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یده چ
نرم�افزار تولید فرآیند از بخش عنوان به شده ایجاد های داده به بیشتر دسترس
اين براي را تحلیل و تجزیه جدید های نی ت تا دهد م را ان ام اين ما به
استفاده فرایند سازی بهینه هدایت برای ها آن نتایج از و گیریم کار به ها داده
و اصول و کنیم م معرف را مختلف اطالعات منابع نوشتار، این در کنیم.
بحث مورد افزار نرم مهندس های داده مورد در را کاوی داده های نی ت
بخش بیشتر توسط شوند، استخراج توانند م که های داده دهیم. م قرار
تولید، تحلیل و تجزیه نيازها، استخراج : شوند م ايجاد تولید فرآیند های
های روش ما بندی، رده این اساس بر هداری. ن و زدای ال اش آزمایش،
آن و دهیم م قرار بررس مورد اند، گرفته قرار استفاده مورد که را کاوش
بندی رده دارند، که وظايف و تولید فرايند متناظر های بخش به توجه با را ها
های نی ت از کل مرور ی با را محققان مطالعه، اين بنابراین کنیم. م
و کند م آشنا شوند، م مربوط افزار نرم مهندس های داده به که کاوی داده
کم خود کار برای مناسب کاوی داده های نی ت انتخاب در محققان به

کند. م
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گفتار پیش

های روش و ابزارها همراه به ها داده مدیریت نولوژی ت اخیر های پیشرفت
حجم کنند. م فراهم را ها داده سازی نمایه و سازی ذخیره کارا، آوری جمع
افزاری نرم های سازمان که شوند م تولید افزار نرم تولید در ها داده از زیادی
از بهتري درک آوردن دست به و مفید اطالعات استخراج امید به را ها آن
از توجه قابل مقدار همچنين کنند. م آوري جمع محصوالتشان و فرآیندها
جمع افزار نرم مخازن در (OSS) باز متن افزاري نرم هاي پروژه هاي فراداده
داده�هاي FLOSSmole١ پروژه مثال، عنوان به شوند. م هداري ن و آوري
در را آنها آزادانه و کند م تلفيق باهم را باز متن افزاري نرم ي پروژه چند
هاي داده در افزايش فراوان ي پس دهد. م ارائه مختلف های قالب
بهبود در مهم نقش تواند م که دارد وجود افزار نرم مخزن در شده ذخیره
افزار نرم تولید در ها داده ويژه، به باشد. داشته افزار نرم کیفیت و وری بهره
ال اش / خطا های گزارش اجرا، های ردیاب برنامه، های نسخه به توانند م
و و گفت های انجمن ، پست های لیست کنند. اشاره باز متن های يج پ و
م ارائه افزار نرم از قسمت ی مورد در مفیدي اطالعات نيز ها خبرنامه
ذخیره و آوری جمع برای افزار نرم مهندسان توانای انفجاری رشد این دهند.
برای کارآمد و مقیاسپذیر جدید، ابزاري به نیاز افزار، نرم مهندس اطالعات

است. کرده ایجاد را ها داده تحلیل و تجزیه
وهایجدید ال استخراج و تحلیل و تجزیه برای را های نی ت کاوی داده
فرآیند عنوان به کاوي داده ، رسم طور کند.به م فراهم ها داده از جالب و
شده تعریف ها، داده مجموعه از بالقوه مفید و ناشناخته اطالعات استنتاج
محققان توجه تازگ به افزار نرم مهندس اطالعات استخراج بنابراین است.
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افزار نرم بهبود هدف به رسیدن برای کننده امیدوار وسیله ی عنوان به را
نرم مهندسین توانند م دانش شده استخراج وهای ال است. کرده جلب
کنند ياري پروژه مختلف های جنبه درک و ریزی برنامه ، بین پیش در را افزار
حمایت پروژه مدیریت و توسعه های فعالیت از مؤثرتری طور به بتوانند تا

دارد: وجود افزاري نرم مخازن کاوش در متعددی های چالش کنند.

انواع با های داده از معموال افزار نرم مهندسان : پیچیده های داده •
با کنند. م استفاده افزار نرم مهندس کار انجام برای بفردی منحصر
نتیجه، در و باشد پیچیده تواند م افزار نرم مهندس حوزه حال، این
داده انواع استخراج به نیاز ای فزاینده طور به افزار نرم مهندس وظایف
این، بر عالوه دارد. موثرتری نتایج به دستیاب برای چندگانه مرتبط های
بفرد منحصر های فقره به تنها نه اطالعاتمهم، که دارند وجود مواردی
های نی ت به نیاز بنابراین است. وابسته ها آن بین ارتباط به ه بل داده،
داده بین ارتباط همچنين و پیچیده های داده انواع تحلیل و تجزیه که
قوی افزار، نرم مهندس در گیرند، م نظر در را افزار نرم مهندس های

است. هميشه از تر

مهندس مخازن در اطالعات از زیادی بسيار حجم : بزرگ های داده •
نرم مهندسان موارد اغلب در شود. م ذخیره و آوری جمع افزار نرم
تحلیل و تجزیه خود وظایف انجام برای را محل مخزن چند تنها افزار
هاي داده از کم بسيار مقدار است ن مم که، حال در کنند. م
استخراج به کم برای افزار نرم مهندس محل مخازن در مربوطه
(API هاي روش وهای ال استخراج مثال عنوان (به مطلوب وهای ال
اينترنت سطح در افزاري نرم مخازن بتوانيم ما اگر باشد. داشته وجود
های نی ت همچنین کرد. حل را ل مش این توان م کنيم، کاوش را
یا سازمان ی در افزاری نرم مخازن از بسیاری براي توان م را کاوش
بنابراين برد. کار به باز متن جهان کل در حت یا و سازمان سراسر در
هاي مقياس با هاي داده کارآمد کاوش به قادر که هاي ني ت به نياز

آيد. م بوجود هستند، بزرگ

کردن متصل هدفشان که ردهای روی از کل مرور ي ما نوشتار، این در
نی ت ايجاد منظور به افزار نرم مهندس و کاوی داده تحقیقات های بخش
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اول، فصل در دهیم. م ارائه ، است افزار نرم پردازش برای کارآمدتر های
حال در دهیم، م ارائه کاوی داده اصل ردهای روی و مفاهیم بر ای مقدمه
م که را افزار نرم مهندس اطالعات از مختلف انواع دوم، فصل در که
های روش بررس به ٣ فصل در و کنیم. م توصیف کنیم، کاوش توانیم
کنند، م استفاده افزار نرم مهندس ي زمینه در کاوی داده های نی ت از که

است: زیر اصل های ویژگ اساس بر مطالعه اين ويژه، به پردازیم. م

(١ (فصل شده استفاده کاوی داده روش .١

اعمال ها آن روي داده�کاوي روش�هاي که نرم�افزار مهندس داده�های .٢
(٢ (فصل �شود م

�توانند م داده�کاوي روش�هاي کم به که نرم�افزار مهندس وظایف .٣
.(٣ (فصل شوند انجام

محققان به اساس �های نی ت و مفاهیم معرف مطالعه این هدف بنابراین،
نرم�افزار، مهندس فرآیندهای از درکبهتر دستآوردن به برای بتوانند استکه
اخیر �های نی ت �توانند م محققان موازی، طور به ببرند. کار به را داده�کاوی
فعل فرایندهای محدودیت�های شناسای پروژه، اطالعات بهتر درک برای را
کار به �کنند، م تسهیل را نرم�افزار مهندس وظایف که روش�های تعریف و

از: عبارتند کار این کلیدی مفاهيم خالصه، طور به ببرند.

نرم�افزار، مهندس کاوشداده�های در شده استفاده ردهای روی بندی رده •
�روند. م کار به آنها که نرم�افزار مهندس از ناحيه�هاي به توجه با

نرم�افزار مهندس ارتباط پل ماتریس، بر مبتن تحلیل و چارچوبتجزیه •
است. داده�کاوی روش�های با

نرم�افزار. مهندس و کاوي داده� تحقيقات �هاي ناحيه آوردن گرد�هم •
نرم�افزار مهندس وظایف در داده�کاوی از که ردهای روی از تعدادی
و ران پژوهش برای را جدیدی کاری های روش� کنند، � م استفاده

�دهند. م ارائه نرم�افزار مهندس در متخصصان
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١ فصل

دانش کشف و کاوی داده

کردن برآورد پیش�بین است. توصیف و پیش�بین داده�کاوی اصل اهداف
سایر مطالعه�ي مبنای بر هدف متغیرهای مقدار بين پيش یا آینده مقدار
به داده�ها ارائه�ي به کم منظور به وها ال کشف به توصيف است. متغیرها
خوب، توصیف ی دارد. تمرکز برداری�تر، بهره قابل و فهم�تر قابل شیوه�ای
توصيف و پیشبین اهمیتنسب �دهد. م ارائه داده�ها رفتار از خوب توضیح
مورد در حال، این با است. متفاوت داده�کاوی، مختلف کاربردهای برای
خالف بر باشد، بین پیش از توصیفمهم�تر که رسد م نظر به کشفدانش،

است. مهم�تر بین پیش که ماشین، یادگیری و و ال تشخیص برنامه�هاي
نرم�افزاري، فرآیندهای و مفاهیم عميق تحلیل و تجزیه و توضیح با داده�کاوی،
داده�کاوی، �های نی ت اساس بر کند. م کم نرم�افزار مهندس وظایف به
�تواند م داده�کاوی کنیم. استخراج را نرم�افزاری پروژه�های میان روابط �توانیم م
پیش�بین یا و نرم�افزاری پروژه�های ارزیاب برای شده استخراج اطالعات از
کردن برآورده برای داده�کاوی روش�های از تعدادی ببرد. بهره نرم�افزار، رفتار
از ای مجموعه� آن�ها همه شده�اند. پیشنهاد مختلف های برنامه� نيازهاي
دانش در جالب وهای ال توصیف و شناسای برای را داده�کاوی رد�های عمل
مختصر طور به ما زیر در �کنند. م فراهم داده�ها مجموعه از شده استخراج
شرح را نرم�افزار مهندس در آن�ها از استفاده نحوه و داده�کاوی اصل وظایف

�دهیم. م

نظارت ب یادگیری نی ت - بندی خوشه •
برای که است، کاوی داده زمینه در مفید کارهاي از ی �بندی خوشه

١



اساس داده�های وهایجالبدر ال و توزیع�ها شناسای و کشفگروه�ها
ی بندی بخش مورد در بندي خوشه مساله�ي �شود. م گرفته کار به

نقاط که طوری استبه (خوشه�ها) گروه�ها به شده، داده داده�ي مجموعه
خوشه�های نقاط به تا باشند شبيه ر دی ی به بیشتر خوشه ی داده�ي
يا و شده تعریف پیش از رده�ی هیچ بندی، خوشه فرایند در مختلف.
کند، بین پیش را داده�ها بين معتبر و مطلوب روابط نوع که نمونه�ای
بدون یادگیری فرآیند ی عنوان به مساله این بنابراین ندارد. وجود
دید ی ايجاد برای �توان م را بندی خوشه �شود. م شناخته نظارت
داده�هاي خودکار شناسای همچنین و اساس داده�های توزیع از کل
�تواند م خوشه�بندی نرم�افزار، مهندس در برد. کار به منزوي، يا دور�افتاده
معیار تغییراتو اساستعداد بر مشابه مولفه�های تعریفگروه�های برای
برنامه) منبع کد در خط مستقل مسیرهای (تعداد لمات سی تعداد

شود. استفاده

نظارت با یادگیری نی ت - بندی رده •
شناخت آمار، تحقيقات زمينه�هاي در گسترده طور به بندی رده مسئله
اکتساب برایمسئله�ي ن مم حل راه ی عنوان به ماشین یادگیری و و ال
ی بندی رده است. گرفته قرار مطالعه مورد دانش استخراج یا دانش

داده فقره ی دادن اختصاص برای کاوی داده در اصل وظایف از
را بندی رده است. شده، تعریف پیش از رده�هاي از مجموعه�ای به
را داده فقره ی که کرد تعريف (رده�بند) تابع ی عنوان به �توان م
مجموعه�ای �کند. م اشت ن شده، تعریف پیش از رده چند از ی به
نمونه�های از آموزش مجموعه�ي ی و شده تعریف پيش از رده�هاي از
فرایند س، برع �کند. م مشخص را رده�بندی شده، رده�بندی پیش از
نیست. وابسته شده تعریف پیش از رده�هاي و ها نمونه به خوشه�بندی
رده�بندی برای �تواند م که است مدل ی ایجاد رده�بندی، فرایند هدف
گیرد. قرار استفاده مورد است، ناشناخته آنها رده�بندی که آینده فقره�های
ساخت �شود، م استفاده گسترده طور به که رده�بندی �های نی ت از ی
رده�بندی قوانین کشف برای �توان م را آن�ها است. تصمیم درخت�های
سيستماتي کردن تقسیم با داده، مجموعه ي منتخباز ویژگ ی برای

درخت�هاي داد. قرار استفاده مورد داده، مجموعه این در اطالعاتموجود
رده�بندی مدل�های ساخت برای که هستند ابزارهای از ی نیز تصمیم
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درخت ی ١.١ ل ش اند. شده انتخاب نرم�افزار مهندس زمینه در
مولفه�های شناسای سازوکار ي ارائه�ي برای که �دهد م نشان را رده�بندی
ساخته آن، سیستم و مولفه �های ویژگ اساس بر خطرناک نرم�افزاری
قانون �توانیم م شده، داده اساسدرختتصمیم بر بنابراین، است. شده
�کند، م کم مولفه ی در خطاها مورد در تصمیم�گیری به که را زیر

کنیم: استخراج
IF (# of data bindings > 10) AND (it is part of a non real-time system)
THEN the module is unlikely to have errors

رارشونده ت وهاي ال کاوش و انجمن قوانین •
است؛ کرده جلب خود به را بسياري عالقه�مندی انجمن قوانین کاوش
بالقوه مفيد اطالعات ارائه�ي برای مختصر روش ی قوانین، که چرا
انجمن است.قوانین درک قابل نهای کاربران توسط راحت به که است
�دهد. م نشان را داده مجموعه ي �هاي ويژگ بین اساس ” ”همبست

�شوند: م ارائه زير ل ش به �ها همبست این
A → B

دارند. اشاره اساس ��های داده در ��ها ویژگ از مجموعه�اي به B و A که
مجموعه ی در اطالعاتبراساسانطباق استخراج برای آن��ها بنابراین،
کارنامه��يخطاهای تحلیل و تجزیه مثال، عنوان به ��شوند. م استفاده داده
بین روابط ��تواند م شده��اند، کشف نرم��افزاری مولفه��های در که سيستم
دسته و افزاری نرم�� مولفه ��های ویژگ اساس بر را استنتاج رویدادهای
بود: خواهد زیر فرم به قاعده��ای چنین کند. استخراج خطاها ��بندي��های
(large/small size, large/small complexity, number of revisions ) → (inter-
face error, missing or wrong functionality, algorithms or data structure
error etc.)

داده��ها. تشريح و سازی خالصه •
داده خاص رده ی براي داده ��های ویژگ از خالصه��ای داده��ها تشريح
گردآوری کاربران توسط مشخصشده نيازهاي اساس بر داده��ها است.
وها ال از مجموعه��ای کشف برای ��توانند م ��ها نی ت این ��شوند. م
��کنند، م برآورده را خاص ��های ویژگ که نرم��افزار مهندس مخازن از

شوند. استفاده
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خطرناک. افزار نرم های مولفه شناسای برای بندی رده درخت :١.١ ل ش

انحراف. و تغییر تشخیص •
از داده��ها در تغییرات مهم��ترین کشف بر انحراف، و تغییر تشخیص
این بنابراین دارد. تمرکز است، شده گیری اندازه قبال که مقادیري
تفاوت��هاي شناسای یا منبع تغییراتکد شناسای به ��توانند م ��ها نی ت
کنند. کم نرم��افزار مهندس مخازن از شده استخراج وهای ال بین

انواع بردن کار به و باال داده��کاوی وظایف انجام برای مختلف ردهای روی
مختلف جنبه��های از را ها نی ت آنها اند. شده داده توسعه ها داده مختلف
یادگیری و، ال شناخت جمله از داده��ها، تحلیل و تجزیه و داده��ها مدیریت
��برند. م کار به مفهوم و متن تحلیل و تجزیه اطالعات، بازیاب آمار، ماشین،
معرف داده��کاوی از خاص مورد ی عنوان به متن) (کاوش متن��کاوي
مهندس مخازن دارد. اشاره متن از اطالعات استخراج فرايند به و ��شود م
گزارش��های ، پست لیست��های منبع، کد مانند متن اطالعات شامل نرم��افزار،

است. اجرا کارنامه��ي و ال اش
نرم��افزار مهندس در مهم فعالیت��های از بسیاری برای متن منابع کاوش
پیش��بین و شناسای مخزن؛ اجزای بازیاب نيازها؛ ردیاب است: ضروري
کار به روش��های غیره. و آزمایش ؛ نرم��افزار هداری ن نرم��افزار؛ ��هاي ناکارای
ي به متون تبدیل به نیاز معموال کاربرد، به بسته متن��کاوي، در شده گرفته
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کاوی. متن در متن پردازش و سازی ذخیره پردازش، پیش :٢.١ ل ش

ذخیره��سازی مثال عنوان به ��تواند م که دارند، واسط حد ساختاری نمایش
باشد. خاص شماي ی اساس بر داده، اه پای مدیریت سیستم ی در متون
ساخت نيمه واسط حد فرم ي است بهتر ردها، روی از بسیاری در اگرچه
ی قالب در مستندات نمايش مثل مثال براي شود، هداري ن نيز متن يافته��ي

مورد ��توانند م گراف ��های نی ت و جامعه تحلیل و تجزیه آن در که گراف،
��های نی ت به نیاز متن��کاوي کاری، اهداف از مستقل گیرند. قرار استفاده
به را مستندات ��های ویژگ کم و کیف تحلیل معموال که دارد پردازش پیش
پردازش پیش تحلیل مراحل مهمترین نمودار ،٢.١ ل ش در ��آورد. م همراه

است. شده داده نشان متن��کاوي ��های نی ت مهمترین همچنین و
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٢ فصل

نرم��افزار مهندس اطالعات

مورد نرم��افزار مهندس در داده��کاوی ��های نی ت توسط که داده��های ماهیت
پايه��اي روش��های از متمایز روش عنوان به ��تواند م ��گیرند، م قرار استفاده
در ��گذارد. م تاثیر پس��تحلیل همچنین و پیش��پردازش بر زیرا کند، عمل
براي داده��کاوی که را نرم��افزار مهندس اطالعات از مختلف منابع ما ادامه،
تا ��کند م تالش همچنین ارائه اين �دهیم. م ارائه است رفته کار به آن��ها

کند. س منع پردازش برای را داده��ها تهیه��ي سخت

مستندات ١.٢
آن کنار در اما هستند برخوردار زیادی اهمیت از نرم��افزاری مستندات داده��های
برخوردارند. داده��کاوی ��های نی ت پردازشتوسط برای نیز باالی پیچیدگ از
بزرگ یر میان ی منبع، کد مستندات و سیستم مدیریت کاربردی، برنامه
��دهند. م يل تش کاوشنرم��افزار و تحلیل و برایتجزیه ان رای متن مستنداتو
برای مقدار ارزش��ترين با را آن ��توان م که متن، اطالعات قسمت�هاي میان از
نرم��افزار، توضیحات به ��توان گرفت،م نظر در کاوش ��های نی ت در استفاده
مدیریت به مربوط مسائل کاربر، راهنمای اندازی، راه و استفاده ربندی پی
بر عالوه کرد. اشاره سازگاری به مربوط مسائل و مجوز سيستم، به ورود فایل،
داده منبع نقش است ن مم نیز داخل مستندات نرم��افزار، خارج مستندات
اسناد، از مختلف دسته��ي چند در مستندات اکثر اگرچه کنند. بازی را مهم
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��ام��ال اچ��ت متن، و چين حروف سیستم های فایل حمل، قابل سند قالب مانند
الزم استفاده، مورد متن داده��های و اسناد انواع تنوع به توجه با ��گيرند. م قرار
از استفاده به قادر که اسناد، اطالعات برای پیش��پردازش مولفه ی که است
باشد. داشته وجود است، درباال شده ذکر اسناد انواع تمام تجزیه��کننده��های
داده��های دارد، قرار نرم��افزار مستندات در که اطالعات مهم منابع از ر دی ی
دستورالعمل��های همچنین و ل��ها، ش دستورالعمل��های است. چند��رسانه��ای
در شده اضافه اطالعات مقدار عنوان به ��توانند م هم تصویری، و صوت
باید چندرسانه��ای کاوش ��های نی ت مواردی، چنین در شوند. گرفته نظر
کل هزینه��های افزایش و پس��پردازش، و پيش��پردازش گرفتن عهده به برای

گیرد. صورت پردازش

نرم�افزار ربندی پی مدیریت اطالعات ٢.٢

است ن نرم��افزار١مم ربندی پی مدیریت سیستم��های از آمده وجود به داده��های
ردیاب حسابداریوضعیت، ، مدل��هایطراح مستندات، نرم��افزاری، کد شامل
با همراه نظرات و (مستندات نظر تجدید کنترل داده��های همچنین و نقص
کنترل سیستم از مستقل باشند. تصویبشده) CV S در نرم��افزاری های نسخه
بزرگ SCM دسترس در داده��های مقدار توزیع��شده) یا (متمرکز پایه نسخه
نیاز مورد نرم��افزار دامنه از تمیز درک و دقیق مطالعه ي بنابراین و است
SCM داده��هاي اکثر ��شوند. م هداری ن داده��ها ارزشمندترین نتیجه در است،

است. یافته ساختار متن ها
یری چشم رشد سال��هایگذشته در متمرکز٢ غير منبع مدیریتکد سیستم��های
داده��های نرم��افزار، مهندس محققان به ��توانند م DSCMها است. داشته
نرم��افزاری فرآیندهای تا ��سازند م قادر را آن��ها که دهند ارائه مفید و جدید
شوند. کاوش دقت با باید DSCM داده��های حال این با کنند. درک بهتر را
سیستم��های در شده استفاده اصطالحات معنای در های تفاوت که آنجا از
ن مم بالقوه��ای تله��هاي دارد، وجود غیر��متمرکز و متمرکز منبع کد مدیریت

باشند. داشته وجود داده��ها این تحلیل و تجزیه در است
Software configuration management systems (SCMs)١

Decentralized source code management (DSCM)٢
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منبع کد ٣.٢

داده��ها از مهم منبع ��تواند م نرم��افزار مهندس در داده��کاوی براي منبع کد
برای منبع کد از نرم��افزار، مهندس در داده��کاوی متنوع کاربردهای باشد.
نرم�افزار اجزای تحلیل و تجزیه و برنامه درک نرم��افزار، هداری ن به کم
��گیرد. م قرار بحث مورد ٣ فصل در ردها روي این جزئیات کرده��اند. استفاده
آنجا از است، هشدار ی همیشه دست، در منبع کد براي اولیه پیش��پردازش

باشد. دسترس در بايد مربوطه منبع کد زبان برای تجزیه��کننده ی که
مشاهده يافته ساختار متن عنوان به ��توان م را منبع کد تجزیه، از پس
شامل منبع کد براي داده��کاوی ��های نی ت از استفاده مرکزی جنبه��های کرد.
انتشار پیش��بین تغييرات، تاريخچه��ي کاوش طریق از آینده تغییرات پیش��بین
تراکم پیش��بین همچنین و نهان تاریخچه از حاصل نقص��های تغییرات،

است. منبع کد فایل��های در نقص

اجرا ردیاب و شده کامپایل کد ۴.٢
استفاده برای زین جای داده منابع از ی هدف، کد قالب در کامپایل��شده کد
به کامپایل��شده کد همچنين است. نرم��افزار مهندس در پايا تحلیل و تجزیه از
تشخیص به کم منظور به داده��کاوی ��های نی ت براي داده منبع ی عنوان
اصول این، بر عالوه است. گرفته قرار استفاده مورد مخرب نرم��افزارهای
کم منظور به ��گرا ش اجراي قابل برنامه��هاي در طورگسترده به وب کاوش
ام هن است. شده استفاده وس مع مهندس روش��هاي برای برنامه درک به
از ای زنجیره ��گیرند، م قرار آزمایش مورد نرم��افزاری اجزای و مولفه��ها که
وي ال استخراج ��شوند. م ثبت اجرا٣ ردیاب در که ��دهد م رخ رويدادها
کم منظور به پویا تحلیل و تجزیه چارچوب تحت اجرا ردیاب در نیز اجرا

است. شده استفاده نرم��افزاری سیستم��های ردهای عمل استخراج به
execution traces٣
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موضوع ردیاب و ال اش داده�های اه پای ۵.٢

گزارشموضوع مهمترین موضوع۵، ردياب يا ال۴ ��داده��هايگزارشاش اه پای
اه�� پای ��های (چندتاي یافته ساخت داده��های هستند. نرم��افزاری سیستم��های در
زمان / تاریخ و گزارش��دهنده جزئیات موضوع، ی توضیحات شامل داده)
��داده��های اه پای در ��توانند م که استانداردي��اند اطالعات نوع سه که هستند
برای گذشته در ماشین یادگیری ��های نی ت شوند. یافت موضوع ردیاب
��داده اه پای کردن پاک ال��ها، اش به برنامه��نویسان تخصيصصحیح پیش��بین
در که نرم��افزاری مولفه��های پیش��بین حت یا مشابه، خطاي ی ظهور از
موفقیت��آمیزي طور به بوده��اند، شده گزارش ال��هاي اش اثر تحت زمان همان

است. شده استفاده

پست هاي لیست ۶.٢

پست لیست��های باز، متن نرم��افزارهای ویژه به و بزرگ، نرم��افزاری سیستم��های
لیست��هاي ��دهند. م ارائه برنامه��نویسان و کاربران بين ارتباط پل عنوان به را
متن��های از زيادي حجم حاوی زیرا ��آيند، م شمار به سخت داده��ي ، پست
بيرون داده��ها از ��توان م راحت به را نویسنده و پیام گراف��های هستند. آزاد
که جاي آن از زيرا است سخت آن��ها محتواي تحلیل و تجزیه اما کشيد،
و اولیه بحث��های بررس به نیاز شده��اند، یل تش پاسخ��هاي از پیام��ها احتماال
لیست- در داده��کاوی کاربردهای ��شود. م مطرح پست لیست��های در قبل یا
مورد موضوعات متن خوشه��بندي متن، تحلیل و تجزیه شامل پست های
و پروفایل��ها کردن برجسته برای پیام��ها زبان��شناس تحلیل و تجزیه و بحث،

نیست. این��ها به محدود اما ��شود، م برنامه��نویسان شخصيت ��های ويژگ

Bug۴
Issue-tracking۵
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٣ فصل

نرم مهندس برای کاوی داده
افزار

برای آن کارای و داده��ها زیاد حجم با مقابله برای داده��کاوی توانای به توجه با
به تحقیقات کارهای از تعدادی در داده��کاوی دانش، پنهان وهای ال شناسای
، ال��زدای اش ، مقياسصنعت نرم��افزار هداري ن از پشتیبان برای راه عنوان
براي نرم��افزار مهندسان به ��توانند م کاوش نتایج است. شده ارائه آزمايش
شناسای رایج، االت اش رده��بندی و استخراج نرم��افزار، خراب از یری پیش
کشف نقص، داده��های تحلیل و تجزیه کتابخانه، ی در رده��ها بین روابط
خودکار��سازی ترتیب همین به و منبع کد در شده استفاده دوباره وهای ال
و متخصصین داده��کاوی، از استفاده با کل طور به کنند. کم تولید روند
نتایج از و بیاموزند را نرم��افزار مهندس بالقوه��ي اطالعات ��توانند م محققان
با نرم��افزاری سیستم��های تولید و خود پروژه��های بهتر مدیریت براي کاوش
استفاده ��شوند، م داده تحویل شده تعيين بودجه��ي و زمان در که باالتر کیفیت
کاوش ردهاي روي اصل ��های ویژگ مورد در بعدی، بخش��های در کنند.
آن��ها از استفاده نحوه��ي و گرفته��اند قرار استفاده مورد نرم��افزار مهندس در که
به توجه با را ردها روی ما ��کنيم. م بحث نرم��افزار، مهندس حيات چرخه در
که کاوش ��های نی ت و ��کنند م کم آن��ها که نرم��افزاري مهندس وظایف

��کنیم. م رده��بندی ��کنند، م استفاده آن��ها
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نيازها استخراج و ردیاب در شده استفاده کاوش های رد روي :١.٣ جدول
کاوش رد روی ورودی داده ها داده تحلیل نتایج
بندی رده مستندات نیازها

اطالعات بازیاب پست لیست�های و SCM نیازها
اطالعات سازی خالصه CV S کارنامه

نيازها استخراج و ردياب ١.٣

تحلیل و تجزیه ��های نی ت بردن کار به ون چ درباره��ي ما بخش این در
انجام تحقيقات ��کنیم. م بحث نیازها سیستم ردیاب یا استخراج براي داده��ها
اشاره آن سطح باالترين با داده��کاوی به نیازها تحلیل و تجزیه زمينه��ي در شده
یادگیری آمار، از مرتبط و خاص متدلوژی��های و فعالیت��ها جمله از ��کنند، م
مورد ��های نی ت اصل ��های ویژگ ١.٣ جدول اطالعات. بازیاب و ماشین

��کند. م خالصه را زیر در بحث

بندی رده ١.١.٣
پایین سطح و باال سطح نیازهای از بهره��برداری بهبود بر جديد، رد روی ی
آن��ها خاص، طور به است. شده متمرکز اطالعات بازیاب از استفاده با
در فردی نيازهاي و طراح عناصر اجتماع عنوان به را مستندات جهان
بین شباهت��هاي کردن پیدا به را نیازها ردیاب مساله آن��ها و ��گیرند م نظر
��کنند، م اشت ن پایین سطح و باال سطح نيازهاي برداري فضای نمايش
به ��دهند. م کاهش اطالعات بازياب وظیفه��ي ی به را آن ترتیب این به
ی رفتار بر موثر عوامل کشف بر محققان مطالعه، این گسترش عنوان
مهندس در داده��کاوی ابزارهای از آمده بدست نتایج با کار ام هن در ر تحلیل
دقت شده��ي تایید فرضیه��ی براساس تحقیق تمام کرده��اند. تمرکز نرم��افزار
شده تولید ��هاي ردیاب دقت بر رایانه توسط شده تولید کاندیدای ��هاي ردياب
ونه چ که ��دهد م نشان مطالعه این است. ��گذارد، م تاثیر ر تحلیل توسط
سطح نیازهاي ��اطالعات، بازیاب از استفاده طریق از که ابزارهای رد عمل
ی توسط شده مصرف زمان بر ��کنند، م استخراج را پایین سطح و باال

نتایج ��گذارد. م تأثیر آن رد عمل بر همچنین و بازخورد ارائه��ي برای ر تحلیل
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زمان بازخورد در کم فراخوان١ داده��کاوی سیستم-های که ��دهند م نشان
تعداد به منجر نيز باال فراخوان موازي، طور به دارند. ر تحلیل شده��ي مصرف
نيازها از زیادی تعداد ر تحلیل ��شود م باعث که ��شود م مثبت��کاذب٢ زیادی
نشان شده گزارش نتایج کل طور به کند. مبهم را فراخوان و دهد کاهش را
سطح ی در هم با را فراخوان و صحت٣ که دارد تمایل ر تحلیل که ��دهند م

دارد. ه ن

اطالعات سازي خالصه ٢.١.٣

داده��هاي اعتبارسنج برای نرم��افزار مهندس در متن��کاوي ر، دی دیدگاه از
متن��باز نرم��افزار ورودی تغيير فایل��های و CV S ،کارنامه��ي پست لیست��های
را ،۴SoftChange یعن ابزارها، از مجموعه��ای محققان است. شده استفاده
شده ذکر متن��باز نرم��افزار متن منابع داده��هاي اعتبارسنج که کردند ایجاد
پروژه��های از را داده��ها انواع این آن��ها ابزارهای ��کنند. م پیاده��سازی را باال در
و تجزیه از بخش ��کنند. م اعتبارسنج و خالصه��سازی ، بازبین متن��باز،
مشخص را متن��باز پروژه ی برنامه��نویسان فعال��ترین ��تواند م آن��ها تحلیل
طور به SoftChange تحلیل و تجزیه توسط شده دانشجمع��آوری و آمار کند.
ري دي پیش��بین روش��های زیرا است، رفته ن قرار بهره�برداری مورد کامل
یا کنند، تغییر آینده در است ن مم که کدي قطعات به توجه با ��توانند م
گيرند قرار استفاده مورد افراد، و تغییرات اهمیت بین انجمن تحلیل و تجزیه
مقیاس در برنامه��نویس، فعال��ترین توسط شده ثبت تغییرات همه��ي آيا (یعن

است؟). بوده مهم بقيه اندازه��ي به عمل در و

تولید تحلیل و تجزیه ٢.٣
به کم برای استفاده مورد کاوش ردهای روي از کل مرور ی بخش، این
جدول٢.٣ در ردها روي این اصل ��های ویژگ ��کند. م فراهم را تولید روند

شده��است. خالصه
Recall١

False negative٢
Precision٣

http://sourcechange.sourceforge.net/۴
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نرم�افزار توسعه در استفاده مورد کاوش های رد روی :٢.٣ جدول

کاوش رد روی ورودی داده ها داده تحلیل نتایج
بندی خوشه منبع کد افزار نرم فرایندهای

متن بازیاب بندي، رده منبع کد ، SCM ها ال اش ردیاب
رارشونده ت وهای ال کاوش نقص نقص تصحیح

انجمن قوانین داده تالش قوانین
انجمن قوانین وابست گراف برنامه نادیده�گرفته�شده شرط�های

بندی خوشه ١.٢.٣
شده استفاده تولید فرایندهای کشف برای نرم��افزار مهندس در نیز متن��کاوي
ابزارها، عوامل، روابط مانند رويدادهاي شامل نرم��افزاری فرایندهای است.
است جريان کنترل ساختارهای توسط شده سازمانده فعالیت��های و منابع
راري ت موازی، سری، صورت به رويدادها از مجموعه این ��دارد، م بيان که
کشففرآیند ��شود. م اجرا انتخاب طور به مجموعه��ها از ی یا ��شوند م اجرا
و ارتباطات رونوشت��هاي منبع، کد مثال عنوان (به را تولید منابع نرم��افزار،
رويدادهاي از دنباله��ای کشف آن هدف و ��گيرد م ورودی عنوان به غیره)
محققان است. شده آن��ها تولید به منجر که است وظایف کننده مشخص
نرم��افزارهای وب مخازن نرم�افزاری فرایندهای کشف برای نوآورانه روش ی
تحلیل متن، استخراج ��های نی ت شامل آن��ها روش داده��اند. ارائه متن��باز
فرایند اساس بر و است اجتماع ه��های شب تحليل و وتجزيه موجوديت
استفاده با رده��بندی اصالح خودکار روش��های است. موجوديت رده��بندی��های
روش این که طوری به گیرد، قرار استفاده مورد ��تواند م متن��کاوي وظایف از
است. رده��بندی عامالن و منابع ابزار، اقدامات، به شدید وابست مستلزم
باز نرم��افزار متن منابع روي متن خوشه�بندی از استفاده ��تواند م مثال ی
برچسب�های از ناش رده��بندی برای جدید کانديداي فقره��هاي استخراج و

باشد. خوشه��ای
را Apache دهنده توسعه پست لیست��هاي ورودی، متن عنوان به آن��ها
بیش افراد از بسیاری زیرا است، موجوديتضروری تحليل کرده��اند. استفاده
از که اجتماع گراف ازساختن پس ��کنند. م استفاده مستعار نام ی از
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تحلیل ی آن��ها است، شده ساخته پاسخ��دهنده و فرستنده بین ارتباطات
بین قوی رابطه��ي مانند مهم واقعا یافته��های به و دادند انجام اجتماع ه شب
تحلیل و تجزیه این، بر عالوه رسیدند. منبع کد فعالیتسطح و ایمیل فعالیت
نشان بحث��ها در را (افراد) مهم گره��های سطح، این در اجتماع ه��های شب
بود،اما دخیل روش این در ارتباط و گراف تحلیل و تجزیه اگر��چه ��دهد. م
��های نی ت سایر یا PageRank مانند گره��ها، رتبه��بندي ��های نی ت از استفاده

نشدند. انجام Spreading Activation مانند گراف پردازش

بندی رده ٢.٢.٣
مدیریت برای تنها نه که ��کنند م ذخیره را غن اطالعات منبع، کد مخازن
��دهد م دست به نیز دقیق گزارش ی ه بل است، مفید منبع کد ساخت و
به مربوط اطالعات است. کرده پیشرفت توسعه طول در منبع کد ونه چ که
همان��طور همچنین ��شود. م ذخیره مخزن در منبع کد refactoring از شواهدی
ثبت ل مش اصالح برای شده انجام تغییرات ��شوند، م رفع ال��ها اش که
راه ي ��شوند، م اضافه ��منبع کد به جدید های API که همان��طور ��شوند. م
��شود. م داده توضیح منبع، کد در ضمن صورت به آن��ها از استفاده مناسب
استخراج که است ��های نی ت و ابزارها توسعه��ي چالش��ها، از ی سپس،

��دهند. م انجام خودکار طور به را مفید اطالعات این از استفاده و
که ��کند م استفاده داده��هاي از که است شده پیشنهاد روش ی [۵۶] در
تجزیه ��های نی ت بهبود برای منبع کد مخزن از شده کاوش ال��هاي اش رفع
رد روی ی این ��کند. م توصیف را ال��ها اش کردن پيدا براي پايا تحلیل و
براي نرم��افزاری پروژه ی منبع کد تغییر تاریخچه از که است مرحله��ای دو

��کند. م استفاده ال��ها اش جستجوی بهبود
نرم��افزار در که است ال��هاي اش انواع شناسای فرآیند، این در گام اولین
پروژه برای شده ذخیره تاریخ داده��هاي کردن بررس هدف شده��اند. رفع
ونه چ و دارند وجود داده��هاي چه که بفهميم بتوانيم تا است، نرم��افزاري
ال��هاي اش از بسیاری باشند. مفید ال��ها اش یافتن وظيفه��ي در است ن مم
و تجزیه توسط شناسای برای خوب نامزد��هاي ،CV S تاریخچه��ي در موجود
هستند. تابع بازگشت مقادير بررس و NULL اشاره��گر بررس آماری، تحلیل
ایده است. يافته��ها اين وسيله��ي به ال اش يابنده��ي ی ساختن دوم گام
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دانش اين اساس بر تابع، ي بازگشت مقدار ��کننده��ي بررس ي که است این
يابد. توسعه است، شده رفع گذشته در بار چند ال اش از خاص نوع ی که
مقدار آن��ها در که ��گردد م مواردی دنبال به ��کننده بررس این خالصه، طور به
استفاده منبع کد در يرد، ب قرار آزمایش مورد ه ازاين قبل تابع ی بازگشت
به آن دادن پاس معنای به ��تواند م بازگشت مقدار ي از استفاده شود.
ي از بخش عنوان به آن از استفاده تابع، ی به تابع شناسه ی عنوان

آن دوباره��ي مقدارده یا باشد اشاره��گر ی اگر آن مقدار ارزیاب محاسبه،
توسط وقت هيچ بازگشت مقادیر که مواردی همچنین باشد. آزمایش از قبل
مقدار ی کردن آزمايش ��شوند. م بررس ��شوند، نم ذخیره فراخوان تابع
بازگشت مقدار به جریان کنترل تصمیم ي که است آن معن به بازگشت

دارد. اطمينان
بازگشت مقدار هداری ن متغیر روي داده جریان تحلیل ی کننده بررس
مورد آزمایش از قبل مقدار اين آیا که اين تعیین منظور به فقط ��دهد، م انجام
مقدار که را اصل متغیر ، سادگ به آن خیر. یا است گرفته قرار استفاده
متغیر آن از بعدی استفاده و ��کند م شناساي ��شود، م ذخیره آن در بازگشت

��کند. م تعیین را
زیر دسته��های از ی در که را هشدارهای ��کننده بررس این این، بر عالوه

��کند: م دسته��بندی ��یابد، م

��شوند، م گرفته نادیده کامل طور به ��ايکه بازگشت مقادیر برای هشدارها •
نشده استفاده هرگز اما باشد شده ذخیره بازگشت مقدار که حالت یا

باشد.

استفاده محاسبه ی در که ��اي بازگشت مقادیر برای هشدارها همچنين •
قرار آزمایش مورد جریان کنترل عبارت ی در که اين از قبل ��شوند م

یرند. ب

عنوان به گيرد، قرار آزمایش مورد که اين از قبل که ��اي بازگشت مقدار هر
هر بازگشت مقدار همچنین و ��شود، م داده پاس تابع ی به تابع شناسه ی
��شود. م گذاری پرچم ��گیرد، م قرار ارجاع مورد آزمایش بدون که اشاره��گري
تجزیه روند ��شوند م باعث که دارند وجود توابع از انواع حال این با
که اين کردن مشخص کنند. توليد کاذب مثبت هشدارهای پايا، تحلیل و
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سخت ، قبل دانش بدون شود، بررس نيست نياز تابع کدام بازگشت مقدار
تجزیه نتایج بهبود باعث ��توانند م منبع کد مخزن کاوش ��های نی ت است.
و منبع کد مخزن از آمده بدست داده��ي خاص، طور به باشند. پايا تحلیل و
استفاده��ي وی ال تعیین برای ��کنيم، م کاوش ما که نرم��افزار فعل نسخه از

��شود. م استفاده تابع هر برای واقع
اه پای در شده فهرست ال��هاي اش که است شده مشاهده ، کل طور به
منبع کد تغییرات تاریخچه��ی بررس توسط که آن��هاي و ال اش داده��هاي
همه��ي نرم��افزار، مخازن متفاوتهستند. انتزاع سطح و نوع در يافتشده��اند،
نتیجه در و ��کنند م ثبت را تولید فرآیند از مرحله هر در شده رفع ال��هاي اش
که است شده ثابت بنابراین، ��دهند. م ارائه را مفیدی بسیار اطالعات آن��ها
بدست داده��هاي که زمان ال، اش تشخیص ��های نی ت برای سیستم ی
است. موثرتر ��کند، م کاوش خودکار صورت به را منبع کد مخزن از آمده

شونده رار ت وهاي ال کاوش و انجمن قوانین ٣.٢.٣

قوانین استخراج ��های نی ت از که است شده پیشنهاد [۴۴] در رد روی ی
نرم��افزاری نقص��های ��کند. م استفاده نقص داده��های تحلیل برای انجمن
داده��ينقصجمع��آوری است. تغییراتطراح مشخصاتو ال��ها، اش شامل
از شرح مانند هستند اسم مقیاس متغیرهای تحلیل، و تجزیه تحت شده
فاصله مقياس متغير همچنین و آن وضعیت نقصو رفع برای اولویت نقص،
کاوش روش ی نقص. تصحیح مدت طول و تالش به توجه با نسبت، و
کردن ار آش و مفید اطالعات استخراج برای يافته گسترش انجمن قوانين

است. شده گرفته کار به نقص، اصالح تالش با مرتبط قوانین
قوانین کشف برای گراف کاوش ��های نی ت از استفاده پیشنهاد محققان
دهنده��ي نشان که نقض قوانین کشف براي و کد پایه ی در ضمن شرط
نويس برنامه قوانین و برنامه��ها آن��ها دادند. است،را شده گرفته نادیده شرط
��هاي ني ت از سپسآن��ها نمايشدادند. وابست قالبگراف��هاي در را شرط
رارشونده ت فقره��های مجموعه کاوش و رارشونده ت زيرگراف��های کاوش
��های فراخوان هاي پس��شرط و پیش��شرط��ها شامل شرط قوانین کشف براي

��کنند. م استفاده قوانین آن نقض��هاي کشف همچنين و تابع

١۶



افزار نرم تست در شده استفاده کاوش های روش :٣.٣ جدول
کاوش رد روی ورودی داده ها داده تحلیل نتایج
بندی رده افزار نرم سیستم I/O های متغیر تابع آزمایش�کننده ه شب
بندی خوشه اجرا پروفایل�های اجرا پروفایل�های خوشه�های

بندی رده بندی، خوشه برنامه اجراهای نرم�افزار رفتار رده�بندهای

کردن آزمایش ٣.٣
نرم��افزار آزمایش��کنندگان توسط استکه اساسآزمايش��های بر نرم��افزار ارزیاب
قابل تالش��های با آزمايش ��های خروج ارزیاب بنابراین است. شده طراح
مشخصات از اغلبدانشناقص که است، مرتبط انسان آزمایش��کنندگان توجه

دارند. نیازها
نرم��افزار از اطالعاتمفید استخراج برای ��توان م را داده��کاوی ردهای روی
طور به کند. کم نرم��افزار تست به ��تواند م که برد کار به آزمایش، مورد
برای ��تواند م آزمایششده، نرم��افزار از شده ايجاد داده��کاوی مدل��های خاص،
آزمون��های از مجموعه��ای طراح مشخصاتناقص، و شده گم مقادير بازیاب
کردن منتشر ام هن در نرم��افزار ��های خروج بودن درست ارزیاب و رگرسیون
باید رگرسیون تست کتابخانه ی شود. استفاده سیستم جدید نسخه��های
سیستم رد عمل ن مم جنبه��های تمام که باشد تست تعداد حداقل ي شامل
جديد، رگرسیون تست��هاي موثر طراح از اطمینان برای �دهد. م پوشش را،

دهد. پوشش را موجود سیستم ی واقع نیازهاي بايد
تحلیل و تجزیه را سیستم مشخصات باید آزمایش��کننده ی بنابراین،
سیستم اجرای نتایج و دهد انجام را سیستم منبع کد ساختاری تحلیل کند،
مشاهده آزمایش، مورد نرم��افزار در خروج ورودی روابط تعریف برای را
نرم��افزار تست زمینه در که را داده��کاوی اصل ��های نی ت ٣.٣ جدول کند.

�کند. م خالصه ��گیرند م قرار استفاده مورد
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بندی خوشه ١.٣.٣
مجموعه��ای انتخاب برای را خوشه تحلیل روش��های که ر، دی رد روی ي
استخراج ��گیرند، م قرار ارزیاب مورد نيازها از تبعيت برای که اجراها از
استفاده ۵ اجراي پروفايل��هاي مجموعه��ي ي از پيشنهادي رد روي ��کند. م
نرم��افزار آزمايش تحت نسخه��ي اجراي ��شوند، م تعريف ونه اين که ��کند م
خوشه��بندی وریتم ال برنامه. ورودي��هاي از شده داده مجموعه��ي ي روي
��شود. م استفاده مشابهشان ��های ویژگ اساس بر پروفایل��ها کردن فیلتر برای

��شوند. م انتخاب خوشه��ها نتايج از اجرای پروفایل��های سپس
برنامه��ها اجراهاي از مجموعه��ای تحلیل و تجزیه آن هدف که ردی روی
با است. شده پیشنهاد [٨] در است، نرم��افزار رفتار رده��بندهاي تعریف و
مورد پروژه��ها پروفایل��های کدگذاری برای مارکف مدل مطالعه، این به توجه
فردی، برنامه��های اجراهای مارکف مدل��های سپس ��گیرد. م قرار استفاده
روند است. شده خوشه��بندی زنجیره��ای، خوشه��بندی وریتم ال از استفاده با
رده��بند��های سپس و کند جمع را برنامه مشابه اجراهای دارد قصد خوشه��بندی
ی عنوان به خود��راه��اندازی۶ همچنین کند. تعریف را برنامه رفتار موثر

طور به یادگیری رده��بندهاي نتيجه در ��شود، م استفاده فعال یادگیری ني ت
شناسای با روش اين خاص، طور به ��گيرند. م قرار آموزش تحت مداوم
را رده��بندها سپس و ��کند م کم رده��بندها به جدید آموزش نمونه��های
بازآموزی ، آموزش نمونه��هاي از گسترده��ای مجموعه��ي از استفاده با ��توان م

کرد.

بندی رده ٢.٣.٣
داده��های ورودیخروج تحلیل و تجزیه خودکار��سازي هدفآن که رد روی ی
شده پیشنهاد [٣۵] در که است، داده��کاوی متدولوژي ي براساس اجرا
ساختار دارای که است فازی٧ اطالعات ه شب بر مبتن متدولوژي این است.
تعداد ي ریشه، گره��ي شامل ه شب اجزای است. نظیری ب درخت��مانند
و شده) انتخاب ورودی هر برای الیه (ی پنهان الیه�های از تغییري قابل

execution profiles۵
Bootstrapping۶

info-fuzzy network (IFN)٧
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فازی اطالعات ه شب ساختار از مثال ی :١.٣ ل ش

ي است. ن مم خروج مقادیر نشان��دهنده��ي که ( (خروج هدف الیه
قرار استفاده مورد (سطح) الیه ی گره��های تمام در مشابه ورودي ویژگ
ویژگ دامنه��ي در (رده) مقدار ی با هدف گره��ي هر که حال در ��گیرد م
مقادیر پیش��بین منظور به فازی اطالعات ه شب مدل اگر است. مرتبط هدف
هم از بازه��هاي هدف، گره��های باشد، شده استفاده پیوسته هدف ویژگ ی

��دهند. م نشان را ويژگ محدوده��ي در اشتراک) (بدون جدا
l مقادیر از ترکیب نشان��دهنده��ي که است گره��های شامل l پنهان الیه ی
درخت ی در داخل گره��ي ی تعریف مشابه که هستند اول ورودی ويژگ
ارتباطات نشان�دهنده��ي ه شب (پايانه) نهای گره��های است. استاندارد تصمیم
��کنند. م تولید متمایزي ��های خروج که هستند ورودی مقادیر از غیر��افزوده
استنباط نرم��افزاری سیستم ی اجرای داده��های از ه شب ه این به توجه با
احتمال خروج ی هدف، و پایانه گره��ی بین درون اتصال هر ��شود، م
فازی اطالعات ه شب ساختار ١.٣ ل ش ��دهد. م نشان را آزمایش نمونه ی

��دهد. م نشان را
خروج متغیر هر دادن نشان برای جداگانه فازی اطالعات ه شب ی

است. شده ساخته
[٣۵] در شده ارائه فازی اطالعات ه شب بر مبتن محیط اصل مولفه��های

از: عبارتند
مورد سیستم ی یا جزء ی برنامه، ی مولفه این ميراث٨. سیستم •

Legacy (LS)system٨
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��دهد. م نشان نرم��افزار بعدی نسخه��های در را آزمايش

متغیر برایهر پایه برنامه٩.داده��های ��های خروج و مشخصاتورودی��ها •
میراث. سیستم در خروج و ورودی

در مقادیر، از تصادف ترکیبات مولفه، این . ١٠ تصادف تست مولد •
��کند. م تولید ورودی متغیر هر محدوده

مولد مولفه توسط شده ایجاد آموزش موارد مولفه این تست١١. بستر •
��فرستد. م میراث سیستم به را تصادف تست

مولد توسط شده ارائه ورودی��های روی بر فازی اطالعات ه شب وریتم ال
از استفاده با میراث سیستم ی از حاصل ��های خروج و تصادف تست
اطالعات ه شب مولفه ی ��گيرد. م قرار آموزش مورد تست بستر مولفه
ه شب وریتم ال است. شده ساخته خروج متغیر هر برای جداگانه فازی
مولد مولفه طریق از تصادف طور به که را آموزش نمونه��هاي فازی، اطالعات
��ها خروج و ��گيرد م نظر در ورودی عنوان به ��شوند، م تولید تصادف تست
ه وریتمشب ال ��شوند. م توليد آزمايش نمونه هر برای میراث سیستم توسط
ورودی متغیرهای زیرمجموعه��ي تا شود م اجرا رر م بطور فازی اطالعات
را غیر��افزوده آزمايش نمونه��هاي متناظر مجموعه��ي و خروج هر به مربوط
آزمايش سیاست ی از استفاده با واقع آزمايش نمونه��هاي کند. پیدا
��شوند. م توليد شده، تشخیصداده خودکار طور به ارز هم رده�های از موجود،

زدای ال اش ۴.٣
و موفق ریزی برنامه برای اساس بسیار فعالیت افزار نرم در ال اش برآورد
ال اش مخزن در نرم�افزار ال اش به مربوط داده�های تمام است. پروژه صحیح
در جالب اطالعات گیرنده بر در نر�م�افزار ال اش مخزن �شوند. م هداری ن
�تواند م مخزن�ها این در داده�کاوی گیری کار به و است پروژه ی تولید زمینه
داده�کاوی روش ی گیری کار به مثال برای دهد. نشان را جالب وهای ال

Specification of Application Inputs and Outputs (SAIO)٩
Random test generator (RTG)١٠

Test Bed (TB)١١
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زدای ال اش در شده استفاده کاوش های روش :۴.٣ جدول
کاوش رد روی ورودی داده ها داده تحلیل نتایج
احتماالت بندی رده ورودی�خروج های تست منطق تشخیصخطاهای
SVM بند رده برنامه اجراهای منطق ال�های اش

تصمیم بندی،درخت رده نتیجه و اجرای پروفایل�های ست�ها ش تصمیم درخت
انجمن قوانین منبع کد فراخوان استفاده وهای ال

کار به ال اش مخزن در نرم�افزار ال اش تشخیص برای �تواند م ، بین پیش
با دارد برآورد به نیاز که ال اش توضیحات و خالصه کار ابتدای در رود.
این برای و مقایسه ال اش مخزن در موجود ال�های اش توضیحات و خالصه
نیاز مورد زمان محاسبه بعدی گام �شود. م استفاده وزن تشابه مدل از کار
پیش برآورد جهت آن ین میان گرفتن و مشابه ال�های اش تمام اصالح برای

است[۶٠]. ال اش ی شده بین
حافظه به دسترس تناقض��هاي موجب ندرت به برنامه منطق خطاهاي
��هاي نی ت از تعدادی ��کنند. م تولید نادرست ��های خروج اما ��شوند م
مورد نرم��افزار، ال��زدای اش به کم و منطق خطاهای شناسای کاوشبرای

ببینید). را (جدول٣.۴ گرفته��اند قرار استفاده

افزار نرم�� ست��هاي ش ��بندی رده ١.۴.٣

[۴۶] در نرم��افزاری ست��های ش رده��بندی برای خودکار نیمه استراتژی ی
در ست ش m اگر که است ایده این بر مبتن رد روی این است. شده ارائه
که دارد احتمال شود، مشاهده ��شود، م اجرا نرم��افزار که زمان دوره ی ط
F = کنید فرض باشد. کمتري متمایز نقص��های تعداد دلیل به ��ها خراب این
ست ش هر و است شده گزارش ست��های ش از مجموعه��ای {f1, f2, ..., fm}
زیرمجموعه�ی m > k به توان م را F سپس است. نقص ی دليل به تنها
ي توسط Fi در ست��هاي ش تمام که طوری به کرد تقسيم F1, F2, ..., Fk

ست رده��بندیش بخش��بندی، این . k ≥ i که١≤ اند شده ايجاد مشابه di نقص
تقريب برای را استراتژی اصل فازهای ما ادامه، در ��شود. م نامیده واقع

��کنیم: م توصیف واقع ست ش رده��بندی زدن

یا اجرای پروفايل��های توسعه��ي به انتقال و آوری جمع برای نرم��افزار .١
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��شود. م گرفته کار سپسبه و است، پياده��سازيشده شده اجراهایگرفته

تصادف نمونه ي با ستگزارش��شده، ش با متناظر اجرای پروفایل��های .٢
گزارش ست ش هيچ آن��ها برای که ��اي عملیات اجراهای پروفایل��های از
انتخاب برای پروفایل��ها مجموعه��ی این شده��اند. ترکیب است، نشده
گروه��بندي در استفاده برای پروفایل ١٢های � ویژگ تمام از مجموعه زیر ی
ویژگ ی است. گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد مرتبط، ست��های ش
است. آن از عنصر یا خاصیت١٣ ی به مربوط ، اجرای پروفايل ی از
برای شمارشاجرا ی شامل تابع فراخوان پروفايل ی مثال، عنوان به
است. پروفايل از ویژگ ی شمارش هر و است برنامه ی در تابع هر

است: زیر شرح به ویژگ انتخاب استراتژی پس

ایجاد برای ی هر از و کنيد توليد را کاندید ��های ویژگ مجموعه •
از ست��ها ش بين تمايز تشخيص برای و ال رده��بند ي وآموزش

کنيد. استفاده موفق، اجراهای
انتخاب ��دهد،را م دست به را نتایج بهترین که رده��بندی ��های ویژگ •

کنید.

تحلیل و تجزیه از استفاده با شده گزارش ست��هاي ش پروفایل��های .٣
پروفايل��هایشان که ست��هاي ش تا ��شوند م تحلیل و تجزیه خوشه��ای،
شوند. گروه ،٢ فاز در شده انتخاب ��های ویژگ به توجه با است مشابه

مورد آن، اصالح یا تأیید منظور به گروه��ها در حاصل ست ش رده��بندی .۴
��گیرد. م قرار بررس

نرم��افزاری ست��های ش از اولیه��ای رده��بندی فوق، شده توصیف استراتژی
��توانند م اولیه رده��های این کاربر، نیازهاي و کاربرد به بسته ��دهد. م ارائه را
شناسای مناسب طور به نرم��افزاری، ست��های ش تا شوند تقسیم یا شوند ادغام

شوند.
ست��ها ش اولیه رده��بندی برایاصالح درخت، بر مبتن نی ت دو ،[١٩] در

��دهیم. م ارائه را ردها روی این اصل ایده ما زیر در است. شده پیشنهاد
feature١٢

attribute١٣
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ها خوشه مراتب سلسله :٢.٣ ل ش

دندروگرام�ها از استفاده با ست�ها اصالحرده�بندیش ٢.۴.٣

شده پیشنهاد ست ش اولیه دسته��بندی اصالح برای که استراتژی��های از ی
دندروگرام١۴) عنوان به شده (شناخته درخت�مانند نموداري براساس است،
ونه چ که یرند ب تصمیم تا ��کنند م استفاده آن��ها از خاص، طور به است.
تصمیم و شوند تقسیم مجموعه زیر چند یا دو به باید پارچه ی غیر خوشه��های
در خوشه ي شوند. گرفته نظر در بايد ادغام برای خوشه�ها کدام که یرند ب
بین ارتباط��هاي نشان�دهنده��ي که ��شود م زیر��درختنظير ی به دندروگرام ی
دورتري فاصله��ي در خوشه، دو مشترک جد چه هر است. آن زيرخوشه��های
عنوان به ترند. شبيه بهم خوشه دو آن باشد، داشته قرار دندروگرام ريشه��ي از
خوشه��های که دید توان م ٢.٣ ل ش در شده ارائه دندروگرام اساس بر مثال،
ن هم زیر��درخت بزرگترین هستند. مشابه D و C خوشه��های از بیشتر B و A

علت ي با ست��های ش شامل که است زیردرخت بزرگترین خوشه، ي
از برخ است ن مم باشد، درشت حد از بیش خوشه��بندی اگر است. مشابه
ست��های شاملش که بزرگباشند ن درختهم زیر چند یا دو دارای خوشه��ها
زیردرخت��های آن در که سطح در باید چنینخوشه��ای مختلفهستند. علل با
ها زیردرخت این که طوری به شود، تقسیم هستند، متصل آن، بزرگ ن هم
خیل اگر ��دهد. م نشان ٣.٣ ل ش که همانطور ��شوند م تبدیل خواهر دو به
مشابه علل با ست��هاي ش با خوشه��های خواهر دو است ن مم باشد، خوب
شوند ادغام والدینشان سطح در باید (خوشه��ها) خواهران چنین باشند.

.(۴.٣ ل (ش
اولیه رده��بندی اصالح برای شده پیشنهاد استراتژی تعاریف، این اساس بر

dendrogram١۴
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که است های خوشه حاوی A جدید خوشه خوشه. دو ادغام :٣.٣ ل ش
اند. شده معرف A2 و A1 ن هم زیردرخت دو توسط

ریشه با های درخت (زیر جدید خوشه دو خوشه: ی تقسیم :۴.٣ ل ش
مربوط قدیم خوشه در ن هم بزرگ های زیردرخت به ( A12 و A11 های

شوند. م
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است: مرحله سه دارای دندروگرام��ها از استفاده با ست��ها ش

کنید. انتخاب را شود، تقسیم آن به بايد دندروگرام که خوشه��های تعداد .١

در که اجراي دو انتخاب با بودن، ن هم برای را فردی خوشه��های .٢
کنید. بررس هستند، شباهت ب بيشترين با پروفایل��های داراي خوشه
احتمال هستند، مرتبط یا مشابه علل دارای شده انتخاب اجراهای اگر
اجراهای اگر باشند. نیزچنين خوشه در ر دی ست��های ش تمام که دارد
باید و نیست ن هم خوشه ندارند، مرتبط یا مشابه علت شده انتخاب

شود. تقسیم

ست��های ش و نشدند تقسیم ٢ براساسمرحله آن خواهر نه و خوشه نه اگر .٣
��کنیم. م ادغام را آنها داشتند، علت ی بررس مورد

همان به باید شده��اند، تولید تقسیم یا ادغام عمليات توسط که خوشه��های
بدهند. را بازگشت ادغام یا تقسیم ان ام که شوند، تحلیل و تجزیه شیوه

بندی رده درختان از استفاده با پاالیش ٣.۴.٣
ی ساخت بر مت اران، هم و فرانسیس توسط شده پیشنهاد دوم نی ت

رده��بندی، درخت ی است. ناموفق تشخیصاجراهای برای رده��بندی درخت
است. دودوی درختتصمیم��گیری ي ل ش به استکه وي ال رده��بند نوع
که ��شود م برچسب��گذاری رابطه��ای عبارت ی با درخت در داخل گره هر
تقسیم مقدار ی با را است، شده رده��بندي که ��اي ش از عددی ویژگ ی
پیش��بین مقدار با درخت از برگ هر ر، دی سوی از ��کند. م مقايسه ثابت،
است. آن نشان��دهنده برگ که است رده��ای که ��شود م گذاری برچسب شده��ای
برگ به ریشه از را درخت باید ما باشد، شده داده رده��بندی درخت اگر
از قبل پيمايش از گام هر در کنیم. رده��بندی را ش ی تا کنيم، پيمايش
ش که ام هن ��کنیم. م ارزياب را فعل گره عبارت مقدار برگ، به رسیدن
پیش��بین رده عنوان به برگ آن شده��ي پیش��بین مقدار ��رسد، م برگ ی به

��شود. م گرفته نظر در ، ش این برای شده
ست ش و موفقیت رده دو ما نرم��افزار، ست ش رده��بندی مساله��ي مورد در
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برایساخت درخترگرسيون١۵ و رده��بندي وریتم��های ال ��گیریم. م نظر در را
گرفت. قرار استفاده مورد نرم��افزار، ست��های ش به مربوط رده��بندی درخت
است شده داده شما به اجرا پروفایل��های از آموزش مجموعه ی فرضکنید

L = {(x1, j1), ..., (xN , jN)}
/ (موفقیت نتیجه ji و ��دهد م نشان را اجرا پروفايل ی xi هر که
L اساس بر رده��بندی درخت ساخت مراحل است. آن به مربوط ست) ش

از: عبارتند

��شود م تعریف زیر صورت به t ∈ L گره انحراف •
d(t) =

1

Nt

∑
(ji − J(t))2 (١.٣)

است. t در j متوسط مقدار J(t) و است t اندازه Nt که

انتخاب تقسیم��بندی��ای ��شود. م تقسیم tL و tR فرزند دو به t گره هر •
مجموعه��ی از ، یعن باشد. انحراف کاهش بیشترین دارای که ��شود م
��آيد: م دست به زير فرمول توسط بهینه تقسیم ،S ن مم تقسیم��هاي

s∗ = argmins(d(t)−
NtL

Nt
d(tR)−

NtL

Nt
d(tL)) (٢.٣)

��شود. م اعالم برگ گره ی باشد، α آستانه��ی ی برای α ≥ d(t) اگر •

اجراهاي بین در j مقدار ین میان برگ، ی برای شده بین پیش مقدار •
است. برگ آن

رارشونده ت وهای ال کاوش و انجمن قوانین ۴.۴.٣

وجود منبع کد از فراخوان از استفاده وهای ال کاوش برای رد روي دو
این است. فقره��ها مجموعه کاوش ایده��ي مبنای بر رد، روی اولین دارد.
حداقل، که �کند م شناساي را رارشونده ت فقره��های مجموعه��های زیر روش،
��کند. م برآورده را کاربر توسط شده تعريف پشتیبان مقدار کمترين ي
با مرتبط و نامرتب وهاي ال منبع، کد براي رد روی این از استفاده نتایج
سری، وی ال استخراج رد روي ر، دی سوی از است. تابع ��های فراخوان

Classification And Regression Tree (CART)١۵
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تولید شده، برآورده پشتیبان ميزان حداقل با مرتب وهای ال از مجموعه��ای
استفاده کاوش وهای ال به ��توانند م ردها روی این ، کل طور به ��کند. م
نرم��افزاری سیستم ی در ال��ها اش بالقوه شناسای نتیجه در و فراخوان از

کنند. کم

داری ه ن ۵.٣
صحیح ه��داری ن ��شویم م مواجه آن با نرم��افزار مهندس در که ل مش ی
که آن از قبل سیستم نقص��های شناسای و آوردن دست به است. نرم��افزار
خطاها از خیل ��رسد م نظر به است. مطلوب ما برای شوند، خطا به منجر
ناش سیستم در خاص نقص از گروه هر که ��شوند م تقسیم گروه��های به

شده��اند.
دسته��بندی کردن آسان منظور به داده��کاوی روش��های بر اخیر، تحقیقات
به نیاز ردها روی این خاص، طور به دارد. تمرکز علتشان اساس بر خطاها

دارند: زیر اطالعات دسته سه

هستند. آمده وجود به خطای علل دهنده نشان که اجرای مشخصات .١

�کنند. م تایید را خطا وجود که حسابرس اطالعات .٢
�شوند. م استفاده خطا بروز علت تعیین در که تشخیص اطالعات .٣

��کنند، م تر راحت را نرم��افزار ه��داری ن که داده��کاوی روش��های ادامه در
است. آمده

بندی خوشه ١.۵.٣
درک تا ��کنند م کم مهندسان به خوشه��بندی روش��های خاص، طور به
رد روی باشند. داشته آن ه��داری ن قابلیت ارزیاب و منبع کد ساختار از بهتری
است: شده اعمال زیر موارد شامل منبع کد از مجموعه��های زیر به شده ارائه

هستند. رفتاری یا و ساختاری دامنه��های به متعلق که ماهیت��های .١

رده، نام ��کنند(مانند م توصیف را شده گفته ماهیت��های که ��های ویژگ .٢
(.... و تابع
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نرم��افزار برنامه��نویسان به که اضافه ویژگ عنوان به شده استفاده معیارهای .٣
��کنند. م کم ه��داری ن تحت سیستم درک در

سپس است منبع کد ��های ویژگ استخراج فرایند چارچوب ر دی بخش
داده��کاوی روش��های تا ��شوند م ذخیره اه�داده پای ی در اطالعاتاستخراجشده
برای خوشه�بندی روش��های خاص، رد روی این در شوند. اعمال آن��ها روی
نرم��افزاری سیستم از نسب درک کردن فراهم و ورودی اطالعات تحلیل
به توجه با هم از مستقل دسته��های ایجاد با خوشه�بندی ��شوند. م استفاده
این، بر �دهد.عالوه م ارائه نرم��افزاری سیستم از کل درک شباهت��هایشان،
موارد و پرت داده��های و برنامه��نویس و��های ال کشف به ��تواند م خوشه��بندی

کند. کم غیرمعمول

بندی رده ٢.۵.٣
متن نرم��افزاری پروژه میلیون ی از آمده دست به داده از آن��ها [۴٩] در
برای ��کننده پیش��بین مدل ساختن منظور به SourceForge پرتال در موجود باز
استفاده متن��کاوی و داده��کاوی روش��های از استفاده با نرم��افزار ه��داری ن

کردند.
رویجمع��آوری آن��ها ،SAS Text Miner و SAS Enterprise Minerاز استفاده با
بازیاب زمان ین میان و ه��داری ن هزینه��های به توجه با متغیرها برای مقادیر
یا و نیافته توسعه پروژه��های حذف همچنین کار این کردند. تمرکز خطا
استفاده قابل پروژه��های تنها و داشت دنبال به را گزارشخطا بدون پروژه��های

ماندند. باق نیاز مورد مقادیر شامل و
خوشه��بندی توصیفشان اساس بر را ��مانده باق پروژه��های آن��ها عالوه، به
داده اه پای در موجود باز متن پروژه�های در مهم رده��های بتوانند تا کردند
با خطا بازیاب زمان��های ین میان مقادیر سپس کنند. کشف را SourceForge

و شدند. پایین) یا (باال دودوی ل ش به تبدیل مقادیرشان توزیع از استفاده
بازیاب زمان��های ین میان رده��بندی SASبرای Enterprise Minerاز نهایت در

کردند. استفاده خطا
دانلود، تعداد مانند ��های ویژگ بین را جالب همبست گزارششده، نتایج
مثال عنوان به ��داد. م نشان رده متغیر با ایمیل از استفاده و پروژه قدمت
به نسبت باالتری خطای بازیاب زمان��های ین میان باال، قدمت با پروژه��های

داشتند. جدید پروژه��های
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تشخیص برای اسپم��ها١۶ کردن فیلتر ایده از بهره��برداری برای ردی روی
که است حقیقت این اساس بر روش این دارد. وچو آسیب��پذیر نرم��افزارهای
دارند.میزونو جمله�هایمشابه ویکلماتو ال معیوب، نرم��افزاری واحدهای
و (FP) معیوب واحدهای کردن جدا برای ابزاری پیاده��سازی ارانش هم و
بند دسته یادگیری مرحله در واحدها این سپس دادند. ارائه (NFP) سالم
تشخیص را جدید سالم یا معیوب واحدهای بتوانند که ��شدند م استفاده

بدهند.
و اساس فهم برای بزرگ داده��های رده��بندی برای ر دی ردی روی همچنین
پرت داده عنوان به معموال داده��ها این چند هر شد. ارائه [٢۵] در آن��ها پایه
بهبود و پروژه به راجع مفیدی اطالعات است ن مم ��شوند، م گرفته نظر در

باشند. داشته آن
برایمشخص رده��بندی روش��های از استفاده به ارانشتصمیم هم و هیندل
تشخیصتغییراتمختلف نتیجه در و بزرگ داده��های مختلف رده��های کردن
بزرگ داده�های موارد، بیشتر در که داد نشان مطالعه این گرفتند. نرم��افزار

هستند. سیستم معماری در تغییرات نشان��دهنده
دادند. ارائه ��کننده، پیش��بین مدل ی پایداری میزان ارزیاب برای روش
کردند. استخراج را ��هایشان ویژگ و کرده بررس را باز متن پروژه ۴ آن��ها
Weka نرم��افزار تصمیم درخت از استفاده با نقص پیش��بین مدل ی سپس
این کردند. ارزیاب زمان طول در را بین پیش کیفیت محققان و شد ساخته
در و داشته وجود گیری چشم تغییرات زمان، ط در که داده نشان مطالعه

شود. استفاده محتاطانه باید نتیجه

انجمن قوانین و شونده رار ت وهای ال کاوش ٣.۵.٣
انجمن قوانین استخراج روش��های از برداری بهره مطالعه�هایشان در محققان
��دهند. م نشان را نرم��افزاری سیستم در همزمان تغییرات تشخیص منظور به
است. نرم��افزار ماهیت��های تغییر بین رابطه کشف ما هدف مثال عنوان به
منبع کد از ماهیت ی که زمان که بدهیم پاسخ سوال این به ��خواهیم م
کنند تغییر است ن مم ری دی ماهیت��های چه ��کند، م تغییر (A تابع (مانند

C)؟ و B توابع مانند )
Spam-Filtering١۶
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را خطوط شماره که شده ارائه منبع کد تجزیه برای ابزاری خاص، طور به
سه��تای صورت به ماهیت��ها این ��کند. م مرتبط ماهیت��ها فیزی سطوح به
به مخزن در بعدی تغییرات ��شوند. م داده نمایش شماره) نوع، فایل، (نام
سپس انجمن قوانین کاوش روش ی شده��اند. گروه��بندی تراکنش عنوان

ل ش به قوانین تشخیص برای
B,C→ A

��شود. م استفاده
طراح بازیاب برای انجمن قوانین و خوشه��بندی روش��های از استفاده
کاربر شده تعیین اهداف به توجه با ، قدیم نرم��افزاری سیستم��های معماری
از مجموعه��ای و شده تحلیل قدیم سیستم منبع کد شده�است. پیشنهاد
خوشه��بندی روش��های از استفاده با ��شود. م استخراج آن رار ت پر بخش��های
تعریف را قدیم مختلفسیستم بخش��های شده ارائه�� وریتم ال و، ال تطبیق و
او خواسته با مطابق بخش بهترین کاربر، جوی و پرس اساس بر ��کند. م
نظر در امتیازی ��توان م ن مم جواب هر برای همچنین ��شود. م انتخاب
ارائه کاربر به ارزیاب برای را شده رتبه��بندی لیست نهایت در که گرفت

��دهد. م
ی نیز، کتابخانه��ها مجدد استفاده وهای ال شناسای برای ردی روی

برای انجمن قوانین از پیشنهادی رد روی این است. ر دی پیشنهادی روش
قوانین تعمیم با ��برد. م بهره کتابخانه ی در رده��ها بین روابط شناسای
بنابراین شود. م گرفته نظر در نیز ها رده وراثت ، عموم قوانین به انجمن
و ها کتابخانه مجدد استفاده وهای ال کشف منظور به خودکار روش ی

یابد. م توسعه ها آن استفاده مشخصه شناسای
در استفاده تغییرات کردن پیدا برای نمونه کد تحلیل برای رد روی ی
به را نمونه کد از نسخه دو استخراج فرایند است. شده ارائه نیز چارچوب
وهای ال کاوش روش�های از برداری بهره از هدف و �گیرد م ورودی عنوان
اول، مرحله در است. چارچوب از استفاده تغییرات توصیف شونده رار ت
) کند م استفاده چارچوب از ونه چ نمونه کد که این به راجع اطالعات
سپس شود. م استخراج شده) فراخوان توابع یا و شده استفاده های رده
نسخه دو از آمده دست به استفاده نحوه اطالعات ترکیب وسیله به تراکنشها
انجمن قوانین استخراج وریتم ال ی نهایت در شوند. م ساخته نمونه کد
شود. م استخراج ن مم تغییر قوانین تمام و شده اعمال ها تراکنش بر
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نرم�افزار از مجدد استفاده ۶.٣

استفاده نرم�افزار، کیفیت و وری بهره افزایش های جنبه ترین مهم از ی
ل ش تواند م نرم�افزار از مجدد استفاده چه اگر است.[۴۵،۴٠] آن از مجدد
نرم�افزار های بخش برای جستجو های موتور و باشد داشته مختلف های
استفاده زمینه در تحقیقات فاصل حد گوناگون نویس برنامه های زبان در
داده های روش از استفاده برای های تالش اخیرا هستند، نرم�افزار از مجدد
نرم�افزار مجدد استفاده موفقیت بر گذار تاثیر های تشخیصجنبه برای کاوی
گیرد م ریشه حقیقت این از ها رد روی این ی یزه ان است. گرفته صورت
کمبود دلیل به پروژه ست ش باالی احتمال دهنده نشان قبل تحقیقات که
غیر های فرایند تغییر برای روش وجود عدم همچنین و مجدد استفاده فرایند

بود[۴۵]. استفاده قابل
موثر مهم عوامل تا تالشکردند ارانش[۴۵] هم و موریسیو راستا، این در
طور به کنند. پیدا شده انجام پروژه در را نرم�افزار از مجدد استفاده موفقیت بر
١٩٩۴ سال�های بین اروپای پروژه ٢۴ از اطالعات مصاحبه طریق از خاص،
پروژه توصیف برای که متغیر ٢٧ تحلیلشان، در و کردند جمع�آوری ١٩٩٧ تا
است. آمده [۴٠] در آن�ها از خالصه�ای که تعریفکردند �شدند م استفاده ها
بزرگترین ها، نمونه کم تعداد وجود با فوق داده مجموعه حاضر حال در
روی دهد. م یل تش را نرم�افزار مجدد استفاده برای تجرب داده مجموعه
مربوط وهای ال تا اند شده اعمال زیادی کاوی داده های وریتم ال ها داده این

دهند. تشخیص را نرم�افزار مجدد استفاده موفقیت در موثر عوامل به

بندی رده ١.۶.٣
و تصمیم درخت از تالشکردند همچنین نویسندگان ،[۴٠] مطالعه همان در
درخت پیاده�سازی نرم�افزارWekaکه در J.48درخت سازی خاصپیاده طور به
درخت کاربرد کنند. استفاده داده�ها همان تحلیل برای است C4.5 تصمیم
با ویژگ ٢٧ بین از را �ها ویژگ مهم�ترین که بود صورت این به C4.5 تصمیم
ریشه آن�ها خاص طور به دهد. تشخیص �ها ویژگ حذف آزمایش از استفاده
شود(مثال حذف ویژگ مهم�ترین که زمان در مورد هر در را تصمیم درخت
م ساخته ویژگ آن بدون مجددا درخت و آوردند دست به درخت)، ریشه
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شد.
مراحل ط در که ضعیف، های ویژگ که داد م اجازه ها آن به روش این
ها آن حذف که های ویژگ یا و شوند نم ظاهر ریشه در درخت از حذف

کنند. شناسای را کند نم ایجاد بندی رده دقت در تغییری
اسم به یادگیری وریتم ال ی از ها آن فوق، تحلیل و تجزیه بر عالوه
اعمال را TAR2 وریتم ال خاص، طور به و کرده استفاده treatment learning

مجموعه زیر وریتم، ال این استکه این treatment learning ساده ایده کردند.
بیشتر که کند م انتخاب D آموزش های داده مجموعه از را A مانند ای
داشته را نامطلوب های رده از کم تعداد و بوده مطلوب های رده شامل
Rx اساس بر شود م انتخاب مجموعه زیر آن اساس بر که معیاری باشد.
امتیاز عنوان به را عددی که خواهد م کاربر از TAR2 است. شده انتخاب
در شوند. مشخص مطلوبیت اساس بر ها رده تا دهد اختصاص رده هر به
باال امتیاز باید نظر این از موفق های پروژه مجدد، استفاده قابلیت تشخیص
از پس یرند. ب پایین مجدد استفاده قابلیت با های پروژه به نسبت تری
ها آن به مربوط مقادیر و ها ویژگ توانند م ها آن شده، انجام های تحلیل

کنند. مشخص شده�اند، استفاده موفق های پروژه در که
این که است حقیقت این کاوی داده وریتم ال این کاربرد جالب بخش
در تجرب مطالعه که کند پیدا را مقادیری و ها ویژگ تواند م وریتم ال
کاوی داده اهمیت دهنده نشان موضوع این بیابد. را ها آن بود نتوانسته [۴۵]

است. نرمافزار مهندس در
مجدد استفاده برای داده مجموعه همان از استفاده با البته ر، دی سوی از
عنوان به ) گروه یادگیری رد روی ی [٣٠] ارانش هم و Jiang نرمافزار،
بهترین و کرده ترکیب را مختلف بندی رده روشهای تصمیم که روش مثال
ل جن که RF2TREE گروه وریتم ال از ها آن کردند. اعمال بدهد) ارائه را
تبدیل درختتصمیم ی به را تصمیم درختهای از ای مجموعه یا تصادف
برقراری شرط به وریتم ال این که است شده تضمین کردند. استفاده کند م

کند: م کار خوب به زیر موارد

بسیار [۴۵] در موجود مجموعه همانند اصل آموزش داده مجموعه .١
باشد. کوچ

توسط دو هر تصمیم درخت ی و تصادف ل جن که صورت در .٢
تصادف درخت دقت باشند، دیده آموزش اصل آموزش داده مجموعه
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باشد. تر باال تصمیم درخت از

و کند م ایجاد تصادف ل جن اصل داده مجموعه روی از ابتدا وریتم ال
آموزش برای که مجازی های نمونه ساخت برای تصادف ل جن این سپس

شود. م گرفته کار به شوند، م استفاده تصمیم های درخت
ویژگ ترین مهم که دریافتند ها آن شده، انجام های آزمایش اساس بر
از: اند عبارت گذارند م اثر نرم�افزار مجدد استفاده موفقیت بر که های
شده، تولید نرم�افزار نوع شده، معرف مجدد استفاده فرایند ، انسان عوامل
تحلیل با که مجدد استفاده قابل غیر های فرایند تغییرات و ارشد، مدیر تعهد

دارند. تفاوت کاوی داده های تحلیل و تجرب های

انجمن قوانین و شونده رار ت وهای ال کاوش ٢.۶.٣
بتوانند تا کردند کار شده ذکر داده روی بر [۴٠] Stefano Di و Menzies
و کرده بررس را نرمافزار مجدد استفاده روی موثر عوامل بعدی نتایج
های روش با را کاوی داده خودکار های روش اعمال از حاصل وهای ال
کاوش مختلف، های روش بین از کنند. مقایسه [۴۵] در شده گفته تجرب
استخراج را ویژگ ٢٧ بین دار معنا ارتباط تا شد گرفته کار به انجمن قوانین
سازی پیاده [١]Apriori وریتم ال از استفاده با انجمن قوانین استخراج کند.
در ٩٠% اطمینان با برتر قانون ١٠ شد. انجام Weka نرم�افزار توسط شده
به جالب نتایج آمده، دست به انجمن قوانین از استفاده با است. آمده [۴٠]
نرم�افزاری محصول ی که زمان که حقیقت این مثال عنوان به آمد. دست
مجدد استفاده پاداشبرای سیاست از استفاده بود، شده استفاده محصول در

بود. نشده فعال نرمافزار از
SoftwareandProduct = product => RewardsPolicy = no

استخراج نرم�افزار مهندس در کاوی داده مهم های جنبه از ر دی ی
طور به است. ها آن مجدد استفاده منظور به نرم�افزار از طراح وهای ال
معموال که طراح های تصمیم استخراج هدف با کاوی داده فرایند خاص،
فرایند ط در معمول طور به شود. م انجام اند شده پنهان منبع کد در
اعمال طراح با سیستم مختلف های قسمت نرم�افزاری، سیستم طراح
سیستم با طراح های تصمیم نتیجه در و شوند نم گذاری برچسب شده
شود. م درکجزئیاتسیستم عدم باعث ل مش این نیستند. سازگار موجود

٣٣



از طراح وهای ال استخراج هدف با های ابزار و ها روش راستا، این در
اند. شده ارائه نرم�افزاری سیستم ی
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۴ فصل

گیری نتیجه

داده این صحیح کاربرد نرم�افزار، مهندس در زیاد داده�های تولید به توجه با
برخ دارد. بسزای اهمیت نرم�افزار تولید چرخه الت مش حل برای ها
نیازمندی یا برنامه هداری ن افزایشهزینه ال، اش ایجاد التجدیهمانند مش
نوشتار این کاهشدهند. را نرم�افزار کیفیت خالقیتو تواند م نامعلوم های
مهندس داده�های همراه کارگیری به توانای که داده�کاوی روش�های برخ به
دارند، هداری ن و ال�زدای اش مدیریت، تولید، چالش�های در را نرم�افزار
م توجیه�پذیر را آن که است داده�کاوی نتایج ارزش است. کرده اشاره
عملیات هزینه و دسترس در دادههای کمیت و کیفیت دلیل همین به و کند
�کند. م تعیین نرم�افزاری تولید فرایند در روشرا این موفقیت آن�ها محاسبات
که کنند انتخاب طوری را داده�کاوی روش�های باید کاوان داده و مهندسان
آید. عمل به استفاده بهترین دسترس در داده�های از و یابد کاهش ابزار هزینه
و اتوماسیون افزایش زمینه در رشته این تحقیقات آینده در �شود م بین پیش

شود. متمرکز فرایندها شدن ساده�تر
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Abstract
The increased availability of data created as part of the soft-
ware development process allows us to apply novel analysis
techniques on the data and use the results to guide the pro-
cess’s optimization. In this paper we describe various data
sources and discuss the principles and techniques of data
mining as applied on software engineering data. Data that
can be mined is generated by most parts of the develop-
ment process: requirements elicitation، development anal-
ysis، testing، debugging، and maintenance. Based on this
classification we survey the mining approaches that have
beenused and categorize themaccording to the correspond-
ing parts of the development process and the task they as-
sist. Thus the survey provides researchers with a concise
overview of datamining techniques applied to software en-
gineering data، and aids practitioners on the selection of ap-
propriate data mining techniques for their work.
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