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چكيده
در این مطالعه به منظور تعیین میزان توجّه بصری کاربران به منوی راست و به منوی چپ صفحات وب شاخص تعداد خیرگيها
روی منوی راست و منوی چپ با استفاده از دستگاه ردیاب چشم سنجیده شد تا مشخص گردد که کدام منو به لحاظ توجّه
بصری برای کاربران در ارجحیت قرار دارد .روش116 :صفحۀ حاوی دو منوی راست و چپ در قالب  3مجموعۀ فارسي -انگلیسي و
انگلیسي -فارسي برای  30آزمودني نمایش داده شد و آزمودنيها ملزم به یافتن یک لغت در منوها بودهاند .دادههای مربوط به
تعداد خیرگيهای کاربران روی هر منو که نشاني از میزان توجّه بصری آنها به آن منو بود با استفاده از دستگاه ردیاب نگاه ثبت و
جمع آوری شد .یافتهها :تعداد کل خیرگيهای کاربر بر منوهای مجموعۀ انگلیسي با توجّه به جهت چینش منوها (راست یا چپ)
متفاوت نبود .اما تعداد کل خیرگيهای کاربر بر منوهای مجموعۀ فارسي ،مجموعۀ فارسي -انگلیسي و به طور کلي در مجموع همۀ
صفحات سه مجموعه با توجّه به جهش چینش منوها (راست یا چپ) متفاوت و روی منوی راست بیش از منوی چپ بود.
نتیجهگیری :با توجّه به بیشتر بودن تعداد خیرگيها روی منوی راست در این مطالعه و مزیتهای اثبات شدة منوی راست و
همین طور به دلیل آن که تا به حال مزیت قابل پیشبیني بودن منوی چپ چین در فرهنگهایي بوده است که زبان مادریشان از
چپ به راست خوانده ميشود و اینکه نتایج مطالعات پیشین پیرامون سرعت باالی انجام تکالیف و تعامل با منوی چپ چین،
متناقض است ،ميتوان به طراحان وب سایتها توصیه کرد که در طراحي وب سایتهای بومي از منوی راست چین استفاده کنند.
واژههاي کليدي :توجّه بصری ،دستگاه ردیاب چشم ،صفحات وب ،منو.

 .1مقدمه
اندازه گیری از ملزومات اولیه پروژههای نرمافزاری مييباشيد.
آنچه که قابل اندازهگیری نباشد قابل کنترل و در نتیجه قابل
مدیریت علمي و دقیق نیز نمي باشد .ميدیریت پيروژه بيدون
اندازهگیری تبدیل به مدیریت حسي ،غیرعلم ی و غیر دقیق
ميشود .حتي در صورتیکه پروژه موفق باشد ،موفقیت آن در

بعد مدیریتي بصورت آگاهانه قابيل تکيرار نمييباشيد .ميدیر
پروژه باید بتواند اهداف کیفي و پیشرفت پروژه را به سنجهها
یا پارامترهای قابل اندازهگیيری تبيدیل نمایيد و آنهيا را در
طول پروژه اندازهگیری نماید.

@msh89102003
نویسندة عهدهدار مکاتبات :مهرداد شهسواری yahoo.com
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پیچیدگي باال ،سرعت کم و پائین بودن دقت ابزارهای
خودکار تخمین پروژه نرمافزاری ،تخمین اندازه ،تالش ،زمان
و هزینه بصورت تجربي و قیاسي انجام ميگردد.
هدف و سوال اصلي این تحقیق این است که چگونه ميتوان
روشي اولیه جهت تخمین پروژههای نرمافزاری تراکنشي
ارایه نمود که در یکي از زمینههای سرعت ،دقت و یا سادگي
نسبت به سایر روشهای موجود بهتر باشد؟

تخمین اندازه محصول ،کلیدیترین ورودی فرایند تخمین
پروژه ميباشد .در صورتي که تخمین اندازه محصول درست
نباشد ،زمانبندی انجام شده دور از واقعیت خواهد بود.]1[ .
روشهای تخمین پروژههای نرمافزاری اغلب براساس
اطالعات پروژههای قبلي و پایان یافته ميباشند .پژوهشگران
و مهندسین ،اطالعات پروژهها را مطالعه کرده و معادالت و
رابطههایي را ارایه نمودهاند .برخي از رابطه ها خیلي ساده و
برخي دیگر پیچیده مي باشند .در مجموع هیچکدام با همه
پروژههای پایان یافته قبلي کامالً مطابق نیستند .آنها بیشتر
به طور احتمالي و براساس رابطههایشان حجم کار درخواست
شده برای پروژه را پیشگویي ميکنند[.]5
صدها روش تخمین نرمافزار مستند وجود دارد که برخي از
آنها هزینه نرمافزار را تخمین ميزنند .در بیشتر موارد
تخمین دارای تنوع وسیعي از ورودیها بوده و خروجي آن
نیروی انساني است .بسیاری از روشها نیز از یک رابطه
تحلیلي براساس کنترلکنندههای هزینه (که به نوعي
خصوصیات و مشخصات پروژه مانند اندازه سامانه ،حوزه
سامانه ،پیچیدگي و روش توسعه هستند) استفاده ميکنند
[.]5

 .3ادبيات پژوهش
پاول کيومبز 1در رابطيه بيا تخميین پيروژههيای نيرمافيزاری
ميييگویييد" :هييیچ کييس تخمييینزدن را دوسييت نييدارد.
تخمین زدن در شغل ما بي اجرترین کاری است که ميتيوان
انجام داد_ قبول مسوولیت سنگیني است برای کاری دشيوار
و دقیق .اگر دنبال درخشیدن هستید از تخميینزدن پرهیيز
کنید.]3[ ".
با وجودی که تخمین از نظر مفهوم چیز سادهای است اما در
حقیقت بسیار پیچیده است .میزان موفقیت تخمین نرمافزار
در صورت استفاده از ابزارهای تخمین بسیار بیشتر از
روشهای تخمین دستي ميباشد .از طرفي ابزارهای تخمین
نرمافزار تجاری نیز بدون نقص نیستند و حتي ميتوانند
نادرست هم باشند .اما ابزارهای خودکار اغلب از نظر دقت و
همیشه از نظر سرعت بينقصتر از تخمینهاى انساني مي
باشند.
در مجموع هیچ یک از روشهای تخمین عاری از خطا
نیستند .بهترین روش رایج برای تخمین هزینه نرمافزار
استفاده ترکیبي از ابزارهای تخمین هزینه نرمافزار به همراه
ابزارهای مدیریت پروژه نرمافزاری زیر نظر مدیران با تجربه
پروژههاى نرمافزاری و متخصصین تخمین ميباشد.]4[ .
سه روش بنیادی و مطرح در تخمین پروژههای نرمافزاری
روش تحلیل درجه عملکردی ،2روش کوکومو به نام "مدل
هزینه ساخت" و روش تخمین درجه موردکاربرد 3ميباشند

 .2بيان مساله
امروزه تعداد زیادی از پروژههای نرم افيزاری در کشيور ميا از
نظر زمان ،هزینه و رفع تميام نیازهيای مشيتری ،بيا مشيکل
روبرو شده و در نهایت با لغو شدن و شکسيت پيروژه مواجيه
ميشوند .درصد بياالیي از پيروژههيای نيرمافيزاری در هميان
مراحل ابتدایي کار و پس از تحلیل نیازمنيدیهيا بيه دالیيل
گوناگون با مشکل مواجه ميگردند.
به همین دلیل توجه به پروژههایي که به موقع به پایان
رسیدهاند ميتواند کمک بزرگي در جلوگیری از شکست
پروژه در میان راه باشد.
البته حتي پروژههای موفق نیز در نحوة رسیدن به این مرحله
یعني از شکست تا موفقیت ،با هم متفاوت ميباشند .یکي از
مهمترین تفاوتها نحوة رسیدن آنها به زمانبندی ،هزینه و
منابع پیشبیني شده وکیفیتي است که در ابتدای کار
تخمین زده ميشود.
متاسفانه در کشور ما با وجود جایگاه باالی تخمین و میزان
تاثیرگذاری آن بر میزان موفقیت پروژههای نرمافزاری ،بدلیل

1. Paul Coombs
)2. Function Point Analysis (FPA
)3. Usecase Point (UCP

58

ارائه یک روش اولیه جهت تخمین پروژههای نرمافزاری مبتني بر تراکنش منطقي

عملکردی مشخص ميکنند .در این راستا میيزان پیچیيدگي
عملگرها ،11میزان بزرگي سناریوی موردکياربرد ،فاکتورهيای
محیطي و فاکتورهای تکنیکي مطرح ميشود [.]7

که در ادامه شرح مختصری از هرکدام به طور جداگانه بیان
ميگردد.
 .4روش تحليل درجه عملكردي
زیرسياخت4

 .7سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته

در این روش انيدازهگیيری نيرمافيزار مسيتقل از
توسعه استفاده شده برای آن ميباشد .در روش تحلیل درجه
عملکردی اندازه نرم افزار بر مبنای یک سنجه اختصاصيي بيا
نام " "FunctionPointو با توجيه بيه جيداول منطقيي 5و
تراکنش6های مورد نیاز در نرمافزار ميباشند.
در این روش ،اندازه نرمافزار با تعیین تعداد عملکرد 7تهیه
شده برای کاربر به دست ميآید .اندازهگیری در این روش
مستقل از پایگاه 8توسعه استفاده شده است و نیازمندیهای
عملکردی کاربر 9اساس اندازهگیری هستند [.]4

در سطح داخلي (کشور ایران) تحقیقات زیادی روی تخميین
پروژههای نرم افزاری انجام نشيده اسيت و بيا وجيود جایگياه
باالی آن ،در کتب مهندسي نرم افزار خیليي مختصير بيه آن
اشاره شده است و در بین پایاننامهها و مقالههای موجيود در
سطح دانشگاه هيا نیيز مطاليب زیيادی در رابطيه بيا تخميین
پروژههای نرمافزاری یافت نميشود.
در سطح خارجي هم تا سال  1997روشهایي مانند تحلیل
درجه عملکردی ،مدل هزینه ساخت ،درجه عملکرد
موردکاربرد و غیره ارایه شدهاند ولي از سال  1997به بعد
تحقیقات محققین بیشتر بر اصالح روشهای ارایه شده و
بهبود روشها متمرکز بوده است و ميتوان گفت در این
دوره روش مطرح جدیدی ارایه نشده است .طي این دوره
محققین همواره بدنبال آن بودهاند که بتوانند در چرخه
حیات پروژههای نرمافزاری روشي برای پاسخ به
نیازمندیهای مشتریها در زماني کمتر ارایه دهند و سرعت
تخمین را افزایش دهند.
طي این سالها یک تیم نرمافزاری بنام "تیم راهحلهای
چابک و سریع" شروع به جمعآوری سنجههای جدید
تخمین پروژههای نرمافزاری نموده است [.]2

 .5روش کوکومو به نام "مدل هزينه ساخت"
روش کوکومو وابستگي زیاد به توانيائي ميدیر بيرای تخميین
اندازه نرم افزار دارد .کوکومو برای تخمین انيدازه نيرمافيزار از
روش تخمین درجه عملکردی استفاده ميکند.
در این روش ابتيدا درجيه عملکيردی یيا تعيداد  FPپيروژه
محاسبه ميگردد و پس از محاسبه  FPزبيان برناميهنویسيي
پروژه مشخص و بر اساس آن  LOCپروژه نیز بدست ميآید
[.]9
 .6روش تخمين درجه موردکاربرد
روش تخميین درجييه موردکيياربرد بيه عنييوان روش تخمييین
هزینه و زمان در برخي از ابزارهای مهندسي نرم افيزار کيه از
 UMLبرای مدلسازی استفاده ميکنند ،پيیشبینيي شيده
است .از آنجيایيکيه در دیيدگاه خيدمتگيرا 10کيه اميروزه
مقبولیت و عمومیت بسیاری در مدلسيازی سيامانههيا پیيدا
کرده است ،شناخت سامانهها و تعیین نیازمندیها مبتني بير
تعیین موردهایکاربرد است .لذا مستقیما انيدازه پيروژههيا را
براساس درجه موردکياربرد و بيدون در نظير گيرفتن درجيه

 .8روش پژوهش
از آنجا که هدف این تحقیق ارائه یک روش جدید و افيزایش
دانش جدید در حوزه تخمین پروژههای نرمافزاری است ایين
تحقیق یک تحقیق بنیادی است و از طرفي چون بيه دنبيال
ارایه یک الگوی مناسب و عمليي بيرای تخميین پيروژههيای
نرم افزاری هستیم و الگوی ما در قالب یک نرمافزار کياربردی
پیاده سازی خواهد شد از نظر نوع هدف ،تحقیق ما کياربردی
هم ميباشد.
این تحقیق از نظر روش جمعآوری دادهها از نوع "توصیفي"
ميباشد .تحقیق توصیفي را ميتوان به پنج دسته پیمایشي،

4. Platform
5. Logical file
6. Transaction
7. Functionality
8. Platform
)9. Functional User Requirement (FUR
10. Service Oriented

11. Actor
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همبستگي ،اقدام پژوهي ،بررسي موردی و پس رویدادی
تقسیم کرد که تحقیق حاضر از نوع تحقیق اقدام پژوهي و
بررسي موردی ميباشد.

هستند کيه سیسيتم و پيروژه بایيد از آنهيا پیيروی نمایيد.
نیازمندیها به دو دسته تقسیم ميشوند:
 -1عملکردی :13چه کارهایي باید انجام شود (رفتار سیستم).
سیستم).

ما در این تحقیق مختص تخمین نرمافزارهای تراکنشي و
مبتني بر داده به روشي دست یافتهایم که ورودی مورد نیاز
آن نیازمندیهای عملکردی سامانه ميباشد .این روش
مناسب جهت تخمین در مراحل اولیه پروژه است .هدف از
ارایه این روش رسیدن به یک سنجه مناسب برای
اندازهگیری نرمافزار است که با تعداد خطوط کد تناسب
زیادی داشته باشد و در یکي از زمینههای سادگي ،دقت و
سرعت از سنجههای دیگر بهتر باشد.
روش پیشنهادی ما پس از شناسایي نقاط ضعف و قوت
روشهای موجود ،در راستای تقویت نقاط قوت و رفع نواقص
ارایه گردیده است .این روش کلیه مولفههای موثر در
روشهای دیگر تخمین پروژههای نرمافزاری را مد نظر قرار
ميدهد.

 -2غیرعملکردی :14کارها چگونه باید انجام شوند (صفات

 .9يافتههاي پژوهش

 .10روش تخمين درجه تراکنش

سیستم) [.]1
در نرمافزارهای تراکنشي نیازمندیهای عملکردی کاربران در
قالب دو بخش ورود اطالعات به سامانه و خيرو اطالعيات از
سامانه قرار ميگیرند.
ورود اطالعات به سامانه معادل با تراکنشهای منطقي ثبت
اطالعات و خرو اطالعات از سامانه متناظر با تراکنشهای
منطقي مشاهده اطالعات ميباشد .از طرفي کدهایي که
برآوردهکننده نیازمندی عملکردی سامانه نرمافزاری ميباشند ،در
نهایت منجر به یکي از تراکنشهای منطقي ثبت ،ویرایش ،حذف
و مشاهده اطالعات ميشوند .پس جهت اندازهگیری بخش
عملکردی نرمافزار ميتوان تعداد و ویژگيهای تراکنشهای
منطقي ثبت ،ویرایش ،حذف و مشاهده را طي یک مرحله
تحقق 15از موارد کاربرد استخرا کرد.

منطقی12

 .12فاکتورهاي موثر بر اندازه تراکنشها

در این روش هر مورد کاربرد به تعدادی تراکنش شکسته
ميشود .اندازه هر تراکنش بصورت جداگانه بر اساس
فاکتورهای اندازه تراکنش ( )TSFبه دست ميآید .سپس با
جمع کردن اندازه تراکنشهای هر مورد کابرد ،اندازه هر
مورد کاربرد و در نهایت با جمع کردن اندازه موارد کاربرد،
اندازه کل پروژه به دست ميآید .اندازههای بدست آمده برای
تراکنشها ،موارد کاربرد و کل پروژه بر مبنای سنجه ابداعي
با نام درجه تراکنش منطقي ( )LTPميباشد .در این مقاله
اثبات خواهیم کرد که اندازههای بدست آمده بر اساس این
سنجه (نسبت به سنجه  )UCPهمبستگي بیشتری با اندازه
واقعي نرمافزار (بر اساس سنجه  )KLOCدارد.

برای تخميین انيدازه هير تيراکنش شيش فياکتور مطيابق 0
پیشيينهاد ميييگييردد .ایيين فاکتورهييا بيير اسيياس تحلیييل و
جمع بندی فاکتورهای اسيتفاده شيده بيرای تخميین انيدازه
نرمافزار در روش های دیگر و همچنین تجربه بدست آمدهاند.
در ادامه مقاله نگاشت فاکتورهای پیشنهادی بيه فاکتورهيای
روشهای مطرح دیگر آورده شده است .با توجيه بيه یکسيان
نبودن میزان تياثیر ایين فاکتورهيا در انيدازه تيراکنش ،وزن
پیشنهادی برای هر یک از این فاکتورها نیيز در ایين جيدول
آورده شده است .وزن های پیشنهادی بصورت تجربي و سعي
و خطا بدست آمدهاند.

 .11انواع تراکنشهاي منطقی
نیازمندی ها کارهایي هستند کيه برناميه بایيد انجيام دهيد و
چگونگي آن مهم نیست نیازمندیهيا قابلیيتهيا و شيرایطي

13. Functional
14. Non-Functional
15. Realization

)12. Logical Transaction Point (LTP
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وزن عوامل موثر در انيدازه تيراکنشهيای منطقيي بيه روش
آزمون و خطا به شرح جدول 3به دست آمد.

جدول  .1فاکتورهاي موثر بر اندازه تراکنشها
فاکتور

وزن

توضيح

TSF1

تعداد صفات موجودیت اصلي

5

TSF2

تعداد موجودیت مرتبط با تراکنش

5

TSF3

تعداد ورودی جهت مشاهده اطالعات

5

TSF4

تعداد خروجي در مشاهده اطالعات

1

TSF5

میزان محاسبات

10

TSF6

نوع محیط نمایش اطالعات

2

جدول  .3تعيين وزن عوامل موثر در تراکنشهاي منطقی
فاکتور

شده
TSF1

تعداد صفات موجودیت
اصلي

TSF2

تعداد موجودیت مرتبط
با تراکنش

TSF3

تعداد ورودی جهت
مشاهده اطالعات

 .13نحوه تاثير فاکتورهاي موثر بر اندازه انواع تراکنش
همه فاکتورهای ذکر شده در جدول  1بير روی انيدازه هميه
انواع تراکنش ها تاثیر ندارند .به عنوان مثيال فياکتور TSF1
که همان تعداد صفات موجودیت ميباشيد ،تياثیری بير روی
اندازه تراکنش حذف ندارد .فاکتورهای ميوثر بير هير نيوع از
تراکنشها در  0آورده شده است.
جدول  .2نحوه تاثير فاکتورهاي موثر بر اندازه انواع
TSF4

تراکنش
نوع

فاکتور

تعداد خروجي در
مشاهده اطالعات

نحوه تاثير

تراکنش

موثر

ثبت و
ویرایش

TSF1

موثر در ساخت واسط کاربری

TSF2

موثر در ساخت واسط کاربری و موثر در کدنویسي

حذف

TSF2

موثر در میزان کنترل های الزم حذف

TSF2

موثر در ساخت واسط کاربری و موثر از نظر کنترل
روابط بین موجودیتها

TSF3

موثر در ساخت واسط کاربری

TSF4

موثر در ساخت محیط نمایش

TSF5

موثر در کدنویسي

TSF6

موثر در ساخت محیط نمایش

مشاهده

ويژگی اندازهگيري

TSF5

TSF6

میزان محاسبات

نوع محیط نمایش

شرايط

وزن

کمتر از 3

5

بین  3تا 5

10

بیشتر از 5

15

کمتر از 3

5

بین  3تا 5

10

بیشتر از 5

15

کمتر از 3

5

بین  3تا 5

10

بیشتر از 5

15

کمتر از 5

1

بین  5تا 10

2

بیشتر از 10

3

بدون محاسبه

0

محاسبات معمولي

10

محاسبات پیچیده

20

بدون محیط نمایش و
جهت کنترل

0

نمایش در فرم

2

نمایش در قالب گزارش

4

 .15محاسبه اندازه تراکنشهاي منطقی ،اندازه موارد
کاربرد و اندازه نرمافزار

بييا اسييتفاده ازجييدول 3انييدازه هيير تييراکنش منطقييي را
محاسبه نمودیم سپس با جمع اندازه تيراکنشهيای هير
مورد کاربرد ،اندازه مورد کاربرد را بدسيت آوردیيم و در
نهایت با جمع وزن کلیه تراکنشهای منطقي نيرمافيزار،
اندازه نيرم افيزار را بير حسيب درجيه تيراکنش منطقيي
( )LTPبدسيييت آوردیيييم .البتيييه حاصيييل جميييع وزن

 .14افزايش دقت وزنهاي تعيين شده جهت عوامل
موثر در اندازه تراکنشهاي منطقی
از بین  25پروژه فضای نمونه آماری ،تعداد ده پروژه را جهت
ورزیييدگي 16مييدل پیشيينهادی و در راسييتای افييزایش دقييت
وزنهييای تعیييین شييده جهييت عوامييل مييوثر در انييدازه
تراکنش های منطقي (جدول )1مورد استفاده قرار دادیم کيه

16. Training

61

فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات ایران ،سال نهم ،شمارههای 31و  ،32بهار و تابستان 1396

مهرداد شهسواری و ....

متغیرها20

تراکنش ها در واقع  ULTP17یعني انيدازه تعيدیلنشيده
نرم افزار است که با اعميال فاکتورهيای فنيي و محیطيي
تعدیل خواهيد شيد .رابطيه محاسيبه  ULTPبيرای هير
تراکنش به صورت زیر است:
رابطه ()1
رابطه ()2

 .4تعریف
شمارش نميشوند[.]8
سپس اندازه تعدیلنشده پروژهها را توسط روش  UCPو
روش پیشنهادی ( )LTPمحاسبه نمودیم که در نهایت
نتایج به شرح  0بدست آمد.

ULTP = ∑1..6 TSFi

جزء کد هستند ولي

توضیحات21

جدول  .4اندازههاي بدست آمده از پروژههاي نرمافزاري

) ULTP = ∑1..n ( ∑1..6 TSFi

نمونه

در اینجا  nتعداد تراکنشهای منطقي پروژه و  TSFiوزن
فاکتيور موثر بر هر تراکينش مييباشد .الزم به ذکر اسيت
که  TSFiها بر حسب نوع تراکنش و با استفاده از جدول2
و 3تعیین ميگردند .به عنوان مثال برای یک تراکنش حذف
طبق جدول 2فقط فاکتور موثر بر آن یعني TSF2
مقداردهي و مابقي فاکتورها بصورت پیشفرض صفر در نظر
گرفته ميشوند.
 .16مطالعه موردي و اثبات روش
ما جهت اثبات دقیيق تير بيودن ایين روش نسيبت بيه روش
 UCPاز روش مطالعييه مييوردی 18و تحلیييلهييای آمييار
استنباطي استفاده نمودیم .در ایين راسيتا تعيداد  15پيروژه
نرم افزاری انجام شده را مورد بررسي قرار دادیم که بيا توجيه
به اینکه تعداد موارد کياربرد در ایين پيروژههيا کمتير از 20
موردکاربرد بود این پروژهها جزء پروژههای کوچک محسيوب
مي شدند .فرایند تولید این پروژهها مبتني بر  ، RUPمحیط
برنامه نویسيي آنهيا  C#.Netو پایگياه داده آنهيا SQL
 Server 2000بود.
در ادامه با رعایت کلیه موارد زیر ،تعداد خطوط کد پروژهها
( )LOCرا محاسبه نمودیم.
 .1کدهایي که در راستای آزمون و پشتیباني سامانه نباشند،
محاسبه ميشوند.
 .2خطوطي از کد که به وسیله کارکنان تیم پروژه تولید
ميشود ،مد نظر است.
 .3کدهایي که به وسیله سازندههای خودکار کد 19تولید
ميشوند محاسبه نميگردند.

)17. Unadjusted Logical Transaction Point (ULTP
18. Case Study
19. Code Generator

R

پروژه نرمافزاري

UUCP

ULTP

LOC

1

برنامهریزی و بهرهکار

58

428

5337

2

انبار تعمیراتي

70

494

8836

3

اعزام اکیپ تعمیراتي

65

690

7736

4

تعیین وضعیت
تجهیزات

208

1064

16923

5

تعمیرات

306

2606

37527

6

عملیات ترابری

196

2339

31574

7

آمار و گزارشات ترابری

48

765

9641

8

الزامات ترابری

140

1929

30677

9

مدیریت و نظارت و
پیگیری

51

1002

10526

10

درخواست و امریه
ترابری

197

1398

19705

11

مدیریت طرح و برنامه

706

5013

84223

12

امور دامپزشکي

191

1198

14736

13

امور تغذیه

104

1149

17920

14

مهندسي و تاسیسات

395

2606

37525

15

مدیریت بهداشت و
درمان

463

2987

38526

20. Variable Declatation
21. Comment
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نمودار دادههای بدست آمده در جدول 4در نميودار  1نشيان
داده شده است.

جدول  .6همبستگی دو متغيري  LOCبا ULTP

6000
5000
4000

UUCP
ULTP
LOC/30

3000
2000

LOC

ULTP

(**) 0/987
0/00
15
1

1

1000
انبار تعميراتی

برنامه ريزي و بهره کار

اعزام اکيپ تعميراتی

تعميرات

تعيين وضعيت تجهيزات

عمليات ترابري

الزام ات ترابري

آمار و گزارشات ترابري

مديريت و نظارت و پيگيري

مديريت طرح و برنامه

درخواست و امريه ترابري

امور تغذيه

امور دام پزشكی

مهندسی و تاسيسات

مديريت بهداشت و درمان

0

15

ما به منظور نشان دادن کارایي روش پیشنهادی و کامل
بودن آن ،از روشهای آماری و نگاشت مولفهها جهت
مقایسه روش پیشنهادی با دیگر روشهای مطرح تخمین
استفاده نمودیم.
 .17کارايی روش
پس از ثبت دادههای جيدول 4در نيرمافيزار  SPSSو انجيام
تحلیل همبستگي دو متغیری و رگرسیون خطي روی آنهيا
نتایج زیر به دست آمد که به تشریح آن ميپردازیم.
الف -تحلیل همبستگي دو متغیری
در این تحلیل یکبار متغیر  LOCرا با متغیر  UUCPو
یکبار با متغیر  ULTPمقایسه نمودیم که خروجي تحلیل
در قالب دو جدول 5و جدول 6بدست آمد.

Sig.

(**) 0/938
0/00
15
1

1

15

15
(**) 0/938
0/00
15

T

-1/743 00/107
0/170 00/867
6/707 00/000

همبستگی پيرسون
)Sig. (2-tailed

15
(**) 0/987
0/00
15

N
همبستگی پيرسون
)Sig. (2-tailed

LOC

N

جدول  .7ضرايب رگرسيون

جدول  .5همبستگی دو متغيري  LOCبا UUCP
LOC

)Sig. (2-tailed

ULTP

همانطور که مشاهده ميشود در هر دو مورد همبستگي
در سطح معنادار ( 0/01عالمت **) وجود دارد .ولي ضریب
همبستگي پیرسون 22در متغیر  ULTPنسبت به ضریب
همبستگي پیرسون در متغیر  UUCPبه اندازه  0/049به
عدد یک نزدیکتر است و این مساله نشان ميدهد که
همبستگي  ULTPبه  LOCبه اندازه  0/049از همبستگي
 UUCPبه  LOCبیشتر است.
ب -تحلیل رگرسیون خطي
در این تحلیل  LOCرا متغیر وابسته و  UUCPو
 ULTPرا متغیر مستقل در نظر گرفتیم که پس از انجام
تحلیل ،خروجي آن در قالب جدول 7به دست آمد.

نمودار .1اندازه پروژههاي نرمافزاري نمونه

UUCP

همبستگی پيرسون

ضريب استاندارد شده
بتا

ضريب استاندارد نشده
استاندارد خطا

B

مدل

(ثابت)

0/25
0/964

-2874/879 1649/460
2/659
15/601
UUCP
15/819
2/359
ULTP

UUCP

N
همبستگی پيرسون
)Sig. (2-tailed

با توجه به جدول 7رابطه اول کمترین مجذورهای
متداول 23به صورت زیر نتیجه ميشود:

LOC

N

رابطه ()3

)LOC = -2874/88 + 2/659(UUCP) + 15/819(ULTP

22. Pearson Correlation
)23. Ordinary Least Squares(OLS
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با دقت در رابطه 3مشخص ميشود که میزان تاثیر
غیرمستقیم  ULTPروی  LOCنسبت به تاثیر غیرمستقیم
 UUCPروی  LOCبه اندازه  13/16بیشتر است.

R

4

 .18کامل بودن فاکتورها
جهت اثبات روش پیشنهادی( ،)LTPفاکتورهای تعيدادی از
روش های مطرح تخمین را استخرا کرده و نشان دادیم کيه
هر یک از این فاکتورها چگونه و توسط چه فاکتوری از روش
پیشنهادی ما ( )LTPپوشش داده ميشود.

5

جدول  .8نگاشت مولفهها
روش

R

1

FPA

2

Mark II

تحلیل
درجه
عملکردی
نمره 2

3

Feature
Point

تخمین
مبتني بر
خصیصه

Object
Point

مولفه

تخمین
مبتني بر
شيء

UCP

مولفه LTP

مولفه

تحلیل
درجه
عملکردی

روش

مولفه LTP

درجه
عملکرد
مورد
کاربرد

Screen

صفحه
نمایش

TSF1TSF3

Report

گزارش

TSF4,
TSF6

3GL

ماژول
های سه
زبان تولید

TSF5

UAW

وزن
تعدیل
نشده
عملگر

TSF1TSF3

وزن
تعدیل
نشده
موردکاربرد

TSF1TSF6

UUCW

ILF

فایل
منطقي
داخلي

TSF1,TSF2

EIF

فایل واسط
خارجي

TSF1,
TSF2

EI

ورودی
خارجي

TSF3

EO

خروجي
خارجي

TSF4

EQ

پرس و
جوی
خارجي

TSF6

Wi

وزن
عناصر
دادهای
ورودی

TSF3

We

وزن
عناصر
دادهای
ارجاعي

TSF1,
TSF2

Wo

وزن
عناصر
دادهای
خروجي

TSF4

ILF

فایل
منطقي
داخلي

TSF1,
TSF2

EIF

فایل واسط
خارجي

TSF1,
TSF2

EI

ورودی
خارجي

TSF3

EO

خروجي
خارجي

TSF4

EQ

پرس و
جوی
خارجي

TSF6

24. Logical Transaction Point -Software Estimation (LTP-

Complexity

پیچیدگي
الگوریتم

TSF5

)SE
25. User Interface Layer
26. Data Access Layer
27. DataBase Layer

 .19پيادهسازي
ما بر اساس روش پیشنهادی ،نرمافزاری به نام ابيزار تخميین
درجه تراکنش منطقي یا  LTP-SE24پیادهسازی نميودیم.
همان طور که در شکل 1نشان داده شده اسيت ورودی ایين
ابزار ،اطالعات تراکنش هيای منطقيي پيروژه نيرمافيزاری بيه
تفکیک موردکاربرد و خروجي آن ،اندازه هير موردکياربرد یيا
اندازه کل پروژه ميباشد.

شكل .1شماي کلی نرمافزار

ابزار  LTP-SEدر محیط  .Net2005تحت وب و با زبان
برنامه نویسي  C#پیادهسازی و از  SQL 2005به عنوان
پایگاه داده استفاده ميکند .نرمافزار  LTP-SEدارای سه
الیه واسط کاربری ،25الیه دسترسي به داده 26و پایگاه داده27
ميباشد.
 .20نتيجه گيري و پيشنهادات
بر اساس تحلیلهای آماری انجام شده نتیجه ميگیریم روش
 LTPنسبت به روش  UCPدقیق تر ميباشيد و بير خيالف
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موارد زیر تحقیق نمایند..
الييف -انييدازه تعييدیلنشييده حاصييل از روش تخمييین درجييه
تييراکنش منطقييي ( ،)ULTPبایييد بييا اعمييال عوامييل فنييي
( )TCFو محیطي ( )EFتعدیل شود.
ب -بيا آزمييون ایين روش روی تعييداد زیيادی از پييروژههييای
نرم افزاری انجام شده ،میزان دقت روش از طریق تنظیم وزن
عوامل موثر بر اندازه تراکنشهای منطقي قابل افزایش است.
 این روش ميبایست عالوه بير نيرمافزارهيای تراکنشيي وداده محور ،روی انواع دیگر نرمافزار ميورد آزميون و ارزیيابي
قرار گیرد.
د -عامييل بهييرهوری در روشهييای موجييود تخمييین ،بیشييتر
بصورت تجربي و از طریق مقایسه با پروژههيای انجيام شيده
قبلي بدست ميآید .وليي پیشينهاد مييشيود در کيار آینيده
مختص روش  LTPروشي جهت محاسيبه عاميل بهيره وری
ارایه شود.
در صورت انجام تحقیقات باال ميتوان تالش پروژه را با
داشتن اندازه تعدیل شده پروژه و عامل بهرهوری بدست
آورد .هزینه و زمان پروژه نیز با استفاده از تالش پروژه قابل
محاسبه است.

روش UCPبه ترسیم نمودار فعالیت (سناریو گيام بيه گيام)
موردکاربرد نیاز ندارد .همچنین با توجه بيه جيدول شيماره5
این روش کلیه عوامل موجيود در روشهيای ،COCOMO
 UCPو  FPرا پوشش داده و در مقایسه با روش  FPبيرای
الگوریتم ها (در قالب پیچیيدگي محاسيبات) ضيریبي لحياظ
نموده است.
این روش جهت تخمین در فازهای اولیه پروژه مناسب است
و با روشهای متداول امروزی مانند  RUPسازگار است.
قابلیت انعطاف و تطبیق زیادی دارد و بدلیل فرمال بودن
روش ،ابهام آن کم است.
خروجي و محصوالت فرعي این روش در چارچوب فرایند
توسعه نرمافزار (مثال در ترسیم نمودار اشیا تجاری )28قابل
استفاده است.
درك سنجه درجه تراکنش منطقي یا  ،LTPساده و آسان
است .زیرا این سنجه مبتني بر یک نظریه قابل اطمینان
ميباشد (اساس کار این روش بر چهار عملیات Select ,
 Delete , Update , Addاستوار است) .از طرفي این
سنجه به دلیل این که یک سنجه عملکردی است ،برای
برآورد مناسب است.
بنيابراین پیشنهاد ميشود پژوهشگران عالقهمند در رابطه با
منابع
 .1جاللي ،ح .)1385( .مدیریت پروژههيای نيرمافيزاری.
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