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ВСТУП
У сучасних умовах економічний розвиток значною

мірою залежить від використання інформаційних тех)
нологій, які, в свою чергу, засновані на програмному за)
безпеченні (ПЗ), що фактично являє собою головну
складову будь)якої інформаційної системи. Ще десять)
п'ятнадцять років назад практично все ПЗ, що викорис)
товувалося для автоматизації роботи підприємств купу)
валося у вигляді готового рішення у постачальників про)
грамних продуктів чи розроблялося під замовлення. У
такому разі замовник отримував, як правило, як сам то)
вар (ПЗ), так і послуги з його підтримки, що дозволяло
достатньо надійно захиститися від ймовірних проблем,
які неминуче виникають внаслідок помилок і недоліків
у програмному коді. Водночас протягом останніх де)
кількох років для компаній відкриваються перспективи
використання у все більших обсягах так званого "відкри)
того" ПЗ, яке являє собою безкоштовний програмний
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продукт, що розробляється силами ентузіастів чи неко)
мерційними, а іноді й комерційними організаціями за
участі певних зацікавлених інвесторів, які обирають не)
характерні для традиційної, заснованої на товарно)гро)
шових відносинах ринкової економіки, методи розпов)
сюдження. Таким чином, на відміну від традиційного
товару чи послуги, у яких є своя ціна, а взаємовідноси)
ни між клієнтом і постачальником формуються на ос)
нові класичних товарно)грошових відносин, у випадку
використання відкритого ПЗ такі взаємовідносини час)
то відсутні, а традиційні методи оцінки інвестиційної при)
вабливості на основі розрахунку грошових потоків,
термінів окупності та ін. є погано пристосованими.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Не вдаючись у розгляд питань, що стосуються цілей

і методів моделі роботи розробників відкритого ПЗ,
що може слугувати темою для окремого дослідження,
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автори даної роботи вважають
за доцільне запропонувати аль)
тернативний підхід до оцінки
інвестиційної привабливості
подібних проектів, що не пови)
нен повністю замінити існуючі
підходи, однак доповнити їх і
використовуватися паралель)
но. У якості об'єкта досліджен)
ня були обрані відкриті про)
грамні продукти, які використо)
вуються для вирішення задач
автоматизації роботи підприєм)
ства.

Відкрите ПЗ поставляється у такому вигляді, що
надає можливість безперешкодно ознайомитися з ви)
хідним кодом. На нашу думку, найбільш прийнятним спо)
собом оцінки інвестиційної привабливості відкритого
ПЗ, має бути розрахунок метрик коду.

Метрики коду — кількісні характеристики, які
відображають певні властивості програмного коду [2;
3]. За їх допомогою існує можливість достатньо успі)
шно отримувати оцінки стосовно якості коду і відпові)
дно передбачати можливі проблеми, які він в собі при)
ховує.

Існує достатньо велика кількість метрик, викори)
стання яких може бути доцільним на різних стадіях
роботи над проектом.  На стадії проектування
кількісними методами оцінки якості можуть бути оці)
нка складності та відповідності шаблонам проекту)
вання UML)діаграм в цілому та окремих класів, об)
'єктно)орієнтовані метрики (NORM, RFC, WMPC1,
WMPC2, LOCOM1, LOCOM2, LOCOM3). На стадії ко)
дування для кількісної оцінки якості можуть бути ви)
користані метрики Холстеда, різні варіації метрики
цикломатичної складності МакКейба (модифікована,
строга, спрощена, актуальна цикломатична склад)
ність, метрика складності глобальних даних), інтер)
вальна метрика Майерса, метрика Хансена, метрика
Пивоварського та ін. Важливе значення мають абсо)
лютні показники кількості ряд)
ків коду та інших структурних
блоків, із яких складається
комп'ютерна програма, а та)
кож відносні показники, які
дозволяють виявити харак)
терні співвідношення між
структурними складовими ти)
пові для якісного ("здорово)
го") коду та неякісного ("хво)
рого"), який потребує опе)
ративного втручання. Крім
того, необхідні виявляти такі
складові вихідного коду ПЗ, як
дублювання коду, "мертвий
код", не документований код,
особливо складні для розумі)
ння ділянки коду, ділянки
коду, які є осередками підви)
щеного ризику. Для розрахун)
ку метрик може бути викорис)
таний відповідний інструмен)
тарій, що дозволяє виконати
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Таблиця 1. Метрики складності

Таблиця 2. Метрики залежності
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D –  (Distance); 
As –  (Abstractness); 
I –  (Instability). 

обчислювання у автоматичному режимі. Таким чином,
найбільш очевидним способом оцінки якості і відпо)
відно ризиків, які може нести неякісний програмний
код, у відкритому ПЗ, є використання метрик коду,
обрахувати значення яких доцільно для деяких попу)
лярних відкритих проектів.

РЕЗУЛЬТАТИ
Для дослідження були обрані наступні популярні

продукти ERP)класу (Enterprise Resource Planning):
Compiere (http://www.compiere.com), ADempiere ERP
(http://www.adempiere.com), Openbravo (http://
http://www.openbravo.com). З метою визначення мож)
ливих відмінностей у значеннях метрик для різних версій
програмних продуктів було проаналізовано також де)
кілька різних випусків вихідного коду для кожного із
продуктів.

Розрахунок метрик здійснювався за чотирма група)
ми, які, на наш погляд, достатньо добре дозволяють оха)
рактеризувати стан ПЗ:

— складності: максимальна глибина блоків у мето)
дах, цикломатична складність, зважені методи (табл. 1);

— залежності: рівень абстрактності, аферентні і
еферентні звя'зки (табл. 2);

— метрики Холстеда: складність, зусилля, кількість
операндів, кількість операторів, кількість унікальних
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операндів, кількість унікальних опера)
торів, довжина програми, словник про)
грами, обсяг програми (табл. 3);

— наслідуваності: глибина наслідува)
ності, кількість підтипів (табл. 4).

Автоматизований розрахунок мет)
рик коду здійснювався за допомогою
інструмента CodePro AnalytiX. Отри)
мані результати для кожної з груп мет)
рик (складності, залежності, Холстеда
та наслідуваності) наведені відповідно
у табл. 5—8.

Виходячи з даних табл. 5, можна
зробити висновок, що в цілому показни)
ки метрик складності по продуктам, які
розглядаються, мають близькі значення

і не виходять за граничні межі
(наприклад, для цикломатич)
ної складності граничною ве)
личиною є значення, що на)
ближається до 7). Водночас
нескладно помітити, що в
цілому Adempiere має нижчі
значення максимальної глиби)
ни блоків у методах і циклома)
тичної складності ніж інші
продукти, а Openbravo — на)
впаки, вищі. Це означає, що за
інших рівних обставин Adem)
piere є більш привабливим
продуктом з погляду склад)
ності його підтримки.

Відповідно до табл. 6 мож)

  , 
% 

 
'  

 
’    

Compiere 2.4.4 6,8 23,23 48,61 0,98 0,05 
Compiere 2.6.0 3,0 22,41 34,40 0,99 0,02 
Compiere 3.0.0 3,6 24,44 35,09 1,00 0,03 
Compiere 3.2.0 3,0 39,16 18,17 1,00 0,03 
Adempiere 2.5.3 3,4 26,47 41,59 1,00 0,03 
Adempiere 3.1.0 3,3 26,58 41,88 1,00 0,03 
Adempiere 3.4.0 17,2 26,13 17,09 1,00 0,17 
Adempiere 3.5.4 18,1 21,17 15,82 1,00 0,18 
Openbravo 2.5 
alpha 

4,2 32,85 
36,37 

1,00 0,04 

Openbravo 2.5 beta 4,5 33,48 37,46 1,00 0,04 
Openbravo 2.5 
final 

5,9 36,17 
12,91 

1,00 0,06 

Таблиця 6. Розраховані значення метрик залежності
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Diff –  (Difficulty); 
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Operators); 
NUOpds –   
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Таблиця 3. Метрики Холстеда

  
 

   
 

 
   

Compiere 2.4.4 0,91 2,47 22 101 
Compiere 2.6.0 1,09 2,47 78 248 
Compiere 3.0.0 1,10 2,49 86 348 
Compiere 3.2.0 1,04 2,16 81 743 
Adempiere 2.5.3 1,08 2,46 70 516 
Adempiere 3.1.0 1,08 2,47 70 934 
Adempiere 3.4.0 0,84 2,04 117 552 
Adempiere 3.5.4 0,72 1,80 138 369 
Openbravo 2.5 alpha 1,34 4,19 24 970 
Openbravo 2.5 beta 1,35 4,12 26 217 
Openbravo 2.5 final 1,37 3,84 28 382 

Таблиця 5. Розраховані значення метрик складності

Таблиця 4. Метрики наслідуваності

 /       

1  
 SCDIDI 1  

DI –   (Depth of 
Inheritance); 
DISC –    
(Depth of Inheritance of Superclass). 

2  
 SubSub TNT  

NTSub –   (Number of 
Subtypes); 
TSub –  (Subtype). 
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  -
    NUOpds NUOpts  

 
 
 

 
 

Compiere 2.4.4 272 1 600 903 926 282 464 119 959 24 890 48 402 423 24 938 5 877 814 
Compiere 2.6.0 359 6 650 054 998 799 580 376 653 54 524 49 1 176 233 54 573 18 509 085 
Compiere 3.0.0 363 7 433 283 286 876 525 414 989 59 152 49 1 291 514 59 201 20 474 803 
Compiere 3.2.0 341 6 765 214 231 864 186 383 147 62 166 49 1 247 333 62 215 19 863 747 
Adempiere 2.5.3 345 5 647 209 792 710 708 339 640 49 478 48 1 050 348 49 526 16 381 121 
Adempiere 3.1.0 340 5 656 470 046 719 565 343 509 50 736 48 1 063 074 50 784 16 618 065
Adempiere 3.4.0 430 13 000 000 000 1 300 000 580 000 75 000 50 1 860 000 75 000 30 000 000
Adempiere 3.5.4 390 14 000 000 000 1 500 000 670 000 100 000 52 2 200 000 100 000 36 000 000 
Openbravo 2.5 
alpha 305 2 481 117 011 390 587 166 844 25 004 39 557 431 25 043 8 145 249 
Openbravo 2.5 beta 303 2 591 378 898 407 788 174 052 26 210 39 581 840 26 249 8 541 397 
Openbravo 2.5 final 294 2 770 533 306 445 103 189 438 29 523 39 634 541 29 562 9 423 858 

Таблиця 7. Розраховані значення метрик Холстеда*

Примітка: значення для Adempiere 3.4.0 і Adempiere 3.5.4 отримані наближено.

   
 

 
 

Compiere 2.4.4 4,01 0,72
Compiere 2.6.0 3,64 0,81
Compiere 3.0.0 3,59 0,81
Compiere 3.2.0 3,49 0,75

Adempiere 2.5.3 3,70 0,85
Adempiere 3.1.0 3,70 0,85
Adempiere 3.4.0 3,31 0,95
Adempiere 3.5.4 3,24 0,96

Openbravo 2.5 alpha 3,95 0,70
Openbravo 2.5 beta 3,95 0,69
Openbravo 2.5 final 3,87 0,69

Таблиця 8. Розраховані значення метрик
наслідуваності

на побачити, що значення метрики "Нестабільність" у
продуктах, що розглядаються, є рівним або наближаєть)
ся до 1. Подібне значення свідчить про слабку стійкість
наведених продуктів до змін, достатньо високу вартість
супроводу під час усунення недоліків чи реалізації но)
вих функцій. Для продукту Adempiere версій 3.4.0 та
3.5.4 помітно суттєве зростання показника абстракт)
ності (із 3,3% у версії 3.1.0 до 17,2% та 18,1% відпові)
дно). Саме по собі значення даного показника не доз)
воляє говорити про переваги чи недоліки самого про)
дукту, однак динаміка зростання свідчить про серйозні
архітектурні зміни у його внутрішній будові у порівнянні
із попередніми версіями. Подібні зміни, як правило, на)
правлені на спрощення розуміння і підтримки продук)
ту, що й підтверджується попередніми висновками на
основі метрик складності табл. 5.

За значеннями метрик Холстеда (табл. 7) продук)
ти Adempiere версій 3.4.0 та 3.5.4 є найбільшими за об)
сягами. За інших рівних умов більші за обсягами рішен)
ня є складнішими з точки зору підтримки, водночас,
виходячи з даних попередніх метрик, вдала архітекту)
ра і внутрішня будова рішення може нівелювати ці не)
доліки.

За значеннями метрик наслідуваності (табл. 8) най)
менші і відповідно найпривабливіші показники глиби)
ни наслідуваності є у продукту Adempiere версій 3.4.0
та 3.5.4, хоча середній показник кількості підтипів має
найбільше значення. Ці показники свідчать про достат)
ньо вдалу архітектуру об'єктно)орієнтованого рішен)
ня, покладеного в основу проекту, оскільки зі зростан)

ням глибини наслідуваності ускладнюється підтримка
рішення.

Таким чином, за сукупністю метрик достатньо оче)
видною є перевага продукту Adempiere, зокрема його
останніх версій. Незважаючи на достатньо високі показ)
ники обсягу програмного коду (за метриками Холсте)
да), продукт має найкращі показники складності і на)
слідуваності.

ВИСНОВКИ
Відкрите ПЗ від традиційних комерційних рішень

відрізняється, насамперед, високою доступністю, яка
у багатьох випадках не передбачає початкові інвестиції
у придбання продукту. Водночас вартість його підтрим)
ки може виявитися вирішальною у процесі подальшої
експлуатації. На нашу думку, керуватися в процесі ви)
бору з)проміж декількох схожих рішень слід не лише
базуючись на їх функціональності, а й виходячи й з оц)
інки внутрішньої будови на основі метрик програмно)
го коду, що може надати необхідні дані для більш точ)
ної оцінки інвестиційної привабливості. Напрям по)
дальших досліджень з даної тематики доцільно при)
святити розробці інтегральних показників, що вклю)
чають і економічні характеристики програмного про)
екту [1], а також поєднання запропонованого підходу
із класичними методиками оцінки інвестиційної приваб)
ливості.
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