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 باا. یکی از پرهزینهترین فعالیتها در پروژههای فناوری اطالعات است، حفظ کیفیت محصول نرمافزاری با آزمونهای دورهای قبل از نصب:چکیده
 بهتر است ابتدا ماژولهای مستعد اشاکال شناساایی شاوند و مناابع آزماون در،توجه به منابع محدود برای آزمون ماژولها در پروژههای نرمافزاری
 ابزارهاای، پایشبینایکننادههاای اشاکال مبتنای بار الگاوریتمهاای یااددیری ماشاین.جهت شناسایی اشکال در این مااژولهاا متمرکاز دردناد
 پژوهشهاای دساتردهای در ایان حاوزه بارای یاافتن ارتباا باین ویژدایهاای.مقرونبهصرفهای برای شناسایی ماژولهای مستعد اشکال هستند
 برخی از این ویژدیها در الگوریتمهای پیشبینیکننده بهدونهای هستند که.ماژولهای نرمافزاری و مستعد اشکال بودن آنها صورت پذیرفته است
 در این پژوهش با توجه به عملکرد خوب روش.نهتنها سبب بهبود دقت در فرآیند یاددیری نمیشوند بلکه کاهش دقت را نیز در پی خواهند داشت
 زیرمجموعه اولیه در این روش با استفاده از تلفیق ویژدیهای با رتبه باال در روشهاای مختلا،انتخاب ویژدی روبهجلو در انتخاب ویژدیهای مؤثر
 نتایج حاصل از پیاادهساازی و. روش پیشنهادی عالوهبر بهبود دقت سبب افزایش سرعت همگرایی در انتخاب ویژدی میشود.فیلتر انتخاب میشود
 بیانگر مؤثر بودن روش پیشنهادی در بهبود دقت و سرعت پیشبینای مااژولهاای،AUC ارزیابی نتایج تجربی بهدستآمده در داددان ناسا با معیار
.نرمافزاری مستعد اشکال است
. بستهبندی، فیلتر، انتخاب ویژدی، یاددیری ماشین، پیشبینی اشکال نرمافزار:واژههای کلیدی
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Abstract: Improving the software product quality before releasing by periodic tests is one of the most expensive activities in
software projects. Due to limited resources to test modules in software projects, it is important to identify fault-prone modules and
use the test sources for fault prediction in these modules. Software fault predictors based on machine learning algorithms, are
effective tools for identifying fault-prone modules. Extensive studies are being done in this field to find the connection between
features of software modules, and fault-prone have been done. Some of these features in predictive algorithms are like that not only
did not improve the accuracy of the learning process, but also will be reduced the accuracy. In this study, due to the excellent
performance of Forward Feature Selection (FS) method for effective selection of features, the initial subset of this method has been
selected by using of combination of high ranking features in different Filter methods. The proposed method causes increment the
speed of the convergence of feature selection as well as the accuracy improvement. The obtained results on NASA dataset with AUC
criteria, indicates the effectiveness of this method in the improvement of the accuracy and the speed of software fault prediction.
Keywords: Software fault prediction, machine learning, feature selection, filter, wrapper.
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 -1مقدمه
در طول سالهای اخیر درخواست برای کیفیت نارمافازار رشاد بااالیی
داشته اسات .همنناین باا توجاه باه پینیادهتار شادن سیساتمهاای
نرمافزاری ،پینیددی مسائل مرتبط باه آزماون نارمافازار نیاز باهطاور
فزایندهای افزایش یافته است .قابلیت اندازهدیری مستعد اشاکال باودن
ماژولهای نرمافزاری میتواناد باهشادت روی کااهش هزیناه و بهباود
فرآیند آزمون نرمافزار تأثیردذار باشد .اکثر خطاهای سیستم نرمافازاری
از تعداد اندکی از اجزای سیستمی ناشی میشوند .قانون  11:21در این
زمینه بیانگر آن است که  21درصد از ماژولهای نرمافزاری سبب ایجاد
 11درصد خطا ،هزینه و کار مجدد میشود .بنابراین با تالش برای رفع
خطا و بهبود کیفیتِ بخش کوچکی از نرمافزار ،اتالف زمان کمتاری در
کل پروسه تولید خواهیم داشت [.]1
با توجه به مناابع محادود بارای آزماون مااژولهاا در پاروژههاای
نرمافزاری ،بهتر است ابتدا ماژولهاای مساتعد اشاکال ( )fp1شناساایی
شده و از ماژولهای غیرمستعد اشاکال ( )nfp2تفکیا شاوند و مناابع
آزمون در جهت شناسایی اشکال در ماژولهای مستعد اشکال متمرکاز
شود .این مسئله موجب مطرح شادن مبحا پایشبینای مااژولهاای
نرمافزاری مساتعد اشاکال شاد کاه باهاصاطالح «پایشبینای اشاکال
نرمافزار» نیز دفته میشود [.]1
پیشبینی اشکال نرمافزار ،مدیران پاروژههاای نارمافازاری را قاادر
میسازد که تاالش بارای بهباود کیفیات نارمافازار را در قسامتهاای
موردنیاز متمرکز کنند .بهعنوانمثال ،قبل از آزمون سیستم ،شناساایی
اجزایی که به احتمال زیاد در حین عملیات باع

بروز خطا میدردناد،

میتواند اثربخشی تالش برای آزمون نرمافزار را بهبود بخشد .به هماین
دلیل روشهای مختل مدلسازی پیشبینی اشاکال نارمافازار توساعه
داده شدهاند [.]2
پیشبینیکنندههاای اشاکال مبتنای بار الگاوریتمهاای یااددیری
ماشین ،ابزارهای مقرونبهصرفهای برای شناسایی ماژولهای نرمافازاری
مستعد اشکال هستند .پیشبینی اشکال نرمافازار مبتنای بار یااددیری
ماشین رویکردی است که از ویژدیهای نرمافزاری پاروژههاای پیشاین
استفاده کرده سپس مدلی ایجاد میکند که ماژولهای مساتعد اشاکال
نسخه بعدی نرمافزار را پیشبینی میکند [.]9
مدل مستعد اشکال بر اساس اطالعات کدهای نرمافازاری و وجاود
یا عدم وجود اشاکال در آنهاا سااخته شاده اسات .اطالعاات اشاکال
بهعنوان متغیر وابسته در مدلهای پیشبینی اشکال نارمافازار در نظار
درفته می شود .ادر خطایی در حین انجام آزمایش سیستم نارمافازاری
دزارش شود ،اطالعاات اشاکال مااژول باا مقادار غیرصافر مقاداردهی
میشود و در غیراینصورت مقدار صفر یعنی بدون اشکال به آن نسابت
داده میشود .برای مدلسازی پیشبینی ،ویژدیهای نرمافزار باهعناوان
متغیر مستقل در مدل پایشبینای اساتفاده شاده و اطالعاات اشاکال
بهعنوان متغیر وابسته یا هدف در مدل پیشبینی استفاده میشود [.]7
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مدلهای پیشبینی اشکال نرمافزار با شروع از ساال  1331تاا باه
امروز توسط پژوهشگران بسیاری موردمطالعه قرار درفتهاند کاه نتیجاه
آن شناسایی ماژولهای نرمافزاری مستعد اشکال قبل از آزمون سیستم
بااا اسااتفاده از ایاان ماادلهااا بااوده اساات .در پااژوهش [ ،]1مناازیس و
همکارانش میزان تشخیص اشاکال در مااژولهاای نارمافازاری توساط
مدلهای پیشبینی را حدود  41درصد اعالم کردند که باالتر از میازان
تشخیص اشکال توسط منابع انسانی ( 06درصد) بوده اسات .ایشاان در
جلساتی که کنفرانس متری  IEEEدر سال  2112بردزار کرد ،ادعاای
فادان مبنی بر اینکه بررسی کد نرمافزار قبل از فرآیند آزماون ،توساط
منابع انسانی میتواند  31درصد از نقایص نرمافزار را برطرف کناد را رد
کرد .چراکه بر اساس پژوهش مذکور ثابات شاد کاه نسابت تشاخیص
اشکالهای کد نرمافزاری توسط منابع انسانی حدود  11درصد میشود.
منزیس در این راستا بیان کرد که هر ی از اعضاای تایم بررسای کاد
نرمافزار میتوانند حدود  1تا  21خط کد را در هر دقیقه بررسی کنناد
و آنها فرآیند بررسی را بهوسیله تمام اعضای تیم متشکل از  7تا  1نفر
انجام دادهاند .اما بررسی کد بسیار زمانبر بوده و تنها حدود  11درصاد
از اشکالهای موجود در ماژولهای نرمافزاری تشاخیص داده شادهاناد.
بدین سبب ،ثابت شد که استفاده از مدلهای پیشبینی اشکال نرمافزار
در مقایسااه بااا بررساای ناارمافاازار توسااط تاایم ناارمافاازاری ،بساایار
مقرونبهصرفهتر است [.]7
انتخاااب ویژداای ،یک ای از رویکردهااای بهبااود دقاات و ساارعت در
روشهای یاددیری ماشین است [ .]1در سالهای اخیار پاژوهشهاای
متعددی در حوزه انتخاب ویژدی در پیشبینی اشکال نرمافازار صاورت
پذیرفته اسات [ .]4پاژوهشهاای ماذکور نشااندهناده تعاداد بااالی
ویژدیهای اساتخرا شاده از مااژولهاای نارمافازاری هساتند .نتاایج
پژوهش ها در حوزه کااهش ویژدایهاا نشاان داده اسات کاه انتخااب
مجموعهای کمتر از ویژدیهای اولیه میتواند سابب افازایش دقات در
الگوریتمهای یاددیری ماشاین شاود .پایشبینای اشاکال نارمافازار باا
استفاده از لیست کاملی از ویژدیهای در دسترس ،اغلب سبب کااهش
دقت در پیشبینی میشود .چراکه در برخای ماوارد ممکان اسات کاه
برخی از این ویژدیها نامربو یا افزونه باشند و سبب ایجاد سردردمی
مدل یاددیری و نیز پینیاددیهاای اضاافی در فرآیناد سااخت مادل
پیشبینی توسط روش یااددیری ماشاین شاوند .بارای مقابلاه باا ایان
مسئله ،از انتخاب ویژدی استفاده میشود .انتخاب ویژدی فرایند یاافتن
زیرمجموعهای از ویژدیهاست که با آنها ی مادل ،دقتای مشاابه یاا
بهتر نسبت به استفاده از تمام ویژدیها دارد [.]4
یکی از مشکالت داددانهای ارزیابی این است که در بیشتر مواقع
تمام ویژدیهای داددان برای یافتن دانشی کاه در آنهاا نهفتاه اسات
مهم و حیاتی نیستند ،این مسائله در پاژوهشهاای بسایاری []1-11
بهعنوان فلسفه اصلی نیاز به کاهش ویژدیهای داددان برای ایجاد مدل
یاددیری بهتر و بهبود دقت مدل بر دادداان بیاان شاده اسات .چراکاه
روشهای یاددیری ماشین ،با استفاده از ارتبا های باین ویژدایهاای
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تشریحکننده نمونههای داددان آموزشی ،الگویی را استخرا میکنند و
بااا اسااتفاده از ایان الگااو و ویژدایهااای تشااریحکننااده نمونااه جدیاد،
پیشبینی اشکال نارمافازار را بارای ایان نموناه انجاام مایدهناد [.]4
بنابراین ،بیش ویژدیهای تشریحدر نمونهها تأثیر فوقالعاادهای روی
دقاات روشهااای یاااددیری ماشااین دارنااد و دقاات و درسااتی ماادل
مورداستفاده ،به ویژدیهای مجموعه داددان بستگی دارد .بنابراین نیااز
است که بهترین ویژدیهاا بارای ایجااد مادل بهتار توساط روشهاای
انتخاب ویژدی انتخاب شوند.
الگوریتم انتخاب ویژدی می تواند تلفیقی از تکنیا هاای جساتجو
برای ارائه زیرمجموعهای جدید از ویژدیهاا ،هماراه باا معیااری بارای
ارزیابی که زیرمجموعههای متمایز را امتیازدهی مایکناد ،باشاد [.]11
رویکردی که اخیراً در حوزه انتخاب ویژدی مطرح شده اسات ،ترکیاب
روشهای انتخاب ویژدی است .ایده ترکیب روشهاای انتخااب ویژدای
باارای کاربردهااای دیگاار [ ]12-17نیااز مطاارح شااده اساات .نتااایج
پژوهشهای اخیر بیانگر تأثیر مثبت روشهای ترکیبی انتخااب ویژدای
در کاربردهای حوزه مهندسی نرمافزار ازجمله پیشبینی اشکال نرمافزار
نیز بوده است [ .]11 ،11بنابراین فرضیهای که در این پاژوهش مطارح
شده است ،آن است که استفاده از این روشها در تشخیص ماژولهاای
نرمافزاری مستعد اشکال میتواند دقات پایشبینای و سارعت فرآیناد
یاددیری روشهای یاددیری ماشاین را بهباود بخشاد .در ایان راساتا،
روش انتخاب ویژدی جدیدی برای بهباود فرآیناد پایش بینای اشاکال
نرمافزار در این پژوهش ارائه شده است.
در بین روشهای بستهبنادی ،روش انتخااب روباهجلاو (]1[ )FS3
عملکرد بسیار خوبی در انتخاب ویژدایهاا دارد ،اماا ایان روش ازنظار
سرعت بسیار کند است .سرعت پایین این روش بهدلیل شاروع باه کاار
آن با ی مجموعه خالی از ویژدیها و در ادامه اضافه کردن هر یا از
ویژدیهای مجموعه ویژدیها بهطور جدادانه به مجموعاه اولیاه اسات.
ایده پیشنهادی ماا ،اصاالح مجموعاه اولیاه ویژدایهاای روش  FSباا
استفاده از تلفیق ویژدیهای با رتبه بااال در روشهاای فیلتار مختلا
است .با توجه به سرعت خوب روشهاای فیلتار ،مجموعاه پیشانهادی
ویژدایهااای اولیاه باارای شااروع در اختیاار روش  FSقاارار مایدیارد.
همننین مجموعه ویژدیهاای اضاافهشاونده نیاز از ماابقی ویژدایهاا
تشکیل میشود .بنابراین در این پژوهش برای افازایش سارعت و دقات
همگرایی روش های پایه انتخاب ویژدی ،روشای دومرحلاهای از تلفیاق
روشهای فیلتر و بستهبندی ارائه شاده اسات در اغلاب پاژوهشهاای
صورت پذیرفته در حوزه پیشبینی اشکال نرمافزار ،تنها روشهای فیلتر
مختل بر داددان اعمال و نتایج آنها اعالم شده است .در این پژوهش
روشی تلفیقی از چند روش فیلتر ارائه شده است که تااکنون در دیگار
پژوهشها چنین ترکیبی در تلفیق روشهای فیلتر ارائه نشده است.
بدون ترکیب روشهای فیلتر ،نتاایج پاژوهشهاا نشااندهناده آن
است که روشهای فیلتر مختلا بار دادداان مختلا متفااوت عمال
کردهاند و هر روش فیلتر در برخی داددان دقت پیشبینی بسیار بااال و
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در برخی دیگر دقت بسیار پایینی داشتهاند .بنابراین نمایتاوان تعیاین
کرد که کدام روش فیلتر برای پیشبینی اشکال پروژه نرمافزاری جدید
بهتر است .هماندونه که در نتایج آزمایشهای تجربی نشان داده شاده
است ،روش تلفیقی ارائهشده در این پاژوهش در تماامی دادداانهاای
آزمونشده مؤثر است .بهعبارتدیگر نتایج بهدستآماده از پیاادهساازی
روش پیشنهادی نشاندهنده بهبود دقت و سرعت نسبت به اساتفاده از
تمامی ویژدیها است.
همننین هرچند تاکنون از  ]2[ SVMدر پژوهشهای مختلفای در
حوزه پیشبینی اشکال نرمافزار اساتفاده شاده اسات ولای از برخای از
توسعههای جدیدی که در این فرضایه یااددیری داده شاده اسات ،در
حوزه پیشبینی اشکال نرمافزار اساتفاده نشاده اسات .ناوآوری جنبای
ارائهشده در این پژوهش ،افزایش دقات دساتهبنادی باا ماشاین باردار
پشتیبان دوقلو هموارشده باا حاشایه پارامتریا (]14[ )STPMSVM
است.
در ادامه این پژوهش در بخش  ،2روشهای انتخاب ویژدی معرفای
شاادهانااد .در بخااش  ،9پااژوهشهااای مبتناای باار انتخاااب ویژداای در
پیشبینی اشکال نرمافزار مرور شدهاند .در بخاش  ،7روش پیشانهادی
این پاژوهش بیاان شاده اسات .در بخاش  1و  1باهترتیاب دادداان و
معیارهای ارزیابی کارایی در حوزه پیشبینی اشکال مبتنی بر یااددیری
ماشین آورده شده است .در بخش  4نیاز نتاایج تجربای آزماایشهاای
صورتپذیرفته جهات بررسای تاأثیر روش پیشانهادی بار پایشبینای
ماژولهای مستعد اشکال ،آورده شده است و این نتایج باا نتاایج دیگار
پژوهشهای انجامشده در زمینه پیشبینی اشکال نارمافازار مقایساه و
تحلیل شده است .درنهایت در بخش  1نیز نتیجهدیری و پژوهشهاای
پیش رو آورده شده است.

 -2انتخاب ویژگی
کاهش ویژدی ،یکی از پرکاربردترین روشهاایی اسات کاه در مبحا
یااددیری ماشاین مطاارح شااده اساات .هاادف کاااهش ویژداای ،حااذف
ویژدیهای غیرضروری و انتخاب مناسب ترین ویژدیها از بین مجموعه
ویژدیهای اولیه ،برای افزایش عملکرد الگاوریتمهاای یااددیری اسات
[ .]11معموالً جستجوی جامع برای پیدا کردن مناسبترین ویژدایهاا
بهلحاظ هزینه محاساباتی غیارممکن اسات .بناابراین کااهش ویژدای
تبدیل به ی چالش عمده در شناسایی الگو و یااددیری ماشاین شاده
است .این روش در بسیاری از کاربردها ازجمله طبقهبندی و ردرسایون
اهمیت بسیاری دارد .چراکاه در ایان کاربردهاا معماوالً تعاداد زیاادی
ویژدی وجود دارد ،که بسیاری از آنها یا اثربخش نیساتند و یاا سابب
کاهش دقت یاددیری میشوند .حذف کردن ایان ویژدایهاا عاالوهبار
افزایش دقت ،سبب کاهش پینیددی محاسباتی میشود [.]13
روشهای انتخاب ویژدای ،روشهاایی مبتنای بار کااهش ویژدای
هسااتند .ایان روشهااا سااعی مایکننااد بااا انتخاااب زیرمجموعااهای از
ویژدیهای اولیه ،ابعاد دادهها را کاهش دهند .در این روشها باهدنباال
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پیدا کردن زیرمجموعهای با حداقل اندازه ممکن از ویژدیها هستیم که
برای کاربرد موردنظر مناسب باشد .در اغلب موارد تحلیالهاای دادهای
نظیر طبقهبندی بر روی فضای کاستهشده نسبت به فضای اصالی بهتار
عمل میکند [.]13
روشهای انتخاب ویژدی ،تالش میکنند تا از میان مجموعاهای باا
 Nویژدی و  2Nزیرمجموعه کاندید ،بهترین زیرمجموعاه را پیادا کنناد.
در تمام این روشها بار اسااس کااربرد و ناوع تعریا  ،زیرمجموعاهای
بهعنوان جواب انتخاب می شود ،که بتواند مقادار یا تاابع ارزیاابی را
بهینه کند .با وجود اینکه هر روش سعی میکند تا بهترین ویژدیها را
انتخاب کند ،اما با توجه به وسعت جوابهای ممکن ،پیدا کردن جاواب
بهینه مشکل و در Nهای متوسط و بزرگ بسایار پرهزیناه اسات [.]13
دو دستهبندی اصلی از روشهای انتخاب ویژدی شامل روشهای فیلتار
و بستهبنادی هساتند .در اداماه ایان بخاش ایان دو روش شارح داده
میشوند.
 -1-2روش فیلتر
روش انتخاااب ویژداای فیلتاار از معیاااری کاندیااد باارای امتیااازدهی بااه
زیرمجموعه ویژدیهاا اساتفاده مایکناد .در ایان روش ،از هایچ روش
یاددیری ماشینی استفاده نمیشود .بهعبارتیدیگر ،در روشهای فیلتار،
مستقل از الگوریتم یاددیری ماشین ،زیرمجموعههای ویژدی باهوسایله
مفاهیمی ازجمله اطالعات ویژدی ،فاصاله ،ساازداری ،شاباهت و دیگار
معیارهای آماری انتخاب شاده و شایساتگی آنهاا ماورد ارزیاابی قارار
میدیرد .در این رویکرد با توجه به معیار کاندید ،به هر ی از ویژدیها
امتیاز داده میشود و بر اساس آن ویژدیها مرتب میشوند .این روشها
همننین بهعنوان پیش پردازشی برای روش انتخاب ویژدی بستهبنادی
نیز بهکار میرود [.]21
در این رویکرد زیرمجموعهای از ویژدیهاا بادون اساتفاده از هایچ
الگوریتم یاددیری ماشینی ،انتخاب می شود بنابراین بسیار سریع عمال
میکند [ .]21اما عیب این روشها این اسات کاه نمایتوانناد مشاکل
افزونگی ویژدی را برطرف کناد .افزونگای ویژدای بادان معناسات کاه
ویژدی غیرمؤثر بوده و باید کنار دذاشاته شاود ولای ایان روش تعاداد
ویژدیهای افزونه را مشخص نمیکند و باه هماین دلیال بایاد تعاداد
ویژدیهای مناسب تعیین شوند.
 -2-2روش بستهبندی
به مجموعه روشهایی که از تابع ارزیابی مبتنی بار نار خطاای روش
یاددیری اساتفاده مایکنناد ،روشهاای بساتهبنادی یاا جعباه سایاه
میدویند .در این روش هر زیرمجموعه جدید از ویژدیها توساط تاابع
تولیدکننده ایجاد میشاود کاه تولیاد ایان زیرمجموعاه باه اساتراتژی
جستجو وابسته است .آنگاه زیرمجموعه تولیدشده بهطور مکارر توساط
روش یاددیری ماشین ارزیابی میشود .تعداد خطاهای مجموعه آزمون،
یا همان نر خطاای روش یااددیری ،امتیااز زیرمجموعاه را مشاخص
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میکند [ .]21بهطورکلی روش بستهبنادی کاارایی بهتاری نسابت باه
روش فیلتر دارد ،اما نسبت به روش فیلتر ازنظر محاساباتی پینیادهتار
است.
در این پژوهش از پنج روش فیلتر شامل روشهاای امتیااز فیشار،
شاخص جینی ،کروسکال والیس ،حداقل افزونگی-حداکثر همبستگی و
آزمااون ( Tایاان روشهااا در [ ]11شاارح داده شاادهانااد) و ی ا روش
بستهبندی بهنام  FSبرای ارائه روش انتخاب ویژدای ترکیبای اساتفاده
شده است .علت استفاده از این روشها آن است که این روشها بهترین
عملکرد را در پژوهشهای اخیر در حوزه انتخاب ویژدی در پایشبینای
اشکال نرمافزار [ ]11 ،11داشتهاند.

 -3کاربرد انتخاب ویژگی در پیشبینی اشکال نرمافزار
در طول سالهای اخیر انتخاب ویژدی در کاربردهای بسیاری در حاوزه
مهندسی نرمافزار استفاده شده است [ .]11استفاده از ایان روشهاا در
حوزه پیشبینی کیفیت نرمافزار و خصوصاً پیشبینی اشاکال نارمافازار
نیز روبهرشد بوده است [ .]11چراکه در این حوزه با این چالش مواجاه
هستیم که بسیاری از ویژدیهای استخرا شده از ماژولهای نرمافزاری
تأثیر منفی در دقات روشهاای یااددیری ماشاین دارناد و بایاد کناار
دذاشته شوند .پژوهشهای اخیری که بر تأثیر روشهای انتخاب ویژدی
در پیشبینی اشکال نرمافزار صورت پذیرفته است را مایتاوان باه ساه
دسته تقسیم کرد.
دسته اول پژوهشهایی هستند که ایده پیشنهادی آنهاا تنهاا بار
بررسی تأثیر روشهای انتخاب ویژدی مختلا بار پایشبینای اشاکال
نرمافزار و مقایسه آنها محدود شده اسات .بارای نموناه در [ ]3چهاار
روش مبتنی بر فیلتر و دو روش مبتنی بر بستهبندی بهطور جداداناه و
بدون هیچ ایده ترکیبی خاصی برای انتخاب ویژدایهاا اساتفاده شاده
است .در پژوهش مذکور نشان داده شده است که میتوان با استفاده از
کمتر از ده درصد ویژدیهای اولیه نیز باه دقات بااال دسات یافات .در
[ ]22نیز ،تأثیر ترکیب روشهای انتخاب ویژدی و یاددیری دروهی 4بر
روی کارایی این روشها در پیشبینی ماژولهاای نارمافازاری مساتعد
اشکال ارزیابی شده است .در این پژوهش ایاده پیشانهادی ،اساتفاده از
روش یاددیری دروهی بوده است و برای بررسی تأثیر روشهای انتخاب
ویژدی بار کاارایی روش یااددیری دروهای نیاز از ساه روش انتخااب
روبهجلوی حریصانه ( ،)GFS5روش همبستگی پیرساون و روش امتیااز
فیشر استفاده شده است.
دسته دوم پژوهشهایی هستند که بهطاور عماده روی جساتجوی
ویژدیهای مرتبط با استفاده از ترکیب روشهای انتخاب ویژدی تمرکز
کردهاند .برای نمونه در [ ]11ترکیبی از روشهای انتخاب ویژدی بارای
پیشبینی اشاکال مااژولهاای نارمافازاری سیساتم مخاابراتی بزردای
استفاده شده است .در این پژوهش روشی ترکیبی پیشنهاد شاده اسات
که در آن از هفت روش فیلتر و ساه روش بساتهبنادی اساتفاده شاده
است .در روش ترکیبی ارائهشده ،ابتدا تمامی ویژدیها توسط روشهای
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فیلتر مرتب شدهاند و سپس  n( log2 nتعداد کل ویژدیهاا اسات)
ویژدی اول از لیست مرتبشده ویژدیها بهعنوان مجموعه کل ویژدیها
به روشهای بستهبندی داده شده است .نتایج این پژوهش نشاندهناده
این است که حذف  11درصد از ویژدیها تاأثیر ناامطلوبی روی نتاایج
نداشته ،و در پارهای از موارد نیز حتی موجب بهبود نتایج شاده اسات.
ایده پیشنهادی این پژوهش مشابه ایده پیشنهادی ما در روش انتخااب
ویژدی دومرحلهای است ،با این تفااوت کاه در روش پیشانهادی ماا k
ویژدی اول از لیسات مرتابشاده ویژدایهاا (کاه توساط روش فیلتار
ترکیبی مرتب میشود) بهعنوان مجموعه ویژدی های اولیه در روش FS
بهکار میرود و مجموعه ویژدیهای اضافهشونده نیز از مابقی ویژدیهاا
تشکیل میشود.
در [ ]27 ،29نی ز مطالعااه تجربای کاااملی باار  14روش یااددیری

توازن کالس بهصورت مجزا محدود شده است .اماا در پاژوهش ماذکور
این دو مبح با یکدیگر ترکیب و بهصورت روشی جامع ارائه شدهاند.
در [ ]11چارچوبی بنام خوشهبندی و رتبهبنادی ویژدایهاا بارای
پیشبینی ماژولهای نرمافزاری مستعد اشکال پیشنهاد شاده اسات .در
چارچوب پیشنهادی آنها برای انتخاب ویژدی از دو مبح خوشهبندی
ویژدایهااا و رتبااهبناادی آنهااا اسااتفاده شااده اساات .ایشااان در روش
پیشنهادی ابتدا ویژدیهای اولیه را بار اسااس معیاار همبساتگی باه k
خوشه تقسیم میکند .سپس مرتبطتارین ویژدایهاا از هار خوشاه را
مبتنی بر میزان معیار وابستگی آنهاا انتخااب مایکناد .همنناین در
پژوهش خود از روش تقارن بدون قطعیت 10بهعنوان معیاار همبساتگی
استفاده کردهاند .از طرفی دیگر از روشهاای انتخااب ویژدای فیلتاری
همنون بهرهوری اطالعات ( )IG11و  ReliefFبهعنوان معیاار وابساتگی
استفاده شده است .در این پژوهشها مؤثرترین ویژدیهای نارمافازاری
جهت بهبود روند پیشبینی اشکال نرمافزار جستجو و معرفی شادهاناد.
نتایج نهایی این پژوهشها نشاندهنده تأثیر مثبات روشهاای انتخااب
ویژدی در بهبود کارایی پیشبینی ماژولهای نرمافزاری مستعد اشاکال
بوده است.

ویژدیهای مرتبه باال باوده اسات .روش پیشانهادی دو پاژوهش فاوق

 -4روش انتخاب ویژگی پیشنهادی

دروهی مختل مبتنی بر روشهای رتبهبندی ویژدیهاای نارمافازاری
روی  11مجموعه از داددان پیشبینی اشکال نرمافزار ،صورت پذیرفتاه
است .روشهای رتبهبندی ویژدیها به روشهای انتخاب ویژدی مبتنی
بر فیلتر اطاالق مایشاود .در ایان دو پاژوهش ایاده پیشانهادی روش
یاددیری دروهی با محاسبه میانگین نتایج روشهاای فیلتار و انتخااب
مشااابه ای اده پیشاانهادی مااا در مرحلااه اول از روش انتخاااب ویژداای
دومرحلهای (فیلتر ترکیبی وزندار) است ،باا ایان تفااوت کاه در روش
پیشنهادی ما به هر ی

از روشهای فیلتر نیز بر اساس میزان موفقیت

آنها در رتبهبندی ویژدیها ،وزنی نسبت داده شده است .بهعبارتدیگر
مزیت روش پیشنهادی ما نسبت به ایده پیشانهادی دو پاژوهش فاوق،
اعمال تأثیر هر ی

از روشهای فیلتر بر رتبه هار یا

از ویژدایهاای

نرمافزاری با استفاده از وزن اختصاصیافته به آن روش فیلتر است.
دسته سوم پژوهشهایی هستند که به ترکیاب روشهاای انتخااب
ویژدی با دیگر روشهاای پرکااربرد و موردنیااز در پایشبینای اشاکال
نرمافزار پرداختهاند .این روشها شامل روشهای مقابله با مشاکل عادم
توازن کالس [ ]21و خوشهبندی داددان [ ]11هستند .برای نموناه در
[ ]21ترکیبی از روشهای بهینهسازی فرا-ابتکاری( 6روشهای الگوریتم
ژنتی ا ( )GA7و بهینااهسااازی ازدحااام ارات ( ))PSO8و روش کیسااه
( )Bag9برای بهبود دقت پیشبینی اشکال نرم افازار ارائاه شاده اسات.
روشهای بهینهسازی فرا-ابتکاری ،بارای انتخااب ویژدای و روش Bag
برای مقابله با مشکل عدم توازن کالس استفاده شده اسات .اساتفاده از
روشهای بهیناهساازی فارا-ابتکااری موجاب افازایش تواناایی یاافتن
راهحلهایی با کیفیت باال در بازه زمانی معقول میشود .هدف پاژوهش
مذکور از انتخاب روشهاای فاوق بارای انتخااب ویژدای بهباود دقات
پیشبینی بوده است .بهعبارتدیگر فاکتور سارعت از اهاداف اصالی آن
نبوده اسات ،بناابراین از روشهاای انتخااب ویژدای فیلتار در فرآیناد
انتخاب ویژدی استفاده نشده است .اکثر پژوهشهای حوزه پایشبینای
اشکال ،ایده پیشنهادی آنها به انتخاب ویژدی و یا حال مشاکل عادم

Serial no. 79

در این پژوهش باا توجاه باه دقات بااالتر روشهاای انتخااب ویژدای
بستهبندی نسبت به فیلتر و در مقابل سرعت باالی انتخااب ویژدایهاا
توسط روشهای فیلتر نسبت به بساتهبنادی ،از ترکیاب ایان دو روش
برای انتخاب بهترین ویژدیهای مؤثر در بهباود پایشبینای اشاکال در
ماژولهای نرمافزاری استفاده شده است.
ایده پیشنهادی ما ،اساتفاده از روش انتخااب ویژدای دومرحلاهای
برای انتخااب ماؤثرترین ویژدایهاا در فرآیناد یااددیری اسات .روش
پیشنهادی در مرحله اول با انتخاب ویژدایهاای اولیاه توساط ترکیاب
وزندار روشهای فیلتر موجاب بهباود سارعت در انتخااب ویژدایهاا
میشاود .آنگااه در مرحلاه دوم باا انتخااب ویژدای توساط روشهاای
بستهبندی با توجه به ویژدیهای انتخاابشاده در مرحلاه اول ،بهباود
دقت به همراه افزایش سرعت حاصل میشود .در ادامه ایان دو مرحلاه
بیان شده است .هر ی از متغیرهاای اساتفادهشاده در الگاوریتمهاای
روش پیشنهادی نیز در جدول  1معرفی شدهاند.
مرحله اول :در روشهای فیلتر مختل با توجه به معیاار در نظار
درفتهشده توسط آنها ،به هر ی از ویژدیها امتیاازی داده مایشاود.
امتیاز هر ویژدای در واقاع وزن آن ویژدای اسات کاه مشاخصکنناده
جایگاه ویژدی در لیست مرتبشده از ویژدیها توسط روش فیلتر است.
ایده پیشنهادی ما در مرحله اول ترکیب وزندار روشهای فیلتار اسات
که مطابق الگوریتم  1بهصورت مراحل زیر است:
 .1وزندهی مجدد به ویژدیها با توجه به اولویت هر ویژدی در لیسات
مرتبشده توسط هر ی از روشهای فیلتر (اولویت باالتر در لیست
= مقدار وزن بیشتر -سطرهای  1تا  11الگوریتم  :)1در این مرحلاه
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 /111مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،1بهار 1931

 Mروش فیلتر داشته باشیم که  fm j .Wبیانگر وزن روش فیلتر jام
است .وزن نهایی با رابطه ( )1محاسبه میشود.

بر اساس لیست مرتبشده از ویژدیهاا کاه روش فیلتار باهعناوان
خروجی برمیدرداند ،وزندهی مجدد انجام میشود و به ویژدیهای
مرتبطتر (و دارای اولویت باالتر در لیسات) وزن ( )wبیشاتری داده
میشود.
 .2محاسبه وزن برای هار یا از روشهاای فیلتار بار اسااس میازان
موفقیت آنها در اولویتبندی مؤثر ویژدیها با اساتفاده از دادداان
آموزش و اعتبارسنجی (سطرهای  11تاا  91الگاوریتم  :)1در ایان
مرحله با هر ی از روشهای فیلتر ویژدیهاای دادداان آماوزش را
اولویتبندی میکنیم و با بخش اعتبارسنجی میزان دقت هر ی از
روشهای فیلتر را ارزیابی میکنیم .آنگاه روشها را بر اساس میزان
موفقیتشان مرتب کرده و به روشی کاه کمتارین دقات را دارد وزن
 1/1اختصاص مییابد و به دیگر روشها بر اسااس میازان اخاتالف
دقت آنها نسبت به دقت روش قبلی وزنی معادل «میزان اخاتالف
تقسیم بر  11و بهاضافه وزن روش قبلی» اختصاص میدهیم .بارای
نمونه به روشی که میزان دقت آن  1درصد بیشاتر از روش باا وزن
 1/1است ،وزن  1/1تعلق میدیرد.
 .9وزندهی نهاایی باه ویژدای باا ضارب وزن آن در وزن هار یا از
روشهای فیلتر و میانگیندیری از وزن جدیاد ویژدای باا محاسابه
حاصل جمع وزنهای ویژدای در هار روش فیلتار و تقسایم آن باه

مراحل انتخاب ویژدی پیشنهادی در مرحله دوم بهصورت الگوریتم

تعداد کل روشهای فیلتر (سطرهای  91تاا  91الگاوریتم  :)1ادار

 2است .همننین مراحل انتخاب ویژدی توسط روش  FSمعماولی نیاز

ویژدی را با  xنشان دهیم که دارای وزن اولیه  Wاسات و همنناین

بهصورت الگوریتم ( 9بازنویسی مجدد الگوریتم  1از [ )]24است.

fm j .W  x.W

() 1

M
j 1



M

x.NewW 

مرحله  9برای اعماال تاأثیر میازان موفقیات روشهاای فیلتار در
وزندهی به ویژدیهاا اسات .ایان روش باهعناوان مرحلاه اول از روش
انتخاااب ویژداای دومرحلااهای اسااتفاده ماایشااود بااه همااین دلیاال در
سطرهای  94تا  74الگوریتم  1میزان  kبهینه برای این روش محاسابه
شده است ،چراکه یکی از پارامترهای ورودی مرحله دوم است.
مرحله دوم :این مرحله با توجه به اولویتبندی ویژدیهاا توساط
روش فیلتر ترکیبی در مرحله اول آغاز میشود .در این مرحلاه مطاابق
الگااوریتم  ،2از روش انتخاااب ویژداای بسااتهبناادی  FSباارای کاااهش
ویژدیها و بهبود دقت پیشبینای اشاکال در مااژولهاای نارمافازاری
استفاده شده است .در روش  k ،FSویژدای اول از روش فیلتار ترکیبای
بهعنوان مجموعه اولیه و مابقی ویژدیها بهعنوان مجموعه اضافه شونده
در نظر درفته شده است .بنابراین ما این روش را توسعه دادهایم.

جدول  :1متغیرهای استفادهشده در الگوریتمهای روش پیشنهادی
نماد متغیر

شرح متغیر

نماد متغیر

شرح متغیر

Xtrain

مجموعه داددان آموزشی

accuracy

میزان دقت

best

بهترین میزان دقت در هر تکرار الگوریتم انتخاب ویژدی

rt

برچسب نمونه آموزشی (مستعد اشکال /غیر مستعد اشکال)

fmi.bestAcc

میزان دقت روش فیلتر iام

Nt

تعداد کل نمونه آموزشی

FilterList

لیست مرتبشده روشهای فیلتر بر اساس میزان دقت آنها

D

تعداد ویژدیهای نمونه آموزشی

fmi.W

وزن روش فیلتر iام

Xvalidate

مجموعه داددان آزمون

d

میزان اختالف دقت روش فیلتر iام با روش فیلتر i-1ام

xit .NewW

میزان وزن جدید ویژدی iام نمونه آموزشی با روش فیلتر
ترکیبی وزندار پیشنهادی

rv

برچسب نمونه آزمون (مستعد اشکال /غیر مستعد اشکال)

newFList

لیست ویژدیهای مرتبشده توسط روش فیلتر ترکیبی وزندار پیشنهادی

FM

مجموعه روشهای فیلتر

optimalk

تعداد ویژدیهای بهینه برای روش فیلتر ترکیبی وزندار پیشنهادی

Nv

تعداد کل نمونه آزمون

S

لیست کل ویژدیهای داددان

fmi

روش فیلتر iام

IS

لیست ویژدیهای اولیه در روش

M

تعداد کل روشهای فیلتر

AS

لیست ویژدیهای اضافهشونده در روش

FListi

لیست ویژدیهای مرتبشده توسط روش فیلتر iام

FSFList

لیست ویژدیهای نهایی انتخابشده توسط روش

w

متغیری برای نگهداری موقت تعداد ویژدیها

EM

شماره ویژدی

Max

ی

xt

نمونه آموزشی

ی

xv

fnum
t

نمونه آزمون

FS
FS
FS

میزان معیار ارزیابی (دقت)
متغیری برای نگهداری تعداد کل ویژدیهای اضافهشونده در

FS

x fnum .W

وزن ویژدی با شماره  fnumاز نمونه آموزشی

s

train

متغیری برای نگهداری موقت نمونههای آموزشی با ویژدیهای
انتخابشده توسط روش فیلتر

best-feature

متغیری برای نگهداری موقت بهترین ویژدی منتخب  FSدر هر تکرار الگوریتم

validate

متغیری برای نگهداری موقت نمونههای آزمون با ویژدیهای
انتخابشده توسط روش فیلتر

n

متغیری برای نگهداری موقت تعداد کل ویژدیهای باقیمانده از مجموعه
ویژدیهای اضافهشونده در روش FS

Serial no. 79

ویژدی انتخابشده از مجموعه ویژدیهای اضافهشونده
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. . . تأثیر ترکیب روشهای انتخاب

1931  بهار،1  شماره،74  جلد، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز/113

) روش فیلتر ترکیبی وزندار پیشنهادی (مرحله اول از روش انتخاب ویژگی دومرحلهای:1 الگوریتم
Fused weighted filter method (Xtrain, Xvalidate, FM)
Input:

X train   xt , r t 

t

// x is a train sample, r t nfp , fp , Nt is the number of train samples, xt  [ x1t , x2t , x3t ,..., xDt ] and D is

Nt

t 1

X

validate

 x ,r
v

the number of features.



v Nv

// x

v 1

v

is a validate sample, r v nfp , fp , Nv is the number of validate samples, xv  [ x1v , x2v , x3v ,..., xDv ]

and D is the number of features.
// fm is Filter method and M is the number of Filter methods.

FM   fmi i 1
M

Method:
1:
for i=1: M
2:
FListi = fmi (xt); //FListi is ordered List of features by fmi.
3:
w=D;
4:
// Assignment new weight to features for each of filter methods.
5:
for j=1: D
6:
fnum=FListi(j);
//fnum is feature’s number.

x fnum .W  w;
t

7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:

w=w-1;
end
end
// calculate weight for each of filter methods.
for i=1: M
FList = fmi (xt);
// FList is ordered List of features by fmi.
for j=1: size(FList)
train = train + FList .xtj ;
validate = validate + FList .x vj ;
accuracy = classifier (train, validate);
if accuracy>best result in this iteration
best=accuracy;
end
end
fmi.bestAcc= best;
end
FilterList= sort (fm.bestAcc, 'ascend'); // FilterList is ordered list of Filter methods.
i=FilterList(1);
fmi.W=0.1;
for i=2: M
d= fmi.bestAcc – fmi-1.bestAcc;
fmi.W= fmi-1.W + (d/10);
end
// Assignment new weight to features by WF method.
for i=1: D

 j 1 fm .W  xit .W ;
M

33:

xit .NewW 

newFList.Add ( xit );

34:
35:
36:
37:
38:
39:

j

M

end
[newFList] = sort (newFList.NewW, 'descend');
// calculate optimal k for feature selection by WF method.
for j=1: size(newFList)
train = train + newFList .xtj ;

40:

validate = validate + newFList .xvj ;

41:
42:
43:
44:
45:
46:
end
47:
Output:
newFList
optimalk

accuracy = classifier (train, validate);
if accuracy>best result in this iteration
best=accuracy;
k=j;
end
optimalk= k;
// the ordered subset of the features by WF method.
// the optimal k for feature selection by WF method.
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. . . تأثیر ترکیب روشهای انتخاب

1931  بهار،1  شماره،74  جلد، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز/131

) روش انتخاب روبهجلو توسعهیافته پیشنهادی (مرحله دوم از روش انتخاب ویژگی دومرحلهای:2 الگوریتم
Enhanced forward feature selection method (X, FM) . بار به این الگوریتم اشاره شده است2 در دو پارادراف آخر از صفحه ششم مقاله
Input:
𝑁
X={𝑥 𝑡 , 𝑟 𝑡 } 𝑡=1
features.
𝑀
FM={𝑓𝑚𝑖 } 𝑖=1
Method:
2:
3:
4:
4:
5:
6:
method.
7:

// 𝑥 𝑡 is a train sample, 𝑟 𝑡 ∈{nfp, fp}, N is the number of samples, xt ∈[𝑥1𝑡 , 𝑥2𝑡 , 𝑥3𝑡 , … , 𝑥𝐷𝑡 ], and D is the number of
// 𝑓𝑚𝑖 is a known Filter method and M is the number of Filter methods.

[Xtrain Xvalidate]=10-fold cross validation(X);
[FList k]=Fused weighted filter method (Xtrain , Xvalidate , FM);
// Enhanced forward feature selection method:
S= FList;
//FList is [𝑥1𝑡 , 𝑥2𝑡 , 𝑥3𝑡 , … , 𝑥𝐷𝑡 ].
𝑡
𝑡 𝑡 𝑡
IS= [𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , … , 𝑥𝑘 ];
//IS is initial subset for enhanced forward feature selection method.
𝑡
𝑡
𝑡
AS=[𝑥𝑘+1
, 𝑥𝑘+2
, 𝑥𝑘+3
, … , 𝑥𝐷𝑡 ];
//AS is S-IS and it is additive subset for enhanced forward feature selection
[FSFList, EM] = Forward selection method (Xtrain , Xvalidate , IS, AS)

Output:
FSFList // the optimal subset of the features by forward selection method.
EM
// the value of evaluation measures by forward selection method.

FS  روش:3 الگوریتم

Forward selection method (Xtrain , Xvalidate , IS, AS)
Input:
𝑁𝑡
Xtrain ={𝑥 𝑡 , 𝑟 𝑡 } 𝑡=1
// 𝑥 𝑡 is a train sample, 𝑟 𝑡 ∈{nfp, fp}, Nt is the number of train samples, 𝑥 𝑡 ∈[𝑥1𝑡 , 𝑥2𝑡 , 𝑥3𝑡 , … , 𝑥𝐷𝑡 ], and D is the
number of features.
𝑁𝑣
Xvalidate ={𝑥 𝑣 , 𝑟 𝑣 } 𝑣=1
// 𝑥 𝑣 is a validate sample, 𝑟 𝑣 ∈{nfp, fp}, Nv is the number of validate samples, 𝑥 𝑣 ∈[𝑥1𝑣 , 𝑥2𝑣 , 𝑥3𝑣 , … , 𝑥𝐷𝑣 ],
and D is the number of features.
IS
// initial subset for forward feature selection method.
AS
// additive subset for forward feature selection method.
Method:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:

n=1;
Max = Size(AS);
while (n ≤ Max)
while(s = selected next element of AS)
S=IS ∪ s;
[accuracy] = Classifier (Xtrain , Xvalidate , S);
If accuracy > Best result in this iteration
Best = accuracy;
best-feature=s;
end
end
if Best > previous Best result
IS=IS ∪ best-feature;
AS=AS – best-feature;
EM = Best;
else
break;
end
n=n+1;
end

Output:
𝐼𝑆
// the optimal subset of the features
EM
// the best value of evaluation measures by features in IS
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تأثیر ترکیب روشهای انتخاب . . .

 /131مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،1بهار 1931

 -5دادگانهای ارزیابی مدل پیشنهادی

مقادیر غیر صفر نشاندهنده مستعد اشکال باودن آن اسات .جادول 2

جهت بررسی مؤثر بودن روشهاای پیشانهادی در پایشبینای اشاکال

اطالعات این داددان را نشان میدهد .تعداد نمونهها نشاندهنده تعاداد

نرمافزار ،از  1داددان مخصوص پیشبینی اشکال نرمافزار استفاده شاده

ماژولهای نرمافزاری است .هر نمونه بیانگر ماژولی است که ویژدیهای

است .در این داددانها ،آخرین ویژدی برچسب کالس هر نموناه اسات.

مختلفی از آن استخرا شده است .ویژدیهای هر ی

از داددان نیز در

در این ویژدی ،مقدار صفر نشاندهنده غیرمستعد اشکال بودن ماژول و

جدول مذکور با عالمت × نشان داده شده است [.]21

جدول  :2اطالعات دادگان پیشبینی اشکال نرمافزار
نماد ویژدی

نام کامل ویژدی

x1

Line count of code
McCable’s cyclomatic
complexity
McCable’s essential
complexity
McCable’s design complexity

پینیددی طراحی

x5

Total number of operators

تعداد کل عملگرها

x6

Total number of operands

تعداد کل عملوندها

×

x7

Number of unique operators

تعداد کل عملگرهای یکتا

×

×

x8

Number of unique operands
Number of unique operators
and operands

تعداد کل عملوندهای یکتا

×

×

×

تعداد کل عملگرها و عملوندهای یکتا

×

×

×

×

x11

Halstead’s volume

حجم

×

×

×

×

x11

Halstead’s difficult

دشواری

×

×

×

×

×

x12

Halstead’s length

طول ماژول

×

×

×

×

×

×

x13

Halstead’s content

محتوا

×

×

×

×

×

×

×

x14

Halstead’s effort

میزان تالش

×

×

×

×

×

×

×

×

x15

Halstead’s error estimate

میزان برآورد خطا

×

×

×

×

×

×

×

×

x16

Halstead’s programing time

میزان زمان برنامهنویسی

×

×

×

×

×

×

×

×

x17

Number of blank lines
Number of comment-only
lines
Number of code-only lines
Number of lines with both
code and comments
Number of branches

تعداد خطو خالی ماژول

×

×

×

×

×

×

×

×

تعداد خطو توضیحات از ماژول

×

×

×

×

×

×

×

×

تعداد خطوطی که تنها شامل کد هستند

×

x22

Number of condition

x23

Call pairs

x2
x3
x4

x9

x18
x19

معادل فارسی

CM1

KC3

MC1

MC2

MW1

PC1

PC2

PC3

تعداد کل خطو کد

×

×

×

×

×

×

×

×

پینیددی نمودار جریان

×

×

×

×

×

×

×

×

پینیددی تجزیه

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
×

×

تعداد خطو توضیحات و کد

×

×

×

×

×

×

×

×

تعداد کل نمودارهای جریان

×

×

×

×

×

×

×

×

تعداد دستورهای شرطی

×

×

×

×

×

×

فراخوانی دوجزئی

×

×

×

×

×

×

x24

Cyclomatic density

تراکم مسیرهای نمودار جریان

×

×

×

×

×

×

x25

Number of decision

تعداد دستورهای تصمیمدیری

×

×

×

×

×

×

x26

Decision density

تراکم مسیرهای دستورهای تصمیمدیری

×

×

×

×

×

×

x27

Design density

تراکم طراحی

×

×

×

×

×

×

x28

Number of edge

تعداد لبهها یا مرزها

×

×

×

×

×

×

x29

Essential density

تراکم ضروری

×

×

×

×

×

×

x30

LOC executable

تعداد خطهای قابلاجرا

×

×

×

×

×

×

x31

Number of parameter

x32

Global data complexity

x33

Global data density

x34

Halstead’s level

x35

Maintenance severity

x21
x21

تعداد پارامترهای ورودی

×

×

×

پینیددی دادههای سراسری

×

×

×

تراکم دادههای سراسری

×

×

×

×

×

×

سطح

×

×

×

×

×

×

شدت تعمیر و نگهداری

×

×

×

×

×

×

x36

Number of modified condition

تعداد شر های اصالحشده

×

×

×

×

×

×

x37

Number of multiple condition

تعداد شر های چنددانه

×

×

×

×

×

×

x38

Number of node

تعداد درهها

×

×

×

×

×

×

x39

Normalized cyclomatic
complexity

میزان نرمالشده تعداد مسیرهای
مستقل خطی در نمودار جریان ماژول

×

x40

Percent comments
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میزان درصد توضیحات در کد

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

تعداد ویژدیها

21

93

93

93

94

21

94

94

تعداد نمونهها

731

711

131

111

719

1113

441

419
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 -6معیارهای ارزیابی مدل پیشنهادی
ازجمله عوامل مؤثر در مقایسه مدل با دیگار مادلهاا ،سانجش آن باا
معیاار ارزیااابی مناسااب اساات .در ایان پااژوهش جهاات ارزیااابی دقاات
طبقهبندها در تشخیص ماژولهای نرمافزاری مستعد اشکال با توجه باه
معیارهااای اسااتفادهشااده در پااژوهشهااایی کااه بااا نتااایج روشهااای
پیشنهادی ما مورد مقایسه قرار درفتهاند ،از معیار ساطح زیار منحنای
مشخصه عملکرد سیستم ( )AUC12استفاده شاده اسات .معیاار AUC
بهطور دسترده برای اندازهدیری میزان کارایی مدل طبقهبندی استفاده
میشود .این معیار را میتوان بهعنوان ی توصی آماری استفاده کرد،
تا تخمین زده شود که احتمال اینکه ی مدل پیشبینی ،یا نموناه
دارای اشکال را بیشتر از ی نمونه فاقد اشاکال ،تشاخیص دهاد ،چاه
مقدار است [.]23
در این معیار ،از چهار معیار شامل معیارهای مثبت واقعی (،)TP13
مثبت کااب ( ،)FP14منفی واقعی ( ،)TN15منفی کااب ( ،)FN16نار
مثبت واقعی ( ) TPr 17و نر مثبت کااب ( ) FPr 18استفاده شده است.
 TPبیانگر تعدادِ ماژولهای دارای اشاکال کاه باهدرساتی مساتعد
اشکال پیشبینی شدهاند ،است FP .بیانگر تعداد ماژولهای فاقد اشکال
است که بهاشتباه مستعد اشکال پیشبینی شدهاناد TN .بیاانگر تعاداد
ماژول های فاقد اشکال که باهدرساتی غیرمساتعد اشاکال پایشبینای
شدهاند ،است FN .نیز تعداد مااژولهاای دارای اشاکال کاه باهاشاتباه
غیرمستعد اشکال پیشبینی شادهاناد ،اسات .معیاار  TPrبیاانگر نار
تشخیص صحیح دسته مثبت توسط طبقهبناد اسات .معیاار  FPrنار
تشخیص اشتباه دسته منفی را بیاان مایکناد [ .]23دو معیاار  TPrو
 FPrبهترتیب با رابطههای ( )2و ( )9محاسبه میشوند .منظور از دسته
مثبت ،نمونههای دارای برچساب کاالس غیرصافر هساتند کاه هماان
ماژولهای مستعد اشکال میباشند .همنناین منظاور از دساته منفای
نمونههای دارای برچسب کالس صفر یعنای مااژولهاای غیار مساتعد
اشکال هستند .مقدار معیار  AUCبا رابطه ( )7محاسبه میشود [.]91
()2

TP
TP  FN

TPr 

()9

FP
FP  TN

FPr 

()7

1  TPr  FPr
2

AUC 

 -7نتایج تجربی آزمایشها
تمامی داددان در این پاژوهش ابتادا باه دو بخاش دادداان آماوزش و
داددان آزمون تقسیم شدهاند .تقسیمبندی بهصورت 31 ،درصاد بارای
آمااوزش و  11درصااد باارای آزمااون (ارزیااابی  )A1و  11درصااد باارای
آموزش و  31درصد برای آزمون (ارزیابی  )A2انجام شده اسات .آنگااه
بخش آموزش هم ،خود به دو بخش آموزش و اعتبارسنجی تقسیم شده
است که برای تعیین پارامترهاای مادل پیشانهادی مورداساتفاده قارار
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درفته است .آننه مسلم است این است کاه نتیجاه حاصال از ارزیاابی
داددانی که در آموزش استفاده شدهاند بهعناوان نتیجاه ارزیاابی کلای
مدنظر قرار نمیدیرد ،بلکه آننه بهعنوان نتیجاه ارزیاابی کاارایی روش
مدنظر است ،دقت آن روش روی پایشبینای مااژولهاای نارمافازاری
مستعد اشکالی که در بخش داددان آزمون قرار دارند ،است .بارای ایان
تقسیمبندی بخش آموزش به دو بخش آموزش و اعتبارسانجی از روش
اعتبارسنجی متقابل  kبخشی 19با  k=10استفاده شده اسات .همنناین
برای طبقهبندی ماژولهای نرمافازاری باه دو دساته مساتعد اشاکال و
غیرمستعد اشکال در این پژوهش از روش ماشین بردار پشتیبان دوقلاو
هموارشده با حاشیه پارامتریا ( ]14[ )STPMSVM20اساتفاده شاده
است .علت استفاده از روش مذکور بهعنوان طبقهبند ،برتری ایان روش
نسبت به دیگر طبقهبندها در پیشبینی اشاکال نارمافازار در پاژوهش
[ ]91است.
مرحله دوم از روش انتخااب ویژدای دومرحلاهای ،باا ویژدایهاای
بهدستآمده توسط روش فیلتار ترکیبای وزندار در مرحلاه اول ،آغااز
میشود .در این مرحله از روشهای انتخاب ویژدای بساتهبنادی بارای
کاهش ویژدیها و بهبود دقت پیشبینی ماژولهای نرمافازاری مساتعد
اشکال استفاده شده است .روش بستهبندی استفادهشده در این مرحلاه
روش  FSاست کاه پارامترهاای ورودی آن مطاابق الگاوریتم  2اصاالح
شده است و اصطالحاً توسعه داده شده است.
برای روش فیلتر ترکیبی پیشنهادشده ،میانگین تعداد ویژدیهاای
انتخابشده از هر ی از داددان حدود  11درصد است .بنابراین حادود
 11درصد از ویژدیها (که برترین ویژدیها ازنظر روش فیلتار ترکیبای
وزندار پیشنهادی هستند) ثابت در نظر درفته میشود و  77درصاد از
ویژدیهای باقیمانده توسط روش  FSموردبررسی قرار میدیرد که این
مسئله عالوهبر بهبود دقت ،موجب نص شادن زماان اجارای روش FS
میشود .بنابراین میتوان نتیجه درفت کاه در پاروژههاای نارمافازاری
واقعی که تعداد ویژدیها و ماژولهای نرمافزاری بسیار بیشتر از داددان
موردآزمایش قراردرفته در این پاژوهش هساتند ،الگاوریتم پیشانهادی
میتواند با انتخاب ویژدیهای برتر ،عالوهبار بهباود دقات پایشبینای،
موجب کاهش زمان و حدوداً دو برابر شدن سرعت نیز شود.
در آزمااایش روش پیشاانهادی عااالوهباار ارزیااابی دقاات ،اقاادام بااه
اندازهدیری زمان اجرای الگوریتم پیشنهادی (شامل روش فیلتر ترکیبی
وزندار و روش  FSتوسااعهدادهشااده) و روش  FSمعمااولی نمااودهایاام.
اندازهدیری زمان با استفاده از توابع  Ticو  Tocنارمافازار متلاب انجاام
شده است .تمامی الگوریتمهاای اساتفادهشاده در روش پیشانهادی در
محیط متلب و روی ی کامپیوتر شخصی با پردازنده چهاار هساتهای،
 RAMمعادل  7دیگابایت و با ویندوز  4پیادهسازی شده است.
نتایج نهایی روش انتخاب ویژدی ترکیبی دومرحلاهای و همنناین
نتایج روش  FSمعمولی و نتایج عدم استفاده از ایان روش (اساتفاده از
تمام ویژدیهاا) در جادولهاای  9و  7باهصاورت دقات و زماان اجارا
(برحسااب ثانیااه) نشااان داده شااده اساات .میاازان بهبااود دقاات روش

Tabriz Journal of Electrical Eng., vol. 47, no. 1, spring 2017

تأثیر ترکیب روشهای انتخاب . . .

 /139مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،1بهار 1931

پیشنهادی نسبت به استفاده از تمام ویژدیها و میزان افازایش سارعت
روش پیشنهادی نسبت به روش  FSمعمولی نیز در جدولهای ماذکور
نشان داده شده است.
جدول  :3نتایج روش انتخاب ویژگی پیشنهادی در مقایسه با نتایج
روش  FSمعمولی و استفاده از تمام ویژگیها با ارزیابی A1
روش
معمولی

روش
پیشنهادی

دقت

زمان

دقت

زمان

میزان
بهبود
دقت

میزان
افزایش
سرعت

1/11

1/11

1/12

+1/21

+1/13

1/37

1/27

+1/11

+1/17

1/31

1/74

+1/71

+1/1

FS

داددان

تمام
ویژدیها

CM1

1/17

1/17

KC3

1/11

1/19

1/41

MC1

1/19

1/71

1/34

MC2

1/11

1/11

1/11

1/39

1/13

+1/12

+1/14

MW1

1/13

1/31

1/13

1/34

1/21

+1/11

+1/73

PC1

1/11

1/11

1/94

1/39

1/11

+1/12

+1/11

PC2

1/31

1/37

1/17

1/34

1/71

+1/11

+1/11

PC3

1/11

1/11

2/11

1/11

1/94

+1/11

+ 1/13

میانگین

1/41

1/11

1/91

1/32

1/17

+1/17

+ 1/41

سریعتر عمل کرده است .همننین مطابق جدول  7مشااهده مایشاود
که روش پیشنهادی در ارزیابی  A2نسبت به روش  FSمعمولی بهطاور
میانگین  1/74ثانیه سریعتر عمل کارده اسات .منحنای میازان AUC
روش پیشنهادی بر  1داددان ارزیابی ناسا برای ارزیاابیهاای  A1و A2
بهترتیب در نمودارهای شکل  1و شکل  2نشان داده شده است.
1

4
PC3

PC2

PC1

MW1

MC2

MC1

KC3

CM1

FS

شکل  :1نمودار منحنی میزان  AUCروش پیشنهادی در مقایسه با
جدول  :4نتایج روش انتخاب ویژگی پیشنهادی در مقایسه با نتایج

روش  FSو استفاده از تمام ویژگیها با ارزیابی A1

روش  FSمعمولی و استفاده از تمام ویژگیها با ارزیابی A2

روش
معمولی

روش
پیشنهادی

دقت

زمان

دقت

زمان

میزان
بهبود
دقت

میزان
افزایش
سرعت

1/71

1/13

1/11

+1/17

+1/3

1/11

1/11

+1/11

+1/42

1/11

1/11

+1/21

+1/99

FS

داددان

تمام
ویژدیها

CM1

1/14

1/11

KC3

1/19

1/42

1/41

MC1

1/91

1/24

1/37

MC2

1/11

1/47

1/41

1/31

1/11

+1/11

+1/11

MW1

1/17

1/41

1/11

1/11

1/22

+1/11

+1/91

PC1

1/12

1/41

1/14

1/17

1/17

+1/12

+1/19

PC2

1/11

1/31

1/21

1/31

1/13

+1/11

+1/11

PC3

1/17

1/19

1/41

1/31

1/17

+1/11

+ 1/11

میانگین

1/13

1/42

1/41

1/11

1/92

+1/17

+ 1/74

مطابق جدول  9مشاهده میشود که در تمامی داددان میزان دقت
بهبود یافته است .بارای نموناه روش پیشانهادی در دادداان  CM1باا
میزان دقت 1/11 ،ماژولهای نرمافزاری مساتعد اشاکال را باهدرساتی
پیشبینی کرده است که بیشتر از میزان دقت باهدساتآماده باا تماام
ویژدیها ( )1/17است .نکته قابلتوجه آن اسات کاه روش پیشانهادی
بهطور میانگین  17درصد بهبود دقت داشته است .همننین ایان نکتاه
نیز قابلتوجه است که در روش پیشنهادی حدود  11درصد از ویژدیها
در مرحله اول توسط روش فیلتر انتخاب شادهاناد و ماابقی ویژدایهاا
توسط روش  FSموردبررسی قرار درفتهاناد ،بناابراین مایتاوان نتیجاه
درفت که با کاهش  11درصدی پینیددی زمانی نسبت به ،اساتفاده از
روش  FSمعمااولی ،روش پیشاانهادی ساارعت اجاارای حاادوداً دو براباار
داشته است .مطابق جدول  9مشااهده مایشاود کاه روش پیشانهادی
نسبت به روش  FSمعمولی بهطور میانگین  1/41ثانیاه در ارزیاابی A1
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1

4

PC3

PC2

PC1

MW1

MC2

MC1

KC3

CM1

FS

شکل  :2نمودار منحنی میزان  AUCروش پیشنهادی در مقایسه با
روش  FSو استفاده از تمام ویژگیها با ارزیابی A2

با توجه به نمودارهای شکل  1و شکل  2مشاهده میشود که روش
پیشنهادی میزان  AUCقابل قبولی بارای پایشبینای اشاکال در ایان
داددان داشته است و در تمامی داددان میزان دقت با این روش بهباود
یافته است.
بررسی ویژدیهای انتخابشده از داددان توساط روش پیشانهادی
بیااانگر آن اساات کااه پاانج ویژداای بهتاارین و م اؤثرترین ویژد ایهااای
نرمافزاری برای بهبود پیشبینی اشکال نرمافزار با روش انتخاب ویژدای
پیشنهادی بهطور مشاتر در هار دو ارزیاابی  A1و  A2هساتند .ایان
ویژدیها در جدول  1آورده شدهاند .همننین با بررسی دقیقتار نتاایج
مشاهده میشود که سه ویژدی نیز غیرمؤثرترین ویژدیهای نرمافازاری
در پیشبینی اشکال نرمافزار با روش انتخاب ویژدی پیشنهادی باهطاور
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مشتر در هر دو ارزیاابی  A1و  A2هساتند .ایان ویژدایهاا نیاز در
جدول  1آورده شدهاند.
نتایج حاصل از روش انتخاب ویژدای پیشانهادی در جادول  ،4باا
نتایج پنج پژوهش دیگر مقایسه شده است .از هر ی از این پژوهشها،
نتایج روشهایی که بهترین عملکرد را داشته اند ،بیاان شاده اسات .در
این جدول بهترین نتایج برای هر ی از داددان برجسته شده است .ماا
در این پژوهش از  1داددان استفاده کردهایم ،اما با توجه به اینکاه در
اکثر پژوهشهای مرتبط تنها از تعداد اندکی از دادداان اساتفاده شاده
است ،برای برخی از داددان توسط دیگر پژوهشها نتایجی اعالم نشاده
است ،بنابراین خانه مربوطه برای این پژوهشها در جدول با خاط تیاره
مشخص شده است .نتایج مقایسهها نشاندهناده ایان اسات کاه روش
پیشنهادی این پژوهش در مقایساه باا پاژوهشهاای مشاابه ،در اکثار
داددان عملکرد بهتری در پیشبینای مااژولهاای نارمافازاری مساتعد
اشکال نسبت به پژوهشهای مشابه داشته است.
جدول  :5ویژگیهای برگزیده توسط روش پیشنهادی
نماد ویژدی

نام کامل ویژدی

معادل فارسی

x1

Line count of code

تعداد کل خطو کد

x9

Number of unique operators and
operands

x18

Number of comment-only lines

تعداد خطو توضیحات از ماژول

x31

Number of parameter

تعداد پارامترهای ورودی

x36

Number of modified condition

تعداد شر های اصالحشده

تعداد کل عملگرها و عملوندهای
یکتا

نماد ویژدی

نام کامل ویژدی

x17

Number of blank lines

تعداد خطو خالی ماژول

x29

Essential density

تراکم ضروری

x39

Normalized cyclomatic
complexity

میزان نرمالشده تعداد مسیرهای
مستقل خطی در نمودار جریان ماژول

جدول  :7مقایسه نتایج روش پیشنهادی با نتایج دیگر پژوهشها
داددان

CM1

KC3

MC1

MC2

MW1

PC1

PC2

PC3

A1

1/11

1/37

1/31

1/39

1/34

1/39

1/34

1/11

A2

1/13

1/11

1/11

1/31

1/11

1/17

1/31

1/31

[]11

1/41

1/12

[]22

1/41

1/11

1/31

1/41

1/43

1/43

1/43

[]92

1/43

1/19

1/31

1/41

1/41

1/31

1/11

1/44

1/41

این
مقاله

[]21
[]99

1/34

1/43

1/11

1/32

1/19

1/11

1/17

1/13

1/31

1/11

 -8نتیجهگیری و پژوهشهای پیش رو
در این پژوهش بهدلیل اهمیت و کارایی روشهای انتخااب ویاژدای در
بهبود عملکرد روشهای یاددیری ماشین ،روشهاای ترکیبای انتخااب
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