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Анотація: під час дослідження розроблено однофакторну нелінійну регресійну 

модель для оцінювання розміру web застосунків, що створюються з використанням 

фреймворку codeigniter, яка побудована на основі нормалізуючого перетворення за 

допомогою натурального логарифму для набору даних (розміру програмного 

забезпечення від кількості класів). 
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Нелінійна регресія - це вид регресійного аналізу, в якому експериментальні дані 

моделюються функцією, яка є нелінійної комбінацією параметрів моделі і залежить від однієї 

і більше незалежних змінних. Дані апроксимируються методом послідовних наближень. 

Дані складаються з вільних від помилок незалежних змінних x і пов'язаних 

спостережуваних залежних змінних (відгуків). Кожна змінна y моделюється як випадкова 

величина із середнім значенням, що задається нелінійної функцією f (x, β).  

Регресія корисна для прогнозування відповіді на нові умови. Наразі все більше 

додатків та програмного забезпечення використовують багатофункціональні фреймворки. 

Таким чином, існує необхідність розробки однофакторної нелінійної регресійної моделі для 

оцінювання розміру web-застосунків. 

Метою дослідження є оцінювання розміру web-застосунків та іншого програмного 

забезпечення на ранній стадії розробки, оскільки ця інформація використовується для 

прогнозування трудомісткості створення програмного забезпечення. У свою чергу зараз для 

створення web-застосунків широко використовують фреймворки, серед яких великою 

популярністю користується codeigniter – популярний MVC фреймворк з відкритим вихідним 

кодом, написаний на мові програмування PHP, для розробки повноцінних веб-застосунків. 

Це потребує побудови відповідних моделей для оцінювання розміру web-застосунків, що 

створюються за допомогою фреймворку codeigniter. Як фактор візьмемо розмір програмного 

забезпечення від кількості класів. 

При складанні математичних моделей може виявитися, що запропоноване рівняння 

лінійної регресії неадекватно описує досліджуваний процес або по виду поля кореляції 

видно, що лінія регресії криволінійної форми. У цьому випадку порядок рівняння, що описує 

процес, підвищується. Експоненціальне рівняння регресії має вигляд y = a * exp(bx). 

Оціночна модель регресії (побудоване за вибірковими даними) буде мати вигляд  

y = a * exp(bx) + ε , де ε - випадкова помилка (відхилення). 

Для розрахунку коефіцієнтів рівняння також як і в разі лінійної регресії можна 

застосувати метод найменших квадратів. При цьому математична модель підбирається так, 

щоб сума квадратів відхилень фактичних значень відгуку у від регресійних була мінімальна: 



S = ∑(yi - y*
i)2 → min. Далі після складання системи нормальних рівнянь знайдемо коефіцієнт 

детермінації R2, що вказує, наскільки отримані спостереження підтверджують модель та 

визначаеться за формолую
 . 

Потім знайдемо 2 інших коефіцієнти для повної оцінки моделі
 , 

. 

Висновки: у ході даної роботи розробляється однофакторна нелінійна регресійна 

модель для оцінювання розміру web-застосунків, що створюються з використанням 

фреймворку codeigniter. Параметри моделі потрібно оцінити за методом найменших 

квадратів. 
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Abstract: during the study, a one-factor nonlinear regression model was developed to estimate the size of 

web applications created using the codeigniter framework, which is based on a normalizing transformation 

using a natural logarithm for a data set (software size by number of classes). 
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