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 ارایه یک مدل برای تخمین هزینه طراحی سامانه های

 سازمان ثبت اسناد و امالک ایران

 

 

 سید رضا خاضع

 یران، ادهدشت، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دهدشتواحد  ی،دانشگاه آزاد اسالم

 

 

 چکیده 

سامانه های سازمان ثبت  سازی ادهپی و طراحی یک مساله اساسی در تخمین هزینه افزارینرم پروژهای هایهزینه تخمین

 سفارش پذیرش اثر در احتمالی زیان یا و سود میزان چه که شد خواهد مشخص تخمین این با. باشد اسناد و امالک ایران می

ما در این مقاله با ارایه مدلی  نشان .شد خواهد سازمان همچنین و کنندگان تولید متوجه این سامانه ها سازی پیاده و طراحی

 طراحی جدید هایپروژه برای هاهزینه بینی پیش عملیات است توانستهمطلوب  دقت با درخت تصمیم گیری  که ده ایم دا

 .سازند فراهم را محتوا مدیریت هایسیستم با هاسامانه

 : تخمین هزینه، سازمان ثبت ، درخت تصمیم گیری، داده کاویکلمات کلیدی
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 مقدمه .1

 در هزینه و زمان صحیح برآورد عدم آیند می حساب به افزارینرم پروژه نوعی که ی تحت وبسامانه ها طراحی هایپروژه

 لذا و شده انجام منطقی غیر برآوردهای اساس بر پروژه در ها ریزی برنامه که شود می باعث نیز سامانه ها،  طراحی فاز ابتدای

 باعث غلط برآوردهای این دیگر سوی از. ]1[باشد استفاده قابل یرغ و واقعی غیر ها ریزی برنامه این از آمده دست به هایبرنامه

 نارضایتی شدن برآورده عدم صورت در که گردد می سازمان ثبت اسناد و امالک برای دستیابی قابل غیر و نابجا توقعات ایجاد

 و هاسامانه طراحی موفقیت در صحیح برآورد انجام اهمیت میزان دهنده نشان موارد،  این ی همه. داشت خواهد بر در را آنها

 یا شرکت که سامانه طراحی پروژه آیا که است این شد خواهد مطرح که سوالی این بنابراین. ]2[باشد می وبتحت هایسامانه

 این خیر؟ یا نمود خواهند حاصل سودی نمود خواهد صرف برای که وقتی و هزینه مقابل در داد خواهد توسعه را آن شخصی

 با پروژه انجام ابتدای در اصوال و گیرد صورت کار ابتدای در باید هاسامانه و وبتحت افزارینرم هایپروژه برای ههزین تخمین

 . گیرد صورت نیازمندیها جدید، تعیین کار انجام هزینه بررسی

 

 بررسی فعالیت های صورت گرفته شده .2

پیشنهاد  COBRAرا با روش  وبهای تحتبرخی پژوهشگران شیوه ای برای تخمین هزینه پروژه 

متشکل از دو جز می باشد که اولی شامل یک مدل تصادفی شامل فاکتورهای اصلی که است که بر  COBRA.]3[دادند

است. دومین جز به اندازه های قبلی شناخته شدههای پروژهها درون محیط های محلی اثر میگذارد و دومی دادههزینه پروژه

هایی مانند فاکتور های هزینه کمی و کیفی را تعیین میکند. این های سربار و هزینهابطه بین هزینهاولی مهم است چون آن ر

 و عملکرد مورد در داده منبع تعیین در  COBRAاطالعات کیفی با استفاده از نظر متخصص بدست می آید. توسعه تالش 

 استفاده با هزینه فاکتور تعیین همچنین و وب کاربردی مهبرنا یا و وب ، فرا رسانه وب توسعه نوع تشخیص و طرح بندی مقوله

متخصصین، توسعه مدل علت و معلولی و بهسازی و پاالیش شرایط  و کارشناسان نظر گیری نظر در قبلی هزینه های فاکتور از

رها  میتواند ساده روابط با  مدل علت و معمولی با استفاده از نظر متخصصین و کارشناسان برای دست یابی به مقادیر فاکتو

 شود.

 LEASTمعمولی   رگریسیون وب،تحت COBRAبا استفاده از سه تکنیک به نام   COBRAدقت و صحت 

SQUARE های و متد های غیر رسمی سیستمALLETE (مشخص می شودRuhe et al, 2003)ها ثابت کرده .پژوهش

های نسخه . در]4[داردوب قرار های کاربردی تحتنامههای توسعه براز دقت باالیی در پیش بینی هزینه COBRAاند که 

یا همان تعداد خطوط کد ها را به عنوان معیار اندازه گیری سایز استفاده میکرد که این معیار  LOCاز روش  COBRAاولیه 

 Locش بینی افزاری مشخص میشد و پیهای نرمدر انتهای پروژه Loc نبود. چونهای وب مناسب برای برآورد توسعه پروژه

وب معموال از ترکیب زبان ها و های کاربردی تحتبر این برنامه است. عالوهوب در ابتدای پروژه مشکل های تحتپروژه

نتیجه مباحث خاصی از توسعه  کند. درحتی سخت تری را ایجاد  LOCهایی حاصل میشود که میتواند برآورد هزینه برنامه

COBRA های کاربردی وب و همچنین ویژگی ی هزینه و اندازه گیری سایز اولیه برای برنامهمانند تعریف دقیق فاکتورها

 ها ناشی میشود.های اضافی برای مشخص کردن دقت تخمین هزینه

 

 ها با داده کاویتخمین هزینه سامانه .3

پیاده سازی  وب و طراحی وافزاری تحتهای نرمهای پروژهاین مقاله به ارائه مدل جدید برای پیش بینی هزینه

ارائه  webهای سازمان ثبت اسناد و امالک ایران میپردازد. این مدل بر اساس ظهور تکنولوژی های نو ظهور در عرصه سامانه

های مدیریت محتوا و با تاکید بر اینکه عالوه بر در نظر گیری این ها را مبتنی بر سیستمسامانهخواهد گردید و هزینه طراحی 
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های جدید ها بر اساس نیاز مشتریان برای پروژهها، پیاده سازی فناوری های جدید به عنوان توسعه ماژوالر این سیستمسیستم

 و مشتریان و توسعه دهندگان وب تخمین خواهد زد.  را نیز مد نظر قرار خواهد داد و هزینه نهایی را برای شرکت ها
 

 مدل سازی و ارزیابی درخت تصمیم گیری .4

مانند درخت تصمیم گیری  مشتاق های می باشد. در روش مشتاق های مدل سازی درخت تصمیم گیری از روش

انی که نمونه ناشناخته وارد شود با های آموزشی ساخته می شود و زمیک مدل قبل از ورود نمونه ناشناخته با استفاده از داده

می باشد که تنبل  یا   استفاده از مدل ساخته شده قبلی طبقه بندی انجام میشود. یک روش دیگر ،یادگیری  مبتنی بر مثال

 های آموزشی در ابتدا ذخیره میشوند و تا زمانی که یک نمونه ناشناخته نیاز به طبقه بندی نداشته باشددر آن تمامی نمونه

ها زمان زیادی را در مرحله آموزش صرف  مشتاق .تفاوت این دو روش در این است که  ]5[،طبقه بندی صورت نمیگردد

ها و آموزش ابتدا .اما نوع تنبل در هنگام ورود داده]6[ساخت مدل می کنند و زمان دسته بندی بسیاری سریع عمل میکنند 

ه بندی میکند. بنابراین باید در ابتدا یک مدل ساخته شده قبلی برای طبقه آنها را ذخیره میکند و زمان زیادی را صرف طبق

برای تولید درخت تصمیم گیری صورت گرفته است و  ID3افزاری از الگوریتم بندی وجود داشته باشد. یک پیاده سازی نرم

 مدل زیر را بدست آمده است.

 

 

: دقت درخت تصمیم گیری در تخمین هزینه 1جدول   

 درصد 22 مورد 22 انداصری که درست طبقه بندی شدهمیزان عن

 درصد 02 مورد 02 انداند و یا اصال طبقه بندی نشدهمیزان عناصری که درست طبقه بندی نشده

هایی از یک کالس که در ارزیابی ها از ماتریس اغتشاش نیز استفاده میشود که یک ماتریس را شامل میشود که نمونه

های خاصی را . با استفاده از این ماتریس میتوان نمونه]7[اند را نشان میدهدس مشابه طبقه بندی شدهدر کالس دیگر یا کال

( ماتریس اغتشاش مربوط به طبقه بندی با 2-6اند را مشاهده نمود. در جدول )که به درستی و یا اشتباه طبقه بندی شده

 استفاده از درخت تصمیم گیری مشاهده می شود.

یس اغتشاش مدل درخت تصمیم گیری در تخمین هزینه:ماتر2جدول   

 Range_1 Range_2 Range_3 Range_4 Range_5 Range_6 

Range_1 32 0 0 0 0 0 

Range_2 0 22 0 0 0 0 

Range_3 0 0 0   5 0 0 

Range_4 0 0 5 22 0 0 

Range_5 0 0 0 0 0 5 

Range_6 0 0 5 0 0 12 
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 نتیجه گیری .5

های درخت تصمیم های متفاوتی دارد که ما در این پژوهش به بکارگیری الگوریتمدها و الگوریتمداده کاوی که مت

های عصبی مصنوعی، که در داده کاوی مورد استفاده قرار می گیرند گیری، طبقه بندی بیزین، نزدیکترین همسایه و شبکه

ها روی آورده ایم که قابلیت آموزش و یادگیری از نهساماافزاری پیش گو هزینه برای تخمین هزینه برای ساخت یک مدل نرم

 های جدید کارآمد خواهد بود.های قبلی را دارا می باشد و برای تشخیص هزینهاطالعات پروژه

پروژه صورت گرفته طراح وب که از  122در این پژوهش ضمن ساخت این مدل پیش گو که از اطالعات بیش از 

د طراحی استفاده نموده اند، مشخص شده است که  درخت تصمیم گیری با دقت مطلوب های مدیریت محتوا در رونسیستم

 های سازمان اسناد و امالک ایران را فراهم سازند سامانههای جدید طراحی ها برای پروژهتوانسته است عملیات پیش بینی هزینه
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