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ه همواره حامی اظمی کندکتر  عزیزم از استاد دانمیمدر این جا الزم 
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 چکیده

ودمختار های خباشد. ترکیب پیچیدگی با اين مقوله، توجه همگان را به سیستمجهان امروز می جدانشدنی، عنصر رییتغ   

و  تغییرات محیط درونی، قابلیت وفق دادن خود با اندشدهگرفتهها که از بدن انسان الهام جلب کرده است. اين سیستم

 بیرونی را دارند. اگر اين کار به درستی انجام پذيرد، منجر به نتايج بهتر و رضايت بیشتر کاربر خواهد شد.

اند کرده متمرکز خود تطبیقهای ی سیستمهای خود را بر توسعهاين رابطه، متخصصین و پژوهشگران، بیشتر تالش در   

اند. اين در حالی است که برای درک موفقیت يک سیستم، ارزيابی آن امری الزامی ختهو کمتر به مباحث ارزيابی پردا

عملکرد سیستم را سنجید و  هاآنو بر اساس  شودمعیارهای مناسب تعیین  می بايستشود. برای ارزيابی محسوب می

امروزه  ا خیر.داشته است ي ی خودی تطبیق نیافتهمشخص کرد آيا سیستم تطبیق يافته، عملکرد بهتری نسبت به نسخه

غیر  بت به يک سیستممیزان مقبولیت ذينفعان سیستم نس خود تطبیقیاصلی در طراحی سیستم های  یهادغدغهاز 

جنبه مالی طراحی پروژه و هم جنبه عملیاتی سیستم باشد که به چه میزان  تواندیمهم  میزان رضايت است. تطبیقی

 کهباشد میهای انطباقی رويه یمعتبر ساز ،اصلی یهادغدغهبدين دلیل يکی از  ود.را برطرف خواهد نم هاآننیازهای 

آن اعتماد  توانند بهاست و کاربران می گرفتهانجامبه صورت مناسب  خود تطبیقبرای اطمینان از اين که عملیات سیستمِ 

ارچوب ها، چند چر ارزيابی اين سیستمبه منظوکنون تاها ضروری است. کنند، به منظور افزايش قدرت نفوذ اين سیستم

موردی و برای موارد خاص کاربرد داشته و در مواردی هیچ متريک ارزيابی  به صورتولی  است شدهمعرفی یمتدلوژو 

 و نتی()س ريپذقیتطبارزيابی سیستم های غیر  هایروشبا بررسی سعی شده است  پژوهشدر اين . ارائه نگرديده است

. تمرکز اين روش بر روی خصوصیات طراحی شود خود تطبیقیسیستم های ارزيابی روشی برای ، هاآن ايده گرفتن از با

ای شناخت متريک ه سرانجامو  خود تطبیقیو ايجاد مدل کیفی برای سیستم های  خود تطبیقیکیفی و خصوصیات 

 .باشدمینجش هر معیار معتبر و مناسب برای س
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 مقدمه 2-2

-های مختلف راه پیدا کرده است. از جمله زيرمجموعهتوجه به فراگیر شدن مباحث خودمختاری، اين فناوری به حوزه با   

اشاره  هايیبه سیستم خود تطبیقیهای اشاره کرد. سیستم تطبیقی خودو  خود مديريتیتوان به های خودمختاری، می

به وضعیتی که سیستم در آن قرار  با توجهدارند که تغییرات را از محیط بیرونی و درون خودِ سیستم دريافت کرده و 

ن، های کاربرانیازمندی اطالعاتی در مورد بر اساس فرايندهاکه اين  آنجادهند. از دارد، خود را با اين تغییرات تطبیق می

اهش ها، کشود. هدف اين سیستمدر نتیجه منجر به مطابقت بهتر سیستم می، گیردمنابع و شرايط محیطی صورت می

ها است. همین امر موجب انجام تحقیقات بسیاری در اين زمینه های انسانی و در واقع خودمختار کردن سیستمدخالت

نیز برای سنجیدن میزان اثربخشی و موفقیت در  هاآن، ارزيابی خود تطبیقهای یستمسازی سشده است. به دنبال پیاده

 اِعمال تغییرات، ضروری است.

 مسئله طرح 2-1

ور به دنبال ظهشوند. دهی مجدد خود به صورت پويا، مشخص میبا توانايی انطباق و سازمان خود تطبیقهای ستمیس   

، رفتهگانجامهای ترِ تالشای پیدا کرده است. با اين حال بیشنیز نمود ويژه هاآن ها، ارزيابیو فراگیر شدن اين سیستم

طرفه بین سیستم های غیر تطبیقی و سیستم  وهمیشه تقابلی د. هاآنها بوده است و نه ارزيابی در مورد خودِ سیستم

کردن  خود تطبیقحاصل در  وریرهبههمیشه به میزان  هاطرحطراحان و منتقدان اين  وجود دارد. خود تطبیقیهای 

ک و اين ش ،در مرحله اجرا خته بودن و عدم وجود عناصر انسانیبه دلیل ناشنا .اندبودهسیستم ها با نگاهی شکاک روبرو 

 کنندمیفناوری خود میلیاردها دالر هزينه  هایپروژهتجاری که برای انجام  هایسازمان ترديد را بیشتر خواهد کرد.

که آيا هزينه خود را صرف نیروی متخصص  آيدمیپیش  سؤالجای  هاآنبرای  ترديدهاو  هاشکو شدن با اين هنگام روبر

اين  روش ارزيابی برای ، الزمهيیترديدها چنین؟ وجود وله خودمختاری اعتماد داشته باشندو يا اينکه به مق بکنندکارامد 

 .کندمیبیشتر  روزروزبهنوع سیستم ها را 

ارزيابی بر روی فازهای مختلفی از چرخه تولید و توسعه  روش ارزيابی توجه داشته باشیم، هر هایروشپیشینه  به اگر   

میزان مطابقت سازمان و نیروی کاری سازمان را با سیستم  ،هاروشبرخی از  .نمايدمی عملی افزارنرم های سیستم

 زارافنرمی بر روی فازهای تولید هايروش .شوندمیزمان گفته بلوغ سا هایروش ،هاروشکه به اين  سنجندمیی افزارنرم

از تولید سیستم  پس مراحل تمرکز خود را در هاروشديگر بر روی محصوالت طراحی و ساير  برخیکز دارند، تمر

رای ارزيابی ب بهترين مکان رسدمی به نظری، افزارنرمبا توجه به سیر مراحل تولید يک سیستم  .اندکردهی معطوف افزارنرم
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 هاآن و در زمان طراحی و غیر تطبیقی است( در زمان تولید محصوالت خود تطبیقیدو سیستم )منظور سیستم های 

 ذينفعان نیازهای بايستمیکه  هايیويژگیاز نظر  ،دريافت محصوالت و طراحی فازپس از  اين دو سیستم را يعنی؛ هستند

تحلیل و اول اينکه بعد از فاز  نظريه خود را توجیه کرد: توانمیبه دو دلیل  .دهیمرا برطرف کند مورد سنجش قرار 

 بردارههزينارزيابی در اين فاز  عمالًاجرايی بااليی داشته و  هایهزينهکه اين فاز  رسدمی سازیپیادهطراحی، نوبت به فاز 

طراحی  فازهایحاصل  ،افزارنرمالت از طرفی محصو ل خواهد بود.تغییرات بسیار مشک اعمال خواهد بود و همچنین

مختلف مثل  ینمودارهاو به همراه  شدهیطراحاز جمله معماری از مستندات  ایمجموعه هاآنهستند يعنی در درون 

ن یو همچندر زمینه ارزيابی بسیار کاربرد داشته باشند  توانندیمکه وجود دارد  و موجوديتی نمودار ارتباط کالسی

 . است ناچیز سازیپیادهنسبت به مرحله  پذيردمیين مرحله صورت تا ا که ایهزينه

 ورتبه صکه بتوان  خود تطبیقیبه مطالب باال و لزوم وجود يک روش ارزيابی متناسب برای سیستم های  توجه با   

مع و جا روشتا زمان انجام اين تحقیق، يک  متأسفانه ،قراردادمورد مقايسه  غیر تطبیقیمناسب آن را با سیستم های 

به صورت موردی و  شدهمعرفیارزيابیِ  هایروشوجود نداشته و بسیاری از  هايیسیستمچنین ارزيابی عمومی برای 

و ايجاد مدل کیفی برای  غیر تطبیقیارزيابی سیستم های  هایروشبا مطالعه  پژوهشدر اين  .اندطراحی شدهخاص 

موجود و مبتنی بر يک مدل کیفی دست  هایروشنسبت به  ترملکا، سعی شده به يک روش خود تطبیقیسیستم های 

 .کنیمپیدا 

 تحقیق اهداف 1 -2

 هایوشربرای ارزيابی دو سیستم استفاده شود و يا اگر از  یمشابه هایروشاز  بايستمیهنگام ارزيابی دو سیستم،  به   

ر با توجه به احساس کمبود د .گرددستم استفاده دو سی برای ارزيابیمتريک های مشابه ای از  ،شودمیمختلف استفاده 

رسی آوری و براستفاده کرد، به دنبال جمع خود تطبیقهای ی يک روش کلی که بتوان از آن برای ارزيابی سیستمارائه

کلی  روشدر جهت ارائه يک  شدهمعرفیکارهای تا مسیری برای شناخت راه های مختلف پرداختهرها و چارچوبمعیا

 ترسیم نمود:کار برای اين  را دو هدف توانمیدر واقع . باشد سیستم ها ارزيابی اين نوعبرای 

 یقیخود تطبها و معیارهای مناسب برای ارزيابی سیستم های متريکبا مطالعه و بررسی مقاالت مختلف، در مرحله اول    

در زمینه شناخت . گرددسیستم استفاده  يک روش ارزيابی مشترک برای ارزيابی دواز  در مرحله دوم. شود آوریجمع

ايی که بنابراين معیاره؛ هستند افزارنرمیستم ها حاصل فرايند تولید همانند ساير س خود تطبیقیسیستم های  ،معیارها

؛ باشد دمی شونفرايند تولید  طريق ايناز د خارج از معیارهای ساير سیستم هايی که توانمین خوددارنداين سیستم ها در 
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 رگذاریتأثاز فاکتورهای انطباقی و شناخت معیارهای کیفی  ایمجموعهمنجر به مقاالت گوناگون بر روی مطالعه  یجهنت

، روش ايجاد درخت غیر تطبیقیارزيابی برای سیستم های  هایروش، با مطالعه . در مرحله دومه استشد هاآنبر روی 

اده به عنوان روش ارزيابی استف در فازهای طراحی کیفیت های متريک بر اساسمدل کیفی( و ارزيابی ) یفیکخصوصیات 

 شده است.

 تمسیس ارزيابی جامع مخصوص تمامی روش ، رسیدن به يکمتصور شد توانمیکه پس از انجام اين تحقیق  یهدف   

 یمانوموجود در يک زمینه کاری، بت خود تطبیقیتیار داشتن چند سیستم خبا در ا که به صورتی خود تطبیقیهای 

 ود تطبیقیختوانايی ارزيابی بین سیستم دوم اينکه  گوناگون کیفی انتخاب نمايیم. هایجنبهبهترين سیستم را از نظر 

فته از رگرب کنیممیين سیستم ها استفاده يعنی روشی که در ارزيابی ا؛ هم به وجود آيد غیر تطبیقیمنتخب و سیستم 

تم های برای سیس استفادهقابل که و از متريک هايی استفاده شده است است غیر تطبیقیارزيابی سیستم های  هایروش

بین  هم امکان قیاس ؛متريک های مشابه بر اساسبنابراين با سنجش معیارهای مشابه  ،باشدیم یقیتطب ریغ یافزارنرم

 .ی آيدبه وجود م وجود دارد و هم امکان قیاس بین اين دو نوع سیستم یقیخود تطبسیستم های پیشنهادی 

 نامهپايانی محدوده 2-4

های متنوع در اين زمینه، سعی شده است تا در اين های خودمختار و وجود زيرمجموعهتوجه به گستردگی سیستم با   

افزار وزه نرمدر ح یخود تطبیقهای باشد. به علت پیشرفتی که سیستم یخود تطبیقهای روی سیستمبر تحقیق تمرکز 

یشتر اين است ب ذکرقابلالبته  رها و خصوصیاتی که در اين نوع سیستم ها وجود داشته استفاده نموديم.از معیااند، داشته

 .باشندمیديگر سیستم های خودمختار در انواع  استفادهقابلخصوصیات 

 نامهپايانانجام  مراحل 2-5

 خصوصیات) یفیکو خصوصیات  معیارها، خود تطبیقیمقاله در زمینه سیستم های  56مرحله اول با مطالعه حدود  در   

 و قرار گرفت یبررس موردروی يکديگر در ادامه ارتباط هر خصوصیت بر  .شد آوریجمعاين نوع سیستم ها  انطباقی(

که  انددهشنامیده اين خصوصیات کیفی در مدل کیفی ابتدايی فاکتور کیفی  .شدمدل کیفی ابتدايی  منجر به يک

یستم به س خود تطبیقیگذر از سیستم های ر مرحله دوم برای . ددرختواره مدل کیفی هستندسطح اول از  دهندهلیتشک

 موردور کیفی در هر فاکت تأثیر به منظور ارزيابی اين دو نوع سیستم با يکديگر، خصوصیات کیفی مورد غیر تطبیقیهای 

هم در  هاويژگیبا وجود ارتباط بین  .گرديد (خود تطبیقیمدل کیفی ) يینهاکیفی  مدل قرار گرفت و منجر به یبررس
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 سیمرمی هاويژگیبرای  تأخرتقدم و  در مدل کیفی، به يک گراف هابرگسطح ريشه و هم در سطوح میانی و هم در سطح 

 دهدمیهر خصوصیت را نشان  پس نیازو  نیازپیش ،اين گراف نی. همچندهدمیرا نشان  هاويژگیکه الويت بندی بین 

مرحله بعدی متريک های مناسب  . دربرای اينکه از کدام نقطه شروع به ارزيابی نمايد کمک خواهد کرد که به ارزياب

ان طرح مسئله بی در بخشتوجه توضیحاتی که  . باقرار گرفتبررسی مورد برای ارزيابی هر فاکتور و هر معیار کیفی 

. اشدبمیدر هنگام تولید محصوالت طراحی  ،، بهترين مکان برای ارزيابی يک سیستم در طول چرخه تولید آنگرديد

ار برای ارزيابی هر معی ستمیس بنابراين متريک های متناسب با معماری؛ معماری سیستم است ،از اين محصوالت یکي

ديگر مستندات فاز طراحی وجود نمودارهای ارتباطی از جمله نمودار کالس و روابط شی گرايی در  . ازبرگزيده شدکیفی 

یزان م ،کار ادامهدر  شده است. قرارگرفتهبرای هر معیار مورد استفاده  متناسبکه متريک های ارزيابی  هاستهمؤلفسطح 

مر از خبرگان اين ا ایپرسشنامههر معیار در فاکتور کیفی را از طريق  تأثیرهر متريک در معیار کیفی و میزان  تأثیر

که توضیحات تکمیلی آن در قسمت روش تحقیق بیان  قرار گرفت مورد استفاده نامهپايانپرسیده شد و نتايج آن در 

 استفاده با ،منتخب خود تطبیق سیستمعیار برای ممتريک و نمرات خام مربوط به هر  آوردن به دستاز  . پسخواهد شد

که دارای  طراحیو با استفاده از فاکتور های مشابه پرداخته  کانديد و طرح هایی به ارزيابی مراتبسلسلهاز فرايند تحلیل 

  .شودمیبرگزيده  منتخب یوزن نسبی باشد به عنوان معمار ترينبیش

 نامهپايان ساختار 2-0

 بررسی قرار خواهد گرفت خودمختارچرخه  دهندهتشکیلسیستم های خودمختار و اجزای  نامهپايانبخش دوم از  در   

ید و جايگاه آن در چرخه تول افزارنرم یمعمار و افزارنرم و اجزای يک مدل کیفی افزارنرمو همچنین در مورد کیفیت 

به  یخود تطبیقبخش سوم کارهای صورت گرفته در زمینه ارزيابی سیستم های  . درخواهد شدبیان توضیحاتی  افزارنرم

یستم فاکتور ها و معیارهای کیفی مدنظر برای س چهارمبخش  . درخواهد شدهمراه نقاط ضعف و قوت هر کدام تشريح 

و در ادامه متريک های ارزيابی هر  خواهد شدبیان  خود تطبیقیبرای ايجاد مدل کیفی سیستم های  خود تطبیقیهای 

 شدهجداولی تعبیه  ،همراه هر فاکتور و معیار . بهخواهد شدتوضیح داده  و شی گرايی معمارانه هایسنجهکدام به همراه 

روش تحقیقی که در  پنجمبخش  . درخواهد شدو فاکتور توضیح داده  که در آن روش محاسبه ارزيابی هر معیار است

اين  ،عملی روش پیشنهادی یهاتیقابلششم برای نشان دادن  . در بخشمی گردداست تشريح  شدهاستفاده نامهپايان

 .گرفتخواهد روش در يک مورد مطالعه مورد استفاده قرار 
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 مقدمه 1-2

های متغیر، طور معمول در محیط ای سروکار دارند که بهشدههايی که امروزه وجود دارند، با کاربردهای توزيعستمیس   

داری، ی نگهکل به طوريابی و پیکربندی، عیبنیازمند نظارت انسان برای ادامه عملکرد در شرايط مختلف هستند. اين )باز(

است که اغلب در  2باز-شود. يکی از داليل اصلی اين مشکالت، ساختار حلقهگیری میو وقت های پرهزينهمنجر به رويه

تقاضای بااليی برای کاهش پیچیدگی در مديريت، خودکارسازی مديريت،  بنابراين؛ ها وجود داردی سیستمتوسعه

ود خطول عملکرد، وجود دارد. سیستمِ ی کافی و در زمان مناسب در و دستیابی به تمام الزامات کیفی با هزينه 1استحکام

و  باشدی بازخورد میبه همراه يک حلقه 1بسته-، پاسخی به اين تقاضاها است که در واقع يک سیستم با حلقهتطبیق

 هدف از آن تنظیم خود در طول عملیات متناسب با تغییرات است. اين تغییرات ممکن است از خودِ سیستم )عوامل

های کاربر( سرچشمه بگیرند. چنین )رويدادهای خارجی مانند افزايش درخواست 4زمینه مانند شکست( يا یداخل

 گیری در مورد چگونگی واکنش نشانتوجه، تصمیمسیستمی نیازمند نظارت بر خود و زمینه، تشخیص تغییرات قابل

نامیده  5*-های خوداق )که ويژگیهای انطبباشد. اين فرايند، به ويژگیدادن در برابر تغییرات و اجرای اين تصمیمات می

م به اين شرايط، مفاهی با توجهوابسته است.  ذينفعانهای ها( و اولويتهای دامنه )اطالعات زمینه يا مدلشوند(، ويژگیمی

 ها مورد نیاز است. جديدی برای اين سیستم

 مفاهیم یمعرف 1-1

کند حل پیشنهاد میفائق آمدن بر پیچیدگی است. اين راههای جديد برای يکی از ايده: 0ی خودمختارمحاسبهالف(    

ی کند که تحت راهنمايهای مدير به خودِ سیستم تخصیص داده شود. در واقع، سیستمی ايجاد میبسیاری از مسئولیت

ی خودمختاری تعريف به عنوان مشخصه IBMبر اين، چیزی که  عالوه [.2است ] خود مديريتهای سطح باال، سیاست

[. اين فرض وجود دارد که خودمختار 1باشد ]های حرفه میپويا توسط قوانین و سیاست به صورت تيري، مده استکرد

ند کهای جديد کمک میمندیهای عملیاتی، افزايش کارايی و حتی ظهور وظیفهبودن عملیات سیستم، به کاهش هزينه

انه، گوي، پیشمديريت شدهاز: پايه،  اندعبارتن سطوح باشند. ايهای خودمختار دارای پنج سطح بلوغ می[. سیستم1]

                                           
1 Open-loop 
2 Robustness 
3 Closed-loop 
4 Context 
5 Self-* 
6 Autonomic computing 
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کنیم، سیستم از دستی بودن به خودکار سطح خودمختار حرکت می تطبیقی و خودمختار. هر چه از سطح پايه به سمت

 [.4کند ]بودن سوق پیدا می

بندی شده و در طور مطمئن طبقه های ورودی که بهنمونه استفاده از ها بانوع سیستم نيا :2خود تطبیقسیستم  ب(   

[. قادرند بدون اينکه هرگونه درخواست 5دهند ]ر دسترس هستند، خود را با محیطِ متغیر تطبیق میدزمان عملیات 

 شدهارائه[. در سطح بلوغ 0باشند، خود را با توجه به تغییر شرايط داخلی يا بیرونی مطابقت دهند ] تعاملی از کاربر داشته

قرار گرفته  خود تطبیقیدهد، خودمختاری يک سطح باالتر از خودکارسازی اعمال را نشان می میزان که IBMتوسط 

  [.1است ]

ا، هاست. هدف از اين سیستم ذکرشده خود مديريتیهای محاسباتی خودمختار، ذات سیستم: خود مديريتسیستم پ(    

خود تعريف، بسیاری مفهوم خودگردانی و  بنابراين؛ [1سیستم است ] نگهداریرهانیدن مدير از جزئیات عملیات و 

 برند.را به صورت معادل به کار می تطبیقی

 ی خودمختاریچرخه 1-1

 های کنترل خودمختاری معرفی کرده استيک مدل مرجع برای چرخه IBMدستیابی به محاسبات خودمختار،  یبرا   

است. اين مدل برای برقراری  شدهدادهنشان  2-1ل شود. اين چرخه در شکنامیده می 1K-MAPEی که اغلب چرخه

های خودمختار است. به همین ترتیب، يک روش واضح برای شناسايی و های معماری سیستمارتباط بیشتر با جنبه

بنابراين در بخشِ حاضر، به معرفی چرخه ؛ است، کاربرد دارد شدهانجامبندیِ بسیاری از کارهايی که در اين زمینه طبقه

MAPE-K کنیم. اين چرخه مشابه همراه با جزئیات بیشتر پرداخته و هر يک از اجزای آن را به نوبه خود توصیف می

که محیط  بود شدهارائهو الهام گرفته از مدل عامل عمومی است که توسط راسل و همکارش برای يک عامل هوشمند 

خودمختار متشکل  یمؤلفه[. 7داد ]ملیاتی را انجام مین درک، عبه اي با توجهکرد و خود را بر اساس حسگرها درک می

افزاری ی هر منبع نرمدهندهنشان مديريت شده یمؤلفه[. 8باشد ]می مديريت شده)منبع(  یمؤلفهو  مدير خودمختاریاز 

. حسگر، دهدبا يک مدير خودمختاری از خود بروز می جفت شدنافزاری است که رفتار خودمختاری را از طريق يا سخت

 دهمديريت ش یمؤلفهاست. عملگر نیز تغییرات را برای  مديريت شده یمؤلفهآوری اطالعات مرتبط با ابزاری برای جمع

  دانه و يا در حددهنده وب، درشتتوانند در حد حذف يا اضافه کردن يک خوشه سرويسدهد. اين تغییرات میانجام می

                                           
2 Self-adaptive 
1 Monitor, Analyse, Plan, Execute, Knowledge 
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 انه باشند. تغییر در پارامترهای پیکربندی، ريزد

 

 

 

 

 

 خودمختاری هایمؤلفه 1-1-2

ريزی، اجرا و مخزن دانش است. نظارت، امکان خودمختار دربرگیرنده پنج عنصر نظارت )پايش(، تحلیل، برنامه ريمد   

ق گیری خودمختار را برای تطبیکند. سپس عنصر تحلیل، تصمیمخودآگاهی و نمايان ساختن محیط بیرونی را فراهم می

د، منحرف شو شدهتعیینريزی و اجرا نیز زمانی که وضعیت سیستم از اهداف دهد. عناصر برنامهداف سیستم انجام میاه

ی پشتیبانيک مخزن دانش  یبه وسیلهتوسط اين چهار عنصر  شدهانجامدهند. عملیات عملیات تطبیقی را انجام می

 [.8شود ]می

 قیهای خود تطبییژگيو 1-4

، 2خود پیکربندیشوند. اهداف عبارت از سیستم خودمختار در چهار هدف و چهار خصوصیت خالصه می کلی يک خواص   

خود و  7خود نظارت، 0شدهخود واقع، 5و خصوصیات عبارت از خودآگاه 4خود حفاظتی، 1سازیبهینه ، خود1خود التیام

ی های اجرايخصوصیات رويه کهدرحالیتم است، های وسیع سیسی نیازمندیدهنده، اهداف نشاناساساًباشند. می  8تنظیم

                                           
2 Self-configuring 
1 Self-healing 
1 Self-optimizing 
4 Self-protecting 
5 Self-Awareness 
0 Self-situated 
7 Self-monitoring 
8 Adjusting 

 MAPE-K [7 ] به موسوم یقیخودتطب یه: چرخ2-1شکل
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 به معنی آگاهی شدهخود واقعباشد، اما کند. خودآگاه به معنای آگاه بودن از وضعیت درونیِ خود میمی اولیه را شناسايی

 [.3باشد ]میاز شرايط فعلی بیرونی 

ه * ک-های خوديکی از اولین مجموعه ويژگیشوند. * شناخته می-های خوداغلب با عنوان ويژگیهای انطباقی یژگيو   

ها و برخی ديگر از خصوصیات است، مشتمل بر هشت ويژگی است. در اين بخش به اين ويژگی شدهمعرفی IBMتوسط 

است که در ادامه گزارش مورد استفاده قرار  شدهارائهی متحد مراتبسلسلهی پردازيم. يک مجموعهمی هاآنمرتبط با 

 گیرد.می

 یمراتبسلسله ديد 1-4-2

 و خود تطبیقی، مراتبسلسلهدهد. در اين * را در سه سطح نشان می-های خودمراتبی از ويژگیسلسله 1-1 شکل   

 [.26] اندشدهتجزيههای اصلی و اولیه در دو سطح ديگر های عمومی بوده که به ويژگیاز ويژگی دهیخود سازمان

 

 

 

 

ا های از اين ويژگیباشد. زيرمجموعهمی خود تطبیقهای فاهیم سطح باالی سیستماين سطح شامل م عمومی: سطح

است.  4خود ارزيابیو  1خود کنترلی، 1داریخود نگه، 2خود حکومتی، خود مديريتیاست، شامل  خود تطبیقیکه زير چتر 

تاکید دارد.  7عملکردهای نوظهورو  0عدم تمرکزاست که روی  5یخود سازماندهها در اين سطح، يکی ديگر از زيرمجموعه

ناآگاه هستند و يا دانش جزئی در مورد  کامالًها شامل تعداد زيادی از عناصر تعاملی است که يا سیستمی با اين ويژگی

ايین به باال پ خود تطبیقی که از نوع باال به پايین است، يک ويژگی در مقايسه با دهیخود سازمان سیستم دارند. ويژگی

                                           
2 Self-governing 
1 Self-maintenance 
1 Self-control 
4 Self-evaluating 
5 Self-organizing 
0 Decentralization 
7 Emergent 

 [26* ]-خود هاییژگيو مراتبِسلسله: 1-1شکل 
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وت شوند، اما بايد بین اين دو، تفاگرچه اين دو مفهوم بسیار مشابه بوده و گاهی اوقات به جای يکديگر استفاده میاست. ا

   قائل شد.

 به عنوان، شدهمعرفیبندیِ ای از چهار ويژگی تعريف کرده است. طبقهمجموعه IBMبرای اين سطح، : اصلیسطح    

زيستی  خود انطباقیهای رويه بر اساسها ته شده است. اين ويژگیيک استاندارد غیررسمی در اين حوزه شناخ

رجه د در زمینه )مانند تغییر آمده به وجود با تغییراتمثال، بدن انسان برای انطباق خودش  به عنوان. اندشدهتعريف

هی های مشابگی، ويژخودش )مانند آسیبی در يکی از اعضای داخلی بدن(تغییرات با  حرارت بدن در محیط( يا تطبیق

  است. شدهدادهدارد. جزئیات بیشتر در ادامه توضیح 

 نصب،  هبه وسیلخودکار و پويا در پاسخ به تغییراتی است که  به صورتتوانايی پیکربندی  خود پیکربندی

 شود. ها انجام میسازی و تجزيه يا ترکیب موجوديترسانی، يکپارچهروزبه

 رند، هايی که اين ويژگی را دا، تشخیص و واکنش به اختالالت است. سیستمبه معنی توانايی کشف خود التیام

بینی مشکالت بالقوه هستند، در نتیجه، توانايی اجرای اقدامات مناسب در جهت جلوگیری از قادر به پیش

 مرتبط است.  1خود تعمیريا  2خود تشخیصهای شکست را دارند. اين ويژگی با ويژگی

 باشد. های کاربران میو تخصیص منابع به منظور برآوردن نیازمندی 1يی مديريت عملکردتوانا سازیخود بهینه

 ،بار کاریبرداری و شود. توان عملیاتی، بهرهنیز خوانده می خود تنظیميا  4سازیهای خودمیزاناين ويژگی با نام

 های مربوط به اين ويژگی است.هايی از دغدغهنمونه

 شود. در واقع دارای دو جنبه شخیص نقض امنیت و بهبودِ اثرات بعد از آن اطالق میبه توانايی ت خود حفاظتی

بینی مشکالت و اقداماتی در ی دوم، پیشی اول، دفاع از سیستم در برابر حمالت مخرب و جنبهاست. جنبه

 باشد.جهت جلوگیری از/کاهش اثر اين حمالت می

 های های اصلیِ سطح اولیه هستند. ويژگی، جزء ويژگی5زمینهو آگاه از  خود نظارتیخودآگاهی،  :سطح اولیه

 نیز در اين سطح قرار دارند.  0باز بودناختیاری ديگری همچون 

                                           
2 Self-diagnosing 
1 Self-repairing 
1 Performance 
4 Self-tuning 
5 Context-awareness 
0 Openness 
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 خود  بر اساسدارد. اين ويژگی  خودآگاهیبه معنی سیستمی است که از حاالت و رفتارهای درونیِ  خودآگاه

  نظارت است.ی چیزی است که تحت کنندهباشد که منعکسمی نظارتی

 های انطباقنیازمندی استخراج 1-5

اين نیازها را  . عمدهباشدمی هايینیازمندیماهیت وجودی خود نیازمند به يک سری  بر اساسی افزارنرمسیستم  هر   

، مندی وظیفه هاییازمندی. نکرد بندیتقسیمیازمندی وظیفه مندی و نیازمندی غیر وظیفه مندی نبه دو نیاز:  توانمی

 هماهنگ باهماست بايد بسیاری از عوامل سیستم  آمده به وجودسیستم برای کاری است که برای آن  هاینیازمندی

 اين اساس بر .باشندمیمندی همان مشخصات کیفی  فهیوظ ریغ هاینیازمندی عمل کنند تا يک کار تکمیل گردد.

ک نمايیم و از آن طريق ويژگی کیفی مطلوب برای آن متناسب برای آن را در هاینیازمندیبرای هر سیستم  بايستمی

آوردن  دست بهبرای  قبولقابلهای از راه نیستند. مستثناهم از اين مسئله  خود تطبیقیهای  ستمی. سرا استخراج نمايیم

ا چر ،چه زمانی، چه کسی، کجا، چه چیزاست که با  سؤالی، کمک گرفتن از شش خود تطبیقهای های سیستمنیازمندی

 به سؤاالتها بسیار مفید هستند. شرح اين مجموعه نیازمندی استخراجدر  سؤالشوند. اين شش و چگونه شروع می

 [26: ]صورت زير است

 تواند از طريق هايی از سیستم میها يا فرآوردهکنند چه خصوصیتمشخص می سؤاالت: اين مجموعه چه چیز

در هر وضعیت نیاز به تغییر دارد. همچنین، اين  چه چیزیعبارتی، های انطباقی تغییر پیدا کند، يا به فعالیت

های در دسترس برای انجام و طیفِ تغییرات برای خصوصیات، شناسايی ديگر گزينه به منظور سؤاالتمجموعه 

حائز اهمیت است. عالوه بر اين، برای تعیین اينکه چه رويدادها و خصوصیاتی برای پیگیری اين تغییرات بايد 

 های انطباقی ضروری است، کاربرد دارند. و چه منابعی برای فعالیت ارت شوندنظ

  بندی در کدام بخش و با چه دانه 2اين است که کجا نیاز به تغییر دارد. کدام فرآورده سؤاالتکجا: دغدغه اين

 . هستیم آوری اطالعات در مورد خصوصیات سیستم انطباقیبايد تغییر کند؟ به اين منظور، نیازمند جمع

 خود تطبیقیهای های انسانی را در فعالیتسطح خودکار بودن و دخالت سؤاالت: اين مجموعه چه کسی 

های انسانی در کمترين حد باشد. اين در رود دخالتسنجد. با توجه به خودکار بودن عملیات، انتظار میمی

 ود. ها انجام شاعتماد و انتقال سیاست حالی است که تعامل موثر بین مالک سیستم و مديران آن نیاز است تا

                                           
1 Artifact 
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  ی زمانیِ تغییرات پرداخت. چه زمانی نیاز است يک ه جنبهتوان بمی سؤاالتچه زمانی: توسط اين مجموعه

پذير است تغییرات در هر زمانی به سیستم اعمال تغییر اعمال شود؟ چه زمانی اين کار عملی است؟ آيا امکان

بار نیاز به هايی وجود دارد که برخی تغییرات را محدود کند؟ سیستم هر چند وقت يکشوند؟ آيا محدوديت

 شوند؟ دهند يا فقط در صورت نیاز اعمال میمداوم رخ می به صورت؟ تغییرات تغییر دارد

  طبیقخود تهای اهداف سیستم در واقعسروکار دارند.  خود تطبیقساخت يک سیستم  باانگیزه سؤاالتچرا: اين 

 کنند.را شناسايی می

 وانند تهای قابل انطباق میه فرآوردههای مهم در انطباق، تعیین اين مورد است که چگونچگونه: يکی از نیازمندی

تواند مناسب باشد. اين مجموعه تغییر کنند و چه اقداماتی برای وضعیتی که سیستم در آن قرار دارد، می

ری در گیمشتمل بر اين هستند که چگونه ترتیبِ تغییرات، هزينه و عواقب حاصل از آن برای تصمیم سؤاالت

 . انداتخاذشدهبعدی،  2طرح

 یافزارنرم کیفیت سیستم های 1-0

 هدف در تولید محصوالت و يک به عنوان آن را. بطوريکه همگی باشدمیکیفیت يکی از مفاهیم سهل و ممتنع  مفهوم   

مشخص نمودن کیفیت برای همگان مشکل است. معموالً  ، ولی بیان تعريف دقیق و چگونگیدارندمیيا ارائه خدمات بیان 

برای  شدهارائه. يکی از تعاريف معروف شودمیمحصول وجود داشته باشد، مشخص  که بايد در هايیويژگیکیفیت با بیان 

 کارايی با نیازهای عملیاتی و افزارنرماز مطابقت  عبارت است کیفیت نمايدمیبدين شکل توصیف  آن را، افزارنرم کیفیت

وجود  و اندشدهمستند  که به صراحت افزارنرمتوسعه گرديده، همچنین رعايت استانداردهای تولید و  که به وضوح بیان

بايد  شودمیبدين شکل مشخص  پیشرفته انتظار می رود. ایحرفههای افزارنرمخصوصیات ضمنی که برای تمام 

 هاییازمندینيا  هاويژگی گونهاينتعريف باال سازگاری داشته باشد.  تولیدی جستجو نمود که با افزارنرمرا در  هايیويژگی

خود  نیازهای سیستم های دستیابینحوه  .شوندمیتقسیم  غیرعملیاتیعملیاتی و  هاینیازمندی سیستم به دو دسته

ی از شناخت نیازهای عملکرد . پسکه در بخش قبل به طور کامل بیان شد است سؤالتوسط مطرح کردن شش  تطبیقی

اين خصوصیات را در يک چارچوب خاصی  بايستمیسیستم،  مورد نیازسیستم و شناخت خصوصیات  غیر عملکردیو 

 .ودشمیاين چارچوب، مدل کیفی گفته  . بهی از نحوه ارتباط و الويت آن را مشخص نمايیممراتبسلسلهمنظم کرده و 

                                           
2 Plan 
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چارچوبی که ارتباطات بین رويکردهای : »کندتعريف می گونهاينکیفیت را  مدل  ISO/IEC 9126-1:مدل کیفیتالف(    

. شده است تشکیل معیارها و زير فاکتورها ،يک رويکرد به کیفیت از فاکتورها .[41]« دهدف به کیفیت را شرح میمختل

یفیتی سپس هر زيرفاکتور ک. شودها شروع میگیری هر معیار کیفیتی با مقادير عددی از متريکارزيابی يک برنامه با اندازه

هايتاً مقادير عددی با استفاده از زيرفاکتورهای کیفیتی به خصوصیات کیفیت ن. شودبا استفاده از معیارهايش ارزيابی می

اين معیار تشکیل يک  بی. ترتدهدروابط بین عناصر مدل کیفیت نشان می از يک متا مدل 3-1شکل . شودالصاق می

مجموعه  .دهدمینشان ی کیفی مرتبط با فاکتور را معیارهاکه در آن الويت هر فاکتور و ارتباط  دهدمیدرختواره را 

  .دهدمیزير فاکتور ها و متريک های ارزيابی آن تشکیل مدل کیفی را  همراهدر آن به  رگذاریتأثفاکتور ها و معیارهای 

 

 
 

 

 

 

 

ای از کیفیت برای فرآيند يا محصول کار هدف معمول يک فاکتور کیفیت مشخص ساختن جنبه :فاکتور کیفیتب(    

 .[13] است

طح در نتیجه، نیازمند يک س. برخی فاکتورها قابلیت ارجاع مستقیم به معیارهايشان را ندارند :رفاکتور کیفیتزي پ(   

برای مثال در مدل بوهم، قابلیت . عناصر اين سطح میانی زيرفاکتورها هستند. باشندمیانی اضافی برای محاسبه می

اهداف  .[46] ون، قابلیت درک و قابلیت تغییر تشکیل شده استيک فاکتور از سه زيرفاکتور قابلیت آزم به عنواننگهداری 

 .[13است ]معمول يک زيرفاکتور کیفیت از اين قرار 

 خص کردن بخشی از يک فاکتور کیفیتمش 

 يا محصول کار فرآيند ای از کیفیت برایمشخص کردن جنبه 

  برای هر تالش« کیفیت»کمک کردن در تعريف کلمه 

 متا مدل از ارتباط عناصر مدل کیفی: 1-1شکل 
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رای مثال، در ب. معیار کیفیت توصیفی دقیق از منطق برای وجود يک فاکتور يا زيرفاکتور استيک  :معیار کیفیتپ(    

 .[46] استقالل ابزاری و خودکفايی: دو معیار توصیف شده است به وسیلهيک فاکتور  به عنوانمدل بوهم قابلیت حمل 

هر . ممشخص نمايی شدهداده معیار کیفیتیهای کیفیت را برای ارزيابی ما نیاز داريم تا متريک :متريک کیفیت ج(   

 . ودش قرار دادهگیری فاکتور کیفیتی مقیاس برای اندازه توانددهد که میمتريک کیفیتی، يک مقدار عددی را می

. کندمی تعريف کیفیت مورد در کاربر نظر به عنوان را عمل در کیفیت ISO/IEC 9126-1 :در عمل ( کیفیتچ   

 است داخلی یتکیف به وابسته خود نوبه به که است خارجی کیفیت به دستیابی به وابسته عمل در کیفیت به دستیابی

 کند،می برآورده( سودمندی نظیر) کار محیط در را کاربر نیازهای افزارنرم که ایمحدوده گرفتن نظر در با که [41]

 .رضايتو  امنیت ،سودمندی ،تأثیربخشی :[41شود ]کیفیت در عمل به چهار ويژگی تقسیم می .[42]شود گیریاندازه

افزاری افزار يکی از فرآيندهای چرخه حیات توسعه نرمنیازهای کیفیت نرم نیتأمنظور ه مافزاری بمحصوالت نرم ارزيابی   

گیری ايستای محصول عموماً اندازه)گیری صفات داخلی اندازه به وسیلهتوان افزاری را میکیفیت محصول نرم. است

گیری ندازها به وسیلهيا ( گیری رفتار کد در زمان اجرااندازه به وسیلهعموماً )گیری صفات خارجی اندازه به وسیله، يا (میانی

شکل  .الزم را در زمینه خاصی از کاربرد داشته باشد تأثیرهدف اين است که محصول . صفات کیفیت در عمل ارزيابی کرد

 .را ببینید 1-4

 
 
 

 
 

    

  

 

 

یفی ک هايیويژگیکه خواستگاه تمامی  باشدمی افزارنرم، معماری افزارنرمت اساسی در فرايند تولید يکی از محصوال   

به همین منظور متريک های کیفی که برای ارزيابی معیارهای کیفی  .سازد برآوردهرا  هاآن بايستمیکه سیستم  باشدمی

ه از پرداختن ب . قبلکه در اينجا معماری است يکسان باشد شده ولیدمحصول ت بر اساس بايستمی شوندمیانتخاب 

  .شويممیابتدا با چند نمونه از مدل های کیفی معروف آشنا  افزارنرممفهوم معماری 

 ]41[   چرخه تولید نرم افزارکیفیت در : 4-1شکل 
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 کالمک مدل 1-0-2

 دمحصول و معیارهای کیفی محصول بو کال ارزيابی روابط بین فاکتورهای کیفی خارجیاصلی مدل کیفی مک هدف   

ر لیکن د. سیستم آماده شده است تا در طول فرآيند توسعه از آن استفاده کنند دهندگانتوسعهاين مدل برای  [17]

و  های کاربراندهندگان، معیارهايی انتخاب شدند تا ديدگاهتالشی اولیه برای پر کردن فاصله بین کاربران و توسعه

لیکن  داشتند، کردن که گرايش به تکنیکی بودن معیارهايی ظهور سپس،. گان را منعکس کننددهندهای توسعهاولويت

 مدل. ی برای مديران فاقد تخصص تعريف کردندقبولقابلرا در زبان  هاآنتوصیف شدند که  هاسؤالای از با مجموعه

ل محصو عملیات .عملیات محصول، بازبینی محصول و گذار محصول: کال بر سه جنبه مهم يک محصول تاکید داردمک

 ازبینی محصولب. نیاز کاربر ارائه دهد موثر عملیاتی شود و نتايجی مطابق به طورراحتی قابل يادگیری باشد، ه بايست بمی

عه ترين قسمت توساين جنبه به اين دلیل مهم است که عموماً پرهزينه. مربوط به اصالح خطا و تطبیق سیستم است

سريع  اما حرکت به سمت پردازش؛ ممکن است در همه کاربردها مهم نباشدگذار محصول . آيدمی به حساب افزارنرم

کتورهای بین فا جادشدهياکال رابطه های اصلی مدل مکيکی از کمک .ديافزا یبتواند بر اهمیت آن افزار میتغییر در سخت

ملیاتی شده است، قابلیت ع نگرفته در نظراين مدل  به وسیلهمستقیم  به طورای که يک جنبه. ها استکیفیت و متريک

 .[46]ت افزاری اسمحصول نرم

 بوهم مدل 1-0-1

افزاری کال افزود که تاکید بیشتری بر قابلیت نگهداری محصول نرمرا به مدل مک هاويژگیبرخی  2378در سال  بوهم   

 وری برنامهگرفتن بهره افزاری با در نظرهمچنین اين مدل شامل مالحظاتی در ارزيابی يک محصول نرم. داشته باشد

دهد، که هر کدام به کیفیت کلی را نشان می هاويژگی ی ازمراتبسلسلهساختار کال  بوهم شبیه مدل مک مدل .است

افزاری بوهم، خصوصیات زمینه سخت لیکن کال دربرگیرنده نیازهای کاربران است؛تصور بوهم همچون مک. کنندکمک می

اما مدل بوهم فقط شامل يک دياگرام بود که هیچ پیشنهادی ؛ [46] کال وجود نداشترا اضافه کرد که در مدل مک

  [44]زير تعريف شدند  به صورتهای مدل کیفیت در بوهم اليه. های کیفیت نداشتگیری ويژگیدرباره اندازه

 خصوصیات سطح باال 

 خصوصیات اولیه 

 هامتريک 
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 «افزاراز کیفیت نرم متمايز تعريف و خوشمشخصات خوش»مجموعه از  ای تعريف شده بود تا يکبوهم به گونه مدل    

توسعه يافته است تا معیارهای کیفیت را به  مراتبسلسلهمراتبی است اما اين مدل بوهم، ذاتاً سلسله. را فراهم کند

« عمومی»وری هرهعنوان ب اولین تقسیم مطابق کاربردهای ساخت سیستم است اين کاربردها تحت ها تقسیم کند.متريک

 «عمومی»های وریاز بهره نوع ريزيک « آنچه که هست»وری بهره اند که در آنبندی شدهطبقه« آنچه که هست»يا 

 . کال استجنبه عملیات محصول مدل مک معادل با است و تقريباً

  2FURPS مدل 1-0-1

خصوصیات کیفی، با استفاده از . نهاد شدپیش 1هیولت پاکارد توسط رابرت گريدی و شرکت 2387در  FURPS مدل   

 [46]ها بررسی شدند دو مجموعه متفاوت نیازمندی

 .شودورودی و خروجی مورد انتظار تعريف می به وسیله(: F) کارکردی هاینیازمندیالف( 

 .، قابلیت پشتیبانیکارايیقابلیت استفاده، قابلیت اطمینان، : (URPS) یکارکرد ریغ هاینیازمندیب( 

 و نآ توسط شدهارائه عملکردهای عمومیت برنامه، یهاتیقابل و هاويژگی مجموعه ارزيابی با: عملیاتی ابلیتق 

 .گیردمی قرار سنجش مورد کلی، سیستم امنیت

 شودشناختی کلی، سازگاری و مستندسازی سنجیده میبا در نظر گرفتن عوامل انسانی، زيبايی: قابلیت استفاده. 

 گیری فراوانی و شدت شکست، صحت نتايج خروجی، زمان میانگین شکست، توانايی با اندازه :قابلیت اطمینان

 .شودبینی رفتار برنامه سنجیده میرهايی از شکست و قابلیت پیش

 شودسنجیده می به کمک سرعت پردازش، زمان پاسخ، مصرف منابع، توان عملیاتی و بازدهی: کارايی. 

 پذيری،آزمون وهبعال ،کندمی تلفیق باهم را برنامه پذيریسرويس و یريوفق پذ ،یريبسط پذ: پشتیبانی قابلیت 

 نیز را کالتمش يافتن سهولت و نصب قابلیت افزار،نرم پیکربندی عناصر کنترل و یدهسازمان قابلیت سازگاری،

  .[40] گرفت نظر در توانمی

                                           
2 Functionality, Usability, Reliability, Performance, Supportability 
1 Hewlett Packard & Robert Grady 
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 2ISO 9126 کیفی مدل 1-0-4

 هايژگیوکلیتی از : »کندافزار را به اين صورت تعريف میاين مدل کیفیت نرم. ال استکمدل برگرفته از مدل مک اين   

در . «شودمربوط می کردن نیازهای بیان شده و ضمنی برآوردهافزاری که به توانايی آن در و خصوصیات يک محصول نرم

 :اندشدهدادهافزار توضیح اين مدل سه جنبه مختلف از کیفیت نرم

 .کیفیتی از محصول نهايی به عنوان: اربرنظر کالف( 

ید مختلف در طول فرآيند توسعه تول ينفعانذ به وسیلهکیفیتی از محصوالت میانی که  به عنوان: دهندهنظر توسعهب( 

 .شوندمی

 .بازار هاینیازمندی به عنوان: نظر مدير کاربر نهايیج( 

ات ای از صفمجموعه به صورتکه  کندستقل را پیشنهاد میای از شش ويژگی کیفیت سطح باالی ممدل مجموعه اين   

های يژگیو. شودو ارزيابی می شدهدادهکیفیت محصول توضیح  هاآن به وسیلهشوند که افزاری تعريف میيک محصول نرم

 يیهایژگيو ريزشوند و به در سطوح مختلف توسعه استفاده می ديیتأهدفی برای اعتبارسنجی و  به عنوانکیفیت 

 . آيند به دستگیری های قابل اندازهتا زمانی که صفت يا ويژگی شوندبندی میتقسیم

تاندارد اين اس. افزارهای کامپیوتری تدوين شده استبه منظور تعیین صفات کیفی مهم برای نرم ISO 9126 استاندارد   

 .[40گیرد ]شش صفت کلیدی را برای کیفیت در نظر می

 کند. می برآوردهبر اساس اين صفات را  ذکرشدهافزار نیازهای ی که نرمحد: قابلیت عملیاتی  

 افزار بر اساس اين صفات در دسترس استمدت زمانی که نرم: قابلیت اطمینان. 

 افزارحد سهولت استفاده از نرم: قابلیت استفاده . 

 آوردبه عمل میافزار بر اساس اين صفات از منابع سیستم استفاده بهینه حدی که نرم: بازدهی. 

 افزارسهولت ترمیم نرم :قابلیت نگهداری. 

 افزار از محیطی به محیط ديگرسهولت انتقال نرم :قابلیت حمل. 

                                           
1 International Standard Organization 
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 افزارنرم سیستم های یمعمار 1-7

. تجربه باشدمیدو دهه اخیر  در افزارنرماز موضوعات روز مورد توجه محققین و متخصصین مهندسی  افزارنرم معماری   

 خاص باشد، نگرشی کل هاینیازمندیپیچیدگی زياد يا  ان داده است که هرگاه نیاز به طراحی موجوديتی با ابعاد ونش

. منظور از معماری تبیین ساختار کلی شودمی گفته« معماری»اصطالح به آن  مورد نیاز است، که در جانبههمهنگر و 

 واضح از ری الزم، در آن مشخص باشد. معماری، يک ديدگاهرفتا یهایژگيوکه صفات و  یاگونهيک سیستم است به 

واقع يک توصیف سطح باال از سیستم  در که برای کنترل و توسعه آن، الزم و ضروری است. دهدیمکل سیستم به ما 

 ندهدهنشانآن بیان داشته و  کنندگاناستفادهسازندگان و همچنین  بوده که اهداف و عملکرد سیستم را برای طراحان و

 ی رافزارانرمسیستم  یسازادهیپ. به بیان ديگر معماری يک توصیف مجرد از باشدمیمشتری  هاینیازمندیمطابقت با 

تجزيه مدل  و از طريق بعد از تحلیل و قبل از طراحی است یانقطهحالت کلی تمرکز معماری در  . درنشان می هد

سیستم  يندهایاعینیت بخشیدن به فر اصلی و یهاقسمتهايت تعیین و در ن هاآن یهاواسطهو  هاستمیرسيزتحلیلی به 

در آن اثرات اساسی  شدهانیبمورد نظر بوده که نکات  افزارنرمباال از  يک طراحی سطح ،. در واقع معماریشودمیمشخص 

تر  نیيپا حسط یهایطراح، در شودمی. جزئیاتی که فقط مربوط به يک قسمت از سیستم گذاردیم در کلیت سیستم

. معماری نامید توانینمطراحی را  گفت طراحی، ولی هر توانیم. به طور کلی به هر معماری يک سیستم گرددیمبیان 

ذينفعان مسئله به توصیفی است که در آن عملکرد عناصر تکنیکی  توسط شدهانیبمعماری اولین مرحله تبديل سیستم 

 .شودمیمعماری بیان از  یزير تعريف . درباشد سیستم مشخص شده

 یهامؤلفه شامل که است سیستم آن ساختارهای يا ساختار محاسباتی، سیستم يا برنامه يک برای افزارنرم معماری   

 .[15] است هاآن میان ارتباطات و هامؤلفه آن خارجی بارز خصوصیات ی،افزارنرم

 خود تطبیقی سیستم های یمعمار 1-7-2

 انتومی .دنباشمیی نیازمند يک طرح معماری افزارنرمنیز همانند ساير سیستم های  یخود تطبیقهای  ستمیس   

-Mape یقیخو تطبی به همراه چرخه افزارنرمبی از معماری سیستم های یرا ترک خود تطبیقیمعماری سیستم های 

k موجود  یهامؤلفهرا با  ود تطبیقیخچرخه  یهامؤلفهيعنی اگر ما بتوانیم بر روی هر طرح معمارانه به درستی ؛ دانستند

ای مده يک معماری برآ به دستد، معماری نشه در کار يکديگر تداخل نداشته باک به صورتیدر معماری ترکیب نمايیم 

 یهافهمؤلخواهد بود. در مدل کیفی پیشنهادی که در فصل چهار توضیح داده خواهد شد، نقش  خود تطبیقیسیستم های 

 [18] شدقرار داده خواهد بررسی مورد و خصوصیات کیفی  خود تطبیقیسازی خصوصیات  رآوردهبرا در  خود تطبیقی
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دو از  خود تطبیقبرداشته شده است مشخص است هر سیستم  2 گارلنآقای که از مقاله  5-1که از شکل  طور همان   

و بخش دوم اليه  گويندمی طبیقیخود تکه به آن چرخه  خود تطبیقیاول معماری  . بخشتشکیل شده است بخش

واهیم خ خود تطبیقیاز ترکیب اين دو اليه به معماری سیستم  است. غیر تطبیقیسیستم که همان معماری سیستم 

 قبالًکه  Mape-kبه نام  IBMبسیاری وجود دارد مثل چرخه  یهاحلراه خود تطبیقیبرای ساختار چرخه  رسید.

 نامهپايانما در  فرضشی. پاست شدهدادهکه در شکل باال جزئیات آن نشان  Rainbowو يا معماری  شدهدادهتوضیح 

 خواهد بود. خود تطبیقیبرای ساخت معماری سیستم   Mape-kاستفاده از  چرخه معماری 

 یافزارنرممدل های کیفی و معماری سیستم های  رابطه 1-7-1

 است خصوصیاتی بر اساس ،يینها محصول کیفیتی یهایژگيو صتشخی و ینیبشیپ افزارنرم معماری ارزيابی از هدف   

 مدل در شدهانیب کیفیتی یهایژگيو از افزارنرم معماری ارزيابی و تحلیل هایروش اکثر . دراست موجود معماری در که

 است. شدهدادهرابطه بین مدل کیفی و معماری نشان  0-1. در شکل [18] شودیم استفاده کیفیتی های

 

 

 

 

                                           
2 Garlan 

 [18] ارتباط معماری نرم افزار با مدل کیفی: 0-1شکل 

 

 Rainbow [18]ساختار چرخه خودتطبیقی : 5-1شکل 
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. شودمی توصیف کیفیتی ويژگی تعدادی به وسیله محصول سودمندی واقع در يا و افزارنرم کیفیت ها مدل تمامی در   

 زير و هاويژگی اين اکثر. کنندمی پیدا تری عینی هایجنبه و شده تر مشخص هايیويژگی زير توسط هاويژگی آن

 تر عینی اينکه برای هاويژگی همانند هم هاويژگی زير. نیستند گیریهانداز قابل مستقیماً و باشندمی کیفیتی هاويژگی

 سیستم گیریاندازه قابل معیارهای از سری يک به رسیدن تا پااليش ايند. شون تعريف تر دقیق صورت به بايد شوند،

 به پااليش مرحله يک از عدب هاويژگی ازبرخی . يابدمی ادامه باشند، داشته مستقیم ارتباط نظر، مورد هایويژگی با که

 به حدودی تا مفاهیم اين گیریاندازه و بوده کیفیتی هاويژگی زير و هاويژگی از بعضی .رسندمی گیریاندازه معیارهای

 کننده بررسی شخص از مستقل هاآن سنجش که شده سعی معیارها تعريف در ولی ،اندوابسته کننده ارزيابی شخص

از فاز طراحی  شدهیهتهو از مستندات از معماری برای شناخت متريک های معمارانه  پیشنهادیدر روش  بنابراين ؛باشد

به ذکر است که در هنگام  . الزمکنیممیبرای سنجش هر معیار کیفی استفاده و استفاده از متريک های شی گرايی 

سازی هر خصوصیت کیفی  برآوردهبرای که يکی از مستندات به وجود آمده در فاز طراحی است  افزارنرمطراحی معماری 

سرچشمه  هایکتاکتهای معمارانه نیز از همین  يک. مترشودمیتاکتیک برای اجابت هر خصوصیت بیان  مجموعه ای

مورد استفاده برای هر خصوصیت  هاییکتاکتيعنی با انجام مهندسی معکوس بر معماری و با شناخت انواع  گیردیم

 بیاوريم. به دستیم متريک های معمارانه خود را توانی، مکیفی در طرح معماری

متفاوت چه  یکیف یهایژگيو یرو یمعمار یهاسبکو اينکه  یمعمار یهاسبک یرو شدهانجام یهایبررساکثر  در   

و يا وان شده است عن یکیف ینسبت به يک ويژگ ریتأثیبو يا  یمنف تأثیرمثبت،  تأثیربه صورت  عموماًدارند نتايج  یاثر

 یلو اندقرار داده یرا در يک طیف کم راتیتأثبین دو عدد اين  یاب مقدار عددسديگر به عنوان مثال با انت یهاحالتدر 

د، خوب، ب نسبتاًچون خوب،  هايیواژهبا  تأثیراتاين  یعنوان نشده است. همچنین در موارد تأثیراتیدلیل وجود چنین 

 است. شدهدادهی کیفی نشان هاويژگیبر روی  تأثیراتاين  7-1 در شکل .[47] ستا شدهارائه هااينبد و مانند  یخیل

    

 

 

 

 

 

 
 [47] یتاثیر سبک معماری بر روی خصوصیات کیف: 7-1شکل 

 

12 



 

   

 

 

 اهمیت ارزيابی 1-8

ات شود که بدانیم عملیبه خودی خود و به تنهايی حائز اهمیت نیست. بلکه اهمیت آن زمانی مشخص می تطبیقی خود   

 طبیقخود ت. اگر سیستم خیريا  کرده است برآوردهنظر کاربر را  است و نیازهای مورد شدهانجامبه درستی  خود تطبیقی

های یاز نظر ويژگ مثالًتری )عملکرد ضعیف غیر تطبیقیعملیاتی را انجام دهد که موجب شود نسبت به همان سیستم 

 یناناطم یبرا خود تطبیقی هایيهرو یمعتبر ساز مثمر ثمر نبوده است. خود تطبیقی( داشته باشد، شدهانجامکیفی کار 

رت نفوذ قد يشافزا برایو نیز  اعتماد کنند هاآنبه  توانندیو کاربران م گیردیبه صورت مناسب انجام م یاتعمل ينکهاز ا

 شود. اينجاست که صحبت از ارزيابی به میان آمده و اهمیت آن درک می است. یضرور هایستمساين 

  (AHPمراتبی )فرايند تحلیل سلسله 1-3

. برای شودیممجری تهیه  یهاشرکتمختلفی از سوی  یهایطراح، یافزارنرممعمول برای انجام يک پروژه  طور به   

اده مراتبی استفاز فرايند تحلیل سلسله ،و انتخاب يک طراحی برتر هایطراحانجام فرايند ارزيابی و قیاس بین اين 

اضی های لگاريتمی ريهای وزن دهی نسبی که از طريق روشروشمراتبی با استفاده از . فرايند تحلیل سلسلهميینمایم

ی موجود هانهيگزکند و در انتها وزن کلی را محاسبه و از بین باشند استفاده میی واقعی میهاوزنی از ریگبهرهو با 

ی زير هاامگبی شامل مراتکند. فرايند تحلیل سلسلهترين وزن را دارد به عنوان گزينه برتر انتخاب میی که بیشانهيگز

 باشد:می

 راتبمسلسلهباشد که در آن اين عبارت در واقع همان مدل کیفی سیستم می از منظور :هایمراتبسلسلهالف( ساخت    

به همراه مدل ارتباطی، ساختار  تأخر. در اين تحقیق، گراف تقدم و گرددمیها ذکر های سیستم به همراه الويت آنويژگی

 .در ادامه توضیح داده خواهد شدباشد که مورد نظر می مراتبسلسله

هستیم. در روش پیشنهادی دو نوع وزن  نسبی یهاوزندر ارزيابی سلسله مراتبی ما نیازمند  :هایزوج سهي( مقاب   

ار افزرمواقعی داريم. اول وزن واقعی هر معیار/متريک است که از طريق پرسشنامه و ايجاد تحلیل آماری با استفاده از ن

Matlab  باشد که در همین فصل با در نظر وزن واقعی هر معیار/متريک برای هر معماری می . دومخواهیم آوردبه دست

ورد ی واقعی مهاوزنمراتبی اين ی فرايند تحلیل سلسله. براآيدگرفتن جداولی برای سنجش هر فاکتور به دست می

واقعی هر فاکتور/متريک نسبت به فاکتور/متريک های ديگر و همچنین ی هاوزنبلکه نسبت  رندیگینماستفاده قرار 

 یهاوزنها نسبت وزن واقعی هر فاکتور/متريک برای هر معماری نسبت به معماری ديگر مورد استفاده است که به آن

د ايجا ی باعني؛ هاستهای مرسوم مقايسه خروجیی به دست آوردن وزن نسبی يکی از روش. براشودنسبی گفته می
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ه ی محاسب. براميپردازیمهای رياضی به محاسبه وزن نسبی معیارها و متريک ها و با استفاده از روشاز  n*nی هاسيماتر

. فرض کنیم داده خواهد شدکه در اينجا به اختصار روش حداقل مربعات توضیح  وجود داردچند روش عمده  ،وزن نسبی 

 داشته باشیم:

 اگر در حالت سازگار باشند                           

 اگر در حالت ناسازگار باشند.                          

 

 

 

  :شودمی معادله الگرانژی آن را به صورت زير در نظر گرفته ،فوق مسئلهبرای حل 
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 مشتق بگیريم خواهیم داشت: W1اگر از معادله فوق نسبت به 
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که برابر  ميآوریمی نسبی تمام معیارها، وزن نسبی هر معماری را به دست هاوزنپس از محاسبه  :هاوزنپ( ترکیب    

 مورد نظر. طراحیاست با ضريب وزن نسبی هر معیار در وزن نسبی معیار در 

 گار بودنسازگار يا ناساز 1-3-2

 ماتريس ما سازگار خواهد بود: ميیگویماگر ماتريسی دارای خصوصیات زير باشد 

 باشیم و ماتريس مقايسه زوجی آن به صورت زير باشد: داشته C1,C2,…..Cnمعیار به شرح  nاگر 

 

 دهد. چنانچه در اين ماتريس داشته باشیم:را نشان می Cjبر  Ciترجیح عنصر  aijکه در آن 
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(1-2) 

(1-1) 

(1-1) 

(1-4) 

(1-5) 

(1-0) 
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 بايست به قضايای زير توجه کنیم:می ناسازگار ناسازگار است. برای شناخت ماتريس Aماتريس  ميیگویمآنگاه 

nقضیه اول: اگر  ,,, 21   مقادير ويژه ماتريس مقايسه زوجیA  ها برابرآنباشد مجموع مقادير n .خواهد بود 

n
n

i

i 
1


 

 است. nيا مساوی  تربزرگهمواره  maxمقدار ويژه  نيتر: بزرگقضیه دوم

nmax 

ها مقدار کمی از حالت سازگار مقدار کمی از حالت سازگار فاصله بگیرند، مقدار ويژه آن سيعناصر ماتر : اگرقضیه سوم

  .رندیگیمفاصله 

WWA . 

 نيتربزرگبوده ) nمقدار ويژه برابر  کي. خواهند بود Aبه ترتیب بردار ويژه و مقدار ويژه ماتريس  و  Wکه در آن 

 توان نوشت.در اين حالت می نيبنابرا؛ ها برابر صفر خواهند بودمقدار ويژه( و بقیه آن

nWAW  

 توان نوشت:می که ردیگیمفاصله  nکمی از  maxناسازگار باشد  Aی اسهيمقادر حالتی که ماتريس 

WWA .max 

nmax 

 

 بندیجمع 1-26

ای ههای کیفی در ارزيابی سیستم. ويژگیپرداخته شد خود تطبیقیاين فصل به معرفی مفاهیم مهم خودمختاری و  در   

ای ارزيابی الزم است بدانیم هدف ما از انطباق چه بوده است؛ اين هدف چرا که بر نقش بسیار مهمی دارند خود تطبیق

 شناخت ی. براشوندسنجیده می ها با استفاده از چه معیارهايیدهد؛ اين ويژگیقرار می تأثیرهايی را تحت یژگيو چه

که  ودشیماده که مشروح آن در همین فصل بیان شد استف سؤالاز شش  خود تطبیقیی کیفی سیستم های هاويژگی

زای تعاريفی از مدل کیفی و اج در ادامه .دنریگیممورد استفاده قرار  یقیخود تطبسیستم  آوردن مدل کیفی بدست برای

آن همچون فاکتور های کیفی، معیارهای کیفی و متريک های ارزيابی برای روشن تر شدن بحث مدل  دهندهتشکیل

ijkjik aaa  nkji ,,2,1,,  (1-7) 

(1-8) 

(1-3) 

(1-26) 

(1-22) 

(1-21) 
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ی را توضیح داده و بیان شد که يکی از افزارنرمطراحی يک سیستم فازهای مختلف در  سپس. نموديمکیفی بیان 

 یافزارنرممعماری سیستم های  تشريحبه  ومعماری است  ،افزارنرمفاز طراحی از چرخه تولید محصوالت بسیار مهم در 

رايند و ف نموديمبیان  ارزيابی را موضوع اهمیتهمچنین  و افزارنرمپايان ارتباط بین مدل کیفی و معماری  . درپرداختیم

شريح ت هاستآنتحلیل سلسله مراتبی را که برای مقايسه بین چند طراحی کانديد و انتخاب يک طراحی برتر از بین 

 .کرديم
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 شدهانجامفصل سوم کارهای 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 مقدمه 1-2

يک  . هرصورت گرفته است خود تطبیقیسیستم های چند کم در راستای ارزيابی  هر يیهاتالشچند دهه گذشته  در   

ز سیستم ا سندهينو به ديدگاه هاروشبیشتر اين  .اندداشتهمختلفی بر روی موضوع ارزيابی تمرکز  بعدهایاز  هاروشاز اين 

 هانآو هیچ متريکی برای نحوه ارزيابی  اندپرداختهو تعاريفی سطحی و ارائه چند خصوصیت کیفی  خود تطبیقیهای 

 شدهادهاستفاز تجربه ارزياب برای ارزيابی  هاروشبرخی از  . درباشد نپرداخته است خود تطبیقیکه مختص سیستمهای 

صوری  یهازبانفرمال و  هایروشديگری از  هایروش . دردهندنمیو هیچ بررسی بر روی خصوصیات سیستم انجام 

. کنیمیمبه آن اشاره ن اين تحقیقدستورات صوری در زياد بسیار که به دلیل توصیفات  است شدهاستفادهبرای ارزيابی 

 .ميپردازیمروش و بیان نقاط قوت و ضعف هر کدام  چنددر ادامه به تشريح 

 خود تطبیقیمعماری  گاهاز ديد یابيارز 1-1

قرار  تطبیقیخود [ تمرکز خود را بر روی معماری سیستم های 21که توسط آقای مک کن منتشر شد ] یامقاله در   

را به دو دسته سیستم های عامل پايه و  خود تطبیقیاز نظر ساختاری سیستم های  توانمیبه طور کلی است.  داده

که خود عناصر  2عامل  ایمجموعهعامل پايه از  خود تطبیقیهای  ستمی. سکرد بندیتقسیمپايه  رعاملیغسیستم های 

روابط  و کنترل هاعاملکلی از سیستم تنها ارتباط بین  . هدفده استهستند تشکیل ش خود تطبیقهوشمند و در واقع 

ز ا بايستمیپايه هیچ عنصر هوشمندی وجود ندارد و سیستم  رعاملیغ خود تطبیقیسیستم های  . درهاستآنبین 

 پیدا نمايد. دست خود تطبیقیسیستم به اهداف  یهامؤلفهطريق ارتباط و کنترل بین 

 خود تطبیقیاری سیستم معمبرای  یمدل 1-1-2

بلکه  هاعاملعمل کنند همانند  ريپذقیتطب به صورت هامؤلفهالزم نیست که تمام  حتماً خود تطبیقیيک معماری  در   

را  خود تطبیقیمعماری برای سیستم های  يک 2-1شکل  . درباشد ريپذقیتطب به صورت هاآننتیجه رفتار  است یکاف

ی مبتنی بر نظارت است يعنی با نظارت دائم بر محیط و درک تغییر خصوصیات محیطی اين معمار .کنیممیمشاهده 

 1کاوشگرها .کندمیم در مقابل تغییرات محیطی برای باال بردن کارايی سیست مؤلفهسعی در تغییر ساختار و ارتباطات 

ستم از که سی دهدمیرا تشخیص  اندازه فايل ورودی به سیستمکاوشگر يک  . مثالًفرايندهای نظارتی در معماری هستند

                                           
2 Agent 
1 Probe 
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 row monitoringکه در قسمت  يی. کاوشگرهاکندمین دستورالعمل مناسب برای برخورد با آن را مشخص آطريق 

data  در واقع  هانيا .شودمیياد  2محک  به هاآنو نگاشت باالی معماری را دارند که از  آوریجمعموجود هستند وظیفه

با مدير معماری که سطح  را که در سیستم در حال اجرا هستند يیکاوشگرهابین ظیفه کنترل که ومیانی  یهامؤلفه

تا بتوانند يک نظارت سطح  کنندمی آوریجمعرا  کاوشگرهااطالعات  هامحک دارند. کندمیرا کنترل  یريپذقیتطب

. در رددگیمايجاد  طرح تغییرد يک وقتی يک خصیصه در مدل معماری دچار تغییر گرد بااليی بر معماری داشته باشند.

 گرددیمسازی تغییرات مشخص  برآوردهبرای  هاآنو نحوه تغییر ارتباطات بین  هامؤلفهاين طرح تغییرات 

 

  

 

 

 

 

 

 و تطبیق خصوصیات کیفی در معماری یابيارز 1-1-1

ازی س برآوردهمالک  یعني؛ هفته استدر معماری آن ن افزارنرمخواستگاه خصوصیات کیفی يک  شدکه بیان  طور همان   

نیازهای  بر اساس افزارنرمهر  ن دارد.آسازی يک خصوصیت کیفی بستگی به نحوه طراحی معماری  برآوردهيا عدم 

ز ا خود تطبیقیسیستم های نظر آقای مک کن  . ازسازد برآوردهرا کیفی  اتیخصوص از یامجموعه بايستمیطراحی 

 سازند. برآوردهصیات کیفی زير را خصو بايستمینظر معماری 

اشته د خود تطبیقیدر سیستم های  افزارنرممیزان هزينه  یریگاندازهد نقش بسزايی در توانمی: معماری 1الف( هزينه   

تم را به سیس یاصهیخصخودکار  به صورتهستند که  يیهاسيسرومعمارانه شامل  یهاحلراهباشد. برای مثال بیشتر 

  .ندکنمیاضافه 

                                           
2 Gauges 
1 Cost 

[21: مدلی برای معماری سیستم خودتطبیقی ]2-1شکل   
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 انعطاف در سیستم ها تیقابلکوچک )دانه دانه( يک راه حل بهینه برای ايجاد  یهامؤلفهداشتن  ب( قابلیت انعطاف:   

پرهزينه  دتوانمی شودمی هامؤلفهکه دارای تغییرات بسیاری در  یريپذقیتطباگر چه ممکن است در سیستم های  شودمی

 و دارای سربار بااليی داشته باشد.

ز ا هایبرخ که نسبت به خطا قوی باشند. شوندمیطوری طراحی  ريپذقیتطبستم های از سی : برخی2استحکامج(    

برخی ديگر هم خطاهای  و شوندمیدارای خطا را مانع  یهامؤلفهبرخی ديگر  ،کنندمیجلوگیری  یافزارسختخطاهای 

 .کنندمی بینیپیشدر آينده را  شدهدادهرخ 

 به صورتو هوش مصنوعی که در آن فرايندها  1عامل هيبر پااين خصیصه با سیستم های  :1یريپذقیطبتد( درجه    

داده  خطاها و میزان تسلط بر خطاهای رخ بینیپیشمیزان قابلیت  ازمورد  ني. اکاربرد دارند کنندمیفعالیت  ريپذقیتطب

 .است ریتأثتحت 

نظارتی و هوش مصنوعی جدا قرار  یهاتیفعال را از یريپذقیتطبملیات ع در مقاله آقای مک کن :4یريپذقیتطبر(    

 ندارد. یریتأث یريپذقیتطببر روی  هامؤلفهپیکربندی مجدد  بنابراين داده است

با محیط آشنا شود و تغییرات محیطی را درک نمايید را زمان  کشدیمزمانی که سیستم طول  رمقدا :5ز( استوار بودن   

را  درونی خود یهامؤلفهبسیار مناسب است که چطور  ريپذقیتطباين برای سیستم های  تم گويند.استواری سیس

  پیکربندی مجدد نمايند.

از معماری قابل اقتباس هستند پرداخته و  ماًیمستقمک کن در مقاله خود فقط به تعريف خصوصیات کیفی که  یآقا 

 است. ارائه نکرده هاآنی برای متريک ارزياب گونهچیه

 خود تطبیقیسناريوهای  بر اساس یابيارز 1-1

 خود استفاده از سناريوهای با را خود تطبیقیدر آن سیستم  ،[21]منتشر کردند  لئو و همکارانش یآقا ای کهمقاله در   

 هاهلفمؤاز  ایمجموعهرا چیزی جز  خود تطبیقیمعماری سیستم های  .ندقراردادکمی مورد ارزيابی  به صورت و تطبیقی

 :شود یمبیان که در اين مقاله آورده شده  خود تطبیقیدر اينجا تعريفی از يک سیستم  .دندانینم هاآنو اتصاالت بین 

                                           
2 Strong 
1 Level adaptibility 
1 Agent 
4 Adaptation 
5 Stability 
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يک تعريف شماتیک از  . درتوانايی تولید محصوالتی که بدون دخالت بتوانند نیازهای محیطی خود را برطرف سازند

انطباقی ذينفعان سیستم را  هاینیازمندیکه بتواند  داندمیرا معماری  خود تطبیقی یمعمار ،تطبیقیخود معماری 

 شدهدادهنشان  1-1در شکل  خود تطبیقیشمای کلی از ديدگاه آقای لئو در مورد ساختار يک سیستم  برطرف سازد.

 است.

 

 

 

 

 

 

 ين است کها کاربر نهايینظر  از مثالًی دارند نسبت به قابلیت تطبیق ساز یاجداگانهمختلف هر يک ديدگاه  نفعانيذ   

د به سیستم اضافه و يا حذف شود ولی از ديدگاه معمار سیستم بايد خود را در مقابل توانمیعملکرد جديد  کي

و اتصاالت( بايد بازخورد  هامؤلفهعناصر معماری ) خود تطبیقیدر يک معماری  ن تطبیق دهد.گوناگو یهاعاملستمیس

سیستم  توانمیلئو معتقد است ن ی. آقادهدمینشان  SAActionبا  آن راباشند که  داشته تخوبی نسبت به تغییرا

ذينفعان صورت  هاینیازمندیقرار دهد و بايد از طريق شناخت  یابيمورد ارزمستقیم  به صورترا  خود تطبیقیهای 

قرار  رییتغقابلنیازهای  هابرگو در  Adaptabilityکه در ريشه  شودمیدرختی حاصل  هاآنشناخت  از پس .پذيرد

 IOSA(impact on the softwareآقای لئو از دو متريک  .باشدمی Andو  Or به صورت هاويژگیارتباط اين  دارد.

architechture)  وADSA(adaptability degree of software architechture) ی. برااستفاده نموده است 

 استفاده کرده است. 2-1 از فرمول افزارنرماری در معم تأثیرمیزان  آوردن به دست

 

 

 

 [21:ساختار سیستم خودتطبیقی از ديدگاه آقای لئون ]1-1شکل 

 

(1-2) 
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 PCR .اندشدهشيپاالسناريوهای تطبیقی است که  تعداد S ذينفعان است. ريرپذییتغنیازهای  تعداد CRدر آن  که   

اری و در کل معم نتايج ارزيابی تأثیر  IAبه ترتیب احتمال رخ داد نیازهای انطباقی و سناريوهای انطباقی است. PS و

  .شودمیزير معرفی  صورت به  ADSAی آن در برابر نیازهای انطباقی و سناريوهای تطبیقی است.هامؤلفه

 

 

IOSA   يک برای  . مقدارهاستآنی معماری و اتصاالت بین هامؤلفهفاکتورهای گوناگون در  تأثیران میزADSA 

 صفر يعنی هیچ انطباقی در معماری وجود ندارد. . مقدارذير استکامل از تمام بعدها انطباق پ به طوريعنی اينکه معماری 

 زير است. به صورتمراحل ارزيابی آقای لئو 

 منتخب هایمعماریشناخت سناريوهای انطباقی برای  الف(

 هایمعماريوها بر اربا اعمال سن آنالیز تأثیرب( شناخت 

 سبه ارزش میزان منطبق بودن سیستمج( اعمال متريک ها و محا

 زیآنالارزيابی نتايج حاصل از  د(

رای از موارد مصرف ب اندعبارتنیازهای تغییرپذير است که  بر اساساز رفتار سیستم  یفیتوص انطباقی یوهايسنار   

. تبط استمر یريپذانطباقرخدادهای آينده که همگی به  بینیپیشنیازهای تغییرپذير و  در برابر العملعکسسیستم، 

 <S =<ChangeReq, SA-Element, Agent, SAAction, Event صورت به ر مقاله آقای لئوسناريو د قالب

 SA-Elementرا از  یورود SSActionاست. افزارنرمعناصر معماری  انتقالی بین یهاحالت  ChangReq.باشدمی

بازخورد  کنندهسمنعک SSActionواقع  . درکندمیوارد  SA-Elementو پس از ايجاد خروجی آن را به  ردیگیم

سناريو در آنالیز معماری در ابتدا سه سناريوی  تأثیردر مرحله شناخت میزان  معماری نسبت به نیازهای انطباقی است.

 بخسپس يک معماری منت .مؤلفه، يا سناريوی اضافه کردن يک مؤلفهسناريوی حذف يک  مثالً گرددیم بانطباقی انتخا

سازی هر يک از سناريوهای انطباقی مورد بررسی  برآوردهدر معماری برای  رد نیازموتغییرات  . سپسشودمیبرگزيده 

پس از  به معماری اضافه شود. x2و  x1با اتصاالت  x مؤلفه بايستمیجديد  یمؤلفهبرای ايجاد  . مثالًردیگیمقرار 

ای خود را بر روی معماری جديد متريک ه بايستمیاين سناريوها بر روی معماری  تأثیراتانتخاب سناريوها و شناخت 

 شدهاشارهدر يک مثالی که در مقاله  مثالً شود.می محاسبه  ADSAو  IOSAدر اين مرحله دو متريک  اعمال نمايیم.

(1-2) 

 

(1-1) 
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منتخب اين مقادير محاسبه و در  هایمعماری تکتکبرای  .بدست آمد ADSA=0.828و  IOSA=1.985مقادير 

  خواهد بود. طرح برگزيدهبیاورند  ه دستبنهايت هر کدام که مقادير بهتری 

 یخود تطبیقاز سیستم های  2تجربی  یابيارز 1-4

 بر اساسکه در آن طراحان  کنندمیروش ارزيابی تجربی استفاده  از [24] منتشر شد چنآقای که توسط  یامقاله در   

ر دارند انتظا ،سازهیشبی د کرده و پس از اجراايجا افزارنرمکه دارند محیطی مصنوعی متناسب با نوع کاربرد  يیهاتجربه

یطی که مح بر اساس ه است.به نتیجه مدنظر برسند اگر به نتیجه مدنظر نرسیدند يعنی سیستم درست طراحی نشد

به دلیل متغیر بودن  ]3[از نظر مقاله از تجربیات گوناگونی استفاده نمود.  توانمیر است در آن کار کند سیستم قرا

  نمود.استفاده  يیهاطیمحاز يک تجربه خاص برای چنین  توانمین ريپذقیتطبتم های محیط سیس

 ارزيابی تجربی یمعرف 1-4-2

مدل به اين صورت است  ني. اصورت گرفته است 1کاربر ريپذقیتطبو رابط  1ارزيابی تجربی در دو مدل کاربری تاکنون   

 خواهدیمکارهايی که  تکتکاست يعنی کاربر برای  4بدون حالت به صورتکه در مدل کاربری ارتباط کاربر و سیستم 

رفتارهايی  بر اساس مورد نظرسیستم  5ريپذقیتطبانجام دهد بايد اطالعات کاملی به سیستم بدهد اما در سیستم های 

ابی ارزي یهايیوانات بر اساسدر هر نوع ارزيابی  تی او را تشخیص دهد.آد کارهای توانمی دهدمیکه کاربر از خودش نشان 

و کارايی و  0تأثیراز سیستم تمرکز کرد. در ارزيابی تجربی بر روی  یمخصوصبر روی يکسری از خصوصیات  توانمی

که در باال اشاره کرديم اين نوع ارزيابی بیشتر بر روی سیستم هايی  همان طور. شودمیتمرکز گذاشته  7قابلیت استفاده

مستقیم با سیستم در تراکنش باشد و اگر به متريک های اين ارزيابی دقت کنیم متريک  وربه طکه کاربر  گیردمیانجام 

. گیردمی ر نظردهايی هستند که مستقیم با کاربر در ارتباط هستند مثل قابلیت استفاده که کارايی سیستم را از نظر کاربر 

 :دهدمیزير پاسخ  سؤالتجربی به سه  هایروش

 ؟گذاردیم تأثیرو محیط  هافهیوظر يک عامل بر رفتار چطور تغییر ساختاالف( 

                                           
2 Empirical evaluation 
1 User model 
1 User adaption interaction 
4 Stateless 
5 Adaption 
0 Effectiveness 
7 Usability 
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 ؟گذاردیمچطور تغییر وظیفه يک عامل، در رفتار محیط خاص اثر ب( 

 ؟گذاردیمچطور تغییر محیط يک عامل بر رفتار يک وظیفه اثر پ( 

 خواهد شد.داده مطالعه تجربی پاسخ  4باال از طريق  سؤاالت

 یتجربیات بصر( ت         (شدهانجامشده ) سازیپیادهتجربیات ( پ     العات سنجشیمط( ب     مطالعه اکتشافیالف( 

يک ساختار مشخص برای آن در  دهندیمکه مورد مطالعه قرار  یريپذقیتطبارزيابی تجربی برای هر سیستم  طراحان   

. در ميریگیمی در نظر افزارنرمتم است که برای سیس یمعمار . توجه داشته باشیم که اين ساختار جدا ازرندیگیمنظر 

اير س جدا از ن در ارتباط است وآبا  افزارنرمکه کاربر در هنگام ارتباط با  ست يیهامؤلفه دهندهنشانواقع اين ساختار 

 .میدهیمزير يک نمونه از اين ساختار را نشان  . درگیردمیقرار  مورد استفادهکردن  ريپذقیتطبکه برای  است يیهامؤلفه

 وبرکه در روش آقای  خود تطبیقیبیان شد ساختار  خود تطبیقیکه در مبحث معماری سیستم های  همان طور

 .فتخواهد گرمختلف در ارزيابی تجربی مورد بررسی قرار  یهاهيالادامه  . درباشدمیعامل پايه غیر ساختار  ، شدهاستفاده

 

 

 

 

 

 و معتبر بودن داده ورودی بودن اعتمادقابلالف( اليه اول: ارزيابی 

برای 2ناظر  مؤلفه. مثل روش معمارانه که در آن از يک ندکنمیورودی را بررسی  یهادادهبصری  هایروشطريق  از   

ناظر برای بررسی عملیات کاربر استفاده  مؤلفهاز يک  توانمیدر اينجا  شدیمنظارت بر عملیات کل سیستم استفاده 

ش مدنظر را ن دانآو مطابق با  کند بینیپیشعملیات آتی کاربر را  عملیات يک کاربر بتواند  رار دادنقبا زير نظر نمود تا 

 و تطبیق الزمه را انجام داد. هاستخراج و اجرا کرد

 ب( اليه دوم: ارزيابی رابط

ام عه تجربی بايد انجدر اينجا سه نوع مطال مختلف بسنجیم. یهاطیمحتم خود را در سیم سیتوانمیارزيابی رابط  با   

که  با کاربران فرضی یسازهیشب د زمینه تجربی برای ساختار عامل را مشخص کند.توانمیمطالعه اکتشافی که  گیرد.

                                           
2 Monitoring 

 ]24[: مدلی از سیستم خودتطبیقی  برای ارزيابی تجربی 1-1شکل 
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تجربه کالسیک که تنظیمات رابط را با  ورودی و فرايندهای در حال انتظار باشند. یهادادهند ترکیب خوبی از توانمی

  .کندمیمحیط واقعی مقايسه 

 ريپذقیتطبخود سوم: ارزيابی تصمیمات  هي( الج

برخی از تسهیالت سیستم باقی خواهند ماند. منظور اين  باز هماگر سیستم خصوصیات کاربر را استنتاج کند  یحت   

متناسب با عملیات  ستيبایماستخراج شد  یريپذقیتطباست پس از اينکه دانش مورد نظر در مورد عملیات 

با  ؤلفهمالزم است ارتباط چند  یريپذقیتطباينکه آيا برای ايجاد  مثالًيک سری تصمیمات صورت گیرد  ،یريپذقیتطب

ات د بر روی ساير خصوصیتوانمیتصمیمات  مجموعهاين  .ی جديدی اضافه کنیمهامؤلفهيکديگر اصالح شود و يا اينکه 

 گیرد. مورد ارزيابی قرار حتماً بايستمیکیفی اثر مستقیم بگذارد که 

 هاتراکنشچهارم: ارزيابی  هي( الد

 یريپذقیتطباگرچه  اليه قبل نشان داديم که سیستم سازگار است و برخی از خصوصیات کاربر را تعیین نموديم. در   

سیستم های مبتنی بر  . پسممکن است هنوز کامل نباشد چون کاربر ممکن است گیج شود و داده اشتباه وارد کند

 ذهنی و واقعی به يکديگر مربوط هستند. یریگاندازهدو نوع  هر شوندمیارزيابی  یبه درست ارتباط انسانی

فقیت مو .ميپردازیم هاآنتجربی صورت گرفت به نتايجی رسیديم که در زير به  یهایابيارزپژوهشی که در زمینه  در   

اصل د در نتايج حتوانمیسیار اهمیت دارد که اين در مورد سیستم مورد نظر ب میزان تجربه ارزياببه در ارزيابی تجربی، 

ستم سی هایجنبهام مارزياب بايد اطالعات جامع و کاملی از ت ،ارزيابی نوعبرای اين  باشد. رگذاریتأثاز ارزيابی بسیار 

ه میزان ک شودمیبا تعدد ساليق  شدنمواجهداشته باشد که بهتر است از يک تیم ارزيابی استفاده نمود که همین باعث 

 پرداخته باشدمیارزيابی تجربی مطرح  در موردبسیار چالشی که  سؤالدو  [3] مقاله . درنمودمديريت آن را سخت خواهد 

 تجربی عوض کند. یهایابيارزرا در مورد  ارزياباند نظر توانمی هاآنکه پاسخ به  است

 ؟شودمیدر کجاها ارزيابی تجربی به شکست منجر  اول( سؤال

رفی و از ط است یقبليک طرف اين روش يک روش اليه ايست يعنی شروع يک اليه مستلزم تکمیل ارزيابی اليه  از   

بارز اين روش، اين است که اين نوع ارزيابی خیلی  یهاتيمحدوداز  یکي. دچار محدوديت است ذاتاًخود ارزيابی تجربی 

برخی  که در میدانیمداناشدنی از ارزيابی تجربی است ولی کاربر جزئی ج یهایورودوابسته به ورودی کاربر است يعنی 

خی است که در بر مشخص يک نقض ذاتاًبودن  یاهيال . ذاتاز سیستم ها ممکن است نیازی به حضور و داده کاربر نباشد

 ن بحث شده است.آمفصل در مورد  به طور یاهيالاز مقاالت در ارزيابی 
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 قات تجربی چیست؟مشکالت عمومی در تحقی دوم( سؤال

تجربی برای شناخت خطاهای طراحی و فرضیات اشتباه خیلی مناسب  های. روشروش يک روش رسمی نیست نيا   

. معیارهای کافی برای موفقیت اين نوع سیستم ها هنوز معرفی دهندنمیهستند اما هیچ تئوری و راهکار جديدی ارائه 

 ريپذقیتطب ریغو  ريپذقیتطببین سیستم های  مرتباًعیارهای واقعی طرف ديگر م . ازيا مورد قبول واقع نشده است

فی مناسب نیست ولی از طر ريپذقیتطبتراکنشی و سیستم های  یهاطیمحاين معیارها برای  معموالً .خورندیمشکست 

ر مورد ر کمتمناسب سیستم های تعاملی انسان و کامپیوتر هستند که در سیستم های بر مبنای کارب ،معیارهای ذهنی

 .رندیگیماستفاده قرار 

 کارهای مرتبط بندیجمع 1-5

عماری م بودن عدم متغیر لیبه دل که آقای مک کن از آن برای ارزيابی سیستم استفاده کرده است، معماری سیستم   

ابی به ارزيمکان مناسبی برای  باشدیم اينکه خواستگاه بسیاری از خصوصیات کیفی به دلیلدر طول اجرا و همچنین 

 سازی خصوصیات کیفی برآوردهد نقش موثری در توانمی هاآنو نحوه ارتباط بین  هامؤلفهتعداد و نوع  .رسدیمنظر 

هیچ  فانهمتأسو از طرفی  گرفتهقرار  یمورد بررسکمتری  پذيریتطبیقدر روش مک کن خصوصیات کیفی  .باشد داشته

روش ارزيابی تجربی که در آن مدل خاصی برای سیستم های  . دروده استارزيابی برای اين خصوصیات بیان ننم متريک

 رزيابیا ،در اين روش ولیبرای نحوه ارزيابی سیستم در نظر گرفته است  اليه هايی ،شدهگرفتهدر نظر  خود تطبیقی

اگر يک  یعني ؛ته باشدد در نتايج حاصل از ارزيابی نقش داشتوانمید که اين ربه تجربه ارزيابان دا بستگیبسیار  سیستم

زيابی اين روش ار .آيد به دستشود ممکن است نتايج مختلفی  قرارگرفتهمعماری را توسط چند گروه ارزياب مورد ارزيابی 

 بر اساسابی ارزي یهاهيالچون بیشتر  باشدمیمستقیم با سیستم در ارتباط  به صورتکه کاربر  باشدمی يیهاطیمحبرای 

توسط آقای که در روشی  .گیردمیصورت  دهدمیکه سیستم در مقابل آن انجام  یالعملعکسبر و ورودی کار یهاداده

سناريوهايی که از نیازهای  بر اساس یعني؛ باشدمی ATAMارزيابی معماری  هایروشبسیار شبیه  شدهاستفادهلئو 

ازهايی بايد توجه داشت که نی اما؛ پردازدیم قیخود تطبیبه ارزيابی سیستم های  هاآن تأثیرو میزان  آيدمی به دستکاربر 

نیازهای زمان اجرا و مطرح کردن  بر اساسطباقی هستند که نوجود دارد نیازهای ا خود تطبیقیکه در سیستم های 

که در بخش اول مطرح نموديم قابل دستیابی است ولی آقای لئو هیچ توجهی به نیازهای انطباقی نداشته  سؤالشش 

خروجی حاصل از تابع  . مقدارديگر هیچ متريکی برای ارزيابی ارائه نداده است هایروشئو هم همانند ل ی. آقااست

ADSA برای دو سیستم با درجه خودمختاری نظرتابع مورد یعني؛ است بسیار وابسته به درجه خودمختار بودن سیستم 
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ابع هیچ تتوضیحات اين در صورتی که در  دهدیمگوناگونی  یهایخروجيک سناريوی انطباقی مشابه  بر اساسمختلف و 

 نظرقطهناز  .هاستآنو روابط بین  مؤلفهتوصیفات بسیار دقیق از  ازمندین همچنین اين تابع .به آن نشده است یااشاره

يعنی يک معماری ؛ دهدیممختلفی  یهایخروجمختلف  یهایبنددانهبا  يیهایمعماراين روش برای  یهایخروج نهايی

مختلفی از اين روش هستند که اين خود جامعیت اين روش  یهایخروج یدارا ،یبنددانهاز سطح  یسازادهیپا دو نوع ب

  .بردیم سؤالرا زير 

 

 

 

يکسان از سیستم  یهاطرحمختلف برای  هاییخروجعدم وجود جامعیت و وجود  ،ارزيابی یهاروشيکی از مشکالت    

وم مرس یهاروشکیفی يکی از  هایيژگیووجود مدل های کیفی و ايجاد ساختار سلسله مراتبی از  .است یافزارنرمهای 

لف مخت یهاجنبهکیفی، ارزياب را مجاب به تمرکز بر روی  هایيژگیوتوجه به  .باشدیمت برای نزديک شدن به جامعی

 ارزيابی عدم ارائه یهاروش. يکی ديگر از مشکالت داردیمغیرضروری وا  یهاجنبهو از پرداخت به  نمايدیميک سیستم 

صیات متريک های کیفیت که برای خصو يعنی؛ مستقل از ارزياب است تقريباً هايی کیفی مناسب با زمان ارزيابی و يکمتر

که ارزيابی در آن سطح در حال انجام است همخوانی ندارند و از طرفی بیشتر از متريک  یامرحلهبا  گردندیمکیفی ارائه 

ی دارد مثل متريک های ارزيابم مورد نظر تزمینه سیس در يابارز تجربه ياو  که نیازمند تخصص کنندیمهايی استفاده 

و ممکن است نتیجه ارزيابی يک معیار از ديد دو  پردازندیممعیارها  یریگاندازهتجربه ارزياب به  بر اساسجربی که ت

برای  کیفی مدل مختلفی داشته باشد. در وش پیشنهادی با ايجاد هاییخروج ،تجارب گوناگون یلبه دلارزياب مختلف 

در اين روش تمرکز خود را  .قرار دهیم یمورد بررس هاجنبهتمام  از را مورد نظرسیستم  سعی شده یقیخود تطبسیستم 

 اهداف ارزيابی نام روش
نقش تخصص و 

 تجربه ارزياب

ابزار 

 ارزيابی
 محدوده کاری

متريک 

 ارزيابی
 مدل کیفی

روش مبتنی 

 معماری مک کن

، یفی هزينهويژگی ک 4

 ،پذيریتطبیق قدرت، درجه

 انعطاف یتقابل

 ندارد ارائه نشده بدون محدوديت ندارد کم

 ارزيابی تجربی
، یریکارگبهقابلیت 

 يی، کارایرپذيریتأث
 ندارد زياد-تجربه

مخصوص مدل 

 های کاربری
 ندارد تجربی

ارزيابی مبتنی بر 

 سناريو
 ندارد ارائه نشده محدوديتبدون  دندار زياد سناريوهای انطباقی کاربر

: مقايسه روشهای ارزيابی سیستم های خودتطبیقی2-1جدول   
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 باشدیمدر اين فاز  استفادهقابلو از متريک هايی استفاده شده است که  يمادادهقرار  افزارنرمرخه تولید چبر فاز طراحی از 

و بر روی  ه در سطح طراحیمثل متريک های معمارانه که در سطح معماری کاربرد دارند و يا متريک های شی گرايی ک

وجود تخصص در زمینه ارزيابی يکی از مشکالت الجرم در زمینه ارزيابی  هستند. استفادهقابلاحی تحلیل و طر یهاکالس

 ماا مورد ارزيابی را برای انجام يک ارزيابی دقیق داشته باشد یستمس الزم از یهادانشاست يعنی ارزيابان بايد حداقل 

 یصهنقن اي فهمقابلو استفاده از ابزارهای  شدهبرگرفتهاده از متريک های متناسب که از مستندات طراحی با استف توانیم

 را رفع نمود. 
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 مقدمه 2- 4

برای اين کار  را مورد ارزيابی قرار دهیم. هاآن بايستمیی افزارنرمدرک میزان صحت و دقت سیستم های  یبرا   

محصوالت را در  یابيارز و يا افزارنرمروند تولید را در ارزيابی  که هایروشوجود دارد از جمله گوناگونی  یهاحلراه

بسیاری از ارزيابان تمايل دارند ارزيابی را به زمان  دوم بیان شد فصل دربه داليلی که  . بنادهندیمانجام  ...ی وافزارنرم

، بیان افزارنرممستندات موجود در فازهای تحلیل و طراحی از چرخه تولید  در فازهای طراحی انجام دهند.قبل از اجرا و 

به عنوان يکی از محصوالت فاز طراحی  افزارنرم ی. معمارگر اطالعات بسیاری از رفتارهای سیستم در زمان اجرا خواهد بود

 معمارانه برای هر خصوصیت یهاکیتاکته برای اين منظور از ک باشدیمکیفی  یهایژگيوخواستگاه اجابت بسیاری از 

وجود متريک هايی برگرفته از  .کنندیماستفاده  از تاکتیک یامجموعهبرای  مختلف یهاسبکاستفاده از کیفی و 

 یهاسکالوجود ی . از طرفباشدیم افزارنرممناسب ارزيابی در اين فاز از چرخه تولید  یابزارهامعمارانه يکی از  یهاکیتاکت

در سطح  هاکالسو روابط موجود بین متدها و  هاآنحاوی  یهاکالسو  هامؤلفهتحلیل و طراحی و وجود مستندات 

با شناخت متريک های شی گرايی  رو نيااز  .دهدیمخود ابزارهای مناسبی را برای ارزيابی در زمان طراحی به ما  مؤلفه

ار در امر ارزيابی بسی توانندیمر سطح مستندات طراحی مورد کنکاش قرار دهند که قادر هستند خصوصیات کیفی را د

یات کیفی شناخت خصوص فاز اول :یم به سه فاز تقسیم کنیمتوانمیارزيابی را  نديفرا پیشنهادی روش در باشند. مثمر ثمر

 یقیخود تطبابی سیستم های که در زمینه ارزي یبا مطالعه مقاالت گوناگونکه  خود تطبیقیدر سیستم های  متأثر

ل سطح اول از مد و شودمیفاکتور های کیفی گفته  هاآندر روش پیشنهادی به  که اندشدهاستخراجبودند  منتشرشده

یستم برای ارزيابی هر س .است خود تطبیقیکیفی برای سیستم  دلم کيمرحله دوم ايجاد  .دهندیمکیفی ما را تشکیل 

چون  های کیفی معروفی . مدلبرای درک و ارتباط بین خصوصیات کیفی پیدا کنیم یمدل بتدادر ا بايستمیی افزارنرم

MACCAL  وISO 1926  برای  متريک هايی ارائه مرحله سوم ی تهیه شده است.افزارنرمکه برای سیستم های

 یهاکیتاکتو شناخت  انیو معماری سازم افزارنرممعماری ارزيابی  یهاروش . با بررسیانطباقیت اارزيابی هر خصوصی

 سطح مستندات طراحیدر  استفادهقابل هکاستخراج متريک های شی گرايی از مقاالت گوناگون  از طرفی و هاآنمعمارانه 

باقی ی انطهاويژگیاست  ذکرقابل . البتهدهندیم، مجموعه ابزارهايی را برای ارزيابی در روش پیشنهادی تشکیل بودند

ات کیفی، یو با ارزيابی خصوص اندشدهدادهابی قرار نگرفتند بلکه با تقريبی که به خصوصیات کیفی مورد ارزي ماًیمستق

 .اندشده قرارگرفته ارزيابیمورد 
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 خود تطبیقیسیستم های  (انطباقیخصوصیات ) یفیک هایفاکتور 4-1

همراه شرح مختصری از هر کدام بیان شده  به از مقاالت گوناگون شدهاستخراجطباقی در جدول زير خصوصیات ان

ح اشاره شد، سطو هاآنخصوصیات در کنار شش خصوصیت اصلی سیستم خودتطبیقی که در فصل دوم به  ين. ااست

 .دهندیماولیه از مدل کیفی را تشکیل 

 

 

 

 انطباقیويژگی 
 یانطباقويژگی 

 فارس ی()

 انطباقیشرح ويژگی 

Stability پايداری 
و سپس پس از اعمال تطبیقی پذيری سیستم  دهدمیکه تغییری در محیط رخ  دهدمیحالت زمانی رخ  ين. اگیردمیمدت زمانی که سیستم محیط خود را ياد 

 دنبال دارد.اين جهت که قابلیت تغییر کمتر، پايداری کمتری را به  . ازباشدمیطرفی ثبات به مفهوم قابلیت تغییر  . ازکندمیمحیط جديد را درک 

Short settling 

time 
زمان تنظیم 

 کوتاه
 حالت ناپايدار برای سیستم به وجود بیايد.است چه اين زمان بیشتر باشد ممکن  . هرسیستم به حالت مطلوب برسد کشدیممقدار زمانی که طول 

Time to adapt د.اعمال گردن شدهخواستهتغییرات  کشدمیمدت زمانی که طول  زمان تطبیق 

Accuracy صحت 
انطباق رسیدن به يکی از خصوصیات غیرعملیاتی و يا رسیدن به يکی از خصوصیات  . اهدافشودمیاندازه مالقات  چه اين ويژگی برای اين است که اهداف انطباق به

 ...و خود پیکربندیمثل  خود تطبیقیسیستم 

Small 

overshoot 
کم از حد خارج 

 شدن

 زمان انتقال کم باشد، ممکن است گاهی برای ايجاد زمان بايستمیبرای رسیدن به پايداری،  بهتر است از يک حد متناسب، بیشتر نشود. دهشاستفادهمیزان منابع 

 .حد معینی تجاوز کنداين میزان منابع نبايد از يک  گويدیمخصیصه  ين. اداشته باشیمانتقال کمتر نیاز به استفاده از منابع بیش از حد معمول 

Robustness زمان استقرار کوتاه و کم از حد خارج شدن داشته باشد. ،و صحت ، دقتسیستم مديريت شده بايد پايدار باقی بماند استحکام 

Termination پايان دهی 
ه برای تطبیق سیستم مديريت نترلی گسستکلیستی از فرايندهای  mape-kدر چرخه  ، طراحمعمول به طور افزارنرمرويکرد مهندسی  . دراجرای بدون بن بست

 ن پايان يابد.آاين لیست حتی اگر سیستم به وضعیت مطلوب نرسد محدود بوده و اجرای  کندمیپايان دهی تضمین  یت. خصوصکندمیشده تولید 

Consistency سازگاری 
ت قابلیت ويژگی به خصوصی ين. اکندمیند انطباق استفاده انطباق يکپارچگی ساختاری رفتار سیستم مديريت شده بعد از اجرای يک فراي باهدفاين خصوصیت 

 است. تأثیرو پايايی تحت  ، انزوااعتماد بسیار وابستگی عمیقی دارد و از سه زير خصوصیت اتمیک بودن

Scability بع محاسباتی مازاد دارد.اشاره به قابلیت کنترل برای حمايت از افزايش تقاضای کار با حفظ کارايی و با استفاده از منا پذيریمقیاس 

Security گرددیماطالق  خود تطبیقیامنیت در سیستم  ینتأمبه میزان  امنیت. 

Sensivity میزان حساسیت سیستم نسبت به خود و محیط اطراف خود. حساسیت 

Granularity بندیدانه 

ته ی ريزتر ممکن است سربار بیشتری داشها. مؤلفهمهمی دارند يزنقشری دانه اهمؤلفه کنیممیمقايسه  باهمرا  خود تطبیقسیستم  چنديک مبحث مهم وقتی که 

 نوع دوم . درو محیط رد و بدل گردد سربار بااليی را دارد هاآند و داده محیطی زيادی بین نباش ترريز هامؤلفهاگر  . پسهستند تر يرپذ انعطافقابلباشد اما 

 سربار کمتر است اما اعمال تغییرات مشکل است. و کوتاه است rebinding و unbinding،loading هاآنی درشت تر که در هامؤلفه

Failure 

avoidance 
 قدرت سیستم در پیشگويی خطاهايی که در آينده رخ خواهند داد. خطا بینییشپ

Degree of 

autonomy 
درجه 

 خودمختاری

خود  د معیار خوبی برای درجهتوانمیاين  کندمیینیم سیستم چطور مشکالت را تحمل يا رفع و بب دهیمیمدر يک زمان قابلیت پیشگويی را از سیستم کاهش 

 د سیستم را قادر به پیروزی بر مشکالت کند.توانمی گويیپیشدرجه قابلیت  . کاهشباشد تطبیقی

Cost و... یافزارسختشده در منابع انسانی و منابع  يیجوصرفه هایهزينهشامل  هزينه 

speed 

autonomic 

response 

سرعت پاسخ 

 خودمختاری
 يک رويداد است که شامل زمان مورد نیاز برای درک تغییرات و زمان مورد نیاز برای اعمال عملیات. به منظور سرعت پاسخ

Openness يعنی سیستم بتواند در هر محیطی کار کند و کارايی داشته باشد. باز بودن 

Anticipate گرددیممیزان قدرت پیشگويی سیستم نسبت به رويدادهای آينده اطالق به  قدرت پیشگويی. 

Context 

awareness 
 .گرددیمبه میزان آگاهی سیستم نسبت به محیط اطراف خود اطالق  آگاه به زمینه

Self awareness گرددیمبه میزان آگاهی سیستم نسبت به خودش اطالق  آگاه به خود. 

: خصوصیات انطباقی سیستم های خودتطبیقی2-4جدول   
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 خود تطبیقی های سیستمکیفی  مدل 4-1

رتیب ی از تمراتبسلسلهنیازمند يک  گیردمیخصوصیات کیفی انجام  بر اساسيابی هر نوع سیستمی که ارز یبرا   

ل کیفی سیستم مد ،ی از خصوصیات کیفیمراتبسلسلهاين  . بهسطح هستیم نيترنيیپات کیفی از سطح باال تا اخصوصی

 تبايسمیسیستم که  مورد نظروصیات از خص ایمجموعهکیفی اول مشخص نمودن  مدلاصلی هر  . هدفشودمیگفته 

ه است ناشناخت معموالًهر خصوصیت از سطح باال که يک مفهوم انتزاعی سطح باال و  اينکه قرار گیرند و دوم مورد ارزيابی

وی يکديگر بر ر هاويژگی تأثیرو از طرفی برای نحوه  گرددیمسطوح پايین نگاشت  یریگاندازهو قابل  درکقابلبه مفاهیم 

 .گیردمیقرار  ورد استفادهم

العه بر روی مط . باهستندی با يکديگر اتدارای ارتباط نیز انطباقیخصوصیات  :انطباقیمدل ارتباطی خصوصیات الف(    

مدل  در سطح اول از ايجاد ينبنابرا؛ بر روی يکديگر را کشف کنیم انطباقیخصوصیات  تأثیریم توانمیهر خصوصیت 

 باطیمدل ارت ،از بررسی هر خصوصیت . پسيمقراردادرا مورد بررسی  انطباقیط بین خصوصیات کیفی خود، ابتدا ارتبا

س نیستند و بلعک متأثرمشخص است برخی از خصوصیات بر روی هیچ خصوصیت ديگر  . کامالًآمد به دست 2-4 شکل

  هستند. متأثرصوصیات بسیار از خصوصیات ديگر خبرخی از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
: مدل کیفی مقدماتی برای سیستم خودتطبیقی 2-4شکل   
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هزينه در  .دهیممورد بررسی قرار هزينه را بر روی  خارج شدن خصوصیت کم از حد تأثیر توانمینه برای يک نمو   

یات عمل به دلیليک منظر میزان منابع انسانی است که  . ازشودمیطبیقی به دو قسمت تقسیم تسیستم های خود

عملیات  به دلیلی است که افزاررمنيا  یافزارسختاز منظر ديگر میزان منابع  و شده است يیجوصرفهخودمختاری 

اتی بکه بیانگر میزان منابع محاسخارج شدن  کم از حد انطباقییت صخصو نيبنابرا؛ ه استشد جويیصرفهخودمختاری 

نسانی یم میزان منابع اتوانمیطرفی  . ازدارد یمیمستق تأثیرشده است  جويیصرفهعملیات فرايند انطباقی  ریس که در

بیشتر 2سطح خودمختاری هرچه خصوصیت  نيبنابرا؛ سیستم دانست خود تطبیقیا در میزان سطح شده ر جويیصرفه

 کند.یمشده و هزينه سیستم کاهش پیدا  جويیصرفهاجابت شود يعنی منابع انسانی بیشتری 

 ساختاری ،مدل های کیفی که در فصل دوم مورد بحث قرار گرفت همان طور مدل کیفی سیستم های سنتی:ب(    

ا به خصوصیات ت کندمیتا جايی ادامه پیدا  مراتبسلسلهو اين  دارند ی از خصوصیات کیفی به زير خصوصیاتمراتبسلسله

. رار گیرندمورد ارزيابی ق یریگاندازهکه بتوان توسط متريک های قابل  به خصوصیاتی برسند یعني؛ قابل ارزيابی برسند

 ،ديد سازنده مدل بر اساسيعنی هر کدام  دهندیمرا نشان  مراتبسلسله های کیفی هر کدام منظرهای مختلفی از مدل

یم در تعداد سطوح انطباق بین توانمیهر مدل را  . دقتاندخاصی انطباق داده  تیخصوص ريزهر خصوصیت کیفی را به 

. ستندا رتقیدقدل را یم آن متوانمیی با عمق بیشتری باشد مراتبسلسلهدانست يعنی هر مدلی که دارای  هایژگيو ريز

يک خصوصیت در يک  یعني؛ باشدمیاين رو مدل های مختلف دارای سطوح عمق مختلفی برای خصوصیات يکسان  از

در مدل پیشنهادی خود در اين مرحله ما هر خصوصیت  نيبنابرا؛ ولی در مدل ديگر چند سطحی است یدو سطحمدل 

 .کنیممیاست انتخاب  بمراتسلسلهسطح  ترينبیشرا از مدلی که دارای 

یفی نهايی یم به مدل کتوانمیقبلی  مرحلهبا ترکیب کردن دو  :خود تطبیقیپیشرفته ارتباطی از سیستم های مدل پ(    

از هر خصوصیت کیفی( را بر روی  یژگيو ريزهر  تأثیرهر خصوصیت کیفی )همچنین  تأثیراين مرحله  . دربرسیم

 خود تطبیقیمدل پیشرفته ارتباطی از سیستم های  1-4شکل  . درمیدهیمر مورد بررسی قرا انطباقیخصوصیات 

 خصوصیات کیفی بر روی هر تأثیربا يکديگر، نحوه  انطباقیصیات اين شکل نحوه ارتباط خصو . درگرددیممشاهده 

شده  بانتخادقت مدل های کیفی  بر اساسی هر خصوصیت کیفی هاويژگی ري. زاست شدهدادهخصوصیت کیفی نشان 

 انطباقیی هاويژگیبر روی  خود تطبیقیی هامؤلفه تأثیر، انطباقیی کیفی بر خصوصیات هاويژگی تأثیربر  . عالوهاست

ی در مدل ارتباط را انطباقی بر روی خصوصیات خود تطبیقیی هامؤلفههر يک از اين  تأثیر .گرفته شده است در نظر

 .است شدهدادهرنگ سبز نشان با  1-4و در شکل  قرارگرفتهپیشرفته مدنظر 

                                           
2 Level of autonomate 
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 اساس بر را انطباقیارتباطات مستقیم و غیرمستقیم بین خصوصیات : خود تطبیقیسیستم های  دل کیفی نهايیمت(    

 میرمستقیغمستقیم شامل ارتباطات موجود در مدل ارتباطی و ارتباطات  . ارتباطاتمیدهیمقرار  يک جدولدر  1-4شکل 

 انطباقیخصوصیت  مثالً یعني؛ آيدمی به دستبا خصوصیات کیفی  انطباقیاز الحاق خصوصیات شامل ارتباطاتی که 

طبیقی تديگر قابلیت اعتماد بر روی خصوصیت خود سویاز  است. متأثراعتماد  تیقابلبر روی ويژگی کیفی  2 بندیدانه

( بر یرگذارتأث) نیازپیش بندیدانه بیقیخود تطنتیجه گرفت که خصوصیت  توانمیبنابراين  است. متأثر 1خود التیامی

 .کندمیاست و يک ارتباط غیرمستقیم ايجاد  خود التیامی انطباقیخصوصیت 

اين شکل ما سه نوع خصوصیت  . درآيدمی به دست انطباقینمودار ارتباطی بین خصوصیات  مورد نظرجدول  اساس بر   

وابسته  یعني؛ ندارند یازینشیپ انطباقید که هیچ خصوصیت خصوصیاتی هستن سبز رنگ اتی. خصوصمینیبیم انطباقی

 یيهاصهیخصچنین  فيهم ردیم در مفاهیم گراف مفهوم منبع را توانمیواقع  . دربه هیچ خصوصیت ديگری نیستند

وصیت باعث اجابت هیچ خص یعني؛ ندارند یازیپس نقرمز رنگ خصوصیاتی هستند که هیچ خصوصیت  اتی. خصوصبدانیم

چنین  فيهم ردچاله را  یهاگرهیم توانمیمفهوم گرافی  . دررنديپذیم تأثیرو فقط از خصوصیات ديگر  شوندمین ديگری

 یعني؛ نددار پس نیازو هم خصوصیت  نیازپیشخصوصیاتی هستند که هم خصوصیت  آبی رنگ یها. گرهمنیبدا يیهاگره

تم نمای کلی مدل کیفی سیس .گذارندیم تأثیریات ديگر هستند و هم خود بر روی خصوص متأثرهم از خصوصیات ديگر 

 است. شدهدادهنشان  1-4شکل در  (پس نیازو  نیازپیشگراف ) یقیتطبخود های 

فی را مدل های کی راگ يعنی؛ ی استگراف به صورتل کیفی سیستم های سنتی مدل کیفی پیشنهادی بر خالف مد

ادامه داشت و ارتباط بین  هابرگاز ريشه به سمت  مراتبسلسله و نددرختواره بود به صورتبگیريم که  در نظر

افقی از سطح ريشه به سمت  به صورتاين ارتباط عالوه بر ارتباط عمودی  . اگرعمودی بود به صورت هامراتبسلسله

صیات صوخمدل کیفی گرافی يک الويت بندی نسبت به اهم و مهم کردن . رسیممیهم باشد به مدل کیفی گرافی  هابرگ

دارای الويت باالتر و خصوصیات قرمز رنگ  رنگ سبزدل کیفی پیشنهادی خصوصیات در م . مثالًدهدمیکیفی به ما 

ما  فرض کنید برای سیستمی . مثالًطرفی چنین مدلی وضوح و خوانايی باالتری دارد . ازالويت هستند ترينيینپادارای 

ابتدا نسبت به اينکه از کدام ويژگی کیفی برای  . درريشه هستیمصفت کیفی در  26کیفی با حدود  مدلدارای يک 

صوصیات ه خمحدود ب هاانتخابدر صورتی که در روش گرافی تعداد  .اساسی استارزيابی سیستم شروع نمايیم يک مشکل 

ی درختواره مدل های کیف . درشوندمیاز دور خارج  در مرحله اول  رفی خصوصیات قرمز رنگرنگ خواهد بود و از ط سبز

                                           
2 Granularity   
1 Self-healing 
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اما در روش ؛ باشدمی هابرگموجود در  هایيژگیو يرزبرای  شدهارائهمحدود به متريک های ای ارزيابی يک خصیصه 

 ند.هستند نقش دار یرگذارتأثمستقیم يا غیرمستقیم بر خصیصه  به صورتگرافی متريک های خصايص ديگر که 
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ساختار کلی روش ارزيابی نشان  4-4در شکل ر ارزيابی يک خصیصه خواهد شد. اين مسئله باعث افزايش دقت د

ه مختص ب کامالًکه  باشدمیی سطح اول از مدل کیفی هاويژگیسطح اول فاکتور های کیفی در واقع  . دراست شدهداده

ی هاويژگیمرتبط با  هایيژگیو يرزسطح دوم معیارهای کیفی قرار دارند که همان  . درباشدمی مورد ارزيابیسیستم 

 يرزسطح آخر متريک های ارزيابی برای  . درد تا چند سطح عمق داشته باشدتوانمیسطح  ين. اباشندمیسطح اول 

اينکه  بر اساس يعنی؛ بی باشدزمان ارزيابايد متناسب با  شدهاستفادههای  يک. مترگیردمیقرار  مورد استفاده هايژگیو

 متريک های متناسب با آن بايستمی گیردمیارزيابی صورت  یاتعملی افزارنرمتولید سیستم در کدام مرحله از چرخه 

 را استفاده نمود.

 

 

 

 

 

 

 (انطباقیخصوصیت ) یفیکفاکتور بررسی هر  4-4

قرار ررسی ب مورد (انطباقیخصوصیت ) یفیک( بر هر فاکتور انطباقیخصوصیات کیفی/متأثر )در اين بخش معیارهای 

ا هم ب یرگذارتأث یارهای. معخواهد شد استفادهو برای وضوح بیشتر از نمودار استخوان ماهی برای هر کدام  شودیم داده

یات کیفی بر خصوص هایيژگیو یرگذارتأثمطالعه موردی بر روی هر معیار کیفی بدست آمد و هم با مطالعه مقاالتی که 

توجه شود که نمره خالص هر معیار که توسط متريک های  است. استخراج شده انددادهبررسی قرار  انطباقی را مورد

هر معیار در فاکتور کیفی  تأثیرو ضريب  P تدر ادامه مقاله توضیح داده خواهد شد( توسط عبارشود )میارزيابی تعیین 

. است شدهدادهنشان  Xخواهد شد( توسط عبارت  هدر قسمت روش تحقیق توضیح دادشده )یهتهکه توسط پرسشنامه 

 .شودمیگفته  هم خود تطبیقیی هاويژگیی انطباقی، هاويژگیاست به  ذکرقابل

: ساختار سلسله مراتبی در مدل کیفی پیشنهادی4-4شکل   
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را  پذيریتطبیقزمان مدت  بايستمیبرای کاهش زمان ناپايداری : 2( پايداریانطباقیويژگی ) یفیکفاکتور ( الف 

از  .تشخیص داده شود به سرعت، یطو مح نوع تغییرات و يا نوع نیاز در سیستم بايستیم ابتدا در بنابراين؛ کاهش دهیم

در  که تعريف ديگر بر اساساز طرفی  .داشته باشد فاکتور يندر ا مثبتی تأثیر دتوانمیسیستم  1حساسیت اين جهت

پايداری ، باعث بیشتر شدن زمان باشدبیشتر  ییرپذيریتغقابلیت  هرچه ،شدهیانب Mccallمستندات مدل کیفی 

لی از جهت بآمادگی ق به دلیلستم در محیط جديد ثبات سی یزانم در تأثیرسیستم با  ويیمیزان قدرت پیشگ .خواهد شد

ی که توسط آقا یامقاله . درباشدیرگذار تأث می تواند در پايگاه دانش درباره محیط جديد شده آوریجمعمیزان اطالعات 

Appleby  را در اين ويژگی  امنیت  و ايمنی ،4يکپارچگی، 1 چهار ويژگی کارايینقش  ]20[ منتشر شد 1662در سال

  بیان کردند. خود تطبیقی

 

 

 

صحت: انطباقیويژگی ) یفیکفاکتور ب(      ساس  (  سط  یامقاله بر ا سال   که V. Cardellini که تو منتشر   1663در 

ود خسیستم های    اصلی  به میزان رسیدن به شش ويژگی   خود تطبیقیمیزان دقت و صحت در سیستم های     ]27[شد  

ستم       برآوردهو همچنین میزان  یقیتطب سی صلی هر  ستم،   مورد نیازی همچون میزان کارايی افزارنرمسازی اهداف ا  سی

اطراف و ديگر سیستم ها و میزان ايمنی الزم    یهاطیمحامنیت مورد نیاز برای بقای سیستم، میزان استقالل سیستم از      

 اين خصیصه است. اجابت مالک خود تطبیقیی ويژگی از سیستم ها هشتخصیصه به همراه  4 ني. اباشدمی

                                           
2 Stability 
1 Sensitive 
1 Performance 
4 Integrity 

 یفیکفاکتور 

ويژگی انطباقی()  

معیار )ويژگی کیفی/انطباقی( 

 تأثیرگذار

 (Yi) یمعمارسبک  تأثیر
 معیار تأثیرضريب 

 در فاکتور
 بندیجمع

 منفی ندارد مثبت

Stability 

Modification (Cri1) 2/6  6 2/6-  X2 S2= (P2 * X2) + Y2 

Sensitive (Cri2) 2/6  6 2/6-  X1 S1= (P1 * X1) + Y1 

Anticipate (Cri3) 2/6  6 2/6-  X1 S1= (P1 * X1) + Y1 

Performance (Cri4) 2/6  6 2/6-  X4 S4= (P4 * X4) + Y4 

Intergrity (Cri5) 2/6  6 2/6-  X5 S5= (P5 * X5) + Y5 

Safety (Cri6) 2/6  6 2/6-  X0 S0= (P0 * X0) + Y0 

Security (Cri7) 2/6  6 2/6-  X7 S7= (P7 * X7) + Y7 

بندیجمع  If (((si) /Xi) > 5/6  then success else faile 

 : نمودار استخوان ماهی برای ويژگی انطباقی پايداری5-4شکل 

 ور پايداری: محاسبه تاثیرات معیار ها بر روی  فاکت1-4جدول 

47 



 

   

 

 

 

 

 

 یاتتعداد منابع در اختیار فرايند مورد نظر برای اعمال عمل :2( زمان تنظیم کوتاه انطباقیويژگی ) یفیکفاکتور پ(    

يعنی هرچه منابع بیشتری که از حداقل حد  ،دارد تأثیرنیز در سرعت پاسخ واکنشی   "شدن کم از حد خارج " واکنشی

 اصوالً. به محیط استنسبت میزان حساسیت سیستم  ،عامل ديگر بیشتری در زمان پاسخ دارد. تأثیرمدنظر کمتر باشد 

معیار بعدی  ر خواهد بود.کمت 1واکنشبرای  گیریتصمیمهرچه میزان حساسیت سیستم بیشتر باشد زمان درک و 

. هرچه اين باشدمیی چرخه خودتطبیق آنالیزدر مرحله  1اتخاذشدهفاکتور کیفی سرعت انجام تصمیمات  نيبر ا رگذاریتأث

 1665در سال که    J. Whiteکه توسط  یامقالهدر بااليی در کاهش زمان واکنش خواهد داشت.  تأثیرزمان کمتر باشد 

 در شکل زير نمودار مثبت ارزيابی  شد. خود تطبیقیويژگی  نيدر ايژگی کیفی کارايی  را نقش و  ]23[منتشر شد 

 است. شدهدادهنشان  و جدول ارزيابی آن  انطباقیاستخوان ماهی مربوط به اين ويژگی 

 

 

 

                                           
2 Short Settling time 
1 Reaction 
1 Decision make 

 یفیکفاکتور 

ويژگی انطباقی()  

معیار )ويژگی کیفی/انطباقی( 

 تأثیرگذار

 تأثیرضريب  (Yi) یمعمارسبک  تأثیر

در  معیار

 فاکتور

 بندیجمع

 منفی ندارد مثبت

Accuracy 

Context awareness (Cri16) 2/6  6 2/6-  X2 A2= (P2 *X2) + Y2 

Self configure (Cri17) 2/6  6 2/6-  X1 A1= (P1 *X1) + Y1 

Self healing (Cri18) 2/6  6 2/6-  X1 A1= (P1 *X1) + Y1 

Self awareness (Cri19) 2/6  6 2/6-  X4 A4= (P4 *X4) + Y4 

Self protect (Cri20) 2/6  6 2/6-  X5 A5= (P5 *X5) + Y5 

Self optimisition (Cri21) 2/6  6 2/6-  X0 A0= (P0*X0) + Y0 

Openness (Cri22) 2/6  6 2/6-  X7 A7= (P7 *X7) + Y7 

Anticipation (Cri23) 2/6  6 2/6-  X8 A8= (P8 *X8) + Y8 

Performance (Cri24) 2/6  6 2/6-  X3 A3= (P3 *X3) + Y3 

Security (Cri25) 2/6  6 2/6-  X26 A26= (P26 *X26) + Y26 

Accuracy decision make (Cri26) 2/6  6 2/6-  X22 A 22 = (P22 *X22) + Y22 

آنالیز بندیجمع  If (((si) /(X i) > 5/6  then success else faile 

 (ويژگی انطباقی) یفیکفاکتور 
معیار )ويژگی کیفی/انطباقی( 

 تأثیرگذار

 (Yi) یمعمارسبک  تأثیر
 ثیرتأضريب 

 معیار
  بندیجمع

 منفی ندارد مثبت

 Short settling time 

Decision-make time (Cri10) 2/6  6 2/6-  X2 Sst2= (P2 * X2) +Y2 

Sensitive (Cri11) 2/6  6 2/6-  X1 Sst1= (P1 * X1) + Y1 

Small overshoot (Cri12) 2/6  6 2/6-  X1 Sst1= (P1 * X1) + Y1 

Performance (Cri13) 2/6  6 2/6-  X4 Sst4= (P4 * X4) + Y4 

آنالیز بندیجمع  If (( ssti) /Xi) > 5/6  then success else faile 

 : نمودار استخوان ماهی برای ويژگی انطباقی صحت  0-4شکل 

 : محاسبه تاثیرات معیار ها بر روی  فاکتور صحت1-4جدول 

: محاسبه تاثیرات معیار ها بر روی  فاکتور زمان تنظیم 4-4جدول 

 کوتاه

  زمان تنظیم کوتاه انطباقی: نمودار استخوان ماهی برای ويژگی 7-4 شکل
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در مهندسی برق به میزان انحراف حاصل از نتايج يک عملیات  :2 ( کم از حد خارج شدنانطباقیويژگی ) یفیکفاکتور ( ت

ه اين انحراف بیشتر باشد نتايج حاصله اختالف فاحشی با نتايج مورد نظر . هر  چشودمیگفته  از حد خارج شدن ،فازی

اين ويژگی نیازمند به نوع و تعداد منابع در دسترس محیط و سیستم دارد  خود تطبیقیسیستم های  . درد داشتنخواه

تعداد  نی. همچناست رتأثیرگذامستقیم بر روی ويژگی هزينه با توجه به میزان استفاده از منابع محاسباتی  به طورو 

 ،يعنی اگر برای يک فرايند عملیاتی را افزايش دهد. واکنشید سرعت عملیات توانمیمتعلق به يک فرايند  یهاپردازنده

حاصل از محاسبات  از حد خارج شدنيا کمی بیشتر که  و xمنبع برای اجرايش تعیین کرده باشیم فرايند بايد از  xما 

بیان  ]28[منتشر کرد   1661 در سال  S. Parekh که توسط  یامقاله بر اساس استفاده کند. د منبعتوانمیزياد نشود 

  دارد. خود تطبیقیمستقیمی بر روی اين ويژگی  تأثیرنمود که ويژگی کیفی کارايی 

 

 

 

هر چه تعداد فرايندهای متعلق به يک عمل محدودتر باشند میزان  :1پايان دهی (انطباقیويژگی ) یفیک فاکتور( ث   

 ايجاد ،بیشتر خواهد شد اما برعکس هاآناز فرايندها و منطبق نمودن  حاصلقابلیت اعتماد سیستم در مورد نتايج 

 کیفی پیچیدگی رفتاری که در مقاالت يژگیو .شودمیفرايندهای نامحدود باعث ايجاد بن بست و عدم اعتماد سیستم 

یستم به س رفتاری یچیدگی. پر اين ويژگی داردمستقیمی ب تأثیر ،گرددیماز ارزيابی تجربی استفاده  برای ارزيابی آن

 .H که توسط یامقالهدر  .شودمینحوه درک و اجرای يک عمل و میزان روابط بین فرايند و منابع محاسباتی و ... گفته 

Ehrig  دانسته است. در  يیکارا را خود تطبیقیدر اين ويژگی  متأثردومین معیار  ]16[ شد منتشر 1626سال  در

 است. شدهدادهنشان  انطباقیشکل زير نمودار استخوان ماهی مربوط به اين ويژگی 

                                           
2 Small overshoot 
1 Termination 

 ويژگی) یفیکفاکتور 

 انطباقی(

معیار )ويژگی کیفی/انطباقی( 

 تأثیرگذار

 أثیرتضريب  (Yi) یمعمارسبک  تأثیر

در  معیار

 فاکتور

 بندیجمع

 منفی ندارد مثبت

small overshoot 
Performance (Cri8) 2/6  6 2/6-  X1 So1= (p1 * x1) + y1 

Complex-behaviour (Cri9) 2/6  6 2/6-  X2 So2 = (p2 * x2) + y2 

بندیجمع  If (((soi) /Xi) > 5/6  then success else false 

 د خارج شده ح: نمودار استخوان ماهی برای ويژگی انطباقی کم از 8-4شکل         

 ر روی  فاکتور کم از حد خارج شدن: محاسبه تاثیرات معیار ها ب5-4جدول 
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پس از  فرايندهادر سیستم های سنتی به اين معنی است که  یسازگار :2سازگاری (انطباقیويژگی ) یفیکفاکتور ( ج   

اينجا نقش  در دويژگی قابلیت اعتما نباشند. گذارریتأثاجرا نتايج خود را ثبت کرده و فرايندها در نتايج حاصل از يکديگر 

که سیستم دائم دچار تغییرات است و گاهی ممکن است چند فرايند  بیقیخود تطسیستم های  . درکندمیبسزايی را ايفا 

در ابتدا همکار ولی در ادامه نتايج متضادی را تولید نمايند، قابلیت اعتماد و ايجاد ايزوله بین فرايندهای غیر همکار نقش 

 شناسايی کرد، بدين صورتکه همؤلف-د از جدول فرايندتوانمیی همکار را فرايندهاتوجه است که  . قابلدارند بسزايی

تم های ی سیسفرايندها. تفاوتی که بین بنامیم که در مولفه های يکسان درگیر هستند، مولفه های همکار یيفرايندها

 به دلیل خود تطبیقی یندهاي. فرااست هاآن 1رفتاری و سیستم های سنتی وجود دارد در نوع پیچیدگی خود تطبیقی

و  هامؤلفهمواجه شوند و همچنین تنوع  هاآنبا  بايستمیاجرا  بارکيکه در حین  يیاهطیمحماهیت وجودی و نوع 

ر باشد چه اين پیچیدگی بیشت . هرند پیچیدگی بیشتری داشته باشندتوانمیستند ه هاآنکه درگیر با  يیافزارهاسخت

 ی همکار درفرايندهار خواهد بود چون بخواهند در نتايج حاصل از هم دخالت کنند بیشت فرايندهادر صد احتمال اينکه 

ايج نت تأثیرهمکار هستند نتايج متضادی تولید کرده و در اين صورت  کهیدرحالطی اجرای همزمان از هم ايزوله شده و 

منتشر شد  1626در سال  H. Ehrig که توسط یامقاله بر اساسهمچنین  .خواهد بود یمعنیببر روی يکديگر  هاآن

. در شکل زير دارد خود تطبیقیمستقیمی بر روی اين ويژگی  تأثیر کیفی يکپارچگی و قابلیت نگهداریدو ويژگی ]16[

 است. شدهدادهنشان  به همراه جدول ارزيابی سازگاری انطباقیمربوط به ويژگی نمودار استخوان ماهی 

                                           
2 Consistency 
1 Complex-behavior 

ويژگی ) یفیکفاکتور 

 انطباقی(

معیار )ويژگی کیفی/انطباقی( 

 تأثیرگذار

 (Yi) یمعمارسبک  تأثیر
 معیار تأثیرضريب 

 در فاکتور
 بندیجمع

 منفی ندارد مثبت

Termination 
Complex- behavior (Cri14) 2/6  6 2/6-  X2 T2= (P1 * X2) + Y2 

Performance (Cri15) 2/6  6 2/6-  X1 T1= (P2 * X1) + Y1 

بندیجمع  If ((Ti) /Xi) > 5/6  then success else faile 

 پايان دهی  انطباقی: نمودار استخوان ماهی برای ويژگی 3-4 شکل

 کتور پايان دهی: محاسبه تاثیرات معیار ها بر روی  فا0-4جدول 
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به میزان قابلیت و توان سیستم برای افزايش کاربران  يریپذتوسعه :2 پذيریمقیاس (انطباقیويژگی ) یفیکفاکتور ( چ

سازی  ردهبرآواولین فاکتور مهم در  استفادهقابلو  دسترسمنابع در  یزان. مشودمیاز نظر حجم جغرافیايی گفته و توسعه 

مستقیم و بسیار مهمی بر روی اين  تأثیر ،از حد خارج شدن کم اين ويژگی است پس تعداد منابع مجاز برای استفاده

سیستم در شرايط مساعد کاری باشد،  را انجام دهیم که در ریيپذتوسعهدر شرايطی  بايستمیما  ین. همچنويژگی دارد

االيی حالت با کارايی پايین ايجاد قابلیت توسعه ريسک ب . درنمايیمیمتصمیم به قابلیت توسعه  ،بنابراين در کارايی باال

 .شودمیرا متقبل 

 

 

ان میز خود تطبیقیعوامل موثر در سیستم های  نيتریاصلشايد يکی از  :1حساسیت (انطباقیويژگی ) یفیکفاکتور ( ح   

یازهای تغییرات و شناخت ن که حساسیت الزم در درک یستمی. سباشدمیحساسیت سیستم به تغییرات حاصله در محیط 

اين آگاهی باعث افزايش  سازد. برآوردهخود را  خود تطبیقیازهای راف خود نداشته باشد نبايد توقع داشت نیمحیط اط

را افزايش  گیریتصمیمو سرعت  شده گیریتصمیم که همین باعث قدرت شودمی 1دانش  انبارموجود در  یهادانسته

                                           
2 Scalability 
1 Sensitive 
1 Knowledge Bank 

ويژگی ) یفیکفاکتور 

 انطباقی(

معیار )ويژگی کیفی/انطباقی( 

 تأثیرگذار

 (Yi) یمعمار سبک تأثیر
 معیار تأثیر ضريب

 در فاکتور
  بندیجمع

 منفی ندارد مثبت

Consistency 

Complex behavior (Cri27) 2/6  6 2/6-  Y2 C2= (P2 *  X2) + Y2 

Reliability (Cri28) 2/6  6 2/6-  Y1 C1= (P1 *  X1) + Y1 

Intergrity (Cri29) 2/6  6 2/6-  Y1 C1= (P1 *   X1) + Y1 

Maintainability (Cri30) 2/6  6 2/6-  Y4 C4= (P4 *  X4) + Y4 

آنالیز بندیجمع  If (( ( Ci) - C2 ) /Xi) > 5/6  then success else faile 

 یفیکفاکتور 

 ويژگی انطباقی()

معیار )ويژگی کیفی/انطباقی( 

 تأثیرگذار

 تأثیر ضريب (Yi) یمعمارسبک  تأثیر

معیار در 

 فاکتور

  بندیجمع

 منفی ندارد مثبت

Scalability 
Small overshoot (Cri31) 2/6  6 2/6-  X2 SC2= (P2 *X2) + Y2 

Performance (Cri32) 2/6  6 2/6-  X1 SC1= (P1 *X1) + Y1 

If ((SCi) /Xi) > 5/6  بندیجمع  then success else faile 

  سازگاری انطباقی: نمودار استخوان ماهی برای ويژگی 26-4 شکل

 : نمودار استخوان ماهی برای ويژگی انطباقی مقیاس پذيری 22-4شکل 

 : محاسبه تاثیرات معیار ها بر روی  فاکتور سازگاری7-4جدول 

 یپذير: محاسبه تاثیرات معیار ها بر روی  فاکتور مقیاس 8-4جدول 
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حس هرچه  فعال محیطی هم نقش مهمی در میزان حساس بودن سیستم دارند. یحس گرها. از طرفی تعداد دهدمی

  .دينمایمفعال بیشتر باشد سیستم در رصد محیط اطراف خود بهتر عمل  یگرها

 

 

 

ظاهری  نظری گرچه ممکن است از افزارنرمی هامؤلفهبودن  فيتعرخوش :2بندیدانه (انطباقیويژگی ) یفیکفاکتور ( خ   

ارايی خواهد و ک پذيریانعطافبالقوه ای بر روی قابلیت  رتأثیدر عملکرد سیستم نداشته باشد ولی در واقعیت  یریتأث

ايش داده جديد افز مؤلفهف و يا اضافه کردن سیستم را در حذ پذيریانعطافی همگون و هماهنگ هامؤلفه . وجودداشت

 رايی سیستم را افزايش خواهد داد.ی همگون، کاهامؤلفههمکاری مناسب  به دلیلو همچنین 

 

 

 

: به میزان قدرت سیستم در پیشگويی حوادثی که در ادامه برای خطا بینیپیش (انطباقیويژگی ) یفیکفاکتور ( د   

ی قدرت پیشگوي هرچه . پسشودمیبا اين حوادث گفته  شدنمواجهو میزان قدرت سیستم در  دهدمیايمنی سیستم رخ 

 اين هیم مطمئن شويم کتوانمیسیستم بیشتر باشد و تجهیزات الزم برای رودررويی با مسائل ايمنی را داشته باشیم 

سیستم و ايمنی سیستم نقش مستقیمی در اين ويژگی  گويیپیشقابلیت  بنابراين؛ گیردمیويژگی مورد اجابت قرار 

 .کیفی دارد

                                           
2 Granularity 

ويژگی ) یفیکفاکتور 

 انطباقی(

معیار )ويژگی کیفی/انطباقی( 

 تأثیرگذار

 (Yi) یمعمارسبک  تأثیر
 معیار تأثیر ضريب

 در فاکتور
  بندیجمع

 منفی ندارد مثبت

Sensivity Active-Sensor (Cri36) 2/6  6 2/6-  X2 S2= (P2 *X2) + Y2 

آنالیز بندیجمع  If ((si) /Xi) > 5/6  then success else faile 

ی ويژگ) یفیکفاکتور 

 (انطباقی

( نطباقیامعیار )ويژگی کیفی/

 تأثیرگذار

 تأثیر ضريب (Yi) یمعمارسبک  تأثیر

در  معیار

 فاکتور

  بندیجمع

 منفی ندارد مثبت

Granularity 
Flexibility (Cri34) 2/6  6 2/6-  X2 G2= (P2 *X2) + Y2 

Fine/thiker grain (Cri35) 2/6  6 2/6-  X1 G1= (P1 *X1) + Y1 

آنالیز بندیعجم  If ((Gi) /X) > 5/6  then success else faile 

 : نمودار استخوان ماهی برای ويژگی انطباقی حساسیت 21-4شکل 

 دانه يندی  انطباقی: نمودار استخوان ماهی برای ويژگی 21-4 شکل

 : محاسبه تاثیرات معیار ها بر روی  فاکتور حساسیت3-4جدول 

 محاسبه تاثیرات معیار ها بر روی  فاکتور دانه بندی 26-4جدول 
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به قدرت پیشگويی سیستم در تشخیص رخدادهايی که در ادامه :  2پیشگويی قدرت (انطباقیويژگی ) یفیکاکتور ( فذ   

وادث ک درستی از حبايد در نمايد گويیپیشبرای اينکه سیستم بتواند رخدادهای آينده را  .شودمیرخ خواهند داد اطالق 

 قرار دارد در آناز نوع وضعیتی که سیستم  ی. آگاهراف و همچنین درک صحیحی از وضعیت خود داشته باشدمحیط اط

اين به میزان اطالعات موجود در  بر . عالوهسیستم پی برد العملعکستا حدودی به  توانمی در حین رخداد وضعیت،

محیطی و عملیات خود در تشخیص رخدادهای  یهادانسته به همراهگرفته  در مورد رخداد صورت ،دانش سیستم انبار

 ه زمینهآگاه ب برای افزايش قدرت  پیشگويی سیستم میزان قدرت دو خصیصه . پسدادالزم را صورت  گويیپیشآينده 

د دانش ما توانمیم اين میزان پیشگويی سیست عالوه بر .تأثیرگذارندم بر روی اين خصیصه مستقی به طور آگاه به خودو  

که هم قدرت پیشگويی دانش ما را نسبت به رخدادهای آينده افزايش  مینیبیم . پسرا در مورد حوادث آينده بیشتر کند

در مدل ارتباطی ما  . امادهدمیدانش نسبت به افزايش قدرت پیشگويی افزايش  مخزنو هم میزان  دانش ما در  دهدمی

نسبت رخدادها پیشگويی صورت گیرد تا اطالعاتی در مورد  بايستمینظر گرفتیم زيرا ابتدا  در طرفه کيو را اين د تأثیر

منتشر  1663در سال  M. Salehieمقاله که توسط  . درآن کسب گردد و  از طريق آن اطالعات وارد بانک دانش گردد

کل ش . درقرار گرفت یمورد بررسويی بر روی قابلیت پیشگ  و  قابلیت نگهداری 1یريرپذیتأثدو ويژگی کیفی  تأثیرشد 

 است. شدهدادهقابلیت پیشگويی نشان  انطباقیمربوط به ويژگی و جدول ارزيابی زير نمودار استخوان ماهی 

 

 

                                           
2 Anticipate 
1 Effecienty 

ود خويژگی ) یفیکفاکتور 

 (یقیتطب

 (خود تطبیقیمعیار )ويژگی کیفی/

 تأثیرگذار

 (Yi) یمعمارسبک  تأثیر
 معیار تأثیر ضريب

 در فاکتور
  بندیجمع

 منفی ندارد مثبت

Failure avoidance 
Anticipate (Cri43) 2/6  6 2/6-  X2 Fa2= (P2 *X2) + Y2 

Safty (Cri44) 2/6  6 2/6-  X1 Fa1= (P1 *X1) + Y1 

نالیزآ بندیجمع  If ((Fai) /Xi) > 5/6  then success else faile 

 ا پیشگويی خط انطباقی: نمودار استخوان ماهی برای  ويژگی 24-4 شکل

 محاسبه تاثیرات معیار ها بر روی  فاکتور  پیشگويی خطا :22-4جدول 
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منتشر  1626سال  در N. M. Villegas یآقا که توسط مقاله بر اساس: 2استحکام (انطباقیويژگی ) یفیکفاکتور ( ر   

ان دن و زماز حد خارج ش ، کمبه سه ويژگی پايداری میزان دستیابی سیستم خود تطبیقیدر سیستم های  [22] شد

 ر قدرتدمستقیمی  تأثیربه نسبت يکسان  ذکرشدهی هاويژگیهر يک از  .داندمیا مالک قدرت سیستم ر کوتاه تنظیم

دو ويژگی کیفی ايمنی و قابلیت  تأثیر [11]منتشر شد  1664در سال  J. Dowling که توسط ایمقاله در. سیستم دارد

 أثیرتند و به اين نتیجه رسیدن که اين دو ويژگی کیفی قراردادرسی را در اين ويژگی کیفی مورد بر پذيریدسترس

شان ن مورد نظرشکل زير نمودار استخوان ماهی مربوط به ويژگی  . دردارند خود تطبیقیمستقیمی بر روی اين ويژگی 

 است. شدهداده

 

 

 1660سال  در Tom De Wolf که توسط ایمقالهدر  :پاسخ خودمختاری سرعت (انطباقیويژگی ) یفیکفاکتور ( ز   

ا سیستم ر العملعکسد توانمی شدهخواستهو تغییرات  يدادهارودر  يیگوپاسخسرعت که  شدهیانب ،]14[ ر شدمنتش

                                           
2 Robustness 

ويژگی ) یفیکفاکتور 

 (انطباقی

( انطباقیمعیار )ويژگی کیفی/

 تأثیرگذار

 (Yi) یمعمارسبک  تأثیر
  بندیجمع معیار تأثیر ضريب

 منفی ندارد مثبت

Anticipate 

Effecienty (Cri75) 2/6  6 2/6-  X2 A2= (P2 * X2) + Y2 

Maintainability (Cri76) 2/6  6 2/6-  X1 A1= (P1 *X1) + Y1 

Self-Awareness (Cri77) 2/6  6 2/6-  X1 A1= (P1 *X1) + Y1 

Context-Awareness (Cri78) 2/6  6 2/6-  X4 A4= (P4 *X4) + Y4 

آنالیز بندیعجم  If ((ai) /0) > 5/6  then success else faile 

گی ويژ) یفیکفاکتور 

 (انطباقی

( انطباقیمعیار )ويژگی کیفی/

 تأثیرگذار

 ضريب (Yi) یمارمعسبک  تأثیر

 تأثیر

 معیار

  بندیجمع

 منفی ندارد مثبت

Robustness 

Stability (Cri55) 2/6  6 2/6-  X2 R2= (P2 *X2) + Y2 

Short settling time (Cri56) 2/6  6 2/6-  X1 R1= (P1 *X1) + Y1 

Small overshoot (Cri57) 2/6  6 2/6-  X1 R1= (P1 *X1) + Y1 

Safety (Cri58) 2/6  6 2/6-  X4 R4= (P4 *X4) + Y4 

Availibity (Cri59) 2/6  6 2/6-  X5 R5= (P5 *X5) + Y5 

آنالیز بندیجمع  If (((Ri) /Xi) > 5/6  then success else faile 

 ی قابلیت پیشگوي انطباقی: نمودار استخوان ماهی برای ويژگی 25-4 شکل

 ام استحک انطباقی: نمودار استخوان ماهی برای ويژگی 20-4 شکل

 محاسبه تاثیرات معیار ها بر روی  فاکتور  قابلیت پیشگويی :21-4جدول 

 محاسبه تاثیرات معیار ها بر روی  فاکتور  استحکام :21-4جدول 
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 ،ودتغییرات احساس ش ابتدا بايستی اين دهدمیسیستم رخ که تغییری در  ی. هنگامنسبت به تغییرات افزايش دهد

 گیریصمیمتاز  . پسمناسب اتخاذ نمايد العملکسع نحوه تصمیم مورد نظر برای ،سپس سیستم پس از تشخیص تغییرات

پايداری سیستم و زمان  زمان و معیارکلی اين عملیات به د . زمانشودمی به مرحله اجرا وارد ،عملنحوه انجام درباره 

پايداری به زمان بین درک تغییرات صورت گرفته و انتقال آن به سیستم و زمان  . زماناستقرار سیستم وابسته است

عوامل ديگری چون میزان دانش موجود در  شرايط جديد است. هسیستم و انطباق خود ب العملعکساستقرار به نحوه 

تخوان شکل زير نمودار اس . درشودمیآن در معیار زمان استقرار ديگر در اين ويژگی بیان ن تأثیر به دلیلبانک اطالعاتی 

 است. شدهدادهنشان  یانطباقمربوط به اين ويژگی و جدول ارزيابی ماهی 

 

 

 

يعنی اينکه در شرايطی که قدرت پیشگويی  خودمختاریدرجه  :خودمختاری درجه (انطباقیويژگی ) یفیکفاکتور ( ژ   

دقت و صحت سیستم در مواقعی که قدرت  واقع . در]11[ یح کار کندد صحتوانمیدر سیستم پايین است سیستم چق

. ار دهیمیم اين خصیصه را مورد ارزيابی قرتوانمیاگر قدرت پیشگويی باال باشد ما ن . پسپیشگويی سیستم پايین است

 .موفقیت اين ويژگی باشد کد مالتوانمیکم بودن قدرت پیشگويی و باال بودن میزان دقت سیستم  پس

 

 

ويژگی ) یفیکفاکتور 

 (انطباقی

( انطباقیمعیار )ويژگی کیفی/

 تأثیرگذار

 تأثیر ضريب (Yi) یمعمارسبک  تأثیر

 معیار
  بندیجمع

 منفی ندارد مثبت

Speed of automate 

response 

Stability (Cri41) 2/6  6 2/6-  X2 Sar2= (P2 *X2) + Y2 

Short settling time (Cri42) 2/6  6 2/6-  X1 Sar1= (P1 *X1) + Y2 

آنالیز بندیجمع  If ((sari) /Xi) > 5/6  then success else faile 

 (یانطباقويژگی ) یفیککتور فا
خود معیار )ويژگی کیفی/

 تأثیرگذار( تطبیقی

 (Yi) یمعمارسبک  تأثیر
 تأثیر ضريب

 معیار
  بندیجمع

 منفی ندارد مثبت

Degree of automate 
Correctnesss (Cri53) 2/6  6 2/6-  X2 Da2= (P2 *X2) + Y2 

Anticipate (Cri54) 2/6  6 2/6-  X1 Da1= (P1 *X1) + Y1 

آنالیز بندیجمع  If (((Dai)-Da1 ) /Xi) > 5/6  then success else faile 

 درجه خودمختاری  انطباقی: نمودار استخوان ماهی برای ويژگی 28-4 شکل

 سرعت پاسخ خودمختاری انطباقی: نمودار استخوان ماهی برای ويژگی 27-4 شکل

 محاسبه تاثیرات معیار ها بر روی  فاکتور  سرعت خودمختاری : 24-4جدول 

 محاسبه تاثیرات معیار ها بر روی  فاکتور  درجه خودمختاری : 25-4جدول 
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امکانات  ی وجود ابزارها وافزارنرميکی از الزامات مهم برای بقای هر سیستم  :2تیامن (انطباقیويژگی ) یفیکفاکتور ( س   

 رد به بانک اطالعاتی و... . بد افزارهایرمجاز کاربران، نفوذ ورود غ در برابر تی. امندر آن است الزم برای برقراری امنیت

وسط که ت ایمقاله . درباشدمینیز وجود چنین ابزارهايی برای بقای سیستم الزم و ضروری  خود تطبیقیسیستم های 

Andrew نسته دا ريپذقیتطب ریغبا ويژگی امنیت در سیستم های  یراستاهمرا  انطباقیويژگی  نيا [12] منتشر شد

  .ستا

 

 

 

 

يکی از  گذاردیمسرباری که عملیات خودمختاری برای سیستم ما برجای  :1نهيهز (انطباقیويژگی ) یفیکفاکتور ( ش

داشته  ارزش قدر نياد توانمیيعنی آيا خودمختار کردن سیستم ؛ مهم در زمینه ارزيابی اين نوع سیستم هاست یهامقوله

 سیستم های خودمختار . درستيا نهيهزسربار  ،يکی از اين سربارها م چنین سرباری را متحمل شويم؟اهید که بخوباش

اول میزان هزينه نیروی انسانی است که در برابر خودمختار کردن خواهیم  بعد ]11[ هزينه از دو بعد قابل بررسی است

ه خودمختاری درج . هرچهرجه خودمختاری متوجه شويمیم با محاسبه فاکتور دتوانمیپرداخت که اين وجه از هزينه را 

؛ بع استمصرف منا از ربار ناشیديگر س . سربارسانی کمتر خواهد بودی اينکه حضور عوامل انسیستم بیشتر باشد يعن

. شودیماينکه برای ايجاد خودمختاری چه میزان منابع نسبت به حالتی که سیستم خودمختار نیست بیشتر مصرف  یعني

 مورد استفادهیم میزان منابعی که در راستای خودمختاری بیش از حد توانمی حاسبه فاکتور کم از حد خارج شدنم با

سیستم در استفاده از منابع کارايی  زانی. مکرد استفاده را محاسبه نمود و از آن برای بررسی اين معیار گیردمیقرار 

متوجه  1خود بهینگیکه در ادامه از تعريف فاکتور  طور . هماناشدب رگذاریتأثد در هزينه نهايی سیستم توانمیمنطقی 

 مستقیمی بر هزينه دارد. تأثیرخواهیم شد که اين فاکتور نیز 

                                           
2 Security 
1 Cost 
1 Self-optimization 

 یفیکفاکتور 

 ويژگی انطباقی()

معیار )ويژگی 

 ذارتأثیرگکیفی/انطباقی( 

 (Yi) یمعمارسبک  تأثیر
 معیار تأثیر ضريب

 در فاکتور
  بندیجمع

 منفی ندارد مثبت

Security Security (Cri33) 2/6  6 2/6-  X2 Se2= (P2 *X2) + Y2 

آنالیز بندیجمع  If ((Sei) / X2) > 5/6  then success else faile 

  امنیت انطباقی: نمودار استخوان ماهی برای ويژگی 23-4نمودار 

 تتور  امنیمحاسبه تاثیرات معیار ها بر روی  فاک :20-4جدول 
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د نیازهای توانمیرجه خودمختاری يعنی اينکه سیستم تا چه اندازه د :خودمختار درجه (انطباقیويژگی ) یفیکفاکتور ( ص

ه ب دنی. رساصلی يک سیستم خودمختار را که همان شش خصیصه اصلی يک سیستم خودمختار است را پوشش دهد

 . دراجرايی يک طرح معماری سیستم خودمختاری را کاهش دهد هایهزينهد تا اندازه بسیار زيادی از توانیماين هدف 

 منتشر نمودند دو خصیصه قابلیت پیشگويی 1663که در سال  ایمقالهدر  M. Salehieآقای  ،کنار شش خصیصه اصلی

 معرفی کردند. خود تطبیقیرا جزو خصايص مهم ديگر برای سیستم های  2باز بودن و

 

 

 

شده از محیط و حتی از خود  آوریجمع یهاداده :اتخاذشدهتصمیمات  صحت (انطباقیويژگی ) یفیفاکتورک( ض   

 جينتا ،اهدادهاولیه از  شده و پس از ارزيابی آنالیز مؤلفهوارد  ريپذیمصورت  نظارت مؤلفهسیستم خودمختاری که توسط 

برای اجرای نهايی  اجرا مؤلفهبرای نحوه اجرا می روند و در نهايت وارد  یزيرطرحبرای  یزيربرنامه مؤلفهارزيابی وارد 

                                           
2 Openness 

 یفیکفاکتور 

 (انطباقیويژگی )

( انطباقیمعیار )ويژگی کیفی/

 تأثیرگذار

 (Yi) یمعمارسبک  تأثیر
 تأثیر ضريب

 معیار
  بندیجمع

 منفی ندارد مثبت

Cost 

Performance (Cri37) 2/6  6 2/6-  X2 C2= (P2 *X2) + Y2 

Level of automate (Cri38) 2/6  6 2/6-  X1 C1= (P1 *X1) + Y1 

Small overshoot (Cri39) 2/6  6 2/6-  X1 C1= (P1 *X1) + Y1 

Self-optimization (Cri40) 2/6  6 2/6-  X1 C4= (P4 *X4) + Y4 

آنالیز بندیجمع  If ((Ci) /Xi) > 5/6  then success else faile 

 یفیکفاکتور 

 (انطباقیويژگی )

( انطباقیمعیار )ويژگی کیفی/

 تأثیرگذار

 (Yi) یمعمارسبک  تأثیر
  بندیجمع معیار تأثیر ضريب

 منفی ندارد مثبت

Level of  

autonomy 

Context awareness (cri45) 2/6  6 2/6-  X2 Loa2= (P2 *X2) + Y2 

Self configure (cri46) 2/6  6 2/6-  X1 Loa1= (P1 *X1) + Y1 

Self healing (cri47) 2/6  6 2/6-  X1 Loa1= (P1 *X1) + Y1 

Self awareness (cri48) 2/6  6 2/6-  X4 Loa4= (P4 *X4) + Y4 

Self protect (cri49) 2/6  6 2/6-  X5 Loa5= (P5 *X5) + Y5 

Self optimisition (cri50) 2/6  6 2/6-  X0 Loa0= (P 0* X0) + Y0 

Openness (cri51) 2/6  6 2/6-  X7 Loa7= (P7*X7) + Y7 

Anticipation (cri52) 2/6  6 2/6-  X8 Loa8= (P8 *X8) + Y8 

آنالیز بندیجمع  If (( Loai) /Xi) > 5/6  then success else faile 

 ه هزين انطباقی: نمودار استخوان ماهی برای  ويژگی 16-4 شکل

 محاسبه تاثیرات معیار ها بر روی  فاکتور  هزينه : 27-4جدول 

 ریمحاسبه تاثیرات معیار ها بر روی  فاکتور  سطح خودمختا : 28-4جدول 

 سطح خودمختاری  انطباقی: نمودار استخوان ماهی برای ويژگی 12-4 شکل
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 تسيبایمنوع عملی که  انتخاب در اين سیر نتوان تصمیمات مناسبی برای نحوه اجرای يک عمل و يا . اگرشوندمی

سیستم بتواند  شودمیکه باعث  آنچهسیر مراحل فوق  . درنگاه سیستم دچار اختالل خواهد شدرخ دهد آ ريپذصورت

واقع  . دراست مورد نظروجود دانش و اطالعات کافی درباره محرک  ،فوق بگیرد مراحل تصمیمات درستی در هر مرحله از

ه ش نشان دهد بیشتر باشد، تصمیماتی کدرباره آن واکن بايستمیکه  یادهيپدهر چه دانش سیستم نسبت به محیط و 

  ر خواهد بود.ت بهتر و درست گیردمی

 

 

 

 

خودکار و پويا در پاسخ به تغییراتی  به صورتتوانايی پیکربندی  :پیکربندی خود (انطباقیويژگی ) یفیکفاکتور ( ط   

ارانه، معم دگاهيد . ازشودها انجام میسازی و تجزيه يا ترکیب موجوديتهرسانی، يکپارچروزنصب، به به وسیلهاست که 

ضروری اطالق  یهازمانی خود در هامؤلفهبه توانايی سیستم به حذف، اضافه و يا تغییر و جابجايی  خود پیکربندی

 و ابلیت وظیفه مندیق ،قابلیت استفاده خصیصه قابلیت نگهداری، چهار S. W. Cheng [11]در مقاله آقای  .گرددیم

حساسیت  لبه دلی خود پیکربندی اتی. عملهستند خود تطبیقیبر روی اين خصیصه  رگذاریتأثی هایژگيو قابلیت حمل

ويژگی  نيبنابرا؛ باشد یاعتمادقابلکه در سیستم در حالت  رنديپذصورتدر زمانی  بايستمیدارند که بسیار بااليی 

 يا عدم انجام عملیات خودمختاری نقش مهمی دارد.قابلیت اعتماد در نحوه انجام و 

 

 

 

 تأثیرگذار( انطباقیمعیار )ويژگی کیفی/ (انطباقیويژگی ) یفیکفاکتور 
 (Yi) یمعمارسبک  تأثیر

 تأثیر ضريب

 معیار
  بندیجمع

 منفی ندارد مثبت

Accuracy decision make Knowledge information (Cri60) 2/6  6 2/6-  X2 Ad2= (P2 *X2) + Y2 

آنالیز بندیجمع  If ((Adi) /Xi) > 5/6  then success else faile 

ويژگی ) یفیکفاکتور 

 (انطباقی

 (انطباقیمعیار )ويژگی کیفی/

 تأثیرگذار

 تأثیر ضريب (Yi) یمعمارسبک  تأثیر

در  معیار

 فاکتور

  بندیجمع

 منفی ندارد مثبت

Self-configure 

Maintainability (Cri61) 2/6  6 2/6-  X2 Sc2= (P2 * X2) + Y2 

Usability (Cri62) 2/6  6 2/6-  X1 Sc1= (P1 *X1) + Y1 

Functionality (Cri63) 2/6  6 2/6-  X1 Sc1= (P1 * X1) + Y1 

Portability (Cri64) 2/6  6 2/6-  X4 Sc4= (P4 * X4) + Y4 

بندیجمع  If (((Sci) /Xi) > 5/6  then success else faile 

 صحت تصمیمات اتخاذی انطباقی: نمودار استخوان ماهی برای  ويژگی 11-4 شکل

  خودپیکربندی انطباقی: نمودار استخوان ماهی برای ويژگی 11-4 شکل

 محاسبه تاثیرات معیار ها بر روی  فاکتور  صحت تصمیمات اتخاذی : 23-4جدول 

 ی  فاکتور  خودپیکربندیمحاسبه تاثیرات معیار ها بر رو : 16-4جدول 
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خود خرابی،  در برابرو واکنش  سیستم در پوشش، کشف يیتوانا :2التیامی خود (انطباقیويژگی ) یفیکفاکتور ( ظ   

ا جايگزين سالمی ر مؤلفهرا شناسايی کرده و  اندشدهخرابيی که به هر دلیل هامؤلفهبايد  ستمی. سشودمیگفته  التیامی

ساختن  برآورده خود التیامیاصلی از هر سیستم  هدف [14] شد منتشر  A. G. Ganekکه توسط  ایمقاله . درن کندآ

 .است پذيریدسترس و قابلیت اعتماد ،سه ويژگی کیفی مهم همچون قابلیت نگهداری

 

 

 

به توانايی تشخیص نقض امنیت و بهبودِ اثرات بعد از آن اطالق  :1حفاظتی خود (انطباقیويژگی ) یفیککتور فا( ع   

بینی ی دوم، پیشی اول، دفاع از سیستم در برابر حمالت مخرب و جنبهشود. در واقع دارای دو جنبه است. جنبهمی

منتشر  D. M. Chessمقاله که آقای  . درباشدمیکاهش اثر اين حمالت  مشکالت و اقداماتی در جهت جلوگیری از

 .تأثیرگذارند خود تطبیقیبلیت عملکرد در اين ويژگی اويژگی کیفی قابلیت حمل و ق دو [10]کردن 

 

 

 

 

 یراب میزان مفیدی از منابع به کاربرانخود بهینگی توانايی تخصیص  :بهینگی خود (انطباقیويژگی ) یفیکفاکتور ( غ   

 های. روشباشدمی خود بهینگیمهم در  دو جنبه یبار کارمنابع و مديريت  یریکارگبه .باشدمی هاآنانجام نیازهای 

                                           
2 Self-healing 
1 Self-protect 

ويژگی ) یفیکفاکتور 

 (انطباقی

 (انطباقیمعیار )ويژگی کیفی/

 تأثیرگذار

 تأثیر ضريب (Yi) یمعمارسبک  تأثیر

در  معیار

 فاکتور

  بندیجمع

نفیم ندارد مثبت  

Self-healing 

Maintability (Cri65) 2/6  6 2/6-  X2 Sh2= (P2 *X2) + Y2 

Reliability (Cri66) 2/6  6 2/6-  X1 Sh1= (P1 *X1) + Y1 

Avaibility (Cri67) 2/6  6 2/6-  X1 Sh1= (P1 *X1) + Y1 

بندیجمع  If (((Shi)) /Xi) > 5/6  then success else faile 

 (یانطباقويژگی ) یفیکفاکتور 
 (انطباقیمعیار )ويژگی کیفی/

 تأثیرگذار

 تأثیر ضريب (Yi) یمعمارسبک  تأثیر

در  معیار

 فاکتور

  بندیجمع

 منفی ندارد مثبت

Self-protect 
Portability (Cri68) 2/6  6 2/6-  X2 Sp2= (P2 * X2) + Y2 

Functionality (Cri69) 2/6  6 2/6-  X1 Sp1= (P1 * X1) + Y1 

آنالیز بندیجمع  If ((Spi) /Xi) > 5/6  then success else faile 

 خودالتیامی انطباقی: نمودار استخوان ماهی برای  ويژگی 14-4 شکل

 خودحفاظتی  انطباقی: نمودار استخوان ماهی برای ويژگی 15-4 شکل

 محاسبه تاثیرات معیار ها بر روی  فاکتور  خودالتیامی : 12-4جدول 

 وی  فاکتور  خودحفاظتیمحاسبه تاثیرات معیار ها بر ر :11-4جدول 
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د وانتمیسرورها  یتر بندسکالهمچون پارتیشن بندی منطقی و  یبار کارمرسوم در مديريت  یهاروشمديريت منبع و 

 ،یريرپذیتأثسه ويژگی کیفی  J. O. Kephart [15]مقاله آقای  بر اساس کمک نمايد. خود بهینگیدر رسیدن به 

  دارند. خود تطبیقیمستقیمی بر روی اين ويژگی  تأثیرقابلیت عملکرد  و بلیت نگهداریاق

 

 

 

سیستم های خودمختار برای اينکه بتوانند اعمال خودمختاری را بر  :به زمینه آگاه (انطباقیويژگی ) یفیکفاکتور ( ف   

داشته باشند و تغییرات موجود در محیط  آگاهی، خودطراف نسبت به محیط ا بايستمیی خود انجام دهند هامؤلفهروی 

 ربراب برخی مقاالت دو متريک آگاه به زمینه و حساسیت . دردهند نشانرا درک نموده و نسبت به آن واکنش مناسب 

ن است که يو اينکه از مقدمات آگاه بودن ادارد  آگاه به زمینهاکتور فجامعیت بیشتری که  به دلیلاما  انددانستهيکديگر 

. دارد یقیخود تطب یژگيوبسیاری در اين  تأثیرما بتوانیم رصد درستی از محیط اطراف داشته باشم بنابراين حساسیت 

ود خدر اين ويژگی  رگذاریتأث ويژگی کیفی قابلیت عملکرد [17]منتشر شد  M. Parasharکه توسط آقای  ایمقاله در

 .باشدمی تطبیقی

 

 

 

 

 

 (یانطباقويژگی ) یفیکفاکتور 
( یقانطبامعیار )ويژگی کیفی/

 تأثیرگذار

 (Yi) یمعمارسبک  تأثیر
 تأثیر ضريب

 در فاکتور معیار
  بندیجمع

 منفی ندارد مثبت

Self-optimization 

Effcienty (Cri70) 2/6  6 2/6-  X2 So2= (P2 *X2) + Y2 

Maintainability (Cri71) 2/6  6 2/6-  X1 So1= (P1 *X1) + Y1 

Functionality (Cri72) 2/6  6 2/6-  X1 So1= (P1 *X1) + Y1 

آنالیز بندیجمع  If ((Soi) /Xi) > 5/6  then success else faile 

 (اقیبانطويژگی ) یفیکفاکتور 
 (انطباقیمعیار )ويژگی کیفی/

 تأثیرگذار

 (Yi) یمعمارسبک  تأثیر
 رتأثی ضريب

 معیار
  بندیجمع

 منفی ندارد مثبت

Context –awareness 
Functionality (Cri73) 2/6  6 2/6-  X2 Ca2= (P2 *X2) + Y2 

Sensitive (Cri74) 2/6  6 2/6-  X1 Ca1= (P1 *X1) + Y1 

زآنالی بندیجمع  If ((Cai) /Xi) > 5/6  then success else faile 

  خودبهینگی انطباقی: نمودار استخوان ماهی برای ويژگی 10-4 شکل

 محاسبه تاثیرات معیار ها بر روی  فاکتور  خودبهینگی : 11-4جدول 

 آگاه  به زمینه  : نمودار استخوان ماهی برای ويژگی خودتطبیقی17-4 شکل

 اکتور  آگاه به زمینهمحاسبه تاثیرات معیار ها بر روی  ف :14-4جدول 
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اين است که  خود تطبیقیسیستم های  یهاتیقابل نيترمهميکی از  :2یخودآگاه (انطباقیويژگی ) یفیکفاکتور ( ق   

نسبت  ستايبمیکافی داشته باشد  خودآگاهیمحیط  بر ستيبایم نکهيبر اسیستم برای انجام عملیات گوناگون عالوه 

خود و اينکه در هر لحظه ارتباط عناصر با يکديگر در چه وضعیتی قرار دارند آگاهی  یحس گرهاو  هامؤلفهبه وضعیت 

مل اصلی در کنترل پیچیدگی رفتار سیستم ها يکی از عواکه  خود تطبیقیرفتار سیستم های مديريت  داشته باشد.

خودآگاهی با نظارت بر عملکرد رفتاری سیستم  ودآگاهی مديريت نمود.توسط خ شودیم ست کهيی اهاعامل، از باشدمی

 .کندمیرا کنترل  هاآنو مديريت ايجاد و همکاری فرايندهای سیستم، پیچیدگی 

 

 

 

 

اهمگون و ن یهاطیمحاز بودن به اين معنی است که سیستم بتواند در ب :1بودن باز (انطباقیويژگی ) یفیکفاکتور ( ک   

 عواق . دریمبدان برابر یم اين خصیصه را معادل با ويژگی کیفی قابلیت حملتوانمیبه راحتی  .متغیر به کار خود ادامه دهد

 .باشدمی بیشتر دارارا  باز بودنتر باشد، خصیصه  حملقابلهرچه سیستم بیشتر 

 

 

 

 

                                           
2 Self awareness 
1 Openness 

 (انطباقیويژگی ) یفیکفاکتور 
 (انطباقیمعیار )ويژگی کیفی/

 تأثیرگذار

 (Yi) یمعمارسبک  تأثیر
  بندیجمع معیار تأثیر ضريب

بتمث  منفی ندارد 

Self –awareness Functionality (Cri79) 2/6  6 2/6-  X2 Sa2= (P2 *X2) + Y2 

آنالیز بندیجمع  If ((Sai) /Xi) > 5/6  then success else faile 

 رگذارثیتأ( انطباقیمعیار )ويژگی کیفی/ (انطباقیويژگی ) یفیکفاکتور 

 (Yi) یمعمارسبک  تأثیر
 تأثیر ضريب

 معیار
  بندیجمع

 منفی ندارد مثبت

Openness Portability (Cri80) 2/6  6 2/6-  X2 O2= (P2 *X2) + Y2 

آنالیز بندیجمع  If ((Oi) /Xi) > 5/6  then success else faile 

 آگاه  به خود   انطباقی: نمودار استخوان ماهی برای ويژگی 18-4 شکل

 محاسبه تاثیرات معیار ها بر روی  فاکتور  خودآگاهی :15-4جدول 

 بازبودن   انطباقی: نمودار استخوانن ماهی برای ويژگی 13-4 شکل 

 بر روی  فاکتور  بازبودنمحاسبه تاثیرات معیار ها  : 10-4جدول 
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 برای معیارهای کیفی کیفی : شناخت متريک های4-5

. وندشافزار استفاده میيندهای توسعه نرماافزار و فرافزار، منابع توسعه نرمافزار برای کمی کردن نرمهای نرممتريک   

وصیات ، برخی ديگر خص(برنامه مثل تعداد خطوط کد)گیری هستند مستقیم قابل اندازه به طورافزار برخی خصوصیات نرم

وصیات و برخی خص (مثل قابلیت نگهداری)های غیرمستقیم استنتاج شوند گیریزهتوانند با استفاده از انداافزار مینرم

(. هابرای مثال قابلیت درک بیشتر وابسته به افراد هست تا برنامه)باشند انسانی می ادراکافزار بیشتر وابسته به نرم

 :بندی شوندتوانند به سه مجموعه طبقهافزار میهای نرممتريک

 های طراحی، کارايی و سطح خصوصیات محصول را از قبیل اندازه، پیچیدگی، ويژگی: های محصولمتريک

 .کنندکیفیت توصیف می

 از )افزار و نگهداری استفاده شوند توانند برای بهبود فرآيند توسعه نرمها میاين متريک: های فرآيندمتريک

 (.شدهکشفهای دهی به نقصقبیل موثر بودن حذف نقص در طول توسعه و زمان پاسخ

 برای مثال تعداد )کنند ها، خصوصیات پروژه و اجرای آن را توصیف میاين متريک: های پروژهمتريک

 (.بندی و سودمندیافزار، هزينه، زمانالگوی در دسترس بودن افراد در چرخه حیات نرم دهندگان،توسعه

، مجموعه مستندات طراحی از جمله نمودارهای باشدیمکه حاصل فاز طراحی  افزارنرماز محصوالت فرايند تولید    

 و مورد کاری و ساير مستندات ديگر ترتیب کاری ینمودارهاارتباط موجوديت،  ینمودارهاتحلیل و طراحی کالس، 

 یهایژگيوخواستگاه برآورده سازی  افزارنرماست. معماری  افزارنرممحصوالت اين فاز، معماری  ميترمهماز  .باشدیم

 و الگوهای متناسب هاسبکاعمال  و معمارانه یهاحلراهو  هاکیتاکت، با اعمال سیستم طراحان در آن ؛ کهباشدیمی کیف

انه در کنار متريک های شی معمار یهاحلراهت کیفی دارند. استفاده از متريک های مبتنی بر اسعی در اجابت خصوصی

وعه مجم توانندیم باشدیمبر روی مستندات طراحی  استفادهابلقکه از مقاالت معتبر استخراج شده است که  گرايی

متريک  میتوانیمبنابراين ؛ باشند یافزارنرممتريک های مناسبی برای انجام ارزيابی در فاز طراحی از فرايند تولید سیستم 

 ر اساسباحی که در آن های ارزيابی خود را به دو دسته مهم تقسیم کنیم. دسته اول متريک های مبتنی بر مستندات طر

شفاف در مستندات  به صورتکه  هاکالسدر داخل  شدهیمعرفو مبتنی متدهای  هاتيموجودو  هاکالسروابط بین 

که از طريق متريک های شی گرايی قابل کنکاش خواهند بود و دسته دوم متريک  باشدیمطراحی قابل بازيابی هستند 

  .رندیگیمقرار  مورد استفادهو  شدهاستخراجمعمارانه  یهاحلراهو  هاکیتاکت بر اساسهای معمارانه که 

 

01 



 

   

 

 

 طراحیبرای متريک های  مورد نیازابزارهای  :4-5-2

که همگی از درون مستندات  میهست يیابزارها از ایمجموعهنیاز به  و شی گرايی ارزيابی توسط متريک های معمارانه در   

وجود دارد ولی برخی  طراحیدر درون مستندات  فرضشیپ به صورتز اين ابزارها ا ی. برخهستند استخراجقابل طراحی

ندی در هیچ مست فرضشیپ به صورت مؤلفه -جدول فرايند مثالً .آيد به دستبا تلفیق چند مستند  بايستمی هاآناز 

د موربا استخراج فرايندهای  ن کالس وروو استخراج متدهای د هاکالسبا استفاده از مستندات  توانمیوجود ندارد ولی 

 . رسید مؤلفه-چرخشی به جدول فرايند به صورتبرای هر متد  نیاز

در  يیشناساقابل یهاتيموجودابتدا  ،یافزارنرمی افاز طراحی سیستم ه در: یافزارنرمسیستم -جدول موجوديتالف(    

 یزيرطرحرا  هاماژولو  هاکالس، ارتباط بین اولیه یهاتيموجودارتباط بین  اساس بر هر سیستم را کشف نموده سپس

 .ی خواهیم رسیدافزارنرمسیستم -ی به يک جدول موجوديتافزارنرمهر سیستم  یهاتيموجودشناسايی  . باندينمایم

جدول فرايندهای مربوط  ني. ااز فرايندها تشکیل شده است ایمجموعهمتد( از ) فهیوظ : هرفرايند-فهیوظ جدولب(    

با  رمز ورودی یقی، تطبوظیفه شناسايی کاربر شامل مجموعه فرايندهای ورود کاربر . مثالًدهدمیر وظیفه را نشان به ه

 .باشدمی شدهتعیینالگوريتم  بر اساساطالعات بانک، چک کردن تصديق رمز 

ود در سیستم به ی موجفرايندهامستندات موجود در معماری کلیه  بر اساس(: Crud) تيموجود-فرايند ( جدولپ   

هر فرايند را بر  تأثیر( که در معماری دخیل هستند را بررسی کرده و هاتيموجودهمراه سیستم های اطالعاتی موجود )

 .ميینمایمن موجوديت کشف آروی 

ام از متدها که هر کد ایمجموعه مؤلفهدرون هر  . درهستند هاکالساز  ایمجموعه هامؤلفه :مؤلفه-وظیفه ( جدولت   

یم به يک جدول که در توانمی هامؤلفهدرون  یمتدهابا بررسی  نيبنابرا؛ قرار دارد دهندیمرا انجام  یافهیوظيک 

 ی موجود در معماری است برسیم.هامؤلفهآن  یهاستونسطرهای آن وظیفه و در 

ايی که مربوط به هر وظیفه است را یم به راحتی فرايندهتوانمی مؤلفه-با ايجاد جدول وظیفه :مؤلفه-( جدول فرايندث   

 برسیم. مؤلفه-و از تلفیق آن به جدول فرايند داکردهیپ

 دهندیم( که کار مستقل انجام يیهاماژولکه )يی هامؤلفهاز  ای: مجموعهیافزارنرمسیستم های -نمودار فرايندر(    

. ستنده یمخصوصی هامؤلفهملکرد خود حاوی نوع ع بر اساسسیستم ها  ني. ادهندیمی را افزارنرمتشکیل يک سیستم 

 کنیم. ی را شناسايیافزارنرم، فرايندهای درگیر با يک سیستم مؤلفه-یم به راحتی با ايجاد جدول فرايندتوانمیاين رو  از

فی ارزيابی ويژگی کی ی. برادهدمیرا نشان  هاتيموجودنحوه تعامل و ارتباط بین  :هاتيموجودنمودار ارتباط  ج(   

  .گیردمیمورد استفاده قرار  یسازکپارچهيقابیلت نگهداری و 
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قابل بررسی خواهند بود مثل تعداد سکوهای متفاوت در  مؤلفهاز روی شناسنامه  هابیشتر متريک :مؤلفه ( شناسنامهد   

ه خاص ب عاملتمسیسهای اطالعاتی مستقل از يک  متفاوت در معماری، درصد سیستم یهاعاملستمیس ، تعدادمعماری

  متفاوت نگهداری داده. یهاطیمحکل سیستم ها و تعداد 

از جمله نمودار کالس تحلیل و  افزارنرمعالوه بر موارد فوق، ساير مستندات حاصل از فرايند تحلیل و طراحی ر(    

 خواهد بود. ازیمورد نترتیبی و نمودار مورد کاربری و همچنین شبکه پتری  ینمودارهاطراحی، 

 ارزيابی هر متريک نحوه 4-5-1

و شی متريک ها گاه متريک های معمارانه  ني. اشودمیعريف از متريک ها ت ایمجموعهمعیار يک ارزيابی، برای هر  در   

و گاه متريک هايی از نوع معیارهای کیفی  اندبر خواستهمستندات طراحی  و معمارانه هاکیتاکتکه از دل  باشدمیگرايی 

 تأثیر، یو شی گراي نهابه اين دلیل که گاه بر روی معیار کیفی عالوه بر وجود متريک های معمار .هستند ر کیفیيا فاکتو

یچ ی کیفی ما همعیارهاطرفی برای برخی از  . ازناديده گرفت شودمیمعیارهای ديگر و فاکتور های کیفی بر روی آن را ن

 ونهگ برخورد با اين ی. برارا بسنجیم هاآندر زمان اجرا  بايستمیو الجرم  نداريم طراحی مستنداتتاکتیکی در سطح 

از مدل های معروفی پیدا نمود  طراحی های برای آن متريک توانمیکه بر اين معیار  متأثری هاويژگیاز معیارها، زير 

ات خصوصی) یفیکفاکتور های  گاه. می شود استفادهمتريک ارزيابی  به عنوان نآ ازو  استخراج شد MCCALLهمچون 

 فتهمتريک مورد استفاده قرار گر به عنواندر سنجش يک معیار  رگذاریتأثعنصر  به عنوان( نیز انطباقی() یقیتطبخود 

و  [12]و  [16]است از مقاالت  شدهاستفادهدر ارزيابی  هاآناست متريک های شی گرايی که از  ذکرقابل. است شده

اله از مق گرفتیمقرار  مورد استفادهبرای معماری سازمانی  عمالًکه  معمارانه ک هااز متري یبرخ. اقتباس شده است [41]

 .گرددیمادامه شرح انواع متريک ها بیان  در. شده است یریکارگبه افزارنرمو برای معماری  شدهاقتباس [18]

 نداتمست بر اساسکه شی گرايی  يا مبتنی برنه ايک راه حل معمار ،یطراحبرای هر متريک  :راحیطمتريک های الف(    

 شدهانجام یهایبررسو  و ساير مستندات طراحی مستندات معماری بر اساس ابي. ارزتهیه شده است، وجود دارد طراحی

گر ارزيابی ا «هرچه بیشتر باشد»اول  نهي. گزيابی خودش انتخاب کندزبرای نتیجه ار بايستمیيکی از سه گزينه زير را 

ن متريک کند خیلی زياد است اين گزينه را آوجود  نشان ازديگری که  یهانشانهو يا  هامؤلفهتشخیص دهد وجود 

 شودیمانجام  وجودی متريک بر کل عناصر یهانشانهنسبتی که بین  بر اساسممکن است اين گزينه  .کندمیانتخاب 

مانند هاين دو مورد آخر  حی. توض«م باشدبه میزان ک»و گزينه آخر  «به میزان متوسط باشد»بعدی  نهي. گزآيد به دست

تبديل کردن اين ارزيابی کیفی به زبان  . بامرحله ارزيابی کیفی ارزياب تمام شده است نيا اول خواهد بود. تا نهيگز
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 ضرب. حاصلباشدمی 4و  2،1،1گزينه  بر اساستیم که به ترتیب در نظر گف یریتأثات برای هر گزينه يک میزان یرياض

 خالص هر متريک . نمرهخالص متريک در معیار کیفی است تأثیر دهندهنشاندر نمره خالص متريک  تأثیریزان اين م

تفاده هر متريک با اس تأثیرخالص  . نمرهدر میزان تحقق معیار کیفی دارد مورد نظرکه متريک  است یخالص تأثیرمیزان 

  .ميپردازیمروش تحقیق به آن از پرسشنامه از خبرگان اين زمینه پرسیده شده است که در 

 دباشمیاز متريک های ارزيابی  ایمجموعههر معیار کیفی خود شامل  معیارهای کیفی به عنوان متريک ارزيابی:ب(    

وع متريک با مجم نيبنابرا؛ است شدهدادهمفصل توضیح  به طورمتريک ها بر معیار را در باال  تأثیرکه روش محاسبه میزان 

عددی  «هرچه بیشتر باشد»معادل با عبارت  2تا  8/6بین  ی. عددرسیممیتا يک  صفرار به يک عدد بین های يک معی

 .?به میزان کمتر باشد» معادل 1/6 تا 6/6و عددی بین  «به اندازه متوسط باشد»معادل عبارت  7/6 تا 4/6بین 

ت باال ابه فاکتور های کیفی همانند توضیح مربوط حاتیتوض: فاکتور های کیفی به عنوان متريک های ارزيابیپ(    

فاکتور ها  تأثیرمعیارها بر فاکتور و  تأثیراين است که با توجه به تو در تو بودن  آيدمیمهمی که به وجود  . سؤالباشدمی

 یقیتطبخود در مدل کیفی سیستم  سؤال ؟ جوابپذيردمیصورت محاسبه اين معیار  تأخردر معیار، چگونه تقدم و 

بین فاکتورهای کیفی مشخص شده است و باعث جلوگیری از اين تداخل  تأخرکه در آن تقدم و  ل گرافی( قرار داردمد)

  خواهد شد.

2يکپارچگی معیار برای سنجش های کيمتر 4-5-1-2

 سیستم يک صورت به سیستم هااين  از استفاده امکان بايد یافزارنرم های سیستم از حداکثر استفاده جهت به   

 و مختلف یهازمان در یافزارنرمسیستم های  آوری عناصر فن توسعه به نظرباشد  داشته وجود پیوسته و يکپارچه

 انجام به نیاز تا باشد داشته وجود هزينه حداقل با اين عناصر بین اطالعات تبادل قابلیت بايد گوناگون، کنندگاننیتأم

 .یافزارنرم های سیستم و داده کاری، سکوی :شودمی یدهسنج جنبه سه از يکپارچگی. نباشد تکراری کارهای

 معماری در که عامل متفاوتی های سیستم به خصوص و مختلف سکوهای تعداد با کاری سکوی جنبه یسازکپارچهي

 یافزارنرم های سیستم توسط که اطالعات استاندارد نگهداری به داده، يکپارچگی. شودمی مشخص دارد، وجود افزارنرم

 یهاداده با بتوانند مختلف های سیستم که نحوی به. گرددیم تعیین استفاده باشند، و شناخت قابل معماری در وجودم

 با پذيری، تعامل اصطالحاً يا یافزارنرم های سیستم سطح يکپارچگی. کنند برقرار ارتباط ها مستقیماً سیستم ساير

  .شودمی سنجیده یافزارنرم های بین سیستم کاری فرآيندهای و اطالعات تبادل استانداردهای از استفاده میزان

                                           
2 Integrity 
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 استفاده مورد متفاوت سکوهای تعداد بايد معیار اين محاسبه برای: (Met1) تعداد سکوهای متفاوت در معماری (الف   

  شود. گرفته نظر در معیار اين مقدار عنوان به و شدهشمارش افزارنرممعماری  طرح در

 

 

 

 

 

 عامل های سیستم تعداد بايد معیار اين محاسبه برای :(Met2) متفاوت در معماری یهاعاملستمیستعداد  (ب   

 گرفته شود. نظر در معیار اين مقدار عنوان به و شدهشمارش افزارنرم معماری در طرح استفاده مورد مختلف

 

 

 

 

 

 اين محاسبه برای : (Met3)ها کل سیستم به خاص عاملیستمس يک از مستقل یافزارنرم های سیستم درصد (پ   

 های سیستم کل تعداد به و نموده شمارش را عاملیستمس هر از مستقل یافزارنرم های سیستم تعداد بايد معیار

 و( موازی توسعه بر خاصی تاکید با) یبندزمان بع،منا تخصیص از ديدی 2 هازيرسیستم تعداد. شوند تقسیم یافزارنرم

 .دهدمی به دست کلی جامعیت جهت الزم کار

 

 

𝐼𝑁𝑆𝑈𝐵 =
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑁𝑆𝑈𝐵

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑆𝑈𝐵
 

 

                                           
2 NSUB (Number of Subsystems) 

 بی کیفی متريکنتیجه ارزيا
 تأثیرضريب درصد 

 (Integz)متريک

نمره خالص 

 (Integn1)متريک
 بندیجمع

 Integn1 Integ1=Integn1*Integz, Integv1=Integz 2 هر چه بیشتر باشد

 Integn1 Integ1=Integn1*Integz , Integv1=Integz 1 به میزان متوسط باشد

 Integn1 Integ1=Integn1*Integz , Integv1=Integz 1 کم باشد

 نتیجه ارزيابی کیفی متريک
 تأثیرضريب درصد 

 (Integz)متريک

نمره خالص 

 (Integn2)متريک
 بندیجمع

 Integn2 Integ2=Integn2*Integz , Integv2=Integz 2 هر چه بیشتر باشد

 Integn2 Integ2=Integn2*Integz , Integv2=Integz 1 به میزان متوسط باشد

 Integn2 Integ2=Integn2*Integz , Integv2=Integz 1 کم باشد

 INSUBنتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Integz)متريک

نمره خالص 

 (Integn3)متريک
 بندیجمع

 Integn3 Integ3=Integn3*Integz , Integv3=Integz 2 2تا  8/6عددی بین 

 Integn3 Integ3=Integn3*Integz , Integv3=Integz 1 7/6تا  4/6عددی بین 

 Integn3 Integ3=Integn3*Integz , Integv3=Integz 1 1/6تا 6/6عددی بین 

(4-2) 

 بر روی معیار  يکپارچگی 2: محاسبه تاثیر متريک 17-4جدول 

 بر روی معیار  يکپارچگی 1: محاسبه تاثیر متريک 18-4جدول 

 

 وی معیار  يکپارچگیبر ر 1: محاسبه تاثیر متريک 13-4جدول 
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 یهاطیمح تعداد بايد معیار اين محاسبه برای :(Met4) متفاوت نگهداری داده در معماری یهاطیمحتعداد  (ث  

 معیار در اين مقدار عنوان به و شدهشمارش افزارنرم معماری طرح در استفاده مورد مختلف اطالعاتی و نگهداری ذخیره

  شود. گرفته نظر

 

 

 

 

 معیار اين محاسبه برای: (Met5) هاطیمحل ک به استاندارد تبادل قابلیت با داده ذخیره یهاطیمح تعداد نسبت (ج   

 کل تعداد به باشندیم دارا را بطورکلی اطالعات تبادل که قابلیت اطالعاتی نگهداری و ذخیره یهاطیمح بايد تعداد

 .نمود نگهداری تقسیم یهاطیمح

 

𝑆𝐷𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 =
𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒
 

 
 

جدول  بر اساسدرجه نرمال بودن را  :(Met6) یافزارنرمهای  سیستم یهاتيموجودمیانگین درجه نرمال بودن  (چ   

  .ميآوریم به دست هاتيموجودروابط 

 

 

𝐷𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 =
𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝐸𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦
 

 

تعداد  بايد معیار اين محاسبه برای :(Met7) هایطمح کل به خاص قالب با داده نگهداری هاییطمح تعداد نسبت (ح   

 نگهداری هاییطمح کل به تعداد نگهداری خود مخصوص قالب با را هادادهکه  اطالعاتی نگهداری و ذخیره هاییطمح

 .نمود تقسیم

 

 

𝑆𝐹𝐷𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 =
𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡 𝐷𝑎𝑡𝑎𝑏𝑠𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒
 

 نتیجه ارزيابی کیفی متريک
 تأثیرضريب درصد 

 (Integz)متريک

نمره خالص 

 (Integn4)متريک
 بندیجمع

 Integn4 Integ4=Integn4*Integz , Integv4=Integz 2 باشد هر چه بیشتر

 Integn4 Integ4=Integn4*Integz , Integv4=Integz 1 به میزان متوسط باشد

 Integn4 Integ4=Integn4*Integz , Integv4=Integz 1 کم باشد

 SDatabaseنتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Integz)متريک

نمره خالص 

 (Integn5)متريک
 بندیجمع

 Integn5 Integ5=Integn5*Integz , Integv5=Integz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Integn5 Integ5=Integn5*Integz , Integv5=Integz 1 7/6تا  4/6عددی بین 

 Integn5 Integ5=Integn5*Integz , Integv5=Integz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

 DNormalنتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Integz)متريک

نمره خالص 

 (Integn6)متريک
 بندیجمع

 Integn6 Integ6=Integn6*Integz , Integv6=Integz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Integn6 Integ6=Integn6*Integz , Integv6=Integz 1  7/6تا  4/6عددی بین 

 Integn6 Integ6=Integn6*Integz , Integv6=Integz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

 SFDatabaseنتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Integz)متريک

نمره خالص 

 (Integn7)متريک
 بندیجمع

 Integn7 Integ7=Integn7*Integz , Integv7=Integz 2 2تا  8/6عددی بین 

 Integn7 Integ7=Integn7*Integz , Integv7=Integz 1 7/6تا  4/6عددی بین 

 Integn7 Integ7=Integn7*Integz , Integv7=Integz 1 1/6تا 6/6عددی بین 

(4-1) 

(4-4) 

   (4-1) 

 بر روی معیار  يکپارچگی 4: محاسبه تاثیر متريک 16-4جدول 

 

 بر روی معیار  يکپارچگی 5: محاسبه تاثیر متريک 12-4جدول 

 

 بر روی معیار  يکپارچگی 0: محاسبه تاثیر متريک 11-4جدول 

 

 وی معیار  يکپارچگیبر ر 7: محاسبه تاثیر متريک 11-4جدول 
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 اين محاسبه برای :(Met8) کل تعداد به خودکار يا پذيری دستی تعامل قابلیت با یافزارنرم های سیستم نسبت (خ   

 های سیستم کل تعداد به باشندیم دارا را اطالعات بطورکلی تبادل قابلیت که یافزارنرم های سیستم تعداد بايد معیار

  .نمود تقسیم اطالعاتی

 

 

𝐶𝑁𝑆𝑈𝐵 =
𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑁𝑆𝑈𝐵

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑆𝑈𝐵
 

 

 اين محاسبه : برای(Met9) ها کل سیستم تعداد به خودکار پذيری تعامل قابلیت با یافزارنرم های سیستم نسبت (د  

 وب یفناور از استفاده مانند ،خودکار صورت اطالعات به تبادل قابلیت که یافزارنرم های سیستم تعداد بايد معیار

 .نمود تقسیم یافزارنرم های سیستم کل به تعداد باشندیم دارا را سرويس

 

 

𝐴𝐶𝑁𝑆𝑈𝐵 =
𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑁𝑆𝑈𝐵

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑆𝑈𝐵
 

 

 معیار اين محاسبه برای :(Met10) ها سیستم کل تعداد به گرا سرويس معماری با یافزارنرم های سیستم نسبت (ذ   

 به باشند سرويس، وب یفناور یریکارگبه مانند ا،گر معماری سرويس بر مبتنی که یافزارنرم های سیستم تعداد بايد

  .نمود تقسیم یافزارنرم های کل سیستم تعداد

 

 

𝑆𝑁𝑆𝑈𝐵 =
𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑁𝑆𝑈𝐵

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑆𝑈𝐵
 

 

 

 اين یافزارنرم های سیستم یسازچهکپاري سرويس وجود صورت در :(Met11) یسازکپارچهيوجود سرويس  (ر   

 وجود مکانیزم عدم معنی به ?وجود ندارد? مقدار صورت اين غیر در و مکانیز وجود معنی به ?وجود دارد? مقدار معیار

  .دهدیم اختصاص خود به را

 

 CNSUBنتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Integz)متريک

نمره خالص 

 (Integn8)متريک
 بندیجمع

 Integn8 Integ8=Integn8*Integz , Integv8=Integz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Integn8 Integ8=Integn8*Integz , Integv8=Integz 1 7/6تا  4/6 عددی بین

 Integn8 Integ8=Integn8*Integz , Integv8=Integz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

 ACNSUBنتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Integz)متريک

نمره خالص 

 (Integn9)متريک
 بندیجمع

 Integn9 Integ9=Integn9*Integz , Integv9=Integz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Integn9 Integ9=Integn9*Integz , Integv9=Integz 1 7/6تا  4/6عددی بین 

 Integn9 Integ9=Integn9*Integz , Integv9=Integz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

 SNSUBنتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Integz)متريک

نمره خالص 

 (Integn10)متريک
 بندیجمع

 Integn10 Integ10=Integn10*Integz , Integv10=Integz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Integn10 Integ10=Integn10*Integz , Integv10=Integz 1 7/6 تا 4/6عددی بین 

 Integn10 Integ10=Integn10*Integz , Integv10=Integz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

(4-5) 

(4-0) 

(4-7) 

 بر روی معیار  يکپارچگی 8: محاسبه تاثیر متريک 14-4جدول 

 

 بر روی معیار  يکپارچگی 3: محاسبه تاثیر متريک 15-4جدول 

 

 بر روی معیار  يکپارچگی 26: محاسبه تاثیر متريک 10-4جدول 
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        :با خواهد بودنمره معیار کیفی يکپارچگی برابر بنابراين با توجه به متريک های فوق، 

𝐏integrity =
∑ 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒈 𝒊𝟏𝟏

𝒊=𝟏

∑ 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒈𝒗 𝒋𝟏𝟏
𝒋=𝟏

 

 

 و توسعه معیار قابلیت نگهداریهای سنجش برای  کيمتر 4-5-1-1

 تعداد حد از بیش افزايش .شودمی تقسیم یريرپذییتغ و تحلیل و تجزيه قابلیت یهایژگيو ريز به نگهداری قابلیت   

 يک ديگر طرف از. دهدیم کاهش را تحلیل جزيه وت قابلیت و شده پیچیدگی افزايش موجب یافزارنرم های سیستم

 بود، خواهد تحلیل و هيتجزقابل بهتر تنها نه کند، استفاده باال سطح بودن در یامانهیپ خواص از که یصورت در سیستم

 یبیرون اتصال میزان و یافزارنرم های سیستم درونی همبستگی میزان معیارهایرا افزايش دهد.  آن یريرپذییتغ بلکه

از  استفاده .گرفت نظر در بودن، یامانهیپ خواص مرتبط با معیارهای عنوان به توانیم را یافزارنرم های سیستم

 وجود . عدمباشندمیمعیارهای سنجش  ديگر از ،مؤلفه بر مبتنی يا اليه چند یهایمعمار نظیر تغییرپذيری یهایمعمار

 معیارهای روز، های آوری فن از استفاده و رییتغقابل یهامؤلفه تعداد ،محدودکننده و ثابت شرايط بر مبتنی یسازوکارها

 .دهندیم افزايش را یريرپذییتغ هستند که ديگری

 3 از کمتر سطح هر در یافزارنرمهای  سیستم تقسیم تعداد قانون کننده رعايت های سیستم تعداد ( درصدالف   

(Met12): يا 3 به 2 )نسبت هاستمیرسيز به سیستم شکستن قانون که یهاي سیستم تعداد معیار اين محاسبه برای 

  .شودمی تقسیم ها سیستم تعداد کل به و نموده شمارش ،اندکرده رعايت را کمتر(

 

 

𝐵𝑁𝑆𝑈𝐵 =
𝐵𝑟𝑒𝑎𝑘𝑒 𝑛𝑖𝑛𝑒 𝑡𝑜 𝑜𝑛𝑒  𝑁𝑆𝑈𝐵

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑆𝑈𝐵
 

 

 

نتیجه ارزيابی کیفی 

 متريک

 تأثیرضريب درصد 

 (Integz)متريک

نمره خالص 

 (Integn11)متريک
 بندیجمع

 Integn11 Integ11=Integn11*Integz , Integv11=Integz 1 وجود دارد
 Integn11 Integ11=Integn11*Integz , Integv11=Integz 6 وجود ندارد

 BNSUB یجهنت
 تأثیرضريب درصد 

 (Mainz)متريک

نمره خالص 

 (Mainn1)متريک
 بندیجمع

 Mainn1 Main1=Mainn1*Mainz , Mainv11=Mainz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Mainn1 Main1=Mainn1*Mainz , Mainv11=Mainz 1 7/6تا  4/6عددی بین 

 Mainn1 Main1=Mainn1*Mainz , Mainv11=Mainz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

(4-8) 

(4-3) 

 بر روی معیار  يکپارچگی 22يک : محاسبه تاثیر متر17-4جدول 

 

 بر روی معیار  توسعه و نگهداری 21: محاسبه تاثیر متريک 18-4جدول 
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 همبستگی میزان ها سیستم از کيهر  برای :(Met13) یافزارنرم های سیستم خلیدا همبستگی میزان میانگین (ب   

 برای تعیین .ميریگیم نظر در معیار اين مقدار عنوان به را هایهمبستگ اين سپس معدل و نموده محاسبه را هاآن داخلی

 سیستم استفاده آن توسط شوند، فرآيندهای تکمیل عملیاتی اهداف بر اساس ،یافزارنرم های سیستم همبستگی میزان

به تعداد متوسط "يا  "هرچه بیشتر باشد"زير اعداد داخل پرانتز برابر است با ) در جدول :همبستگی انواع امتیاز .شودمی

 .("يا کم باشد "باشد

 

 

 
 

 

 

 

 

 اتصال میزان ها سیستم از يکهر  برای :(Met14) یافزارنرم های سیستم بین بیرونی اتصال میزان میانگین (پ   

 گیريمیم نظر در معیار اين مقدار عنوان به را ها سیستم تمام اتصال معدل نمرات سپس و نموده را محاسبه هاآن بیرونی

. آيدیم به دست ها سیستم با ساير سیستم آن ارتباطات نمره معدل بر اساس سیستم هر بیرونی اتصال نمره محاسبه

 در اطالعات تبادل اگر. شودمی مشخص ارتباط آن در اطالعات سطح تبادل بر اساس سیستم دو بین ارتباط هر نمره

 نامیده دوم سطح آن دارند، به دسترسی يکديگر هایيتموجود به یماًمستق و بوده يکديگر اطالعاتی یهابانکسطح 

 ها، سیستم ساير هايیيتموجود و اطالعات به ترسیدس و شدهانجام اطالعاتی های سیستم سطح در تبادل اگر .شودمی

 .شودمی گفته يک سطح آن به باشد، نداشته وجود مستقیم دسترسی ،شدهانجام هاآن کنترل تحت

 

 

 
𝑍𝐶𝑂𝑀 =

𝑍𝑒𝑟𝑜 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
 

 

 یافزارنرم های سیستم تعداد :(Met15)ريرپذییتغ یهایمعمار از کنندهاستفاده های سیستم درصد (ت   

 اطالعاتی های سیستم کل تعداد به گرا، سرويس يا یاهيال یهایمعمارمانند  ،ريرپذییتغ یهایمعمار از کنندهاستفاده

 مالک اندازه گیری اين معیار می باشد.

 

نتیجه ارزيابی کیفی 

 متريک

 تأثیرضريب درصد 

 (Mainz)متريک

نمره خالص 

 (Mainn2)متريک
 بندیجمع

 Mainn2 Main2=Mainn2*Mainz , Mainv2=Mainz (2يا  1يا  1* ) 2 تصادفی همبستگی
 Mainn2 Main2=Mainn2*Mainz , Mainv2=Mainz (2يا  1يا  1* ) 1 تگی منطقیسهمب

 Mainn2 Main2=Mainn2*Mainz , Mainv2=Mainz (2يا  1يا  1* )1 همبستگی زمانی
 Mainn2 Main2=Mainn2*Mainz , Mainv2=Mainz (2يا  1يا  1* ) 4 ایيهروهمبستگی 

 Mainn2 Main2=Mainn2*Mainz , Mainv2=Mainz (2يا  1يا  1* ) 5 همبستگی ارتباطی
 Mainn2 Main2=Mainn2*Mainz , Mainv2=Mainz (2يا  1يا  1* ) 0 همبستگی ترتیبی

 ZCOMنتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Mainz)متريک

نمره خالص 

 (Mainn3)متريک
 بندیجمع

 Mainn3 Main3=Mainn3*Mainz , Mainv3=Mainz 2 2تا  8/6عددی بین 

 Mainn3 Main3=Mainn3*Mainz , Mainv3=Mainz 1 7/6تا  4/6عددی بین 

 Mainn3 Main3=Mainn3*Mainz , Mainv3=Mainz 1 1/6تا 6/6عددی بین 

(4-26) 

 بر روی معیار  توسعه و نگهداری 24: محاسبه تاثیر متريک 46-4جدول 
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 بر روی معیار  توسعه و نگهداری 21: محاسبه تاثیر متريک 13-4جدول 

 



 

   

 

 

 

 
𝑀𝑁𝑆𝑈𝐵 =

𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑁𝑆𝑈𝐵

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑆𝑈𝐵
 

 
 

 معیار، اين محاسبه برای :(Met16) هايتموجود روابط نمودار در هايتموجود به روابط تعداد نسبت میانگین (ث   

 معیار اين مقدار نوانع به و آورده به دست را هايتموجود به تعداد را روابط تعداد نسبت ،هايتموجود نمودار روابط در

 .شودیمگرفته  نظر در

 

 

 

 

فن  از کنندهاستفاده یافزارنرم های سیستم تعداد : (Met17)وب تحت آوری فن از استفاده های سیستم درصد (ج   

 معیار را اين مقدار ،یافزارنرم های سیستم کل تعداد به نوين، طراحی و ارتباطی بستر جديد يک عنوان به وب آوری

 .کندیم  مشخص

   

 

𝑊𝑁𝑆𝑈𝐵 =
𝑊𝑒𝑏 𝑁𝑆𝑈𝐵

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑆𝑈𝐵
 

 

 ماتريس بايد ابتدا معیار اين محاسبه برای  (Met18) :فرآيند يک با مرتبط یافزارنرم های سیستم تعداد میانگین (چ   

 اين فرآيند انجام راستای در که های سطر، سیستم هر برای. آورد به دست را یافزارنرم های سیستم و فرآيندها تقابلی

 .شودمیزده  عالمت ستونشان ،باشندیم سطر

 

 

𝑆𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 =
𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐶𝑒𝑙𝑙𝑠

𝑅𝑜𝑤 ∗ 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛
 

 

 MNSUBنتیجه ا
 تأثیردرصد ضريب 

 (Mainz)متريک

نمره خالص 

 (Mainn4)متريک
 بندیجمع

 Mainn4 Main4=Mainn4*Mainz , Mainv4=Mainz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Mainn4 Main4=Mainn4*Mainz , Mainv4=Mainz 1 7/6تا  4/6عددی بین 

 Mainn4 Main4=Mainn4*Mainz , Mainv4=Mainz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

 نتیجه ارزيابی کیفی متريک
 تأثیرضريب درصد 

 (Mainz)متريک

نمره خالص 

 (Mainn5)متريک
 بندیجمع

 Mainn5 Main5=Mainn5*Mainz , Mainv5=Mainz 2 2تا  8/6عددی بین 
 Mainn5 Main5=Mainn5*Mainz , Mainv5=Mainz 1 7/6تا  4/6عددی بین 
 Mainn5 Main5=Mainn5*Mainz , Mainv5=Mainz 1 1/6تا 6/6عددی بین 

 WNSUBنتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Mainz)متريک

نمره خالص 

 (Mainn6)متريک
 بندیجمع

 Mainn6 Main6=Mainn6*Mainz , Mainv6=Mainz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Mainn6 Main6=Mainn6*Mainz , Mainv6=Mainz 1 7/6تا  4/6عددی بین 

 Mainn6 Main6=Mainn6*Mainz , Mainv6=Mainz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

 SProcessنتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Mainz)متريک

نمره خالص 

 (Mainn7)متريک
 بندیجمع

 Mainn7 Main7=Mainn7*Mainz , Mainv7=Mainz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Mainn7 Main7=Mainn7*Mainz , Mainv7=Mainz 1 7/6ا ت 4/6عددی بین 

 Mainn7 Main7=Mainn7*Mainz , Mainv7=Mainz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

(4-22) 

(4-21) 

(4-21) 

 بر روی معیار  توسعه و نگهداری 25: محاسبه تاثیر متريک 42-4 جدول

 

 بر روی معیار  توسعه و نگهداری 20: محاسبه تاثیر متريک 41-4جدول 

 

 بر روی معیار  توسعه و نگهداری 27: محاسبه تاثیر متريک 41-4جدول 

 

 توسعه و نگهداری  بر روی معیار 28: محاسبه تاثیر متريک 44-4جدول 
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 جدول فرآيندها  (Met19) :کندیم حذف ايو  تغییر ايجاد، را هاآن يک فرآيند فقط که يیهاتيموجود درصد (ح   

 انجام سطر اين فرآيند با مرتبط يیهاتيموجود یبر رو که عملیاتی سطر، هر رایب .نامندیم  CRUDرا هاتيموجود و

 عالمت وجود با سلول يک فقط هاآن به مربوط ستون در که يیهاتيموجود تعداد در اين جا .گرددیم مشخص ،شودمی

  است. معیار اين مقدار ،هاتيموجود کل به هاتيموجود اين نسبت. شوندمی ششمار باشند، داشته

 

  

𝑆𝐸𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦 =
𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐶𝑒𝑙𝑙𝑠

𝑅𝑜𝑤 ∗ 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛
 

 

 

 تقابلی ماتريس بايد ابتدا معیار اين محاسبه برای :(Met20) موجوديت يک با مرتبط های سیستم تعداد متوسط (خ   

 شمارش ،هخورد عالمت یهاسلول تعداد سطرها، از يک هر برای و آورد به دست را یافزارنرمهای  سیستم و هاتيموجود

 .شودمی گرفته در نظر معیار اين مقدار عنوان به سطرها، برای شدهشمارش داعدا معدل محاسبه، از اين بعد .شوندمی

 

 

𝑆𝐸𝑁𝑆𝑈𝐵 =
𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐶𝑒𝑙𝑙𝑠

𝑅𝑜𝑤 ∗ 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛
 

 

 

 ابتدا معیار اين محاسبه برای :(Met21)یافزارنرم سیستم يک با مرتبط اطالعاتی یهاتيموجود تعداد متوسط (د   

دارای عالمت به کل  یهاسلولنسبت  .آورد به دست را یافزارنرم های سیستم و هاتيموجودماتريس اطالعاتی  بايد

 موفقیت خواهد بود.نسبت  هاسلول

 

 

𝑆𝑁𝑆𝑈𝐵 =
𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐶𝑒𝑙𝑙𝑠

𝑅𝑜𝑤 ∗ 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛
 

 

 

 

 SEntityنتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Mainz)متريک

نمره خالص 

 (Mainn8)متريک
 بندیجمع

 Mainn8 Main8=Mainn8*Mainz , Mainv8=Mainz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Mainn8 Main8=Mainn8*Mainz , Mainv8=Mainz 1 7/6تا  4/6عددی بین 

 Mainn8 Main8=Mainn8*Mainz , Mainv8=Mainz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

 SENSUBنتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Mainz)متريک

نمره خالص 

 (Mainn9)متريک
 بندیجمع

 Mainn9 Main9=Mainn9*Mainz , Mainv9=Mainz 2 2تا  8/6عددی بین 

 Mainn9 Main9=Mainn9*Mainz , Mainv9=Mainz 1 7/6تا  4/6عددی بین 

 Mainn9 Main9=Mainn9*Mainz , Mainv9=Mainz 1 1/6تا 6/6عددی بین 

 SNSUBنتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Mainz)متريک

نمره خالص 

 (Mainn10)متريک
 بندیجمع

 Mainn10 Main10=Mainn10*Mainz , Mainv10=Mainz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Mainn10 Main10=Mainn10*Mainz , Mainv10=Mainz 1 7/6تا  4/6عددی بین 

 Mainn10 Main10=Mainn10*Mainz , Mainv10=Mainz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

(4-24) 

(4-25) 

(4-20) 

 بر روی معیار  توسعه و نگهداری 23: محاسبه تاثیر متريک 45-4جدول 

 

 بر روی معیار  توسعه و نگهداری 16: محاسبه تاثیر متريک 40-4جدول 

 

 بر روی معیار  توسعه و نگهداری 12: محاسبه تاثیر متريک 47-4جدول 
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 تقابلی ماتريس بايد ابتدا معیار اين محاسبه برای : (Met22)یافزارنرم  سیستم يک در فرآيندها تعداد ( متوسطذ   

 سطر فرايندهای ايناز  که های سیستم ستون سطر، هر . برایآورد تبه دس را یافزارنرم های سیستم فرايندها به

  .شودمی زده عالمت کندمی استفاده

 

 

𝑆𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 =
𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐶𝑒𝑙𝑙𝑠

𝑅𝑜𝑤 ∗ 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛
 

 
 

 ابتدا معیار اين محاسبه برای :(Met23) اطالعاتی سیستم يک با مرتبط اطالعاتی های سیستم تعداد متوسط( ر   

 خورده عالمت يیهاستون تعداد بايد سپس .دآور به دست را يکديگر به نسب اطالعاتی های سیستم تقابلی ماتريس بايد

  .کندیم مشخص را معیار اين مقدار سطرها، برای شدهمحاسبه مقدار معدل .شود محاسبه را سطر هر در

 

 

𝑆𝑁𝑆𝑈𝐵 =
𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐶𝑒𝑙𝑙𝑠

𝑅𝑜𝑤 ∗ 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛
 

 

 نمره معیار کیفی قابلیت نگهداری و توسعه برابر است با:با توجه به متريک های فوق، 

𝐏Maintability&Extendibility =
∑ 𝑴𝒂𝒊𝒏 𝒊𝟏𝟐

𝒊=𝟏

∑ 𝑴𝒂𝒊𝒏𝒗 𝒋𝟏𝟐
𝒋=𝟏

 

 2معیار کارايی متريک های سنجش برای  4-5-1-1

 دريافت یهازمان به زمانی، کارايیباشد. می کارايی ويژگی اصلی بحث زمان، به خصوص و منابع از یوربهره افزايش   

 دخیل چرخه اين در که آوری فن عناصر به با توجه که ،شودمی مربوط جواب ارسال و درخواست پردازش درخواست،

 کارايی دهندهنشان ،هاخواستدر به يیجوابگو در تکراری و اضافی یهاتیلفعاوجود  عدم. است سنجش قابل هستند،

 و عدم بهینه صورت به اطالعات ذخیره میزان به است، حافظه هاآن نيتریاصل که منابع ساير کارايی .باشدمی زمانی

از  یافزارنرم های سیستم در هاداده بودن نرمال درجه. گرددیبازم یافزارنرم های سیستم در تکراری حافظه اختصاص

                                           
2 Performance 

 SProcessنتیجه
 تأثیرضريب درصد 

 (Mainz)متريک

نمره خالص 

 (Mainn11)متريک
 بندیجمع

 Mainn11 Main11=Mainn11*Mainz , Mainv11=Mainz 2 2تا  8/6عددی بین 

 Mainn11 Main11=Mainn11*Mainz , Mainv11=Mainz 1 7/6تا  4/6عددی بین 

 Mainn11 Main11=Mainn11*Mainz , Mainv11=Mainz 1 1/6تا 6/6عددی بین 

 SProcessنتیجه
 تأثیرد ضريب درص

 (Mainz)متريک

نمره خالص 

 (Mainn12)متريک
 بندیجمع

 Mainn12 Main12=Mainn12*Mainz , Mainv12=Mainz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Mainn12 Main12=Mainn12*Mainz , Mainv12=Mainz 1 7/6تا  4/6عددی بین 

 Mainn12 Main12=Mainn12*Mainz , Mainv12=Mainz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

(4-27) 

(4-28) 

(4-23) 

 بر روی معیار  توسعه و نگهداری 11محاسبه تاثیر متريک : 48-4دول ج

 

 بر روی معیار  توسعه و نگهداری 11محاسبه تاثیر متريک : 43-4جدول 
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 از ،هاآن سريع یآزادساز عدم و ضروری از مواقع قبل منابع اختصاص میزان. است یژگيو ريز اين سنجش معیارهای

  شامل: مورد نیازهای  کيمتر. باشندیم منابع کارايی سنجش معیارهای ديگر

 مورد فرآيندها، تکتک شرح بايد معیار اين حاسبهم برای :(Met24) عملیات در وقت اتالف با فرآيندها ( درصدالف   

 وقت اتالف اين فرآيند در که نمود مشخص توانیم معماری در موجود فرايندهای شرح با بررسیگیرد.  قرار بررسی

 .خیر يا داشته وجود

 

 

𝑊𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 =
𝑊𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠
 

 

 
 مورد فرآيندها، تکتک شرح بايد معیار اين محاسبه برای :(Met25) تکراری کارهای دارای فرآيندهای ( درصدب   

 تکراری کارهای در فرآيند، آيا که نمود مشخص توانیم معماری در موجود فرايندهای شرح با بررسی گیرد. قرار بررسی

 ر.خی يا شودمی انجام

 

𝑅𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 =
𝑅𝑒𝑝𝑒𝑎𝑡 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠
 

 

 

 شرح بايد معیار اين محاسبه برای :(Met26) دارند یرضروریغ مواقع در منابع اختصاص که یهايفرآيند ( درصدپ   

در  آيا که نمود مشخص توانیم معماری رد موجود فرايندهای شرح با بررسی .گیرد قرار بررسی مورد فرآيندها، تکتک

   .خیر يا دارد وجود یرضروریغ مواقع در منابع اختصاص فرآيند،

 

 

𝑈𝑁𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 =
𝑈𝑛𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑟𝑦 𝑆𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠
 

 

 

 

 WProcessنتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Perfz)متريک

نمره خالص 

 (Perfn1)متريک
 بندیجمع

 Perfn1 Perf1=Perfn1*Perfz , Perfv1=Perfz 2 2تا  8/6عددی بین 

 Perfn1 Perf1=Perfn1*Perfz , Perfv1=Perfz 1 7/6تا  4/6عددی بین 

 Perfn1 Perf1=Perfn1*Perfz , Perfv1=Perfz 1 1/6تا 6/6عددی بین 

 RProcessنتیجه 
 تأثیردرصد  ضريب

 (Perfz)متريک

نمره خالص 

 (Perfn2)متريک
 بندیجمع

 Perfn2 Perf2=Perfn2*Perfz , Perfv2=Perfz 2 2تا  8/6عددی بین 

 Perfn2 Perf2=Perfn2*Perfz , Perfv2=Perfz 1 7/6تا  4/6عددی بین 

 Perfn2 Perf2=Perfn2*Perfz , Perfv2=Perfz 1 1/6تا 6/6عددی بین 

 UNProcessنتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Perfz)متريک

نمره خالص 

 (Perfn3)متريک
 بندیجمع

 Perfn3 Perf3=Perfn3*Perfz , Perfv3=Perfz 2 2تا  8/6عددی بین 

 Perfn3 Perf3=Perfn3*Perfz , Perfv3=Perfz 1 7/6تا  4/6عددی بین 

 Perfn3 Perf3=Perfn3*Perfz , Perfv3=Perfz 1 1/6تا 6/6عددی بین 

(4-16) 

(4-12) 

(4-11) 

 بر روی معیار  کارايی 14: محاسبه تاثیر متريک 56-4جدول 

 

 روی معیار  کارايی بر 15محاسبه تاثیر متريک : 52-4جدول 

 

 بر روی معیار  کارايی 10محاسبه تاثیر متريک : 51-4جدول 
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  بندیدانهمعیار  خود تطبیقیدر سیستم های  :(Met27) اری سیستممعم بودن بندیدانهمیزان فاکتور کیفی ( ت   

  شد. خواهدمعماری بیان  بندیدانهادامه نحوه محاسبه  . درمستقیمی بر روی کارايی دارد تأثیر ،بودن 

 

 

 

 
 

  نمره معیار کیفی کارايی برابر است با:با توجه به متريک های فوق 

 

𝐏Performance =
∑ 𝑷𝒆𝒓𝒇 𝒊𝟒

𝒊=𝟏

∑ 𝑷𝒆𝒓𝒇𝒗 𝒋𝟒
𝒋=𝟏

 

 
 

 2امنیت معیارمتريک های سنجش برای  4-5-1-4

 سطح در متفاوتی زمینه استانداردهای اين در. دسترسی و محرمانگی تمامیت،: شودمی تعريف جنبه امنیت در سه   

 از یافزارنرم های سیستم یهامؤلفه تمامی بايد سترسیو د محرمانگی نیتأم منظور به .است گرديده ارائه المللنیب

 اعتبار ديیتأ و هويت تصديق یسازوکارها .نمايند استفاده اعتبار ديیتأ و هويت مناسب تصديق یسازوکارها و هاروش

 . باشند فعال بايد کاربردی های سیستم و داده پايگاه شبکه، ،عاملستمیسسطوح  در

 دارای که عامل های سیستم انواع تعداد نسبت :(Met32) هويت تصديق مکانیزم با املع های سیستم ( درصدالف   

 ها، مالک اندازه گیری اين متريک است. عامل های سیستم کل به تعداد هستند، هويت تصديق مکانیزم

 

 

𝐴𝑂𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 =
𝐴𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚
 

 

 دارای که عامل های سیستم انواع تعداد نسبت: (Met33) اعتبار ديیتأ مکانیزم وجود با عامل های سیستم ( درصدب   

را  معیار اين مقدار معماری، در استفاده مورد مختلف عامل های سیستم تعداد کل به هستند، اعتبار ديیتأ مکانیزم

  .دکنیم مشخص

                                           
2 Security 

 نتیجه ارزيابی فاکتور کیفی
 تأثیرضريب درصد 

 (Perfz)متريک

نمره خالص 

 (Perfn4)متريک
 بندیجمع

 Perfn4 Perf4=Perfn4*Perfz , Perfv4=Perfz 1 2تا  8/6عددی بین 
 Perfn4 Perf4=Perfn4*Perfz , Perfv4=Perfz 1 7/6تا  4/6عددی بین 
 Perfn4 Perf4=Perfn4*Perfz , Perfv4=Perfz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

 AOSystemنتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Secuz)متريک

نمره خالص 

 (Secun1)متريک
 بندیجمع

 Secun1 Secu1=Secun1*Secuz , Secuv1=Secuz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Secun1 Secu1=Secun1*Secuz , Secuv1=Secuz 1 7/6تا  4/6عددی بین 

 Secun1 Secu1=Secun1*Secuz , Secuv1=Secuz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

(4-11) 

(4-14) 

 بر روی معیار  کارايی 17محاسبه تاثیر متريک : 51-4جدول 

 

 بر روی معیار  امنیت 11محاسبه تاثیر متريک : 54-4جدول 
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𝐶𝑂𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 =
𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚
 

 

 ارتباطات سطح در هويت تصديق مکانیزم وجود صورت در :(Met34) شبکه در هويت تصديق مکانیزم ( وجودپ   

 است. "مکانیزم وجود عدم" صورت اين غیر در و "مکانیزم وجود" معیار اين مقدار شبکه،

 

 

 

 

 شبکه، ارتباطات سطح در اعتبار يیدتأ مکانیزم وجود صورت در : (Met35)شبکه در اعتبار يیدتأ مکانیزم ( وجودت   

 است. "مکانیزم وجود عدم" صورت اين غیر در و " مکانیزم وجود" معیار اين مقدار

 

 

 

 

 مديريت های سیستم انواع تعداد نسبت : (Met36)هويت تصديق مکانیزم وجود با داده پايگاه های سیستم ( درصدث   

 استفاده مورد مختلف داده پايگاه مديريت های سیستم کل تعداد به هويت هستند، تصديق یزممکان دارای که داده پايگاه

 .، مالک اندازه گیری اين متريک استدر معماری

 

 

𝐴𝐷𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 =
𝐴𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑒 𝐷𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒
 

 

 

 مديريت های سیستم انواع تعداد نسبت :(Met37) اعتبار يیدتأ مکانیزم وجود با ادهد پايگاه های سیستم ( درصدج   

، در معماری مختلف داده پايگاه مديريت های سیستم کل تعداد به اعتبار هستند، يیدتأ مکانیزم دارای که داده پايگاه

 .مالک اندازه گیری اين متريک می باشد 

 𝐶𝑂𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 نتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Secuz)متريک

نمره خالص 

 (Secun2)متريک
 بندیجمع

 Secun2 Secu2=Secun2*Secuz , Secuv2=Secuz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Secun2 Secu2=Secun2*Secuz , Secuv2=Secuz 1 7/6تا  4/6عددی بین 

 Secun2 Secu2=Secun2*Secuz , Secuv2=Secuz 1 1/6تا 6/6عددی بین 

 نتیجه ارزيابی کیفی متريک
 تأثیرضريب درصد 

 (Secuz)متريک

نمره خالص 

 (Secun3)متريک
 بندیجمع

 Secun3 Secu3=Secun3*Secuz , Secuv3=Secuz 1 وجود دارد
 Secun3 Secu3=Secun3*Secuz , Secuv3=Secuz 6 وجود ندارد

 نتیجه ارزيابی کیفی متريک
 تأثیرضريب درصد 

 (Secuz)متريک

نمره خالص 

 (Secun4)متريک
 بندیجمع

 Secun4 Secu4=Secun4*Secuz , Secuv4=Secuz 1 وجود دارد
 Secun4 Secu4=Secun4*Secuz , Secuv4=Secuz 6 وجود ندارد

 ADatabaseنتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Secuz)متريک

نمره خالص 

 (Secun5)متريک
 بندیجمع

 Secun5 Secu5=Secun5*Secuz , Secuv5=Secuz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Secun5 Secu5=Secun5*Secuz , Secuv5=Secuz 1 7/6تا  4/6عددی بین 

 Secun5 Secu5=Secun5*Secuz , Secuv5=Secuz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

(4-15) 

(4-10) 

 بر روی معیار  امنیت 14محاسبه تاثیر متريک : 50-4جدول 

 

 بر روی معیار  امنیت 15محاسبه تاثیر متريک : 57-4جدول 

 

 بر روی معیار  امنیت 10محاسبه تاثیر متريک : 53-4جدول 
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 بر روی معیار  امنیت 11محاسبه تاثیر متريک : 55-4جدول 

 



 

   

 

 

 

 

𝐶𝐷𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 =
𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑒 𝐷𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒
 

 
 

 "وجودمکانیزم" معیار اين مقدار يابی، ويروس ابزارهای وجود صورت در :(Met38) يابی ويروس ابزارهای ( وجودچ   

  است. "مکانیزم وجود عدم" صورت اين غیر در و

 
 

 

 

 و "یزممکان وجود" معیار اين مقدار آتش، ديواره ابزارهای وجود صورت در :(Met39)آتش ديواره ابزارهای ( وجودح   

 است. "مکانیزم وجود عدم" صورت غیر اين در

 
 

 

 

 وجود" معیار اين مقدار شبکه، وقايع ثبت ابزارهای وجود صورت در : (Met40)شبکه وقايع ثبت ابزارهای جود( وخ   

 .است "مکانیزم وجود عدم" صورت اين در غیر و "مکانیزم

 

 

 
 

 مقدار ياب، مهاجم و نفوذ کشف ابزارهای وجود صورت در :(Met41) ياب مهاجم و نفوذ کشف ابزارهای وجود (د   

 است. "مکانیزم وجود عدم" صورت اين غیر در و "وجود مکانیزم" معیار اين

 

 

 CDatabaseنتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Secuz)تريکم

نمره خالص 

 (Secun6)متريک
 بندیجمع

 Secun6 Secu6=Secun6*Secuz , Secuv6=Secuz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Secun6 Secu6=Secun6*Secuz , Secuv6=Secuz 1 7/6تا  4/6عددی بین 

 Secun6 Secu6=Secun6*Secuz , Secuv6=Secuz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

 نتیجه ارزيابی کیفی متريک
 تأثیرضريب درصد 

 (Secuz)ريکمت

نمره خالص 

 (Secun7)متريک
 بندیجمع

 Secun7 Secu7=Secun7*Secuz , Secuv7=Secuz 1 وجود دارد
 Secun7 Secu7=Secun7*Secuz , Secuv7=Secuz 6 وجود ندارد

 نتیجه ارزيابی کیفی متريک
 تأثیرضريب درصد 

 (Secuz)متريک

نمره خالص 

 (Secun8)متريک
 بندیجمع

 Secun8 Secu8=Secun8*Secuz , Secuv8=Secuz 1 وجود دارد

 Secun8 Secu8=Secun8*Secuz , Secuv8=Secuz 6 وجود ندارد

 نتیجه ارزيابی کیفی متريک
 تأثیرضريب درصد 

 (Secuz)متريک

نمره خالص 

 (Secun9)متريک
 بندیجمع

 Secun9 Secu9=Secun9*Secuz , Secuv9=Secuz 1 وجود دارد
 Secun9 Secu9=Secun9*Secuz , Secuv9=Secuz 6 وجود ندارد

(4-17) 

 منیتبر روی معیار  ا 17: محاسبه تاثیر متريک 53-4جدول 

 

 بر روی معیار  امنیت 18: محاسبه تاثیر متريک 06-4جدول 

 

 بر روی معیار  امنیت 13: محاسبه تاثیر متريک 02-4جدول 

 

 بر روی معیار  امنیت 46: محاسبه تاثیر متريک 01-4جدول 
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 که اطالعاتی های سیستم تعداد نسبت :(Met42) هويت تصديق مکانیزم دارای یافزارنرم های سیستم درصد (ذ   

، معماری در استفاده مورد مختلف داده پايگاه مديريت های سیستم کل به تعداد هستند، هويت تصديق دارای مکانیزم

  .مالک اندازه گیری اين متريک است

  

 

𝐴𝑁𝑆𝑈𝐵 =
𝐴𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑒 𝑁𝑆𝑈𝐵

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑆𝑈𝐵
 

 
 

 که اطالعاتی های سیستم تعداد نسبت :(Met43) هایورود محدوده کنترل دارای یافزارنرم های سیستم ( درصدر   

، معماری در استفاده مورد مختلف اطالعاتی های سیستم کل تعداد به هستند، هایورود محدوده کنترل دارای مکانیزم

 .ن متريک استمالک اندازه گیری اي

 

 

𝐿𝐼𝑁𝑆𝑈𝐵 =
𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒𝑑 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑁𝑆𝑈𝐵

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑆𝑈𝐵
 

 
 

 که اطالعاتی های سیستم تعداد نسبت :(Met44) اعتبار يیدتأ مکانیزم وجود با یافزارنرم های سیستم ( درصدز   

، مالک اندازه معماری در استفاده مورد مختلف اطالعاتی های سیستم کل تعداد به هستند، اعتبار يیدتأ مکانیزم دارای

 .گیری اين متريک است

 

 

𝐶𝑁𝑆𝑈𝐵 =
𝐶𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑡𝑒 𝑁𝑆𝑈𝐵

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑆𝑈𝐵
 

 

 نتیجه ارزيابی کیفی متريک
 تأثیرضريب درصد 

 (Secuz)متريک

نمره خالص 

 (Secun10)متريک
 بندیجمع

 Secun10 Secu10=Secun10*Secuz , Secuv10=Secuz 1 وجود دارد
 Secun10 Secu10=Secun10*Secuz , Secuv10=Secuz 6 وجود ندارد

 ANSUBنتیجه ا
 تأثیرضريب درصد 

 (Secuz)متريک

نمره خالص 

 (Secun11)يکمتر
 بندیجمع

 Secun11 Secu11=Secun11*Secuz , Secuv11=Secuz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Secun11 Secu11=Secun11*Secuz , Secuv11=Secuz 1 7/6تا  4/6عددی بین 

 Secun11 Secu11=Secun11*Secuz , Secuv11=Secuz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

 LINSUBنتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Secuz)متريک

نمره خالص 

 (Secun12)متريک
 بندیجمع

 Secun12 Secu12=Secun12*Secuz , Secuv12=Secuz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Secun12 Secu12=Secun12*Secuz , Secuv12=Secuz 1 7/6تا  4/6عددی بین 

 Secun12 Secu12=Secun12*Secuz , Secuv12=Secuz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

 CNSUBنتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Secuz)متريک

نمره خالص 

 (Secun13)متريک
 بندیجمع

 Secun13 Secu13=Secun13*Secuz , Secuv13=Secuz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Secun13 Secu13=Secun13*Secuz , Secuv13=Secuz 1 7/6تا  4/6عددی بین 

 Secun13 Secu13=Secun13*Secuz , Secuv13=Secuz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

(4-18) 

(4-13) 

(4-16) 

 بر روی معیار  امنیت 42: محاسبه تاثیر متريک 01-4جدول 

 

 بر روی معیار  امنیت 41اسبه تاثیر متريک : مح04-4جدول 

 

 بر روی معیار  امنیت 41: محاسبه تاثیر متريک 05-4جدول 

 

 بر روی معیار  امنیت 44: محاسبه تاثیر متريک 00-4جدول 
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 نمره معیار کیفی امنیت برابر است با:با توجه به متريک های فوق ، 

 

𝐏Security =
∑ 𝑺𝒆𝒄𝒖 𝒊𝟏𝟑

𝒊=𝟏

∑ 𝑺𝒆𝒄𝒖𝒗 𝒋
𝟏𝟑
𝒋=𝟏

 

 

 2اطمینان قابلیت معیارمتريک های سنجش برای  4-5-1-5

. گرددیبازم است، فعالیت سیستم استمرار کنندهنیتضم که يیسازوکارها وجود به اطمینان قابلیت معماری، سطح در   

 هایژگيو ريز اين از يک هر نیتأم برای. شودمی خطا تقسیم از بازگشت و خطا تحمل قابلیت یژگيو ريز دو به ويژگی اين

 و خطا با برخورد یسازوکارها بايد خطا تحمل برای مثال عنوان به. باشند معماری موجود در مربوطه یسازوکارها بايد

  .شوند لحاظ معماری در پشتیبان، از عناصر استفاده يا

 توجه  با بايد معیار اين محاسبه برای :(Met28) خطا تحمل یزممکان دارای یافزارنرم های سیستم درصد (الف   

سپس . شوند شمارش داشته، وجود هاآن در خطا تحمل مکانیزم که یهاي تعداد سیستم ،یافزارنرم های طراحی سیستم

 گرفته نظر در معیار اين مقدار به عنوان و محاسبه یافزارنرم های سیستم کل تعداد به را ها سیستم اين تعداد نسبت

 شود.

 

 

𝐸𝑇𝑁𝑆𝑈𝐵 =
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑁𝑆𝑈𝐵

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑆𝑈𝐵
 

 

 توجه با بايد معیار اين محاسبه برای :(Met29) خطا از بازگشت مکانیزم دارای یافزارنرم های سیستم ( درصدب   

 .شوند شمارش داشته، وجود هاآن در خطا از بازگشت مکانیزم که یهاي تعداد سیستم ،یافزارنرم های سیستم طراحی

 نظر در معیار اين مقدار عنوان و به محاسبه یافزارنرم های سیستم کل تعداد به را ها سیستم اين تعداد نسبت سپس

 شود. گرفته

 

 

𝐸𝐵𝑁𝑆𝑈𝐵 =
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝐵𝑎𝑐𝑘 𝑁𝑆𝑈𝐵

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑆𝑈𝐵
 

                                           
2 Reliability 

 ETNSUBنتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Reliz)متريک

نمره خالص 

 (Relin1)متريک
 بندیجمع

 Relin1 Reli1=Relin1*Reliz , Reliv1=Reliz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Relin1 Reli1=Relin1*Reliz , Reliv1=Reliz 1 7/6تا  4/6عددی بین 

 Relin1 Reli1=Relin1*Reliz , Reliv1=Reliz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

 EBNSUBنتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Reliz)متريک

نمره خالص 

 (Relin2)متريک
 بندیجمع

 Relin2 Reli2=Relin2*Reliz , Reliv2=Reliz 1 2تا  8/6ن عددی بی

 Relin2 Reli2=Relin2*Reliz , Reliv2=Reliz 1 7/6تا  4/6عددی بین 

 Relin2 Reli2=Relin2*Reliz , Reliv2=Reliz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

(4-12) 

(4-11) 

(4-11) 

 بر روی معیار  قابلیت اطمینان 18: محاسبه تاثیر متريک 07-4جدول 

 

 بر روی معیار  قابلیت اطمینان 13: محاسبه تاثیر متريک 08-4جدول 
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می مستقی تأثیر پايان دهی خود تطبیقیويژگی ،  خود تطبیقیدر سیستم  :(Met30) پايان دهی اکتور کیفیف( پ   

 است. شدهدادهتوضیح  قبالًبر روی اين فاکتور  تأثیرگذار یارهای. معبر روی اين ويژگی کیفی دارد

 

 

 

 

 

 

 حاسبه اين معیار در ادامه توضیح داده خواهد شد.نحوه م :(Met31) سیستم بلوغمعیار سنجش  (ت   

 
 

 
 

 

 

 

 نمره معیار قابلیت اعتماد برابر است با:با توجه به متريک های فوق، 

 

𝐏Reliability =
∑ 𝑹𝒆𝒍𝒊 𝒊𝟒

𝒊=𝟏

∑ 𝑹𝒆𝒍𝒊𝒗 𝒋𝟒
𝒋=𝟏

 

 

 2قابلیت استفاده سنجش ( معیارهای4-5-1-0

 عنوان به و نیامده در به اجرا که يیهایمعمار يعنی سیستم، يک برای پیشنهادی معماری یهاطرح در مورد   

 هزينه شامل ويژگی اين یارهایمع .گیرد قرار مورد سنجش نیز ويژگی اين بايد باشد، شده پیشنهاد مطلوب یهایمعمار

در  موجود آوريهای فن با مطابقت و کارفرما، اناتامک و هاتیقابل با میزان سازگاری پیشنهادی، معماری اجرای زمان و

 .باشندیم معماری، عناصر در استفاده مورد آوری فن بودن دسترس در قابلیت عبارت ديگر به يا بازار

معماری  طرح اجرای زمان مختلف، یهاروش به توجه با بايد معیار اين محاسبه برای :(Met45) اجرا ( زمانالف   

  نمود. ینتخم را افزارنرم

 

                                           
2 Usability 

 نتیجه ارزيابی فاکتور کیفی
 تأثیرضريب درصد 

 (Reliz)متريک

نمره خالص 

 (Relin3)کمتري
 بندیجمع

 Relin3 Reli3=Relin3*Reliz , Reliv3=Reliz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Relin3 Reli3=Relin3*Reliz , Reliv3=Reliz 1 7/6تا  1/6عددی بین 
 Relin3 Reli3=Relin3*Reliz , Reliv3=Reliz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

 نتیجه ارزيابی معیار کیفی
 تأثیرضريب درصد 

 (Reliz)متريک

نمره خالص 

 (Relin4)متريک
 بندیجمع

 Relin4 Reli4=Relin4*Reliz , Reliv4=Reliz 1 2تا  8/6عددی بین 
 Relin4 Reli4=Relin4*Reliz , Reliv4=Reliz 1 7/6تا  4/6عددی بین 
 Relin4 Reli4=Relin4*Reliz , Reliv4=Reliz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

(4-14) 

 بر روی معیار  قابلیت اطمینان 16: محاسبه تاثیر متريک 03-4جدول 

 

 بر روی معیار  قابلیت اطمینان 12: محاسبه تاثیر متريک 76-4جدول 
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معماری  طرح اجرای هزينه مختلف، یهاروش توجه با بايد معیار اين محاسبه برای :(Met46) اجرا ( هزينهب   

  نمود. تخمین را  افزارنرم

 
 

 

 

 در موجود یها آوری فن وضعیت بايد معیار اين محاسبه برای :(Met47) بازار در موجود یفناور با ( مطابقتت   

 در. بگیرد توجه قرار مورد آن آوردن در اجرا به و بازار شرايط با پیشنهادی طرح مطابقت و قرار گفته بررسی مورد بازار

 بود. خواهد "مطابقت عدم"در غیر آن " واال "مطابقت" آن مقدار بازار، در موجود هاییفناور با طرح مطابقت صورت

 
 

 

 

 است. شدهدادهتوضیح  قبالً : (Met48)میزان همبستگی داخلی (ث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه ارزيابی کیفی متريک
 تأثیرضريب درصد 

 (Usabz)متريک

نمره خالص 

 (Usabn1)متريک
 بندیجمع

 Usabn1 Usab1=Usabn1*Usabz , Usabv1=Usabz 1 هر چه بیشتر باشد

 Usabn1 Usab1=Usabn1*Usabz , Usabv1=Usabz 1 به میزان متوسط باشد
 Usabn1 Usab1=Usabn1*Usabz , Usabv1=Usabz 2 کم باشد

 نتیجه ارزيابی کیفی متريک
 تأثیرضريب درصد 

 (Usabz)متريک

نمره خالص 

 (Usabn2)متريک
 بندیجمع

 Usabn2 Usab2=Usabn2*Usabz , Usabv2=Usabz 1 دهر چه بیشتر باش

 Usabn2 Usab2=Usabn2*Usabz , Usabv2=Usabz 1 به میزان متوسط باشد
 Usabn2 Usab2=Usabn2*Usabz , Usabv2=Usabz 2 کم باشد

 نتیجه ارزيابی کیفی متريک
 تأثیرب درصد ضري

 (Usabz)متريک

نمره خالص 

 (Usabn10)متريک
 بندیجمع

 Usabn3 Usab3=Usabn3*Usabz , Usabv3=Usabz 1 مطابقت واال
 Usabn3 Usab3=Usabn3*Usabz , Usabv3=Usabz 6 عدم مطابقت

 يکرنتیجه ارزيابی کیفی مت
 تأثیرضريب درصد 

 (Usabnz)متريک

نمره خالص 

 (Usabn4)متريک
 بندیجمع

 Usabn4 (2يا  1يا  1* ) 2 همبستگی تصادفی
Usab4=Usabn4*Usabz , Usabv4=Usabz 

 Usabn4 (2يا  1يا  1* ) 1 منطقی یهمبستگ
Usab4=Usabn4*Usabz , Usabv4=Usabz 

 Usabn4 (2يا  1يا  1* )1 همبستگی زمانی
Usab4=Usabn4*Usabz , Usabv4=Usabz 

 Usabn4 (2يا  1يا  1* ) 4 ایرويههمبستگی 
Usab4=Usabn4*Usabz , Usabv4=Usabz 

 Usabn4 (2يا  1يا  1* ) 5 همبستگی ارتباطی
Usab4=Usabn4*Usabz , Usabv4=Usabz 

 Usabn4 (2يا  1يا  1* ) 0 همبستگی ترتیبی
Usab4=Usabn4*Usabz , Usabv4=Usabz 

 روی معیار  قابلیت استفاده بر  45: محاسبه تاثیر متريک 72-4جدول 

 

  استفاده بر روی معیار  قابلیت 40: محاسبه تاثیر متريک 71-4جدول 

 

 استفاده بر روی معیار  قابلیت  47: محاسبه تاثیر متريک 71-4جدول 

 

 بر روی معیار  قابلیت استفاده  48: محاسبه تاثیر متريک 74-4جدول 
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 است. شدهدادهتوضیح  قبالً: (Met49) میزان اتصال بیرونی (ج

 

 

𝑍𝐶𝑂𝑀 =
𝑍𝑒𝑟𝑜 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
 

 

 یهاواسطه . تعدادشوند ساخته همسان و رسازگا ک،یستمیس را هامؤلفه واسط :(Met50) هاواسطهنحوه اتصال  (چ   

  د نتیجه اين ارزيابی باشد.توانمیغیر همسان   یهاواسطههمسان به 

 

 

 
𝐻𝐼𝑁𝑇 =

𝐻𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑜𝑢𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒
 

 

 

 .کندمیاستفاده  Corbaاستاندارد مثل  یان افزارجهت ارتباط از م :(Met51) استاندارد هایواسطاستفاده از  (ح

 

 
 

 

 

 

 نحوه ارزيابی اين معیار در ادامه توضیح داده خواهد شد. :(Met52) قابلیت اطمینانمعیار کیفیت  (خ

 

 

 

 

  نمره معیار قابلیت استفاده برابر است با:با توجه به متريک های فوق ، 

𝐏Usability =
∑ 𝐔𝐬𝐚𝐛 𝐢𝟖

𝐢=𝟏

∑ 𝐔𝐬𝐚𝐛𝐯 𝐣𝟖
𝐣=𝟏

 

 ZCOMنتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Usabz)متريک

نمره خالص 

 (Usabn5)متريک
 بندیجمع

 Usabn5 Usab5=Usabn5*Usabz , Usabv5=Usabz 2 2تا  8/6عددی بین 

 Usabn5 Usab5=Usabn5*Usabz , Usabv5=Usabz 1 7/6تا  4/6عددی بین 

 Usabn5 Usab5=Usabn5*Usabz , Usabv5=Usabz 1 1/6تا 6/6عددی بین 

 HINTنتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Usabz)متريک

نمره خالص 

 (Usabn6)متريک
 بندیجمع

 Usabn6 Usab6=Usabn6*Usabz , Usabv6=Usabz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Usabn6 Usab6=Usabn6*Usabz , Usabv6=Usabz 1 7/6تا  4/6عددی بین 

 Usabn6 Usab6=Usabn6*Usabz , Usabv6=Usabz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

 نتیجه ارزيابی کیفی متريک
 تأثیرضريب درصد 

 (Usabz)متريک

نمره خالص 

 (Usabn7)متريک
 بندیجمع

 Usabn7 Usab7=Usabn7*Usabz , Usabv7=Usabz 1 است شدهاستفاده
 Usabn7 Usab7=Usabn7*Usabz , Usabv7=Usabz 6 استفاده نشده است

 ار معیکیفی نتیجه ارزيابی 
 تأثیرضريب درصد 

 (Usabz)متريک

نمره خالص 

 (Usabn8)متريک
 بندیجمع

 Usabn8 Usab8=Usabn8*Usabz , Usabv8=Usabz 1 2تا  8/6عددی بین 
 Usabn8 Usab8=Usabn8*Usabz , Usabv8=Usabz 1 7/6تا  4/6ین عددی ب

 Usabn8 Usab8=Usabn8*Usabz , Usabv8=Usabz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

(4-15) 

(4-10) 

(4-17) 

 بر روی معیار  قابلیت استفاده  43ک : محاسبه تاثیر متري75-4جدول 

 

 بر روی معیار  قابلیت استفاده  56: محاسبه تاثیر متريک 70-4جدول 

 

 بر روی معیار  قابلیت استفاده  52: محاسبه تاثیر متريک 77-4جدول 

 

 بر روی معیار  قابلیت استفاده اطمینان 51: محاسبه تاثیر متريک 78-4جدول 
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 2معیار قابلیت حملمتريک های سنجش برای  4-5-1-7

 مورد بايد را قابلیت همزيستی و نصب قابلیت ، پذيری تطابق یهایژگيو ريز حمل قابلیت ويژگی سنجش منظور به   

 لیاص هسته بتواند که باشدمی ستمیدر س مؤلفهيا  اليه به نیاز پذيری تطابق قابلیت افزايش منظور به. قرارداد بررسی

 به آن را کاری محیط با سیستم ارتباطی یهاامیپ بتواند بايد اليهاين  .سازگار نمايد مختلف یهاطیمح با  را سیستم

 را فراهم هاقسمت ساير بر تأثیر بدون قسمت اين اصالح امکان و يا نمايد نیتأم مختلف یهاطیمحدر  مناسب شکل

 قابلیت منظور به نهايت در .باشند شدهگرفته نظر در معماری دريی هامؤلفه بايد خودکار و راحت نصب جهت به .نمايد

 اشتراک به را منابعی يا و داده انجام را الزم تبادالت محیط کار در موجود های سیستم با بتواند سیستم بايد همزيستی

  .بگذارد

 (Met53) سیستم با محیط1برای سازگاری هسته يی هامؤلفهوجود  (الف

 
 

 

 

 

 

 (Met54)ديگر يکبا  )هسته سیستم و محیط( ايجاد مکانیزم ارتباطی بین اين دو اليه (ب
 

 

 

 

 

 

 (Met55) ارتباط يا عوامل خارجی در بیرون يی برایهامؤلفهوجود  (پ
 

 

 

 

 

                                           
2 Portability 
1 Core 

 ابی کیفی متريکنتیجه ارزي
 تأثیرضريب درصد 

 (Portz)متريک

نمره خالص 

 (Portn1)متريک
 بندیجمع

 Portn1 Port1=Portn1*Portz , Portv1=Portz 1 وجود دارد

 Portn1 Port1=Portn1*Portz , Portv1=Portz 6 وجود ندارد

 نتیجه ارزيابی کیفی متريک
 تأثیرضريب درصد 

 (Portz)متريک

نمره خالص 

 (Portn2)متريک
 بندیجمع

 Portn2 Port2=Portn2*Portz , Portv2=Portz 1 ارتباط وجود دارد

 Portn2 Port2=Portn2*Portz , Portv2=Portz 6 ارتباط وجود ندارد

 نتیجه ارزيابی کیفی متريک
 تأثیرضريب درصد 

 (Portz)متريک

نمره خالص 

 (Portn3)متريک
 بندیجمع

 Portn3 Port3=Portn3*Portz , Portv3=Portz 1 وجود دارد
 Portn3 Port3=Portn3*Portz , Portv3=Portz 6 وجود ندارد

 بر روی معیار  قابلیت حمل  51: محاسبه تاثیر متريک 73-4جدول 

 

 بر روی معیار  قابلیت حمل 54: محاسبه تاثیر متريک 86-4جدول 

 

 بر روی معیار  قابلیت حمل  55: محاسبه تاثیر متريک 82-4جدول 
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موثر در ايجاد  یهافنيکی از  :(Met56) ی کنترلی برای ايجاد قابلیت اشتراک منابع در سیستمهاؤلفهموجود  (ت   

 ست.ا ها از سیستم ایمجموعهقابلیت حمل در هر نوع سیستمی استفاده از منابع مشترک برای 

 

 
 

 

 یهاخصلتيکی از  :(Met57) استفاده از پردازندهبرای ايجاد اشتراک زمانی برای  هم روندوجود فرايندهای  (ث   

ی متفاوت یهاطیمحوابستگی به محیط و فضای اجرايی بوده و متناسب برای اجرا در اشتراک زمانی عدم فرايندهای با 

  است.

 

 
 

برای جلوگیری از بن بست يکی از  يیسازوکارهاوجود  :(Met58) وجود مکانیزم کنترل بن بست در سیستم (ج

  .باشدمیوجود فرايندهای با اشتراک زمانی  نیازهایپیش

 

 

 

استفاده از سرويس هايی که وابسته به محیط  :(Met59) رويس های خارج از سیستم مورد نظرعدم استفاده از س (چ

 .دهدمیه و قابلیت حمل سیستم را کاهش خاصی هستند باعث وابستگی سیستم به محیط شد

 

 

 

 

 

  نمره معیار قابلیت حمل برابر است با:های فوق،  با توجه به متريک
 

𝐏Portablity =
∑ 𝑷𝒐𝒓𝒕 𝒊𝟕

𝒊=𝟏

∑ 𝑷𝒐𝒓𝒕𝒗 𝒋𝟕
𝒋=𝟏

 

 نتیجه ارزيابی کیفی متريک
 تأثیرضريب درصد 

 (Portz)متريک

نمره خالص 

 (Portn4)متريک
 بندیجمع

 Portn4 Port4=Portn4*Portz , Portv4=Portz 1 وجود دارد

 Portn4 Port4=Portn4*Portz , Portv4=Portz 6 وجود ندارد

 نتیجه ارزيابی کیفی متريک
 تأثیرضريب درصد 

 (Portz)متريک

نمره خالص 

 (Portn5)متريک
 بندیجمع

 Portn5 Port5=Portn5*Portz , Portv5=Portz 1 وجود دارد

 Portn5 Port5=Portn5*Portz , Portv5=Portz 6 وجود ندارد

 نتیجه ارزيابی کیفی متريک
 تأثیرضريب درصد 

 (Portz)متريک

نمره خالص 

 (Portn6)متريک
 یبندجمع

 Portn6 Port6=Portn6*Portz , Portv6=Portz 1 وجود دارد

 Portn6 Port6=Portn6*Portz , Portv6=Portz 6 وجود ندارد

 نتیجه ارزيابی کیفی متريک
 تأثیرضريب درصد 

 (Portz)متريک

نمره خالص 

 (Portn7)متريک
 بندیجمع

 Portn7 Port7=Portn7*Portz , Portv7=Portz 6 وجود دارد
 Portn7 Port7=Portn7*Portz , Portv7=Portz 1 وجود ندارد

(4-18) 

 بر روی معیار  قابلیت حمل  50: محاسبه تاثیر متريک 81-4جدول 

 

 بر روی معیار  قابلیت حمل  57: محاسبه تاثیر متريک 81-4جدول 

 

 بر روی معیار  قابلیت حمل  58: محاسبه تاثیر متريک 84-4جدول 

 

 بر روی معیار  قابلیت حمل  53: محاسبه تاثیر متريک 85-4جدول 
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 متريک های سنجش برای معیار در دسترس بودن 4-5-1-8

رای باين معیار برخی تعاريف . حدودی که يک محصول کاری برای استفاده و قابل عملیاتی شدن، در دسترس است   

 که سیستم ديگر سرويسی که  افتدیميک شکست در سیستم زمانی اتفاق  .]18[ دارد  شيبداند ریغکاربران بدانديش و 

ز يکی از نی در مشخصاتش ذکر شده است را ارائه نکند. وقوع شکست در سیستم توسط کاربر قابل مشاهده است و نقص

 از سه ديدگاه مورد بررسی قرار بايستمیقابلیت دسترسی  برای  .شکست در سیستم است دآورندهيپدل اصلی عوام

  دهیم.

يی برای تشخیص هامؤلفهيا  مؤلفه بايستمیکه در اينجا  :(Met87) راهکارهايی برای تشخیص خطا در سیستم (الف   

ستم غیر اين صورت خطای رخ داده تشخیص داده نشده و دچار نقص در سی . درخطا در معماری وجود داشته باشد

 خواهد شد.

 

 
 

 

که در اين مرحله فرايندهايی در سیستم برای ايجاد ترمیم : (Met88) شدهکشفراهکارهايی برای ترمیم خطای  (ب   

. کندمیمختلف عمل  یهاپردازندهيع فرايندها در توز بر اساسکه  یریگیرأروش چند نمونه: شودمیماده سازی تعبیه آو 

 .هاروشساير  و ددهیمپاسخ  دادهايروموازی به  به صورت مؤلفهديگر افزونگی فعال است که چند  روش

 
 

 

 

 

 مؤلفهخارج کردن بروز نقص،  جلوگیری از  هایروشيکی از  :(Met89) برای جلوگیری از بروز نقص يیراهکارها(پ   

يکی از  ني. بنابراسیستم قابلیت تغییر بسیار بااليی داشته باشد بايستمیاين راه حل  . درمورد خطا از سرويس است

 الزامات جلوگیری از بروز خطا ايجاد قابلیت تغییر در سیستم است.

 

 

 نتیجه ارزيابی کیفی متريک
 تأثیرضريب درصد 

 (Avaiz)متريک

نمره خالص 

 (Avain1)متريک
 بندیجمع

 Avain1 Avai1=Avain1*Avaiz , Avaiv1=Avaiz 1 وجود دارد

 Avain1 Avai1=Avain1*Avaiz , Avaiv1=Avaiz 6 وجود ندارد

 نتیجه ارزيابی کیفی متريک
 تأثیرضريب درصد 

 (Avaiz)متريک

نمره خالص 

 (Avain2)متريک
 بندیجمع

 Avain2 Avai2=Avain2*Avaiz , Avaiv2=Avaiz 1 وجود دارد

 Avain2 Avai2=Avain2*Avaiz , Avaiv2=Avaiz 6 وجود ندارد

 دنبر روی معیار  در  دسترس بو 87: محاسبه تاثیر متريک 80-4جدول 

 

 بر روی معیار  در  دسترس بودن 88: محاسبه تاثیر متريک 87-4جدول 
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  نمره معیار کیفی قابلیت دسترسی برابر است با:ه متريک های فوق، ببا توجه 

 

𝐏Avaibility =
∑ 𝑨𝒗𝒂𝒊 𝒊𝟑

𝒊=𝟏

∑ 𝑨𝒗𝒂𝒊𝒗 𝒋𝟑
𝒋=𝟏

 

 

 2مندی وظیفه يا عملکرد معیار متريک های سنجش 4-5-1-3

از برای انجام يک کار نی .دهدیمصفت توانايی سیستم برای انجام کاری که به منظور آن ايجاد شده است را نشان  اين   

 یهاتیمسئولنگ برای تکمیل کار پیش روند، بنابراين اگر به اجزاء است که بیشتر اجزاء سیستم در يک مسیر هماه

ادر به نداشته باشند، سیستم ق هامؤلفهدرست و واقعی واگذار نشود، يا تسهیالت کافی برای انجام کار و هماهنگی با بقیه 

يک صفت غیر معماری است. به معماری مربوط نیست و  ذاتاًقابلیت عملکرد  انجام وظیفه مندی مورد نیاز نخواهد بود.

وظیفه مندی مورد نظر تشکیل شوند. چون اين صفت به  یسازادهیپبرای  توانندیمهر تعدادی از ساختارهای ممکن 

روی معماری هستند، لذا خود قابلیت عملکرد نیز بحثی است که مجزا از  رگذاریتأث هاآنکه  شودمیمربوط  يیهایژگيو

 سی است. ساير صفات کیفیتی قابل برر

 است. شدهدادهتوضیح  قبالًنحوه محاسبه اين معیار  :(Met60) امنیتمعیار کیفی ( الف

 
 

 

 

 

 

 نحوه محاسبه اين معیار در ادامه  توضیح داده خواهد شد. :1(Met61) دقت و صحتمعیار کیفی  (ب

 

 
 

                                           
2 Functionality 
1 Correcrness 

 نتیجه ارزيابی کیفی متريک
 تأثیرريب درصد ض

 (Avaiz)متريک

نمره خالص 

 (Avain3)متريک
 بندیجمع

 Avain3 Avai3=Avain3*Avaiz , Avaiv3=Avaiz 1 وجود دارد

 Avain3 Avai3=Avain3*Avaiz , Avaiv3=Avaiz 6 وجود ندارد

 یار معکیفی نتیجه ارزيابی 
 تأثیرضريب درصد 

 (Funcz)متريک

نمره خالص 

 (Funcn1)متريک
 بندیجمع

 Funcn1 Func1=Funcn1*Funcz , Funcv1=Funcz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Funcn1 Func1=Funcn1*Funcz , Funcv1=Funcz 1 7/6 تا 4/6عددی بین 
 Funcn1 Func1=Funcn1*Funcz , Funcv1=Funcz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

(4-13) 

 بر روی معیار  در  دسترس بودن 83: محاسبه تاثیر متريک 88-4جدول 

 

 بر روی معیار  وظیفه مندی 06: محاسبه تاثیر متريک 83-4جدول 
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 نحوه محاسبه اين معیار در ادامه توضیح داده خواهد شد :2(Met62) انعطاف تقابلیمعیار کیفی  (پ

 

 

 
 

 

کردن يک مجموعه مناسب از توابع،  برآوردهافزاری در توانايی محصول نرم: (Met63) بودنمناسب معیار کیفی  (ت   

 زير قابل محاسبه است. ورتبه صاين معیار کیفی  [41] برای وظايف تخصصی و اهداف کاربر

A = (توسعه حیات چرخه فازهای طول در افتهيرییتغ توابع تعداد/) (سازیپیاده نادرست که شدهکشف مفقود توابع تعداد 

  (اندداکردهیپ ارزيابی در را مشکالتی که توابعی تعداد) (/ارزيابی در شدهکشف مفقود توابع تعداد) (/اندشده

B = (نیازها مشخصات در شدهفیوصت توابع تعداد/) (هانیازمندی مشخصات در شدهفیتوص توابع تعداد/) (چک عتواب تعداد 

 (شده

 

X = 1 -   
𝐴

𝐵
     0≤X≤1 

 

 

  نمره معیار کیفی قابلیت عملکرد برابر است با:با توجه  به متريک های فوق ، 

 

𝐏Functionality =
∑ 𝑭𝒖𝒏𝒄 𝒊𝟒

𝒊=𝟏

∑ 𝑭𝒖𝒏𝒄𝒗 𝒋𝟒
𝒋=𝟏

 

 

 

 

                                           
2 Flexibility 

 ار معیکیفی نتیجه ارزيابی 
 تأثیرضريب درصد 

 (Funcz)کمتري

نمره خالص 

 (Funcn2)متريک
 بندیجمع

 Funcn2 Func2=Funcn2*Funcz , Funcv2=Funcz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Funcn2 Func2=Funcn2*Funcz , Funcv2=Funcz 1 7/6تا  4/6عددی بین 
 Funcn2 Func2=Funcn2*Funcz , Funcv2=Funcz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

 نتیجه ارزيابی معیار کیفی
 تأثیرضريب درصد 

 (Funcz)متريک

نمره خالص 

 (Funcn3)متريک
 بندیجمع

 Funcn3 Func3=Funcn3*Funcz , Funcv3=Funcz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Funcn3 Func3=Funcn3*Funcz , Funcv3=Funcz 1 7/6تا  4/6عددی بین 
 Funcn3 Func3=Funcn3*Funcz , Funcv3=Funcz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

 نتیجه ارزيابی معیار کیفی
 تأثیرضريب درصد 

 (Funcz)متريک

نمره خالص 

 (Funcn4)متريک
 بندیجمع

 Funcn4 Func4=Funcn4*Funcz , Funcv4=Funcz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Funcn4 Func4=Funcn4*Funcz , Funcv4=Funcz 1 7/6تا  4/6عددی بین 

 Funcn4 Func4=Funcn4*Funcz , Funcv4=Funcz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

(4-46) 

(4-42) 

 وظیفه مندیبر روی معیار   02: محاسبه تاثیر متريک 36-4جدول 

 

 بر روی معیار  وظیفه مندی 01: محاسبه تاثیر متريک 32-4جدول 

 

 بر روی معیار  وظیفه مندی 01محاسبه تاثیر متريک : 31-4جدول 
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 یريپذاصالحمتريک های سنجش برای معیار  4-5-1-26

 توانیم ست.ا یريپذاصالحاينکه بتوان در سیستمی تغییرات را با سرعت و کارايی باال و هزينه کم ايجاد کرد،  توانايی    

 یريپذصالحا با آن منطبق است. کامالًط را با معماری دارد و ارتبا نيترشیبادعا نمود که اين قابلیت در هر شکلی که باشد 

اصالح و تابعی از چگونگی هر تغییر است که در دانستن و يا شناسايی محل تغییر  بلقا یمعمار کنندهمنعکس به عنوان

شتری را ینقش دارد. در شرايط مساوی ايجاد تغییر بزرگ در يک سیستم نسبت به تغییر در يک مؤلفه کوچک هزينه ب

 شانيهاتیمسئولو  هامؤلفه ،معماریآنجايی که  از کار مشکل تری است. تربزرگ تغییر در سیستم اعمال در بر دارد، زيرا

ه ، پس مسئلنمايدمی، شرايطی را که تحت آن هر مؤلفه بايد تغییر کند را نیز بررسی و تعريف کندیمرا تعريف 

  .خورندیمه با معماری از اين جهت گر یريپذاصالح

 کندیممعماری تمام تغییرات ممکن را به سه دسته کلی زير تقسیم  يک

  شوندمیدر يک مؤلفه  یريپذاصالحتغییراتی که منجر به. 

  شوندمیدر بیش از يک مؤلفه  یريپذاصالحتغییراتی که منجر به. 

  عماری که يک تغییر بنیادی است.تغییر در سبک م مثالًاست.  هامؤلفه یريپذاصالحتغییر مطلوب فراتر از 

 .(Met64) دی ديگر نکنهامؤلفهآنچنانی در  تأثیر مؤلفهاز نوع سخت باشد يعنی تغییر در يک  هامؤلفهارتباط بین  (الف   

MCC (Maximum Class Coupling): به به يک کالس  هايی است که مستقیماًين متريک نه تنها شامل کالسا

های مرتبط هايی است که غیرمستقیم در طول کالسشوند، همچنین شامل کالسرتبط میو متدها م صفات وسیله

 .شوندمربوط می ،مستقیم

 

𝑀𝐶𝐶 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑀𝐶𝐶

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠
 

 

RFC (Response For a Class) :به وسیله شده دريافت پیغام يک به است ممکن که فعلی کالس در متدها تعداد 

 .باشند کالس اين خارج در هم و داخل در هم متدهايی شامل که دهد اسخپ هايششی

  

𝑅𝐹𝐶 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
RFC

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑
 

 .آيدمی به دسترابطه زير  از مؤلفهدر نهايت میزان ارتباط سخت بین 

 

𝑀𝑎𝑖𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐 𝑐𝑜ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 =
𝑀𝐶𝐶 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡
+

RFC Total

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑 𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡
 

(4-41) 

(4-41) 

(4-44) 
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  :(Met65) معماری یهاماژولعمومی تری نمودن  (ب

AWI (Average Width of Classes): تقسیم مجموع به وسیله. میانگین تعداد فرزندان هر کالس در طراحی است 

  .شودها در طراحی محاسبه میها به تعداد کالستعداد فرزندان همه کالس

𝐴𝑊𝐼 =
𝐶ℎ𝑖𝑑 𝑜𝑓 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠
 

 

CIS (Class Inheritace Size): در يک کالس تعداد متدهای عمومی.  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝐼𝑆 = 𝑂𝐴𝑀 =
𝐶𝐼𝑆

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑 𝑖𝑛 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠
 

 

OAM (Operation Access Metrics): در يک کالس شدهاعالنبه تعداد کل متدهای  نسبت تعداد متدهای عمومی. 

NNC (Number of Internal Classes): سازیعمومیساختارهای  برای ايجاد شدهفيتعرهای داخلی تعداد کالس- 

  .کالس طراحی مراتبسلسلهسازی در خصوصی

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑁𝐶 =
𝑁𝑁𝐶

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠
 

 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑙𝑖𝑧𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 =
𝐴𝑊𝐼

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠 𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡
+

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑆𝐼

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑  𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡
+  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑁𝐶

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠  𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡
  

 

 
 

 

 

 (Met66) نگردد متأثرزنجیره بار  به صورتو  و يا يک رابطه محلی باشد مؤلفهحاصل از تغییرات در يک  تأثیرات (پ

OTC کنندمیرا مصرف  مؤلفهتوسط  دشدهیتولکه داده  يیهامؤلفه: کاهش تعداد. 

 

𝑂𝑇𝐶𝐶 =
𝑂𝑇𝐶

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡
 

 MSCنتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Modiz)متريک

نمره خالص 

 (Modin1)متريک
 بندیجمع

 Modin1 Modi1=Modin1*Modiz , Modiv1=Modiz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Modin1 Modi1=Modin1*Modiz , Modiv1=Modiz 1 7/6تا  4/6عددی بین 
 Modin1 Modi1=Modin1*Modiz , Modiv1=Modiz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

نتیجه 

 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑙𝑖𝑧𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 

 تأثیرضريب درصد 

 (Modiz)متريک

نمره خالص 

 (Modin2)متريک
 بندیجمع

 Modin2 Modi2=Modin2*Modiz , Modiv2=Modiz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Modin2 Modi2=Modin2*Modiz , Modiv2=Modiz 1 7/6تا  4/6عددی بین 
 Modin2 Modi2=Modin2*Modiz , Modiv2=Modiz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

(4-45) 

(4-40) 

(4-47) 

(4-48) 

(4-43) 

 بر روی معیار  اصالح پذيری 04: محاسبه تاثیر متريک 31-4جدول 

 

 بر روی معیار  اصالح پذيری 05: محاسبه تاثیر متريک 34-4جدول 
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𝑀𝐶𝐶𝐶 =
𝑀𝐶𝐶

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠 𝑖𝑛 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡
 

 
𝐿𝐶𝑂𝐶 =

MCCC + OTCC

2
 

 

 
 

 

 

 (Met67) یافتگيساختمتريک  (ت

 :[43]شود زير محاسبه می به صورتتواند برنامه می یافتگيساختگیری اندازه

1P :2         ها در برنامهولژما اد کلتعدP :های وابسته به ورودی و خروجیولژما تعداد 

3P :4      پردازش قبلی( وضعیت) های وابسته بهولژما تعدادP :تعداد اجزای پايگاه داده 

5P :6                  تعداد اجزای غیر يکتای پايگاه داده             P :دهپايگاه دا 2تعداد واحدهای 

7P :خروجی واحد ندارند /هايی که ورودیولژما تعداد 

1D : 2                      شده باال به پايین یدهسازمانطراحیD :ولژوابستگی ما :p2/p1 

3D :ول به پردازش قبلیژوابستگی ما :P3/P1                 4D :اندازه پايگاه داده:P5/P4  

5D :جداسازی پايگاه داده :P6/P4                               6D :خروجی واحد /هايی با ورودیولژما: P7/P1 

iW :کاربر بر اساس اولويت هر مشتق مرتبط به وسیله واگذارشده.  

 
STR = ∑ 𝑊𝑖𝐷𝑖𝑖=1

6 

 

 

 

 

 

 

                                           
2 Segments 

 LCOC نتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Modiz)متريک

نمره خالص 

 (Modin3)متريک
 بندیجمع

 Modin3 Modi3=Modin3*Modiz , Modiv3=Modiz 2 2تا  8/6عددی بین 

 Modin3 Modi3=Modin3*Modiz , Modiv3=Modiz 1 7/6تا  4/6عددی بین 
 Modin3 Modi3=Modin3*Modiz , Modiv3=Modiz 1 1/6تا 6/6عددی بین 

 STR نتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Modiz)متريک

نمره خالص 

 (Modin4)متريک
 بندیجمع

 Modin4 Modi4=Modin4*Modiz , Modiv4=Modiz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Modin4 Modi4=Modin4*Modiz , Modiv4=Modiz 1 7/6تا  4/6عددی بین 
 Modin4 Modi4=Modin4*Modiz , Modiv4=Modiz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

(4-56) 

(4-52) 

بر روی معیار  اصالح  00: محاسبه تاثیر متريک 35-4جدول 

 پذيری

 

 بر روی معیار  اصالح پذيری 07: محاسبه تاثیر متريک 30-4جدول 
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  برابراست با: يریپذاصالحقابلیت نمره معیار با توجه به متريک های باال، 

𝐏𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
∑ 𝑀𝑜𝑑𝑖 𝑖4

𝑖=1

∑ 𝑀𝑜𝑑𝑖𝑣 𝑗4
𝑗=1

 

 

 2معیار دقت و صحتبرای  سنجشمتريک های  4-5-1-22

 توانمیخصیصه رويکردی جدا از معمارانه دارد البته  ني. اشودمیو صحت به میزان دسترسی به اهداف گفته  دقت   

ه تصمیماتی ک بر اساساما بهترين روش برای ارزيابی اين است که  آن را با متريک های جزئی در معماری جستجو نمود

بتوان در  . اگرشودمیيک سری اهداف برای هر لحظه از اعمال تغییرات گرفته  د،ريپذیمصورت  یزيربرنامهدر بخش 

 ایم دقت و صحت سیستم رتوانمیاين بخش میزان رضايت سیستم از درصد تحقق رسیدن به هدف را مشخص نمايیم 

 مشخص نمايیم.

ی هامؤلفهاين است که  کنندهمشخصکه  قابلیت ردگیریاز ديد معمارانه معیار :   1(Met68) قابلیت ردگیری (الف   

ی هافهمؤل . هرچقدرباشند قرارگرفتهمحلی  چند کالسدر يک کالس و يا در  بايستمیدرگیر در اجرای فرايند انطباقی 

 عدم ناهمگونی در انتقال به دلیلآمده  به دستباشند دقت خروجی  هاکالسمتری از درگیر با فرايند محدود به طیف ک

لیت قاب  .جیمسنیمرا به کل سیستم ها ی قابل ردگیری مقادير بین متغیرها باالتر خواهد رفت. پس نسبت تعداد فرايندهاي

 هايی که يا گما معماری، نیازمندیيابی است. اين مقیاس در شناسايی، کد، طراحی يردگیری از بعد ديگری قابل ارز

 .[56]کنداولیه هستند، کمک می هاینیازمندی اند، يا اضافه برشده

R1 : شده برآورده هاینیازمندیتعداد               R2 : اولیه هاینیازمندیتعداد 

TM = 
𝑅1

𝑅2
 

 

MIF (Method InheritanceFactor): مجموع به نظر، مورد سیستم هایسکال همه در ارثی متدهای مجموع نسبت 

  .هاکالس همه برای( برده به اضافه ارث شدهيفتعر محلی به طور) دسترس در متدهای تعداد

𝑀𝐼𝐹𝐶 =
𝑀𝐼𝐹

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑀𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑 𝑖𝑛 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡
 

 

𝑅𝐹𝐶𝐶 =
𝑅𝐹𝐶

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑀𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑 𝑖𝑛 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡
 

                                           
2 Correctness 
1 Traceability 

(4-51) 

(4-54) 

(4-55) 

(4-50) 
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NOM (Number Of Methods) : السک اتیعملتواند فقط توسط ديگر که می اتیعمل) محلی به کالس اتیعملتعداد 

 .(قرار گیرددسترسی  دهد، موردمی به دستکه مقیاسی برای تعداد متدها 

𝑁𝑂𝑀𝐶 =
𝑁𝑂𝑀

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑀𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑 𝑖𝑛 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡
 

 

𝑀𝐼𝐹𝐶 =
𝑇𝑀 + 𝑀𝐼𝐹𝐶 + 𝑅𝐹𝐶𝐶 + 𝑁𝑂𝑀𝐶

𝟒
 

 

 

 

 

 

اين است که اهدافی که هر فرايند انطباقی نشانده است که  سازگار بودنمعیار بعدی : 2(Met69) بودن  سازگار (ب   

ای دار فرايندها دانیمیمکه  همان طور .قراردادرا مورد بررسی  هاآنناسازگار باشند که نتوان  باهمنبايد  کندمیدنبال 

مجزا باشد الزمه آن اين است  هانخاگر اهداف  . پسنمايندیمموازی هستند که هر کدام وظايف مجزايی را اجرا  یهاخن

 پس .را نقص نمايد قابلیت ردگیریناهمگونی وارد شوند و شرط  احتماالًی مختلف و هامؤلفهدر  بايستمیکه برای اجرا 

 .کنیممیرا شناسايی  فرايندهانسبت به کل  کنندمیرار را برق سازگار بودننسبت فرايندهايی که شرط 

 

 

𝐶𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒  𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠
 

 

 [56]گیری شود تواند با در نظر گرفتن موارد ذيل اندازهکامل بودن کد می :(Met70) کامل بودن (پ

ت مبهم اين است که عايک مثال از ارجا. ها بايد يکتا باشدو خروجی متدهاها، ارجاعات به ورودی: اعات مبهمتعداد ارج

 .ديگری به اسم ديگر فراخوانی شود ماژولولی به يک اسم فراخوانی شود و توسط ژتوسط ما متدی

𝑈𝑅𝐶 =
𝑈𝑏𝑖𝑔𝑖𝑜𝑢𝑠 𝑅𝑒𝑓𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝐼𝑛 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑅𝑒𝑓𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝐼𝑛 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡
 

                                           
2 Consistency 

 MIFC نتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Accuz)متريک

نمره خالص 

 (Accun1)متريک
 بندیجمع

 Accun1 Accu1=Accun1*Accuz , Accuv1=Accuz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Accun1 Accu1=Accun1*Accuz , Accuv1=Accuz 1 7/6تا  4/6عددی بین 
 Accun1 Accu1=Accun1*Accuz , Accuv1=Accuz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

 CProcess نتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Accuz)متريک

نمره خالص 

 (Accun2)متريک
 بندیجمع

 Accun2 Accu2=Accun2*Accuz , Accuv2=Accuz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Accun2 Accu2=Accun2*Accuz , Accuv2=Accuz 1 7/6تا  4/6عددی بین 

 Accun2 Accu2=Accun2*Accuz , Accuv2=Accuz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

(4-57) 

(4-58) 

(4-53) 

(4-06) 

 بر روی معیار  صحت 08: محاسبه تاثیر متريک 37-4جدول 

 

 بر روی معیار  صحت 03: محاسبه تاثیر متريک 38-4جدول 
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، يا از منابع خارجی شدهمحاسبه، شدهفيتعر یبه درستای بايد همه ارجاعات داده: تعداد ارجاعات داده نادرست

  .آيند به دست شدهيیشناسا

𝐹𝐷𝑅𝐶 =
𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑅𝑒𝑓𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝐼𝑛 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑅𝑒𝑓𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝐼𝑛 𝐶𝑜𝑝𝑚𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡
 

 

  .افزار استفاده شوندبايد در نرم شدهفيتعر متدهایهمه : شدهفيتعر متدهایدرصد استفاده از 

𝑈𝑁𝑀𝐶 =
𝑈𝑛𝑈𝑠𝑒 𝑀𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑 𝐼𝑛 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑀𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑 𝑖𝑛 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡
 

 
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒 =

𝑼𝑹𝑪 + 𝑭𝑫𝑹𝑪 + 𝑼𝑵𝑴𝑪

𝟑
 

 

 

 

 

 

  نمره معیار قابلیت دقت و صحت برابراست با:با توجه به متريک های باال، 

𝐏𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
∑ 𝐴𝑐𝑐𝑢 𝑖3

𝑖=1

∑ 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑣 𝑗3
𝑗=1

 

 

 2فتاریمعیار پیچیدگی رمتريک های سنجش برای  4-5-1-21

ی است، میزان  تودرتو بودن افزارنرممراحل و ترتیب اجرای فرايندهای يک سیستم  دهندهنشاندر شبکه پتری که     

د توانیمبرای انجام يک وظیفه  مورد نیازتعداد فرايندهای  . کاهشپیچیدگی رفتاری سیستم است دهندهنشانمراحل کار 

 .بعد مورد بررسی قرار گیرد چنداز  بايستمیاين ويژگی  ای ارزيابیبر در کاهش پیچیدگی کمک کند.

مربوط  یهاکالسو تعاريف  هامؤلفهارتباط بین  اگر :1(Met71)کم پیچیدگی و پیچیدگی ساختاریمعیارهای ترا (الف   

 شدهعیینتی از پیش هامؤلفهی متعلق به هر کالس از يک سری فرايندهاکه اجرای  به صورتیباشد  فيتعرخوش مؤلفهبه 

 نیازهای جاری سیستم و تغییر به دلیل یريرپذییتغماهیت قابلیت  به دلیل خود تطبیقی هایسیستم اجرا گردد.

ی درگیر با اجرای خود را هامؤلفهی درگیر در فرايندهای اجرايی اين نقیصه وجود دارد که هر فرايند چگونه هامؤلفه

                                           
2 Complex Behaviour 
1 Complex Stracture 

 Completence نتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Accuz)متريک

نمره خالص 

 (Accun3)متريک
 بندیجمع

 Accun3 Accu3=Accun3*Accuz , Accuv3=Accuz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Accun3 Accu3=Accun3*Accuz , Accuv3=Accuz 1 7/6تا  4/6عددی بین 
 Accun3 Accu3=Accun3*Accuz , Accuv3=Accuz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

(4-02) 

(4-01) 

(4-01) 

(4-04) 

 بر روی معیار  صحت 76: محاسبه تاثیر متريک 33-4جدول 
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 .ی درگیر با آن را مشخص نمايیمهامؤلفهد که در آن در مقابل هر فرايند برای هر فراين جدولی جادي. اشناسايی نمايد

  دول مربوطه اعمال نمايیم.را در ج اين تغییرات هامؤلفهپس از هر تغییر در نوع و يا جابجايی  سپس

𝑀𝑃 =
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑘𝑛𝑜𝑤 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑖𝑛 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡
 

 

  بیان شده است. قبالًقابل سنجش است که نحوه محاسبه آن  يافتگیساختاين متريک به همراه 

𝑆𝐶 = 𝑀𝑃 + 𝑺𝑻𝑹 

 

 

 

 

 است. یریگاندازهبا تشکیل شبکه پتری برای سیستم مورد نظر قابل  :(Met72) هایکلستعداد ( ب

 

 

 

 

 

 است. یریگاندازهه پتری برای سیستم مورد نظر قابل با تشکیل شبک :(Met73) تعداد حاالت( پ

 
 

 

 

 

 

 است. یریگاندازهبا تشکیل شبکه پتری برای سیستم مورد نظر قابل  :(Met74) ن بستب( ت
 

 

 

 

 

 SC نتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Cobez)متريک

نمره خالص 

 (Coben1)متريک
 بندیجمع

 Coben1 Cobe1=Coben1*Cobez , Cobev1=Cobez 1 2تا  8/6عددی بین 

 Coben1 Cobe1=Coben1*Cobez , Cobev1=Cobez 1 7/6تا  4/6ن عددی بی
 Coben1 Cobe1=Coben1*Cobez , Cobev1=Cobez 2 1/6تا 6/6عددی بین 

 ارزيابی کیفی نتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Cobez)متريک

نمره خالص 

 (Coben2)متريک
 بندیجمع

 Coben2 Cobe2=Coben2*Cobez , Cobev2=Cobez 2 هر چه بیشتر باشد

 Coben2 Cobe2=Coben2*Cobez , Cobev2=Cobez 1 به میزان متوسط باشد
 Coben2 Cobe2=Coben2*Cobez , Cobev2=Cobez 1 کم باشد

 ارزيابی کیفی نتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Cobez)متريک

نمره خالص 

 (Coben3)متريک
 بندیجمع

 Coben3 Cobe3=Coben3*Cobez , Cobev3=Cobez 1 هر چه بیشتر باشد

 Coben3 Cobe3=Coben3*Cobez , Cobev3=Cobez 1 به میزان متوسط باشد
 Coben3 Cobe3=Coben3*Cobez , Cobev3=Cobez 2 کم باشد

 ارزيابی کیفی نتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Cobez)متريک

نمره خالص 

 (Coben4)متريک
 بندیجمع

 Coben4 Cobe4=Coben4*Cobez , Cobev4=Cobez 6 وجود دارد

 Coben4 Cobe4=Coben4*Cobez , Cobev4=Cobez 1 وجود ندارد

(4-00) 

 بر روی معیار  پیچیدگی رفتاری 72: محاسبه تاثیر متريک 266-4جدول 

 

 بر روی معیار  پیچیدگی رفتاری 71: محاسبه تاثیر متريک 262-4جدول 

 

 بر روی معیار  پیچیدگی رفتاری 71: محاسبه تاثیر متريک 261-4جدول 

 

 یچیدگی رفتاریبر روی معیار  پ 74: محاسبه تاثیر متريک 261-4جدول 

 

(4-05) 
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  نحوه محاسبه اين معیار در ادامه توضیح داده خواهد شد. :(Met75) مقدار دانش موجود در بانک دانشمعیار ( ج

 

 

 

 

  رابراست با:بپیچیدگی رفتاری مره معیار نبا توجه به متريک های فوق، 

 

𝐏𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥 𝐵𝑒ℎ𝑎𝑣𝑖𝑜𝑟 =
∑ 𝑪𝒐𝒃𝒆 𝒊𝟒

𝒊=𝟏

∑ 𝑪𝒐𝒃𝒆𝒗 𝒋
𝟒
𝒋=𝟏

 

 

 2معیار ايمنیمتريک های سنجش برای  4-5-1-21

  . 1و قدرت اتصال  1دو شاخص برای ايمنی وجود دارد : پیچیدگی تعامل،  ]48 [ کتاب بر اساس 

د رفتار توانمیاست که  مؤلفهپیچیدگی تعامل ، حدی برای  رفتار يک   مفهوم: (Met76)  الف( پیچیدگی تعامل   

یم ی همسايه نمايهامؤلفهرا محدود به تعامالت خود با  مؤلفهبتوانیم رفتار هر  . پسقرار دهد تأثیررا تحت  هامؤلفهساير 

طريق  یم ازتوانی. مرا کنترل نمايیم مؤلفههر را کمتر نموده و ايمنی تعامالت  مؤلفهآبشاری رفتار هر  تأثیریم توانمی

 م. به میزان اجابت اين ويژگی برسی مؤلفهاز ساير  مؤلفهبه يکديگر و میزان استقالل هر  هامؤلفهمیزان وابستگی بین 

M𝑀𝐶𝐶𝐶 =
𝑀𝐶𝐶

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠 𝑖𝑛 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡
 

CAM (Cohesion Among Methods of classes):  بر اساس لیست پارمترهای را وابستگی بین متدهای کالس

 . کندمتدها محاسبه می

𝐶𝐴𝑀𝐶 =
𝐶𝐴𝑀

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑀𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑 𝑖𝑛 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡
 

 

ANA (Average Number of Ancestors): اطالعاتی را به ارث  ،يک کالسآن از يی که هامیانگین تعداد کالس

 .بردمی

𝐴𝑁𝐴𝐶 =
𝐴𝑁𝐴

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠 𝑖𝑛 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡
 

                                           
2 Safety 
1 Interaction complexiy 
1 Coupling strength 

 معیار کیفی نتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Cobez)متريک

نمره خالص 

 (Coben5)متريک
 بندیجمع

 Coben5 Cobe5=Coben5*Cobez , Cobev5=Cobez 1 2تا  8/6عددی بین 

 Coben5 Cobe5=Coben5*Cobez , Cobev5=Cobez 1 7/6تا  4/6عددی بین 
 Coben5 Cobe5=Coben5*Cobez , Cobev5=Cobez 2 1/6تا 6/6عددی بین 

(4-07) 

(4-08) 

(4-03) 

(4-76) 

 بر روی معیار  پیچیدگی رفتاری 75: محاسبه تاثیر متريک 264-4جدول 
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𝑅𝐹𝐶𝐶 =
𝑅𝐹𝐶

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑀𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑 𝑖𝑛 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡
 

 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑖𝑡𝑦 =
𝑀𝐶𝐶𝐶 + 𝐶𝐴𝑀𝐶 + 𝐴𝑁𝐴𝐶 + 𝑹𝑭𝑪𝑪

4
 

 

 

 

 

 

های اتصال قوی فرايندهای باشد. سیستمی اتصال سست تا اتصال قوی میاز محدوده :(Met77) قدرت اتصال( ب   

رسیدن به  برای فردمنحصربهتوانند صبر کرده و يا در حالت انتظار باشند و يک راه وابسته به زمانِ بسیاری دارند که نمی

 .داشته و يا در حالت انتظار قرار گیرند ریتأخ توانند. در مقابل فرايندهای اتصال سست میدارندهدف

DAC (Direct Attribute Based Coupling): مراجع  به عنوانکه  ،مختلف هایشمارش مستقیم از تعداد انواع کالس

  .اندشدهاعالندر داخل يک کالس  هاويژگی

𝐷𝐴𝐶𝐶 =
𝐷𝐴𝐶

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠 𝑖𝑛 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡
 

 

MAC (Maximum Attribute Based Coupling) به طور صفات،مراجع  به عنوانمختلف که  هایتعداد انواع کالس 

  .اندشدهاعالنکالس  مستقیم و غیرمستقیم در داخل

𝑀𝐴𝐶𝐶 =
𝑀𝐴𝐶

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠 𝑖𝑛 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡
 

 

DPC (Directed Parameter Based Coupling) :مستقیم و غیرمستقیم برای  به طورکه  ،کالس ءداد انواع اشیاتع

  .پیغام نیاز هستند 2عبور

𝐷𝑃𝐶𝐶 =
𝐷𝑃𝐶

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠 𝑖𝑛 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡
 

 

𝑆𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝐶𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 =
𝐷𝐴𝐶𝐶 + 𝑀𝐴𝐶𝐶 + 𝐷𝑃𝐶𝐶

3
 

 

 

 

                                           
2 Pass 

 Interaction نتیجه 

Complexity 

 تأثیررصد ضريب د

 (Sofez)متريک

نمره خالص 

 (Sofen1)متريک
 بندیجمع

 Sofen1 Sofe1=Sofen1*Sofez , Sofev1=Sofez 1 2تا  8/6عددی بین 

 Sofen1 Sofe1=Sofen1*Sofez , Sofev1=Sofez 1 7/6تا  4/6عددی بین 
 Sofen1 Sofe1=Sofen1*Sofez , Sofev1=Sofez 2 1/6تا 6/6عددی بین 

(4-72) 

(4-71) 

(4-71) 

(4-74) 

(4-75) 

(4-70) 

 بر روی معیار  ايمنی 70: محاسبه تاثیر متريک 265-4جدول 
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  نمره معیار پیچیدگی رفتاری برابراست با:ريک های فوق، با توجه به مت

𝐏𝑆𝑜𝑓𝑒𝑡𝑦 =
∑ 𝑺𝒐𝒇𝒆 𝒊𝟐

𝒊=𝟏

∑ 𝑺𝒐𝒇𝒆𝒗 𝒋𝟐
𝒋=𝟏

 

 

 2وریبهرهمعیار  متريک های سنجش برای  4-5-1-24

 در منابع. وریبهرهدر زمان و  وری. بهرهقرارداداز دو بعد مورد بررسی  توانمیرا  وریبهره 

پردازنده برای اشتراک  یبندزمان یهااستیس بايستمیدر زمان  وریبهرهبرای  :(Met92) در زمان وریبهره( الف   

 .زمان است وریبهرهبودن فرايندها يکی از شروط ايجاد  برش زمانیقابلیت  قرار دهیم. یمورد بررسن فرايند را چندي

طراحی گردند تا قابلیت اجرای همزمان يک فرايند بر روی  یچند نخ به صورتموجود در سیستم بايد  یندهايفرا

تعداد فرايندهای با قابلیت اشتراک زمانی و چند نخی به کل فرايندهای موجود را  . پسامکان داشته باشند چندپردازنده

  .میدهیممورد بررسی قرار 

 

 

𝐶𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 =
𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑆𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠
 

 

رار ق مورد استفادهاشتراکی  به صورتمنابع سیستم  بايستمیمنابع  وریبهرهبرای  :(Met93) مکاندر  وریبهره( ب   

مشترک مورد استفاده قرار گیرند. يکی  به صورتی افزارنرمو  یافزارسختی مربوط به منابع هامؤلفهاين سو  . ازگیرند

که بین چند  یافزارسخت یامؤلفهو در آن  مؤلفه-ايندجدول فری مشترک بررسی هامؤلفهود تشخیص وج یهاراهاز 

سبت نبا قابلیت اجرای همزمان چند فرايند  یافزارسختی هامؤلفهپس نسبت  رک هستند را شناسايی نمايیم.فرايند مشت

  .باشدمیبی اين متريک اينتیجه ارز هامؤلفهبه ساير 

                                           
2 Effecienty 

 Strong Connected نتیجه 
 یرتأثضريب درصد 

 (Sofez)متريک

نمره خالص 

 (Sofen2)متريک
 بندیجمع

 Sofen2 Sofe2=Sofen2*Sofez , Sofev2=Sofez 1 2تا  8/6عددی بین 
 Sofen2 Sofe2=Sofen2*Sofez , Sofev2=Sofez 1 7/6تا  4/6عددی بین 
 Sofen2 Sofe2=Sofen2*Sofez , Sofev2=Sofez 2 1/6تا 6/6عددی بین 

 CProcessنتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Effez)متريک

نمره خالص 

 (Effen1)متريک
 بندیجمع

 Effen1 Effe1=Effen1*Effez , Effev1=Effez 1 2تا  8/6عددی بین 

 Effen1 Effe1=Effen1*Effez , Effev1=Effez 1 7/6تا  4/6عددی بین 

 Effen1 Effe1=Effen1*Effez , Effev1=Effez 2 1/6تا 6/6عددی بین 

(4-77) 

(4-78) 

 بر روی معیار  ايمنی 77ريک : محاسبه تاثیر مت260-4جدول 

 

 بر روی معیار  بهره وری 31: محاسبه تاثیر متريک 267-4جدول 
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𝐶𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 =
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡
 

 

  برابراست با: وریبهرهنمره معیار با توجه به متريک های باال ، 

𝐏𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑦 =
∑ 𝑬𝒇𝒇𝒆 𝒊𝟐

𝒊=𝟏

∑ 𝑬𝒇𝒇𝒆𝒗 𝒋𝟐
𝒋=𝟏

 

 

 معیار قابلیت انعطافمتريک های سنجش برای  4-5-1-25

یات سیستم يعنی اينکه عمل ی. سادگمستقیم بر روی اين ويژگی دارند تأثیرسادگی، ماژوالر بودن و قابلیت توسعه عیار م   

ت شد که اين امر قابلیاينکه سیستم ما محدود به محیط و يا تجهیزات خاصی نبا یعني. عمومی صورت گیرد به صورت

 انتقال بااليی را منجر خواهد شد. 

 [52]های زير را داشته باشد شود اگر جنبهمدل ساده در نظر گرفته می به عنوانمدلی  :(Met78) سادگی( الف

 (56 ≥)پیچیدگی تئوريک گراف ايستا)گراف حاصل از شبکه پتری( ( ب          (ماژول 266 ≥) هاولژما تعداد(الف  

 

 

 

 

 است. شدهدادهتوضیح  قبالً : (Met79) داخلی همبستگی (ب

 

 

 

 

 

 

 

 CComponentنتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Effez)متريک

نمره خالص 

 (Effen2)متريک
 بندیجمع

 Effen2 Effe2=Effen2*Effez , Effev2=Effez 1 2تا  8/6عددی بین 

 Effen2 Effe2=Effen2*Effez , Effev2=Effez 1 7/6تا  4/6عددی بین 

 Effen2 Effe2=Effen2*Effez , Effev2=Effez 2 1/6تا 6/6عددی بین 

 CComponentنتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Flexz)متريک

نمره خالص 

 (Flexn1)متريک
 بندیجمع

 Flexn1 Flex1=Flexn1*Flexz , Flexv1=Flexz 1 هرچه بیشتر باشد

 Flexn1 Flex1=Flexn1*Flexz , Flexv1=Flexz 1 به تعداد متوسط باشد
 Flexn1 Flex1=Flexn1*Flexz , Flexv1=Flexz 2 کم باشد

نتیجه ارزيابی کیفی 

 متريک

 تأثیرضريب درصد 

 (Flexnz)متريک

نمره خالص 

 (Flexn2)متريک
 بندیجمع

 Flexn2 Flex2=Flexn2*Flexz , Flexv2=Flexz (2يا  1يا  1* ) 2 همبستگی تصادفی

 Flexn2 Flex2=Flexn2*Flexz , Flexv2=Flexz (2يا  1يا  1* ) 1 منطقی یهمبستگ

 Flexn2 Flex2=Flexn2*Flexz , Flexv2=Flexz (2يا  1يا  1* )1 همبستگی زمانی

 Flexn2 Flex2=Flexn2*Flexz , Flexv2=Flexz (2يا  1يا  1* ) 4 ایرويههمبستگی 

 Flexn2 Flex2=Flexn2*Flexz , Flexv2=Flexz (2يا  1يا  1* ) 5 همبستگی ارتباطی

 Flexn2 Flex2=Flexn2*Flexz , Flexv2=Flexz (2يا  1يا  1* ) 0 همبستگی ترتیبی

(4-73) 

(4-86) 

 بر روی معیار  بهره وری 31: محاسبه تاثیر متريک 268-4جدول 

 

 بر روی معیار  انعطاف پذيری 78: محاسبه تاثیر متريک 263-4جدول 

 بر روی معیار  انعطاف پذيری 73محاسبه تاثیر متريک  :226-4جدول 
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  است. شدهدادهتوضیح  قبالً: (Met80) بیرونی اتصال میزان (پ

 

 

𝑍𝐶𝑂𝑀 =
𝑍𝑒𝑟𝑜 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
 

 

 

 است. شدهدادهتوضیح  قبالً: (Met81) پذيریمقیاس ت(

 

 

 

 

يابد که هر مجموعه کد صحیح : عمومیت به يک توانايی بزرگ بالقوه استفاده مجدد دست می(Met82) عمومیت (ث   

 تواندچیز در مهندسی معکوس می نيترمهم ، اندازه دامنه کاربرد است، زيراشدهمحاسبهعمومیت  کندنحوی را اداره می

 ورتبه صهای مربوط به عمومیت، برخی متريک. مستندسازی مفید برای تشخیص بهتر طراحی و معماری متداول باشد

 [56] شوندکه کاربرد چندگانه دارند، تعريف می هايیمتريک

 متريک استفاده چندگانه: 

muM :مؤلفهبیش از يک  به وسیله ارجاع شده ولژيا ما یهامؤلفه تعداد         totalM :مؤلفه تعداد کل 

𝑀𝑚𝑢

𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=  MUG 

 متريک حجم داده: 

DVMM :حجم داده محدود هستند به وسیلههايی که ولژما تعداد         totalM :هاولژما تعداد کل 

𝑀𝑑𝑣𝑚

𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=  DVMG 

 متريک مقدار داده: 

DVLM :هايی که محدود به مقدار داده هستندولژما تعداد      totalM :هاولژما تعداد کل 

𝑀𝑑𝑣𝑙

𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=  DVLG 

 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑙𝑖𝑧𝑒 =
𝐺𝑚𝑢 + 𝐺𝑑𝑣𝑚 + 𝐺𝑑𝑣𝑙

3
 

 ZCOMنتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Flexz)متريک

نمره خالص 

 (Flexn3)متريک
 بندیجمع

 Flexn3 Flex3=Flexn3*Flexz , Flexv3=Flexz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Flexn3 Flex3=Flexn3*Flexz , Flexv3=Flexz 1 7/6تا  4/6عددی بین 

 Flexn3 Flex3=Flexn3*Flexz , Flexv3=Flexz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

 کیفیارزيابی نتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Flexz)متريک

نمره خالص 

 (Flexn4)متريک
 بندیجمع

 Flexn4 Flex4=Flexn4*Flexz , Flexv4=Flexz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Flexn4 Flex4=Flexn4*Flexz , Flexv4=Flexz 1 7/6تا  4/6عددی بین 
 Flexn4 Flex4=Flexn4*Flexz , Flexv4=Flexz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

(4-82) 

(4-81) 

(4-81) 

(4-84) 

(4-85) 

 بر روی معیار  انعطاف پذيری 86: محاسبه تاثیر متريک 222-4جدول 

 

 بر روی معیار  انعطاف پذيری 82: محاسبه تاثیر متريک 221-4جدول 
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  نمره معیار قابلیت انعطاف برابراست با:متريک های باال،  بر اساس

𝐏𝐹𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =
∑ 𝐹𝑙𝑒𝑥 𝑖5

𝑖=1

∑ 𝐹𝑙𝑒𝑥𝑣 𝑗5
𝑗=1

 

 

 2معیار میزان اطالعات بانک دانشمتريک های سنجش برای  4-5-1-20

اول هرچقدر  مدل ارتباطی دو عامل نقش بسیار بسزايی در افزايش میزان دانش ما نسبت به محیط دارند. بر اساس   

یدا یم اطالعات کامل تری پتوانمیدر مورد هر عنصر موجود در محیط  ،یستم ما نسبت به محیط بیشتر باشدحساسیت س

 گیردمیت صور آنالیز مؤلفهموجود که توسط  یهادادهیم با ترکیب توانمیکنیم از طرفی با استفاده از منطق استنباطی 

م رخدادهای یتوانمیسیستم  و اطالعات جديدی استنباط نمايیم. از طرف ديگر با افزايش قدرت پیشگويی هادادهیم توانمی

موجود و با استفاده  یهادادهيعنی از  که در مورد هر عنصر موجود در بانک اطالعاتی قرار دارد را کشف نمايیم. یاندهيآ

ک نقش را در افزايش اطالعات بان ترينبیشاز عنصر پیشگويی بتوانیم آينده عنصر خود را کشف نمايیم. اين دو عامل 

 .دينمایمموجود در محیط  دانش از عناصر

 : در ادامه توضیح داده خواهد شد.(Met83) سیستم 1قدرت حساسیتفاکتور کیفی ( الف

 

 

 

 

 

 
 در ادامه توضیح داده خواهد شد. :(Met84) سیستمقدرت پیشگويی فاکتور کیفی ( ب

 

 

                                           
2 Information in Knowladge Bank 
1 Sensitive 

 Generilizeنتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Flexz)متريک

نمره خالص 

 (Flexn5)متريک
 بندیجمع

 Flexn5 Flex5=Flexn5*Flexz , Flexv5=Flexz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Flexn5 Flex5=Flexn5*Flexz , Flexv5=Flexz 1 7/6تا  4/6عددی بین 
 Flexn5 Flex5=Flexn5*Flexz , Flexv5=Flexz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

 ارزيابی فاکتور کیفینتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Knowz)متريک

نمره خالص 

 (Known1)متريک
 بندیجمع

 Known1 Know1=Known1*Knowz , Knowv1=Knowz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Known1 Know1=Known1*Knowz , Knowv1=Knowz 1 7/6تا  4/6ی بین عدد
 Known1 Know1=Known1*Knowz , Knowv1=Knowz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

(4-80) 

 بر روی معیار  انعطاف پذيری 81ک : محاسبه تاثیر متري221-4جدول 

 

 بر روی معیار  میزان اطالعات بانک دانش 81: محاسبه تاثیر متريک 224-4جدول 
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  نمره معیار قابلیت انعطاف برابراست با: متريک های باال، بر اساس

𝐏𝐾𝑛𝑜𝑤 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
∑ 𝐾𝑛𝑜𝑤 𝑖2

𝑖=1

∑ 𝐾𝑛𝑜𝑤𝑣 𝑗2
𝑗=1

 

 

 

 2 گیریتصمیمزمان  مدت اریمعمتريک سنجش  برای  4-5-1-27

. بستگی دارد گیریتصمیمآمده از زمینه  به دستمیزان دانش به  Decision-makeزمان مورد نیاز برای محاسبه    

ا بر ر گیریتصمیمیم زمان مصرفی برای توانی. مکمتر خواهد شد گیریتصمیمچه دانش ما بیشتر باشد زمان اين  هر

 5/6را محاسبه کنیم و پس از نسبت گرفتن از اين دو به مقداری بیشتر از  MAPE-Kدر چرخه  شدهیسپرزمان کل 

در چرخه  شدهیسپراست زمان  ذکرقابل اجابت شده است. Decision-makeرسیديم يعنی اينکه ويژگی کیفی 

MAPE-K  ما اجابت  . پساست اجراو   ی، طراح زی، آنالنظارت یمؤلفهچهار  یهازمانازDecision-make  را بر دو

بت بین د با نسنتوامیکه  ميریگیم در نظرو يک  صفربعد میزان دانش بانک اطالعاتی از موضوع مورد نظر که حدی بین 

از بعد ديگر نسبت زمان  آورد. به دستبه کل اطالعت بانک اطالعاتی  مورد نظرمیزان اطالعات موجود در مورد موضوع 

Analyze  به عدد  1اعداد دو بعد و تقسیم بر  عجم . باميریگیمتا يک در نظر  صفربه کل زمان چرخه را در زمانی بین

 .یم رسید.خواه Decision-makeويژگی کیفی 

 .خواهد شدتوضیح داده  دامهادر : (Met85) میزان دانش موجود در بانکمعیار کیفی ( الف

 

 

 

                                           
2 Decision make time 

 تور فاک کیفی ارزيابینتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Knowz)متريک

نمره خالص 

 (Known2)متريک
 بندیجمع

 Known2 Know2=Known2*Knowz , Knowv2=Knowz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Known2 Know2=Known2*Knowz , Knowv2=Knowz 1 7/6تا  4/6عددی بین 
 Known2 Know2=Known2*Knowz , Knowv2=Knowz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

 ارزيابی فاکتور کیفینتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Dmtiz)متريک

نمره خالص 

 (Dmtin1)متريک
 بندیجمع

 Dmtin1 Dmti1=Dmtin1*Dmtiz , Dmtiv1=Dmtiz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Dmtin1 Dmti1=Dmtin1*Dmtiz , Dmtiv1=Dmtiz 1 7/6 تا 4/6عددی بین 
 Dmtin1 Dmti1=Dmtin1*Dmtiz , Dmtiv1=Dmtiz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

(4-87) 

 بر روی معیار  میزان اطالعات بانک دانش 84: محاسبه تاثیر متريک 225-4جدول 

 

 تصمیم گیریبر روی معیار  زمان  85: محاسبه تاثیر متريک 220-4جدول 
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 توضیح داده خواهد شد. در ادامهدر مورد محاسبه اين زمان  :(Met86) آنالیز یزان زمانم( ب

 

 

 

 

  مره معیار قابلیت انعطاف برابراست با:نبا توجه به متريک های فوق، 

𝐏𝐷𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑀𝑎𝑘𝑒 𝑇𝑖𝑚𝑒 =
∑ 𝐷𝑚𝑡𝑖 𝑖2

𝑖=1

∑ 𝐷𝑚𝑡𝑖𝑣 𝑗2
𝑗=1

 

 

 هامؤلفهبودن  fine/thickerمیزان معیار  سنجشمتريک   4-5-1-28

 خواهد بود. درکقابلمعماری  شهودی و از روی شواهد و مستندات به صورت 1درشت و يا  2ريزی هامؤلفهتشخیص    

ولی برعکس  درشتی هامؤلفهبیشتری را تحت پوشش قرار دهد را  یهاکالسکه  یتربزرگی هامؤلفهساختاری با 

د توانمی هامؤلفههر کدام نسبت به کل  . نسبتويندگ ريزی هامؤلفهيی که تعداد کمتری کالس را پوشش دهند را هامؤلفه

يی هامؤلفه نیچننياتر باشند که با نسبت گرفتن ريزی ما هامؤلفهبیشتر بايد  بندیدانهبرای  پس .برای قضاوت خوب باشد

 .رسیممیی موجود به عدد ويژگی مورد نظر هامؤلفهبه کل 

DSC (Design Size in Class): ها در طراحیتعداد کل کالس. 

CCD (Class Complexity Based on Data) :مؤلفهکه در  يیهاکالستعداد  پیچیدگی را بر اساس 

 . کند، محاسبه میاندشدهفيتعر

𝑇ℎ𝑖𝑐𝑘𝑒𝑟 =
𝐶𝐶𝐷

𝐷𝑆𝐶
 

 

 

 

 

                                           
2 Fine 
1 thiker 

 ارزيابی فاکتور کیفینتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Dmtiz)متريک

نمره خالص 

 (Dmtin2)متريک
 بندیجمع

 Dmtin2 Dmti2=Dmtin2*Dmtiz , Dmtiv2=Dmtiz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Dmtin2 Dmti2=Dmtin2*Dmtiz , Dmtiv2=Dmtiz 1 7/6تا  4/6عددی بین 
 Dmtin2 Dmti2=Dmtin2*Dmtiz , Dmtiv2=Dmtiz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

 Thickerنتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Fithz)متريک

نمره خالص 

 (Fithn1)متريک
 بندیجمع

 Fithn1=4 Fith1=Fithn1*Fithz , Fithv1=Fithz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Fithn1=4 Fith1=Fithn1*Fithz , Fithv1=Fithz 1 7/6تا  4/6عددی بین 
 Fithn1=4 Fith1=Fithn1*Fithz , Fithv1=Fithz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

(4-88) 

(4-83) 

 بر روی معیار  زمان تصمیم گیری 80: محاسبه تاثیر متريک 227-4جدول 

 

 : محاسبه تاثیر متريک مربوط به بر روی معیار  اندازه مولفه ها228-4جدول 
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  معیار برابراست با:اين نمره 

𝐏𝑇ℎ𝑖𝑐𝑘𝑒𝑟/𝑓𝑖𝑛𝑒  =
∑ 𝐹𝑖𝑡ℎ 𝑖1

𝑖=1

∑ 𝐹𝑖𝑡ℎ𝑣 𝑗1
𝑗=1

= 𝑇ℎ𝑖𝑐𝑘𝑒𝑟 

 

 فعال یحس گرهامیزان معیار  سنجشمتريک   4-5-1-23

 هاآنمفیدی که با وجود  یحس گرهاتعداد  بايستمیفعال ابتدا  یحس گرهاآوردن میزان مطلوبی از  به دستبرای    

 یرهاحس گفعال به  یحس گرهارا تعیین کرده سپس نسبت بین تعداد  گیردمیکلیه محیط اطراف مورد پوشش قرار 

 خواهد بود. مورد نظرآمده عدد ويژگی  به دستعدد  درون آن را محاسبه نمايیم. رفعالیغ

 

 

 
𝐴𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 =

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟
 

 

  معیار برابراست با:اين  نمره 

𝐏𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑠𝑜𝑟 =
∑ 𝐴𝑠𝑒𝑛 𝑖1

𝑖=1

∑ 𝐴𝑠𝑒𝑛𝑣 𝑗1
𝑗=1

= 𝐴𝑠𝑒𝑛1 

 

 2بلوغ سنجش معیارهایمتريک سنجش برای   4-5-1-16

 ]13 [ افزار استخروجی در نرم به عنوانافزاری برای دوری کردن از خطا توانايی محصول نرمتعريف اول: 

 :شودزير تعريف می به صورتافزاری گیريم، شاخص بلوغ نرمزمانی که نوع داده در دسترس را در نظر می

cF :انداز تحويل قبلی تغییر کرده هايی کهلژوتعداد ما.     aF : اندشدهاضافهکه هايی ولژماتعداد. 

delF : اندشدهحذفکه هايی ولژماتعداد. tM : اندشدهقرار دادهکه پايه هايی ولژماتعداد. 

  :شودزير تعريف می به صورت 1افزارسپس شاخص بلوغ نرم

SMI = 
𝑀𝑡−( 𝐹𝑎+𝐹𝑐+𝐹𝑑𝑒𝑙)

𝑀𝑡
 

  :زير محاسبه گردد به صورتتواند می يا

                                           
2 Maturity 
1 software maturity index (SMI) 

 ASensorنتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Asenz)متريک

نمره خالص 

 (Asenn1)متريک
 بندیجمع

 Asenn1=4 Asen1=Asenn1*Asenz , Asenv1=Asenz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Asenn1=4 Asen1=Asenn1*Asenz , Asenv1=Asenz 1 7/6تا  4/6عددی بین 

 Asenn1=4 Asen1=Asenn1*Asenz , Asenv1=Asenz 2 1/6تا 6/6دی بین عد

(4-36) 

(4-32) 

(4-31) 

(4-31) 

 : محاسبه تاثیر متريک مربوط به معیار  سنسور فعال223-4جدول 
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SMI = 
𝑀𝑡−𝐹𝑐)

𝑀𝑡
 

 

 

 

 

 برابراست با: افزارنرمنمره معیار بلوغ 

𝐏𝑀𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦 =
∑ 𝑀𝑎𝑡𝑢 𝑖1

𝑖=1

∑ 𝑀𝑎𝑡𝑢𝑣 𝑗1
𝑗=1

= 𝑀𝑎𝑡𝑢1 

 

 Analyzeزمان صرف شده برای مرحله  سنجش برای متريک  4-5-1-12

از متريک هايی استفاده کنیم که در زمان  بايستمی میدهیماينکه ارزيابی خود را در مرحله طراحی انجام  به دلیل   

ا یم بتوانمیدر زمان اجرا مورد ارزيابی قرار دهد ولی  بايستمیست که ا متريکی . زمانباشند یدسترسقابل یطراح

 : رار دهیمموردبررسی قیم از دو بعد توانمید ارزيابی قرار دهیم. بنابراين تقريبی بتوانیم از فاکتورهايی در زمان طراحی مور

ی هامؤلفهموجود در  یهاکالسنسبت به کل  نالیزآ مؤلفهدرگیر در  یهاکالستعداد : (Met90) انبوه کالسی الف(    

ن که درگیر کار آنالیز هستند ممک یيهاکالسهر چه تعداد  یعني. باشد رگذاریتأث نالیزآد در زمان توانمی، خود تطبیقی

 گردد. مؤلفه یهاکالساست برای انجام يک تجزيه نیازمند ارتباطات بسیاری بین 

 

 

𝐴𝑛𝑎𝑙𝑦𝑧𝑒𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 =
𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 𝑖𝑛 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑦𝑧𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠
 

 

    

ی هالفهمؤنسبت به کل فرايندهای متعلق به ساير  آنالیز مؤلفهتعداد فرايندهای درگیر با  : (Met91) ب( انبوه فرايندی

تجزيه و تحلیل توسط  یهاتیفعاليعنی هر چه انجام  باشد تأثیرگذار آنالیزد در کاهش زمان توانمی خود تطبیقی

 تجزيه کاهش پیدا خواهد کرد. بیشتری صورت گیرد زمان هم روندفرايندهای 

 

 

 SMIنتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Matuz)متريک

نمره خالص 

 (Matun1)متريک
 بندیجمع

 Matun1=4 Matu1=Matun1*Matuz , Matuv1=Matuz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Matun1=4 Matu1=Matun1*Matuz , Matuv1=Matuz 1 7/6تا  4/6عددی بین 
 Matun1=4 Matu1=Matun1*Matuz , Matuv1=Matuz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

 Analyzeclasssنتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Analyz)متريک

نمره خالص 

 (Analyn1)متريک
 بندیجمع

 Analyn1 Analy1=Analyn1*Analyz , Analyv1=Analyz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Analyn1 Analy1=Analyn1*Analyz , Analyv1=Analyz 1 7/6تا  4/6عددی بین 

 Analyn1 Analy1=Analyn1*Analyz , Analyv1=Analyz 2 1/6تا 6/6عددی بین 

(4-34) 

(4-35) 

(4-37) 

 : محاسبه تاثیر متريک مربوط به معیار  بلوغ سیستم216-4جدول 
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𝐴𝑛𝑎𝑙𝑦𝑧𝑒𝑝𝑟𝑜 =
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑦𝑧𝑒 𝐶𝑜𝑝𝑚𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠
 

 

 برابراست با: analyzeنمره معیار برای زمان 

𝐏𝐴𝑛𝑎𝑙𝑦𝑧𝑒 =
∑ 𝑨𝒏𝒂𝒍𝒚 𝒊𝟐

𝒊=𝟏

∑ 𝑨𝒏𝒂𝒍𝒚𝒗 𝒋𝟐
𝒋=𝟏

 

 

 جمع بندی 4-0

روش پیشنهادی با کسب دانش در مورد  . درارائه نموديم خود تطبیقیاين فصل روشی برای ارزيابی سیستم های  در   

رای سعی شد به يک مدل کیفی ب هاآنی سیستم های سنتی بر هاويژگی تأثیرو نحوه و میزان  خود تطبیقیخصوصیات 

با اقتباس از مدل های کیفی موجود دست پیدا کنیم. اين مدل از دو مدل ارتباطی و گراف  خود تطبیقیهای سیستم 

روی يک  برانطباقی کیفی و ساير خصوصیات  یهایژگيو تأثیرمدل ارتباطی نحوه  . درتشکیل شده است تأخرتقدم و 

 نطباقیادر هر خصوصیت  رگذاریتأث نیازهایپس و  زنیاپیش ،تأخرو در گراف تقدم و  دهدمیرا نشان  انطباقیخصوصیت 

ور . پس از شناخت فاکتگیردمیو به عنوان يک نقشه راه برای ارزيابی مورد استفاده قرار  هاآنبرای الويت گذاری بر روی 

 هاآنسعی در شناخت متريک هايی برای ارزيابی  هاآندر  متأثر( و معیارهای کیفی انطباقیخصوصیات ) یفیکهای 

ارائه متريک ها  . باهستند و مستندات طراحی در اين روش متريک هايی در سطح معماری شدهارائهمتريک های  کرديم.

ی مراتبلسلهسبه فرايند تحلیل  ،هر متريک بر معیار و هر معیار بر فاکتور که با پرسشنامه تهیه شد تأثیرو سنجش میزان 

ر معیار نسبی که به ه یهاوزنفرايند با استفاده از  ني. امنتخب نیازمنديم هایمعماریبرای انتخاب بهترين گزينه از بین 

ه ب یاسهيمقا یهاسيماترنسبی فاکتور های معماری و ايجاد  یهاوزنمد و آ به دستق پرسشنامه يو متريک که از طر

 ه خواهد بود.و معماری با وزن بیشتر معماری برگزيد آيدمیيک وزن نسبی کلی برای هر معماری دست 

 

 

 

 

 analyzeproنتیجه 
 تأثیرضريب درصد 

 (Analyz)متريک

نمره خالص 

 (Analyn2)متريک
 بندیجمع

 Analyn2 Analy2=Analyn2*Analyz , Analyv2=Analyz 1 2تا  8/6عددی بین 

 Analyn2 Analy2=Analyn2*Analyz , Analyv2=Analyz 1 7/6تا  4/6عددی بین 

 Analyn2 Analy2=Analyn2*Analyz , Analyv2=Analyz 2 1/6تا 6/6ی بین عدد

(4-38) 

(4-33) 
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 تحقیق روش فصل پنجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 پرسشنامه ساخت 5-2

نامه، های علمی و مطالعه استانداردهای نگارش پرسشنامهابتدا با مطالعه کتب و مقاالت و بازبینی تعدادی از پرسش در   

افزار ارائه افزار و خبره مهندسی نرمپروژه نرممدير  0گذاری به صحهبرای  نامهای اولیه تهیه شد. اين پرسشنامهپرسش

 ، مطالب، پیشنهادها و ايرادهايی انعکاس يافت. با رفع ايرادها و در نظر گرفتن موارد اشاره شدههاآنشد. بعد از مطالعه 

 .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داده آوریجمع 5-1

ای در شش قسمت تهیه شد. اولین قسمت نامهند. پرسشآوری شدها از طريق پست الکترونیک جمعاين تحقیق داده در   

نامه بود. در قسمت دوم از افزار برای تکمیل پرسششامل هدف تحقیق و ترغیب پیشگامان، مديران و مهندسین نرم

ای را که در آن شرکت داشتند، پرسیده شده بود. در کنندگان اطالعات شخصی، تجربه و اطالعات آخرين پروژهشرکت

 : مشخصات شرکت کنندگان در تحقیق 2-5شکل 
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خود ی سیستم های هاويژگیو تشريحی مختصر در مورد  خود تطبیقیسیستم های درباره قسمت اطالعاتی  سومین

در  رمتأثهای مربوط به عامل سؤاالتدر قسمت چهارم  بود شدهمطرحبرای آشنايی ابتدايی شخص جواب دهنده  تطبیقی

و در  مطرح شد شدیمسط جواب دهنده تکمیل تو بايستمیهر کدام که  تأثیربه همراه میزان  خود تطبیقیخصوصیات 

ر ه تأثیربه همراه در خواست میزان  معیارجهت ارزيابی هر  معیاردر هر  رگذاریتأثپرسشنامه، متريک های  پنجمقسمت 

 بود.  شدهارائه کدام

 یهادانشگاهگاه )و اساتید دانش افزاریمدير، مهندس و دانشجوی نرم 256نامه از طريق پست الکترونیک بین پرسش    

 1ها، تعداد نامهپاسخ در طی دو ماه دريافت شد. بعد از بررسی پرسش 46. در نهايت شد ارسال استان گیالن و تهران(

نامه معتبر، اطالعات جدول پرسش 18نامه معتبر باقی ماندند. بعد از بررسی پرسش 18نامه مردود شدند و تنها پرسش

 کننده استخراج گرديد.و مشخصات افراد شرکت هادرباره مشخصات پروژه 5-2

 داده تحلیل 5-1

از ابعاد  یترکوچکاست که کاهش تعداد زيادی از متغیرهای وابسته به هم را به صورت تعداد  یفن 2عاملی تحلیل   

اهیم مف نيترکوچکجويی از طريق کاربرد هدف عمده آن رعايت اصل اقتصاد و صرفه. سازدپذير میپنهان امکان

حلیل عاملی مفروضه اساسی ت. به منظور تبیین بیشینه مقدار واريانس مشترک در ماتريس همبستگی است کنندهنییتب

 شدهشاهدهمهای های پیچیده به کاربرد و همبستگیتوان برای تبیین پديدههای زيربنايی متغیرها را میاين است که عامل

بر پايه  شدهمشاهدههای هدف تحلیل عاملی تشخیص اين عامل. ها استاملدر اين ع هاآنبین متغیرها حاصل اشتراک 

های تواند برای کاهش تعداد متغیرها به تعدادی عاملتحلیل عاملی می .پذير استای از متغیرهای مشاهدهمجموعه

 تر استفاده شود.و قابل مديريتی ترکوچک

هر  تأثیرنتايج حاصل از میزان آوری شده استفاده شد. های جمعادهبرای تحلیل د Matlab افزاراين تحقیق از نرم در   

ر ه تأثیرمیزان »در فصل چهارم در ستون  هاآنمربوط به  جداولهر متريک در معیار در  تأثیر زانیمفاکتور بر معیار و 

 واردشد Excelبرنامه  را در قالب دهندگانپاسخشده توسط  آوریجمع یآمارهاابتدا  . دربیان شده است «ر/متريکمعیا

 .نموداطالعات را دريافت  ماًیمستق Matlabتا بتوان از طريق برنامه 

 

                                           
2 Factor Analysis 
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دريس که سابقه ت یعلمئتیهاعضای  ی. براگرفته شده استضرايب گوناگونی در نظر  دهندگانپاسخهر طیف از  یبرا   

، برای 1 بيضر اندداشتهی خودمختارنايی با مباحث شآ را در سطوح کارشناسی و ارشد داشته و افزارنرمدروس مهندسی 

تجربی و عملی در بازار  به صورترا  افزارنرممباحث مهندسی  که سال 1باال کاری  باسابقهکارشناسان ارشد و کارشناسان 

ی که به تازگی و برای کارشناسان 1 بيضرا اندکردهارتباط برقرار  هاآنملموس با  به صورتتجارت و صنعت تجربه کرده و 

کل فايل دارای  . دردر نظر گرفتیم 2ضريب  اندنداشتهتجربه عملی و تئوری  گونهچیهشده و  لیالتحصفارغاز دانشگاه 

نتیجه کلی تمامی  1-5شکل  . درتشکیل شد 1-5به صورت شکل  دهندهپاسخصفحه که در هر صفحه نظر هر  18

 .دهدمینظر گرفتن شرايط باال را نشان برای هر متريک و معیار با در  دهندگانپاسخ

 

 

 

 

 

 

برای هر معیار و متريک  هاپرسشنامهدر باال به نتايج آماری حاصل از پاسخ  شدهمیترستفکیک هر يک از خطوط  با   

از ادامه به بررسی چند نمونه  . دراست شدهدادهنشان  4-5شکل در  قالبدر قالب پنج  هاآنکه نتايج تفکیکی  رسیممی

 :ميپردازیمآمده  به دست هایخروجی

  Matlabطراحی شده به عنوان ورودی نرم افزار  Excel: فايل 1-5شکل 

  Matlab: خروجی بدست آمده توسط نرم افزار 1-5شکل 
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 بیشتر متريک ها و معیارها طور کلی . بهاست شدهدادهخروجی باال متريک های مرتبط با معیارهای مربوطه نشان  در   

يعنی  1اره خروجی باال از نظر متخصصین ايرانی متريک شم اساس . برپذيرش قرار گرفته استاز نظر متخصصین مورد 

که مربوط به معیار کیفی يکپارچگی  ها کل سیستم به خاص عاملستمیس يک از مستقل یافزارنرم های سیستم درصد

 اساس . بربا اين متريک مخالف هستند دهندگانپاسخدرصد  13بر روی يکديگر نداشته و حدود  یریتأثاست هیچ 

 های سیستم بین بیرونی اتصال میزانيعنی متريک  45ه ديگر از نظر متخصصان ايرانی متريک شمار هایخروجی

درصد مخالف چنین متريکی  46مخالف  بوده و حدود است  2ی که مرتب با خصوصیت کیفی قابلیت استفاده افزارنرم

                                           
2 Usability 

 : خروجی های استخراج شده برای هر معیار و متريک 4-5شکل 
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از برای معیار کارايی که بودن معماری  بندیدانهکه برابر است با متريک  17نمونه ديگر متريک شماره  ی. براباشندمی

اين متريک را بسیار زياد  تأثیر هاآندرصد  57/8درصد از متخصصین ايرانی مخالف چنین متريکی هستند،  8/11نظر 

به میزان  تأثیر هاآندرصد  41/12از نظر  دانندیمرا در حد زياد  هاآن تأثیر هاآندرصد  18/14و موافق هستند،  دانندیم

اين  تأثیر هاآندرصد  85/21يک در معیار مدنظر را در حد میانه دانسته و از نظر اين متر تأثیريعنی  انددانستهمتوسط 

شماره  اریمع .در فاکتور های کیفی است رگذاریتأثبرای نمونه ديگر از مبحث معیارهای  .انددانستهمتريک را بسیار ضعیف 

اين معیار  تأثیررصد از متخصصین ايرانی د 72/55است  گويیپیشبر روی فاکتور کیفی قابلیت  یريرپذیتأثکه معیار  75

 طمتوس تأثیردرصد  18/4زياد را برای اين معیار انتخاب نمودند و حدود  تأثیردرصد بر  46، حدود انددانستهرا بسیار زياد 

 .باشندمین مورد نظرچنین معیاری بر فاکتور  تأثیرچ کارشناسی مخالف با هی گرددیمکه مالحظه  طور . همانرنديبر گزرا 

 است. شدهدادهنشان  5-5آمد که در شکل  به دستنتايج نهايی هر معیار و متريک  ،هایخروج پس از بررسی يک به يک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هر معیار و متريک پس از اعمال انالیز بر روی خروجی ها : نتايج بدست آمده برای  5-5شکل  
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فقط تک مقداری بود،  هاآنکه طیف خروجی  معیارها، برای Matlab افزارنرمدريافت شده از  هایخروجی اساس بر   

تخاب برگزيده ان فیط بود را به عنوان شدهدادهرصد نظر متخصصین ايرانی که پوشش د ترينبیشهر طیفی که دارای 

درصد از  72/55اينکه  به دلیل 4طیف شماره  شدهانیبنمونه در باال  به طورکه  75معیار شماره برای نمونه  مثالً شد.

  .گرددیمانتخاب کارشناسان اين طیف را انتخاب نمودند به عنوان طیف منتخب برای چنین معیاری 

برای متريک ها که هر طیف دارای رنجی مشخصی است. برای اين موارد اگر توجه شود هر طیف دارای سه رنج  اما    

نظر مطلق کارشناسان بر روی اين طیف  . اگر(0/6 7/6 8/6يعنی ) 8/6تا  0/6طیف زياد دارای رنج از  . مثالًمختلف است

 هافیطدرصد ساير  16درصد کارشناسان چنین طیفی را انتخاب نمودند و  86آن  که در 88باشد مثل متريک شماره 

درصد چنین طیفی و ساير  72که در آن  80نمونه ديگر متريک  ی. براکنیممیرا انتخاب  8/6را در اينجا عدد 

ار زياد را انتخاب بسی مقداردرصد  15و حدود  اين طیف يعنی خیلی ضعیف و ضعیف پايین تر از یهافیط دهندگانپاسخ

طیف زياد را  57/78که در آن  86متريک  مثال آخر ی. براشودمیرا انتخاب  7/6برای چنین مواردی مقدار  ،نمودند

 یهافیطدرصد طیف باالتر از اين طیف يعنی طیف بسیار زياد را برگزيدند و ساير کارشناسان  4انتخاب نمودند اما فقط 

 .کنیممیرا انتخاب  0/6مقدار  يیهاتیوضع نیچننياپايین تر برای 

 جمع بندی 5-4

 یرتأثمه از متخصصین امر در داخل کشور خواسته شد نظر خود را در مورد میزان پرسشنا با استفاده ازاين فصل  در   

برای  یمتريک های ارزياب تأثیربر فاکتور های کیفی و همچنین میزان  نامهپاياندر  شدهکار گرفتهی کیفی به معیارها

 33کارشناسان حدود  ترينبیش که بود صور تبدين آمده از پرسشنامه  به دستنتايج  ی کیفی اعالم نمايند.معیارها

 .انددادهتشخیص  اثریبرا  هاآندانسته و فقط يک درصد  متأثردرصد از معیار و متريک ها را بسیار 

آمده برای هر معیار و متريک در جداول  به دستنتايج صورت گرفته بر روی خروجی پرسشنامه،  یزهایآنالاز  پس   

منتخب  هایمعماریو سپس با تحلیل  قرارگرفتهتعبیه گرديده است  هر کدامبرای  نامهپايانمورد نظر که در فصل چهارم 

تها در ان ی تجزيه و تحلیل کرده ومراتبسلسلهن را با استفاده از فرايند تحلیل آ هایخروجیو انجام بررسی هر معیار 

 .شودمیمعماری که دارای وزن نسبی بیشتری داشته باشد به عنوان معماری برگزيده انتخاب 
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 مطالعه موردی  ششمفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 مقدمه 0-2

دی ور. مطالعه مردیگیمبررسی قرار  روش پیشنهادی در يک پروژه عملی مورد یریکارگبهدر اين فصل نتايج حاصل از    

بودن  یياجراملی و مورد استفاده قرار گرفته است. اين بررسی میزان ع ،شدهیطراحابزار  یهاتیقابلبه منظور نشان دادن 

نمايان  بهتر آن راشده را در يک نمونه واقعی نشان داده و همچنین مشکالت يا نقاط قوت و ضعف  معیارهای طراح

 .کندیم

 معرفی پروژه 0-1

 یهر زمان که تصادفبرای راهنمايی و رانندگی است.  یرساناطالعيک سیستم مديريت ترافیک و  مورد نظرسیستم    

یه و به ناح شدهثبت. خبر مربوطه در مرکز شودیمتماس با مرکز تلفن اطالع داده  يقخبر تصادف از طر دهدیمرخ 

 یزنت ر محدوده مربوطه در حال گشاست که د يیدارای تعدادی گشت خودرو یه. هر ناحشودیمارجاع داده  مربوطه

 مورد نظر الزم یکه آزاد باشد، اعالم شود. گشت یگشت يکمربوطه به  یهدر مرکز ناح است هستند. خبر مربوطه الزم

 یتهر گش. بر روی يدو محل رخداد را بر روی نقشه ثبت نما نتیجه مورد یمربوطه رفته و پس از بررس یتاست به موقع

 از مراکز و هایگشت وصل هستند. يکدگر به نصب است که امکان ثبت اطالعات و ارتباط با وترییکامپ یستمس يک یزن

 به صورتاساسی اين سیستم طراحی آن  یهایژگيواز  یکي. هستند وصل کدگري به TX یفرض میسیب شبکه قيطر

 .باشدیم قیخود تطبسیستم 

 از: اندعبارت هاتيمحدود و انتظار مورد اتیخصوص یبرخ

 بر تیلوبیک 04 حداکثر یگشت هر برای و هیثان بر تیلوبیک 2614 مراکز نیب ارتباط برای TX شبکه باند پهنای( 2

 .است هیثان

 .کرد خواهد رییتغ ندهيآ در هایگشت روی بر شدهنصب یافزارهاسخت و وترییکامپ های ستمیس( 1

 .دارد وجود شهر در هستند عالف یگشت 26 دارای کدام هر که هیناح مرکز 16 حاضر حال در( 1

 .ردیگ صورت هیثان 5 در حداکثر یستيبا اطالعات ثبت( 4

 .گردد نیتأم مناسب شکل به دسترسی و داده امنیت الزم( 5

 شبکه بودن قطع صورت در .شوند ارسال حتماً باال تياولو با یهاامیپ که باشد یاگونه به یستيبا ستمیس معماری( 0

 .شوند الارس شدن وصل محض به

 .نرود نیب از ساعت 48 تا یامیپ چیه شبکه بودن قطع صورت در که باشد یاگونه به یستيبا ستمیس( 7
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 مستندات موجود برای پروژه 0-1

 مراتبسلسله ديد ين. امشخص شده است خالفیمشخص کردن  يندهایفرا يرزو  فرايندالف( ديد فرايندی: در شکل زير 

 .دهدیميندهای مستقل تشکیل شده است را نشان ااز زير فرکاری که  فراينداجرای يک 

 

 

 

 

 

 

 

 .شودیمدر اين مستند توصیفی مختصر از فرايند داده  :امه فرايندنب( شناس

 

 

  ديد ترتیبی از فرايند انجام کار مشخص کردن خالفی: 2-0شکل  

  شناسنامه فرايند: 1-0شکل  
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کاری  یهاحوزه بر اساس .شودیمبیان  هاآنو روابط بین  هاتيموجوددر اليه اطالعات  :هاتيموجودنمودار ارتباط ( پ

  .شودیمآن شناسايی و نمودار روابط موجوديت هر حوزه نمايش داده  یهاتيدموجوسیستم، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

است  ذکرقابل دخیل در هر موجوديت مشخص شده است. یندهايفراشکل زير  : درموجوديت-ماتريس فرايند( ت

حوزه کاری و  1ود مستندات حد بر اساس فرايندهای موجود در ماتريس زير فقط متعلق به يک حوزه کاری هستند.

 فرايند برای اين پروژه تعريف شده است. 17حدود 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نمودار ارتباط موجوديت ها : 1-0شکل  

  موجوديت -ماتريس فرايند: 4-0شکل  
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  موجوديت استخراج شده است.-: اين سیستم ها با توجه به ماتريس فرايندهايرسیستمز( عناوين سیستم ها و ث

 يرسیستمز سیستم عنوان

 و تصادفات شهری هایگشتسیستم جامع مديريت  2

 اتمديريت تخلف يرسیستمز

 تخلفات یرساناطالع يرسیستمز

 مديريت کاربران يرسیستمز

 مديريت متخلفین يرسیستمز

 

 .ددهیمتنها يک سیستم دارد که تمامی فرايندها را پوشش  مورد نظر: پروژه فرايند-( ماتريس سیستم کاربردیج

زير نمودار  . درخاصی از سیستم است حالتيک سناريوی فرضی از  درمراحل انجام يک  دهندهنشان: م( نمودار فعالیت

 خالفی يک خودرو را بازيابی نمايیم نشان داده شده است. خواهیمیمفعالیت برای حالتی که 

 

 

 

 

 

 یهامؤلفهاز پرداخت به جزئیات  در اينجا. کندیمرا مشخص  مؤلفهفرايندهای دخیل در هر فرايند: -( ماتريس مولفهچ

 .پرهیزيمیمدهای درگیر آن نقش فراين و یقیخود تطب

 

 

 بازيابی خالفی خودرو فعالیت برای نمودار : 5-0شکل  

 فرايند -ماتريس  مولفه: 0-0شکل  
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از فرايندها  یامجموعهمتد توسط  . هراز متدهای اجرايی و خصوصیات هستند یامجموعه هاکالس: ( نمودار کالسح

  .گرددیمطراحی مشاهده  یهاکالسدر زير ارتباط بین  .باشدیم اجراقابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خود تعريفی که از سیستم  بر اساساست  ذکرقابل هستند. هاکالساز  یامجموعهحاوی  هامؤلفه :یامؤلفه( ديد خ

 خواهیم رسید. یقیخود تطبزير، به سیستم  یهامؤلفهبه  یقیخود تطبا اضافه شدن چرخه انجام شد، ب یقیتطب

 

 

 

 

 

 

 

 

 طراحی نمودار کالس: 7-0شکل  

  ديد مولفه ای: 8-0شکل  
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  .شودیممشاهده  یامؤلفهبه ديد  یقیخود تطباضافه کردن چرخه  برایساختار پیشنهادی  3-0در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متريک ها یریگاندازهو  ارهایمعسنجش  0-4

 معیار کیفی يکپارچگیسنجش الف( 

 

INSUB=0                                                     CNSUB=  1 / 1=1                                   

Sdatabase= 1 / 1 =1                                     ACNSUB= 1 / 1= 1 

Dnormal= 10 / 12 = 0.8                               SNSUB= 0 

SFdatabase= 0                                               

 

 نتیجه متريک نمره خالص متريک تأثیرضريب  نتیجه کیفی شماره متريک نام فاکتور

 يکپارچگی

Met1 8/2 0/6 1 کم است 

Met2 2/1 7/6 1 کم است 

Met3  6 6 1 1/6تا  6عدد بین 

Met4 8/2 0/6 1 کم است 

Met5  8/2 0/6 1 2تا  8/6عدد بین 

Met6  7/1 3/6 1 2تا  8/6عدد بین 

Met7  8/2 0/6 1 1/6تا  6عدد بین 

Met8  7/1 3/6 1 2تا  8/6عدد بین 

Met9  2/1 7/6 1 2تا  8/6عدد بین 

Met10 2 2 2 1/6تا  6د بین عد 

Met11 6 0/6 6 وجود ندارد 

P integrity = 17.8 / 28 = 0.63 

 

         Reciever Effect Sensor 

Sensor  Sensor  

Sensor  

Sensor  

  ساختار  خودتطبیقی پیشنهادی  : 3-0شکل  
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 قابلیت توسعه و نگهداریسنجش معیار کیفی ب( 

 

BNSUB= 1 / 1=1                          MNSUB= 1/1 = 1                 WNSUB=1 / 1=1 

ZCOM= 19 / 22 = 0.86                SProcess= 28 / 28=1             SEntity= 47/264 = 0.17 

SENSUB= 12 / 12=1                    SNSUB=8 /12= 0.66             

 

 نتیجه متريک نمره خالص متريک تأثیرضريب  نتیجه کیفی شماره متريک نام فاکتور

توسعه و 

 نگهداری

Met12  1 2 1 2تا  8/6عدد بین 

Met13 8/4 8/6 0 همبستگی منطقی 

Met14  4/1 8/6 1 1/6تا  6عدد بین 

Met15  4/1 8/6 1 2تا  8/6عدد بین 

Met16  3/6 3/6 2 2تا  8/6عدد بین 

Met17  8/2 0/6 1 2تا  8/6عدد بین 

Met18  1 2 1 2تا  8/6عدد بین 

Met19  7/6 7/6 2 1/6تا  6عدد بین 

Met20  1/2 0/6 1 7/6تا  4/6عدد بین 

Met21  1 2 1 2تا  8/6عدد بین 

Met22  5 5/6 2 2تا  8/6عدد بین 

Met23  0/2 8/6 1 7/6تا  4/6عدد بین 

P extendability = 29.8 / 32 = 0/93 

 

 تیامن سنجش معیار کیفی پ(

 

 

 

 

 

 

 

 کارايیسنجش معیار کیفی  ت(

Wprocess= 18 / 28 = 0.64                      UNProcess= 0 /28 =0 

RProcess= 7 / 28=  0.25                          

 نتیجه متريک نمره خالص متريک تأثیرضريب  نتیجه کیفی شماره متريک نام فاکتور

 امنیت

Met32  1 2 1 2تا  8/6عدد بین 

Met33  7/1 3/6 1 2تا  8/6عدد بین 

Met34 7/1 3/6 1 وجود دارد 

Met35 7/1 3/6 1 وجود دارد 

Met36  7/1 3/6 1 2تا  8/6عدد بین 

Met37  7/1 3/6 1 2تا  8/6عدد بین 

Met38 6 2 6 وجود ندارد 

Met39 7/1 3/6 1 وجود دارد 

Met40 6 3/6 6 وجود ندارد 

Met41 6 0/6 6 وجود ندارد 

Met42  8/2 3/6 1 7/6تا  4/6عدد بین 

Met43  1/2 4/6 1 2تا  8/6عدد بین 

Met44  7/1 3/6 1 2تا  8/6عدد بین 

P security = 24.9/ 29 = 0.85 
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 قابلیت اطمینانسنجش معیار کیفی ( ث

ETNSUB= 1 / 1=1              EBNSUB= 1 / 1=1 

 

 

 

 قابلیت استفادهسنجش معیار کیفی چ( 

 

 

 

 

 حملقابلیت سنجش معیارکیفی ح( 

 

 

 

 

 

 نتیجه متريک نمره خالص متريک تأثیرضريب  نتیجه کیفی شماره متريک نام فاکتور

 کارايی

Met24  1 2 1 7/6تا  4/6عدد بین 

Met25  4/1 8/6 1 1/6تا  6عدد بین 

Met26  2/1 7/6 1 1/6تا  6عدد بین 

Me27  0/6 0/6 2 1/6تا  6عدد بین 

P performance =7.1/ 9 = 7.8 

 نتیجه متريک نمره خالص متريک تأثیرضريب  نتیجه کیفی شماره متريک نام فاکتور

قابلیت 

 اطمینان

Met28  7/1 3/6 1 2تا  8/6عدد بین 

Met29  1 2 1 2تا  8/6عدد بین 

Met30  3/6 1/6 1 2تا  8/6عدد بین 

Me31  1/2 0/6 1 7/6تا  4/6عدد بین 

P reliability =7.8/ 11 = 0.7 

 نتیجه متريک نمره خالص متريک تأثیرضريب  نتیجه کیفی شماره متريک نام فاکتور

قابلیت 

 هاستفاد

Met45 6 6 1 متوسط 

Met46 4/2 7/6 1 متوسط 

Met48 8/2 3/6 1 همبستگی منطقی 

Me49 4/1 8/6 1 کم 

Me50  2/1 7/6 1 2تا  8/6عدد بین 

Met51 6 8/6 6 استفاده نشده 

Me52  4/2 7/6 1 7/6تا  4/6عدد بین 

P usability = 9.1/ 12 = 0.75 

 نتیجه متريک نمره خالص متريک تأثیرضريب  نتیجه کیفی شماره متريک نام فاکتور

قابلیت 

 حمل

Met53 6 6 6 وجود ندارد 

Met54 6 8/6 6 وجود ندارد 

Met55 4/1 8/6 1 وجود دارد 

Me56 6 3/6 6 وجود ندارد 

Me57 5/2 5/6 1 وجود دارد 

Met58 6 5/6 6 وجود ندارد 

Me59 8/2 0/6 1 ود نداردوج 

P portability = 5.7/ 9 = 0.63 
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 بودن در دسترسسنجش معیار کیفی  خ(

 

 

 

 قابلیت عملکردسنجش معیار کیفی  د(

 

 

 

 

 یريپذاصالح سنجش معیار کیفی ذ(

 

Mcctital=0.31                   RFCTotal=0.23         AWI= 0.31                        OAM=0   NNC=0.18                       

MCCC=0.31                    OTCC=0.42               LCOC=0.21 

 

 

 

 

 و صحت دقت سنجش معیار کیفی ر(

URC=0                   FDRC=0            UNMC=1        

TM=0                     MIF=0.38          RFC=0.2           NOMC=0.11     MIFC=0.18 

 

 

 

 

 نتیجه متريک نمره خالص متريک تأثیرضريب  نتیجه کیفی شماره متريک نام فاکتور

در دسترس 

 بودن

Met87 6 3/6 6 وجود ندارد 

Met88 6 3/6 6 وجود ندارد 

Met89 6 3/6 6 وجود ندارد 

P availability = 0 

 نتیجه متريک نمره خالص متريک تأثیرضريب  نتیجه کیفی شماره متريک نام فاکتور

قابلیت 

 عملکرد

Met60  4/1 8/6 1 2تا  8/6عدد بین 

Met61  1 2 1 7/6تا  4/6عدد بین 

Met62  7/1 3/6 1 2تا  8/6عدد بین 

Met63  0/2 8/6 1 7/6تا  4/6عدد بین 

P functionality = 8.7 / 10 =  0.87 

 نتیجه متريک نمره خالص متريک تأثیرضريب  نتیجه کیفی شماره متريک نام فاکتور

 یريپذاصالح

Met64  1 2 1 7/6تا  4/6عدد بین 

Met65  4/2 7/6 1 7/6تا  4/6عدد بین 

Met66  3/6 3/6 2 1/6تا  6عدد بین 

Met67  8/2 3/6 1 7/6تا  4/6عدد بین 

P maitability = 6.1 / 7 =  0.8 

 نتیجه متريک نمره خالص متريک ثیرتأضريب  نتیجه کیفی شماره متريک نام فاکتور

دقت و 

 صحت

Met68  8/6 8/6 2 1/6تا  6عدد بین 

Met69  2/1 7/6 1 2تا  8/6عدد بین 

Met70  8/6 8/6 2 1/6تا  6عدد بین 

P accuracy = 3.7 / 5 =  0.74 
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توجه  . بایم شبکه پتری هستیمبرای محاسبه پیچیدگی رفتاری نیازمند ترس :پیچیدگی رفتاریسنجش معیار کیفی ز( 

  آمد. به دستزير  یهایخروجو ترسیم شبکه پتری، به مستندات پروژه 

 

 

 

 

 ايمنیسنجش معیار کیفی ژ( 

 

MCC= 0.31                   CAMC= nondefine        ANA=0.13           RFC=0.23              DAC=0                          

MAC=0                         DPCC=0.045 

 

 

 

 بهره وریسنجش معیار کیفی س( 

 

 

 

 

 قابلیت انعطافسنجش معیار کیفی ش( 

Gmv= 0.85              Gdvm=0.28              Gdvl=0.14 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه متريک نمره خالص متريک تأثیرضريب  نتیجه کیفی شماره متريک نام فاکتور

قابلیت 

 اطمینان

Met71  1 2 1 7/6تا  4/6عدد بین 

Met72 4/1 8/6 1 کم است 

Met73 8/2 3/6 1 متوسط است 

Me74 1/2 4/6 1 ندارد وجود 

Me75 7/1 3/6 1 2تا  8/6 بین عدد 

P complexity =10.1/ 13 = 0.77 

 نتیجه متريک نمره خالص متريک تأثیرضريب  نتیجه کیفی شماره متريک نام فاکتور

 ايمنی

Met76  8/6 8/6 2 1/6تا  6عدد بین 

Met77  8/6 8/6 2 1/6تا  6عدد بین 

P safety =1.6 / 2 = 0.8 

 نتیجه متريک نمره خالص متريک تأثیرضريب  نتیجه کیفی شماره متريک رنام فاکتو

 بهره وری

Met92  1 2 1 2تا  8/6عدد بین 

Met93  1 2 1 2تا  8/6عدد بین 

P effecienty = 3 / 3=1 

 نتیجه متريک نمره خالص متريک تأثیرضريب  نتیجه کیفی شماره متريک فاکتور نام

قابلیت 

 انعطاف

Met78 7/1 3/6 1 هرچه بیشتر 

Met79 0 2 0 همبستگی منطقی 

Met80  1/2 0/6 1 7/6تا  4/6عدد بین 

Me81  8/2 3/6 1 7/6تا  4/6عدد بین 

Me82  8/2 3/6 1 7/6تا  4/6عدد بین 

P flexibility =13.5/ 15 = 0.9 
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 اطالعات بانک دانش یفیک اریمعسنجش ص( 

 

 

 

 یریگمیتصمزمان  یفیک اریمعسنجش ض( 

 

 

 

 .ديآیم به دست هامؤلفهبر کل  هامؤلفهدرون  یهاکالس: از تقسیم تعداد یبنددانهط( میزان 

Thicker= 7/22= 0.318 

 .باشندیممحیطی در حال کار و سالم  یهااتصال دهنده: تمام فعال حس گرظ( 

Asensor =1 

 

 د.فعلی اضافه گردن یهاماژولمستندات دورنمای حرفه قرار است در آينده سه ماژول به  بر اساسع( میزان بلوغ سیستم: 

Mt=7                  Fdel=0            Fc=0                  Fa=3 

SMI=3/7 = 0.42 

 

 یریگمیتصمو سه فرايند در عملیات  یقیخود تطبآنالیز از چرخه  مؤلفهغ( زمان آنالیز: با فرض درگیری سه کالس در 

 خواهیم داشت:

Analyzecalss=3/10=0.3 

Analyzepro= 3/28 =0.1 

 

 

 

 نتیجه متريک نمره خالص متريک تأثیرضريب  نتیجه کیفی شماره متريک نام فاکتور

اطالعات 

 بانک

Met83  1 2 1 2تا  8/6عدد بین 

Met84  1 2 1 2تا  8/6عدد بین 

P knowledge = 6 / 6=1 

 نتیجه متريک نمره خالص متريک تأثیرضريب  نتیجه کیفی شماره متريک نام فاکتور

زمان 

 یریگمیتصم

Met85  1 2 1 2تا  8/6عدد بین 

Met86  4/2 7/6 1 7/6تا  4/6عدد بین 

P decision = 4.4 / 5 = 0.88 

 نتیجه متريک نمره خالص متريک تأثیرضريب  نتیجه کیفی شماره متريک رنام فاکتو

 زمان آنالیز

Met90  7/6 7/6 2 1/6تا  6عدد بین 

Met91  7/6 7/6 2 1/6تا  6عدد بین 

P analyze = 0.7 
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 سنجش فاکتورهای کیفی 0-5

 اساس بر شد بیان قبالًکه  طور . همانميردازپیمبه محاسبه خصوصیات انطباقی  تأخرگراف تقدم و  بر اساساکنون    

الويت بندی که برای خصوصیات کیفی صورت گرفته بود ابتدا خصوصیات با رنگ سبز سپس خصوصیات میانی و در انتها 

 د گرفت.نخصوصیات با رنگ قرمز مورد بررسی قرار خواه

 باز بودنفاکتور کیفی سنجش الف( 

 

 

 

 

 فاکتور کیفی امنیتسنجش ب( 

 

 

 

 

 فاکتور کیفی خودآگاهیسنجش پ( 

 

 

 

 

 

 فاکتور کیفی حساسیتسنجش ت( 

 

 

 

ی )ويژگ یفیفاکتور ک

 (انطباقی

 (انطباقی)ويژگی کیفی/ معیار

 تأثیرگذار

 تأثیرضريب  (Yi) یسبک معمار تأثیر

در  معیار

 فاکتور

 بندی جمع

 منفی ندارد مثبت

Openness Portability (Cri80)  2/6  6 2/6-  X2 = 4 O2= (P2 *X2) + Y2 

O1=(0/63 * 4) + 0 = 2.52 

بندی آنالیزجمع  If ((Oi) /Xi) > 5/6  then success else faile = 2.52/4= 0.63   SUCCESS 

ی ويژگ) یفیکفاکتور 

 انطباقی(

معیار )ويژگی کیفی/انطباقی( 

 تأثیرگذار

 ارمعی تأثیر ضريب (Yi) یمعمارسبک  تأثیر

 در فاکتور
 بندیجمع

 منفی ندارد مثبت

Security Security (Cri33) 2/6  6 2/6-  X2 =4 
Se2= (P2 *X2) + Y2 

Se1= (0/85 * 4) +0 = 3.4 

بندی آنالیزجمع  If ((Sei) / X2) > 5/6  then success else faile         3.4 / 4 = 0/85     SUCCESS 

 (انطباقی)ويژگی  یفیفاکتور ک
 (انطباقیمعیار )ويژگی کیفی/

 تأثیرگذار

 تأثیرضريب  (Yi) یرسبک معما تأثیر

در  معیار

 فاکتور

 بندیجمع

 منفی ندارد مثبت

Self –awareness Functionality (Cri79) 2/6  6 2/6-  X2=4 
Sa2= (P2 *X2) + Y2 

Sa1= (0/87 * 4) + 0 = 2.08 

بندی آنالیزجمع  If ((Sai) /Xi) > 5/6  then success else faile      3.48 / 4 = 0.87       SUCCESS 

ويژگی ) یفیکفاکتور 

 انطباقی(

معیار )ويژگی کیفی/انطباقی( 

 تأثیرگذار

 ارمعی تأثیر ضريب  (Yi) یمعمارسبک  تأثیر

 در فاکتور
 بندی جمع

 منفی ندارد مثبت

Sensivity Active-Sensor (Cri36) 2/6  6 2/6-  X2 = 4 
S2= (P2 *X2) + Y2 

S1= (1 * 4) + 0 =4 

بندی آنالیزجمع  If ((si) /Xi) > 5/6  then success else faile       4 / 4 =1        SUCCESS 
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 یبنددانهفاکتور کیفی سنجش ث( 

 

 

 

 

 آگاه به زمینهفاکتور کیفی  سنجش ج(

 

 

 

 

 

 فاکتور کیفی قدرت پیشگويیسنجش چ( 

 

 ح( سنجش فاکتور کیفی پايان دهی

 

 

 ويژگی) یفیکفاکتور 

 انطباقی(
 معیار )ويژگی کیفی/انطباقی( تأثیرگذار

در  معیار تأثیر ضريب (Yi) یمعمارسبک  تأثیر

  کتورفا
 بندی جمع

 منفی ندارد مثبت

Granularity 

Flexibility (Cri34) 2/6  6 2/6-  X2=3 
G2= (P2 *X2) + Y2 

G1 = (0/9 * 3) + 0 = 2/7 

Fine/thiker grain (Cri35) 2/6  6 2/6-  X1 =3 G1= (P1 *X1) + Y1 

G2 = (0.318 * 3) + 0 = 0.954 

بندی آنالیزجمع  If ((Gi) /X) > 5/6  then success else faile     3.65 / 6 = 0.60     SUCCESS 

ی )ويژگ یفیفاکتور ک

 (انطباقی
 رگذار( تأثیانطباقیمعیار )ويژگی کیفی/

در  معیار تأثیر ضريب (Yi) یتأثیر سبک معمار

 فاکتور 
 بندی جمع

 منفی ندارد مثبت

Context –

awareness 

Functionality (Cri73) 2/6  6 2/6-  
X2 =3 Ca2= (P2 *X2) + Y2 

Ca1 =(0.87 * 3) + 0 =  2.61 

Sensitive (Cri74) 2/6  6 2/6-  
X1 =3 Ca1= (P1 *X1) + Y1 

Ca2= (1 * 3) +0 =3 

بندی آنالیزجمع  
If ((Cai) /Xi) > 5/6  then success else faile     5.61 /6 =  0.93    SUCCESS 

 یفیکفاکتور 

 ويژگی انطباقی()
 معیار )ويژگی کیفی/انطباقی( تأثیرگذار

 ارمعی تأثیر ضريب (Yi) یمعمارسبک  تأثیر

 در فاکتور
 بندی جمع

 منفی ندارد مثبت

Anticipate 

Effecienty (Cri75) 2/6  6 2/6-  X2=4 
A2= (P2 * X2) + Y2 

A1= (1 * 4) +0 =4 

Maintainability (Cri76) 2/6  6 2/6-  X2 =3 
A1= (P1 *X1) + Y1 

A2= (0.93 * 3) + 0 =2.79 

Self-Awareness (Cri77) 2/6  6 2/6-  X 1 =3 A1= (P1 *X1) + Y1 

A3 =(0.52 * 3) + 0 = 1.56 

Context-Awareness (Cri78) 2/6  6 2/6-  X4=3 A4= (P4 *X4) + Y4 
A4 = (0.76 * 3) +0 = 2.28 

بندی آنالیزجمع  If ((ai) /0) > 5/6  then success else faile        1.063 / 13 = 0.81       SUCCESS 

ويژگی ) یفیکفاکتور 

 انطباقی(
 ذارتأثیرگمعیار )ويژگی کیفی/انطباقی( 

 ریاضريب تأثیر مع (Yi) یمعمارتأثیر سبک 

  در فاکتور
 بندیجمع

 منفی ندارد مثبت

Termination 

Complex- behavior (Cri14) 2/6  6 2/6-  X2 =4 T2= (P1 * X2) + Y2 

T1= (0.77 * 4)+0 = 3.08 

Performance (Cri15) 2/6  6 2/6-  X1 =3 T1= (P2 * X1) + Y1 

T2= (0.78 * 3) + 0 = 2.34 

بندیجمع  If ((Ti) /Xi) > 5/6  then success else faile     5.42 / 7=  0.77      SUCCESS 
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 فاکتور کیفی پايداریسنجش ( خ

 

 یامیخود التفاکتورکیفی  سنجش د(

 

 

 

 یخود حفاظتفاکتور کیفی سنجش  ذ(

 

 

 

 

 

 

ويژگی ) یفیکفاکتور 

 انطباقی(
 تأثیرگذارمعیار )ويژگی کیفی/انطباقی( 

 تأثیرضريب  (Yi) یمعمارسبک  تأثیر

در فاکتور معیار  
 بندیجمع

 منفی ندارد مثبت

Stability 

Modification (Cri1) 2/6  6 2/6-  X2 =4 
S2= (P2 * X2) + Y2 

S1 =(0.8 * 4) + 0/1 = 3.3 

Sensitive (Cri2) 2/6  6 2/6-  X1 =3 
S1= (P1 * X1) + Y1 
S2= (1 * 3) +0 =3 

Anticipate (Cri3) 2/6  6 2/6-  X1 =3 
S1= (P1 * X1) + Y1 

S3= (0.78 * 3)+0 =2.34 

Performance (Cri4) 2/6  6 2/6-  X4 =4 
S4= (P4 * X4) + Y4 

S4= (0.78 *4)  +0= 3.12 

Intergrity (Cri5) 2/6  6 2/6-  X5 =3 
S5= (P5 * X5) + Y5 

S5=(0.63 * 3)+0 =1.89 

Safety (Cri6) 2/6  6 2/6-  X0 =2 
S0= (P0 * X0) + Y0 

S6= (0.8 * 2)+ 0.1=1.7 

Security (Cri7) 2/6  6 2/6-  X7 =2 
S7= (P7 * X7) + Y7 

S7 =(0.85 * 2)+0=1.7 

بندیجمع  If (((si) /Xi) > 5/6  then success else faile    17.05 / 21 = 0.81     SUCCESS 

 )ويژگی یفیفاکتور ک

 (انطباقی
 ذار( تأثیرگانطباقیمعیار )ويژگی کیفی/

 تأثیرضريب  (Yi) یسبک معمار تأثیر

 ردر فاکتو معیار
 بندی جمع

 منفی ندارد مثبت

Self-healing 

Maintability (Cri65) 2/6  6 2/6-  X2 =4 
Sh2= (P2 *X2) + Y2 

Sh1= (0.93 * 4) +0 =3.72 

Reliability (Cri66) 2/6  6 2/6-  X1 =4 Sh1= (P1 *X1) + Y1 

Sh2= (0.7 * 4) + 0= 2.8 

Avaibility (Cri67) 2/6  6 2/6-  X1 =4 
Sh1= (P1 *X1) + Y1 

Sh3= (0 * 4)+ 0 =0 

بندیجمع  If (((Shi)) /Xi) > 5/6  then success else faile    6.72 / 12=  0.56     SUCCESS 

)ويژگی  یفیفاکتور ک

 (انطباقی
 ذار( تأثیرگانطباقیمعیار )ويژگی کیفی/

 تأثیرضريب  (Yi) یسبک معمار تأثیر

 در فاکتور یارمع
 بندی جمع

 منفی ندارد مثبت

Self-protect 

Portability (Cri68) 2/6  6 2/6-  X2 =3 
Sp2= (P2 * X2) + Y2 

Sp1= (0.63 * 3) +0= 1.89 

Functionality (Cri69) 2/6  6 2/6-  X1 =3 Sp1= (P1 * X1) + Y1 

Sp2= (0.87 * 3)+ 0= 2.61 

بندی آنالیزجمع  If ((Spi) /Xi) > 5/6  then success else faile     4.5  / 6= 0.75     SUCCESS 
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 ینگیخود بهفاکتورکیفی سنجش ر( 

 

 

 

 

 یکربندیخود پفاکتور کیفی سنجش ز( 

 

 

 

 

 

 فاکتورکیفی کم از حد خارج شدنسنجش ژ( 

 

 

 

 

 فاکتور کیفی زمان استقرار کوتاهسنجش س( 

 

 

 

 

ی )ويژگ یفیفاکتور ک

 (انطباقی

( یمعیار )ويژگی کیفی/انطباق

 تأثیرگذار

 تأثیرضريب  (Yi) یسبک معمار تأثیر

 در فاکتور معیار
 بندی جمع

 منفی ندارد مثبت

Self-

optimization 

Effcienty (Cri70) 2/6  6 2/6-  X2 =4 
So2= (P2 *X2) + Y2 

So1= (1 * 4) +0 = 4 

Maintainability (Cri71) 2/6  6 2/6-  X1 =3 So1= (P1 *X1) + Y1 

So2= (0.93 * 3) + 0= 2.79 

Functionality (Cri72) 2/6  6 2/6-  X1 =4 So1= (P1 *X1) + Y1 

So3= (0.87 * 4) + 0= 3.48 

بندی آنالیزجمع  If ((Soi) /Xi) > 5/6  then success else faile      10.72  / 11= 0.93     SUCCESS 

 یفیفاکتور ک

 (انطباقی)ويژگی 
 ذار( تأثیرگانطباقیمعیار )ويژگی کیفی/

 تأثیرضريب  (Yi) یسبک معمار تأثیر

 در فاکتور معیار
 بندی معج

 منفی ندارد مثبت

Self-

configure 

Maintainability (Cri61) 2/6  6 2/6-  X2=4 
Sc2= (P2 * X2) + Y2 

Sc1= (0.93 * 4)+ 0= 3.72 

Usability (Cri62) 2/6  6 2/6-  X1 =4 Sc1= (P1 *X1) + Y1 
Sc2= (0.75*4)+0.1= 3.1 

Functionality (Cri63) 2/6  6 2/6-  X1 =3 Sc1= (P1 * X1) + Y1 

Sc3= (0.87*3)+0= 2.61  

Portability (Cri64) 2/6  6 2/6-  X4 =4 Sc4= (P4 * X4) + Y4 

Sc4= (0.63 * 4)+0= 2.52 

بندیجمع  If (((Sci) /Xi) > 5/6  then success else faile        11.95 /15 = 0.79     SUCCESS 

 ويژگی) یفیکفاکتور 

 انطباقی(

معیار )ويژگی کیفی/انطباقی( 

 تأثیرگذار

 تأثیرضريب  (Yi) یمعمارسبک  تأثیر

در فاکتور معیار  
 بندیجمع

 منفی ندارد مثبت

small overshoot 

Performance (Cri8) 2/6  6 2/6-  X1=4 
So1= (p1 * x1) + y1 

So1=(0.78 * 4) +0= 3.12 

Complex-behaviour (Cri9) 2/6  6 2/6-  X2=4 
So2 = (p2 * x2) + y2 

So2=(0.77 * 4) + 0 = 3.08 

بندیجمع  If (((soi) /Xi) > 5/6  then success else false     6.02/8= 0.75       SUCCESS  

گی ويژ) یفیکفاکتور 

 انطباقی(
تأثیرگذارطباقی( معیار )ويژگی کیفی/ان  

 (Yi) یمعمارسبک  تأثیر
معیار تأثیرضريب   بندی جمع 

 منفی ندارد مثبت

 Short settling 

time 

Decision-make time (Cri10) 2/6  6 2/6-  X2=4 
Sst2= (P2 * X2) +Y2 

Ss1=(0.88 * 4)+0 = 3.52 

Sensitive (Cri11) 2/6  6 2/6-  X1=4 Sst1= (P1 * X1) + Y1 

Ss2=(1 * 4) + 0=4 

Small overshoot (Cri12) 2/6  6 2/6-  X1=3 
Sst1= (P1 * X1) + Y1 

Ss3= (0.75*3)+0 = 2.25 

Performance (Cri13) 2/6  6 2/6-  X4=4 
Sst4= (P4 * X4) + Y4 

Ss4= (0.78 * 4)+0 =3.12 

بندی آنالیزجمع  If (( ssti) /Xi) > 5/6  then success else faile     12.89/15= 0.85       SUCCESS 
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 فاکتور کیفی سازگاریسنجش ش( 

 

 

 

 

 

 فاکتور کیفی سطح خودتطبیقیسنجش ص( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فاکتور کیفی صحت تصمیمات اتخاذیسنجش ض( 

 

 

 

 

 

 

 یفیکفاکتور 

 ويژگی انطباقی()

معیار )ويژگی کیفی/انطباقی( 

 تأثیرگذار

 تأثیر ضريب (Yi) یمعمارسبک  تأثیر

 در فاکتور معیار
 بندی جمع

 منفی ندارد مثبت

Consistency 

Complex behavior 

(Cri27) 
2/6  6 2/6-  Y2 =3 

C2= (P2 *  X2) + Y2 

C1= (0.77 * 3) + 0= 2.31 

Reliability (Cri28) 2/6  6 2/6-  Y1 =3 C1= (P1 *  X1) + Y1 

C2=(0.7 * 3)+0 =2.1 

Intergrity (Cri29) 2/6  6 2/6-  Y1 =4 
C1= (P1 *   X1) + Y1 

C3= (0.63 * 4) +0= 2.52 

Maintainability (Cri30) 2/6  6 2/6-  Y4 =3 
C4= (P4 *  X4) + Y4 

C4=(0.93 * 3) + 0 =2.79 

بندی آنالیزجمع  If (( ( Ci) - C2 ) /Xi) > 5/6  then success else faile      9.72 / 13 =  0.74 

 ییففاکتور ک

)ويژگی 

 (انطباقی

 رگذار( تأثیانطباقیمعیار )ويژگی کیفی/
 (Yi) یارسبک معم تأثیر

 بندی جمع ارمعی تأثیرضريب 

 منفی ندارد مثبت

Level of  

autonomy 

Context awareness (cri45) 2/6  6 2/6-  X2=3 
Loa2= (P2 *X2) + Y2 

Loa1=(0.76 * 3)+0 =2.28 

Self configure (cri46) 2/6  6 2/6-  X1=3 Loa1= (P1 *X1) + Y1 

Loa2= (0.69 * 3)+0 = 2.07 

Self healing (cri47) 2/6  6 2/6-  X1=4 Loa1= (P1 *X1) + Y1 

Loa3= (0.5 * 4)+0= 2 

Self awareness (cri48) 2/6  6 2/6-  X4=4 Loa4= (P4 *X4) + Y4 

Loa4= (0.52 * 4)+0 = 2.08 

Self protect (cri49) 2/6  6 2/6-  X5=4 Loa5= (P5 *X5) + Y5 

Loa5= (0.5*4)+0 =2 

Self optimisition (cri50) 2/6  6 2/6-  X0=4 Loa0= (P 0* X0) + Y0 

Loa6= (0.77 * 4) +0 = 3.08 

Openness (cri51) 2/6  6 2/6-  X7=4 Loa7= (P7*X7) + Y7 

Loa7=(0.63 * 4)+0= 2.52 

Anticipation (cri52) 2/6  6 2/6-  X8=4 Loa8= (P8 *X8) + Y8 

Loa8= (0.78 * 4) +0 = 3.12 

بندی آنالیزجمع  If (( Loai) /Xi) > 5/6  then success else faile       17.15/30=  0.57 

)ويژگی  یفیفاکتور ک

 (انطباقی
 ( تأثیرگذارانطباقیمعیار )ويژگی کیفی/

 تأثیرضريب  (Yi) یسبک معمار تأثیر

 معیار
 بندی جمع

 منفی ندارد مثبت

Accuracy decision 

make 
Knowledge information (Cri60) 2/6  6 2/6-  X2=4 

Ad2= (P2 *X2) + Y2 

Ad1=(1 * 4) +0 =4 

بندی آنالیزجمع  If ((Adi) /Xi) > 5/6  then success else faile     4/4=1      SUCCESS 

213 



 

   

 

 

 فاکتور کیفی هزينهسنجش ط( 

 

 

 

 

 

 یريپذاسیمقفاکتور کیفی سنجش ظ( 

 

 

 

 

 فاکتور کیفی استحکامسنجش ع( 

 

 

 

 

 

 سرعت پاسخگويیفاکتور کیفی سنجش غ( 

 

 

 

 

 یفیکفاکتور 

 ويژگی انطباقی()
 یار )ويژگی کیفی/انطباقی( تأثیرگذارمع

 تأثیر ضريب (Yi) یمعمارسبک  تأثیر

 معیار
 بندی جمع

 منفی ندارد مثبت

Cost 

Performance (Cri37) 2/6  6 2/6-  X2=4 
C2= (P2 *X2) + Y2 

C1=(0.78 * 4) +0= 3.12 

Level of automate (Cri38) 2/6  6 2/6-  X1=3 C1= (P1 *X1) + Y1 

C2= (0.57*3)+0= 1.71 

Small overshoot (Cri39) 2/6  6 2/6-  X1=4 C1= (P1 *X1) + Y1 

C3= (0.75*4)+0= 3 
Self-optimization (Cri40) 2/6  6 2/6-  X1=0 C4= (P4 *X4) + Y4 =0 

بندی آنالیزجمع  If ((Ci) /Xi) > 5/6  then success else faile     7.87 / 11= 0.71    SUCCESS 

ی ويژگ) یفیکفاکتور 

 انطباقی(

معیار )ويژگی کیفی/انطباقی( 

 تأثیرگذار

 تأثیر ضريب (Yi) یمعمارسبک  تأثیر

معیار در 

 فاکتور

 بندی جمع

 منفی ندارد مثبت

Scalability 

Small overshoot (Cri31) 2/6  6 2/6-  X2=4 
SC2= (P2 *X2) + Y2 

SC1= (0.75 * 4)+0 =3 

Performance (Cri32) 2/6  6 2/6-  X1=4 
SC1= (P1 *X1) + Y1 

SC2= (0.78 * 4)+0= 3.12 

بندی جمع  If ((SCi) /Xi) > 5/6  then success else faile      6.12/8= 0.76      SUCCESS 

 یفیکفاکتور 

 ويژگی انطباقی()
 ژگی کیفی/انطباقی( تأثیرگذارمعیار )وي

 تأثیر ضريب (Yi) یمعمارسبک  تأثیر

در  معیار

 فاکتور

 بندی جمع

 منفی ندارد مثبت

Robustness 

Stability (Cri55) 2/6  6 2/6-  X2=4 
R2= (P2 *X2) + Y2 

R1=(0.81 *4)+0=3.24 

Short settling time (Cri56) 2/6  6 2/6-  X1=3 R1= (P1 *X1) + Y1 

R2= (0.85*3)+0=2.55 

Small overshoot (Cri57) 2/6  6 2/6-  X1=4 R1= (P1 *X1) + Y1 

R3=(0.75*4)+0=3 

Safety (Cri58) 2/6  6 2/6-  X4=4 
R4= (P4 *X4) + Y4 

R4= (0.8*4)+0=3.2 

Availibity (Cri59) 2/6  6 2/6-  X5=4 R5= (P5 *X5) + Y5 

R5=(0*4)+0=0 

بندی آنالیزجمع  If (((Ri) /Xi) > 5/6  then success else faile   11.99 / 15=  0.79   SUCCESS 

ی ويژگ) یفیکفاکتور 

 انطباقی(

معیار )ويژگی کیفی/انطباقی( 

 تأثیرگذار

 رتأثی ضريب (Yi) یمعمارسبک  تأثیر

 معیار
 بندی جمع

 منفی ندارد مثبت

Speed of 

automate 

response 

Stability (Cri41) 2/6  6 2/6-  X2=3 
Sar2= (P2 *X2) + Y2 

Sa1=(0.81 * 3)+0= 2.43 

Short settling time (Cri42) 2/6  6 2/6-  X1=4 Sar1= (P1 *X1) + Y2 

Sa2= (0.85*4)+0= 3.04 

بندی آنالیزجمع  If ((sari) /Xi) > 5/6  then success else faile    5.47 / 7= 0.78     SUCCESS 
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 فاکتور کیفی درجه خودتطبیقیسنجش ف( 

 

 

 

 

 فاکتور کیفی پیشگیری از خطاسنجش ق( 

 

 

 

 

 فاکتور کیفی دقت و صحتسنجش ک( 

 

 

 

 

 

 

 

 

اکتورهای ف یرگذاریتأثنحوه  در اين شکل  داده شده است. نشان ،کیفی یفاکتورها نتايج ارزيابی تمامی 26-0در شکل    

در اين شکل قابل مشاهده  بر روی يکديگر که در فصل چهارم و در مدل کیفی مقدماتی به آن اشاره شده بود،کیفی 

ی ويژگ) یفیکفاکتور 

 انطباقی(

معیار )ويژگی کیفی/خود 

 تطبیقی( تأثیرگذار

 تأثیر ضريب (Yi) یمعمارسبک  تأثیر

 معیار
 بندی جمع

 منفی ندارد مثبت

Degree of 

automate 

Correctnesss 

(Cri53) 
2/6  6 2/6-  X2=4 

Da2= (P2 *X2) + Y2 

Da1= (0.74*4)+0 = 2.96 

Anticipate (Cri54) 2/6  6 2/6-  X1=3 Da1= (P1 *X1) + Y1 

Da2( 0.78 * 3)+0 = 2.34 

بندی آنالیزجمع  If (((Dai)-Da1 ) /Xi) > 5/6  then success else faile     5.3 / 7=  0.75 

 یفیکتور فاک

ويژگی خود )

 تطبیقی(

معیار )ويژگی کیفی/خود 

 تطبیقی( تأثیرگذار

 تأثیر ضريب (Yi) یمعمارسبک  تأثیر

در  معیار

 فاکتور

 بندی جمع

 منفی ندارد مثبت

Failure 

avoidance 

Anticipate (Cri43) 2/6  6 2/6-  X2=4 
Fa2= (P2 *X2) + Y2 

Fa1= (0.78 * 4)+0 = 3.12 

Safty (Cri44) 2/6  6 2/6-  X1=3 Fa1= (P1 *X1) + Y1 

Fa2= (0.8 * 3)+ 0=2.4 

بندی آنالیزجمع  If ((Fai) /Xi) > 5/6  then success else faile         5.52 / 7=  0.78      SUCCESS 

 یفیکفاکتور 

ويژگی )

 انطباقی(

معیار )ويژگی کیفی/انطباقی( 

 ثیرگذارتأ

 تأثیرضريب  (Yi) یمعمارسبک  تأثیر

در فاکتور معیار  
 بندیجمع

 منفی ندارد مثبت

Accuracy 

Context awareness (Cri16) 2/6  6 2/6-  X2=4 
A2= (P2 *X2) + Y2 

A1=(0.76 * 4)+0=3.04 

Self configure (Cri17) 2/6  6 2/6-  X1=3 A1= (P1 *X1) + Y1 

A2=(0.69 * 3)+0=2.07 

Self healing (Cri18) 2/6  6 2/6-  X1=4 A1= (P1 *X1) + Y1 

A3=(0.5 *4)+0=2 

Self awareness (Cri19) 2/6  6 2/6-  X4=4 A4= (P4 *X4) + Y4 

A4=(0.52*4)+0=2.08 

Self protect (Cri20) 2/6  6 2/6-  X5=4 A5= (P5 *X5) + Y5 

A5=(0.57 *4)+0=2.28 

Self optimisition (Cri21) 2/6  6 2/6-  X0=3 A0= (P0*X0) + Y0 

A6=(0.77 * 3)+0=2.31 

Openness (Cri22) 2/6  6 2/6-  X7=4 A7= (P7 *X7) + Y7 

A7=(0.63*4)+0=2.52 

Anticipation (Cri23) 2/6  6 2/6-  X8=3 A8= (P8 *X8) + Y8 
A8= (0.78 * 3)+0= 2.34 

Performance (Cri24) 2/6  6 2/6-  X3=3 A3= (P3 *X3) + Y3 
A9= (0.78 *3)+0=2.34 

Security (Cri25) 2/6  6 2/6-  X26=4 A26= (P26 *X26) + Y26 
A10=(0.85*4)+0=3.4 

Accuracy decision make 

(Cri26) 
2/6  6 2/6-  X22=4 A 22 = (P22 *X22) + Y22 

A11=(1*4)+0=4 

بندی آنالیزجمع  If (((si) /(X i) > 5/6  then success else faile      28.38/ 40=  0.7        SUCCESS 
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 ولقبقابل تقريباًانطباقی  اتیخصوص نظر برآورده سازی از مورد نظرطراحی پروژه  ،گرددیمکه مشاهده  همان طورت. اس

  بیشتر خصوصیات انطباقی را اجابت نمايد. توانستهبوده و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یبندجمع 0-0

ستفاده قرار گرفته است. در زير چند نمونه از ، مورد اشدهیطراحابزار  یهاتیقابلمطالعه موردی به منظور نشان دادن    

 :شودیمبیان  یامطالعهد راهداف استفاده از مو

 .پیشنهادی یارهایمعبودن  يیاجراالف( بررسی عملی و 

 .ب( پیدا کردن نقاط قوت و ضعف روش به منظور بهبودی آن

 .شدهخواستهکنترل دقت روش پیشنهادی در سنجش موارد پ( 

 .هاپروژهروش برای استفاده در تمامی  یريپذمیتعمبلیت قا نج( نشان داد

 :  نتیجه ارزيابی مورد مطالعه  26-0شکل  
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 یریگجهینتو  یبندجمعفصل هفتم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 مقدمه 7-2

نموده و هنگامی که اين رفتارها در جهت  یابيارز، سیستم هايی هستند که رفتار خود را قیخود تطبسیستم های    

ق با . در اين تحقیدندهیميا کارايی باالتری ممکن باشد اين رفتارها را تغییر  نباشد و افزارنرمبرای  شدهنییتعاهداف 

اين  .گرددارائه  یشنهادیپ یهاطرحتوجه به اهداف و مقاصد اين نوع سیستم ها سعی شد ابزاری برای سنجش و ارزيابی 

معماری و  یهاطرحاس از مبتنی بر مدل کیفی و با اقتب یقیتطب ریغارزيابی سیستم های  یهاروشروش همانند 

 انطباقی مشخص نموده است. یهایژگيومستندات فاز طراحی معیارهايی برای سنجش 

ارهای به عنوان ک توانندیمکه  يیهادهيا سپس ،پرداخته هاروشدر اين فصل ابتدا به مقايسه روش پیشنهادی با ساير    

در اين تحقیق مورد  شدهانجامی هاتیفعالحاصل از مجموعه در انتها نتايج و معرفی خواهند شد  ،ده صورت پذيردآين

 . ردیگیمبررسی قرار 

 هاروشمقايسه با ساير  7-1

، الويت بمراتسلسلهاين  .دندهیمرا به ما  یافزارنرماز خصوصیات کیفی سیستم های  یمراتبمدل های کیفی، سلسله    

بر روی  هاصهیخص یريرپذیتأثرد ارزيابی قرار گیرند و همچنین مو ستيبایماز سیستم که  يیهاجنبهخصوصیات کیفی، 

ت جامعی اندبناشدهارزيابی که مبتنی بر مدل های کیفی  یهاروشگفت  توانیم. از اين رو دهندیمنشان  يکديگر را

ن آقای چ و روش لئوآقای  یهاروشارزيابی دارند. برتری روش پیشنهادی نسبت به  یهاروشباالتری نسبت به ساير 

 .باشدیم یقیخود تطباستفاده از مدل کیفی برای سیستم های 

ارزيابی کمی که  یهاروشباشد.  رگذاریتأثاز آن  حاصلدر خروجی  تواندیم رديپذیمنوع ارزيابی که صورت    

 یریگاندازه کیفی و غیرقابل یهایخروجارزيابی کیفی که  یهاروشدر مقابل  عددی و قابل اندازه دارند یهایخروج

و ، ترکیبی از اين دکدامو نقاط قوت و ضعف هر  هايیتوانا توجه بهبا  ،بیشتری دارند. در روش پیشنهادی دقت دهندیم

 مبتنی بر سناريو روشی روش ارزيابی وکمی  کامالًروشی  در مقابل روش ارزيابی تجربی، ، ولیشد یریکارگبهروش را 

 .باشدیمروش پیشنهادی  یهایبرتراز  که اين باشدیمکیفی  کامالً

قرار گیرند: اول اينکه اين متريک ها  مورد توجهاز دو جهت  ستيبایم دنشویممتريک هايی که برای ارزيابی استفاده    

 بی در حالد که ارزيانباش زمانیمتناسب با  شدهاستفادهباشند و دوم اينکه متريک های  یریکارگبهو قابل  استفادهقابل

 به اين دلیل مياکردهاستفاده  طراحیروش پیشنهادی از متريک های معمارانه و مبتنی بر مستندات ما در انجام است. 
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ا ام؛ باشندیمو بهترين متريک ها در اين فاز مستندات طراحی  رديپذیمارزيابی در زمان طراحی سیستم صورت  که

  .اندننمودهمتريک ارزيابی ارائه  هگونچیه و آقای لئوچن  ی، آقاآقای مک کن یهاروش

 کارهای آينده 7-1

 رمعیارها و فاکتو یهایرگذاریتأثمدل کیفی دقت بسیاری صورت گرفته و در انتخاب ارتباط و  ارائهالف( اگر چه در    

ود مدل را بهب انطباقی جديد، اين یهایژگيوبا مطالعه مقاالت و شناخت کافی از  توانیمبسیاری شده، اما باز هم  توجه

از اين پازل با اضافه شدن حداقل  یاگوشهاين مدل کیفی را همچون پازلی دانست که هربار  توانیمو تکمیل تر کرد. 

 .گرددیميک ارتباط تکمیل 

که برای  ATAM همانند تنی بر سناريوی ارزيابی مبهاروشبا اضافه کردن  اول در مرحله میتوانیمب( از طرفی    

اولیه را تشخیص دهیم و در مرحله دوم با  یهایازمندینحاصله از  یهاسکير، شودیم استفاده افزارنرممعماری ارزيابی 

 بپردازيم. یقیخود تطب، به ارزيابی سیستم مهم ریغ یهایژگيو کنار گذاشتنو  هاسکيرشناخت 

 ودخ های ارزيابی برای معیارهای کیفی کيمتر انطباقی و یهایژگيوبرای  شدهارائهو توسعه معیارهای  ( گسترشپ   

 تحقیقی جديد در آينده باشد. نهیزم تواندیم

 یریگجهینت 7-4

و  زارافنرمدر معماری  هاآنو نحوه تحلیل و ارزيابی  کیفی یهایژگيونتايج حاصل از اين تحقیق در راستای تعیین    

 :گرددیمونه از نتايج حاصل از اين تحقیق در زير بیان . چند نمباشدیم قیخود تطببرای سیستم های مستندات طراحی 

 کیفی در سطح مستندات طراحی یهایژگيوالف( بررسی و تحلیل 

 یقیخود تطبارزيابی سیستم های  یهاروشب( تحلیل و بررسی 

 یقیخود تطبپ( طراحی مدل کیفی برای سیستم های 

 انطباقی یهایژگيوبر  رگذاریتأثت( طراحی و پیشنهاد معیارهای کیفی 

 واقعی و عملی یهاپروژهت( کاربردی بودن روش پیشنهادی در 
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Abstract 

Variation is inseparable element of word today.Combined with the complexity of the 

issue has drawn attention of autonomous systems. The systems which have been inspired 

bu the human body, its ability to adapt to changing internal and external environment. If 

this is done properly, will lead to better outcomes and more satisfied users. 

In this regard, experts and scholars, most efforts have focused on the development of 

autonomous systems under discussion have been evaluated. However , to understand the 

success of a system,it is necessary to evaluate it. For assessment should determine the 

appropriate criteria and , based on that measure sustem performance and determining 

whether the matching system has outperformed its release has not been implemented or 

not. Today, the main concerns in the design of systems stakeholder acceptability of the 

system compared to a non-adaptive system. It can be satisfying to the financial aspect of 

the project design and operational aspects of the system, how much needs to be fixed. 

Because one of the main concern, which is adaptive validation procedure to ensure that 

your system is operating properly matching is done and users can trust it. To evaluate 

these system, several framework and methodologies are introduced. In the paper we 

investigate the non-adaptive system of evalution method and ideas from them, try a 

technique brrowed from the methods for assessing the each criterion. 
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