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 چكیده

و  فزارهاانرمیدکننده، این نوع تولی هاشرکتی متن بسته، عدم دسترسی آسان به   افزارهانرمهای نگهداری ینههزامروزه، با افزایش  

 بازمتنی افزارهانرمی ستتوبهی دولتی نهادهاو  هاستتازمانوجود مجوزهای قانونی در استتتفاده کردن از این نوع نرم افزارها، بیرتتتر 

 ه، جهت متن بستتت  رافزانرمهای مهم در این نوع فرآیند مهاجرت تعیین باال یا پایین بودن کیفیت        یت فعال کنند. یكی از  یممهاجرت  

سته    باکی افزارهانرمجایگزین کردن  سئله ایی که درتعیین کیفیت نرم افزارهای متن ب ست. م سازمان  یفیت پایین ا ست،  م یک  طرح ا

 مهاجرت است.  در حوزهادبیات تحقیق  مروربهمتن بسته با توجه  افزارنرم در تخمین کیفیت مؤثراستخراج پارامترهای 

داد تكرار تع بر اساسیت پراهمصفات کیفی  بازمتنی افزارهانرم در حوزهمطالعه شده،  هایهی مقالبنددستهو  وردر این مقاله با مر

و  ISO25010کیفی استاندارد  دو مدل، با مرور شدههای از مقاله آمدهدستبهشده است. سپس لیست صفات ییشناسا، هاآن

ISO9126  از این تحقیق نران داده است که صفات کیفی مدل استاندارد آمدهدستبهمقایسه شده است. نتیجه ISO25010  نسبت

کیفی  تاتوان نتیجه گرفت، صفاست. بدین ترتیب می ترکامل مرور شده هایهو لیست صفات کیفی مقال ISO9126استاندارد به مدل 

 تند.هس مؤثر به نرم افزارهای متن باز مهاجرت درتخمین کیفیت کلی نرم افزارهای متن بسته در فرآیند  ISO25010مدل استاندراد

 کلمات کلیدی

 ISO9126مدل کیفی  ،ISO25010متن بسته، تخمین کیفیت، مدل کیفی  افزارنرم ،بازمتن افزارنرمفرآیند مهاجرت 

 

 

 

 مقدمه -1
 هایینههزصرف  ها و نهادهای دولتی،امروزه یکی از مشکالت سازمان

متن بسته( و پشتیبانی از این نوع دار )ی مجوز افزارهانرمگزاف برای خرید 
، استفاده از این بازمتنی افزارهانرمبا به وجود آمدن صنعت  است. افزارهانرم
ع یرگذار در انتخاب این نوتأثروبه گسترش است. یکی از عوامل  افزارهانرمنوع 
یفیت یعنی ک".کرده استدرتعریف کیفیت بیان پرسمناست. کیفیت  افزارنرم

 صحیح در زمان مناسب طوربهیز را چهمهی افزارنرمتضمین اینکه یک سازمان 
 ".کرده است کال درباره کیفیت بیانمک ".[1]و به روش صحیحی انجام دهد

فردی  ایهیک اصطالح کلی است که برای هر صفت یا ویژگی افزارنرمکیفیت 
متمایز که درجه تعالی یا شناسایی ماهیت  رود. یک ویژگییا عمومی بکار می

 . [2]دهداساسی چیزی را نشان می
است. طبق  صفات کیفیبرای تعیین کیفیت یک محصول نیاز به شناسایی 

ی ر روبیره و غتحقیقات صورت گرفته محققان بسیاری مانند مک کال، بوهم 

فرآیند مهاجرت  در حوزه. [5]–[3]اند کارکردههای کیفی صفات کیفی و مدل
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انند ی متن بسته مافزارهانرمجهت شناسایی وضعیت  مورداستفادههای نیز روش
های تکنیکی مانند ی، ویژگیافزارسختی و افزارنرمهای بررسی ویژگی

. [9]–[6]است شدهانجامی دیگر و غیره افزارهانرمبا  افزارنرمهمکاری یک 
نرم افزارهای متن باز انجام مروری برمدلهای فرآیندهای مهاجرت  2018درسال 

شد و چهارچوبی برای انتخاب بهترین فرآیند مهاجرت برای مدیران فن آوری 
اطالعات و سازمانها ارائه شده است. شناسایی صفات کیفی پراهمیت  در تخمین 

 . [10]کیفیت نرم افزارها به این فرآیند می تواند کمک نماید
همچنین در روشی که دردسته بندی ریسکها وارائه راه حل برای آنها انجام 
شده است. تعیین کیفیت نرم افزار توسط پارامترهای موثر تخمین کیفیت نرم 

 .  [11]افزار به کاهش شکست ریسک مهاجرت کمک خواهد کرد 
ی کارراهتوان مشااااهده کرد. ارائه تحقیقات میفضاااای خالی که در این 

سایی   شنا  یت برای تعیین پارامترهای موثر در تخمینپراهمصفات کیفی   برای 
کیفیت نرم افزارها درفرآیند مهاجرت است. هدف از این مقاله کمک به مدیران 

 یین برآورد کیفیتدر تعها، جهت شااناسااایی صاافات کیفی کاربردی، سااازمان
های متن بساااته جهت جایگزین کردن با نرم افزارهای متن باز  زارافنرمنهایی  
 است. 

ضرورت تحقیق    سه کارهای مرتبط  این مقاله در بخش دوم با مرور و مقای
 شده یانبرا مشخص کرده است. در بخش سوم روش انجام تحقیق     شده انجام

 5ی نهایی انجام گرفته اساات. در بخش بندجمعتحلیل و  4اساات. در بخش 
 گیری نهایی و کارهای آینده مورد بررسی قرار گرفته است.جهینت

 مرورکارهای گذشته -2

های اطالعاتی درمیان سیستم مهاجرت ینهدرزمپژوهشی  2010در سال 
دی در این تحقیق بیشتر به موار ی صنعت ایتالیا انجام شد.افزارنرمشرکت  59
های رژنبه و عاملیستمس رییتغ ،افزاریک نرم یازافزار موردنتغییر سخت مثل
 . [6]توجه شده است افزار تغییر معماری نرم ،جدید

 کالینتی بازمتنی افزارهانرمبه  فلوچارتی برای مهاجرت 2008در سال 
ین فلوچارت در مرحله ارزیابی در ا شد. ارائهدرمیان کشورهای جنوب آفریقا 

هزینه، امنیت،  ازلحاظرا تنها  بازمتنی افزارهانرم، شدهانتخابی افزارهانرم
 . [7]قابلیت اعتماد، پشتیبانی و نگهداری بررسی کرده است 

در میان  بازمتنی افزارهانرممیزان رشد و پذیرش  2007یق سال در تحق
ین تحقیق فاکتورهای در ای قرار گرفت. موردبررس  ASEANکشورهای عضو

شده یعرفمعملکرد، کارایی، کیفیت و قابلیت استفاده  افزارنرمیرگذار انتخاب تأث
 بازباز و غیر متنافزارهای متنبین نرم برای انتخاب 2012. در سال [9]است
افزار های تکنیکی برای انتخاب نرماین مقاله ویژگی در .ی ارائه شدفلوچارت
برای وزن دهی به  گامیروش سه 2013در سال  .[8]شده استمعرفی

 رائهااساس مدل کیفی مک لین ودلون  باز برافزارهای متنخصوصیات کیفی نرم

  .[15]–[12]شد
ا و هیکتکن، هاروش، محققان مختلف، افزارنرمدر زمینه برآورد کیفیت 

اند. لین و ی کیفی پیشنهاد دادههامدلهای متفاوتی را بر روی مکانیزم
همکارانش بدست آوردن  کیفیت نرم افزار یکپارچه برای ارزیابی رضایت کاربر 

با یک  ISO9126ی فازی بر مبنای مدل کیفیهامجموعهبا استفاده از تئوری 
 . [5]انددادهتک ارزیاب را ارائه 

  AHP از روش ISO9126یوان و همکارانش بر روی مدل کیفی
حداقل مربعات لگاریتمی فازی  و روش)فرآیند تحلیل سلسله مراتبی( فازی 

)فرآیند تحلیل ANP و همکارانش از روش پاندی .[3]استفاده نمودند 
 ISO9126بندی صفات و زیر صفات کیفی، مدل کیفی یتاولوی( در اشبکه

یک از این شود. هیچدیده می 1جدول طور که در. همان[4]استفاده نمودند
اساس فاکتور تکرار، صفات کیفی کاربردی و پر اهمیت را شناسایی  برتحقیقات 

 با مدلهای کیفی استاندارد مقایسه نشده است. ،نکرده است و لیست بدست آمده

 روش انجام تحقیق -3
با مرور      در ا تدا  له اب له  ین مقا نه   مختلف از  های مقا ی دیجیتال  ها کتابخا
 ،Science Direct،IEEE xplore، google Scholar ماااناانااد

Springer گروه  4در  بازمتنی افزارهانرمی این مقاالت در حوزه بنددسته  و
Q1،Q2  ،Q3،Q4     صفات کیفی ست   هاآن تکرار و تعدادتر یتبااهمابتدا لی

ست بهدر هر گروه  ست.  آمدهد صفات    هاآنسپس با تجمیع   ا ست نهایی  ، لی
 است. آمدهدستبهکیفی مقاالت مرورشده، 

مرورشده، درصد اهمیت آنها    هایلهصفات کیفی بدست آمده از مقا  لیست  
، مشااخص شااده اساات و با دو مدل    هاهبا توجه به میزان تکرار آنها در مقال

ستاندارد کیفی  ست.       ISO25010و   ISO9126ا شده ا سه  ی هاگاممقای
 .است  شدهدادهنشان  1)شکل روش انجام تحقیق در 
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 انجام روش تحقیقی هاگام ( :1)شكل 

 

 کارهای مرتبطیسه مقا .1جدول 

مرخص کردن اهمیت  نام صفت کیفی یا مدل کیفی مرجع

 کاربردی صفات کیفی

مرخص کردن صفات 

 کیفی پر تكرار

استفاده درحوزه 

 مهاجرت

مقایسه با مدل کیفی 

 استاندارد

 - بله خیر خیر - [6]

امنیت، قابلیت اعتماد، قابلیت نگهداری  [7]

 و پرتیبانی

 خیر بله خیر بله

 خیر بله خیر بله عملكرد، کارایی، قابلیت استفاده [9]

 خیر بله خیر بله ویژگیهای تكنیكی تعامل پذیری [8]

[3] ISO9126 خیر خیر خیر - 

[4] ISO 9126 خیر خیر خیر - 

 خیر خیر خیر بله مدل کیفی مک لین و دلون [15]

[5] ISO9126 خیر خیر خیر - 

 - خیر خیر خیر - [16]

 کیفیشناسایی لیست صفات  -3-1

شااده یمتقسااگروه  4به  بازمتنی افزارهانرمهای در زمینه ویژگی هالهمقا
با  بازمتنی افزارهانرممعرفی و مقایسااه  Q1از: اندعبارتگروه  4اساات. این 

فاکتورهای   معرف Q2،باز متنغیر   در بین باز متنی افزارها نرمپذیرش   مؤثری 
ی افزارهانرمو توسعه   دو رش ی بررسی  هاروشی معرف Q3کشورهای مختلف، 

ی افزارهانرمو صاافات کیفی  هامدل Q4در بین کشااورهای مختلف،  بازمتن
صفات کیفی   ازلحاظآن بخش باهم  هایهسپس در هر گروه مقال  بازمتن نوع 

 یت این لیست درنهااست.   شده استخراج  هاآنمقایسه شده و نام و تعداد تکرار   
  است. شدهدادهنشان  2جدول نهایی در صفات باهم تجمیع شده است و نتیجه

 Q1از گروه  آمدهدستبهلیست صفات کیفی  -3-2

فات ص بازمتنو غیر  بازمتنی افزارهانرمدر این گروه با مقایسه ویژگی 
 نمونه در مقایسه ایی که بین عنوانبهشده است. ییشناساکیفی کاربردی 

ود است، با به وج شدهانجامعامل متن بسته یستمسو  بازمتنهای یسسرووب
ی متن بسته و افزارهانرم مناسب بر رویآوردن محیط غیر امن و کارایی نا

 ازنظر ازبمتنی افزارهانرم نتیجه ایی که حاصل شده، نشان داده است که بازمتن
 توانیم. دو صفت کیفی که اندبستهی متن افزارهانرمیت بهتر از و امنکارایی 

 .  [17]هستندآورد امنیت و کارایی  به دستاز این مقاله 
و  بازمتنی افزارهانرمایی که از دیدگاه فرآیند توسعه همچنین در مقایسه

سته ی متن بافزارهانرم در مقابل بازمتنی افزارهانرماست.  شدهانجاممتن بسته 
قابلیت اعتماد بهتر و دارای امنیت قوی، تست قوی، گزارش خطا سریع 

ردن قابلیت تست ک استخراج شده  از این مقاله شاملات کیفی . صف[18]هستند
 .امنیت و ارزیابی کیفیت مستندات  هستند )قابلیت اعتماد(،

 Q2از گروه  آمدهدستبهلیست صفات کیفی  -3-3

س در مقاله  سیا     یبرر شده در این زمینه، بین کشورهای قاره آمریکا، اروپا، آ
 های درباره ویژگی  شااادهانجام و تحقیقات   ها مقاله  با بررسااای کلیه   یقا  و آفر
سال   2003 سال ز ا بازمتنی افزارهانرم ست  2012تا   ،این مقاله نتیجه گرفته ا

کشااورها و نواحی جهان به یک اندازه  در تمام بازمتنی افزارهانرمهای ویژگی
 افزارهانرمنیساتند و هر منطقه و ناحیه متناساب با نیاز خود این نوع    موردتوجه

  را بکار گرفته است.
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ش   ویژگی  مثالعنوانبه ستقل،     سازی یسفار شندگان م ی ارهاافزنرمو فرو
برای کشورهای آسیا نسبت به کشورهای آمریکایی اهمیت بیشتر دارد.       بازمتن

ی بنددسااتهگروه  4را در  افزارهانرمیرش این نوع موردپذاین مقاله فاکتورهای 
ا زیر آیتم ر و هرکرده است   هایی معرفییتمآنموده است و برای هر دسته زیر   

 4آورده اساات. این   به دساات مقاله  71اهمیت از طریق تحلیل و آنالیز  ازنظر
فروشاااندگان مساااتقل، امنیت،      ) یاسااای سااای فاکتورها  از:  اند عبارت گروه 
ش    صاد سازی(، فاکتورهای  یسفار صنعت     صرفه به)مقرون یاقت سعه  بودن، تو

 ایجاد اشااتغال، توسااعه ) یاجتماعها(، فاکتورهای محلی، رقابت بین شاارکت
از، اسااتانداردهای ب) یکیتکنهای محلی، تقساایم دیجیتال(، فاکتورهای مهارت

 . [19]قابلیت همکاری( 
: اند ازاساات عبارت آمدهدسااتبهصاافات کیفی که با بررساای این مقاله  

لیت یری(، قابپذباز )تعاملی اسااتانداردهافاده از امنیت، قابلیت همکاری و اساات
ش      سفار ستفاده ) صول    یا شور سازی مح صارف مختلف(، قابلیت   در ک برای م

 ی محلی در پشتیبانی از محصول(هاشرکتوجود ) یبانیپشت

 Q3از گروه  آمدهدستبهلیست صفات کیفی  -3-4

یدگاه میزان رشااد و از د بازمتنی افزارهانرمدر این گروه علت اسااتفاده از 
 در بازه یکمثال عنوانبهشده است.   یبررس در کشورهای مختلف   هاآنتوسعه  

زان می های ایتالیایشااهرداری در کاومتنو  یدگاه کالسااترین از دسااال اخیر 
دارای رتبه باالتری بوده است. علت   (جومال)یریت محتوا افزار مدنرماستفاده از  

 . [20]شده است یانبنصب راحت پالگین  افزارنرممیزان استفاده از این نوع 
ست توان یمصفت کیفی که از این مقاله   ستفاده   به د . ست اآورد قابلیت ا

سایی    شنا شرق   افزارهانرمبرای  س ی میزبان تحت وب در کشورهای جنوب   یاآ
ASEAN   ها به نوع سرورها یتسا از طریق تحلیل و آنالیز پسوند دامنه وب 
از  افزارهانرمبیشتر این نوع های میزبان پی برده شده است.  املعیستم س و نوع 
 کارایی، قابلیت اعتماد و     افزارها نرمو علت اساااتفاده از این    اند بوده باز متننوع 
از این مقاله  آمدهدسااتبه. صاافات کیفی [21]اساات شاادهعنوانیت تطبیق قابل

و یری پذتعاملبلیت ، قابازمتن افزارنرمهای وب یزبانماند از: کارایی باال عبارت
 ی)تطبیق(، امنیت) قابلیت اعتماد(همکار

 Q4از گروه  آمدهدستبهلیست صفات کیفی  -3-5

له  ین گروه در ا قا باره کیفیت      هایی م ها نرمکه در ن بوده باز متنی افزار  ،دا
ی افزارهارمنبا مقایسااه مدیریت کیفیت  مثالعنوانبه. اندقرارگرفته موردمطالعه

ودن ماژوالر ب بازمتنی افزارهانرمدر کیفیت  مؤثرو متن بساااته عوامل  بازمتن
کد، مدیریت پروژه، فرآیند مدیریت تسااات، پایداری جامعه برنامه نویساااان و       

آمده از این مقاله دساات. صاافات کیفی به[22]شااده اسااتها بیانارتباطات آن
یری) پذلتعام، قابلیت شااامل ارزیابی کیفیت مسااتندات، قابلیت تساات کردن  
ضافه کردن     ستفاده)ا د به کد های جدییژگیوهمکاری(، قابلیت انتقال، قابلیت ا

 باشد. سازی( مییو سفارشماژوالر 
 4باز در دو نسل که در هر نسل   افزارهای متنهای کیفی نرممقایسه مدل 

یک مدل کیفی کاندید ارائه        ISo25010مدل کیفی وجود دارد با مدل کیفی   
سترش دارد    ست که قابلیت گ صفات کیفی  [23]داده ا شده از این      .  ستخراج  ا

له   قا یت     دو م قابل مل  مل  ، شاااا عا یت         پذ ت قابل قال،  یت انت قابل یری) همکاری(، 
حت سازی(، صیو سفارشهای جدید به کد ماژوالر یژگیواستفاده)اضافه کردن 

 . است عملکرد، قابلیت اطمینان، کارایی و قابلیت نگهداری

ن یکی عنواباز بهافزارهای متنگیری اثربخشای رفع نقص نرم فرآیند اندازه
ضمین کیفیت نرم از تکنیک ست. علت اهمیت  افزار متنهای ت شده ا  باز معرفی 
ندازه  ندازه این اسااات که اگر یک مدل      ،گیری فرآیند ا یری رفع نقص برای گا
ها در وجود داشااته باشااد. آنگاه نگرانی سااازمان   بازمتنی افزارنرمی هاپروژه

خاب این نوع   ها نرمانت یت   درزم افزار نه کیف ند رفع گردد یم افزارنرمی . [24]توا
 است.قابلیت ردیابی خطا  از این مقاله آمدهدستصفت کیفی به

 مقاالت مرور شده نهایی لیست صفات کیفی -3-6

ی افزارهانرممختلف در حوزه کاربردی  هایهمقال با مروردر این مقاله، 
 افزارهانرمیت برای فرآیند مهاجرت این نوع پراهمصفات کیفی  ،بازمتن
با  هآمددستبههای ات کیفی پیشنهادی از گروه مقالهصف .است آمدهدستبه
با تبدیل تعداد  است. شدهدادهنشان  2جدول در هاتکرار آنبه تعداد دفعات  توجه

ای، میزان به مقدار درصد در نمودار دایره 2جدول تکرار لیست صفات کیفی در 
 است.  شدهمشخص پرکاربرداهمیت صفات کیفی 

شود. میزان درصد اهمیت صفت مشاهده می 1نمودار که در  گونههمان
ر دصفت کیفی قابلیت همکاری  ازآنپسکیفی امنیت از همه بیشتر است. 

گیرد. صفات کیفی قابلیت استفاده و کارایی جایگاه سوم را یمقرار  یگاه دومجا
صفات کیفی ارزیابی مستندات، قابلیت تست کردن، قابلیت  اند.کسب کرده

و جایگاه آخر مربوط به  اندقرارگرفتهپشتیبانی و نگهداری در جایگاه چهارم 
اشد. بصفات کیفی صحت عملکرد، قابلیت اطمینان و قابلیت ردیابی خطا می

ه تفادامنیت، قابلیت همکاری، قابلیت اسپرتکرار بدین ترتیب چهار صفت کیفی 
 ار گیرند. قر موردتوجهباید  حتماًباشند که در فرآیند مهاجرت یم افزارنرمو کارایی 
مرور شده،  هایهدست آوردن درصد اهمیت لیست صفات کیفی مقالهب

رای تعیین ب ،درحوزه نرم افزارهای متن باز به تنهایی قابلیت  انتخاب این لیست
 کند. مقایسه این لیستنمی هاجرت را مشخصکیفیت نرم افزارهای فرآیند م

های استاندارد ضریب اعتماد به انتخاب پارامترهای موثر بدست آمده، با مدل
 برد.فرآیند مهاجرت  را باالتر خواهد در ،درتخمین کیفیت نرم افزار

 مقایسه با مدل  کیفی استاندارد -3-7

ستم      ISO9000سری مدلهای   سی ساس مدیریت کیفیت  ها را پایه و ا
و از ابعاد مختلف سخت افزاری، نرم افزاری و ارائه خدمات کرده است مشخص 

 ISO9126. مدل نموده اسااتمحصااول را بررساای  به کاربر نهایی کیفیت
گروه  6است که خصوصیات کیفی محصول را در  ISO9000 بخشی از مدل

صاااحت عملکرد، قابلیت اطمینان، قابلیت اساااتفاده، قابلیت نگهداری، قابلیت 
سعه یافته     کارایی،  ست. تو سیم کرده ا مدل  ISO9126مدل قابلیت حمل تق

ISO25010 .گروه تقساایم  8در خصااوصاایات محصااول را  این مدل اساات
ست. کرده سازگاری به عنوان یک گروه    درا ا صفت کیفی امنیت و  ین مدل دو 

 .  [26[, ]25[, ]23]مستقل شناخته شده اند
های غیر اسااتاندارد شااامل مدل اسااتاندارد نساابت به مدل مزیت انتخاب
یدات، افزایش آگاهی      کاهش هدر رفتن    ید محصاااول، افزایش تول زمان درتول

سود فرو    ش محصوالت، افزایش بازاریابی  کارمندان درتولید محصول، افزایش 
صوالت مفیدتر و موثرتر در        شتری و ایجاد مح ضایت م صوالت، افزایش ر مح

ستفاده از آن  ست ها ا صیات      [25]ا صو ساختاری و تعداد خ . همچنین از دیدگاه 
، درآن هر زیر خصوصیت   ISO9126مانند های استاندارد  صفات کیفی، مدل 
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. رفته است گ کیفی تنها توسط یک خصوصیت در سطح باالتر تحت تاثیر قرار     
 .[27]درحالی که درسایر مدلها مانند بوهم و مک کال اینگونه نبوده است

صفات           3همانگونه که در جدول  ست  سه لی ست. با مقای شده ا شخص  م
  ISO9126و  ISO25010و دومدل کیفی  اساااتانداردکیفی مرورشاااده 

کاملتر  ISO25010تعداد صاافات کیفی ارائه شااده در مدل کیفی اسااتاندارد 
شااامل دو صاافت کیفی امنیت و سااازگاری   ISO9126اساات. مدل کیفی 
ست. همچنین   شده، در جدول       نی صفات کیفی مرور  ست  صفت     2لی شامل 

ست کیفی قابلیت حمل و انتقال  ست مقاله های مرور     . نی صفت کیفی لی  سه 
شامل ردیابی خطا، ارزیابی مستندات و قابلیت تست کردن که در جدول       شده، 

صو     3 ست به عنوان زیر خ شده ا صفت کیفی قابلی   صیات کیفی  آورده ن ت سه 
اند. ههای استاندارد شناخته شد نگهداری مدل قابلیتاطمینان، قابلیت استفاده و  
ند.   3به همین دلیل در جدول    ترتیب مدل کیفی    بدین  درنظر گرفته نشاااده ا

ISO25010  برای تعیین پااارامترهااای موثر در تخمین کیفیاات نرم افزار
 .است ناسب تری درفرآیند مهاجرت، کاندیدای م

 تحلیل و جمع بندی نهایی -4
مرورشااده، در حوزه فرآیند  هایمقاله با مقایسااه لیساات صاافات کیفی  

ست با دو مدل کیفی   مهاجرت نرم افزارهای  سه این لی متن باز و همچنین مقای
ستاندارد   سب در انتخاب پارامترهای    ISO25010و ISO9126ا مدل منا

جرت  ماادل                            مهااا ینااد  فرآ فزار در  نرم ا فیاات  ی ک ین  م خ ت ثر در  مو
خصوصیت کیفی شامل عملکرد مناسب،     8با داشتن     ISO25010استاندارد 

، قابلیت سااازگاری، قابلیت اسااتفاده، قابلیت اعتماد، امنیت، قابلیت مؤثرکارایی 
صفت   8شده است. بدین ترتیب این    نگهداری و قابلیت حمل و انتقال شناخته 

یت کلی نرم افزار        مدل کیف های ورودی  پارامتر به عنوان  ند  ها کیفی   درفرآی
 .مهاجرت قابل استفاده خواهند بود

 و کارهای آینده گیری نتیجه -5
ات صف بازمتنی افزارهانرمدر حوزه  های مقالهبنددستهاین مقاله با مرور و 

که    کیفی  ماً کاربردی  هاجرت        حت ند م ید در فرآی جه با ند را   موردتو قرار گیر
نشااان داده اساات که چهار  آمدهدسااتبهمشااخص کرده اساات. نتیجه تحقیق 

کارایی از همه               فاده و  یت اسااات قابل یت همکاری،  قابل یت،  صااافت کیفی امن
یه  از بقمرور شاااده باالتر   های در مقاله   ها آنمیزان تکرار  همچنین .ند اترمهم

داشته است. همچنین با مقایسه لیست مرور شده، با دو مدل       قرار صفات کیفی 
ضرورت اهمیت انتخاب صفات    ISO9126و  ISO25010کیفی استاندارد 

در تعیین پارامترهای  موثر تخمین کیفیت  ISO25010کیفی مدل استاندارد 
د. برای کارهای آینده پیشاانهاد نرم افزارها در فرآیند مهاجرت مشااخص شاا 

مدل     8در نظر گرفتن  با گردد می فت کیفی  به عنوان   ISO25010صااا
های یک مدل تخمین کیفیت با اسااتفاده از ساایسااتم های فازی و یا   ورودی

فازی درفرآیند مهاجرت کیفیت کلی نرم افزار را اندازه گیری -شاابکه عصاابی 
 کرد.
 

 بدست آمده از مقاالت مرور شدهکیفی  . لیست صفات2جدول 

 مرجع عنوان گروه تعداد تكرار عنوان صفت کیفی ردیف

 Q1,Q4 [18[ ,]22] 2 ارزیابی کیفیت مستندات 1

 Q1,Q2,Q3 [17]–[21] 5 امنیت 2

 Q1,Q4 [18[ ,]22] 2 قابلیت تست کردن 3

 Q1,Q3,Q4 [17[ ,]21[ ,]23] 3 کارایی 4

 Q2,Q3,Q4 [19[ ,]21]–[23] 4 یریپذتعاملقابلیت همكاری یا  5

 Q2,Q3,Q4 [19[ ,]20[ ,]22[ ,]23] 3 قابلیت استفاده 6

 Q2,Q4 [19[ ,]23] 2 قابلیت پرتیبانی و نگهداری 7

 Q4 [23] 1 لكردصحت عم 8

 Q4 [23] 1 قابلیت اطمینان 9

 Q4 [24] 1 قابلیت ردیابی خطا 10
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 آمدهدستبه. درصد اهمیت صفات کیفی 1نمودار 

 مرور شده با مدلهای کیفی استاندارد صفات کیفی مقاالت . مقایسه لیست3جدول 

عنوان مدل / لیست صفات 

 کیفی

صحت 

 عملكرد

قابلیت 

 اطمینان

قابلیت 

 استفاده

قابلیت 

 نگهداری)پرتیبانی(

قابلیت 

 کارایی

قابلیت 

 حمل

قابلیت 

 سازگاری)همكاری(

 امنیت

 × × ISO9126      مدل

 ISO25010        مدل

ر مرورشده دلیست صفات کیفی 

 2جدول

     ×   
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