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Abstract 

We have compared the evaluation results of the size of open source PHP-based apps by four three-factor 

nonlinear regression models created based on the various normalizing transformations. The best results have been 

obtained for the nonlinear regression model which built by the Johnson four-variate transformation for SB family. 

Анотація 

Ми порівняли результати оцінювання розміру PHP-застосунків з відкритим кодом за допомогою чо-

тирьох трифакторних моделей нелінійної регресії, створених на основі різних нормалізуючих перетворень. 

Найкращі результати були отримані для моделі нелінійної регресії, побудованої за допомогою чотириви-

мірного перетворення Джонсона для сімейства SB. 
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Вступ. Популярна в наш час мова сценаріїв 

PHP – є мовою загального призначення з відкритим 

вихідним кодом. Зараз PHP використовується 

більш ніж у 80% всіх веб-сайтів, наприклад, таких 

як Tesla, Wikipedia, WordPress.com [1]. Хоча ця 

мова особливо добре підходе для розробки веб-за-

стосунків на стороні сервера і її основне призна-

чення полягає у тому, щоб дозволити швидко пи-

сати веб-сторінки, що генеруються динамічно, але 

за допомогою PHP розробляють і інші застосунки, 

наприклад, різноманітні фреймворки та конвер-

тори. 

Оцінювання розміру PHP-застосунків з відкри-

тим кодом як і іншого програмного забезпечення 

(ПЗ) на ранній стадії розробки є важливою задачею, 

оскільки ця інформація застосовується для прогно-

зування трудомісткості розробки ПЗ за допомогою 

такої відомої моделі як COCOMO II [2]. Це потре-

бує відповідних моделей для оцінювання розміру 

ПЗ, включаючи PHP-застосунки з відкритим кодом. 

Для оцінювання кількості строк коду інформа-

ційних PHP-систем з відкритим кодом запропоно-

вані лінійне регресійне рівняння [3, 4] та нелінійна 

регресійна модель [5] в залежності від трьох метрик 

концептуальної моделі даних у вигляді діаграми 

класів. Для PHP-застосунків з відкритим кодом, що 

не є інформаційними системами, зокрема, таких як 

різноманітні фреймворки та конвертори, регресійні 

моделі можуть залежати в тому числі від інших ме-

трик діаграми класів. В [6] було побудовано нелі-

нійну регресійну модель для оцінювання розміру 

PHP-застосунків з відкритим кодом в залежності 

від кількості класів; суми середньої кількості кла-

сів, на які впливає даний клас (Average Afferent 

Coupling) і середньої кількості класів, з яких даний 

клас отримує ефекти (Average Efferent Coupling), та 

середньої кількості методів на основі чотиривимір-

ного нормалізуючого перетворення Джонсона, що 

дозволило підвищити достовірність оцінювання за-

лежної змінної нелінійної регресії у порівнянні з 

використанням одновимірних нормалізуючих пере-

творень. Але в [6] ця модель була побудована за да-

ними, наявність викидів в яких визначалася із вико-

ристанням десяткового логарифму. Виникає пи-

тання, як впливає на якість нелінійної регресійної 

моделі для оцінювання розміру PHP-застосунків з 

відкритим кодом, що будується на основі певного 

нормалізуючого перетворення те, яким чином здій-

снюється очистка даних від викидів. Тому метою 

роботи є проведення дослідження саме для визна-

чення такого впливу та порівняння результатів оці-

нювання розміру PHP-застосунків з відкритим ко-

дом за допомогою чотирьох трифакторних моделей 

нелінійної регресії, створених на основі різних но-

рмалізуючих перетворень з урахуванням викидів. 

Виклад основного матеріалу. Для досягнення 

зазначеної мети ми використовували емпіричні дані 

з метрик 44 PHP-застосунків з відкритим кодом, що 

наведені в [6]. Для побудови нелінійних регресій-

них моделей для оцінювання розміру PHP-

застосунків з відкритим кодом було застосовано 

метод покращення нелінійних регресійних моделей 

на основі нормалізуючих перетворень із застосу-
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ванням квадрату відстані Махаланобіса та інтерва-

лів передбачення [7]. Суть цього методу [7] є та-

кою. На першому етапі початкові дані перевіря-

ються на наявність викидів і, якщо останні знай-

дено, то вони відкидаються. Для цього 

використовується критерій на основі квадрату відс-

тані Махаланобіса для нормалізованих даних із 

0,005 рівнем значущості. На другому етапі буду-

ється нелінійна регресійна модель із використан-

ням відповідного методу на основі нормалізуючих 

перетворень [5]. На третьому етапі визначаються 

границі інтервалу передбачення нелінійної регресії 

для рівня значущості, що дорівнює 0,05, за відпо-

відним методом [5]. На останньому четвертому 

етапі перевіряють, чи є серед даних, за якими буду-

валася нелінійна регресійна модель такі, що вихо-

дять за границі інтервалу передбачення. Та, якщо 

відповідні дані знайдено, то вони відкидаються, і 

ми повторюємо знову всі етапи, починаючи з пер-

шого, для нових даних. Якщо таких викидів не 

було, то повторення етапів завершується, відпо-

відна нелінійна регресійна модель побудована. 

За [7] було побудовано чотири трифакторні 

моделі нелінійної регресії на основі трьох однови-

мірних та одного чотиривимірного нормалізуючих 

перетворень. У якості одновимірних перетворень 

використовувалися такі: десятковий логарифм, пе-

ретворення Бокса-Кокса та перетворення Джонсона 

для сімейства SB. У якості багатовимірного норма-

лізуючого перетворення застосовувалося чотири-

вимірне перетворення Джонсона для сімейства SB. 

Першу трифакторну нелінійну регресійну мо-

дель для оцінювання розміру PHP-застосунків з ві-

дкритим кодом було побудовано із використанням 

одновимірного нормалізуючого перетворення у ви-

гляді десяткового логарифму 
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де Y – розмір PHP-застосунків з відкритим ко-

дом у тисячах рядків коду; X1 – кількість класів; X2 

– сума середньої кількості класів, на які впливає да-

ний клас (Average Afferent Coupling) і середньої кі-

лькості класів, з яких даний клас отримує ефекти 

(Average Efferent Coupling); X3 – середня кількість 

методів;   – випадкова величина з розподілом Га-

усу,   ,0N , з оцінкою середньоквадратич-

ного відхилення ̂ =0,091431; оцінки параметрів 

1,7564669ˆ
0 b , 1,000896ˆ

1 b , 

0,2120602ˆ
2 b , 1,2170157ˆ

3 b  визначалися 

за методом найменших квадратів. 

При побудові моделі за емпіричними даними з 

метрик 44 PHP-застосунків, що наведені в [6], вико-

ристання методу [7] призводить до відкидання чо-

тирьох рядків даних (з таблиці 2 [6]) – це рядки 2, 

7, 43 і 44, які є багатовимірними викидами. 

Порівняння моделі (1), що була побудована за 

40 рядками даних (з таблиці 2 [6]) після відкидання 

чотирьох рядків 2, 7, 43 і 44, здійснювалося з 

трьома іншими нелінійними регресійними моде-

лями створеними на основі одновимірних перетво-

рень Бокса-Кокса і Джонсона для сімейства SB та 

чотиривимірного перетворення Джонсона для сі-

мейства SB. 

Трифакторна нелінійна регресійна модель для 

оцінювання розміру PHP-застосунків з відкритим 

кодом на основі одновимірного перетворення Бо-

кса-Кокса, що була побудована за 40 рядками даних 

(з таблиці 2 [6]) після відкидання чотирьох рядків 2, 

7, 43 і 44, є такою [8]: 
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де   – випадкова величина з розподілом Гаусу, 

  ,0N , з оцінкою ̂ =0,246528; оцінки пара-

метрів 3,6386816ˆ
0 b , 0,71215362ˆ

1 b , 

0,07283967ˆ
2 b , 1,101478ˆ

3 b  визначалися 

за методом найменших квадратів; Z1, Z2 і Z3 – це від-

повідно нормалізовані за одновимірним перетво-

ренням Бокса-Кокса величини X1, X2 і X3, яке має 

вигляд [8, 9] 
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В (3) 3,2,1j . Змінна ZY визначається анало-

гічно (3) тільки з тією різницею, що jZ , jX  та j  

потрібно замінити відповідно на YZ , Y, та Y . Оці-

нки параметрів 0,0422406ˆ Y , 

0,0983839ˆ
1  , 0,2649154ˆ

2   та 

0,0631603ˆ
3   визначалися за методом макси-

мальної правдоподібності [8, 9]. 

Трифакторна нелінійна регресійна модель для 

оцінювання розміру PHP-застосунків з відкритим 

кодом на основі одновимірного перетворення Джо-

нсона для сімейства SB, що була побудована за 40 

рядками даних (з таблиці 2 [6]) після відкидання чо-

тирьох рядків 2, 7, 43 і 44, має вигляд [8]: 
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де   – випадкова величина з розподілом Гаусу, 

  ,0N , з оцінкою ̂ =0,246528; оцінки пара-

метрів 0ˆ
0 b , 1,0520157ˆ

1 b , 

0,05267307ˆ
2 b , 0,5060942ˆ

3 b  визнача-

лися за методом найменших квадратів; Z1, Z2 і Z3 – 

це відповідно нормалізовані за одновимірним пере-

творенням Джонсона для сімейства SB, величини X1, 

X2 і X3, яке має вигляд [8] 

 

 

    jjjjjjjj XXZ  ln , (5) 

 

де jZ  – випадкова величина з розподілом Га-

усу, jZ   1,0N ; j , j , j  та j  – параметри 

перетворення Джонсона для сімейства SB, 0 j , 

jjjj X  , 0 j , 3,2,1j . Змінна ZY 

визначається аналогічно (5) тільки з тією різни-

цею, що jZ , jX , j , j , j , j  потрібно замі-

нити відповідно на YZ , Y, Y , Y , Y , Y . Оці-

нки параметрів 1,774797ˆ Y , 2,274354ˆ
1  , 

0,75683ˆ
2  , 14,2434ˆ

3  , 0,557969ˆ Y , 

0,608866ˆ
1  , 0,967899ˆ

2  , 1,92648ˆ
3  , 

0,280692ˆ Y , 0,547627ˆ
1  , 1,31032ˆ

2 

, -0,732189ˆ
3  , 215,6003ˆ Y , 

3272,1597ˆ
1  , 12,2236ˆ

2   і 

11660,785ˆ
3   визначалися за методом макси-

мальної правдоподібності [8]. 

Трифакторна нелінійна регресійна модель для 

оцінювання розміру PHP-застосунків з відкритим 

кодом на основі чотиривимірного перетворення 

Джонсона для сімейства SB, що була побудована за 

40 рядками даних (з таблиці 2 [6]) після відки-

дання чотирьох рядків 2, 7, 43 і 44, має вигляд (4) з 

тією різницею, що оцінка ̂ =0,1351, а оцінки па-

раметрів є такими: 0ˆ
0 b , 1,057585ˆ

1 b , 

0,0420ˆ
2 b , 0,505529ˆ

3 b , 4,84396ˆ Y , 

3,77629ˆ
1  , 0,7440ˆ

2  , 15,3975ˆ
3  , 

0,68696ˆ Y , 0,662314ˆ
1  , 

0,882698ˆ
2  , 2,08781ˆ

3  , 0,041111ˆ Y

, -0,092048ˆ
1  , 1,52426ˆ

2  , 

-1,27715ˆ
3  , 10053,641ˆ Y , 

22683,338ˆ
1  , 11,8020ˆ

2   і 

12428,790ˆ
3  . 

Побудовані моделі (1), (2) і (4) були перевірені 

за сумою квадратів помилок SSE, множинним кое-

фіцієнтом детермінації R2, середньою величиною 

відносної помилки MMRE і відсотком прогнозова-

них результатів, для яких величини відносної поми-

лки MRE менші за 0,25, PRED(0,25). Ці показники 

зазвичай використовуються для оцінювання якості 

прогнозування за допомогою регресійних моделей 

і в інженерії програмного забезпечення [10, 11]. До-

пустимі значення MMRE і PRED(0,25) складають 

не більше 0,25 і не менше 0,75 відповідно. Показ-

ники якості моделей при визначенні викидів за де-

сятковим логарифмом наведені в таблиці 1 та свід-

чать про те, що найкращою за MMRE є модель (4), 

побудована за допомогою чотиривимірного перет-

ворення Джонсона для сімейства SB, найкращою за 

PRED(0,25) є моделі (1) і (4), найкращою за SSE і R2 

є модель (4). При цьому діапазони зміни факторів 

X1, X2 і X3 є такими: від 2 до 2075; від 1,760 до 11,474 

та від 1,08 до 32,60 відповідно. 

 

Таблиця 1 

Показники якості моделей при визначенні викидів за десятковим логарифмом 

No Перетворення SSE R2 MMRE PRED(0,25) 

1 одновимірне десяткового логарифму 1206,09 0,9722 0,1719 0,7750 

2 одновимірне Бокса-Кокса 4412,72 0,8981 0,1849 0,6750 

3 одновимірне Джонсона SB 938,97 0,9849 0,1819 0,7250 

4 чотиривимірне Джонсона SB 1005,14 0,9838 0,1576 0,7750 

 

Показники якості нелінійних регресійних мо-

делей при визначенні викидів за одновимірним пе-

ретворенням Бокса-Кокса наведені в таблиці 2. За-

значимо, при побудові моделі (2) на основі однови-

мірного перетворенням Бокса-Кокса за 

емпіричними даними з метрик 44 PHP-застосунків, 

що наведені в [6], використання методу [7] призво-

дить до відкидання чотирьох рядків даних (з таб-

лиці 2 [6]) – це рядки 2, 40, 43 і 44. Також нелінійні 

регресійні моделі (1) і (4) для оцінювання розміру 

PHP-застосунків з відкритим кодом були побудо-

вані за 40 рядками даних (з таблиці 2 [6]) після від-

кидання чотирьох рядків 2, 40, 43 і 44. При цьому 

діапазони зміни факторів X1, X2 і X3 є такими: від 2 

до 2075; від 1,760 до 11,474 та від 1,08 до 32,60 від-

повідно. 
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Таблиця 2 

Показники якості моделей при визначенні викидів за одновимірним перетворенням Бокса-Кокса 

No Перетворення SSE R2 MMRE PRED(0,25) 

1 одновимірне десяткового логарифму 1064,96 0,9826 0,1864 0,7000 

2 одновимірне Бокса-Кокса 5268,32 0,8791 0,1787 0,6750 

3 одновимірне Джонсона SB 1075,37 0,9824 0,1846 0,7000 

4 чотиривимірне Джонсона SB 1026,71 0,9832 0,1824 0,7250 

 

Показники якості зазначених моделей з таб-

лиці 2 свідчать про те, що найкращою за MMRE є 

модель (2) на основі одновимірного перетворення 

Бокса-Кокса, найкращою за іншими показниками є 

модель (4) на основі чотиривимірного перетво-

рення Джонсона для сімейства SB. 

Показники якості нелінійних регресійних мо-

делей при визначенні викидів за одновимірним пе-

ретворенням Джонсона для сімейства SB наведені в 

таблиці 3. 

 

Таблиця 3 

Показники якості моделей при визначенні викидів за одновимірним перетворенням Джонсона 

No Перетворення SSE R2 MMRE PRED(0,25) 

1 одновимірне десяткового логарифму 2046,55 0,9550 0,2135 0,4138 

2 одновимірне Бокса-Кокса 82214,33 - 0,2290 0,5517 

3 одновимірне Джонсона SB 1367,31 0,9782 0,1586 0,8621 

4 чотиривимірне Джонсона SB 617,88 0,9901 0,1164 0,9310 

 

Зазначимо, при побудові моделі (4) на основі 

одновимірного перетворенням Джонсона для сі-

мейства SB за емпіричними даними з метрик 44 

PHP-застосунків, що наведені в [6], використання 

методу [7] призводить до відкидання 15 рядків да-

них (з таблиці 2 [6]) – це рядки 2, 6, 7, 12, 15, 18, 22, 

26-28, 34, 35, 39, 42 і 44. Також моделі (1) і (2) для 

оцінювання розміру PHP-застосунків з відкритим 

кодом були побудовані за 29 рядками даних (з таб-

лиці 2 [6]) після відкидання зазначених 15 рядків 

даних. При цьому діапазони зміни факторів X1, X2 і 

X3 є такими: від 5 до 2075; від 2,242 до 11,474 та від 

0,487 до 32,60 відповідно. 

Дані в таблиці 3 вказують на те, що найкращою 

за всіма показниками є модель (4) на основі чоти-

ривимірного перетворення Джонсона для сімейства 

SB. 

Показники якості нелінійних регресійних мо-

делей при визначенні викидів за чотиривимірним 

перетворенням Джонсона для сімейства SB наведені 

в таблиці 4. 

 

Таблиця 4 

Показники якості моделей при визначенні викидів за чотиривимірним перетворенням Джонсона 

No Перетворення SSE R2 MMRE PRED(0,25) 

1 одновимірне десяткового логарифму 1800,70 0,9584 0,2232 0,6098 

2 одновимірне Бокса-Кокса 9722,61 0,7753 0,1913 0,6585 

3 одновимірне Джонсона SB 1048,44 0,9833 0,1871 0,6829 

4 чотиривимірне Джонсона SB 1390,95 0,9778 0,1801 0,6829 

 

Підкреслимо, при побудові моделі (4) на ос-

нові чотиривимірного перетворенням Джонсона 

для сімейства SB за емпіричними даними з метрик 

44 PHP-застосунків, що наведені в [6], викорис-

тання методу [7] призводить до відкидання трьох 

рядків даних (з таблиці 2 [6]) – це рядки 2, 35 і 44. 

Також моделі (1) і (2) для оцінювання розміру PHP-

застосунків з відкритим кодом були побудовані за 

41 рядком даних (з таблиці 2 [6]) після відкидання 

зазначених трьох рядків даних. Показники якості з 

таблиці 4 свідчать про те, що найкращою за MMRE 

є модель (4) на основі чотиривимірного перетво-

рення Джонсона для сімейства SB, найкращою за 

PRED(0,25) також є модель (4), найкращою за SSE і 

R2 є модель (4) на основі одновимірного перетво-

рення Джонсона. Зазначимо, для моделі (4) на ос-

нові чотиривимірного перетворенням Джонсона 

для сімейства SB, як і для інших, що побудовані за 

емпіричними даними з метрик 41 PHP-застосунку, 

діапазони зміни факторів X1, X2 і X3 є такими: від 2 

до 2075; від 1,760 до 11,474 та від 0,487 до 32,60 

відповідно. При цьому ці діапазони є такими же як 

і для початкових даних з 44 PHP-застосунків на ві-

дміну від попередніх трьох випадків застосування 

одновимірних перетворень для побудови неліній-

них регресійних моделей за методом [7] із враху-

ванням наявності викидів. 

Кращі показники оцінювання розміру PHP-

застосунків з відкритим кодом за нелінійною регре-

сійною моделлю на основі чотиривимірного норма-

лізуючого перетворення Джонсона сім’ї SB , як і в 

[6], можна в першу чергу пояснити кращою норма-

лізацією, яка перевірялася за відомим критерієм на 

основі квадрата відстані Махаланобіса [12]. 

Висновки. Показники якості нелінійної регре-

сійної моделі для оцінювання розміру PHP-

застосунків з відкритим кодом залежать від вибору 

нормалізуючого перетворення, що використову-

ється для її побудови. Найкращі результати оціню-

вання розміру PHP-застосунків з відкритим кодом 
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за більшою кількістю показників були отримані для 

нелінійної регресійної моделі, побудованої на ос-

нові чотиривимірного перетворення Джонсона для 

сімейства SB. В подальшому для побудови неліній-

ної регресійної моделі для оцінювання розміру 

PHP-застосунків з відкритим кодом планується ви-

користати додаткові набори даних. 
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Abstract 

The analysis of the design and operation of the ON-90 beverage cooler is carried out. The refrigeration system 

is designed and the design flaws are revealed. Changes have been made and the problem of condensate formation 

has been solved. The change in the location of the thermostat is substantiated. An experimental experiment was 
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