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 چكيدُ 

. قابلیت اطویٌاى ًزم افشار بیاًگز مارمزد قابل قبَل ًزم افشار یا دستیابی بِ سطح رضایت بخطی اس مارمزد آى است
با ضٌاسایی . یعٌی ًزم افشار تا سهاى السم بِ گًَِ اي مِ هَرد ًظز بَدُ در هحیط هعیي، بصَرتی هَثز ٍ مارا عول مٌذ

ٍ استخزاج رٍابط ریاضی حامن بز سیستن، هی تَاى رفتار مل  (هذلساسي سیستن)رفتار ٍ رٍابط بیي اجشاء یل سیستن 
در ایي هقالِ با استفادُ اس دادُ ّاي تجزبی ضنست ًزم افشار مِ در یل . سیستن ٍ قابلیت اطویٌاى آى را تعییي ًوَد

پزٍسِ آسهایطی قابل جوع آٍري ٍ ثبت هی باضذ، قابلیت اطویٌاى ًزم افشار با بنارگیزي رٍضْاي ریاضی ٍ تَسیعْاي 
ایي هذل ٍ فزآیٌذ هذل ساسي ضوي ایجاد ضاخصی قابل درك ٍ اًذاسُ گیزي بزاي رفتار . آهاري هذلساسي ضذُ است

آتی ٍ قابلیت اطویٌاى ًزم افشار، در عول ٍ در بسیاري اس سهیٌِ ّا هی تَاًذ بِ عٌَاى رٍضی هٌظن ٍ فزهال هَرد 
. استفادُ قزار گیزد

 

: ٍاشُ ّاي كليدي
  – (Failure) ضنست – ( Reliability) قابلیت اطویٌاى –  ( Statistical modeling)هذلساسي آهاري 

( Software)ًزم افشار
 

 تابع ٍ ضابطِ دقیق ریاضی بزاي بیاى احتوال عولنزد "هذل آهاري قابلیت اطویٌاى ًزم افشار عبارت اس: تعريف هدل

.  هی باضذ"خالی اس ضنست یل بزًاهِ ماهپیَتزي در هحیطی هطخص بزاي یل سهاى هعیي
 

  :رٍش حل

در ایي هقالِ بزخالف هذلْاي هَجَد مِ بزاي هحاسبِ ضنستْا ٍ قابلیت اطویٌاى ًزم افشار تَابع ثابتی هعزفی هی ضَد، 
رٍضی بزاي هذلساسي قابلیت اطویٌاى ّز ًزم افشار با تَجِ بِ ٍیژگیْاي اختصاصی ٍ هحیطی آى ًزم افشار هعزفی ٍ 

در ایي رٍش با استفادُ اس دادُ ّاي تجزبی ٍ تحقیق هیذاًی ٍ بنارگیزي آسهًَْاي فزض با رٍابط . اثبات هی گزدد
. ریاضی هذل اختصاصی بصَرت فزهال بذست هی آیذ

 

: ًتايج
قابلیت اطویٌاى ًزم افشار ٍ احتوال ضنست ٍ خزابی آى را هی تَاى با رٍضْاي ریاضی ٍ تَابع آهاري بصَرت  -

. اختصاصی هذلساسي ًوَد
بذست آٍردى تَابع ریاضی قابلیت اطویٌاى ٍ ضنست ًزم افشار، ایجاد ضاخصی هٌاسب، قابل درك ٍ اًذاسُ  -

 .گیزي بزاي خزابیْا هی باضذ، بطَرینِ اهناى ّذف گذاري ٍ ردیابی رًٍذّاي بْبَد فزاّن هی گزدد

با در دست داضتي اطالعات حاصل اس هذل ساسي ریاضی، بستز ساسي علوی بزاي بزًاهِ ریشي پیطگیزاًِ  -
 .هذیزیت ٍ ًگْذاري ًزم افشار بِ هٌظَر افشایص قابلیت اطویٌاى فزاّن هی گزدد
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رٍش علوی مِ در ایي هقالِ ارائِ گزدیذُ هی تَاًذ بصَرتی هٌظن ٍ فزهال در تبییي هذلْاي قابلیت اطویٌاى  -

 .بنار گزفتِ ضَد
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