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Abstrakt  
 

Předkládaná práce se zabývá metodou měření rozsahu funkcí softwaru 

COSMIC. Práce je rozdělena do tří častí. Prvou je základní charakteristika 

metody COSMIC. Následuje rozebrání samotného procesu odhadování a 

srovnání metod první a druhé generace. 

Klíčová slova: COSMIC, rozsah funkcí softwaru, FUR 
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Úvod 
 

Předkládaná práce se zabývá metodou měření rozsahu funkcí softwaru 

COSMIC, která je dnes novým, populárním a stále se rozvíjejícím 

konceptem. 

Cílem práce je popsat tuto metodu a následně porovnat metody první 

generace s metodami druhé generace. Při porovnávání však místo COSMIC 

používáme COSMIC- FFP, protože o nejnovější verzi COSMIC  ještě není 

možné najít takové množství informací, které by postačovalo na provedení 

srovnání. 

První část práce se zaměří na základní charakteristiku odhadovací metody 

COSMIC. V následující části bude rozebrán samotný proces odhadování. 

Na závěr bude porovnána metoda první generace a metoda druhé 

generace. 
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1. Popis metody 
 

1.1. Hlavní rysy 
 

     Metoda COSMIC je pojmenována po organizaci, v níž se zrodila, a tedy 

Mezinárodním konsorciu pro obecní měření softwaru (the Common 

Software Measurement International Consortium, COSMIC). Toto 

konsorcium založené v roce 1998 je dobrovolnou iniciativou skutečně 

mezinárodní skupiny expertů na měření softwaru, z praxe i akademické 

oblasti, pocházejících z Evropy, Severní Ameriky a Asie a Pacifiku (Dumke  

2011). 

   Metoda COSMIC je jednou z metod  měření rozsahu funkcí softwaru FSM 

(functional size measurement methods), které měří rozsah funkcí za 

pomoci kvantifikace funkčních požadavků uživatele FUR (functional user 

requirements) (Xunmei, Song and Guoixne 2006). COSMIC definuje 

principy, pravidla a procesy pro měření standardního rozsahu funkcí 

(functional size) softwaru (Cosmicon 2014). Patří mezi metody druhé 

generace a je definována standardem ISO / IEC 19761: 2011, 'Software 

Engineering - COSMIC: a functional size measurement method' (Cosmicon 

2013). Je to kompletně otevřená metoda; celá její dokumentace včetně 

manuálů měření, příruček a případových studií se dá bez poplatků 

stáhnout ze stránky www.cosmicon.com. Manuál měření je dostupný v 

překladu do následujících jazyků: arabština, čínština, holandština, 

angličtina, francouzština, japonština, španělština, němčina, italština, 

polština a turečtina (Wikipedia 2014).      



6 
 

Dále může být metoda COSMIC charakterizována následujícími 

vlastnostmi: 

• Je vysoce uznávaná mezi FSM experty po celém světě, 

• Budí značný zájem akademické sféry jako nová báze pro výzkumné 

projekty, 

• Je uznávaná mezi mnoha průmyslovými lídry v Evropě a Austrálii, 

• V Japonsku je uznávaná natolik, že z ní chtějí udělat národní standard, 

• Dost často se používá v softwarovém inženýrství v Indii a občas i v Číně, 

• Na severoamerickém trhu ji nevidět často, 

• Těžko ji také hledat mimo oblasti softwarového inženýrství, 

• Je nabízené značné množství školení, jak pracovat s touto metodou 

(Dumke 2011). 

1.2. Vývoj 
    

     Počátky historie metody COSMIC nacházíme v 90.tych letech. Tehdy 

byly Function Point Analysis (FPA) metody (metody první generace) 

kritizovány proto, že nemohly být aplikovatelné na všechny typy softwaru 

as cílem jejich rozšíření byla v roce 1997 vytvořena první verze metody FFP 

(1997) (COSMIC 2007). 

V roce 1998 spojila skupina FFP své úsilí s COSMIC skupinou, která navrhla 

principy druhé generace metod měření rozsahu funkcí. Toto spojení 

vyústilo do verze COSMIC- FFP 2.0, jejíž pokusné verze (field trials) byly 

veřejně dostupné v říjnu 1999 (COSMIC 2007). 
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Proces vývoje standardu pro tuto metodu začal v roce 2001 a v roce 2003 

byl publikován ISOm jako ISO / IEC 19761. COSMIC však stále pokračuje ve 

zdokonalování definice metody, a proto je třeba zdůraznit, že původní 

softwarový model, který byl základem pro měření velikosti, se od roku 

1999 nezměnil (COSMIC 2007). 

Posledním z kroků ve zdokonalování metody je verze manuálu měření číslo 

3.0, stále kompatibilní se standardem ISO / IEC 19761. Porovnání s verzí 

2.2 naznačuje, že verze 3.0 je důležitým krokem napřed (COSMIC 2007).  

1.3. Aplikovatelnost 
 

      Metoda COSMIC je aplikovatelná na dvě domény softwaru. První jsou 

byznys aplikace běžně nezbytná k provedení podnikání, jako jsou aplikace 

pro řízení dovozu, nákupu, financí apod. Druhou je real- time software, 

tedy například ten v operačních systémech počítačů, motorech aut, 

výtazích či domácích spotřebičích (Dumke 2014). Také je aplikovatelná na 

hybridy výše zmíněných domén (ISO / IEC 19761/2011). 

COSMIC není aplikovatelná na další typy software jako jsou  ty 

zpracovávající matematické algoritmy, expertní systémy či počítačové hry 

(Automotive 2010). 
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2. COSMIC měření rozsahu funkcí (functional size 

measurement) 
 

2.1. Principy COSMIC měření rozsahu funkcí softwaru 
 

     Metoda COSMIC měří rozsah funkcí jak ho vidí funkční uživatelé, to jest 

odesílatelé nebo / a zamýšlení příjemci dat, které musí do softwaru 

vstoupit, resp. z něj vystoupit (Cosmicon 2014). 

Metoda využívá model softwaru známý jako 'COSMIC Generic Software 

Model', který je založen na základních principech softwarového 

inženýrství: 

• Funkční uživatelské požadavky je možné analyzovat až na jednotlivé 

funkční procesy, které se skládají z podprocesů. Podprocesem může být 

pohyb dat nebo manipulace s daty (Cosmicon 2014). 

• Každý funkční proces je spouštěn "Vstupním" pohybem dat od funkčního 

uživatele, informujícím funkční proces, že funkční uživatel již identifikoval 

událost, na kterou musí software odpovědět (Cosmicon 2014). 

• Datový pohyb hýbe jedinou datovou skupinou atributů popisujících 

jediný objekt zájmu, kde poslední atribut je objektem zájmu funkčního 

uživatele (Cosmicon 2014). 

Existují čtyři typy podprocesů datových pohybů. 'Vstupní' posouvá skupinu 

dat od funkčního uživatele do softwaru, 'Výstupní' ji posouvá ven. 'Zápis' a 

'Čtení' posouvají skupinu dat do a z trvalého úložiště. Podprocesů 

manipulace s daty nejsou zvlášť měřeny (Cosmicon 2014). 
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Rozsah funkcí softwaru je tedy definován jako celkové množství pohybů 

dat (Vstupy, Výstupy, Zápisy, Četby) ze všech funkčních procesů softwaru. 

Každý datový pohyb je počítán jako 'COSMIC Function Point' ('CFP'). 

Velikost funkčního procesu, a proto i velikost softwaru může být 

minimálně 2 CFP. Horní limit neexistuje (COSMIC 2009) 

2.2. COSMIC proces měření 
 

     COSMIC proces měření sestává ze: 

• strategie měření (the Measurement Strategy), kde je Software Context 

Model aplikován na měřený software, 

• mapovací fázi (the Mapping Phase), v níž je Generic Software Model 

aplikován na měřený software, 

• a fázi měření (the Measurement Phase), kde jsou prováděny skutečné 

měření rozsahu funkcí (COSMIC 2009). 

Proces měření je znázorněn následujícím obrázkem: 
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Obr. 1. 

(Cosmicon 2014)
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3. Porovnání metod první a druhé generace 
 

3.1. Podobné prvky IFPUG FPA1 a COSMIC-FFP 
 

3.1.1. Měření 

     Pro FSM2 metody existuje zobecněná představa, která byla navržena 

v rámci International Workshop3. Tato představa definuje, že FSM metody 

potřebují dva kroky abstrakce. Nejprve jsou identifikovány prvky, které 

přispívají k funkčnímu rozsahu systému, tzv. identifikační krok. Druhým 

krokem je mapování prvků na čísla, tzv. měřící krok (Xunmei, Song and 

Guoixne 2006). 

3.1.2. IFPUG FPA 

      Pro metodu IFPUG FPA je manuálem doporučeno, že prvky pro měření 

mají být složeny z jedné či více následujících komponent: uživatelské 

požadavky, datové modely (Entity Relationship Diagram), procesní modely 

(Data Flow Diagram) a design reportů a obrazovky. Tyto prvky měření jsou 

využity v identifikačním kroku. V některých příkladech je uživatelská 

specifikace vedena zvlášť jako základní prvek měření, ale většinou je tato 

specifikace součástí celku i s designem a datovými a procesními modely. V 

druhém kroku abstrakce, tj. v kroku měření, jsou tyto prvky zachyceny do 

tzv. meta-modelu, který popisuje všechny prvky, které přispívají 

k funkčnímu rozsahu systému. Tvorba modelu je implicitní proces, který 

dodržuje osnovu danou IFPUG měřícími pravidly (Xunmei, Song and 

Guoixne 2006). 

                                                             
1 International Function Point Users Group – metoda první generace pro odhadování velikosti softwaru 
2 Functional size measurement – technika měření softwaru dle funkcionality, kterou software poskytne 
3
 International Workshop – mezinárodní veletrh softwarového vývoje 
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3.1.3. COSMIC 

     Vstupem pro identifikační krok je specifikace FUR4. Specifikace FUR 

může přijít v různých úrovních abstrakce a identifikuje softwarové vrstvy 

jako výsledek funkční části systému. Později je identifikována hranice, 

která je definována jako konceptuální rozhraní mezi softwarem a uživateli. 

Kolekce FUR může být rozložena do sady funkčních procesů a každý proces 

se skládá z datových pohybů. Všechna data by měla být identifikována 

v druhém kroku abstrakce. Cílem druhého kroku je vyprodukovat kvantum 

hodnot na bázi principu měření. Poté dojde k přiřazení číselnému vyčíslení 

pohybu dat. Nakonec je funkční rozsah softwarové vrstvy definován jako 

suma funkčního rozsahu příslušných funkčních procesů (Automotive 

2010). 

3.1.4. Vyjádření funkčních požadavků 

     U obou metod je funkční požadavek vyjádřen na základě BFC (Base 

Funtional Component). ISO/IEC 14143-15 definuje BFC jako elementární 

jednotku FUR definovanou a použitou FSM metodou pro účely měření. 

Cosmic metoda zahrnuje 4 BFC: Entry, Exit, Read a Write. IFPUG FPA 

metoda zahrnuje 5 BFC: External Input, External Output, External Inquiry, 

Internal Logical File a External Interface File (Automotive 2010).  

3.1.5. Fáze měření 

     Obě metody mohou přibližně posoudit rozsah softwaru v rané fázi 

vývojového cyklu. Do určité míry tedy lze odhadnout úsilí a proveditelnost 

na základě softwarové specifikace v požadavkové fázi.  Pokud je tedy 

funkcionalita uživatelů stanovena, můžeme měřit funkční rozsah softwaru 

určeného k vývoji (Automotive 2010). 

                                                             
4 Functional user requirements – funkční požadavky uživatelů 
5
 ISO/IEC 14143: Information technology, software measurement, functional size measurement 
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3.1.6. Konvertibilita 

     Konvertibilita z pohledu „schopnosti konverze výsledků při použití dvou 

a více FSM metod u měření funkčního rozsahu na základě stejného výčtu 

FUR“. V některých případech lze metodu IFPUG FPA konverzovat na 

metodu COSMIC, nicméně je vždy zapotřebí průzkum ověřující možnost 

takové konverze. Konverzovat lze pouze finální výsledky těchto dvou 

metod, jelikož BFC jsou odlišné a mají jiné významy. Možnost konverze 

výsledků prokazuje zejména univerzálnost těchto dvou metod (Xunmei, 

Song and Guoixne 2006). 

3.2. Odlišné prvky IFPUG FPA a COSMIC-FFP 
 

3.2.1. Pravidla počítání 

     Přestože je COSMIC-FFP a IFPUG FPA obě metody FSM, tak jsou jejich 

pravidla počítaní odlišná. COSMIC-FFP nebere systémové charakteristiky 

v potaz, zatímco IFPUG FPA zvažuje 14 systémových charakteristik. Mezi 

těchto 14 systémových charakteristik patří komunikace dat (např. webové 

připojení), proces distribuce (např. klient/server), výkon (např. minimální 

čas odezvy), proměnlivá konfigurace (např. dynamický web), transakční 

rychlost, online vstup dat, efektivnost designu pro koncové uživatele, 

online updaty, komplexní procesy (např. kalkulace nebo vyhledávání), 

použitelnost v jiných aplikacích, snadnost instalace, snadnost operace, více 

stránek a usnadnění změn. Analýza těchto prvků není objektivní (Xunmei, 

Song and Guoixne 2006). 

3.2.2. Nezávislost 

     Metoda COSMIC-FFP je naprosto nezávislá na programovacím jazyce a 

vývojové metodice. Metoda IFPUG FPA není. Pět komponent BFC, které 

jsou rozebrány u podnadpisu „Vyjádření funkčních požadavků, jsou 
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limitující pro metodu IFPUG FPA a nelze použít jakoukoliv vývojovou 

metodu anebo programovací jazyk (Xunmei, Song and Guoixne 2006). 

3.2.3. Hlediska měření 

     Metoda IFPUG FPA měří software pouze z pohledu koncových uživatelů 

a metoda COSMIC-FFP je schopna měřit software z pohledu koncových 

uživatelů i vývojářů (Xunmei, Song and Guoixne 2006). 

3.2.4. Aplikovatelnost 

     Metoda COSMIC-FFP je aplikovatelná na tzv. real-time systém6, 

vestavěný systém a prakticky veškeré softwarové systémy. Metoda 

COSMIC-FFP ovšem není vhodná k měření komplexních matematických 

algoritmů. Zrnitost metody COSMIC-FFP dovoluje mnohem lépe zachytit 

funkční velikost variací. Metoda IFPUG FPA je mnohem menší a proto je 

méně senzitivní k zachycení funkční velikosti variací. Metoda IFPUG FPA je 

vhodná k měření byznys aplikací, jako například MIS7 (Automotive 2010). 

3.3. Shrnutí porovnání 
 

     I když jsou obě metody FSM metody, tak mají znatelné odlišnosti 

v některých aspektech. Metoda IFPUG FPA byla navržena před publikací 

mezinárodního standardu ISO/IEC 14143, zatímco metoda COSMIC-FFP 

byla navržena až po vydání tohoto standardu. Proto metoda IFPUG FPA 

není potomkem ISO a IEC. S metodou COSMIC-FFP lze měřit širší rozsah 

projektů oproti metodě IFPUG FPA (Xunmei, Song and Guoixne 2006). 

  

                                                             
6 Real-time systém – systém, který umožnuje reakci v reálném čase  
7
 Manažerský informační systém 
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Závěr 
 

Práce popisuje metodu COSMIC a porovnává metody první a druhé 

generace. Cíl práce se podařilo naplnit úplně, avšak s omezením, že ke 

srovnání při druhé generaci nepoužívá přímo metodu COSMIC ale její 

předchůdce, COSMIC- FFP, protože o ní je v současnosti možné objevit 

mnohem větší množství informací.  
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