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 چکیده

دارد و  افزار نرماست که نقش مهمی در بهبود کیفیت  افزار نرمتحقیقاتی فعال در مهندسی  های ینهزمیکی از  افزار نرمنقص  بینی یشپ

 بیندی  یشپد هدای  شدده و روش  تر بزرگ یافزار نرم یها پروژهکند. امروزه اندازه مک میک افزار نرم آزمونبه کاهش زمان و هزینه در 

کندد،  های کامپیوتری تمرکز مید. یادگیری ماشین، روی توسعه برنامهنکنبازی می دهندگان توسعهنقص نقش مهمی را در حمایت از 

یکدی از مکدک     د برای رشد و تغییدر زمدانی آمدوزش دهندد.     گیرنجدید قرار می یها دادهکه در معرض  یزمان راتوانند خود که می

سدری،، و در همدان زمدان کملکدرد      رود یمد ک سیک در یادگیری ماشین انتخاب ویژگی است. از یک الگوریتم انتخاب ویژگی انتظار 

 شود یمدیده  یافزار نرمپروژه یک  یزیر برنامهیک توانایی بسیار مهم است که در  افزار نرمنقص  بینی یشپباالیی از خود نکان دهد. 

 .است یازن موردمستعد نقص  یها دادهو مجموکه  افزار نرمو ت ش بسیار بیکتری برای حل این مککل پیچیده با استفاده از معیارهای 

 .است افزار نرمنقص  بینی یشپهای انتخاب ویژگی موجود برای روش و مقایسه هدف اصلی این مقاله بررسی 

 کلما  کلیدی

 یادگیری ماشین  یها روش، افزار نرم، انتخاب ویژگی، معیارهای افزار نرمنقص  بینی یشپ

 
 

 

 مقدمه -1
 بینی یشپ، افزار نرمبرای افزایش قابلیت اطمینان  ها حل راه ینتر مهم یکی از
 افززار  نرم سبب کاهش در هزینه تعمیر و نگهداری است که 1افزار نرم نقص
 یافززار  نزرم یک حالت در یزک مصوزو     فزارا نرمنقص . شود یمه در آیند

 یگزر د عبزار   بزه  کنزد. یا کاربر نهایی را برآورده نمی افزار نرماست، که نیاز 
یک برنامزه   شود مینقص، یک خطا در کد نویسی یا منطق است که باعث 

 وتصلیزل  یزه تجزنادرسزت دسزت یابزد.     یرمنتظرهغبه نقص و یا تولید نتایج 

اسزت  مرحلزه او ، بزرای     یزاز موردنف اصلی نقص برای سه هد بینی یشپ
ارزیابی پیشرفت پروژه و تشخیص نقص برای مزدیر پزروژه اسزت. مرحلزه     

بهبزود توانزایی و ارزیزابی     یزت درنهادوم، برای ارزیابی کیفیت مصوزو  و  
نقص، داده معیوب  بینی یشپعملکرد فرآیند، برای مدیریت فرآیند است. در 

 2هزای مسزتعد نقزص   و مزاژو   شزود  مزی قبلی به کمک معیارها شناسایی 
 شوند.تشخیص و گزارش داده می
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هزا  نقزص  شدگی یعتوزاطالعا  مهم در مورد مصل، تعداد خطاها و  
اسزتخرا    افززار  نرمنسخه بعدی  یفیتو ک آزمون، یور بهرهبهبود  منظور به
 شوند. می

هزای یزک قطعزه    برخزی از ویگگزی   یزری گ اندازه، 3افزار نرممعیارهای 
. شزوند  مزی  یزری گ انزدازه  افززار  نزرم ی است که در طو  فاز توسعه افزار نرم

نقزش را بزرای سزاخت یزک مزد        ینتزر  مهزم نقص  بینی یشپمعیارهای 
توسز    تواننزد  مزی  بینزی  پزیش هزای  مزد   .کنند میآماری بازی  بینی پیش

-در طو  مراحل اولیه توسعه، برای شناسزایی مزاژو    افزار نرم یده سازمان

-می افزار نرم یده سازمانبرای  قرار گیرند. مورداستفادهص های مستعد نق

  .[1]استفاده کرد افزار نرماز معیارهای در دسترس  ای یرمجموعهزتوان از 
نقزص   بینزی  پزیش عملکرد  تواند یم که دو جنبه مشترک کیفیت داده

 5هزای نزویزی  و ویگگزی  4  عدم تعاد  کالسقرارداد تأثیررا تصت  افزار نرم
-مزی  یآور جمزع  یمختلفز  افزار نرممعیارهای  ،چرخه توسعهدر طو   .است

 نقزص  بینی پیشقبل از ساخت ، افزار نرممعیارهای  انتخاب هوشمندد. شون

های مختلفی بزرای  مصققان از روش .[2]است بهبود عملکرد مد  منظور به
این  .اند کردهنقص استفاده  بینی پیشایجاد ارتباط بین معیارهای کد ایستا و 

(LR) های آماری سنتی مانند رگرسیون لجستیکها شامل روشروش
و    6

(ML) های یادگیری ماشینروش
7

، 8(DT)گیزری  یمتوزم از قبیل درخت   
هزای عوزبی   ، شزبکه 10(SVM)ان،  ماشین بزردار پشزتیب  9(NB)بیز ساده
 .و غیره 11 [3](ANN)مونوعی

 شود می یبند دستهزیر  صور  بهاین مقاله 
روش  شزود، در بخزش سزوم   توصیف می افزار نرم یارهایمعدر بخش دوم  

، در افززار  نزرم نقزص   بینزی  پزیش در  یکاو دادههای انتخاب ویگگی از روش
شزر    گیزری  یجهنتبخش پنجم  و درها روش یسهو مقابصث بخش چهارم 

 شود.داده می

 افزار نرمهای معیار -2

های مستعد برای شناسایی ماژو  افزار نرماکثر تصقیقا  فعلی از معیارهای 
هزای یزک   با برخزی از ویگگزی   افزار نرممعیار . [5, 4]کنند مینقص استفاده 

 افززار  نزرم معیارهای  شود.می یریگ اندازهآن  ی یا مشخوا افزار نرمقطعه 
بزرای رسزیدن بزه هزدف از پزیش       افزار نرمهای اغلب برای ارزیابی توانایی

های یک با برخی از ویگگی افزار نرمد. معیارهای نشواستفاده می شده یفتعر
 همبنزدی  ،12پیچیزدگی  .[6]دنشزو مزی  یزری گ انزدازه ی افززار  نرمقطعه 

 و13
توانند در طو  مراحل توسزعه  مربوط به معیارهایی هستند که می 14انسجام

و ارزیزابی کیفیزت    یسزی نو برنامزه ، مانند طراحی، شوند یریگ اندازه افزار نرم
 . افزار نرم

کزرد    یبند دستهبه دو نوع  توان یمنقص را  بینی پیشاکثر معیارهای 
یند. معیارهای کد از قبیزل معیارهزای انزدازه،    معیارهای کد و معیارهای فرآ

Halstead ،McCabe ،CK  و OOکه برای فراوانی مطلق بیشتر  است
در زیزر برخزی از    .[7]شزود از معیارهای فرآیند اسزتفاده مزی  ، معیارهای کد

  است شده دادهمعیارهای کد شر  

   Cyclomatic:   پیچیدگی -2-1

 

کند. با مصاسبه تعداد مسیر کزدهای  می یریگ اندازهرا  کد پیچیدگی ساختار

 ای یچیدهپیک برنامه جریان کنتر   شود.مختلف در جریان برنامه ایجاد می
آزمایش بیشتر برای رسیدن به پوشزش کزد خزوب و     به یازنبنابراین  ، دارد

 .[6]کمتر دارد نگهداری

  Halstead:معیارهای محصوال   -2-2

ابززاری   عنزوان  بزه  ،توسعه داده شد ها  ستدمعیارهایی که توس  موریس 
از پیچیدگی مستقیم عملگرها و عملونزدها در   کمی یریگ اندازهبرای تعیین 

 .[7]است واژگان برنامه و طو  برنامههای ماژو 

 :محصولرهای معیا -2-3

  (LOC) مصوو ، شامل خطوط کد معیارهای 
تعزداد تقریبزی   و هستند 15

تعزداد   یجزه درنتکد است و  یمبنا برشمارش  .دهندمینشان  را خطوط کد
ممکزن   دهد کهشمارش بسیار باال نشان می دقیق خطوط کد منبع نیست.

و بایزد   کنزد تزالش مزی   ازحزد  یشباست یک نوع یا روش برای انجام کار 
 ینکزه ا معیارهای طراحی الزاما  و یا سند طراحزی را قبزل از  . تقسیم شود

گرا کمک بزه شناسزایی    شی یارهایمع .کنند میسیستم اجرا شود مصاسبه 
های خود و ساخت کالس دهندگان توسعهد ندهد و اجازه مینکنها مینقص

  .[6]دنشناسایی کن یمطور مستق بهاشیاء ساده را 

نقدص   بیندی  پدیش در  یکداو  داده یها روش -3

 افزار نرم
است امزا   یرممکنغی افزار نرمدر یک سیستم  هانقص ی یهکلاز بین بردن 

 کزاهش  هزا نقص تعداد توان با به حداقل رساندنرا می ها آنناشی از  تأثیر
های معیوب قبزل از مرحلزه نهزایی    ماژو  افزار نرمنقص  بینی پیشدر  داد.

مصوو  نهزایی تنهزا چنزد     که یطور به، شوندمی شناسایی ارافز نرمتوسعه 
نقزص   بینزی  پیشبسیاری از عوامل پنهان در ارتباط با  . باشد داشته  نقص
های روشاستفاده از  .کشف کرد یکاو دادههای توان با روشرا می افزار نرم
 خواهنزد بزود  معیزوب   یزاد ز احتما  بهکه  یهایشناسایی ماژو به  یکاو داده
 کند.می مکک

 قرار  مورداستفاده افزار نرمنقص  بینی پیشکه برای  یکاو دادههای روش 

    [8]زا اند عبار  گیرندمی

.انتخاب 5، 19یبند طبقه.4، 18یا خوشه.3 ،17.انجمن2  ،16رگرسیون 1.
 20ویگگی

 

 یژگیانتخاب و -3-1

 تمرکزز بیشتر  افزار نرم نقص بینی پیشدر ی کاهش ویگگ ی حوزهتاکنون در 
ه ئرا انتخاب کنیم تا مناسب ارا افزار نرمهای معیارکه چگونه است  روی این
 تزأثیر دارای  افززار  نزرم هزر معیزار     عزالوه  بزه  .[9]بودن باشند نقصمستعد 

برخی از معیارها  و است افزار نرممستعد نقص بودن  بینی پیشمختلفی روی 
دارنزد. بنزابراین    افززار  نرممستعد نقص بودن  بینی پیشاثر کمی در ارزیابی 

از فضزای   آمیزز  یضتبعز کمی روی کزاهش   تأثیرالزم است معیارهایی که 
 دارنزد حز ف شزوند.     بینزی  پزیش عملکرد مزد   و  یور بهرهبهبود  ،ورودی



 افززار  نرم نقص بینی پیشدر  کههای یادگیری ماشین از روش یکیبنابراین 
 . هستند"انتخاب ویگگی"های موسوم به ، روششودمی کاربرده به

21روش برای کاهش ابعاد، آنالیز اجزای اصلی ترین یجرا
( PCA) 

 PCA اسزت. برخزی از نویسزندگان از    افززار  نزرم در مهندسی [10] 

،  PCAضعف نقطه حا  ینباا [11]. کنند میکاهش ابعاد استفاده  منظور به
در مقابل متغیرهای ورودی اصلی است، ممکن است ابعاد مشتق شده یک 

اهش بزرای کز    رایزج  یهزا  روشتفسیر بوری نداشته باشند. یکی دیگر از 
 حداقل جزئی ابعاد، مربعا 

22
 (PLS) در حا  حاضر [12]. است PLS   

. رونزد  [15-13]شزود مزی  اعمزا   بسیاری برای کاهش ابعاد های ینهزم در
  .[12]غیرخطی است تکرارشوندهکالسیک مبتنی بر  PLS اجرای

اغلب، برخی از فرضیا  و یا تبدیال  به نمونه اصلی داده نیاز دارنزد  
در شزرای  واقعزی،    حزا   ینباا. کنند میکه از روش برآورد معمولی استفاده 

مصزی    ازجملزه داده توسز  عوامزل بسزیاری     ممکن اسزت نمونزه اصزلی   
 قزرار گیزرد.   تأثیرتخویص منابع و غیره تصت  ،آزمونعملیاتی، استراتگی 

  .، برآوردن این فرضیا  در مسائل واقعی بسیار دشوار استرو ینازا

در حا  حاضر، برای شناسایی معیارهای مربوطه و حز ف معیارهزای   
, wrapper [16 هزای د شود، مز میاز سه روش مختلف استفاده   رب  یب

17] ، filter [18 ,19]  وhybrid [20 ,21].  

  مدwrapper   کنزد و  مزی  سزازی  یزاده را پ سازی ینهاو  یک الگوریتم به
افزاید و سپس از یک یا می ح فرا  یدشدهمعیارهای مختلف تول یرمجموعهز

  کند.معیار استفاده می یرمجموعهبینی برای ارزیابی هر ز الگوریتم پیش

 

  مززد  filterهززای کلززی داده اسززت و متکززی بززر ارزیززابی ویگگززی
-انتخاب مزی  بینی پیشمعیارها را بدون دخالت الگوریتم  یرمجموعهز

 کند.

   مدhybrid یهزا  مد کند از تالش می filter  و wrapper   بزا ،
. نقطه ضعف [22]استفاده کند ها آنل های مکمتواناییاز  یبردار بهره

 است، کزه  درپی یپ یک به یکداشتن با معیارهای  سروکاراین روش 

 برای ارزیابی کلی معیارها بسیار دشوار است. 
 نسزبتا   سزازی  ینهبه، یک سری الگوریتم 23هوش ازدحامی سازی ینهبه

 ،24 [23-25](CO) زنبورعسزل کلزونی   سزازی  ینزه به شزامل جدید اسزت،  
ازدحزام   سزازی  ینزه بهو  25 [26-28](ACO) گانکلونی مورچ سازی ینهبه

ش تزال  واقع درروش انتخاب ویگگی، و غیره.  [29, 30]  (PSO)26 ذرا 
 مزورد های یبدین ترتیب ویگگ ها را انتخاب نماید.عیارکند که بهترین ممی

  .شوند، برگزیده میافزار نرمدر  نقص بینی پیشبرای  یازن
 یزر اخ هایدر سا  که مطالعاتیبه ترتیب در این مطالعه سعی شده تا 

انتخزاب معیارهزای مسزتعد     بزرای روش انتخاب ویگگی  از( 2008-2016)
اسزتفاده شزده    افززار  نزرم نقزص   بینزی  پزیش  هایدر مد  یافزار نرمنقص 
 شر  داده شود  و یآور جمع

 27(TBFS)مطالعه از روش انتخاب ویگگی مبتنی بر آسزتانه   یندر ا

، برای این منظزور  شده استفاده افزار نرم زائدو  رب  یبمعیارهای  برای ح ف

و  29همسزایه  تزرین  یزک نزد، 28یزه چندالپرسزپترون   کننده بندی طبقه سهاز 

طبزق  اسزت.   شزده  استفاده  Eclipseاز مجموعه داده رگرسیون منطقی و 

کننزده دیگزر    یبند طبقه دو عملکرد رگرسیون لجستیک بهتر از ها یشآزما

فق   تواند می مؤثرنقص  بینی پیشکه یک  دهد میاین مطالعه نشان . است

اسزت کزه    یزمزان  بهبودیافتهو عالوه بر این، مد   ودبا سه معیار ساخته ش

 .[31]شده باشندح ف  افزار نرمدرصد از معیارهای  98,5بیش از 

نقزص بزر اسزاس یزادگیری      بینزی  پزیش این مطالعه بر روی عملکرد 
هوش مصاسباتی به نزام   ماشین مانند جنگل توادفی و یک الگوریتم جدید

مجموعزه   PROMISE  دارد.  از مخزن 30سیستم ایمنی مونوعی تمرکز
و  پز یر  یبتکز  تکزراری،   ،بینزی  پزیش  یها مد تا  شده  استفاده 31ناسا داده
پگوهش بزر اسزاس انزدازه، مجموعزه معیارهزا و       سؤاال  د.نباش اثبا  قابل
پاسز  بزه ایزن    بزه ترتیزب بزرای     و شده انتخابانتخاب ویگگی  یها روش
 یبند طبقهاست. عالوه بر این، نه  شده  یفتعر آزمون، هفت گروه ها پرسش

اسزت.   قرارگرفته یموردبررسنده برای هر یک از پنج مجموعه داده ناسا نک
را بزرای   بینزی  پزیش بر اساس این مطالعه، جنگل توادفی بهترین عملکرد 

تزرین الگزوریتم   ، بهبیزز سزاده  و  کنزد  یمز بزرگ فراهم  یها دادهمجموعه 
پزارامتر سزطز زیزر     نظزر  ازکوچزک   یهزا  دادهبزرای مجموعزه    بینی پیش

اسزت. اجزرای مزوازی الگزوریتم      شزده  یابیارز ROC  32 (AUC)منصنی
 موززنوعی یسیسززتم تشززخیص ایمنزز
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(AIRS2Parallel)   بهتززرین

اسزتفاده مزی   کزد که معیارهزای   زمانی ، است 34الگوریتم مبتنی بر پارادایم
 .[32]شود

مسزتعد نقزص از روش    هزای مطالعه بزرای شناسزایی مزاژو     ایندر 
 pc1مجموعه داده  روی این رویکرد .است شده  استفاده 35الگوریتم ژنتیک

میانگین مربع خطا  توس  بینی پیشعملکرد  یریگ اندازه ه ودش آزمون ناسا
  38درسززتی و 37(MAEمطلززق ) میززانگین خطززای، 36(RMSE) هریشزز
 ،و کزد  یزاز موردنمعیارهای  قکه تلفی دهدمینشان  ها آن نتایجو  شده انجام

های مبتنزی  برای تشخیص نقص در مقایسه با مد  بینی پیشبهترین مد  
   .[33]بر کد است

 قززدم  یززک افزززار نززرممفیززد از معیارهززای  یا مجموعززهاسززتخرا  
اسززت.  افزززار نززرمنقززص  بینززی پززیشسززاخت مززد  بززرای  پززردازش یشپزز

، کزرد  یبنزد  دسزته بزه دو گزروه    تزوان  یمز انتخاب ویگگی را  های یتمالگور
ویگگزی )معیزار    هزر  .ویگگزی انتخزاب زیرمجموعزه   و  39ویگگزی  یبنزد  رتبه
 یهزا  انتخابز معیارها و سپس تصلیل برخی از ( با توجه به برخی اافزار نرم

شزود.  ارزیزابی مزی   باشزد  ویگگی که برای یک مجموعه اطالعا  مناسزب 
هزا اسزت   از ویگگی ای یرمجموعهز در جستجو ،ویگگی یرمجموعهزانتخاب 

. فرض مبتنی بر این اسزت  باشدخوب  ها آن بینی پیشقابلیت  درمجموعکه 
بهتزری از زمزانی کزه بزا برخزی از       بینی پیشکه یک ویگگی ممکن است 

در  ی کزه افززار  نرم. معیارهای داشته باشد شود می های دیگر ترکیبویگگی
 4   فرآینزد و  معیار 14 معیار مصوو ،  24شامل  شده استفادهمطالعه  ینا

متغیزر مسزتقل بزرای      42    ایزن مطالعزه   ، دریجزه درنت ت.معیار اجرا اسز 
در ایزن مطالعزه    کننزده  یبند طبقه 5از همچنین  و شده  استفاده بینی پیش

هزا قزرار دارد و   ویگگزی در اولویزت ویگگزی    یبنزد  رتبهاست.  شده  استفاده
فضزای   سزبب کزاهش   شزده  یزین تعهای از پیش ویگگی انتخاب یک تعداد

و فضزای   شزود ، یک الگوریتم جستجو اعما  میازآن پس. شودجستجو می
بزرای انتخزاب    رمجموعزه یزدهد و انتخزاب ویگگزی   جستجو را کاهش می

، یکزی از مشزکال    حزا   ینباا شود.ویگگی نهایی استفاده می یرمجموعهز
مناسزب ممکزن    هزای  یرمجموعهزاین است که تعداد  یرمجموعهزانتخاب 

  .[34]باشد یرناپ  انجام ها آناست بزرگ باشد و ارزیابی همه 



با  را افزار نرمبینی نقص ، مقایسه عملکرد سیستم پیشتصقیقدر این 
و روش ترکیبی )ترکیبی  40فازی C-means بندیاستفاده از رویکرد خوشه

از کزه    PC1فازی و الگوریتم ژنتیزک( در مجموعزه داده    C-means از 
 یافزار نرم یها پروژه
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MDP نشان  ها آننتایج  .شد گرفته انجاماست  ناسا

بزا رویکزرد    یسزه در مقاکه روش ترکیبی دقت بیشتر و خطای کمتری اد د
، قابلیت درستی بر اساس پارامترهای ارزیابی فازی C-means یبند خوشه

 [35]. دارد همیانگین مربع خطا ریش و  مطلق میانگین خطایاطمینان، 
را برای  Bagging روش ازدحام ذرا  و  سازی ینهبهپیشنهاد ترکیب 

ازدحام ذرا   سازی ینهبهاز  .ندارائه داد افزار نرمنقص  بینی پیشبهبود دقت 
برای پزرداختن بزه   Bagging  از روش برای پرداختن به انتخاب ویگگی و

 .[2]است شده استفادهعدم تعاد  کالس  مسئله

 پزردازد کزه  انتخاب ویگگی متعدد مزی  یها روشاین مقاله به بررسی 
عملکزرد   اشکا  است. بینی پیشهای مبتنی بر روش ،یبند طبقهمربوط به 

بزا اسزتفاده از ایزن     و ماشین بردار پشتیبانبیز ساده  یها کننده یبند طبقه
 هبیزز سزاد  بزا اسزتفاده از    شده است. آزمون یافزار نرمپروژه   11در روش،

 buggy F-measure  یتزوجه  قابزل بهبود  که ،شده انجام انتخاب ویگگی
اشزکا  را تغییزر    بینی پیش، نتایج یبند طبقه ازپیش یشبدرصد بهبود(  21)

 هزا  وتصلیزل  یزه تجز درصد اسزت.   F 42 ،9 معیار درSVM  بهبود دهد. می
 یبنزد  طبقزه ارزیزابی  . دهزد  یمنشان  را قوی مختلفی هاویگگی عملکرد

 شزده   انجزام  AUC ،44فراخزوانی ، درسزتی ، 43دقت، Fمعیارتوس   ها دهکنن
 .[36]است

نقزص   بینی پیشبرای  Bagging روشاز ترکیب الگوریتم ژنتیک و 
حل در فضای جستجو کامزل   راه یکالگوریتم ژنتیک . شده استفاده افزار نرم

 طزور  بزه  و کنزد کنزد و از توانزایی جسزتجو جهزانی اسزتفاده مزی      پیدا مزی 
بزاال در مزد  زمزان     یفیزت باک یهزا  حل راهتوانایی پیدا کردن  یتوجه قابل

 روش ازو  تخاب پزارامتر از الگوریتم ژنتیک برای مقابله با ان .را داردمعقو  
Bagging یزک   عنوان بهشود. استفاده می برای مشکل عدم تعاد  کالس

 هزا از در آزمزایش  هزا  کننده یبند طبقه شاخص دقت برای ارزیابی عملکرد
 یبند طبقه 10  . سطز زیر منصنیشده استفاده  (AUC)سطز زیر منصنی 

نشزان   ها آن نتایج کرده ناسا مقایسه MDPمجموعه داده  9را روی  کننده
بزاالیی   یبنزد  طبقهدقت Bagging  که ترکیب الگوریتم ژنتیک و دهدمی

  .[37]دارد ها کننده یبند طبقهبرای بیشتر 

یزک  در ایزن مطالعزه    .اسزت  زمان همهدف از این کار کشف مسائل 
کزالس هزدف در    مربوط به شناسایی های گییگوکه  ییها روشخانواده از 

یزک رویکزرد    .اسزت  یشنهادشزده پکننزد  دودویی را انتخاب می یبند طبقه
، کزه بزه   یشنهادشزده پ درپزی  یپز holdout  بر اساس مراحل رو پسح ف 
 آمده دست بهمستقل  یرمجموعهزتابع کاهش تعاد  که در یک  یریگ اندازه

اده بسزززیار شزززش مجموعزززه د در هزززاآزمزززایش کنزززد.کمزززک مزززی
 هزای  یکتکنروش با این مقایسه  است. شده انجام  microarrayنامتعاد 

-را نشان میهای نامتناقض کمتر با ویگگی ، بهتر بینی پیشانتخاب ویگگی 

 .[38]دهد
سزاخت مزد     منظزور  بزه قبل  یها نسخه هاینقص از در این مطالعه

یک روش یزادگیری  ، که برای این منظور از شده استفادهآینده  در بینی پیش
یزک فرآینزد پویزا اسزت،      افززار  نزرم توسزعه   .است شده استفاده شده نظار 
های بعدی ممکن است متفاو  باشد. بنزابراین،  های نقص در نسخهویگگی

در مورد نقص  قبل با اطالعا  مصدود یها نسخهاطالعا  از  نقص مکمل
مزایای بوری و عملزی   شود، که گویی ازمی منتشر از شناسایی اولیه فعلی

یزک راه   عنزوان  بزه  ، کزه یشنهادشزده پیادگیری فعا   . در این مطالعهاست
نقزص را بزین    بینزی  پزیش کزه عملکزرد    اسزت  هزایی خودکار توسعه مزد  

بینزی  عملکرد پیشدهد . نتایج نشان مینددهبهبود می درپی یپانتشارهای 
انتخاب ویگگی و  یداکردهپی بهبود بیشتر ،ویگگی یساز فشردههای روشبا 
 شزود. قبزل از یزادگیری فعزا  اعمزا  مزی      ،نقص یها دادهکاهش ابعاد  یا

 که یچندبعدبا مقیاس  خووص به، دکاهش ابعا روشکه  شودمی مشاهده
تر از انتخاب ویگگی با توانایی شناسزایی  جنگل توادفی شباهت دارد، به به

 ایزن  .کند یممجموعه داده کار  های یگگیو و ترکیب اطالعا  ضروری در

  درپزی  یپز معیزوب سزه نسزخه     یهزا  مزاژو   بینزی  پزیش روش از طریق 
Eclipse [39]داده استبهبود را. 

 سازی فزو  ابتکزاری  بهینه یها روش در این تصقیق پیشنهاد ترکیب
سازی ازدحام ذرا ( بزرای پزرداختن بزه انتخزاب     )الگوریتم ژنتیک و بهینه

عزدم   مسزئله برای پزرداختن بزه    bagging  روشو از  شده اعما ویگگی 
 شزده  اسزتفاده  افززار  نزرم بینی نقص برای بهبود عملکرد پیش کالستعاد  
ده الگزوریتم   وناسزا  MDP مجموعزه داده   9 ایزن منظزور از   بزرای  است.
 (AUC)سطز زیر منصنزی   بر اساسارزیابی آن و  شده استفاده یبند طبقه

دارای   (NB,SVM) کننزده  یبنزد  دوطبقزه اگرچزه   صور  گرفته است.
کننزده دیگزر، تفزاو      یبنزد  طبقزه  8هستند اما  (P<0.05) تفاو  مهمی
بزین   چشزمگیری جه گرفته شد کزه تفزاو    نتی . (P>0.05) مهمی ندارند

ازدحام ذرا  و الگوریتم ژنتیک بزرای انتخزاب ویگگزی وجزود      سازی ینهبه
 هزا  کننزده  یبنزد  طبقزه انتخاب ویگگی برای اکثر  عنوان بهندارد، زمانی که 

 .[40]شود میاستفاده  افزار نرمبینی نقص برای پیش
مبتنی بر مد  ماشین بزردار پشزتیبان    مقاله از انتخاب ویگگی یندر ا
 یدوخط
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(LSTSVM)  افزار نرمهای مستعد نقص ماژو  بینی پیشبرای 

یین برای تعکه است،  F-score، انتخاب ویگگی برای تکنیک یک کند.می
هزای  مزاژو  نقزص در   بینزی  پزیش از معیارهزای مهزم بزرای     یا مجموعه

این مزد  بزا هفزت روش آمزاری و یزادگیری       شود.استفاده می یافزار نرم
و  مقایسه شده است PROMISEماشین با استفاده از چهار مجموعه داده 

روش پیشزنهادی بهتزر یزا     بینزی  پزیش دهد که قابلیزت  نتایج آن نشان می
 .[41]های دیگر استبا روش یسهمقا قابلحداقل 

 ازدحام ذرا  کوانتزومی  سازی ینهبهله از ترکیب الگوریتم در این مقا

(QPSO)46  و شبکه عوبی موزنوعی (ANN)   بینزی نقزص   بزرای پزیش
هزای مسزتعد   مزاژو   یبند طبقهبرای  ANNاز  است. شده استفاده افزار نرم

بزرای کزاهش ابعزاد اعمزا        QPSOو افزار نرمنقص یا غیر مستعد نقص 
بر اساس الگوریتم پس انتشار   سو یشپ هیچندال یک شبکه عوبی شود.می
یک روش جستجوی تضمین همگرای جهزانی اسزت     QPSO است. خطا

رویکرد کزاهش ابعزاد   . کندسنتی معرفی می PSO که نظریه کوانتوم را در
سزه پزارامتر    PSO دلیل آن ایزن اسزت کزه    .پیشنهادی بسیار ساده است

کنتر   یراحت به QPSO  نتنها یکی دارد، بنابرای  QPSOکنترلی دارد، اما
معیزار   21 ی توس  افزار نرمهای این مقاله، هر ماژو  . در آزمایشکند یم

روی بزیش از   QPSOنتایج  است. شده دادهنشان  افزار نرمنقص  بینی پیش
 PC1 ، JM1 ، KC1اجرا مستقل روی چهزار مجموعزه داده ناسزا )     40
 است  صور  ینبد هشد انتخابکه درصد معیارهای  شده انجام ( KC3و



PC1=27.85،JM1=16.81 ،KC1=32.10 ،KC3=13.86     کزه

 طزور  بزه ممکزن اسزت    QPSO توس  شده انتخابدهد معیارهای نشان می

بینی توس  حساسیت عملکرد پیشرا ساده کند.  ANNچشمگیری معماری 

 یمنصنز  یزر زبینی عملکرد از سزطز  برای پیششده و  گیریاندازه و ویگگی

(AUC )بزاالترین   کزه  دهدنتیجه این مطالعه نشان می است. شده ادهاستف

 ,JM1   KC1 در سه مجموعه داده  QPSO + ANN در AUC مقدار

 + QPSO پیشزنهادی  بینی پیشدهد رویکرد است، که نشان می KC3و

ANN   مقایسزه   بینزی  پیشهای از دیگر رویکرد بینی پیشبهتر از عملکرد

کند که ممکن است روش کاهش ابعزاد  می ییدتأنتایج آزمایش  .شده است

کنزد و همچنزین اطمینزان     تزر  سادهرا   ANN معماری QPSO بر اساس

دارای عملکزرد بهتزری از دیگزر     QPSO + ANN شزود کزه  حاصل می

 .[42]است موجود بینی پیشهای رویکرد

 هدف این مقاله اثبا  اثرا  مثبت ترکیب انتخاب ویگگی و یزادگیری 
همزراه بزا انتخزاب ویگگزی      نقزص اسزت.    یبند طبقهبر عملکرد  47یگروه

دو نوع الگوریتم یادگیری گروهی جدید )با انتخاب ویگگی و بزدون   کارآمد،
 در .یشنهادشزده پانتخاب ویگگی( برای عدم تعاد  داده و افزونگی ویگگزی  

هزای کارآمزد   های یادگیری گروهی را با انتخزاب ویگگزی  مد این مطالعه 
 یبنزد  طبقزه بر عملکرد  ها آنو کاهش اثرا   مسئلهبرای رسیدگی به این 

 چنزد در تنهزا   جلزو  روبزه انتخاب  دهدنشان می نتایجکند. ترکیب می نقص
 آزمزون دهد. در مجموعزه داده  باال می (AUC)سطز زیر منصنی  ،ویگگی
 حریوانه جلو روبهانتخاب  ، روششده
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(GFS)   عملکرد بهتری نسبت بزه

بسزیار   ها یگگیودهد که های انتخاب ویگگی دارد. این نشان میروشدیگر 
گروهی مانند جنگزل توزادفی و    های یادگیرنده، حا  ینباا هستند. ثبا  یب

 الگززوریتم پیشززنهادی، متوسزز  احتمززا  گززروه
49
(APE)  تززأثیر، تصززت 

   دار وزنضعیف ماشین بردار پشزتیبان   های یگگیو
50
(W-SVMs)  قزرار  

حریوزانه   جلزو  روبزه بزا انتخزاب    APE ترکیب مزد   ندارد. عالوه بر این،
ناسزا   یهزا  دادهبرای مجموعه  1,0( حدود AUC) مقادیر (APE )افزایش

(PC2, PC4, MC1به دست می )[43]. آید 

 بینزی  پزیش روش انتخاب ویگگی بزر عملکزرد    32 تأثیردر این مقاله، 
، مجموعزه  مثزا   عنوان بهبیش از دو نسخه مجموعه داده ناسا )روی نقص 
 AEEEM ناسا( و مجموعزه داده منبزع بزاز    noisy و   clean  یها داده
برای تجزیه و تصلیزل ایزن روش    Scott-Knott  نآزمواز و  شده یبررس

 .[44]است هشداستفاده 
و انتخاب ویگگی مبتنزی  بیز ساده  یبند طبقهدر این مقاله از الگوریتم 

دو مرحله یادگیری حساس به توس   (الگوریتم جستجوی ژنتیک) 51ر فیلترب
از  برای انتخاب ویگگزی  و شده استفاده افزار نرمنقص  بینی پیشهزینه برای 
 خزود را  بینی پیشارزیابی عملکرد و  شده استفادهناسا  MDPاده دمجموعه 
کزه در  دهزد  نشان می آن نتایجنجام داده، حساسیت و هزینه ا ،توس  دقت
  ،است و عالوه بر تر یقدق بیز ساده   حساس به هزینه، یها روشمقایسه با 

درست کمک  یبند طبقهبه افزایش تعداد موارد  بودن این حساس به هزینه
الگزوریتم  )انتخزاب ویگگزی    استفاده از فیلتزر مبتنزی بزر    همچنینکند، می

 یبنزد  طبقزه  منجر به کاهش هزینزه   ،حساس به هزینه (ژنتیک یجستجو

نتزایج آن   د.شومیو افزایش دقت  تر یقدقیادگیری  موجباین  که شودمی
داده  دقت بیشتری در دو مجموعه  ZeroRکننده یبند طبقهدهد نشان می
 CM1و PC1در حا  ینباا دهد.می هزینه به حساسبیز ساده   نسبت به ،

انتخاب  حساس به هزینه با بیز ساده شود که زمانی کهارزیابی مشاهده می
شزود عملکزرد سزازگاری بزرای همزه      ترکیب می ویگگی حساس به هزینه

مقایسزه شزود،    ییتنها به شبکه کننده یبند طبقهاگر  دارد. ها دادهمجموعه 
 بیزز سزاده  مبتنی بر قاعده همبستگی عملکرد بهتزری از   کننده یبند طبقه

وعزه داده  حساس به هزینه با انتخاب ویگگی دارد، نظر به اینکه اندازه مجم
قاعده همبستگی و حساس به هزینه بودن  که شده مشاهده یابد.افزایش می

عوزبی بزرای    یهزا  شزبکه الگوریتم بهتزری از   ساده یزب کننده یبند طبقه
بزرای مجموعزه    ZeroR  و   J48 خواهزد بزود.   افزار نرمنقص  بینی پیش
بر  ، مصاسبا  عوبیرو ینازا مناسب خواهند بود.   CM1،KC1های داده

نقص همراه با یزک روش انتخزاب ویگگزی     بینی پیشهای اساس الگوریتم
 .[45]دنبینی نقص داردر پیش دقت  بهمناسب نیاز 
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بزا   افززار  نزرم نقزص   بینی یشپ یها مد مروری بر ، هدف این مطالعه
یززادگیری ماشززین و  یهززا روشمبتنززی بززر  یگگززیوه از انتخززاب اسززتفاد
-2008اخیزر )  یهزا  سزا  تکاملی است. با مقایسه مطالعزا    های یتمالگور
 کنزیم  یم( نشان داده شده است، مشاهده 1) در جدو  به ترتیب ( که2016

تکزاملی و یزادگیری ماشزین     هزای  یتمالگورترکیبی  یها روشکه اغلب از 
و  انزد  کزرده اسزتفاده   افززار  نرممعیارهای مستعد نقص  برای انتخاب ویگگی
استفاده شزده   افزار نرمنقص  بینی یشپبرای کد و فرآیند اغلب از معیارهای 
نیز  حساس به هزینه یارهایمعدیگری از جمله  یافزار نرماست. معیارهای 

 به کار گرفته شده است.
  افززار  نرمص نق بینی یشپارزیابی عملکرد مد  معیارهای زیادی برای 
( معیارهایی که استفاده شده را با عالمت تیک 1استفاده شده که در جدو  )

 اکثزر .  یزم ا دادهو معیارهایی که استفاده نشده را با عالمت ضزربدر نشزان   
 AUC  از .کرده اند ( استفادهAUC) ROCاز سطز زیر منصنی مطالعا  

ن زده شزود احتمزا    تا تخمی شود یمیک توصیف آماری استفاده  عنوان  به
یک نمونه دارای نقص را بیشتر از یزک نمونزه    ،بینی یشپیک مد   که ینا

البته از معیارهای دیگزری ماننزد    ، باالتر است.دهد یمفاقد نقص تشخیص 
 دقت، ویگگی، حساسیت، درستی و غیره نیز استفاده شده است.

ایزن  ، نیاز اسزت کزه   افزار نرمنقص  بینی یشپ یها مد جهت ارزیابی 
شوند، کزه بزا مقایسزه     سازی یادهپ ها دادهروی یک سری مجموعه  ها مد 

انجزام شزده بزرای     هزای  یسزاز  مزد  که اغلزب   شویم یممطالعا  متوجه 
 بینی یشپناسا که مخووص  یها دادهاز مجموعه  افزار نرمنقص  بینی یشپ

دیگزری   یهزا  داده، امزا مجموعزه   انزد  کزرده هستند استفاده  افزار نرمنقص 
 .اند شده  استفادهو غیره هم برای این منظور  Eclipse ،AEEEM جملهاز
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Eclipse                     های کدمعیار TBFS 

NASA 

PROMIE 
                     کدمعیارهای AIRS2Parall

el 

NASA 
MDP 

                    کد هایمعیار GA 

Multiple   

 

                  فرآیند و های کدمعیار AHS 

NASA 

MDP 
                     کدمعیارهای GA-FCM 

NASA 
MDP 

                    های کدمعیار PSO+BAG 

Multiple                     فرآیند و های کدمعیار NB+SVM 

NASA 

MDP 
                    های کدمعیار GA+BAG 

Microarry                     ینهمعیار حساس به هز BFE-SVM 

Eclipse                     فرآیند معیارهای کد و MDS_ Rand 

NASA 
MDP 

                    های کدمعیار (GA+PSO)+
BAG 

NASA 

PROMIE 
                    های کدمعیار LSTSVM 

 

NASA 

MDP 
                    های کدمعیار QPSO + 

ANN 

NASA 
PROMIE 

                    های کدمعیار APE 

Clean, 

Noisy 

NASA 
AEEEM 

                    های کدمعیار Feature 

Ranking 

NASA 

MDP 
                    های کدمعیار GA+ NB 
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است. هر  افزار نرمیکی از مشکال  عمده در مهندسی  افزار نرمنقص 

دارد، بنزابراین   افززار  نزرم بینی نقص  یشپیر مختلفی روی تأث افزار نرممعیار 
آمیزز از فضزای    یضتبعز یر کمزی در کزاهش   تزأث یی که الزم است معیارها
 بزا توجزه  بینی دارند حز ف شزوند.    یشپی و عملکرد ور بهرهورودی، بهبود 

 مسزائل انتخزاب ویگگزی بزه یکزی از      مسزئله ، ها دادهی آور جمع سرعت به
شود که مدیر  یمشده است. استفاده از انتخاب ویگگی منجر  یلتبدیت پراهم
فق  نیاز بزه   دهندگان توسعهرا اختواص دهد، بنابراین  مؤثرمنابع  افزار نرم

شزود   یمز دارنزد کزه موجزب     افزار نرمی مستعد نقص ها ماژو تمرکز روی 
 به حداقل برسد.  افزار نرمی دار و نگههزینه تعمیر 

 

 

 

 

ی انتخزاب  هزا  روشیرا  از اخیی که ها روشدر این مطالعه سعی شده 
های تکزاملی بزرای    یتمالگورشین و ی یادگیری ماها روشویگگی مبتنی بر 

 شر  و سپس مقایسه شود. شده استفاده افزار نرمبینی نقص  یشپ
از معیارهزای کزد و    معمزوال  شویم که  یمبا مقایسه مطالعا  متوجه  
از سزطز زیزر منصنزی     اکثرا و برای ارزیابی عملکرد هم  شده استفادهفرآیند 
ROC (AUC روی مجموعه )اند کردهاده ی ناسا استفها داده. 

انتخزاب   مسئلههای تکاملی برای حل  یتمالگورطی چند سا  اخیر از 
یی بزرای حزل تمزامی    تنهزا  بزه هزا   یتمالگورشود اما این  یمویگگی استفاده 

توجزه بزه مجموعزه داده و      و بزا نیستند   باال  سرعتکامل و دارای  مسائل
شززود.بایززد از الگززوریتم تکززاملی خززاص اسززتفاده    نظززر مززوردپززروژه 
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ی ها روشهای تکاملی جدیدتر با  یتمالگورتوان از ترکیب  یمدر آینده 
اسزتفاده کزرد، همچنزین     افززار  نزرم بینی نقص  یشپیادگیری ماشین برای 

 غیر از معیارهای کد و فرآیند استفاده کرد. توان از معیارهای نرم افزاری یم
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