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 چكیده

ب ه  مرب و  ایه داده وع. تنتای برخوردار اسالعادهافزار به دلیل ماهیت منطقی و پیچیده محصول از اهمیت فوقبینی نقص نرمپیش

ک ه  اس ت  انیچالش  رن افزار و روابط بسیار پیچیده ب ی  ان   معیاره ا از م م  نرم یافزارها، کثرت معیارهای توصیف کنندهنرم

اف زار ش ده اس ت. ی سرنع تكنولوژی کامپیوتر باعث افزانش سرعت رش د ص نعت نرمتوسعه روش ای موجود با آن روبرو هس ند.

اف زار اند. فناوری تشخیص خط ا و نق ص نرمافزار شدهی تولید نرمافزار از مسائل م م در زمینهکیفیت و قابلیت اطمینان نرمامروزه 

در ان   مقال ه نیازه ای مق دماتی  باش د.اف زاری میی قابلیت اطمینان سیس  م ای نرمنكی از اهداف تحقیقاتی با اهمیت در زمینه

نژگی مورد تحلیل و بررس ی ق رار  ای ان خاب وافزار و همچنی  روشی نقص نرمبینهای پیشو مدلبینی نقص تشرنح گردنده پیش

 گیرند.می

 کلمات کلیدی

 ، کاهش ونژگیافزارنرمنقص  بینیپیش

 مقدمه -1
های زمانی موجود بسیار در بازه 1قصی کشف و اصالح نافزارنرمهای در پروژه
تست و  تأثیربه همین علت  بر است،هزینه افزار بسیارگیر، و در توسعه نرموقت

هدای مسددعد خطدا یابدد  از ایدن رو اناسدایی ماژو بازیابی کدها کاهش می
کند  بنابراین بصورت اتوماتیک، به تمرکز روی تست و بازیابی کدها، کمک می

 بیندیپیشهدای مسددعد خطدا، نیداز بده ابدزاری جهدت آوری دقیق دادهجمع
تدا حدد  افدزارنرمنقدص  بینیپیشهای   مد [1]داردهای مسدعد خطا ماژو 

ی دارد و به دلیل بهبدود و اثدر افزارنرمهای زیادی بسدگی به کیفیت و ویژگی
  [2]دقیق نقص حائز اهمیت است بینیپیشها، بخشی عملکرد این مد 

منجر بده  یک برنامه کامپیوتری عمالًی بطور معمو  درافزارنرمخطاهای 
 افدزارنرماوند که برای رفع این مشکل، تست هایی در زمان آینده میاکست

 بیندیپیش  [3]ی کمدک کنددافزارنرمهای تواند به کاهش خطای سیسدممی

برای کنددر  میمسدعد خطا، بطور صحیح و مؤثر ایوه مه افزارنرمی هاماژو 
  [4]ی استافزارنرمی در طو  توسعه افزارنرمیک سیسدم  کیفیت

یک مسئله مهم بده ادمار  افزارنرمو برآورد نقص  بینیپیشاز زمانی که 
 یک راه حل کامل بااد آمده، هیچ مدلی تا بحا  نبوده است که تأمین کننده 

یدادگیری نقدص مبدندی بدر  بیندیپیشهای های اخیر، اسدفاده از مد در سا 
هدای   تشدخیص مدؤثر نقص[5]تمااین، مورد توجه محققین قرار گرفده اس

باادد کده بده می افدزارنرمیک فعالیت مهم از فرآیند توسدعه در واقع  افزارنرم
تواند کمک بسدزایی کندد  بده همدین دلیدل نقص می بینیپیشبهبود و دقت 

بیان  افزارنرمیک موضوع تحقیقاتی مهم در مهندسی  افزارنرمنقص  بینیپیش
اغلدب  افدزارنرمنقص  بینیپیشهای مطلوب برای یافدن مد  اده است که با
  [6]دهنددمی های توزیع اده را مورد تجزیه و تحلیدل قدرارتعدادی از نقص

ی آمدوز  بدر بده وسدیله افزارنرم قابلیت اطمینان افزایش ،بینیپیشهدف از 
، اثدر و بیندیپیش تسدتبر این اسدا  فرآیندد  بااد های نقص میروی داده
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و به تخصیص منابع و تغییر  ها اناسایی،را روی تعدادی از نقص ی خودندیجه
  [7] کندو نگهداری آنها کمک می

ترکیبی را  یکننده بندطبقهخود مقاله  در 2015فرانک و ایان در سا  
ارتباط  هاید  وزنننمایمیه ارائ افزارنرمنقص و خرابی  بینیپیشبرای مساله 

بهینه سازی اده اند  عسلوریدم کلونی زنبورالگ با عصبی مصنوعی هایابکه
بااد  ویژگی پارامدریک می عسلسازی رفدار جسدجوی ازدحام زنبورکه مد 
 های عصبی مصنوعیابکهبه هزینه با تعریف یک تابع جدید خطا به  حسا 
بندی نادرست با مثبت و منفی طبقه هایهای کال اود  هزینهمیاضافه 

نیز عملکرد احدما   هااست  مقدار این هزینه ضرایب مرتبط تعیین اده
ی با عوارض هایدهد  کسب و کارمیو صحت را تحت تاثیر قرار  تشخیص

 هایتواند ضرایب مناسب هزینه را برای پروژهمیهزینه و عوارض ریسک 
  [8]ف نمایندی خود تعریافزارنرم

را در   در این پژوهش مساله عدم تعاد  کال بولیاریا مد  پیشنهادی
حسا  به هزینه  عصبی مصنوعی هایابکهگیری سطح الگوریدم با به کار

ذکر اده از مجموعه  هاینماید  بنابراین نیازی به نمونه برداریمیمدیریت 
وجود نخواهد داات  اکثر  بینیپیشفرایند مد  به عنوان گام پیش هاداده
بندی ه عدم طبقهخرابی تا کنون هزین بینیپیشپیشنهادی برای  هایمد 

خراب و سالم را به اسدثنا چندین مورد، مد نظر قرار نداده  هایصحیح ماژو 
خراب نسبت  هاینادرست ماژو  بندیطبقهاند  با این وجود، در ارایط حقیقی 

بااد  سطح میسالم از اهمیت بسیار گسدرده تری برخوردار  هایبه ماژو 
مرتبط تعریف  هایبر اسا  هزینه نادرست نیز بندیطبقهاهمیت این نوع 

  [9]اودمی
با اسدفاده از بهینه  افزارنرمنقص  بینیپیشیک مد   و همکارانشکان 

نامیده اد  SVM-Pکه مد  3و مااین بردار پشدیبان 2سازی ازدحام ذرات
ردار پشدیبان و پیشنهاد دادند  در این مد  از محاسبات غیرخطی مااین ب

از  P-SVM هره گرفده اده است  در ابددا مد ی بسازپارامدرهای بهینه
مااین  سازی ازدحام ذرات برای محاسبه بهدرین پارامدرهایالگوریدم بهینه

را با مااین بردار پشدیبان کند و سپس آن بردار پشدیبان اسدفاده می
  [10]را انجام دهد افزارنرمنقص  بینیپیشدهد تا سازی اده وفق میبهینه

مطالعه  208با هدف ایجاد یک مرور اصولی روی  رانو همکاها  
و  هابررسی مفهوم مد  مندشر اده اند به 2010تا  2000ز که ا خطا بینیپیش

خطا  بینیپیش هایمدغیرهای مسدقل اسدفاده اده و همچنین کارایی مد 
  [11]پردازندمی

در مطالعه خدود بده طدور عمدده روی مسدئله حد ف وانگ، جین و وی، 
 هایغیرقابدل اسددفاده از مجموعده داده بدرای مدد  هداینگی یا ویژگیافزو
چهار رو  یادگیری ماادین را بدا رو   هااند  آننقص تمرکز کرده بینیپیش

سازی آزمایشات مورد آزمایش قرار دادند که ابیه اندخاب ویژگی پیشنهادیشان
الی الگدوریدم ناسا کارایی و تأثیرپ یری بدا هایانجام اده روی مجموعه داده

  [12]دهدمیپیشنهادی را نشان 

 مساله اندخاب ویژگی به همدراه چندد رو  در 2در ادامه مقاله در بخش 
مجموعده  3این زمینه کده بسدیار پرکداربرد هسددند آورده ادده و در بخدش 

های ادبکه 4اند  در بخدش د اسدفاده در این زمینده بیدان اددههای مورداده
معیارهدای ارزیدابی کدارایی و  4اند و در بخدش عصبی چندالیه عندوان ادده

 گیری بیان اده است اند و در اندها ندیجهتوضیح داده اده ارزیابی مدقاطع

 مساله ان خاب ونژگی -2
گیری مفیدد و برای تصمیم هاای از ویژگیاینکه آیا یک ویژگی یا زیرمجموعه

گی مرتبط اسدت ویژدارد  یک  هاکافی هسدند بسدگی به ارتباط و افزونگی آن
ربط بگد ارد در غیراینصدورت بدی بیندیپیشثیر چشدمگیری روی اگر بدواند تأ

  برای ساخت هابهینه از ویژگی هایاست  اندخاب ویژگی برای جسدجوی گروه
بندی اصلی در ایدن زمینده وجدود سه دسده  گیردمورد اسدفاده قرار می هامد 
 دارد:

1-2- Filter 
اود  به عبارت دیگر از هدیچ میاسدفاده ن بندیهدسددر این رو  از هیچ تابع 

د  این یک رو  از پدیش از الگوریدم اعما  اده اسدفاده نخواهد ا بازخوردی
قل از الگدوریدم یدادگیری ماادین اعمدا  ادده دای است که مساندخاب اده

اوند  در بوسیله مفاهیم دیگری ارزیابی می ویژگی هایبااد  زیر مجموعهمی
یدک جسددجوی جدامعی بدرای  فیلدر( های)نوعی از رو  Focusالگوریدم 

دهدد و سدپس ایدن رو ، میویژگی انجدام  هایزیرمجموعه یآزمایش همه
مجموعده  هاینمونده توانندمیی که هایای با مینیمم تعداد ویژگیزیرمجموعه

  رو  کنددمشدخص می کنندد بندیدسددهآموزای را با دقدت قابدل قبدولی 
Relife بااد که میسدجوی تصادفی بر اسا  مد  رو  فیلدر یک رو  ج

در این رو  به هر ویژگی بر اسا  مرتبط بودن با مفهدوم هددف، یدک وزن 
 هدایبطور تصدادفی بدرای پیددا کدردن ویژگی هااود و نمونهمینسبت داده 

 کند:میاوند  رو  فیلدر بصورت زیر کار میمرتبط اندخاب 
ادود  سدپس میک رتبه اعدبار محاسدبه در مرحله او  برای هر ویژگی ی

ادوند  )از یدک میی با کمدرین رتبه ح ف هایمرتب اده و ویژگی هااین رتبه
پس در مرحلده بعدد نددای  ادود(  سدمیویژگی اسدفاده  هایآسدانه برای رتبه

داده  بندیدسددهبه عنوان ورودی به یک سیسددم  هاای از ویژگیزیرمجموعه
  [13]اودمی

 دهد:میز کار رو  فیلدر را نشان طر 1 اکل
 

 
 طرز کار روش فیل ر (1)شكل

 Wrapper نكردرو -2-2

 بندیدسدده  در ایدن رو  از یدک تدابع این رو  به جعبه سیاه معروف است
اود  ایدن رو  از میاده ویژگی اسدف هایبرای ارزیابی اایسدگی زیرمجموعه

   از یک الگوریدم ژندیککندمیالگوریدم یادگیری اعما  اده اسدفاده  بازخورد
معدبر اسددفاده ادده اسدت  دلیدل اسددفاده از  هایهم برای جسدجوی ویژگی

تواند یک جسدجوی تصادفی را میالگوریدم ژندیک این است که این الگوریدم 
به هر حا  عملگدر  بااد میافدادن در مینیمم محلی ن انجام دهد و مسدعد گیر

ارد  در ترکیبی را د هایحلگوریدم، مفهوم راهبازترکیبی اسدفاده اده در این ال



 

 

بده عبدارت دیگدر  کند میآمیز ویژگی قبلی را حفظ حالیکه اندخابهای موفقیت
بااد کده از الگدوریدم یدادگیری ماادین در میاین رو ، یک رو  بازخورد 
کند  ارزیابی بوسیله اجرای الگوریدم اسدقرایی میفرایند اندخاب ویژگی اسدفاده 

  [13]اودمیام و  فازهای یادگیری و تست در هر اندخاب ویژگی انجدر ط

 دهد:نشان می Wrapperیند ندخاب ویژگی را با اسدفاده از فرآا 2اکل 
 

 
 Wrapperطرز کار روش ( 2)شكل
 تفاوت دو روش :

تواندد خدود  را بدا الگدوریدم یدادگیری می Wrapperکه رو  از آنجایی
دهد، پس باید نددای  بهددری از رو  فیلددر ارائده مااین اسدفاده اده تطبیق 
 هدایمحاسدباتی زیدادی دارد  اغلدب الگوریدم هایدهد  اما این رو  هزینده

، از مددد  هدداای از ویژگیبددرای مسددأله اندخدداب مجموعدده ایفرامکااددفه
Wrapper  کنندد  در رو  فیلددر، می)بدلیل برخی مزایای ذاتدی( اسددفاده

ادود  یکدی از مییک مرحله پیش پردازادی انجدام  اندخاب ویژگی به عنوان
معایب رو  فیلدر این است که اثرات زیرمجموعه ویژگی اندخاب ادده را بدر 

 گیرد  میروی کارایی الگوریدم اسدقرایی در نظر ن

 ترکیبی مدل -3-2

 ارزیدابی معیارهدای از اسدفاده وسیله به قبلی مد  دو هر مزایای از مد  این

 جسدجو ترکیبی، د در مبرد  می سود جسدجو مدفاوت مراحل در اانمخدلف

 در .دارد قدرار کنندهبند دسده ساخدار درون بهینه، ویژگی مجموعه یک برای

 بدا معمدوالً و اسدت مشدکل ویژگی مناسب تعداد اندخاب کندر  رویکرد این

 نادیدده هداویژگی ارتبداط بدین همچندین  اویممی مواجه هاویژگی افزونگی

 هداویژگی نهدایی اندخداب در مشدکالتی باعد  کده سدتا ادده گرفدده

  [13]اودمی

 هامجموعه داده -3
 در جمله از افزارنرم یخطا پیش بینی برای اده انجام هایسازیمدل اغلب در

 مخصوص که ناسا ارزیابی از مجموعه داده ،[17-14]مدلهای مراجع 

 دیگری عه دادهمجمو است  اما اده اسدفاده هسدند، افزارنرم خطای بینیپیش

 Apache POI ،Eclipse ،Pekka ،Lucene ،Xalanجمله از

،Ant ،Jedit ،Velocity  ،Synapse ، Tomcat و Ivy ،برای نیز 

 رفده اند   به کار افزارنرم در خطا پیش بینی یهامد  ارزیابی

 POIآپاچی ارزنابی مجموعه داده -1-3

 اسدت  مایکروسدافت اسناد دسدکاری برای جاوا کدابخانه یک ، POIآپاچی

 از اسدفاده با را پاورپوینت هایفایل آن، بر و عالوه اکسل هایفایل توانمی

 اسدخراج کاربردی هایبرای برنامه ،آن کاربرد مهم ترین نوات  و خواند جاوا

 مددیریت محددوا هایسیسدم و ، 4ااخص سازندگان وب، صفحات مانند مدن

 کال  281 کال ، تعداد این از است  کال  422 از مدشکل است  آپاچی

 دهددمی نشان زیر اکل هسدند  خطا 500اامل  که دارد، وجود خطا دارای

 اد، مشاهده که همان طور هسدند  خطا 1 اامل هاکال  از 71.53 %که

  [18]اده اند تشکیل خطا 1 از هاکال  اکثر

 
مجموعه داده ارزنابی آپاچی  هایدرصد خطای کالس( 3)شكل 

 هاتعداد خطای آن اساسبر

 5انكلیپسمجموعه داده ارزنابی  -2-3

 هدایمدریک جملده از ویژگدی، 198 ادامل ایکلیپس ارزیابی مجموعه داده

 ادماره )مانندد اندزاعدی نحوی درخت به مربوط هایمدریک و کد پیچیدگی

از  اسددخراجایکلیپس بدا  خطای دارای هایداده است  عبارات( تعداد و بلوک
 ادده آوریجمع آن، مخدلف هاینسخه آرایو و ایکلیپس خطای داده پایگاه

 داده نشدان ارزیدابی مجموعده داده ایدن جزئیدات 1 جددو  در اسدت 

 آوریجمع دسارلن دانشگاه توسط ارزیابی، مجموعه داده این  [19]استاده

 گسدرده طور به که است توسعه یکپارچه برای فرمپلد یک ایکلیپس است اده

 مورد اسددفاده وب، کاربردی هایبرنامه و ++C جاوا، هایفایل ایجاد برای

اده  آوری جمع گرانولیده سطح دو نظر از مجموعه داده این است  گرفده قرار
  ]20[ 6 بسده و فایل سطوح اند:

 انكلیپس ارزنابی هایمجموعه داده( 1)جدول 
نام مجموعه داده 

 ارزیابی
تعداد خطوط 

 کد
 درصد خطا هاتعداد ویژگی هاتعداد نمونه

Eclipse 3.0 k1306 661 198 62.78 

Eclipse 2.0 k797 6729 198 38.80 



 

 

 Pekkaمجموعه داده ارزنابی  -3-3

 پکا توسط فنالند، در بزرگ تجاری بانک یک از ، Pekkaارزیابی دادگان

 از ،هاداده نگهداری و توسعه آوری،جمع که آمده است، بدست 7فورسلیو 

  [21]است گرفده تصور 1995 تا 1985 سا 

 ناسا ارزنابی مجموعه داده -4-3

 از ایمجموعه اامل افزارنرم خطای پیش بینی ارزیابی اصلی مجموعه داده

 از اروع با ناسا بحرانی هایپروژه از روی که است ناسا ارزیابی مجموعه داده
 طور خاص به ارزیابی مجموعه داده این واقع در است، اده گرفده 2004سا 

 سپس و اده گرفده ناسا، هایپروژه به مربوط هایافزارمنر روی از

 به تا نمودند، ح ف یا و ایجاد را مخدلفی هایمدریک هاآن روی مدخصصان

 با معیارهای مرتبط مجموعه داده این اصلی هایعیاراند  مدرآمده کنونی اکل

 است رذک قابل نکده این است، افزارنرمهای ماژول تعداد و افزارنرم پیچیدگی

 یا و تابع معنای به که است عملیاتی واحد کوچکدرین این جا ماژو  در که

 نشان را ارزیابی این مجموعه داده جزئیات 2 بااد  جدو می مدد

  [22]دهدمی
 ناسا مجموعه داده ارزنابی( 2)جدول 

 هاتعداد ماژو  نرخ خطا درصد
تعداد 
 هاویژگی

 مجموعه داده زبان

10 % 498 21 C Cm1 

19 % 10885 21 C Jm1 

15 % 2109 21 C++ Kc1 

21 % 522 21 C++ Kc2 

9 % 429 39 Java Kc3 

7 % 1109 21 C Pc1 

0.5 % 4505 37 C Pc2 

10 % 1563 37 C Pc3 

12 % 1458 37 C Pc4 

 
دارای  kc3بیشدرین تعداد ماژو  و  jm1 هادر میان این مجموعه داده

ویژگی باالترین تعداد  39با  kc3د  هم چنین باامیکمدرین تعداد ماژو  
 pc1 و kc2, kc1, jm1, cm1ویژگی را دارا و پن  مجموعه داده 

درصد و  21خطادار  هایند  بیشدرین درصد نمونهکمدرین تعداد ویژگی را دار
خطادار مربوط به  هایو کمدرین درصد نمونه kc2مدعلق به مجموعه داده 

pc2  حاوی  هااست  هریک از این مجموعه داده درصد 0.5و با میزان
خطادار و فاقد خطا را  هایبااند که وضعیت ماژو میی هایاطالعات و ویژگی

گیری که برای مد  اندازه هایکنند  تعدادی از مهم ترین معیارمیتوصیف 
ذکر اده  3اند در جدو  ه به کار رفدهموجود در این پایگا هایافزارنرمکردن 
 است 

 

 

 

 

 

 آموزشی هایصفات مجموعه داده( 3) جدول

 معیار نوع توصیف

 McCabe V(g) پیچیدگی سیکلوماتیک

 McCabe EV(g) پیچیدگی ضروری

 McCabe IV(g) پیچیدگی طراحی

 McCabe LOC تعداد کل خطوط کد

 Derived Halsted N هاتعداد کل عملوندها و گرداننده

 Derived Halsted V برچسب کمترین اجرا

 V/N= Derived Halsted Lطول برنامه

 L= Derived Halsted D/1دشواری

 Derived Halsted I اندازه هوشمندی

 V/L= Derived Halsted Eتالش جهت نوشتن برنامه

 Derived Halsted B تخمین تالش

 E/18s= Derived Halsted T زمان نوشتن برنامه

 Line Count LOCode تعداد خطوط دستور

 Line Count LOComment تعداد خطوط توضیح

 Line Count LOBlank تعداد خطوط خالی

 Line Count LOCode &Comme تعداد خطوط دستور و توضیح

 Basic Halstead UniqOp منحصرهای تعداد گرداننده

 Basic Halstead UniqOpnd های منحصرتعداد عملوند

 Basic Halstead TotalOp کل گرداننده ها

 Basic Halstead TotalOpnd هاکل عملوند

 Branch BranchCount هاکل انشعاب

 

هر   دنوامی یمر وابسده و مسدقل تقسیع مدغون ی به دوشرهای آزمایییمدغ
باادد  میمجموعه داده اامل تعدادی مدغییر مسددقل و یدک مدغییدر وابسدده 

ر معیوب بودن یا نبودن ماژو  مدغییر وابسده که مدغییری دودویی است نمایانگ
لسددد کده ها توان به معیار مک کیب ومی هاماژو  هایاست  از جمله وِیژگی
اود و معیار تعداد خط کد کده بیدانگر انددازه میمربوط  هابه پیچیدگی ماژو 

در بیشدر تحقیقات مربدوط بده  هاماژو  است اااره کرد  از این مجموعه داده
 طی چند سا  اخیر اسدفاده اده است  در افزارنرممهندسی 

  ارزنابی هایمجموعه داده دنگر -5-3

 در گرفده صورت هایپژوهش در نیز، دیگری ارزیابی هایمجموعه داده

 از اماری 4 جدو  که اندرفده به کار افزارنرم در خطا پیش بینی سازیمدل
    [23]دهدمی نمایش راآنها 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 افزارنرمنقص  بینیپیشس فاده در مجموعه داده پر ا( 4) جدول
 درصد خطا هاتعداد نمونه اماره نسخه نام مجموعه داده 

Ant 1.7 745 22.28 

Tomcat 6 858 8.98 

Jedit 4.3 492 2.24 

Velocity 1.6 229 34.06 

Synapce 1.2 256 33.59 

Poi 3 442 63.57 

Lucene 2.4 340 59.71 

Xalan 2.5 741 48.19 

Ivy 2.0 352 11.36 

 معیارهای ارزنابی -4

اود  سپس با تست مد  پیشنهادی انجام میپس از ورود اطالعات مورد نیاز 

گیرد  کارایی اسدفاده از معیارهای ارزیابی، کارایی مد  مورد بررسی قرار می

کال  مسئله )معیوب و غیرمعیوب( بطور معمو   برای دو بینیپیشهای مد 

نشان داده اده، ارزیابی  5که در جدو   8دگیریختوسط ماتریس درهم

کال  به درسدی و به اادباه  برای هرهایی که اود  این ماتریس نمونهمی

ها بعد از دهد  در کال  باینری، نمونهاند را نمایش میتشخیص داده اده

ماتریس درهم  5توانند به چهار گروه تقسیم اوند  جدو  بندی میفرآیند طبقه

 دهد کال  نشان می له با دوبرای مسأ ریخدگی را

 رنخ گیماترنس درهم (5)جدول 

 واقعیبندی دسته

 بندیدسته

 بینی شدهپیش

  حاوی نقص بدون نقص

FP TP حاوی نقص 

TN FN بدون نقص 

 

و  )خطادار(های کال  مثبتبه ترتیب تعداد نمونه TNوTP 5 جدو  در

تعداد  FNدهند  اند را نشان میاده یبندطبقهکه به درسدی  خطا()بدونمنفی

اند، در حالی اده بینیپیش بااد که به اادباه مثبتمنفی میهای کال  نمونه

  اندمعرفی اده نفیبااد که به اادباه ممی ثبتهای متعداد نمونه FPکه 

وجود دارد   بندیدسدههای های زیادی برای ارزیابی عملکرد تکنیکمعیار

ا اسدددفاده از مدداتریس کدده بددهددای زیددر از مقدداالت از معیار امددا در بسددیاری

  [22]آید اسدفاده اده استبدست می ،ریخدگیدرهم

 اادباه بندی کال  نرخ 
 خطا، بینیپیش هایمد  عملکرد ارزیابی برای مقیا  ترین معمو 

MR کل تعداد بر اده بندی کال  اادباه هایماژو  تعداد نسبت که است 
 1 رابطه با مطابق راMR ، درهم ریخدگی ماتریس از  دباامی هاماژو 
 :آورد بدست

(1) 
FNFPTNTP

FNFP
MR




  

 

 اخدصاصی بودن 

ادود  نسدبت اخدصاصی بودن که گاهی نرخ منفی درست نیز نامیدده می

کند و مکمل گیری میاند را اندازههایی که به درسدی تشخیص داده ادهمنفی

 اود:محاسبه می 2ثبت کاذب است و به صورت رابطه نرخ م

(2) 
FPTN

TN


   اخدصاصی بودن

 دقت 

ادود و بصدورت نسدبت تعدداد دقت نیز بده عندوان درسددی ادناخده می

های معیدوب اند به کل ماژو اده بینیپیشهایی که به درسدی معیوب ماژو 

 اود:محاسبه می 3طه بصورت راببااد  معیار دقت اده می بینیپیش

(3) 
FPTP

TP


   دقت

 صحت 

بندی درست اناخده اده است و بده صحت همیشه به عنوان نرخ کال 

اند بده تعدداد کدل ادده بیندیپیشهایی که بطور صدحیح نسبت تعداد ماژو 

 اود:محاسبه می 4این معیار بصورت رابطه اود  ها تعریف میماژو 

(4) 
FNTNFPTP

TNTP




   صحت

 فراخوانی مجدد 

مسدعد خطایی که به عندوان مسددعد خطدا  هایفراخوانی مجدد، تعداد کال 
بصدورت  اسدت  1بااد  بهددرین مقددار آن میاده اند،  بینیپیشتوسط مد  

ی کده هدایاده به کل ماژو  بینیپیشی که به درسدی هاینسبت تعداد ماژو 
محاسبه  5اود  فراخوانی بصورت رابطه یمبطور واقعی معیوب هسدند تعریف 

  اود:می

(5) 
FNTP

TP


   فراخوانی مجدد

  معیار ترکیبیF 

 نظر در دقت، هم صحت و هم فراخوانی مجدد را برای محاسبه Fمعیار 

 فراخوانی و صحت از وزن دار میانگین یک به عنوان تواندمی که گیرد،می

 گرفده نظر در 1دهند و معموالً می نشان αبا  را وزن این اود تفسیر مجدد

کارایی  بااد نزدیکدر 1 به هرچه و است، 1 و 0 بین F معیار   مقدار اودمی
  [24] دهدمی نشان بندیطبقه ندای  برای بهدری

(6) 
precisioncall

ecisioncall
measureF






Re

PrRe2  

 ثبات( سازگاری( 

 اگر اود،می مد  ادن تر دقیق باع  سازگاری، معیار ادن بیشدر

TP=TP+FN ،8 رابطه ی توسط سازگاری  [25]است 1 سازگاری بااد 
 .اودمی محاسبه

(7) 
 knk

kdn






2
yConsistenc  

d، هر در مد  توسط اده بینی پیش خطا مسدعد هایکال  تعداد 

 مجموعه در خطا مسدعد هایکال  تعدادکل K(  TPاست) داده مجموعه

  [25]است هانمونه لک تعداد نیز. n (k=TP+FN) است هاداده



 

 

 توازن معیار  

 میزان اقلیدسیِ فاصله محاسبه با دقت گیریاندازه برای معیاری توازن،

 مهندسین توسط غالبا و است 1 یعنی بهدرین مقدار از درست بندیکالسه

  [26]گیردمی قرار اسدفاده مورد عمل در افزارنرم

(8) 




































22

2

1
1

FPTN

FP

FNTP

FN
B  

 ارزنابی مجموعه داده یاع بارسنج نحوه ی -1-4

 افزارنرم در خطا

 رو  از مجموعه داده این اعدبارسنجی برای اده، انجام هایپژوهش در
 مجموعه داده هر که ترتیب بدین است، اده اسدفاده 9تایی Kارزیابی مدقاطع 

 زیرمجموعه بار یک هر کرده، تقسیم زیرمجموعه k به تصادفی صورت به را

 این سپس اود می اسدفاده آموز  برای دیگر تای n-k و آزمون برای

 یک دقیقاً مجموعه زیر k این همه ی که اودمی تکرار بار طوری k پروسه

 برابر نهایی عملکردِ تخمین در نهایت اوند  اسدفاده آزمون داده عنوان به بار

 از پایین اطمینان برای بااد می k-fold از آمده بدست ندای  میانگین با

 تا انجام داده (Mدلخواه) تعداد به راارزیابی مدقاطع  رو  ندای ، ا بای بودن
 هر برای سپس بااند  مدفاوت بار هر در ارزیابی مجموعه داده هایبخش

  [22]اودمی محاسبه اجرا، M ندای  این میانگین کارایی، معیار

 ن یجه گیری -5
اود یدر دنیایی که هر لحظه توسعه و پیشرفت تکنولوژی باع  اگفدی م

کند  ها میی زمینهکمک بسزایی به پیشرفت تکنولوژی در همه افزارنرمتولید 
ی افزارنرمهای تا حد زیادی به کیفیت و ویژگی افزارنرمنقص  بینیپیش

عاری  افزارنرمیک  یعنی داادن ،افزارنرمبسدگی دارد  به همین علت کیفیت 
 افزارنرمبوجود آمدن مشکل در  ها باع های دیده اده، که این نقصاز نقص

دهند  از این های زیادی را به خود اخدصاص میاود که هزینهو توسعه آن می
دقیق نقص در بهبود و  بینیپیشنقص به منظور  بینیپیشرو عملکرد مد  
اااره به فقدان بین  افزارنرمدر واقع نقص بااد  ها مهم میاثر بخشی مد 

 ی ازیک جزئ که باع  اکستدارد دای  به دست آمده ندای  مورد اندظار و ن
های فرآیند تولید اود  از آنجا که پیچیدگی و محدودیتیک سیسدم می

بدون خطا بسیار  افزارنرمیک  یافدن به در حا  گسدر  است، دست افزارنرم
در برآورد اجزای مسدعد خطا از  افزارنرمنقص  بینیپیشداوار است  از این رو 

های خطا ابزارهای مناسب و کننده بینیپیشدارد  بنابراین نقش مهمی افزاررمن
مقرون به صرفه ای برای رفع این مشکل هسدند  به همین دلیل برای رفع آن 

های مدفاوتی برای های مخدلفی مورد ارزیابی قرار گرفده است و تکنیکرو 
های مخدلف ارائه اده متوسط الگورید افزارنرمنقص و ااکاالت در  بینیپیش

کنند که به خطایی تولید می بینیپیشمد   است  این مطالعات معموالً
های توسعه و برای تمرکز روی فعالیت افزارنرمی مهندسی محققان در زمینه

ها بدست آمده به کند  و پس از ارزیابی و بررسیهای مسدعد خطا کمک میکد
تواند نابع میبا اسدفاده از م افزارنرمکیفیت  اند که بهبودیافدهاین ندیجه دست
سفانه تا کنون مواردی در خصوص عوامل تاثیرگ ار بر روی مؤثر بااد  اما مدأ

 خطا وجود ندارد   بینیپیش

های گ اده در سا  افزارنرمنقص  بینیپیشبیش از چندین مد  مخدلف 
داده، از معیارهدای  هایهای مطرح اده از مجموعدهاند  ایوهتوسعه داده اده
اندد  از مهمددرین و پرکداربردترین های مخدلدف اسددفاده کردهارزیابی و مد 

موجود در مخزن ناسا  های عمومیتوان به مجموعه دادههای داده میمجموعه
ایجاد اده و در دسدر  عموم قرار گرفده اسدت   2005اااره کرد که از سا  

نقدص بده دو گدروه آمداری ویدادگیری  بینیپیشهای های اخیر مد در سا 
یدادگیری ماادین توجده  نقص مبدنی بدر بینیپیشاند که مااین تقسیم اده

 های مبدندی بدرمحققین را بیشدر به خود جلدب کدرده اسدت  از جملده مدد 
گیری، های عصبی، درخت تصمیمهای ابکهتوان به مد یادگیری مااین می

 ا نام برد جنگل تصادفی، مد  نایو بیز و     ر
در بین رو  هایی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفدندد مدی تدوان 

 را ندیجه گرفت: 6در جدو  موارد زیر

 ( پرکاربردترن  ها6جدول )

 ردیف
پرکاربردترین 
 مجموعه داده

پرکاربردترین 
 معیارهای ارزیابی

رو  های 
پرکاربرد در حوزه 

 پیش بینی

رو  های 
افزایش کارایی 

 مد 

 صحت اسان  .1
ابکه های 
عصبی 
 مصنوعی

رو  های 
 اندخاب ویژگی

 دقت ایکلیپس  .2
مااین بردار 
 پشدیبان

الگوریدم های 
 بهینه سازی

 فراخوانی مجدد آپاچی  .3
ابکه عصبی 
پرسپدرون چند 

 الیه
 مدوازن سازی

4.  Pekka معیار ترکیبیF - - 

 

مالحضه مدی ادود مجموعده داده ناسدا  6همانگونه که در جدو  
ها را دارد  و همچنین چهار یزان اسدفاده در بین مجموعه دادهین مبیشدر

الترین نیدز بدا Fمعیار صحت، دقت، فراخوانی مجددد و معیدار ترکیبدی 
هایی که تداکنون در اند  در میان رو کاربرد را در ارزیابی رواها دااده

هدای عصدبی و ماادین بدردار پشددیبان اند ابکهاین زمینه به کار رفده
از توان ها نیز میبرای افزایش کارایی این الگوریدمربردترین بوده و پرکا
سدازی سدازی و مددوازنهدای بهیندهرو  اندخاب ویژگدی، الگدوریدم3

 ها اسدفاده کرد مجموعه داده
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