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Питання розробки вимог якості до інформаційних систем (ІС) на програмному рівні на 

основі моделей якості розглядались в ряді публікацій [1], [2]. Тут розглядаються моделі трьох 

категорій якості, а саме якості у використанні, зовнішньої та внутрішньої якості.  

На основі моделі якості у використанні розробляються загальні вимоги якості користу-

вача або замовника. Модель вимог якості у використанні ІС можна представити у вигляді [3] 
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тут   Hui – характеристика якості у використанні; 

        Auik – атрибут характеристики якості; 

        Cuik – обмеження на значення атрибута; 

        Muik – метрика атрибута. 

Характеристики і метрики підбираються із стандарту [4], а атрибути і обмеження із ви-

мог користувача та аналізу предметної області. 

Вимоги зовнішньої якості представляються у вигляді структури моделі зовнішньої якості 

і інтерпретуються як вимоги до ІС в цілому, в тому числі і до архітектури. Ці вимоги запису-

ються у вигляді  
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тут   He
i  - характеристики;  

        Пe
ik - підхарактеристики зовнішньої якості;  

        Ae
ik, C

e
ik, M

e
ik - атрибути, обмеження та метрики відповідно. 

 

Комунікація (трасування) вимог якості (1) на структуру вимог (2) виконується з викорис-

танням методу  SQFD [3]. На основі отриманих вимог зовнішньої якості формулюються вимоги 

якості до системи.  

. 
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