек; 

 бағдарламалық қамтаманы өңдеу барысында командада тиімді жұмыс 

жасай білу керек. 

Берілген пәнді оқытудың объектілері деп автоматтандырылған 

объектілерді жобалауда және басқару есептерін шешудегі әдістер мен 

алгоритмер. 

Берілген пәнді игерудегі әдістер: аналитикалық, практикалық, 

диалектикалық, ғылыми-зерттеулік және т.б. 
 



18 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Бағдарламалық қамтаманы өңдеу процесі 

 Бағдарламалық қамтаманы өңдеу процесін ұымдастыру. Құрастыру 

стратегиясының инкременттік үлгісі. Құрастыру стратегиясының спиралды 

үлгісі. Құрастыру стратегиясының компонентті-бағытталған үлгісі.      

 

Бағдарламалық жүйелерді жобалау 

Бағдарламалық жүйені жобалау. Бағдарламалық жүйені синтездеу 

процесі.  Жобалау кезеңдері. Модульдің байланысы. Моульдердің ұстасуы.  

Жобалаудың классикалық әдістері. Джексонның жобалау әдісі. 

 

Бағдарламалық қамтаманы тестілеу 

 Бағдарламалық қамтаманы тестілеу принциптері. Бағдарламалық 

қамтаманы құрылымдық тестілеу. «Қара жәшікті» құрылымдық тестілеу. «Ақ 

жәшікті» құрылымдық тестілеу. Негізгі жолды тестілеу әдісі. Цикломатикалық 

күрделілік. Шартты құрылымдық тестілеу әдісі. Циклдарды құрылымдық 

тестілеу. Бағдарламалық қамтаманы функционалдық тестілеу. «Қара жәшікті» 

функционалдық тестілеу. Шекаралық мәндерді талдау әдісі.  

 

Нысанды-бағытталған бағдарламалық жүйелер 

 Әртүрлі бағдарламалық жүйелердің тұтынушы интерфейсін құруды және 

интерфейсті жобалаудың талаптары.  Бағдарламалық жүйелердің нысанды-

бағытталған негіздері. Визуалды үлгілеу тілінің базисі. Нысанды-бағытталған 

бағдарламалық жүйенің статикалық үлгісі. Нысанды-бағытталған 

бағдарламалық жүйенің динамикалық үлгісі. Нысанды-бағытталған 

бағдарламалық жүйені орындау үлгісі. Экстремалды бағдарламалау стилінде 

өңдеу.  

 

Нысанды-бағытталған бағдарламалық жүйелердің метрикалары 

 Чидамбер-Кемерер метрикасы. Лоренц және Кидд метрикасы. Фернандо 

Абреу метрикалар жинағы. 

 
 

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ  

: 
1. Бағдарламалық қамтаманы өңдеу процесі. 

2. БҚ-ны бақылау және өңдеу құралдары. 

3. Бағдарламалық қамтаманыың архитектурасы. 

4. Бағдарламалық жүйені синтездеу процесі. 

5. Әртүрлі бағдарламалық жүйелерде тұтынушы интерфейсін құру. 
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доктор технических наук, профессор, проректор по учебной работе 

Международного университета информационных технологий Ускенбаева Р. К. 

кандидат физико-математических наук, доцент КазНУ им. аль-Фараби 

Дуйсебекова К. С. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Назначение дисциплины: предоставление магистрантам знаний и умений 

в области проектирования, тестирования, отладки, внедрения и сопровождения 
программного обеспечения (ПО) вычислительной техники. 

Роль и значение дисциплины: данная дисциплина является дисциплиной 

магистратуры и развивает тематику дисциплин, посвященных практическому 

использованию проектирования, тестирования, отладки, внедрения и 

сопровождения программного обеспечения (ПО), их исследования в научно-

исследовательской работе. 

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины: «Языки и 

технологии программирования», «Алгоритмы и структуры данных», 

«Объектно-ориентированное программирование», «Архитектура разработки 

ПО», «Алгоритмы и их сложность». 

Для изучения дисциплины «Технология разработки программного 

обеспечения» магистрант должен: 

знать:  

 современные тенденции развития информатики и вычислительной 

техники, компьютерных технологий; 

 основы создания информационных систем и использование новых 

информационных технологий обработки информации; 

 жизненный цикл программного обеспечения; 

 объектно-ориентированное программирование; 

 теории и методы классификации; 

 элементы теории сложности; 

уметь:  

 применять математические методы, физические законы и вычислительную 

технику для решения практических задач; 

 программировать на одном из алгоритмических языков; 
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 применять алгоритмы поиска информации при разработке ПО; 

владеть:  

 основами алгоритмизации. 

 

В результате освоения модуля магистрант должен  

знать: 

 методы и алгоритмы объектно-ориентированного программирования; 

 методики, языки и стандарты информационной поддержки изделий 

(CALS-технологий) на различных этапах их жизненного цикла; 

уметь: 

 использовать типовые программные продукты, ориентированные на 

решение научных, проектных и технологических задач; 

 эффективно работать в качестве члена команды по разработке 

программного обеспечения; 

владеть: 

 методиками сбора, переработки и представления научно-технических 

материалов по результатам исследований к опубликованию в печати, а также в 

виде обзоров, рефератов, отчетов, докладов и лекций; 

 способностью брать на себя ответственность за результаты работы по 

разработке программных средств. 

В процессе освоения дисциплины у магистрантов развиваются следующие 

компетенции: 

1.Универсальные (общекультурные): 

 способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом; 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности; 

2. Профессиональные: 

 готовность применять перспективные методы исследования и решения 

профессиональных задач на основе знания мировых тенденций развития 

вычислительной техники и информационных технологий; 

 способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения 

задач управления и проектирования объектов автоматизации; 

 применять современные технологии разработки программных 

комплексов с использованием CASE-средств, контролировать качество 

разрабатываемых программных продуктов; 

- организовывать работу и руководить коллективами разработчиков 

программных средств информационных и автоматизированных систем. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название темы 

1 Процесс разработки программного обеспечения. 

2 Управление проектом. 

3 Требования и архитектура программного обеспечения. 

4 Проектирование программных систем. 

5 Тестирование программного обеспечения. 

6 Методика тестирования программных систем. 

7 Объектно-ориентированные программные системы. 

8 Модели объектно-ориентированных программных систем. 

9 Метрики объектно-ориентированных программных систем. 

10 Процесс разработки ООП систем. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 
Целями преподавания дисциплины являются: предоставление обучаемым 

знаний и умений в области проектирования, тестирования, отладки, внедрения 
и сопровождения программного обеспечения (ПО) вычислительной техники с 
использованием современных CALS-технологий и CASE-средств. 

В рамках данного курса изучаются различные процессы для создания 

программного обеспечения (ПО), а также, технологии, рассматривающие 

полный жизненный цикл проекта разработки ПО, которые сочетают в себе 

научный подход, серьезную базу исследований и имеющие историю реального 

использования и адаптации. 

Задачи преподавания дисциплины: 

 изучить жизненный цикл программ, методы оценки качества 

программных продуктов, технологии разработки программных комплексов, 

CASE-средства; 

 изучить методы и алгоритмы объектно-ориентированного 

программирования; 

 использовать типовые программные продукты, ориентированные на 

решение научных, проектных и технологических задач; 

 эффективно работать в качестве члена команды по разработке 

программного обеспечения. 

Объектами изучения данной дисциплины являются методы и алгоритмы 

решения задач управления и проектирования объектов автоматизации. 

Методы изучения данной дисциплины: аналитические; практические; 

диалектические, научно-исследовательские и другие. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Процесс разработки программного обеспечения 

 Обзор современных технологий разработки программного обеспечения. 

Организация процесса разработки программного обеспечения. Инкрементная 

модель стратегии конструирования. Спиральная модель стратегии 

конструирования. Компонентно-ориентированная модель стратегии 

конструирования. 

 

Управление проектом 

 Выявление и уменьшение рисков. Инструментальные средства 

разработки и поддержки. Модель раннего этапа проектирования. Руководство 

программным проектом. Планирование проектных задач. 

 

Требования и архитектура программного обеспечения 

Анализ требований. Описание требований. Структурный анализ. Метод 

анализа Джексона. Добавление детальных требований. Архитектура 

программного обеспечения. Типы архитектур и их модели.  

 

Проектирование программных систем 

Основы проектирования программных систем. Особенности процесса 

синтеза программных систем. Особенности этапа проектирования. Связность 

модуля. Сцепление модулей. Классические методы проектирования. Метод 

проектирования Джексона.  

 

Тестирование программного обеспечения 

 Принципы тестирования программного обеспечения. Структурное 

тестирование программного обеспечения. Структурное тестирование «черного 

ящика». Структурное тестирование «белого ящика». Способ тестирования 

базового пути. Цикломатическая сложность. Способы структурного 

тестирования условий. Структурное тестирование циклов. Функциональное 

тестирование программного обеспечения. Функциональное тестирование 

«черного ящика». Способ анализа граничных значений. 

 

Методика тестирования программных систем 

 Организация процесса тестирования программного обеспечения. 

Методика тестирования программных систем. Тестирование элементов. 

Тестирование интеграции. Тестирование правильности. Системное 

тестирование. Искусство отладки. 

 

Объектно-ориентированные программные системы 

 Разработка пользовательского интерфейса различных программных 

систем и требования к проектированию интерфейса. Основы объектно-
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ориентированного представления программных систем. Базис языка 

визуального моделирования.  

 

Модели объектно-ориентированных программных систем 

 Статические модели объектно-ориентированных программных систем. 

Динамические модели объектно-ориентированных программных систем. 

Модели реализации объектно-ориентированных программных систем. 

Разработка в стиле экстремального программирования.  

 

Метрики объектно-ориентированных программных систем 

 Использование метрик Чидамбера-Кемерера. Метрики Лоренца и Кидда. 

Набор метрик Фернандо Абреу. 

 

Процесс разработки ООП систем 

Унифицированный процесс разработки объектно-ориентированных 

программных систем. Автоматизация конструирования визуальной модели 

программной системы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Процесс конструирования (макетирование, инкрементная модель). 

2. Процесс конструирования (спиральная модель, компонентно-

ориентированная модель). 

3. Руководство программным проектом (начало проекта, измерения, 

меры и метрики, процесс оценки, анализ риска, планирование, трассировка 

и контроль). 

4. Классические методы анализа (структурный анализ, модель системы 

регулирования давления космического корабля, методы анализа, 

ориентированные на структуры данных, метод анализа Джексона). 

5. Проектирование программных систем (структурирование системы, 

моделирование управления, декомпозиция подсистем на модули, 

модульность). 

6. Метод проектирования Джексона. 

7. Структурное тестирование программного обеспечения. 

8. Функциональное тестирование программного обеспечения. 

9. Метрики объектно-ориентированных программных систем (Метрики 

Чидамбера-Кемерера. Метрики Лоренца и Кидда. Метрики Фернандо 

Абреу). 

10. Объектно-ориентированное представление программных систем. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СРМ 

 

1. Процесс разработки программного обеспечения. 

2. Средства разработки и поддержки ПО. 

3. Архитектура программного обеспечения. 

4. Процесс синтеза программных систем. 

5. Разработка пользовательского интерфейса различных программных 

систем. 

6. Метрики объектно-ориентированных программных систем. 

7. Тестирования программных систем. 

8. Искусство отладки. 

9. Реализации объектно-ориентированных программных систем. 

10. Автоматизация конструирования визуальной модели программной 

системы. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Орлов С.А. Технологии разработки программного обеспечения. СПб.: 

Питер, 2002. 464 с. 

2. Кокарева Е. В., Гагарина Л. Г., Виснадул Б. Д. Технологии разработки 

программного обеспечения. ИНФРА-М, издательский дом Форум, 2008 г. 

3. Брауде Э. Технологии разработки программного обеспечения. СПб.: 

Питер, 2004. 656 с. 

4. Сергушичева А.П. Технология разработки программного обеспечения: 

Методические указания к выполнению лабораторной работы №4 

«Применение CASE-средств при разработке программного обеспечения». 

– Вологда: ВоГТУ, 2007. - 31 с. 

 

Дополнительная: 

1. Орлов С. А. Принципы объектно-ориентированного и параллельного 

программирования на языке Ada 95. Рига: TSI, 2001. 327 с. 

2. Ambler, S. W. The Object Primer. 2nd ed. Cambrige University Press, 2001. 

541 pp. 

3. Beck, K, Fowler, M. Planning Extreme Programming. Addison-Wesley, 2001. 

156pp.  

4. Boehm, B. W. etal. Software Cost Estimation with Cocomo II. Prentice Hall, 

2001. 502 pp. 

5. Cockburn, A. Agile Software Development. Addison-Wesley, 2001. 220 pp. 

6. Fowler, M. The New Methodology http://www.martinfowler.com, 2001. 

http://www.chtivo.ru/chtivo=8&cmpid=596.htm
http://www.chtivo.ru/chtivo=8&cmpid=4740.htm
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TRPO 5301 ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

объем 2 кредита  

 

Автор: 

кандидат физико-математических наук Макашев Е.П. 

 

Рецензенты: 

доктор технических наук, профессор, проректор по учебной работе 

Международного университета информационных технологий Ускенбаева Р. К. 

кандидат физико-математических наук, доцент КазНУ им. аль-Фараби 

Дуйсебекова К. С. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Назначение дисциплины: предоставление магистрантам знаний и умений в 

области проектирования, тестирования, отладки, внедрения и сопровождения 
программного обеспечения (ПО) вычислительной техники. 

Роль и значение дисциплины: данная дисциплина является дисциплиной 

магистратуры и развивает тематику дисциплин, посвященных практическому 

использованию проектирования, тестирования, отладки, внедрения и 

сопровождения программного обеспечения (ПО), их исследования в научно-

исследовательской работе. 

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины: «Языки и 

технологии программирования», «Алгоритмы и структуры данных», 

«Объектно-ориентированное программирование», «Архитектура разработки 

ПО», «Алгоритмы и их сложность». 

Для изучения дисциплины «Технология разработки программного 

обеспечения» магистрант должен: 

знать:  

 современные тенденции развития информатики и вычислительной 

техники, компьютерных технологий; 

 основы создания информационных систем и использование новых 

информационных технологий обработки информации; 

 жизненный цикл программного обеспечения; 

 объектно-ориентированное программирование; 

 теории и методы классификации; 

 элементы теории сложности; 

уметь:  

 применять математические методы, физические законы и вычислительную 

технику для решения практических задач; 

 программировать на одном из алгоритмических языков; 
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 применять алгоритмы поиска информации при разработке ПО; 

владеть:  

 основами алгоритмизации. 

 

В результате освоения модуля магистрант должен  

знать: 

 методы и алгоритмы объектно-ориентированного программирования; 

 методики, языки и стандарты информационной поддержки изделий 

(CALS-технологий) на различных этапах их жизненного цикла; 

уметь: 

 использовать типовые программные продукты, ориентированные на 

решение научных, проектных и технологических задач; 

 эффективно работать в качестве члена команды по разработке 

программного обеспечения; 

владеть: 

 методиками сбора, переработки и представления научно-технических 

материалов по результатам исследований к опубликованию в печати, а также в 

виде обзоров, рефератов, отчетов, докладов и лекций; 

 способностью брать на себя ответственность за результаты работы по 

разработке программных средств. 

В процессе освоения дисциплины у магистрантов развиваются следующие 

компетенции: 

1.Универсальные (общекультурные): 

 способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом; 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности; 

2. Профессиональные: 

 готовность применять перспективные методы исследования и решения 

профессиональных задач на основе знания мировых тенденций развития 

вычислительной техники и информационных технологий; 

 способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения 

задач управления и проектирования объектов автоматизации; 

 применять современные технологии разработки программных 

комплексов с использованием CASE-средств, контролировать качество 

разрабатываемых программных продуктов; 

- организовывать работу и руководить коллективами разработчиков 

программных средств информационных и автоматизированных систем. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название темы 

1 Процесс разработки программного обеспечения. 

2 Управление проектом. 

3 Требования и архитектура программного обеспечения. 

4 Проектирование программных систем. 

5 Тестирование программного обеспечения. 

6 Методика тестирования программных систем. 

7 Объектно-ориентированные программные системы. 

8 Модели объектно-ориентированных программных систем. 

9 Метрики объектно-ориентированных программных систем. 

10 Процесс разработки ООП систем. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 
Целями преподавания дисциплины являются: предоставление обучаемым 

знаний и умений в области проектирования, тестирования, отладки, внедрения 
и сопровождения программного обеспечения (ПО) вычислительной техники с 
использованием современных CALS-технологий и CASE-средств. 

Различные процессы для создания программного обеспечения (ПО). 

Технологии, рассматривающие полный жизненный цикл проекта разработки 

ПО, сочетающие в себе научный подход, серьезную базу исследований и 

имеющие историю реального использования и адаптации. 

Задачи преподавания дисциплины: 

 изучить жизненный цикл программ, методы оценки качества 

программных продуктов, технологии разработки программных комплексов, 

CASE-средства; 

 изучить методы и алгоритмы объектно-ориентированного 

программирования; 

 использовать типовые программные продукты, ориентированные на 

решение научных, проектных и технологических задач; 

 эффективно работать в качестве члена команды по разработке 

программного обеспечения. 

Объектами изучения данной дисциплины являются методы и алгоритмы 

решения задач управления и проектирования объектов автоматизации. 

Методы изучения данной дисциплины: аналитические; практические; 

диалектические, научно-исследовательские и другие. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Процесс разработки программного обеспечения 

Обзор современных технологий разработки программного обеспечения. 

Организация процесса разработки программного обеспечения. Инкрементная 

модель стратегии конструирования. Спиральная модель стратегии 

конструирования. Компонентно-ориентированная модель стратегии 

конструирования. 

 

Управление проектом 

Выявление и уменьшение рисков. Инструментальные средства 

разработки и поддержки. Модель раннего этапа проектирования. Руководство 

программным проектом. Планирование проектных задач. 

 

Требования и архитектура программного обеспечения 

Анализ требований. Описание требований. Структурный анализ. Метод 

анализа Джексона. Добавление детальных требований. Архитектура 

программного обеспечения. Типы архитектур и их модели.  

 

Проектирование программных систем 

Основы проектирования программных систем. Особенности процесса 

синтеза программных систем. Особенности этапа проектирования. Связность 

модуля. Сцепление модулей. Классические методы проектирования. Метод 

проектирования Джексона.  

 

Тестирование программного обеспечения 

Принципы тестирования программного обеспечения. Структурное 

тестирование программного обеспечения. Структурное тестирование «черного 

ящика». Структурное тестирование «белого ящика». Способ тестирования 

базового пути. Цикломатическая сложность. Способы структурного 

тестирования условий. Структурное тестирование циклов. Функциональное 

тестирование программного обеспечения. Функциональное тестирование 

«черного ящика». Способ анализа граничных значений. 

 

Методика тестирования программных систем 

Организация процесса тестирования программного обеспечения. 

Методика тестирования программных систем. Тестирование элементов. 

Тестирование интеграции. Тестирование правильности. Системное 

тестирование. Искусство отладки. 

 

Объектно-ориентированные программные системы 

Разработка пользовательского интерфейса различных программных 

систем и требования к проектированию интерфейса. Основы объектно-
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ориентированного представления программных систем. Базис языка 

визуального моделирования.  

 

Модели объектно-ориентированных программных систем 

Статические модели объектно-ориентированных программных систем. 

Динамические модели объектно-ориентированных программных систем. 

Модели реализации объектно-ориентированных программных систем. 

Разработка в стиле экстремального программирования.  

 

Метрики объектно-ориентированных программных систем 

Использование метрик Чидамбера-Кемерера. Метрики Лоренца и Кидда. 

Набор метрик Фернандо Абреу. 

 

Процесс разработки ООП систем 

Унифицированный процесс разработки объектно-ориентированных 

программных систем. Автоматизация конструирования визуальной модели 

программной системы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Процесс конструирования (макетирование, инкрементная модель). 

2. Процесс конструирования (спиральная модель, компонентно-

ориентированная модель). 

3. Руководство программным проектом (начало проекта, измерения, 

меры и метрики, процесс оценки, анализ риска, планирование, трассировка 

и контроль). 

4. Классические методы анализа (структурный анализ, модель системы 

регулирования давления космического корабля, методы анализа, 

ориентированные на структуры данных, метод анализа Джексона). 

5. Проектирование программных систем (структурирование системы, 

моделирование управления, декомпозиция подсистем на модули, 

модульность). 

6. Метод проектирования Джексона. 

7. Структурное тестирование программного обеспечения. 

8. Функциональное тестирование программного обеспечения. 

9. Метрики объектно-ориентированных программных систем (Метрики 

Чидамбера-Кемерера. Метрики Лоренца и Кидда. Метрики Фернандо 

Абреу). 

10. Объектно-ориентированное представление программных систем. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СРМ: 

 

1. Процесс разработки программного обеспечения. 

2. Средства разработки и поддержки ПО. 

3. Архитектура программного обеспечения. 

4. Процесс синтеза программных систем. 

5. Разработка пользовательского интерфейса различных программных 

систем. 

6. Метрики объектно-ориентированных программных систем. 

7. Тестирования программных систем. 

8. Искусство отладки. 

9. Реализации объектно-ориентированных программных систем. 

10. Автоматизация конструирования визуальной модели программной 

системы. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Орлов С.А. Технологии разработки программного обеспечения. СПб.: 

Питер, 2002. 464 с. 

2. Кокарева Е. В., Гагарина Л. Г., Виснадул Б. Д. Технологии разработки 

программного обеспечения. ИНФРА-М, издательский дом Форум, 2008 г. 

3. Брауде Э. Технологии разработки программного обеспечения. СПб.: 

Питер, 2004. 656 с. 

4. Сергушичева А.П. Технология разработки программного обеспечения: 

Методические указания к выполнению лабораторной работы №4 

«Применение CASE-средств при разработке программного обеспечения». 

– Вологда: ВоГТУ, 2007. - 31 с. 

 

Дополнительная: 

1. Орлов С. А. Принципы объектно-ориентированного и параллельного 

программирования на языке Ada 95. Рига: TSI, 2001. 327 с. 

2. Ambler, S. W. The Object Primer. 2nd ed. Cambrige University Press, 2001. 

541 pp. 

3. Beck, K, Fowler, M. Planning Extreme Programming. Addison-Wesley, 2001. 

156pp.  

4. Boehm, B. W. etal. Software Cost Estimation with Cocomo II. Prentice Hall, 

2001. 502 pp. 

5. Cockburn, A. Agile Software Development. Addison-Wesley, 2001. 220 pp. 

6. Fowler, M. The New Methodology http://www.martinfowler.com, 2001. 
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TRPO 5301 ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

объем 1 кредита 

 

Автор: 

кандидат физико-математических наук Макашев Е.П. 

 

Рецензенты: 

доктор технических наук, профессор, проректор по учебной работе 

Международного университета информационных технологий Ускенбаева Р. К. 

кандидат физико-математических наук, доцент КазНУ им. аль-Фараби 

Дуйсебекова К. С. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Назначение дисциплины: предоставление магистрантам знаний и умений 

в области проектирования, тестирования, отладки, внедрения и сопровождения 
программного обеспечения (ПО) вычислительной техники. 

Роль и значение дисциплины: данная дисциплина является дисциплиной 

магистратуры и развивает тематику дисциплин, посвященных практическому 

использованию проектирования, тестирования, отладки, внедрения и 

сопровождения программного обеспечения (ПО), их исследования в научно-

исследовательской работе. 

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины: «Языки и 

технологии программирования», «Алгоритмы и структуры данных», 

«Объектно-ориентированное программирование», «Архитектура разработки 

ПО», «Алгоритмы и их сложность». 

Для изучения дисциплины «Технология разработки программного 

обеспечения» магистрант должен: 

знать:  

 современные тенденции развития информатики и вычислительной 

техники, компьютерных технологий; 

 основы создания информационных систем и использование новых 

информационных технологий обработки информации; 

 жизненный цикл программного обеспечения; 

 объектно-ориентированное программирование; 

 теории и методы классификации; 

 элементы теории сложности; 

уметь:  

 применять математические методы, физические законы и вычислительную 

технику для решения практических задач; 

 программировать на одном из алгоритмических языков; 
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 применять алгоритмы поиска информации при разработке ПО; 

владеть:  

 основами алгоритмизации. 

 

В результате освоения модуля магистрант должен  

знать: 

 методы и алгоритмы объектно-ориентированного программирования; 

 методики, языки и стандарты информационной поддержки изделий 

(CALS-технологий) на различных этапах их жизненного цикла; 

уметь: 

 использовать типовые программные продукты, ориентированные на 

решение научных, проектных и технологических задач; 

 эффективно работать в качестве члена команды по разработке 

программного обеспечения; 

владеть: 

 методиками сбора, переработки и представления научно-технических 

материалов по результатам исследований к опубликованию в печати, а также в 

виде обзоров, рефератов, отчетов, докладов и лекций; 

 способностью брать на себя ответственность за результаты работы по 

разработке программных средств. 

В процессе освоения дисциплины у магистрантов развиваются следующие 

компетенции: 

1.Универсальные (общекультурные): 

 способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом; 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности; 

2. Профессиональные: 

 готовность применять перспективные методы исследования и решения 

профессиональных задач на основе знания мировых тенденций развития 

вычислительной техники и информационных технологий; 

 способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения 

задач управления и проектирования объектов автоматизации; 

 применять современные технологии разработки программных 

комплексов с использованием CASE-средств, контролировать качество 

разрабатываемых программных продуктов; 

- организовывать работу и руководить коллективами разработчиков 

программных средств информационных и автоматизированных систем. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название темы 

1 Процесс разработки программного обеспечения. 

2 Проектирование программных систем. 

3 Тестирование программного обеспечения. 

4 Объектно-ориентированные программные системы. 

5 Метрики объектно-ориентированных программных систем. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 
Целями преподавания дисциплины являются: предоставление обучаемым 

знаний и умений в области проектирования, тестирования, отладки, внедрения 
и сопровождения программного обеспечения (ПО) вычислительной техники с 
использованием современных CALS-технологий и CASE-средств. 

В рамках данного курса изучаются различные процессы для создания 

программного обеспечения (ПО), а также, технологии, рассматривающие 

полный жизненный цикл проекта разработки ПО, сочетающие в себе научный 

подход, серьезную базу исследований и имеющие историю реального 

использования и адаптации. 

Задачи преподавания дисциплины: 

 изучить жизненный цикл программ, методы оценки качества 

программных продуктов, технологии разработки программных комплексов, 

CASE-средства; 

 изучить методы и алгоритмы объектно-ориентированного 

программирования; 

 использовать типовые программные продукты, ориентированные на 

решение научных, проектных и технологических задач; 

 эффективно работать в качестве члена команды по разработке 

программного обеспечения. 

Объектами изучения данной дисциплины являются методы и алгоритмы 

решения задач управления и проектирования объектов автоматизации. 

Методы изучения данной дисциплины: аналитические; практические; 

диалектические, научно-исследовательские и другие. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Процесс разработки программного обеспечения 

 Организация процесса разработки программного обеспечения. 

Инкрементная модель стратегии конструирования. Спиральная модель 

стратегии конструирования. Компонентно-ориентированная модель стратегии 

конструирования.  

 

Проектирование программных систем 

Проектирование программных систем. Процесс синтеза программных 

систем. Этапы проектирования. Связность модуля. Сцепление модулей. 

Классические методы проектирования. Метод проектирования Джексона.  

 

Тестирование программного обеспечения 

Принципы тестирования программного обеспечения. Структурное 

тестирование программного обеспечения. Структурное тестирование «черного 

ящика». Структурное тестирование «белого ящика». Способ тестирования 

базового пути. Цикломатическая сложность. Способы структурного 

тестирования условий. Структурное тестирование циклов. Функциональное 

тестирование программного обеспечения. Функциональное тестирование 

«черного ящика». Способ анализа граничных значений. 

 

Объектно-ориентированные программные системы 

Разработка пользовательского интерфейса различных программных 

систем и требования к проектированию интерфейса. Основы объектно-

ориентированного представления программных систем. Базис языка 

визуального моделирования. Статические модели объектно-ориентированных 

программных систем. Динамические модели объектно-ориентированных 

программных систем. Модели реализации объектно-ориентированных 

программных систем. Разработка в стиле экстремального программирования.  

 

Метрики объектно-ориентированных программных систем 

Метрики Чидамбера-Кемерера. Метрики Лоренца и Кидда. Набор метрик 

Фернандо Абреу. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СРМ: 

 

1. Процесс разработки программного обеспечения. 

2. Средства разработки и поддержки ПО. 

3. Архитектура программного обеспечения. 

4. Процесс синтеза программных систем. 

5. Разработка пользовательского интерфейса различных программных 

систем. 
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– Вологда: ВоГТУ, 2007. - 31 с. 

 

Дополнительная; 
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