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ABSTRACT

The process of improvement software quality began from early stages of software
engineering development. It uses multiple quality metrics which are very important in
software development. To calculate the standards quality of in software testing has
been adopted. the software testing is focusing on the Software defect. In this paper is
proposed new methods which combine the particle swarm optimization (PSO) to
handle the best features Extraction with back-propagation networks to testing and
evaluation of the data set . The paper depended database for NASA standards data. The
result and experiment method improved quality performance for all classification
methods used in the research"Combining Particle Swarm Optimization based Feature
"Selection and Bagging for Software Defect Prediction.
Keywords: Software Defect, Particle Swarm Optimization, Neural Network Back
Propagation, NASA.
الممخص
بدأت عممية تحسين الجودة لمبرمجيات من مراحل مبكرة في تطوير ىندسة البرمجيات; وذلك باستخدام
مقاييس الجودة التي تعد ميمة جداً في عممية تنمية البرمجيات ،وقد اعتمد حساب مقاييس الجودة في اختبار
البرمجيات لتحسين عممية اختبار البرمجيات بالتركيز عمى عيوب البرمجيات(. )Software Defectفي ىذا

البحث اقتراح نظام برمجي يجمع بين خوارزمية سرب الطيور ()Particle Swarm Optimizationفي
استخالص الخواص لمتعامل مع أفضل المميزات واستخدام الشبكات العصبية ذات االنتشار العكسي( Neural
 )Network Back Propagationالتي تقوم بعممية فحص مجموعة البيانات واختبارىا وتقييميا من قاعدة بيانات

مقاييس وكالة ناسا ( ،)NASAوقد ّبينت النتائج َّ
أن الطريقة المستخدمة قد حققت تحسناً ممحوظاً في عممية أداء
الجودة بالنسبة لجميع طرائق التصنيف التي استخدمت في البحث" Combining Particle Swarm
." Optimization based Feature Selection and Bagging for Software Defect Prediction

 .1مقدمة

تعد عممية بناء برمجيات عالية الجودة لمبرمجيات ميمة صعبة جداً من حيث عدد مكوناتيا األساسية

ومرونتيا والترابط فيما بينيا ،وأيضاً إدارة ىذه البرمجيات وقياسيا وضمان جودتيا ،ودور ىندسة البرمجيات ىو

وتعرف ىندسة
تقديم الطرائق والتقانات والنماذج والمنيجية التي تجعل من السيولة التعامل مع ىذا التعقيد،
ّ
البرمجيات وفق " :Institute of Electrical and Electronics Engineersىندسة البرمجيات بأنيا تطبيق
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المنيجية والنظامية والنيج القابل لمقياس الكمي لتطوير البرمجيات وتنفيذىا وصيانتيا ،أي بمعنى تطبيق اليندسة

وعرفيا  Broyبأنيا" :اليندسة بصورة عامة ىي التطبيق المنظّم لممبادئ والطرائق العممية نحو
عمى البرامج" [ّ .]1
وفعال لميياكل والمكائن ،ومن ناحية ىندسة نظم البرمجيات فإن اليدف الجوىري ىو تحسين القدرات
بناء كفوء ّ
التطور لنظم البرمجيات المكثفة ،واألىداف األساسية ليندسة نظم البرمجيات المكثفة ىي الجودة
إلدارة التطوير و ّ
المناسبة ،وكمفة التطوير المنخفضة ،والتسميم في الوقت المناسب" [.]6
ويمكن أن تُج أز تقانة ىندسة البرمجيات إلى أربع طبقات ىي :األدوات  ،Toolsوالطرائق ،Methods

والمعالجة  ،Processوالجودة  Qualityكما ىي موضحة في الشكل (.)1
األدواتTools
الطرائقMethods
المعالجةProcess
الجودةQuality

الشكل ( :)2المبادئ االساسية لهندسة البرمجيات

إذ إن طبقة الجودة ىي طبقة تحمل عمى عاتقيا تحديد مجموع السمات والخصائص لمنتج أو لخدمة ،و

وتعرف ىندسة البرمجيات ايضاً بأنيا انضباط ىندسي ُيعنى بجميع
القدرة عمى تمبية احتياجات محددة أو ضمنيةّ .
جوانب إنتاج البرمجيات من المراحل المبكرة التي تحدد خصائص النظام ومتطمباتو إلى مرحمة صيانة النظام التي
تأتي بعد فترة من استخدام النظام وىذا التعريف يشمل عبارتين ميمتين ىما[:]4[]3
 .1االنضباط اليندسي (:)Engineering Discipline
يتضمن تطبيق النظريات والطرائق واألدوات حيثما تكون مناسبة وبطريقة انتقائية تتناسب مع حل المشكمة

مطبقة لحميا ،كما يجب العمل ضمن قيود المؤسسة والقيود
وايجاد الحمول لممشاكل التي ليس ليا نظريات أو طرائق ّ
المالية وايجاد الحمول ضمن تمك القيود.
 .6جميع جوانب إنتاج البرمجيات (: )All aspects of software production
ىندسة البرمجيات ليست معنية بالعمميات التقانية لتطوير البرمجيات فحسب بل مسؤولة أيضاً عن فعاليات

أخرى مثل إدارة المشاريع وتطوير األدوات والنظريات والطرائق لدعم إنتاج البرمجيات.

من أىم عيوب عممية اختبار جودة البرمجيات ىو عندما تكون مجموعة البيانات تحتوي عمى خواص غير
موثوقة [ . ]5عمى أي حال ،فإن ىذا التشويش في مجموعة البيانات قد يؤدي إلى استعماالت خاطئو باستخدام
الطرائق التقميدية; لذا خاصية استخالص الخواص( )feature selectionعادة ما تستخدم في عممية تقميل البيانات
واختيار بيانات ذات سمات عالية وصاخبة ،وتستخدم خوارزميو استخالص الخواص لتحديد العناصر المعينة
مابين الصحيح واألكثر صحة التي تساعد الباحثين من إيجاد أفضل الحمول التي تتراوح قيميا ما بين األمثل

وأقصى االمثل والتي تساعد عمى تقميل مساحة البحث والتعقيد الحسابي  ،ونتيجة لذلك ،شبو األمثل لمحمول المثمى
يمكن تحقيقيا باستخدام ىذه الخوارزميات [[.6
إن عممية تحقيق األكثر صحة ىو إليجاد أفضل حل مثالي في فضاء البحث واستخدام البحث الكامل،

ويعمل عمى زيادة القدرة اليجاد الحمول العالية النوعية عمى النحو ممحوظ ضمن مدة زمنية معقولو ،وتتضمن عممية
تحقيق األمثمية باختيار الخواص التي تتضمن المستعمرات الطبيعية لمعظم الحيوانات البرية مثل خوارزمية سرب
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الطيور( ))particle swarm optimization (PSOوخوارزمية النمل )))ant colony optimization (ACO
وغيرىا[.]7

في ىذا البحث اعتمد موضوع جودة البرمجيات; ألنو موضوع ميم ليندسة البرمجيات التي يتخصص بيا

قسمنا ،وقد استخدامت طريقة جديدة لمجمع بين خوارزمية سرب الطيور المثالية ( )PSOوالشبكة العصبية ذات
االنتشار العكسي ( )Neural Network Back Propagationلفحص جودة البرمجيات ودقتيا  ،إذ اعتمدت
خوارزمية األسراب الستخالص المميزات ،وتستخدم الشبكة العصبية لمتعامل مع مشكمة عدم التوازن الطبقة .تستخدم
الشبكة بسبب فعالية في التعامل مع اختالل الطبقة وتقييم الطريقة المقترحة باستخدام أحدث مجموعات البيانات

العامة من قاعدة بيانات وكالة ناسا( .)NASAإن الطرائق الذكائية يمكن أن تجد أفضل الحمول في فضاء البحث
واستخدام قدرة البحث العالمية( ) global searchوزيادة كبيرة في القدرة عمى إيجاد حمول ذات جودة عالية في
غضون مدة معقولة من الزمن[.]7
 .2االعمال السابقة

حاول الباحث غريغور بانفوسكي في عام  ]8[ 6228إجراء دراسة لتقييم جودة منتج البرمجيات ،فقد كانت

دراستو تركز عمى تقييم جودة الخصائص الخارجية لمنتج البرمجيات التي تمثل تقييم السموك لمنتج البرمجيات أثناء

تنفيذه .وتم التركيز في ىذه الدراسة عمى تطوير أنموذج الجودة (  )9166ISO/IECعمى معايير البرمجيات،
وأجريت ىذه الدراسة عمى  7عينات لمنتج البرمجيات واستعمال معايير أنموذج  6-9166ISO/IECلتقييميا.
وتوصل الباحث الى أن خصائص جودة المنتج الخارجية يمكن اعتمادىا كفئة أو مجال ،وأن المعايير التي يوفرىا
 6-9166ISO/IECيمكن أن تكون نقطة انطالق لتعريف المعايير ،وأن تجيز عمى النحو مناسب ،األمر الذي

يتطمب جعميا متكيفة مع خصائص منتج البرمجيات عمى النحو مناسب.
 .3جودة البرمجياتQuality Software

عرف رونان [ ]9جودة البرمجيات بأنيا امتداد لمتعريف الصناعي الذي يضم مجموعة من الميزات المرغوب

فييا التي ينبغي إدراجيا في المنتج وذلك لتحسين أدائو مدى الحياة ،وبعبارة اخرى ىو التحسين المستمر لممنتج

أثناء مدة استخدامو لكي يمبي احتياجات الزبون ،وىذا التعريف يركز عمى وجود المنتج في المقام األول الذي تكون
يعد التعريف ىو
جودتو مرتبطة مع البعد الزمني .ويركز أيضاً عمى الميزات التي من شأنيا تعزيز ىذا المنتج ،ليذا ّ
األشمل من ناحية تطور جودة المنتج أثناء مدة استخدامو.

اعتمد ىذا البحث عمى تعريف رونان الذي يبحث عن جودة المنتج البرمجي في مراحل التطور ضمن البعد

الزمني ،وىذا يتماشى مع أساليب تطوير البرمجيات الحديثة التي تكون بشكل حمقات مت ازيدة لمراحل التطوير ،وفي
كل حمقة نستطيع قياس الجودة عمى نحو جيد ،وذلك ألن المنتج في أية مرحمة تطويرية يمكن أن يسمم كامالً عمى
المستوى الوظيفي كما في أسموب تطوير البرمجة القصوى ([ ) .]12Extreme Programmingبعد اجراء

االختبار واالنتياء من عممية التطوير يجب أن يعرف مدى جودة البرمجيات التي ستسمم .إذ يعتمد عمى الفرق بين
البيانات األساسية والبيانات بعد االنتياء من عمميات االختبار والتطوير.
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 .4الخوارزمية المقترحة في البحث:

 .1.4خوارزمية سرب الطيور()PSO
منذ أكثر من خمسة عقود أثبت العمماء وجود أنواع متعددة من التقانات الذكائية التي تستوحي من
السموكيات االجتماعية الجماعية المتطورة لبعض الكائنات الحية مثل النمل والنحل والثديات  ،وقد أثبتت ىذه
الخوارزميات فعاليتيا – كما ىي في الطبيعة – وكان ليا دور كبير من التطبيقات الرائعة والفعالة التي شممت شتى
المجاالت.إذ يقوم بمحاكاة الكائنات الحية في عممية البحث عن غذائيا في الطبيعة ،وتكون مثالية لحل مسائل

األمثمية غير الخطية  Nonlinear Optimization Problemsمع بعض المحددات .والشكل رقم ( )6يمثل
بعض المجتمعات الطبيعية التي يحاكييا ذكاء السرب[.]11

الشكل ( )1يمثل بعض السموك الجماعي لبعض أنواع األسراب

إن خوارزمية سرب الطيور( )PSOقد طورىا  Eberhartو Kennedyفي عام  1995وىي تحاكي
السموك االجتماعي ألسراب الطيور واألسماك التي تستخدميا ىذه األسراب اليجاد المأوى والمسكن ومصادر الغذاء
أو موطن آخر مالئم ليا ،وتعد ىذه الخوارزميو من أفضل الخوارزميات المعتمده في حل كثير من التقانات وأن
المبادئ األساسية لمسموك الجماعي لمطيور تمثل البحث في فضاء البحث ([). ]16D-dimenationوتمتاز
خوارزميتو بما يأتي:

• التجانس  :Homogeneityالطيور كميا ليا أنموذج السموك نفسو ويتحرك السرب بدون قائد.
• المحمية  :Localityحركة كل طير ستتأثر فقط بحركة الطيور المجاورة ،والرؤية ىي أىم حاسة لدى

الطير لتنظيم السرب.
• تجنب التصادم  :Collision Avoidanceيقوم الطير بتجنب زمالئو في السرب.

• التمركز في السرب  :Flock Centeringيحاول الطير البقاء عمى مقربة من زمالئو في السرب.
ِ
زمالئو في السرب [.]13
• مطابقة السرعة  :Velocity Matchingيقوم الطيـر بمحاولة مجاراة سرعة
 2.4الطريقة المقترحة

في ىذا البحث استخدمت خوارزمية أمثمية عناصر السرب في تحقيق جودة البرمجيات; إذ تقوم بأخذ عينة

عشوائيو لمجموعة التدريب لتكوين نماذج مستندةعمييا لعممية قياس نوعية األداء حيث البيانات التي أخذت من
وكالة  NASAىي ) (pc1والتي تحتوي عمى  22مقياساً و 1109وحدة ،وأن ىذه المقاييس تستخدم لوصف جودة
البرمجيات التي تكون في مرحمة التطوير واختبار البرمجيات ; إذ يستعمل  19مقياس ًا منيا خواص مدخمة ومقياس

واحد يمثل الناتج الفعمي ،وىذه المقاييس موضحة في الجدول (.)1
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الجدول) (1يمثل مجموعة المقاييس المستخدمة في البحث
رقم الوحدة

الوحدة
1

المقاييس

الوحدة
522

…..

الوحدة
1129

.....

Lines of code

1.1

.....

4

.....

66

Cyclomatic Complexity

1.4

.....

1

.....

18

Essential Complexity

1.4

.....

1

.....

13

Design Complexity

1.4

.....

1

.....

6

Program Length

1.3

.....

7

.....

668

Program Volume

1.3

.....

19.65

.....

1335.66

Program Level

1.3

.....

2.4

.....

2.23

Difficulty Level

1.3

.....

6.5

.....

35.81

Intelligent Content

1.3

.....

7.86

.....

37.69

Programming Effort

1.3

.....

49.13

.....

47834.66

Program Vocabulary

1.3

.....

2.21

.....

2.45

Programming Time

1.3

.....

6.73

.....

6657.46

LOCode

6

.....

4

.....

66

LOCodeAndComment

6

.....

2

.....

2

1.6 number of unique operators

.....

5

.....

63

1.6

.....

6

.....

35

1.6

.....

5

.....

119

1.6

.....

6

.....

129

1.4

.....

1

.....

35

2

.....

2

.....

2

number of unique operands
total occurrences of
operators
total occurrences of
operands
BranchCount
Defects

والخطوات المتبعة لتمثيل خوارزمية البحث تتمخص بالخطوات االّتية:

الخطوة األولى  :إدخال البيانات التي تقسم إلى بيانات تدريب وبيانات اختبار التي أخذت من وكالة  ،NASAإذ
يمثل الجدول ( )1البيانات كامالً ; إذ تقسم إلى بيانات تدريب بنسبة %80وبيانات اختبار .%20
الخطوة الثانية :تحديد مصفوفة التي تستخدم لعمل استخالص المواصفات ][16*10

إذ يمثل الرقم  10عدد االختيارات التي سوف يختار قيمة واحدة منيا ،والرقم  16يمثل عدد المواصفات التي

سيختار من بين  19صفة .
الخطوة الثالثة  :البدء بتنفيذ خوارزمية أمثمية سرب الطيور عمى بيانات التدريب باالعتماد عمى  16صفة عند
االختيار = 1من أصل  10اختيارات التي حددت في الخطوة السابقة.
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الخطوة الرابعة  :تييء السرع والمواقع بقيم ابتدائية حيث السرع تكون قيميا صفر في البداية والمواقع تمثل 16

صفة التي حددت مسبقاً ،إذ يوضح الجدول( )2القيم المختارة لممعممات األنموذج المتمثل بخوارزمية أمثمية سرب

الطيور المدمجة بالشبكة العصبية ذات التغذية الجاىزة في ماتالب ،إذ تعتمد بصورة كبيرة عمى مجموعة المعممات

الخاصة بيا فضالً عن مدخالت ىذا األنموذج.

الجدول()2مدخالت ومعممات النموذج PSONN-SCQM
PSONN-SCQM
Data
PSO Iteration No.
100
Swarm Size
10
)Inertia Weight(w
0.9
c1
0.2
c2
0.1
Rand1
0.2
Rand2
0.3
No. of Hidden Neurons
}{16,4
الخطوة الخامسة:حساب دالة المياقة لمقيم لكل فرد( يمثل  Pbestا فضل موقع شخصي) بصورة ابتدائية التي تعتمد

عمى دالة  ،sphereإذ تمثل الدالة المعادلة االتية:
∑

) (

) (

الخطوة السادسة :حساب قيمة ( gbestأفضل موقع عام)،مقارنة قيمة دالة المياقة مع أفضل موقع في السرب ككل،

فإذا كانت القيمة الحالية أفضل من ال gbestفتوضع قيمة ال  gbestمساوياً لمموقع الحالي.

الخطوة السابعة  :تحديث السرعة والموقع لكل فرد في السرب عند الدورة  ،t=1وذلك باالعتماد عمى المعادلتين

االتيتين:
) (

(

)

)

(

) (
إذ إن  wيمثل وزن القصور الذاتي c1،و c2ىما ثوابت موجبة تسمى عوامل التعمم r1،و  r2ىما عددان

عشوائيان ضمن المدى ] n، i=1,2,……,n، [0,1تمثل حجم السرب  k=1,2,….،تمثل الدورة ()Iteration
].[14
الخطوة الثامنة :حساب دالة المياقة لمقيم لكل فرد لمقيم الجديدة.
الخطوة التاسعة:مقارنة قيمة دالة المياقة لكل فرد بال  Pbestلو فإذا كانت القيمة الجديدة افضل من ال  Pbestفتوضع

قيمة  Pbestمساوية لمقيمة الجديدة وموقع ال Pbestمساوياً لمموقع الجديد في فضاء المسألة.

الخطوة التاسعة  :تكرر الخطوات من الخطوة السابعة عمى وفق الدورات ،بالنياية نحصل عمى قيمة  gbestوكذلك

نقوم بخزن األوزان الخاصة بالشبكة التي تكون خاصة بالمواصفات المحددة.

الخطوة العاشرة  :يكرر من الخطوة الثالثة عمى مواصفات محددة أخرى عمى وفق االختيارات.
الخطوة الحادية عشر  :في النياية نختار المواصفات األفضل باالعتماد عمى أفضل قيمة gbest
الخطوة الثانية عشر  :تقييم الخوارزمية المقترحة باالعتماد عمى المعايير الصحة.
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والشكل( )3يمثل مخطط الفاعمية لمخوارزمية المقترحة لقياس جودة البرمجيات التي تستند عمى استخالص
الخواص لمجموعة من الجسيمات التي تولد مصفوفة ثنائية األبعاد بصورة عشوائية ،إذ إن موقع كل فرد

()particleمن أفراد السرب يمثل مقياساً عمى النحو االتي :
) (

)(

]

[

) (
) (
) (
[
]) (
إن تغيير موقع كل فرد في السرب يعني تغير المقياس ،وذلك لتقميل نسبة الخطأ في الدورة الواحدة ،في كل

دورة تقوم أفرآد السرب بتغيير مواقعيا بتحديث السرعة ومن ثم التحرك إلى الموقع الجديد الذي يمثل مقياساً جديداً
الذي يعتمد عمى تقييم دالة المياقة ،تعاد ىذه العممية لعدد من الدورات وقيمة Pbestاألفضل تعد ىي قيمة gbest

والحصول عمى األوزان المثالية لمشبكة العصبية بالنسبة ل 16مقياس األول  ،وفي النياية نحدد قيمة أفضل gbest
من بين 10قيم ل  gbestالتي سوف تحدد المقاييس  16األفضل من بين  10احتماالت المحدد مسبقاً و األوزان
المثالية لشبكة العصبية ،وبعد أن يحدد ال 16مقياس األفضل تحسب معايير الدقة لتصنيف جودة البرمجيات .

08

استخدام خوارزمية أمثمية عناصر السرب لقياس جودة البرمجيات

الشكل ( )3يمثل مخطط الفاعمية لمخوارزمية المقترحة
 .5النتائج واالستنتاجات
طبقت الخوارزمية المقترحة باستخدام ( )Matlab R2011aباالعتماد عمى معايير الصحة التي تشمل
حساب دقة التصنيف()Classification Accuracyوحساب نسبة الخطأ ()Error Rateومتوسط مربع الخطأ
( )Mean Square Errorوجذر متوسط مربع الخطأ (، )Root Mean Square Errorإذ كمما اقتربت نسبة
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الدقة من المئة ازدادت فرصة الوصول إلى الحل األمثل التي تمثل الفرق بين القيمة الفعمية والقيمة المتوقعة ،بينما
نسبة الخطأ يحسب باالعتماد عمى نسبة الدقة  ،متوسط مربع الخطأ يحسب مجموع مربع الفرق بين القيمة الفعمية
والقيمة الناتجة عمى عدد القيم المستخدمة ،جذر متوسط مربع الخطأ يحسب الجذر التربيعي لمتوسط مربع الخطأ

][15وكما موضح بالجدول ( )3يمثل نتائج تقييم الخوارزمية المقترحة لقياس جودة البرمجيات ،أما الشكل ()4
فيمثل نتائج تقييم الخوارزمية المقترحة لقياس جودة البرمجيات.
RMSE
0.2829
0.2809
0.2665

الجدول( )3يمثل نتائج تقييم الخوارزمية المقترحة لقياس جودة البرمجيات
Iteration
Accuracy
Error Rate
MSE
50
91
8.0045
0.08
100
92.1082
7.8918
0.0789
150
92.8974
7.1086
0.0710

0.2176

0.0474

4.7351

95.2649

200

0.2015

0.0406

4.0586

95.9414

250

0.1899

0.0361

3.6077

96.3923

300

0.1645

0.0271

2.7057

97.2943

350

0.1425

0.0203

2.0293

97.9707

400

0.1384

0.0192

1.9166

98.0834

450

0.1384

0.0192

1.9166

98.0834

500
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الشكل ) (4يمثل نتائج تقييم الخوارزمية المقترحة لقياس جودة البرمجيات
 .6مناقشة النتائج

يتبين من استخدام خوارزمية أمثمية عناصر السرب التي ىجنت مع الشبكة العصبية ذات االنتشار العكسي

الستخالص الصفات التي تكونت عشوائياً في مصفوفة; وذلك الختيار الصفات ذات القيم األفضل وتحديد األوزان
المثالية لمشبكة وبعدىا تحسب قيمة المعايير الخاصة بقياس جودة البرنامج الذي حدد ،وتبين من قيم معايير الدقة

الموضحة في الجدول ( )3أن قيمة الدقة في تزايد والمعايير األخرى في نقصان عند استخدام الخوارزمية المقترحة ،
وبمقارنة نسبة الدقة التي حصمنا عمييا يتبين أن الخوارزمية أعطت فوائدىا في زيادة الدقة لتصنيف جودة
البرمجيات حيث توصمت إلى نسبة دقة  98%وىي نسبة لم تصميا الطرائق المستخدمة في البحث" Combining
Particle Swarm Optimization based Feature Selection and Bagging for Software Defect
 "Predictionالوصل الييا.
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