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Abstract- Accurate estimation of required effort for software development has an important role in success of
such projects. So far, a lot of research work has been conducted to estimate the effort, but improving the precision
of this calculation is still a challenge. In this paper, an approach is proposed based on the metaheuristic algorithms
to solve this challenge. The procedure is as follows. First, the Cuckoo Search algorithm is used in order to select
the correct software features in estimating effort. Then, the results are further analyzed by Particle Swarm
Optimization algorithm. The idea is that the sequential application of these algorithms has led to more accurate
search of the problem space and possibility of achieving the global optimum, i.e. the best features is increased.
Finally, the selected features are used as the input parameters of the COCOMO II post-architecture model and
the effort is estimated. The proposed approach is evaluated on two datasets of COCOMO 81 and COCOMO
NASA and in order to its evaluation, two metrics, namely the median magnitude of relative error and the
percentage of prediction are used. The results obtained from the experiments of this approach and their
comparison to the results of the previous works show that on the COCOMO 81, the value of the median
magnitude of relative error decreased by 0.177 and the percentage of prediction, for the three values of 25, 30
and 40 percent, increased by 7.87%, 8.04% and 8.66%, respectively. Furthermore, on the COCOMO NASA, the
value of the median magnitude of relative error decreased by 0.151 and the percentage of prediction, for the three
values of 25, 30 and 40 percent, increased by 7.55%, 7.98% and 8.11%, respectively.
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چکیده -تخمین صحیح تالش الزم برای توسعه نرمافزار ،نقش مهمی در موفقیت این قبیل پروژهها دارد .تاکنون پژوهشهای متعددی برای تخمین
تالش انجام شده است ،لیکن بهبود دقت این محاسبه هنوز از چالشهای مطرح است .در این مقاله ،راهکاری مبتنی بر الگوریتمهای فراابتکاری برای حل
این چالش ارائه شده است .روش کار به این صورت است که ابتدا از الگوریتم جستجوی فاخته به منظور انتخاب صحیح ویژگیهای نرمافزاری مطرح در
تخمین تالش استفاده میشود .سپس جوابهای به دست آمده با استفاده از الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات بیشتر مورد واکاوی قرار میگیرد .ایده
این کار آن است که اجرای متوالی الگوریتمهای مذکور باعث جستجوی دقیقتر فضای مسأله شده و امکان دسترسی به بهینه سراسری ،یعنی ویژگیهای
بهینه را افزایش دهد .در نهایت ،ویژگیهای انتخاب شده به عنوان پارامترهای ورودی مدل پسا معماری کوکومو 2مورد استفاده قرار گرفته و تالش الزم،
محاسبه میشود .راهکار پیشنهادی بر روی دو مجموعه داده کوکومو 81و کوکوموناسا مورد بررسی قرار گرفته و بهمنظور ارزیابی آن از دو معیار متوسط
شدت خطای نسبی و درصد پیشبینی استفاده شده است .نتایج بهدست آمده از آزمایشهای این راهکار و مقایسه آن با پژوهشهای پیشین نشان میدهد
که در کوکومو ،81مقدار متوسط شدت خطای نسبی به اندازه  0/177کاهش یافته و درصد پیشبینی به ترتیب در سه حالت  30 ،25و  40درصد ،به
اندازه  %8/04 ،%7/87و  %8/66افزایش یافته است .همچنین در کوکوموناسا ،مقدار متوسط شدت خطای نسبی به اندازه  0/151کاهش یافته و درصد
پیشبینی به ترتیب در سه حالت  30 ،25و  40درصد ،به اندازه  %7/98 ،%7/55و  %8/11افزایش یافته است.
واژههای کلیدی :تخمین تالش ،توسعه نرمافزار ،جستجوی فاخته ،بهینهسازی ازدحام ذرات.

خواهد داشت؛ بنابراین شرکتهای نرمافزاری بهمنظور توسعه
نرمافزارهای کارآمد و با کیفیت نیازمند تخمین دقیق تالش پیش از
شروع پروژه میباشند .تخمین دقیق تالش در توسعهی یک سیستم
نرمافزاری باعث میشود تا مدیران پروژه نرمافزاری بتوانند تصمیمات
قدرتمندی اتخاذ نمایند و نسبت به نیازمندیهای خود در زمینهی
میزان هزینه ،زمان و نیروی انسانی برای تولید یک محصول موفق
آگاهی پیدا کنند [ .]6در حقیقت تخمین تالش در ابتدای فرآیند
توسعهی نرمافزار اغلب با دقت کمی همراه است ،زیرا اطالعات بسیار
کمی از پروژه در اختیار میباشد [ .]7این موضوع باعث میشود تا
برنامهریزی پروژه با ریسک همراه شود که افزایش ریسک و عدم

 -1مقدمه
توسعه کیفی نرمافزار یک امر حیاتی و ضروری برای مدیران پروژه
میباشد و اینکه در سالهای اخیر ،تخمین تالش توسعه نرمافزار 1به
عنوان یکی از اهداف اصلی مدیران و تیم توسعه نرمافزار تبدیل شده
است [ .]1مرور ادبیات نشان میدهد ،که بهمنظور دستیابی به
نرمافزاری با کیفیت باال که در زمان مقرر و با هزینهی تعیین شده
توسعه یابد ،تخمین تالش نقش مهمی را ایفا میکند [ .]2-5اگر
در مراحل اولیه چرخه حیات توسعه نرمافزار ،2تخمین تالش با اشتباه
همراه باشد آنگاه اتفاقات ناگوار ،پُرهزینه و جبرانناپذیری به دنبال
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پیشنهادی در [ ]2نشان دهنده مؤثر بودن آن و نتایج چشمگیری
است ،لیکن استفاده از الگوریتم جستجوی فاخته برای مسائل با ابعاد
باال سبب میشود که به جای بهینه سراسری ،10بهینه محلی 11به
عنوان خروجی مشخص شود که این امر سبب پایین آمدن دقت این
الگوریتم خواهد شد .تحقیق حاضر با در نظر گرفتن [ ]2به عنوان
مقاله پایه ،قصد رفع محدودیت آن و در نتیجه افزایش دقت تخمین
تالش توسعه نرمافزار را دارد.
برای رفع این محدودیت میتوان از ترکیب آن با الگوریتمهای بهینه-
سازی استفاده نمود .یکی از این الگوریتمها ،بهینهسازی ازدحام
ذرات 12میباشد که استفاده از آن به دلیل سادگی ،پایین بودن
هزینهی محاسبات و همچنین اثرگذاری بر روی محدوده وسیعی از
کاربردها ،افزایش یافته است [ .]19مزایای این الگوریتم نسبت به
سایر الگوریتمهای بهینهسازی را میتوان به صورت زیر خالصه نمود:

اطمینان از تخمین اولیه را به دنبال خواهد داشت .همچنین ذکر
این نکته ضروری است که نتایج بهدست آمده از تخمینها میتواند
بهمنظور ارائه پیشنهادها ،انجام مذاکرات برای عقد قرارداد،
زمانبندی و نظارت استفاده گردد .لذا با توجه به تمامی موارد مطرح
شده میتوان به این نتیجه رسید که تخمین دقیق تالش در آغاز
پروژه نرمافزاری یک مرحلهی مهم و ضروری برای مدیران و
مشتریان پروژه میباشد.
تاکنون روشهای متفاوتی در زمینهی تخمین تالش ارائه شده است
[ .]9 ,8 ,5 ,4از سوی دیگر ،عوامل متفاوتی مانند پیشرفت سریع
سیستمعاملها و سختافزارها ،تغییر نیازهای مشتری در طول پروژه
و تغییر مداوم خصوصیات پروژههای نرمافزاری بر عملکرد و کارآیی
نرمافزار تأثیرگذار میباشند؛ بنابراین ،انتخاب بهترین و مناسبترین
روش برای تخمین دقیق تالش به یک چالش عمده در زمینه
توسعهی سیستمهای نرمافزاری تبدیل شده است.
مرور ادبیات نشان میدهد که دو فاکتور بسیار مهم در زمینه بهبود
کارآیی روشهای تخمین تالش توسعه نرمافزار وجود دارد که
عبارتاند از :کاهش مقدار متوسط شدت خطای نسبی 3و افزایش
میزان درصد پیشبینی .4همچنین در اغلب پژوهشهای پیشین ،از
انتخاب صحیح و مناسب ویژگیهای نرمافزاری بهعنوان یک چالش
عمده اشاره شده است [.]11 ,10 ,1
تاکنون پژوهشهای زیادی در زمینه تخمین تالش توسعه نرمافزار
در حوزههای کاربردی متفاوت انجام گرفته است اما مرور منابع اخیر
نشان میدهد که توجه بسیاری از پژوهشگران بهسوی استفاده از
الگوریتمهای فراابتکاری و بهینهسازی در این زمینه بهمنظور افزایش
دقت و بهبود کارآیی معطوف شده است [.]12-15
از جمله در [ ،]2که از جستجوی فاخته 5برای کشف بهترین
پارامترهای ممکن مدل کوکومو 2و سپس ترکیب با شبکه عصبی
مصنوعی 6به منظور پیشبینی بهتر تالش توسعهی نرمافزار استفاده
شده است .جستجوی فاخته الهام گرفته از طبیعت بر اساس تولید
مثل انگلی فاختهها و یکی از الگوریتمهای فراابتکاری جدید مبتنی
بر جمعیت برای بهینهسازی است که تابع هدف 7را قادر میسازد تا
به دنبال جواب بهینه از فضای راه حل باشد [.]16
مزیت عمده جستجوی فاخته نسبت به سایر روشهای فراابتکاری
آن است که به جای گامهای تصادفی ساده استفاده شده در دیگر
روشها مثل الگوریتم ژنتیک ،8از پرواز لوی 9به عنوان یکی از
مؤثرترین روشهای گامهای تصادفی استفاده نموده و عملکرد
بهتری ارائه میکند .بعالوه ،شباهت بین جوابها منجر به نتایج
جدید بهتری میشود که اساسا نسلی متناسب با برازش با یک
قابلیت ترکیب خوب است [ .]18 ,17بنابراین اگرچه ارزیابی مدل

بهرهمندی از حافظه :الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات حاوی
حافظه است ،به این صورت که همهی ذرات راهحلهای خوب را
نگهداری میکنند.
همکاری و اشتراکگذاری اطالعات بین ذرات :در این الگوریتم،
موقعیت هر عضو جامعه بر اساس تجربیات شخصی و تجربیات کل
جامعه تغییر میکند.
انعطافپذیری بهتر در برابر مشکل بهینه محلي :الگوریتم
بهینهسازی ازدحام ذرات در مقایسه با سایر استراتژیهای
بهینهسازی ،با استفاده از ذرات ازدحام کننده در مقابل مشکل بهینه
محلی ،انعطاف بیشتری از خود نشان میدهد.
راحتي پیادهسازی و اجرا :این الگوریتم سادهتر از الگوریتم
ژنتیک ،الگوریتم بهینهسازی کلونی مورچهها 13و سایر الگوریتمهای
مبتنی بر جمعیت میباشد .عالوه بر این ،مقداردهی اولیه جمعیت
در بکارگیری از این الگوریتم ،نسبت به سایر الگوریتمهای
بهینهسازی هوشمند سادهتر میباشد.
عالوه بر ویژگیهای فوق ،در تحقیقات مشابه مختلف نشان داده شده
که استفاده از الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات میتواند معیارهای
ارزیابی را تا حد مطلوبی بهبود بخشد [.]20-23
از این رو ،این مقاله یک روش ترکیبی مبتنی بر الگوریتمهای
جستجوی فاخته و بهینهسازی ازدحام ذرات را بهمنظور بهرهمندی
از مزایای هر دو الگوریتم جهت دستیابی به بهینهی سراسری و
تخمین دقیقتر تالش توسعه نرمافزار پیشنهاد داده است .در راستای
این هدف ،روش پیشنهادی با بهکارگیری مدل ترکیبی مذکور ،به
ترتیب قصد کاهش و افزایش دو معیار ارزیابی مهم در این زمینه با
نامهای متوسط شدت خطای نسبی و میزان درصد پیشبینی را
دارد.
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بهبود تخمین تالش توسعه نرمافزار با استفاده ار ترکیب الگوریتمهای جستجوی فاخته و …  ........................................سماواتیان و محبی
در گروههای "مبتنی بر مدل"" ،مبتنی بر تشابه"" ،مبتنی بر
محاسبات نرم" و "ترکیبی" قرار گرفته است.

در ادامه ،ساختار مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است :بخش
دوم به مرور پیشینه پژوهش میپردازد .بخش سوم روش پیشنهادی
برای تخمین تالش توسعه نرمافزار را معرفی میکند .در بخش
چهارم ،نتایج آزمایشها و ارزیابی کارآیی روش پیشنهادی بر روی
مجموعه دادههای کوکومو 1481و کوکوموناسا 15ارائه میشود .بخش
پنجم به مقایسه روش پیشنهادی با سایر روشها میپردازد .در بخش
ششم نتیجهگیری مقاله انجام میگیرد و پیشنهاداتی برای کارهای
آتی ارائه میشود.

در پژوهش انجامشده توسط مِنزیس و همکاران ،یک دستهبندی
برای روشهای مبتنی بر مدل ارائه شده است [ .]25سپس مزایا و
معایب این دسته از روشها مشخص شده است .این دستهبندی در
شکل  1نشان داده شده است.

 -2مروری بر پیشینه پژوهش
تاکنون کارهای متفاوتی در زمینه تخمین تالش توسعه نرمافزار
انجام شده است که در ادامه به نمونههایی از آنها اشاره میشود.
کوماری و پوشکار یک مدل ترکیبی متشکل از الگوریتم جستجوی
فاخته و شبکه عصبی مصنوعی را با هدف افزایش دقت تخمین تالش
توسعه نرمافزار ارائه نمودند [ .]2در این پژوهش روش پیشنهادی بر
روی مجموعه دادههای نرمافزاری کوکومو 81و کوکوموناسا مورد
ارزیابی قرار گرفته است .آنها برای ارزیابی ،عملکرد معیار متوسط
شدت خطای نسبی و سه نوع مختلف درصد پیشبینی را در نظر
گرفتند .نتایج بهدست آمده از روش پیشنهادی در مقایسه با سایر
مدلهای موجود نشان میدهد که در هر دو مجموعه داده ،متوسط
شدت خطای نسبی کاهش یافته و درصد پیشبینی افزایش پیدا
کرده است.
پادماجا و هریتا یک روش فرااکتشافی 16مانند الگوریتم خفاش 17را با
هدف بهبود دقت تخمین تالش توسعه نرمافزار پیشنهاد نمودند [.]3
در این پژوهش کارآیی مدل پیشنهاد شده بر روی مجموعه داده
کِمِرر 18آزمایش شده است .نتیجه بهدست آمده با استفاده از مدل
پیشنهادی در مقایسه با مدلهای دیگر نظیر تحلیل رابطه
خاکستری 19برای به حداقل رساندن نرخ خطا نتایج بهتری را نشان
داده است.

شکل  :1دستهبندی روشهای مبتني بر مدل []25

بیرانوند و همکاران یک مقایسه میان روشهای مبتنی بر تشابه انجام
دادهاند[ .]26سپس مزایا و معایب این گروه از روشها را ارائه نموده-
اند .آنها در جمعبندی پژوهش خود ،انعطافپذیری باال ،بهکارگیری
در پروژههای پیچیده و عدم نیاز به اطالعات کامل در ابتدای پروژه
را به عنوان مزایای این روشها ذکر کردهاند .همچنین آنها معتقدند
که فرآیند تخمین در این روشها زمانبر میباشد.
شاه و همکاران با هدف بهبود دقت تخمین تالش توسعه نرمافزار،
یک روش تخمین مبتنی بر تشابه را با استفاده از الگوریتم کلونی
زنبور عسل مصنوعی پیشنهاد نمودند [ .]27روش پیشنهادی آنها
در یک محیط دو مرحلهای آزمایش و آموزش کار میکند ،به این-
صورت که در مرحله آموزش مناسبترین ویژگیهای الگوریتم کلونی
زنبور عسل مصنوعی محاسبه میشوند .سپس در مرحله آزمایش
دقت تخمین تالش مورد ارزیابی قرار میگیرد.

خُوات و همکاران از الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی 20جهتدار
بهمنظور تنظیم مقادیر پارامترهای مدلهای تخمین تالش توسعه
نرمافزار بر اساس تالش واقعی استفاده کردهاند [ .]13این روش بر
روی مجموعه دادههای نرمافزاری ناسا آزمایش شد .نویسندگان
معتقدند که عدم وجود همگرایی زودرس 21در دوره جستجوی بعدی،
بهینهسازی پارامترهای مدلهای تخمین تالش و افزایش دقت
تخمین تالش نرمافزار از مزایای روش پیشنهادی آنها میباشد.

مصطفی و همکاران یک مدل جنگل تصادفی 22را طراحی کردند که
به طور تجربی با تغییر مقادیر پارامترهای اصلی آن بهینهسازی شده
بود [ .]28آنها این مدل را با هدف بهبود دقت تخمین تالش
پروژههای نرمافزاری ارائه نمودند .در این پژوهش عملکرد مدل
جنگل تصادفی بهینه شده ،با درخت رگرسیون 23کالسیک مقایسه
شده است .نویسندگان معتقدند که مدل جنگل تصادفی بهینه

گوتام و سینگ روشهای تخمین تالش توسعه نرمافزار را در چهار
گروه دستهبندی کردهاند [ .]24بر اساس دستهبندی پیشنهادی
نویسندگان در این مرجع ،روشهای تخمین تالش توسعه نرمافزار
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عملکرد بهتری نسبت به مدل رگرسیون درختی در همهی معیارهای
ارزیابی دارد.
اِزغاری و زاهی از روش قیاس فازی 24با هدف بهبود دقت تخمین
تالش توسعه نرمافزار استفاده نمودند [ .]29در این مرجع روش
پیشنهادی بر روی  13مجموعه داده نرمافزاری آزمایش شده است
و سپس نتایج بهدست آمده از روش پیشنهادی با مدلهای موجود
در سایر ادبیاتها مقایسه شده است .نویسندگان معتقدند که روش
پیشنهادی آنها نسبت به سایر روشها به طور قابل توجهی عملکرد
و دقت باالتری دارد.
زارع و همکاران روشی برای بهروزرسانی بهینه ضریب تخمین تالش
بر روی مجموعه داده کوکوموناسا با استفاده از الگوریتمهای ژنتیک
و بهینهسازی ازدحام ذرات ارائه کردهاند [ .]30نویسندگان معتقدند
که ضریب بهینه ناشی از روش پیشنهادی آنها منجر به کاهش
مقادیر خطا و افزایش دقت تخمین تالش میشود.
بهعنوان نتیجهگیری از مرور پژوهشهای پیشین میتوان گفت
علیرغم پیشرفتهای صورت گرفته در مورد تخمین تالش توسعه
نرمافزار که گاهی با پیچیدگی زمانی باال نیز همراه بوده است ،دقت
محاسبات روشهای موجود ایدهآل نبوده و بهبود دقت هنوز یک
چالش میباشد و جای کار دارد.

شکل  :2ضروریات ارائه روش پیشنهادی

این سه ضرورت را میتوان به شکل زیر بیان نمود:
•

اولین چالش در این زمینه انتخاب صحیح ویژگیهای
نرمافزاری میباشد ،زیرا استفاده از ویژگیهای صحیح
باعث افزایش میزان دقت تخمین تالش میشود.

•

برای اینکه مشخص شود که کدام دسته از ویژگیها را
میتوان بهعنوان ویژگیهای مفید در نظر گرفت ،باید
معیاری برای ارزیابی این ویژگیها انتخاب نمود تا بتوان
از این طریق به سنجش ویژگیهای انتخابی پرداخت.

• یکی از نکات بسیار مهم در این زمینه استفاده از
محاسبات عددی میباشد بهنحوی که بتوان از طریق آن
میزان برازندگی ویژگیها را مشخص نمود .لذا ارائه یک
مدل ریاضی کارا بسیار مهم میباشد.
بر اساس این ضروریات در ادامه طرح کلی روش پیشنهادی در قالب
فلوچارت ارائه میشود.

 -3روش پیشنهادی
مدل مورد استفاده در این مقاله بهمنظور تخمین تالش ،مدل پَسا
معماری 25کوکومو 2میباشد .این مدل ،از ویژگیهای نرمافزاری که
توسط روش پیشنهادی انتخاب شده بهعنوان پارامترهای ورودی
خود ،جهت تخمین دقیقتر تالش توسعه نرمافزار استفاده میکند.
هدف این بخش تشریح جزئیات روش پیشنهادی برای تخمین دقیق
تالش توسعه نرمافزار با ترکیب الگوریتمهای جستجوی فاخته و
بهینهسازی ازدحام ذرات میباشد .برای دستیابی به این هدف ،این
بخش در دو زیر بخش "ضرورت ارائه روش پیشنهادی" و "طرح
کلی روش پیشنهادی" سازماندهی شده است.

 -2-3طرح کلي روش پیشنهادی
در روش پیشنهادی بهمنظور بهبود دقت تخمین تالش و همچنین
انتخاب ویژگیها از ترکیب الگوریتمهای جستجوی فاخته و
بهینهسازی ازدحام ذرات استفاده شده است .در واقع از الگوریتم
بهینهسازی ازدحام ذرات ،برای بهبود فرآیند الگوریتم جستجوی
فاخته استفاده خواهد شد .طرح کلی روش پیشنهادی در قالب یک
فلوچارت در شکل  3نمایش داده میشود.
مراحل چارچوب روش پیشنهادی بهصورت زیر شرح داده میشوند:
(الف) بازیابی داده ها از پایگاه دانش اولین مرحله در این الگوریتم
میباشد .در این مرحله دادههای مورد استفاده در برنامه درون
ماتریسهایی قرار داده میشوند تا بتوان در طول برنامه از این
ماتریسها برای بهدست آوردن نتایج و پردازش بر روی دادهها
استفاده نمود.

 -1-3ضرورت ارائه روش پیشنهادی

در این مقاله سه فاکتور مهم بهعنوان ضروریات در نظر گرفته شده
است که این ضروریات در شکل  2نمایش داده شده است.
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شکل  :3فلوچارت روش پیشنهادی

باال میباشد بیشتر نمود میکند .در واقع استفاده از الگوریتم
جستجوی فاخته برای مسائل با ابعاد باال سبب میشود که الگوریتم
در بهینه محلی گیر بیفتد و بهجای بهینه سراسری ،بهینه محلی
بهعنوان خروجی مشخص شود.
این مسأله منجر به باال رفتن خطای تشخیص این الگوریتم و در
نهایت کاهش دقت آن میشود؛ بنابراین در این مقاله ترکیب
الگوریتم جستجوی فاخته با الگوریتمهای جستجوی سریع مانند
الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات پیشنهاد شده است .از این رو در
مرحله چهارم ،نتایج بهدست آمده توسط الگوریتم جستجوی فاخته
در قسمت ورودی الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات قرار میگیرد.
در این مرحله عملیات دیگری بر روی دادهها با استفاده از الگوریتم
بهینهسازی ازدحام ذرات انجام میگیرد تا نتایج بهتری حاصل شود.
در این صورت فضای جستجو الگوریتم جستجوی فاخته افزایش
مییابد .حال اگر تعداد تکرار کافی باشد نتایج بهینه موردنظر
بهدست میآیند ،در غیر این صورت به مرحله اول الگوریتم
جستجوی فاخته ،بخش مقداردهی اولیه جمعیت فاختهها
برمیگردد تا با تکرار مراحل ،بهینگی مورد نظر حاصل شود.

(ب) مرحله دوم ،انتخاب النه بر اساس ویژگیهای انتخابی میباشد.
این مرحله اولین قدم برای پیدا نمودن بهترین ویژگیها میباشد .در
این مرحله ابتدا بهصورت تصادفی ویژگیهایی انتخاب میشوند تا در
ادامه الگوریتم ،بهینهسازی شود و سپس الگوریتم بر اساس تابع
برازندگی 26به سمت بهترین مقدار حرکت نماید .از آنجا که نیاز است
تا جوابهای بدست آمده توسط روش پیشنهادی مورد ارزیابی قرار
بگیرند ،برای بررسی میزان درستی این جوابها از مفهوم تابع
برازندگی یا تابع هدف استفاده میشود.
(ج) مرحله سوم ،انجام مراحل الگوریتم جستجوی فاخته بر روی
ماتریسهای اولیه میباشد .در این مرحله ،الگوریتم جستجوی فاخته
بر اساس عملگرهای خود بر روی ماتریسهای اولیه عملیات انجام
میدهد تا بر اساس تابع برازندگی بهترین ویژگیها بهدست آیند.
حال اگر نتایج بهدستآمده مطلوب باشند ،از نتایج بهدستآمده
بهعنوان ورودی الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات استفاده میشود،
در غیر این صورت فرآیند الگوریتم جستجوی فاخته مجدداً تکرار
میشود تا الگوریتم با شرایط مناسبتری انجام گیرد.
(د) همگرایی نامناسب یک چالش عمده در الگوریتم جستجوی
فاخته میباشد .این موضوع بهخصوص برای مسائلی که ابعاد آنها
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شکل  :4شبه کد روش پیشنهادی

این عملیات تا زمانی که تعداد تکرار کافی باشد ادامه پیدا میکند.
در انتها ،از نتایج بهدستآمده توسط هر دو الگوریتم بهعنوان
پارامترهای ورودی مدل پسا معماری کوکومو 2استفاده میشود تا
تخمین تالش صورت گیرد.
این شبه کد حاوی تعدادی پارامتر است که در ادامه هر کدام از
آنها تعریف میشوند.
اولین پارامتر )𝑥(𝑓 است ،که مشخص کننده تابع برازندگی
میباشد .این تابع میزان خوب و یا بد بودن یک موقعیت را ارزیابی
میکند .در واقع اهمیت هر زیستگاه با استفاده از این تابع تعیین
میشود 𝑡 .بیانگر تعداد زیستگاهها میباشد 𝑃𝑎 ،حاوی حداکثر میزان
شعاعی است که هر فاخته از زیستگاه خود میتواند تخمگذاری کند
و 𝑟 بیانگر تعداد تکرار روش پیشنهادی میباشد.
در ادامه ،فرمولی وجود دارد که سرعت و موقعیت هر ذره از طریق
آن بدست میآید .این فرمول حاوی پارامترهای زیر است:
در این فرمول 𝑑 𝑣𝑖,بیانگر سرعت ذرات میباشد 𝑤 ،ضریب وزنی
اینرسی 27است که بطور معمول برای آن مقداری در بازهی [-0/9
 ]0/4درنظر گرفته میشود 𝑥𝑖,𝑑 ،موقعیت فعلی هر ذره را نشان
میدهد 𝑝𝑏𝑖,𝑑 ،بیانگر بهترین موقعیتی است که هر ذره تاکنون
تجربه کرده و 𝑑𝑏𝑔 بهترین موقعیتی که تاکنون در بین همهی ذرات
تجربه شده است را نشان میدهد .به  𝐶1و  𝐶2ضرایب یادگیری گفته

در مرحلهی آخر ،از نتایج بهدست آمده توسط الگوریتمهای
جستجوی فاخته و بهینهسازی ازدحام ذرات بهعنوان پارامترهای
ورودی مدل پسا معماری کوکومو 2استفاده میشود تا در این صورت
تخمین تالش انجام گیرد .در ادامه ،شبه کد روش پیشنهادی در
شکل  4نشان داده شده است.
بر اساس این شبه کد ،هر النه (داده) بهصورت تصادفی ایجاد
میشود .در واقع هر النه ،ماتریس انتخاب ویژگیها میباشد بهنحوی
که در قدم اول توسط الگوریتم جستجوی فاخته انتخاب میشود .در
ادامه الگوریتم پیشنهادی ،بر اساس حلقهی ایجاد شده آغاز میشود.
در این حلقه ابتدا النههای جدیدی بهصورت تصادفی ایجاد میشوند
و سپس مقدار برازندگی این النهها محاسبه میشود .در ادامه یک
النه از بین النههای موجود بهصورت تصادفی انتخاب میشود و در
صورتی که مقدار برازندگی النه جدید بهتر باشد ،النه جدید جایگزین
النه موجود میشود .سپس هر پرنده در شعاع مکانی که میخواهد
تخمگذاری کند ،به دنبال النه جدید یا همان جواب جدید میگردد.
در این مرحله ،الگوریتم جستجوی فاخته به پایان میرسد و عملکرد
الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات آغاز میشود .در این بخش ،با
استفاده از مراحل الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات النههای
(دادههای) جدیدی انتخاب میشوند .اگر النههای جدید از النههای
موجود بهتر باشند ،آنگاه النههای جدید جایگزین میشوند .در واقع
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میشود که مقدار آنها در بازهی [ ]0-2قرار دارد و ) 𝑅(0,1اعدادی
تصادفی با توزیع یکنواخت 28در بازهی [ ]0-1تولید میکند.
در انتهای این شبه کد فرمولی وجود دارد که از آن بمنظور تخمین
تالش استفاده میشود .این فرمول حاوی پارامترهای زیر است:
در این فرمول A ،یک ضریب ثابت است که مقدار آن بصورت
پیشفرض برابر با  2/94میباشد و توان  Bحاصل جمع پنج فاکتور
مقیاس است که اقتصادی و یا غیر اقتصادی بودن مقیاس نسبی
پروژههای نرمافزاری در اندازههای مختلف را نشان میدهد .اگر
 B<1.0باشد اقتصادی بودن مقیاس پروژه و اگر  B>1.0باشد غیر
اقتصادی بودن مقیاس پروژه را نشان میدهد ،همچنین اگر B=1.0
باشد مقیاس پروژه از لحاظ اقتصادی و یا غیر اقتصادی بودن در
تعادل میباشد .در این فرمول  Resultsحاوی نتایجی است که توسط
الگوریتمهای بهینهسازی ازدحام ذرات و جستجوی فاخته بدست
آمده است .این نتایج عبارتند از :اندازه پروژههای نرمافزاری بر حسب
تعداد خطوط کد و حاصلضرب  17ضرب کننده تالش.

جدول  :1ویژگيهای مجموعه دادههای کوکومو 81و کوکوموناسا

 -4نتایج تجربي و ارزیابي کارآیي

شماره

نام ویژگي

نام کامل انگلیسي

معادل فارسي

1

RELY

Required software
reliability

قابلیت اطمینان
موردنیاز برای
نرمافزار

2

DATA

Database size

اندازه بانک
اطالعاتی

3

CPLX

Product complexity

پیچیدگی
محصول

4

TIME

Execution time
constraint

محدودیت زمان
اجرایی

5

STOR

Main storage
constraint

محدودیت
حافظه اصلی

6

VIRT

Virtual machine
volatility

نوسانات ماشین
مجازی

7

TURN

Computer
turnaround time

مدت زمان بین
شروع کار
نرمافزار تا
دریافت خروجی

در این بخش ،مجموعه داده مورد استفاده ،معیارهای ارزیابی،
تنظیمات شبیهسازی و نتایج ارزیابی کارآیی عملکرد روش
پیشنهادی ارائه شده است.

8

ACAP

Analysts capability

توانایی
تحلیلگرها

9

AEXP

Application
experience

تجربهی
کاربردی

 -1-4مجموعه داده

10

PCAP

Programmers
capability

توانایی
برنامهنویسها

11

VEXP

Virtual machine
experience

تجربهی ماشین
مجازی

12

LEXP

Programming
language experience

تجربهی زبان
برنامهنویسی

13

MODP

Modern
programming
practices

شیوههای نوین
برنامهنویسی

14

TOOL

Use of software
tools

استفاده از
ابزارهای
نرمافزاری

15

SCED

Required
development
schedule

زمان موردنیاز
برای توسعه

16

KLOC

)Thousands(Kilo
lines of code

اندازه نرمافزار
برحسب هزاران
خط کد

17

EFFORT

Actual effort

میزان تالش
واقعی برای
توسعه نرمافزار

این مقاله از دو مجموعه داده کوکومو 81و کوکوموناسا بهمنظور
تخمین تالش استفاده کرده است .ویژگیهای این دو مجموعه داده
در جدول  1بیان شده است .مجموعه داده کوکومو ،81حاوی 63
پروژه نرمافزاری در زمینههای مختلف تجاری ،علمی ،سیستمی،
بالدرنگ و پروژههای حمایتی میباشد [ .]15این مجموعه داده
شامل  17ویژگی نرمافزاری است 15 .ویژگی ،ضرایب تالش و یک
ویژگی ،اندازه نرمافزار برحسب هزاران خط کد بهعنوان ویژگیهای
مستقل در این پژوهش میباشد .همچنین یک ویژگی ،تالش واقعی
برای توسعه است که بهعنوان ویژگی وابسته در نظر گرفته میشود
[ .]5از  17ویژگی این مجموعه داده 15 ،ویژگی آن در مقیاسی
متشکل از شش سطح که عبارتاند از :خیلی کم ،کم ،نرمال ،زیاد،
خیلی زیاد و فوقالعاده زیاد اندازهگیری میشوند .بیش از سه دهه
است که از این مجموعه داده بهمنظور ارزیابی تکنیکهای تخمین
تالش استفاده میشود .مجموعه داده کوکوموناسا شامل  60پروژه از
نرمافزارهای تولیدی مراکز مختلف سازمان ناسا است [ .]31این
پروژهها مربوط به دهههای  1980و  1990میالدی میباشند.
مجموعه داده کوکوموناسا دقیقاً شامل همان  17ویژگی مجموعه
داده کوکومو 81است.
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مینماید .درصد پیشبینی از طریق رابطه ( )4محاسبه میشود [,13
.]32

 -2-4معیارهای ارزیابي کارآیي

در این مقاله ،برای مقایسه کارآیی روش پیشنهادی با الگوریتمهای
پیشین از معیارهای ارزیابی زیر استفاده شده است:
 1-2-4خطای نسبي

() 4

از جمله معیارهای ارزیابی مورد استفاده در مدلهای مختلف
میباشد .از این معیار بهعنوان پایه و اساس محاسبهی معیارهایی
همچون :شدت خطای نسبی 30و متوسط شدت خطای نسبی در
بسیاری از پژوهشهای پیشین استفاده شده است .خطای نسبی
مطابق رابطه ( )1تعریف شده است [.]13
|𝑙𝑎𝑢𝑡𝑐𝐴 𝑅𝐸 = |𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒𝑑 −

 2-2-4شدت خطای نسبي

 -3-4تنظیمات پارامترها و تحلیل حساسیت آنها

از این معیار در برخی از پژوهشها بهمنظور ارزیابی دقت الگوریتم
پیشنهادی بر روی نمونه پروژههای انتخابی استفاده میشود .به این
صورت که میزان اختالف بین میزان تالش تخمین زده شده با میزان
تالش واقعی را تعیین میکند .شدت خطای نسبی از طریق رابطه
( )2محاسبه میشود.
()2

|𝑡𝑟𝑜𝑓𝑓𝐸 𝑙𝑎𝑢𝑡𝑐𝐴|𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒𝑑 𝐸𝑓𝑓𝑜𝑟𝑡−
𝑡𝑟𝑜𝑓𝑓𝐸 𝑙𝑎𝑢𝑡𝑐𝐴

یکی از مواردی که بر عملکرد الگوریتمهای تکاملی تأثیرگذار است،
تعیین بهینه پارامترهای الگوریتمها میباشد .انتخاب نادرست
پارامترها میتواند عملکرد الگوریتمها را تحت تأثیر قرار داده و
کارآیی الگوریتمها را تا اندازه بسیار زیادی کاهش دهد .هدف این
بخش از مقاله ،انتخاب بهینه پارامترهای الگوریتمهای بهینهسازی
ازدحام ذرات و جستجوی فاخته میباشد .به همین منظور،
پارامترهای روش پیشنهادی مورد بررسی قرار میگیرند.
اولین پارامتری که مورد بررسی قرار میگیرد ،پارامتر تعداد تکرار
است .این پارامتر در هر دو الگوریتم وجود دارد .هر چه تعداد تکرارها
بیشتر باشد زمان اختصاص داده شده به الگوریتمها برای همگرایی
و در نتیجه شانس همگرایی الگوریتمها افزایش پیدا میکند .البته
باید توجه داشت که اگر تعداد تکرارها از یک حدی بیشتر شود ،آنگاه
پارامتر موردنظر تأثیری در همگرایی الگوریتمها ندارد و روند
همگرایی ثابت میماند .این پارامتر در جدول  2مورد بررسی
قرارگرفته است.

= 𝐸𝑅𝑀

در رابطه ( ،Estimated Effort ،)2میزان تالش تخمین زده
شده توسط الگوریتم مورد ارزیابی و  ،Actual Effortمیزان تالش
واقعی نمونه پروژهی موردنظر در مجموعه داده میباشد.
 3-2-4متوسط شدت خطای نسبي

از این معیار در برخی پژوهشهای مربوط به حوزه تخمین تالش،
بهمنظور ارزیابی دقت الگوریتم پیشنهادی استفاده میشود .بدین
منظور برای تمام نمونه پروژههای موردنظر ،میانگین اختالف تالش
تخمین زده شده توسط الگوریتم موردنظر با تالش واقعی را مورد
ارزیابی قرار میدهد .متوسط شدت خطای نسبی از طریق رابطه ()3
محاسبه میشود [.]32
( )3

|)|Estimated(i)−Actual(i

1

)Actual(i

N

N

= )PRED(X

در رابطه ( X ،)4بیانگر میزان اختالف موردنظر است ،بهنحوی
که در اغلب کارهای پژوهشی مقدار آن برابر با  %25است .در این
پژوهش برای  Xسه مقدار  %30 ،%25و  %40در نظر گرفته شده
است .در این رابطه M ،بیانگر تعداد نمونههایی است که اختالف
مقدار تالش تخمین زده شده توسط الگوریتم مورد ارزیابی برای
آنها ،با مقدار تالش واقعی کوچکتر یا مساوی با مقدار  Xاست.
همچنین  Nبیانگر تعداد کل نمونههای مورد ارزیابی است .هر چه
میزان درصد پیشبینی بیشتر شود ،طبعاً میزان خطای الگوریتم
مورد ارزیابی هم کمتر خواهد بود.

29

()1

M

جدول  :2بررسي پارامتر تعداد تکرار در روش پیشنهادی

MMRE = ∑N
i=1

در رابطه ( N ،)3تعداد پروژههای مورد ارزیابی Actual ،میزان
تالش واقعی و  Estimatedمیزان تالش تخمین زده شده توسط
الگوریتم مورد ارزیابی میباشد.
 4-2-4درصد پیشبیني

تعداد تکرار

خطای پیشبیني

10

0/03

20

0/02

50

0/004

100

0/007

200

0/007

500

0/007

نتایج بهدستآمده در جدول  2نشان میدهد که الگوریتمها پس از
 100تکرار تقریباً بهینه شدهاند و افزایش تعداد تکرارها بیشتر از
 ،100تأثیری بر قابلیت الگوریتمها ندارد .پارامتر دیگری که در هر

این معیار احتمال اینکه میزان خطای تخمین زده شده ،برای تمام
نمونههای مورد ارزیابی کمتر و یا مساوی با مقدار  Xباشد را مشخص
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بهبود تخمین تالش توسعه نرمافزار با استفاده ار ترکیب الگوریتمهای جستجوی فاخته و …  ........................................سماواتیان و محبی
─ ضریب وزنی اینرسی :برای این پارامتر مقداری در بازهی
[ ]0/4 -0/9در نظر گرفته میشود [ .]33مقدار این
پارامتر در تکرارهای مختلف ثابت نمیباشد ،بلکه در
تکرارهای ابتدایی مقدار آن بزرگ و در تکرارهای آتی
مقدار آن بهتدریج کم میگردد .این موضوع باعث میشود
که کل فضای مسئله با دقت بیشتری مورد جستجو قرار
گیرد.
─ ضرایب  c1و  :c2به این ضرایب ،ضرایب یادگیری گفته
میشود که مقدار آنها در بازهی [ ]0-2قرار دارد [.]33
ضریب  c1مشخص میکند که بهترین موقعیت تجربه شده
توسط هر ذره به چه میزان در یافتن تابع هدف اثرگذار
میباشد و همچنین ضریب  c2مشخص میکند که بهترین
موقعیت تجربه شده توسط سراسر ذرات به چه میزان در
یافتن تابع هدف تأثیرگذار میباشد ،لذا در این پژوهش
برای هر دو ضریب مقدار  2در نظر گرفته شده تا با دقت
بیشتری جواب بهینه نهایی بهدست آید.
─ ضرایب  r1و  :r2این دو ضریب با توزیع یکنواخت ،اعدادی
تصادفی در بازهی [ ]0-1تولید میکنند [ .]33مقادیر
پارامترهای تعداد ذرات و تعداد تکرار بهصورت بهینه

دو الگوریتم وجود دارد پارامتر تعداد راهحلها میباشد .این پارامتر
در الگوریتم جستجوی فاخته با نام تعداد فاخته و در الگوریتم
بهینهسازی ازدحام ذرات با نام تعداد ذرات شناخته میشود .واضح
است که هر چقدر تعداد ذرات و فاختهها بیشتر باشد شانس رسیدن
به جواب بهینه افزایش پیدا میکند .برای مثال در الگوریتم
جستجوی فاخته ،اگر تعداد فاختهها از یک حد معقول باالتر رود
شانس رسیدن به همگرایی کاهش مییابد .در جدول  ،3نتیجه
بررسی این پارامتر در الگوریتم جستجوی فاخته نشان داده شده
است.
جدول  :3بررسي پارامتر تعداد فاختهها در روش پیشنهادی
تعداد فاختهها

خطای پیشبیني

10

0/027

20

0/021

50

0/012

100

0/008

200

0/009

500

0/018

نتایج بهدست آمده در جدول  3نشان میدهد که هنگام تغییر تعداد
فاخته از  10به  ،100خطا کاهش پیدا میکند اما هنگامیکه این
تعداد از  100به  500افزایش پیدا میکند میزان خطا بیشتر
میشود .مقادیر پارامترهای الگوریتمهای جستجوی فاخته و بهینه-
سازی ازدحام ذرات در جدولهای  4و  5نشان داده شده است.

انتخاب شدهاند.
در این مقاله از مدل پسا معماری کوکومو 2برای تخمین تالش
استفاده شده است .در واقع مدل پسا معماری کوکومو ،2از
ویژگیهای نرمافزاری که توسط روش پیشنهادی انتخاب شده
بهعنوان پارامترهای ورودی خود ،جهت تخمین تالش استفاده
میکند .این مدل بهمنظور تخمین تالش از سه پارامتر بسیار مهم:
اندازه نرمافزار ،فاکتورهای مقیاس 31و محرکهای هزینه 32استفاده
میکند.
✓ اندازه نرمافزار :در این مدل اندازه نرمافزار بر اساس مقیاس
تعداد خطوط کد بهدست میآید .اندازه هرکدام از
پروژههای نرمافزاری در مجموعه دادههای کوکومو 81و
کوکوموناسا مشخص شده است .این پارامتر جزئی از
ویژگیهای نرمافزاری است که توسط روش پیشنهادی
انتخاب میشود.
✓ فاکتورهای مقیاس :فاکتورهای مقیاس تأثیر بسیار زیادی
بر روی تخمین تالش دارند .کوکومو 2شامل  5فاکتور
مقیاس :سابقه ،33انعطافپذیری توسعه ،34تحلیل ریسک،35
انسجام تیمی 36و بلوغ فرآیند 37میباشد .به هرکدام از این
فاکتورها بر اساس میزان تأثیری که بر روی تخمین تالش
دارند ،در شش سطح از خیلی کم تا فوقالعاده زیاد یک

جدول  :4پارامترهای الگوریتم جستجوی فاخته
پارامتر

مقدار

تعداد فاختهها

100

تعداد کل النههای موجود

25

نرخ اکتشاف

0/25

ضریب حرکت

2

تعداد تکرار

100

مقادیر پارامترهای تعداد کل النههای موجود ،نرخ اکتشاف و ضریب
حرکت در الگوریتم جستجوی فاخته بر اساس مقاله پایه [ ]2انتخاب
شدهاند و مقادیر پارامترهای تعداد فاخته و تعداد تکرار بهصورت
بهینه انتخاب شده است.
جدول  :5پارامترهای الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات
پارامتر

مقدار

تعداد ذرات

100

ضریب وزنی اینرسی

[]0/4 -0/9

ضرایب  c1و c2

2

ضرایب  r1و r2

[]0-1

تعداد تکرار

100
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درصد پیشبینی میباشد .نتایج این مقایسه در دو بخش بهصورت
جداگانه برای مجموعه دادههای کوکومو 81و کوکوموناسا ارائه شده
است.

وزن اختصاص میدهند .در این مقاله هر یک از
فاکتورهای مقیاس همانند مقاله پایه [ ]2بهصورت جزئی
بر روی تخمین تالش تأثیر میگذارند ،با توجه به این
موضوع به هرکدام از فاکتورهای مقیاس یک مقدار
اختصاص داده شده است .مقادیر هر کدام از فاکتورهای
مقیاس توسط بَری بوهم ]34[ 38ارائه شده که در جدول
 6نشان داده میشود.

 -1-5نتایج مقایسه روشها بر روی مجموعه داده کوکومو81

در این بخش روش پیشنهادی بر اساس معیارهای متوسط شدت
خطای نسبی و درصد پیشبینی با روش ارائه شده در [ ]2مقایسه
شده ،که نتایج بدست آمده در جدول  7گزارش شده است.

جدول  :6مقادیر فاکتورهای مقیاس
فاکتورهای مقیاس

جدول  :7مقایسه متوسط شدت خطای نسبي و میزان درصد پیشبیني

مقادیر

سابقه

3/72

انعطافپذیری توسعه

3/04

تحلیل ریسک

4/24

انسجام تیمی

3/29

بلوغ فرآیند

4/68

روش پیشنهادی با روش ارائه شده در [ ]2برای حاالت متفاوت در
مجموعه داده کوکومو81

✓ محرکهای هزینه :هر کدام از محرکهای هزینه یک
ویژگی از پروژه نرمافزاری را نشان میدهند .در واقع
محرکهای هزینه شامل همان ویژگیهای نرمافزاری
هستند که توسط روش پیشنهادی انتخاب میشوند.

روشهای
تخمین تالش

متوسط شدت
خطای نسبی

روش
پیشنهادی

0/392

روش ارائه
شده در []2

0/569

درصد
پیشبینی
()%25
%74/53
%66/66

درصد
پیشبینی
()%30
%78/18
%70/14

درصد
پیشبینی
()%40
%86/89
%78/23

نتایج مقایسه نشان میدهد که مقدار متوسط شدت خطای نسبی
روش پیشنهادی برای مجموعه داده کوکومو 81نسبت به روش ارائه
شده در [ ،]2به اندازه  0/177کاهش یافته است.
روش ارائه شده در [ ]2از همگرایی مناسبی برخوردار نمیباشد؛
بنابراین بهینه محلی بهجای بهینه سراسری در خروجی مشخص
میشود .لذا با ترکیب الگوریتمهای بهینهسازی ازدحام ذرات و
جستجوی فاخته ،فضای مسئله دقیقتر مورد جستجو قرار میگیرد
و امکان دستیابی به بهینه سراسری افزایش پیدا میکند .این موضوع
باعث می گردد که تخمین تالش به میزان تالش واقعی نزدیکتر
شود؛ بنابراین با نزدیکتر شدن تخمین تالش به واقعیت ،مقدار
متوسط شدت خطای نسبی کاهش مییابد.
در ادامه میزان درصد پیشبینی روش پیشنهادی و روش ارائه شده
در [ ،]2بر اساس سه حالت  %30 ،%25و  %40بر روی مجموعه داده
کوکومو 81مقایسه شده ،که در جدول  7نشان داده شده است.
ارزیابی صورت گرفته نشان میدهد که میزان درصد پیشبینی روش
پیشنهادی در مجموعه داده کوکومو 81نسبت به روش ارائه شده در
[ ،]2در حالت  %25بهاندازه  7/87درصد ،در حالت  %30بهاندازه
 8/04درصد و در حالت  %40بهاندازه  8/66درصد افزایش یافته
است.
همانطور که نتایج مقایسه نشان میدهد ،روش پیشنهادی تالش
میکند که هر دو الگوریتم بهصورت موازی اجرا شوند تا در هر تکرار
جوابهای بهدست آمده توسط الگوریتم جستجوی فاخته با استفاده

 -4-4نتایج ارزیابي کارآیي

پس از تعیین پارامترها و مقادیر آنها در بخش پیشین ،در این بخش
روش پیشنهادی مورد تحلیل و ارزیابی قرار میگیرد .به این منظور،
میزان دقت روش پیشنهادی بهصورت جداگانه بر روی مجموعه
دادههای کوکومو 81و کوکوموناسا بر اساس معیارهای متوسط شدت
خطای نسبی و درصد پیشبینی محاسبه میگردد.
مجموعه داده کوکومو 81شامل اطالعات  63پروژه نرمافزاری و
مجموعه داده کوکوموناسا حاوی اطالعات  60پروژه نرمافزاری
میباشد .همانطور که در جداول  7و  8ارائه شده ،نتایج معیارهای
متوسط شدت خطای نسبی و درصد پیشبینی برای سه حالت ،%25
 %30و  %40محاسبه شده است .با انجام یک مقایسه میان نتایج ارائه
شده توسط روش پیشنهادی در هر دو مجموعه داده ،میتوان نتیجه
گرفت که مقدار متوسط شدت خطای نسبی در مجموعه داده
کوکوموناسا کمتر میباشد.
 -5مقایسه روش پیشنهادی با سایر روشها
مهمترین هدف این بخش از مقاله ،ارزیابی کارآیی روش پیشنهادی
و اثبات ادعای برتری عملکرد آن در مقایسه با سایر روشهای
مرتبط ،با انجام یک مقایسه میان کارآیی روش پیشنهادی و روش
ارائهشده در [ ]2بر اساس معیارهای متوسط شدت خطای نسبی و
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بهبود تخمین تالش توسعه نرمافزار با استفاده ار ترکیب الگوریتمهای جستجوی فاخته و …  ........................................سماواتیان و محبی
از الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات بیشتر مورد واکاوی قرار گیرد.
در این حالت جوابهای بهدست آمده در هر دو الگوریتم بین هم به
اشتراک گذاشته میشوند تا فضای مسأله دقیقتر مورد جستجو قرار

مسئله را دقیقتر مورد جستجو قرار میدهد و امکان دستیابی به
نتایج بهینه افزایش پیدا میکند.
بهطور کلی نتایج ارزیابی انجام شده نشان میدهد که روش
پیشنهادی نسبت به روش ارائه شده در [ ،]2هنگام عمل تخمین
تالش توسعه نرمافزار بر روی مجموعه دادههای کوکومو 81و
کوکوموناسا عملکرد بهتری داشته و از دقت باالتری برخوردار می-
باشد .در واقع در هر دو مجموعه داده ،مقدار متوسط شدت خطای
نسبی توسط روش پیشنهادی در مقایسه با روش ارائه شده در [،]2
کاهش یافته و میزان درصد پیشبینی افزایش یافته است.

جدول  :8مقایسه متوسط شدت خطای نسبي و میزان درصد پیشبیني

 -6نتیجهگیری و کارهای آتي

گیرد .این موضوع باعث افزایش میزان درصد پیشبینی میشود.
 -2-5نتایج مقایسه روشها بر روی مجموعه داده کوکوموناسا

در این بخش بهمنظور ارزیابی کارآیی روش پیشنهادی ،معیارهای
متوسط شدت خطای نسبی و درصد پیشبینی با روش ارائه شده در
[ ]2مقایسه شده است .این مقایسه در جدول  8گزارش شده است.
روش پیشنهادی با روش ارائه شده در [ ]2برای حاالت متفاوت در مجموعه

در این مقاله یک روش ترکیبی کارآمد برای بهبود تخمین تالش
توسعه نرمافزار پیشنهاد گردید .روش پیشنهادی ،الگوریتمهای
بهینهسازی ازدحام ذرات و جستجوی فاخته را ترکیب میکند .هدف
از پیشنهاد ترکیب این الگوریتمها ،اجرای متوالی هر دو الگوریتم
میباشد به گونهای که در هر تکرار پاسخ بهدست آمده توسط
الگوریتم جستجوی فاخته با استفاده از الگوریتم بهینهسازی ازدحام
ذرات ،بیشتر مورد واکاوی قرار گیرد .الگوریتم بهینهسازی ازدحام
ذرات بهمنظور کاهش متوسط شدت خطای نسبی در این ترکیب
استفاده میشود .به این ترتیب میتوان پارامترهای مدل پسا معماری
کوکومو 2را بهینه نموده و دقت انتخاب ویژگیهای نرمافزاری را
بهبود داد .همچنین استفاده از ترکیب پیشنهادی به دلیل اشتراک-
گذاری جوابهای بهینه بین الگوریتمها ،منجر به افزایش میزان
درصد پیشبینی میشود .نتایج ارزیابی کارآیی روش پیشنهادی در
مقایسه با سایر روشهای پیشین نشان میدهد که روش پیشنهادی
در زمینهی تخمین تالش توسعه نرمافزار از دقت باالتری برخوردار
میباشد و عملکرد بهتری ارائه میکند.

داده کوکوموناسا
روشهای
تخمین
تالش

متوسط شدت
خطای نسبی

درصد پیش-
بینی ()%25

درصد پیش-
بینی ()%30

درصد پیش-
بینی ()%40

روش
پیشنهادی

0/197

%73/87

%77/12

%87/58

روش ارائه
شده در
[]2

0/348

%66/32

%69/14

%79/47

ارزیابی نتایج ارائه شده در جدول  8نشان میدهد که متوسط شدت
خطای نسبی روش پیشنهادی در مجموعه داده کوکوموناسا نسبت
به روش ارائه شده در [ ،]2به اندازه  0/151کاهش یافته است .علت
بهبود بهدست آمده واضح میباشد ،زیرا هنگام ترکیب الگوریتمهای
بهینه سازی ازدحام ذرات و جستجوی فاخته ،فضای مسئله بهتر
مورد جستجو قرار میگیرد و در نتیجه امکان دستیابی به بهینه
سراسری افزایش پیدا میکند .این موضوع باعث میگردد که
تشخیص ویژگیهای نرمافزاری با دقت بیشتری صورت گیرد .با
تشخیص صحیح ویژگیهای نرمافزاری ،میزان تخمین تالش مورد
نیاز برای توسعه پروژههای نرمافزاری به واقعیت نزدیکتر میشود.

ما قصد داریم مسائل زیر را بهعنوان کارهای آتی در پژوهش خود
مورد بررسی قرار دهیم:

در این صورت مقدار متوسط شدت خطای نسبی کاهش مییابد.
در ادامه میزان درصد پیشبینی روش پیشنهادی با روش ارائه شده
در [ ،]2بر روی مجموعه داده کوکوموناسا بر اساس سه حالت ،25%
 %30و  %40مقایسه شده ،که در جدول  8ارائه شده است.
ارزیابی صورت گرفته در جدول  8نشان میدهد که میزان درصد
پیشبینی روش پیشنهادی در مجموعه داده کوکوموناسا نسبت به
روش ارائه شده در [ ،]2در حالت  %25بهاندازه  7/55درصد ،در
حالت  %30بهاندازه  7/98درصد و در حالت  %40بهاندازه 8/11
درصد افزایش یافته است؛ بنابراین نتایج مقایسه نشان میدهد که
روش پیشنهادی با مبادلهی دادهها بین هر دو الگوریتم ،فضای
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•

ارائه الگوریتمهای فراابتکاری یا ابتکاری جدید مانند
الگوریتم دیفرانسیل 39و گرانش.

•

کاربرد خوشهبندی 40برای کاهش ابعاد مسأله ،کاهش خطا
و بهبود کارآیی.

•

استفاده از نظریه فازی 41برای بهبود فرآیند بهینهسازی و
کاهش زمان تخمین تالش
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23
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30
31
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33
34
35
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37
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39
40
41

1

Random Forest (RF)
Regression Tree (RT)
Fuzzy analogy
Post-Architecture model
Fitness function
Inertia weight
Uniform distribution
Relative Error (RE)
Magnitude Relative Error (MRE)
Scale Factors (SF)
Cost Drivers
Precedentedness (PREC)
Development Flexibility (FLEX)
Risk Resolution (RESL)
Team Cohesion (TEAM)
Process Maturity (PMAT)
Barry Boehm
Differential algorithm
Clustering
Fuzzy theory

Software Development Effort Estimation (SDEE)
Software Development Life Cycle (SDLC)
3
Mean Magnitude of Relative Error (MMRE)
4
Percentage of Prediction (PRED)
5
Cuckoo Search (CS)
6
Artificial Neural Network (ANN)
7
Objective function
8
Genetic algorithm (GA)
9
Lévy Flights
10
Global optimum
11
Local optimum
12
Particle Swarm Optimization (PSO)
13
Ant colony optimization (ACO)
2

14

http://promise.site.uottawa.ca/SERepository/datasets/cocomo81.arff

15

http://promise.site.uottawa.ca/SERepository/datasets/cocomonas.arff

16

Meta-heuristic
Bat Algorithm (BA)
Kemerer
Grey Relational Analysis (GRA)
Artificial Bee Colony (ABC)
Premature convergence

17
18
19
20
21
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