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 تقديم
 

البرامج " طريقة قياسية لقياس الحجم الوظيفي في مجالي )COSMIC-FFP( يقدم الكوزمك إف إف بي
و تم قبول هذه الطريقة من قبل منظمة المعايير العالمية أيز". البرامج آنية االستجابة"أو " التطبيقية التجارية

)ISO/IEC JTC1 SC7 ( خالل سنة آاملة، قام فريق الكوزمك بالعمل .  آطريقة معيارية جديدة2000في عام
لجعل المصطلحات ) ISO/IEC JTC1 SC7(من أيزو " 12المجموعة "مع وعن طريق ممثليهم الدوليين في 

ا بسبب أآثر وضوًحفي طريقة الكوزمك إف إف بي مطابقة لما في األيزو من مصطلحات، ولجعل الطريقة 
  . االستخدام المتزايد لهذه الطريقة في أنحاء العالم

  
في ديسمبر  " ISO/IEC 19761"لقد آانت نتيجة هذا الجهد الموافقة على النسخة النهائية من المعيار الدولي 

  .ا لتعريف أيزو للطريقة تعود بدليل تطبيق طريقة القياس مطابًق2.2هذه النسخة . 2002من عام 
تحتوي على التعاريف والقواعد األساسية لهذه الطريقة، وإن الهدف من آتيب   ISO/IEC 1976 توضيح، فإنلل

االستخدام هذا ليس تقديم هذه التعاريف والقواعد فقط، بل أيضا تقديم توضيحات وأمثلة تساعد من يقوم بعملية 
  .القياس على أن يطبق هذه الطريقة

  
هذه .  اختالفات في أساسيات طريقة الكوزمك إف إف بيةيار الدولي أيلم يسبب العمل على إصدار المع
 .1999 أول مرة في دليل االستخدام عام ااألساسيات ظلت ثابتة منذ تم نشره

  
  : من دليل االستخدام هي اآلتي2.2إن االختالفات التي حدثت حين إصدار النسخة 

  
هذه القاعدة نتجت عن . ومرتبطة بالتعاريف" بوجهات نظر القياس"إضافة قاعدة أساسية جديدة معنية  •

 .جمع أحجام القياس ألجزاء مختلفة من البرنامجتم الحاجة لشروط إضافية حين 
إضافة إلى قاعدة أساسية موجودة تتطلب جمع حرآات البيانات في مستوى العملية الوظيفية قبل جمعها  •

 .إلى ما وجد في طبقات ومستويات أخرى
حداهما معنية بتعريف حرآات البيانات في عملية وظيفية ما، واألخرى عن حرآات قاعدتان جديدتان، إ •

 .البيانات عبر الحدود
لها مفهومة عالكثير من التعديل والتطوير في النص باإلضافة إلى تحسين التعاريف والمصطلحات لج •

  .أآثر
 

ضرورة  إضافية لاالتي تصف أسباًبلمقالة ل لقد أضيف مرجع هنا )ه (لقد تم تلخيص هذه التغييرات في الملحق 
. تغييرات عدةوجود  

 
المراحل المبكرة (والسابق ) القابلية للتحويل(الفصل السادس :  إضافة فصلين جديدين لهذه النسخةتمت أيضًا

).لكوزمك إف إف بي  
 

.طلب تغيير و إجراء تعليق على  آتيب آوزمك أف أف بل‘ و’أضيف إجراء جديد آملحق   
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 مسرد المصطلحات
 
إذا آان . قسمذا ال استخدام المصطلحات التالية في آتيب االستخدام هذا حسب التعريفات الموجودة في هتم

أو " قياس الحجم الوظيفي" آتعريف )منظمة المعايير العالمية(  أيزو بوساطةمن قبلا المصطلح معرًف
  : وهذه المصطلحات هي. هناهو التعريف المتبنىتعريف أيزو ، فإن "المقياس"
 

 . 3ضرورية لتكوين نموذج مبسط، أو ما ينتج عن هذه العمليةالغير  عملية استبعاد البيانات :التجريد
 

 تحددهاتستخدم ألغراض القياس " متطلبات المستخدم الوظيفية" من أساسية وحدة : الوظيفي األساسيالمكون
  .4"حجم الوظيفيقياس ال "عملية

 
حرآة البيانات آمكون وظيفي ف أي عّرت إف إف بي،  في الكوزميك" قياس الحجم الوظيفي"عملية : مالحظة
 .أساسي

 
لية القياس  في عممكوناتهناك أربعة . 2 فئة معرفة من المكونات الوظيفية األساسية: الوظيفي األساسيالعنصر

 . ج، القراءة، والكتابةلدخول، الخرو ا:في الكوزمك وهي
 

 .  ومستخدميهفصل بين البرنامج الذي يتم دراسة قياسهتافتراضية  واجهة :الحد
 

فيه آما ينظر إليه والمحيط الذي يعمل  بين هذا البرنامج اافتراضًي امج، يعتبر فاصًالحد جزء من برن: مالحظة
يق بوضوح وبدون أي التباس بين ما هو داخل هذا الحد يسمح لمن يقوم بالقياس بالتفر. لخارجالمستخدم من ا

 . البرنامج الذي يتم قياسه، وما هو جزء من بيئة هذا البرنامج
 

، والذي يحمل معنى ة أصغر جزء من المعلومات ضمن مجموعة بيانات معرف): البياناتصفة( البيانات خاصية
 . لهذا البرنامج" متطلبات المستخدم الوظيفية"ا من منظور مستخلًص

 
صف ت،  أو فائضة عن الحاجة البيانات غير فارغة وال مرتبةخصائص مجموعة مميزة من :مجموعة البيانات

 بمدى امجموعة بيانات عن غيرهتميز ت). تعريف الكائننظر ا( لنفس الكائن مكمال اجانًب صفة البيانات فيها آل
 ). انظر تعريف زمن االستمرار" (استمرار استخدامه

 
البيانات التي تنتمي إلى مجموعة بيانات خواص  أو أآثر من ا عنصر وظيفي أساسي يحرك واحًد:حرآة البيانات

 . واحدة
 

 .الدخول، الخروج، القراءة والكتابة:  البياناتحرآات فرعية من أنواع ةك أربعهنا: 1مالحظة
 

هذه المالحظة . نواعهاأ وليس البياناتحرآة هي  البيانات خصائص حتى نكون دقيقين، فإن ما يحرك: 2 مالحظة
 .ا على تعريف الدخول والخروج والقراءة والكتابةتنطبق أيًض

 
 جميع الوظائف لكل جزء منفصل من البرنامج الذي يجب أن  عن منظور للقياس يكشف:مطور البرنامجمنظور 
 . ي مطلبا محددا من متطلبات المستخدم الوظيفيةلبأو يسلم لي/ يطور و

 
 فقط يمكن أن يكون" متطلبات المستخدم الوظيفية"ريف فإن المستخدم المشار إليه في ي هذا التعف: مالحظة

  .في مسرد آتيب تعليمات القياس هذا" المستخدم" من تعريف 1المستخدم المشار إليه في المالحظة 
 

أو /و الذي يجب أن يطور ، وظائف البرنامج التطبيقي عن منظور للقياس يكشف فقط:مستخدم البرنامجمنظور 
هذا المنظور إما أن يكون إلنسان واع فقط بوظائف . ا من متطلبات المستخدم الوظيفيةا محدًديسلم ليلبي مطلًب

                                                 
3 From ISO/IEC 10746-2. ‘Information technology -- Open Distributed Processing -- Reference Model: Foundations’ 
4 From “ISO/IEC 14143-1:1998 Information Technology – Software measurement – Functional size measurement – 
Part 1: Definition of concepts”, clause 3.1. 
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تبادل أو مشارآة البيانات مع يقتضى منه  نظير  تطبيقيبرنامجل التي يستطيع التفاعل معها، أو البرنامج التطبيقي
هذا المنظور يتجاهل وظائف آل . مجموعة البرامج التطبيقيةتطلق الذي يتم قياسه، أو آللية زمنية البرنامج 

 . البرامج األخرى التي تسمح للمستخدم بالتفاعل مع البرنامج التطبيقي الذي يتم قياسه
 

 . حتاجها العملية الوظيفية التي يمستخدم إلىالبيانات عبر الحد من المجموعات  حركحرآة بيانات ن: الدخول
 

 التأآد من: مثال (رتبط بهايلتي  ابياناتالالدخول يتضمن بعض معالجات  يفترض أنفي آوزمك، : 1مالحظة 
 . للتفاصيل4.1نظر إلى القسم ا –) صحة البيانات المدخلة

 
 . معالجة البيانات هي آل ما قد يحدث للبيانات عدا حرآتها: 2مالحظة 

 
 " المسببحدث "نظر ا :الحدث

 
 . ت البيانات عبر الحد من عملية وظيفية إلى المستخدم الذي يطلبهاحرك مجموعاتحرآة بيانات  هو :الخروج

 
 وتحديد المسارالتنسيق : مثال ( بهمرتبطةالبيانات ال الخروج يتضمن بعض معالجات يفترض أن :مالحظة

  للتفاصيل 4.1نظر إلى القسم  ا–) رتبط مع البيانات التي ستخرجالم
 

وظيفية تتضمن المستخدم ال لمجموعة متطلبات أساسي  مكونيه :)المعامالت: مرادف(العملية الوظيفية 
بواسطة  العملية الوظيفيةيتم حدوث  .قابلة للتنفيذ بشكل مستقلالانات  البيحرآاتمتماسكة من ة ومجموعة فريد

 حينما يتم العملية الوظيفية كتمل ت. المؤديعن طريق  ،ر مباشريشر أو غ أو أآثر بشكل مبا" واحدمسببحدث "
 .  المسببحدث لنفيذ جميع المتطلبات استجابة ت
 

 ينقل البيانات حول حدث اوسيًط اويؤدي دوًرلنظام الذي يتم قياسه، لهو مستخدم  هنا المؤديبالمقصود : مالحظة
 .  للعملية الوظيفية التي يجب أن تستجيب لذلك الحدث معينمسبب

 
 . 5تطلبات المستخدم الوظيفيةس مقياب نحصل عليهالذي  هو حجم البرنامج :الحجم الوظيفي

 
 . 6 هو عملية قياس الحجم الوظيفي:قياس الحجم الوظيفي

 
الخواص ظيفي معرفة بمجموعة قواعد تطابق قياس الحجم الو لخاص تطبيق هي :طريقة قياس الحجم الوظيفي

 ISO/IEC 14143-1: 1998.2األيزو اإلجبارية في 
 

 التي مثل ممارسات المستخدم وإجراءاتهة من متطلبات المستخدم، ت هي مجموع:متطلبات المستخدم الوظيفية
 ة وأيمتطلبات الجودة متطلبات المستخدم الوظيفية تستبعد  إن.يجب على البرنامج تنفيذها ليلبي حاجات المستخدم

 . 7متطلبات تقنية
 

  إن).تشغيله(طة ما خالل عمله  والتي يستخدمها البرنامج في نق، مستقلة عن البرنامج هي بيانات قيمها:المدخالت
من قبل مجموعة مستخدمي  التعريف العام المستخدم في هذا الدليل مختلف بشكل ملحوظ عن التعريف المحدد

 .  معينةمجموعة وظيفيةإلى  ما يدخلالمدخالت آل تتضمن  آوزمك ففي). IFPUG(النقطة الوظيفية العالمية 
  

  .ا لتتضمن آل العمليات الوظيفية التي تعمل في نفس مستوى التجريد وظيفًي هي نتيجة تقسيم بيئة البرنامج:الطبقة
 

                                                 
5 From “ISO/IEC 14143-1:1998 – Information Technology – Software measurement – Functional size measurement – 
Part 1: Definition of concepts”, clause 3.6. 
6 From “ISO/IEC 14143-1:1998 – Information Technology – Software measurement – Functional size measurement – 
Part 1: Definition of concepts”, clause 3.7. 
7 From “ISO/IEC 14143-1:1998 – Information Technology – Software measurement – Functional size measurement – 
Part 1: Definition of concepts”, clause 3.8. 
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قيمة إن . ا لمعايير الكوزمك في القياس وفًقرياضية تعين قيمة ما لمتغيراتها هي دالة ):آوزمك(وظيفة قياس 
 .  حرآة بياناتالمتغير في دالة قياس آوزمك هي 

 
 .  تستخدم حين القياس بشكل عام،، موصوفةللعملياتل عام، هو تسلسل منطقي  بشك:8طريقة القياس

 
 . تستخدم حين أداء قياس محدد حسب طريقة معطاةالتي بشكل خاص هو مجموعة من العمليات  :9إجراء القياس

 
 بنية قياس في  ضمنأداء وتقييم قياس البرنامج ضمن مشروع ما آكل، أوتخطيط و هي عملية :10عملية القياس

 . المنظمة
 

حرآة بيانات آيعرف  )وظيفيةالآوزمك وحدة قياس أو (معيار القياس في آوزمك  :)آوزمك (القياسمعيار 
 . ة واحدةأساسي

 
 . عرف ألهداف قياس الحجم الوظيفي ي،بات المستخدم الوظيفية للبرنامجمتطلإلى  هو منظور :منظور القياس

 
 .  بشكل مباشرته رؤيبيه يساعد في تصور مفهوم ال يمكن  هو وصف أو تش:11النموذج

  
مستخدم  عالم موجودة في من أشياء افتراضية أي شيء مادي أو افتراضي، أو جزءهو  :الكائن المعني به

به في متطلبات المستخدم  الكائن المعنى ويعرف. يجب أن يعالجها البرنامج أو يخزن بيانات عنها، البرنامج
  .الوظيفية

 
 .   معينحاسوبفي نظام مج التي تعمل في الوقت ذاته ج هي مجموعة البرا بيئة عمل البرام:)البرامج (بيئة العمل

 
 أثناء  فيقيمها على عمليات البرنامج ولهذا فإنها تصنع أو تعدل من قبل البرنامجتعتمد  هي بيانات :المخرجات

من قبل ) الدقيق( التعريف العام المستخدم في هذا الدليل مختلف بشكل ملحوظ عن التعريف المحدد إن.عمله
نمط ما يخرج من  آل تتضمن المخرجاتفي آوزمك ف ،)IFPUG(مجموعة مستخدمي النقطة الوظيفية العالمية 

 . معينةمجموعة وظيفية 
 

البيانات في سياق متطلبات بحتفظ فيها ُي هي صفة تعبر عن المدة التي ):اتلمجموعة بيان(االستمرار زمن 
، قصير )تتواجد فقط خالل العملية الوظيفية (زائل: معرفة لزمن االستمرارثة أنواع هناك ثال. المستخدم الوظيفية

يستمر حتى بعد (، ال نهائي ) عن العمل بشكل تام البرنامجإلى أن يتوقفيستمر حتى بعد انتهاء العملية الوظيفية (
 ).إيقاف البرنامج

 
أو يسمح للعملية /  بعد انتهائها و هو مخزن يسمح للعملية الوظيفية بتخزين البيانات:مخزن زمن االستمرار

الوظيفية باسترجاع البيانات المخزنة من قبل عملية وظيفية أخرى، أو مخزنة من قبل حدث مسبق لنفس العملية 
 .   عملية أخرىةالوظيفية أو أي

 
ا تخدًممخزن االستمرار في نفس جهة البرنامج من الحد، فإنه ال يعتبر مس لتواجد في نموذج آوزمك،: 1مالحظة 

 .للبرنامج الذي يتم قياسه
 

  ".فقط لقراءةا" قد يكون في تصنيع ذاآرة "عملية أخرى ةأي"مثال على : 2مالحظة
 

  ؟ ستستخدم النتائجمفيأو /  هو بيان يفيد سبب القياس، و:الهدف من القياس
  

                                                 
8 From “International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology”, International Organization for 
Standardization, Switzerland, 2nd edition, 1993, ISBN 92-67-01075-1 
9 From “International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology”, International Organization for 
Standardization, Switzerland, 2nd edition, 1993, ISBN 92-67-01075-1 
10 From ISO/IEC 15939:2002, definition 3.24 
11 Adapted from Merriam Webster’s Collegiate Dictionary, 10th Edition. 
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 . اوظيفًيرها تفق على أنها ال تعتمد على غين الكمية األساسية هي آمية م إ:12)األساسية(الكمية 
 

 .  إلى العملية الوظيفية التي تطلبهاوحدات التخزينحرك مجموعة بيانات من تحرآة بيانات ي  ه:القراءة
 
 .   الضرورية إلتمام القراءة و بهاجات البيانات المرتبطةالقراءة بعض معالتضمن ت: حظةمال

 
قد تكون  هذه القيم. عينة لصنف معطىلكميات م ،هي مجموعة قيم مرتبة ):مرجعيةالقيمة أو ال(المقياس 

 . 13ذلك الصنف على حسب القدرعلى أنها مرجع لترتيب آميات  وتعرفمتواصلة أو غير متواصلة، 
 

 . وظيفي محددقياس حجم  مجموعة متطلبات المستخدم الوظيفية التي ستضمن في :14مجال قياس الحجم الوظيفي
 

ج، فعلى سبيل المثال، إذا أرادت المؤسسة أن تعرف قياس هذا المجال يحدد بهدف قياس البرنام: مالحظة
ا، ولكن إذا أراد مدير مجها فإن المجال سيتضمن آل متطلبات المستخدم الوظيفية المستخدمة حالًيراب مجموعة

برنامج فإن المجال سيتضمن متطلبات المستخدم الوظيفية المتأثرة روع أن يحدد حجم إصدار معين من المش
 . طبالمشروع فق

 
آوحدة لتحقق مجموعة من األهداف التي   تعمل. وإجراءات وربما وثائق وبيانات مجموعة أوامر:15البرنامج

 والتقنية خالل مجموعة محددة من متطلبات المستخدم الوظيفية،معين يمكن أن نصفها من منظور وظيفي 
 .ومتطلبات الجودة

 
 في فرعيةالعملية لل فرعية أنواع ةعملية وظيفية، هناك أربعدث خالل تنفيذ تح هي حرآة بيانات :العملية الفرعية

تعادل . معينة بيانات مرتبطة  منها يتضمن عمليات معالجةآل.  الخروج، القراءة والكتابةالدخول،: الكوزمك
 المستخدم متطلباتهذه العملية الفرعية تعبر عن . زويأفي  المكون الوظيفي األساسيالعملية الفرعية في آوزمك 

 . ومتطلبات الجودةالوظيفية فقط دون المتطلبات التقنية 
 

. ا أو أآثر من العمليات الوظيفيةواحًدرج حد البرنامج الذي يتم قياسه ويسبب  هو حدث يحدث خا:المسببحدث 
 ال يتجزأ من مجموعة  جزءهو ، عملية وظيفية مايسببفي مجموعة متطلبات مستخدم وظيفية آل حدث 

 .  الوظيفيةمتطلبات المستخدم
 

 .بدايةأحداث التوقيت والساعة قد تكون حدث : 1مالحظة 
  

  .لحظي إنه  حيثث إما أن يكون قد حدث أو ال،الحد: 2مالحظة
 

 هي آمية معينة، محددة ومتعارف عليها، تقارن بها آميات أخرى من نفس النوع للتعبير عن :16 القياسوحدة
 .  أن وحدات القياس أعطيت أسماء ورموزا للتسهيلجدير بالمالحظةإنه من ال. مقدارها بالنسبة لتلك الكمية

 
أو أي شخص أو شيء يتصل أو يتفاعل مع / متطلبات المستخدم الوظيفية، ويحدد هو أي شخص :المستخدم

 . 17البرنامج في وقت ما
 

                                                 
12 From “International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology”, International Organization for 
Standardization, Switzerland, 2nd edition, 1993, ISBN 92-67-01075-1 
13 From “International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology”, International Organization for 
Standardization, Switzerland, 2nd edition, 1993, ISBN 92-67-01075-1 
14 From “ISO/IEC 14143-1:1998 – Information Technology – Software measurement – Functional size measurement 
– Part 1: Definition of concepts”, clause 3.11. 
15 Adapted from Merriam Webster’s Collegiate Dictionary, 10th Edition, and La Petit Larousse Illustré, 1996 Edition. 
16 From “International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology”, International Organization for 
Standardization, Switzerland, 2nd edition, 1993, ISBN 92-67-01075-1 
17 From “ISO/IEC 14143-1:1998 – Information Technology – Software measurement – Functional size measurement 
– Part 1: Definition of concepts”, clause 3.17. 
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ص أو شيء أي شخ"ر بالتعريف الثاني الذي ذآرناه في هذا الكتيب، فإن تعريف المستخدم محصو: 1مالحظة
 "يتصل أو يتفاعل مع البرنامج في وقت ما

 
 . اا أو جهاًزا، برنامًجالمستخدم قد يكون إنساًن: 2مالحظة

 
 . قياس مضروبة بعددال بشكل عام آوحدة ويعبر عنها،  هي مقدارها إن قيمة الكمية:18)للكمية(قيمة 

 
 الهندسية وقواعد البناء، من المفاهيماة من  نوع من التجريد نحصل عليه بواسطة استعمال مجموعة منتق:المنظور

 . 19أجل أن نرآز على أمر معين في النظام
 .وحدات التخزينالوظيفية إلى العملية حرك مجموعة البيانات من داخل نات تحرآة بيا هي :الكتابة 
 

  .   البيانات المرتبطة الضرورية إلتمام الكتابةمعالجاتالكتابة بعض يتضمن : مالحظة
. ا لمعايير الكوزمك في القياسوفًق) معامالت(هي دالة رياضية تعين قيمة ما لمتغيراتها  :قياس آوزمكوظيفة 

  .يكون المتغير في دالة قياس آوزمك حرآة بيانات
  

                                                 
18 From “International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology”, International Organization for 
Standardization, Switzerland, 2nd edition, 1993, ISBN 92-67-01075-1 
19 From ISO/IEC 10746-2. ‘Information technology -- Open Distributed Processing -- Reference Model: Foundations’ 
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  المقدمة .1
  

المصاريف التي تنفقها في  التحكم بضرورةالواعية   ميزانية العديد من الشرآاتمنا  أساسياتعتبر البرامج جزء
 من أجل الوصول ؛لتطويرها و صيانتها المخصصة تلك األموال أداء البحث في وأهمية ،البرامجهذه  ىعل

 نماذج ومقاييس ستخدام الي حاجة  فهي، لتحقيق ذلك. مجالهاللمستوى الذي وصلت إليه الشرآات األفضل في 
 التقنية جهة، تستخدم المقاييس فمن .البرامجصيانة  مع تطوير وة المرتبطاإلنتاجية والجودة  من آللتحليل معينة

على سبيل المثال، يمكن استعمال  ف.دماتو الخأ األداء التقني للمنتجات حجم لقياس مطوري تلك البرامجمن قبل 
  .البرامج المصممة  لتطوير أداءفاعليةالالقياسات التقنية لتحليل 

  
نية  مع إمكا أداء المنتجات أو الخدماتاس مدىلقي الوظيفية من قبل المطورين المقاييسمن جهة أخرى، تستخدم و

يجب أن تكون المقاييس . اإلنتاجيةلتحليل  على سبيل المثال، . أو مالك البرنامجمستخدمعمل ذلك من وجهة نظر 
   تقنياتإنتاجيةلمقارنة   استعمالهاالتطبيق، مما يجعل في اإلمكان  والتطوير التقنيقرارات الوظيفية مستقلة عن 

  . مختلفةقاتتطبيو 
  

 يمكن استخدامه مثال على مقياس وظيفي Function Points Analysis- FPA(20(إن تحليل النقاط الوظيفية 
 ;Abran, 1996( بكثرة في تحليل اإلنتاجية وتقديرها استعملفي مجال برامج إدارة نظم المعلومات، وقد 

Desharnais, 1988; Jones, 1996; Kemerer, 1987 .(الخواص الوظيفية حصر نجح في اس هذا المقي
  .الخاصة ببرامج إدارة نظم المعلومات

  
 هذه النقطة  إنك دي سيوصفوقد ، تطبيق على آل أنواع البرامج لكونه غير قابل للFPAومع ذلك، فقد انتقد ال

  :قائال
أنظمة   وأن،ماًال إجة من أنواع التطبيقاتتعاني النقاط الوظيفية مشكلة أنها تأخذ على عاتقها مجموعة محدد"

آبيرة تعتمد على الملفات، تنتجها مؤسسات تجارية معينة آالبنوك وجمعيات البناء والمنظمات التي تبيع بسعر 
وسائل ، آنظام التحكم بالبورصة الذي يعتمد بشدة على معينةالتجزئة، وهي غير قادرة على التعامل مع أنظمة 

 )Ince, 1991 (" االتصال
  

. آنية االستجابة لكل الخواص الوظيفية للبرامج ل النقاط الوظيفية غير قادر على أن يكون شامًاليعتبر تحليولهذا 
 ج قيمة ما، ولكنها ال تشكل مقياسفعندما يطبق تحليل النقاط الوظيفية على مثل تلك البرامج، فإنه بطبيعة الحال ينت

آنية جراءات قياس مفصلة للبرامج  مع إفيةوهكذا، لم يكن هنالك أي نظير لتحليل النقاط الوظي. حجم مقبول
  .1997في سبتمبر عام " النقاط الوظيفية الكاملة " FFP  النسخة األولى منإلى أن تم إصدار، االستجابة

 
في متكيف بشكل بهدف توفير مقياس حجم وظي21 1997عام ) 1.0النسخة (تم تقديم النقاط الوظيفية الكاملة وقد 

، ة الكاملة في العديد من المنظماتستخدام النقاط الوظيفيتمنذ ذلك الوقت، . الستجابةخاص مع البرامج اآلنية ا
 إلدارة هندسة البرامج ومختبر هندسة البرامج للقياسات ر إوآام الكندي بقيادة مختبميدانيةباإلضافة إلى تجارب 

، بل آنية االستجابةلوظيفي للبرامج ن قدرة النقاط الوظيفية الكاملة ال تنحصر فقط في تحديد الحجم اأالتطبيقية، 
 الميدانيةتلك التجارب فإن باإلضافة إلى ذلك، . الحجم الوظيفي للبرامج التقنية وبرامج النظما تحديد تستطيع أيًض

لتعطي في يفي لبرامج إدارة نظم المعلومات؛ ا لقياس الحجم الوظوضحت أن النقاط الوظيفية الكاملة تصلح أيًض
  .22مقارنة بالمقاييس المعتادة ئج مشابهةتلك البرامج نتا

  
ة الكاملة منذ إن تلك الدراسات الميدانية، والمالحظات التي أرسلتها المنظمات التي استخدمت النقاط الوظيفي

العديد من التطورات المقترحة في إن و .، قد شجعت المؤلفين على تطوير هذه الطريقة1997 النسخة األولى عام

                                                 
20 From “International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology”, International Organization for 
Standardization, Switzerland, 2nd edition, 1993, ISBN 92-67-01075-1 
21 St-Pierre D., Maya M., Abran A., Desharnais J.-M., Bourque P., “Full Function Points: Counting Practices Manual”, 
Technical Report 1997-04, Université du Québec à Montréal, Montréal, Canada. Available on the Web at URL: 
www.lrgl.uqam.ca/ffp.html 
22 Oligny, S.; Abran, A.; Desharnais, J.-M.; Morris, P. , Functional Size of Real-Time Software: Overview of Field 
Tess, in Proceedings of the13th International Forum on COCOMO and Software Cost Modeling, Los Angeles, CA, 
October 1998. 
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 طرق، التي اقترحت مبادئ الجيل الثاني من 23ا مستوحاة أيضا من أعمال مجموعة آوزمكآتيب التعليمات هذ
طريقة قياس  من 2.2نتاج هذه الجهود آلها قد جمع في هذا المستند، الذي يشكل النسخة . قياس الحجم الوظيفي
   .آوزمك إف إف بي

 
  مبادرة الكوزمك

  
، فإن المزود و المستهلك  الخارجية المتوفرةالعقود والمصادر في وحجم التنوع  للبرامجالكبيرالنظر إلى النمو ب

  إن. و التي يجب أن تعمل بنفس الكفاءة مع جميع أنواع البرامج،ألداءقياس ا إلى طرق دقيقة للتقدير ويحتاجان
 ادامهن استخإ أو ، السوقاحتياجات للوقوف على بالقوة الكافية ت حجم البرامج المتبعة حاليًا ليسقياسأساليب 

ويمكن  ،ن الصناعة تحتاج إلى مقاييس حجم برامج تكون أآثر دقةإ.  فقطمحصور على أنواع محددة من البرامج
  . بشكل أآبرأن تستخدم

  
  :  متطلباتلتلبية تهدف 1998ها عام ، و التي تم إنشاؤالكوزمك مجموعةإن 
  يجب إنتاجهالذيبرنامج اللى حجم م إ متطلبات المستخدتحويل مهمة عليهم مواجهة الذين البرامج مزودي)  أ

  . تقديرية للمشروعتكلفةلتحديد آعامل أساسي 
  .مزود البرنامج أداءقياس ل آعنصر أساسي المنتجللبرنامج وظيفي  الذين يودون معرفة الحجم الالمستهلكين)  ب

  
     خبراء قياس البرامجمجموعة دولية من لوعية ، هي مبادرة تط)آوزمك(دولية لقياس البرامج المجموعة إن ال

 آوزمك أف أف مشروعإن .  أوروبا و شمال أمريكاو، و أآاديميين، من آسيا الباسيفيكيةممارسينو التي تتضمن 
البحث عن القبول لطرق قياس البرامج الجديدة لدعم التقدير و  يهدف إلى تطوير واختبار وتقديم إلى السوق وبي
  . القياسأداء

  
تم عمل  2001-2000وخالل أعوام . 1999 ألول مرة عام يقة الكوزمك إف إف بيلقد تم وضع قواعد طر

قسم المراجع للنظر على  مراجعة يرجى. آاديميةاألمؤسسات يداني على بعض الشرآات الدولية وال ماختبار
م  عاآوزمك أف أف بي عملية تطوير المعيار الدولي لطريقة لقد بدأت. األوراق التي تصف نتائج االختبار

  .2003بنشره في بداية عام  وقامت أيزو 2002قة على المعيار في ديسمبر  الموافتتم و2001
 com.cosmicon.www الرجاء زيارة الموقع آوزمكلمزيد من المعلومات عن 

 www.ar-cosmic.com أو الموقع العربي www.lrgl.uqam.ca/cosmic-ffp.أو
  
 

                                                 
23 See www.cosmicon.com for further information. 
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  24 طريقة الكوزمك للقياس علىعامةنظرة  .2
  

 هذا الفصل يقدم ويناقش .لحجم البرامج الوظيفي امعيارًي ا للقياس تعتبر مقياًسإف إف بيإن طريقة الكوزمك 
 األساسيات التي تقوم عليها مراحلو، إف إف بي نماذج الكوزمك يصف طريقة الكوزميك وتطبيقية قابل

 محيط أيضًا نقاشًا عن  هذا الفصلو يتضمن. البرامج يتم استخدام هذا النموذج لقياس حينلقياس وا  "المطابقة"
  .قياس الحجم الوظيفي بهايتم التي  و أهداف القياس البرامج

   طريقة الكوزمكتطبيققابلية 2.1  

  :الميادين اآلتية على البرامج في للتطبيق الكوزمك لتكون قابلة  قياسممت طريقةُص
  

وشؤون آالصرافة والتأمين والمحاسبة األعمال لدعم إدارة  و التي تستخدم ،برامج التطبيقات التجارية •
ي غنال"بعادة  يوصفمثل هذه األنواع من البرامج .  أو التصنيعالتوزيعالموظفين والشراء و

 آميات آبيرة من البيانات عن إدارةإلى  عليه بشكل آبير الحاجة تسيطر  ألن التعقيد فيه؛"بالبيانات
 . في العالم الحقيقي تقعأحداث

  
من . تقع في العالم الحقيقيمواآبة أو التحكم بأحداث الوالتي يتضمن عملها ، آنية االستجابةالبرامج  •

الت اآلبتحكم في أجهزة الالمضمنة برامج  وال، الرسائلبرامج التحويل الهاتفي وتحويلاألمثلة عليها 
وما يكون  ،لقائيات البيانات وجمع بعملياتهاكم لتح ل،مصاعد و محرآات السيارةالزلية ومنالدوات آاأل

 .الحاسوبفي  نظام التشغيل ضمن
  
  .لخطوط الجوية أو الفنادقم الحجز اآلني في اانظآ ،المذآورة أعاله البرامج  منخليط •

  
 تتسم  التيا أو أجزائهالبرامج لقطع من  الحجم الوظيفي بعدلم تصمم طريقة الكوزمك للقياس لتأخذ في الحسبان

  :بما يلي
  

بيرة،  برامج  الخاألنظمةرياضية معقدة أو قواعد أخرى معقدة و مخصصة مثل حسابات ها لاستخدام •
 .إلخ..لتنبؤ باألحوال الجويةا أو أنظمة ، البرامج التي تتعلم ذاتياالمحاآاة

  
 ،الحاسوب في برامج ألعاب ، آالتي توجد صور الفيديوأواألصوات  مثل متغيرات متواصلةل معالجتها •

  .به ذلكموسيقية و ما شاالت اآلال
  

إن . في مثل هذه البرامج الكوزمك  قياس لطريقة"افتراضات"من الممكن تعيين ه في الحاالت المذآورة أعاله فإن
استخدام حين . اويطرح مثاال عليه االفتراضاتستخدم  ت يجب أنمحيط من هذا الكتيب يشرح في أي 4.1.5قسم ال

  .من هذا الكتيبالقسم الخامس في نهاج المعروض عرضه في تقرير حسب المفانه من الواجب ، االفتراضات

   يب ف إفإ الكوزمك نموذج عملية قياس2.2  

آما ترى من برنامج من  جزء وقواعد و إجراءات إلى مك تتضمن تطبيق مجموعة نماذج الكوز قياسإن طريقة
 25"قيمة المقدار"ءات هي نتيجة تطبيق هذه النماذج، و القواعد و اإلجراإن . متطلبات المستخدم الوظيفيةمنظور 

     هذه النماذج، .  الخاصة به قياسه من متطلبات المستخدم الوظيفيةل الحجم الوظيفي للبرنامج آما تمو التي تمث
  . من هذا الكتيب ب و جلحقين و ملخصة في الم4 و 2.3 و القواعد و اإلجراءات موصوفة في الفصول

  
من أجل الحصول  . أثناء عملية تطوير البرنامج فيقرار يتخذأي كوزمك لتكون مستقلة عن صممت طريقة ال

 و ،البرنامج الذي سيتم قياسه في متطلبات المستخدم الوظيفيةعلى هذه الخاصية فإن عملية القياس تطبق على 
                                                 
24 The terms software, input, output, data attributes and users are used in this section of the manual according to 
the definitions found in the Glossary. 
25 As defined by ISO, see Glossary 
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عملية بنحصل على هذا الشكل من متطلبات المستخدم الوظيفية . نموذج آوزمك للتصنيفشكل بعبر عنها يالتي 
يوضح هذه  2.2.1 الشكل . الفعلية للبرنامجالنتائج في المشمولة أو المعطاة متطلبات المستخدم الوظيفية "ةمطابق"

 .العملية
 

 
  نموذج آوزمك لعملية القياس2.2.1شكل  

   
مرحلة قوانين قواعد و إعطاء قبل تفهمالتي يجب أن ض النماذج و المفاهيم  يصف و يعرف بع الثاني الفصلو

   .في الفصل التاليشكل مفصل ب المطابقة
 

الحصول يمكن  أو ،ماشكل ب ا دائًمتتواجد متطلبات المستخدم الوظيفيةن أ االنتباه إلى حقيقة 2.3قسم اليجذب 
 أو خالل تطويره أو  فقط في مرحلة تحديد متطلباتهالبرنامجما إذا آان  بصرف النظر ع،البرنامج نتائجمن  عليها

 التي تعطي متطلبات المستخدم الوظيفية الستخالص للعمليات الممكنة  قوانين مفصلةة أي هناكتليس. نهيبعد تكو
 و طرق البرامج نتائجمن األشكال متنوعة  ألنها ستعتمد على مجموعة آبيرة ،"المطابقة"نقطة االنطالق لعملية 

  .رس في الواقع العملي متطلبات المستخدم الوظيفية التي تماالتعبير عن
   

 محيطنموذج  "،النموذج األول ."المطابقة" في مرحلة مطلوبين إف إف بي نموذجين للكوزمك 2.4قسم يصف ال
أو طبقات أخرى من / أجهزة الكمبيوتر ومحيط داخل يتواجدقد  البرنامج الذي سيتم قياسهيدرك أن  ،"البرنامج
 الذي سيتم قياسه  نفسهلبرنامجاو . الحد المستخدم بواسطة سيكون في معزل عنلى ذلك فإنه إ و إضافة ،البرامج

 يكون لدينا مفهوم يجب أن و.ضمن هذه الطبقاتاألجزاء النظيرة  قد يتكون من مجموعة متنوعة من الطبقات و
  .لهذه المفاهيم و آيف تترابط فيما بينهامشترك 

  
قبل تطبيق  يةتطلبات المستخدم الوظيفم توضحفيه يجب أن  و الذي نموذج آوزمك للتصنيفالنموذج الثاني هو 

  .عملية القياس
  

تخدم الوظيفية حتى و إن لم  متطلبات المسللتعبير عناتان قيمتان  أد همامن المهم أن نالحظ أن هذين النموذجين
هذان النموذجان متوافقان مع  طرق تحديد المتطلبات الحديثة، واستخدامها . للقيام بالقياس نية ةأي هنالك تكن

  متطلبات مستخدم وظيفية مترابطة منطقية وغير مبهمةالثابت سيساعد في إنتاج 
  

  . القياسات الناتجةخواص مرحلة القياس و أساسيات بعض 2.5قسم يصف ال
  

 في بداية العمل على التحجيم مع قواعد  بشكل مختصرلنتعاملنبتعد قليًال عن الموضوع فإننا  2.6قسم أما في ال
 الممكن بعدليس من ، لذلك فإنه  معروفة بعد المستخدم الوظيفيةتفاصيل متطلبات ال تكون جميع حين ،المشروع

 تقدير حجم  رغم ذلكنحن نعرض آيفية أنه من الممكن. عن متطلبات المستخدم الوظيفية مفصل إنتاج نموذج
نموذج  على أساس قياسباستخدام مفاهيم معرفة محليًا و عوامل للتصنيف تقريبي اعتمادًا على نموذج الكوزمك 

  .نيفالتص
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 محيط"، المدى و منظور القياس للقياس، و التي نسميها الهدف يتعامل مع مواضيع 2.7قسم  ال فإنو أخيرًا
أولى خطوات عملية  يعتبار قبل البدء بعملية القياس، فه يجب أن تؤخذ في االة الثالثالعواملهذه ". القياس
  .القياس

  
 نموذج آوزمك للتصنيفل متطلبات المستخدم الوظيفية مطابقةقوانين القواعد و و يل التعاريف، تفاصإن 

 الرابعمعروضة في الفصل ف نموذج آوزمك للتصنيفتفاصيل  من هذا الكتيب، أما الثالث في الفصل ةمعروض
  .من هذا الكتيب

  متطلبات المستخدم الوظيفيةاستخالص   2.3

 "الوظائف " هي الكوزمك للقياسنظور طريقةمن مالوجه الذي يهمنا ف،  ألي برنامجأوجه القياسهناك العديد من 
معالجة المعلومات التي يجب أن يؤديها البرنامج عمليات "  والتي نقصد بها، لمستخدميه البرنامجالتي يقدمها
 حددوتلك ت.  متطلبات المستخدم الوظيفية التي يقدمها البرنامج لمستخدميه موصوفة عبرالوظائفإن . "للمستخدم

" آيف"تحدد أو متطلبات جودة  متطلبات تقنية ة أي وتستثني،للمستخدمينلى البرنامج عمله يجب ع" ماذا"لنا 
 على  تحديد المتطلبات، وثيقةمثل( تكون على شكل وثيقة محددة إن هذه المتطلبات. سيقوم البرنامج بهذا العمل

  الشكل هو موضح فيفكما . للبرنامجأخرى نتائج من نحصل عليهاها في العادة يجب أن  و لكن،)سبيل المثال
 قبل  حتىلبرنامج التي تنتجنتائج ا من نحصل عليها في األسفل، فإن متطلبات المستخدم الوظيفية يمكن أن  2.3.1

  .أن يوجد البرنامج
 قبل  يمكن قياسهالحجم الوظيفي للبرنامجفإن و هكذا . ) البناءوالتصميم   من خالل منتجات ذلكعادًة ما يكون(

  .حاسوب نظام  علىتطبيقه
 

  
  نموذج متطلبات المستخدم الوظيفية في آوزمك قبل التطبيق2.3.1 شكل 

  
 بتوافرأو البناء و لتصميم ل نتائج ةأيأن يكون هناك من دون ه قد يتم استخدام البرنامج ى، فإنو في حاالت أخر

 .ما يحدث مع البرامج القديمةثل  م،إضافة على ذلك قد ال تكون متطلبات المستخدم الوظيفية موثقة ،القليل منها
 على نظام الكمبيوتر المثبتة النتائج متطلبات المستخدم الوظيفية من نحصل علىفي هذه الحالة فإنه من الجائز أن 

    .2.3.2الشكل   مثل ما هو موضح في البرنامجتطبيقحتى بعد أن يتم 
  

  
 طبيق متطلبات المستخدم الوظيفية في آوزمك بعد الت3.2.2 شكل 
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لنعبر برنامج وال متطلبات المستخدم الوظيفية من أنواع مختلفة من نتائج نحصل علىإن الجهد المطلوب لكي 

متطلبات المستخدم الوظيفية ولكن طبيعة  ، من حالة إلى أخرى سيختلفشكل نموذج آوزمك للتصنيفعنها على 
 فإن ،متطلبات المستخدم الوظيفيةعلى   منهحصلنا الذي ألنه مهما آان نوع الناتج الهندسي للبرنامج ؛ة ثابتتظل

  . للمستخدموظيفية التي ينتجها البرنامج للاتحديًد  فقط لنا عنها توصلةمتطلبات المستخدم الوظيفية الناتج

  في الكوزمك المطابقةمرحلة 2.4  

 بالطريقة التي يهامحصول عل من برنامج، لجزء جملة من متطلبات المستخدم الوظيفية  تأخذ"المطابقة"مرحلة 
  القواعد و اإلجراءات، فإنها تنتجمجموعة منم استخدباُمدخلة، واألعلى، آمعلومة  في  2.3قسمتم وصفها في 

نموذج آوزمك إن .  لقياس الحجم الوظيفيا مناسب)نموذج آوزمك للتصنيف ُيمثل ( للبرنامجاخاًص انموذًج
المثال  ة من متطلبات المستخدم الوظيفية التي ستكون ضمن مجموعمعيتوافق يجب أن الذي تم إنتاجه  للتصنيف
لقياس الحجم  و منظور القياس مدى وهدف آما تم تحديده من خالل ،قياس الحجم الوظيفيلالخاص 
  .)2.7راجع قسم (الوظيفي

  
 .نموذج آوزمك للتصنيفقبل وصف  محيط البرنامج، آوزمك يجب أن نصف نموذج

 برنامجمحيط النموذج آوزمك 2.4.1   
محيط  من ا جزًءما يعتبر من البرنامج وا يعتبر جزًءالتفريق بين ما أساسيات قياس الحجم الوظيفي هو أحد

 مالحظة من خاللهوظيفي يمكن  العام للبيانات من منظور التدفقيوضح  2.4.1.1 الشكل . للبرنامجالتشغيل
  :اآلتي

  
البرنامج الذي يستخدمه مستخدم فإن  ،"األمامي"ه االتجاب يسمى فيما .الحاسوب بأجزاءمقيدة الالبرامج  •

حتى ، لوحة المفاتيح، آلة الطباعة أو شاشة العرض أو الفأرة  : مثلالحاسوب بأجزاءبشري مقيد 
فإن البرنامج  "الخلفي"في االتجاه أما . ذاعياإلنقل  الأجهزة االستشعار أو أجهزة  :أجهزة مهندسة مثلب

  . ROMفقط- أو ذاآرة القراءة RAM  الصلب أو الذاآرة المؤقتة التخزين آالقرصبوحداتمقيد 
  

، نوعا الحرآة االتجاه األماميفي .  البيانات بأربعة أنواع للحرآةلخصائصتتصف الحرآة الوظيفية  •
و في االتجاه الخلفي فإن ". الحد"سمحان بتبادل البيانات مع المستخدمين عبر ي) الدخول والخروج(

  . التخزينوحدات البيانات مع خصائصسمحان بتبادل ي) ءة والكتابةالقرا( نوعي الحرآة
  

التطبيقية  البرامجفي مجال فعلى سبيل المثال، .  قياس مختلفهدف لكل يستخدم تجريد مختلفعادة ما  •
 يتعاملون مع  واحد أو أآثرفترض أن المستخدم هو إنسانالتجريد المستخدم بشكل شائع يفإن التجارية 

عكس . )I/O (أجهزة اإلدخال واإلخراج للحاسوب يتم تجاهل ، وهناطبيقي العملي عبر الحدالبرنامج الت
تتعامل مع البرنامج ن هم أدوات مهندسة المستخدمويكون ما يحدث مع البرامج آنية االستجابة حيث 

  .أدوات اإلدخال واإلخراج للحاسوب أي أن المستخدمين هم ،بشكل مباشر
  

تفصل بين البرنامج الذي يتم دراسة  افتراضيةواجهة :  يعرف بالشكل التالي"الحد"للتذآير فقط فإن  •
 و ال ، البرنامجيحددخط مرسوم حول صندوق  يجب أن يفهم على أنه ال" الحد "هذا.  ومستخدميهقياسه

ال  التخزين وحداتإن .  في الرسوم التوضيحية الموجودة في آتيب القياس هذابرنامجحتى حول طبقة 
منظور مستخدمي ، آما يرى من "الحد"فهي مع جهة البرنامج من  للبرنامج و لذلك اتخدًم مستعتبر

  .البرنامج
  

ظيفية عتمادًا على متطلبات مستخدم و فإن الكوزمك يهدف لقياس حجم البرنامج ا،حجم الوظيفي قياس للآطريقة
 من على أجهزة الحاسوب والبرنامجتوزيعها المتطلبات يتم تلك  فإن ذلك التعريفبعد أن يتم . قابلة للتعريف
 ،هدف لقياس حجم البرنامجيك  أن الكوزموبما. األساسيين العنصرين هذين الذي يجمع بين  الموحدمنظور النظام

الحظ أن طريقة الكوزمك  (. االعتباربعينتم وضعها  يالتي  هي فقط الموزعة على البرنامج المتطلباتتلكإن ف
طلبات المستخدم الوظيفية قبل أن توزع على البرنامج أو أي شيء آخر، بغض للقياس يمكن أن تطبق على مت

  .)ولكن يجب أن تخضع هذه المعلومة لالختبار في الواقع العملي. االنظر عن قرار التوزيع الذي سيأتي الحًق
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تجاري تطبيقي برنامج :  متطلبات المستخدم الوظيفية و هيتوزيعحالتين يتم فيها اآلن سنأخذ في عين االعتبار 
موذج محيط البرنامج أن يستطيع ن  فهم آيففين هاتان الحالتاستساعد و" متعدد األجزاء" وبرنامج نموذجي

  .يتعامل مع متطلبات قياس مختلفة
 

  
  نموذج عام لحرآة البيانات2.4.1.1  شكل 

  
  تجاري نموذجي برنامج تطبيقي -الحالة األولى

  البرنامج التطبيقي"(  البرنامج التطبيقي"مستوى" على موزعة هذا المثالإن متطلبات المستخدم الوظيفية في 
تستخدم من دون تعديل عمومًا،  مطلوبة ويه فالبرنامج األخرى في المحيطأما أجزاء ). 2.4.1.2الشكل  في" س

  .2.4.1.2 الشكل المثال فيآما يوضح 
  
من البرنامج  هذا الجزء ) بواحد من البرنامج، و آل متطلبات المستخدم الوظيفية موزعة على جزء  ) أ بما أنو

ه من السهل  فإن من خالل واجهة وظيفية محددة جيدًا،البيئة التشغيليةاألخرى ضمن يمكن تمييزه من بين األجزاء 
في هذا المثال ). البشر(لمستخدميه  س  البرنامج التطبيقياي يقدمهتال ها ووقياسالوظائف  تعريف نسبيا

وجميع اإلدخال واإلخراج للحاسوب  أجهزة بتجاهل  الحجم الوظيفي فإن التجريد يمكن أن يحددياسوألغراض ق
الحد في هذه الحالة إذًا الواجهة بين البرنامج سيكون .  س  باستثناء البرنامج التطبيقيالبيئة التشغيليةالبرامج داخل 

  ).البشر (و مستخدميه س التطبيقي
   
  

  
  نموذجيزيع المتطلبات في برنامج تطبيقي تجاري مثال على تو2.4.1.2 شكل 
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  "متعدد األجزاء"برنامج -الحالة الثانية
 البرنامج التطبيقي( تجاريبرنامج تطبيقي لمخصصة الفي هذه الحالة، لنفترض أن متطلبات المستخدم الوظيفية 

  :ثالثة مكونات وموزعة على مطور البرنامجة من قبل مأخوذ )2.4.1.2 الشكل في س
  
  واجهة المستخدم التصورية -
  التجاريةالقواعد  -
  خدمات البيانات -
  

 وتتبادل التجريدفي نفس مستوى ا إنه –  لبعضها البعض نظيرةمكوناتلثالثة المذآورة أعلى  االمكوناتتعتبر 
 ياس حجمقيريد المطور في هذه الحالة . الطبقة في نفس ا أنهبرنامج تطبيقي، أيالمعلومات اعتمادًا على واجهة 

 الثالث سوف تطور المكوناتألن هذه ) أو نظرها( الثالث بشكل متفرق من خالل وجهة نظره المكونات
 تحسين متطلبات المستخدم الوظيفية  بعد ذلك يتم.ةمختلف بياناتل اتمعالج  تقنيات مختلفة و قد تنفذ علىباستخدام

  . الثالثللمكوناتفرقة وظيفية مت متطلبات مستخدم ليعطينا )س( للبرنامج التطبيقي
  
 ة و تستخدم العناصر الثالث،من دون أي تغيير) في الطبقات األخرى(البرنامج األخرى داخل المحيطستخدم قطع ُت

  .ذلكيوضح  2.4.1.3 الشكل المثال في.  في حاجة إلى ذلكآانت إذا  بكل بساطةهذه القطع
  

  : اآلتيةالمكوناتهذا الشكل يوضح التفاعل بين 
  تطبيقيالبرنامج ال  واحدة من في طبقة البعض لبعضهاة هي مستخدمةالثالث النظيرة تالمكونا •
 نظام يتفاعل مععنصر واجهة المستخدم التصورية من طبقة البرنامج التطبيقي فإن باإلضافة إلى ذلك،  •

  .مستخدم آخرآتشغيل في طبقة مختلفة ال
 نظام إدارة قواعد البيانات  طبقةل معيتفاععنصر خدمة البيانات من طبقة البرنامج التطبيقي و •

DBMS  مستخدم آخرآ.  
  

إن . في الطبقات األخرى" اجيرانه"، بين جميع هذه العناصر و الكوزمك إف إف بيهنالك حدود، آما يرى 
خالل آما يرى من  بشكل متفرق ة العناصر الثالث حجميمكن أن تطبق لقياس آوزمك إف إف بي عملية قياس

  . هذهوجهة نظر المطور

  
 مثال على توزيع المتطلبات في برنامج متعدد الطبقات من وجهة نظر المطور 2.4.1.3 شكل 

 
  .المستخدم البشريي تفاعل مع نحتاج إلى أوجهة النظر هذه فإننا ال لقياسًا و 
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ج  برناممنفي جزء  إلى تخصيص متطلبات المستخدم الوظيفية ياتهندسة البرمجصناعة في ال يستدعي األمر 
بناء الطبقي الموضح في األعلى ، آال في عملية البناءفي وقت مبكرو  26 البرنامجبنية وجود حاالتفي ف. واحد
  . منهالكل جزءعلى الحجم الوظيفي  يمكن أن تؤثر  محددة أجزاء على متطلبات المستخدم الوظيفية توزيعفإن 

  
في آما ( هذه الوظائف غير ضروريتوزيعن آيفية  لهذه المتطلبات، فإالعامفقط بالحجم ن يمهتمبالنسبة للأما 

الحالة الثانية في آما في ( الحجم الوظيفي ألجزاء من هذه المتطلباتبن المهتموأما ). ىاألعلالحالة األولى في 
انظر إلى وجهة نظر القياس قسم –حدود البرنامج  لتعريف ا مناسًب فإن هذا المخطط التوزيعي يصبح،)األعلى

  .هي قياسات حجم مختلفة األحجام التي يتم اآتسابها من هاتين الحالتين الحظ أن. 2.7
  

بين تفريق ال لتساعد على 27)مفهوم طبقات البرامجهي (تزودنا بأداة  آوزمك إف إف بي طريقة قياسوهكذا فإن 
 لبرنامجنموذج محيط ا  ويتميز.التجريد الوظيفي  مختلفة منطبقات على الموزعة المستخدم الوظيفية طلباتتم

  :الصفات التالية آوزمك إف إف بي
  
 

  .ة النظيرالبرامج الطبقات و-الصفة األولى
التجريد  منطبقة مختلفة  على جزء آل يعمل أو أآثر بحيث جزءالبرنامج الذي سيتم قياسه إلى يمكن أن يقسم 

التبادل الوظيفي  بناء على ،يدالتجر بين طبقاتتدرجية   أيضًا عالقةتوجد، ة البرنامج التشغيليبيئة داخل الوظيفي
 الوظائف )encapsulation (باحتواء منهاتقوم آل ر طبقة متميزة و تعتبطبقة من هذه الطبقات  آل.افيما بينه

 في مرتبة قلاألطبقة ال الوظائف التي تزودها  مستخدمةالتدرجية ةداخل العالق التي تستخدم خدماتها المفيدة للطبقة
 التواصل بين هذه يعرف.  آقطع متفرقةقياس حجمهطور أو يتم  قد ي ماالبرنامج داخل طبقةالحظ أن . هذه العالقة
  .)peer-to-peer communication(متفرقة في نفس الطبقة بالتواصل بين النظائر القطع ال

  
  الحدود-الصفة الثانية

 ة ما في أي برنامجها وبينبين بوضوح التفريق يمكن طبقة محددة، فإن قطعة البرنامج التي سيتم قياسها ةأيفي 
 من الطبقات  معرف بين آل زوجافتراضيحد   يوجد و. البيانات من خالل الحد منطبقة أخرى، وما يتبادل معه

 و واجهة افتراضية تفصل بين البرنامج الذي يتم دراسة قياسه ومستخدميه إال   هو ماإن الحد. لتي تتبادل البياناتا
 التي تكون العناصرو) داخل الحد( من البرنامجا التي تكون جزًءالعناصرضحة بين التي تسمح بوجود تفرقة وا

،  يتم قياسهالذيالبرنامج  جزء، فإن جميع مستخدمي و بوجه عام). خارج الحد(ة البرنامج التشغيليبيئة من اجزًء
  . من البرنامجالجزء هذان خارج حد موجودو

  
  مستخدمي البرنامج-الصفة الثالثة

 . من البرنامج داخل أي طبقةجزءوفرها  من الوظائف التي ييستفيدونسن من تحديد مستخدم أو أآثر ممن الممك
 بناًء على . أجهزة مهندسة أو أي برنامج آخر، ا بشرأن يكون المستخدمونيمكن  هذا يتبع التعريف الذي يحدد أنه

الجزء الذي  خدمين عندما يتفاعلون معمست تعتبر متجاورة بشكل مباشر طبقات داخل البرنامج أجزاءذلك، فإن 
   .يتم قياسه

  
  متطلبات المستخدم الوظيفية-الصفة الرابعة

 اختيارها آمتطلبات المستخدم يتم ،سيتم توفيرهابرنامج التي تصف طبيعة الوظائف التي إن أجزاء متطلبات ال
 المتطلبات  إن.م الوظيفي للبرنامج و التي من خاللها يتم قياس الحجالحصرية النظروجهة تعتبر  التيالوظيفية 

 بعين االعتبار من أجل قياس تؤخذالتي تصف آيف يتم تنفيذ وظيفة برنامج، مثل المتطلبات النوعية و التقنية، ال 
  .28الحجم الوظيفي للبرنامج

                                                 
26 There are many software architecture models in use. The layered model has been used here for the purpose of 
illustration. Other models could be used if they provide a functional view of the software. 
27 The term “layer” is used in this manual according to the definition found in the Glossary. Although it embodies a 
concept similar to the one found in software architecture, its use in this manual is not restricted to that form of 
software architecture. 
28 According to “ISO/IEC 14143-1:1998 – Information Technology – Software measurement – Functional size 
measurement – Part 1 : Definition of concepts”. 
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   نموذج آوزمك للتصنيف2.4.2 
  :رنامج الذي يتم قياسهيفترض أن القواعد العامة التالية تعتبر صحيحة للب نموذج آوزمك للتصنيف

  
  

    .تج نتيجة مفيدة للمستخدملينبالمدخالت و قياسه  مطابقته البرنامج الذي سيتميزود : القاعدة العامة األولى
 المعلومات المختارة آمجموعة  منأجزاًءو قياسه  مطابقته البرنامج الذي سيتميعالج : القاعدة العامة الثانية

  . خاصة للبياناتخصائصو  و التي تتضمن صفات،بيانات
  
  

. كوزمك إف إف بي ال طريقة قياسالذي تقترحه  للتصنيفضح النموذج الشامل، يوفي األسفل2.4.2.1 الشكل
 تعتبر.  عمليات وظيفيةمجموعة  فإن متطلبات المستخدم الوظيفية يمكن أن تتجزأ إلى،استنادًا على هذا النموذجو

  .بيانات معالجةحرآة بيانات أو  إماتنجز  من عمليات فرعية صةخاآل من هذه العمليات الوظيفية مجموعة 

  
  

   نموذج آوزمك للتصنيف2.4.2.1 شكل 
  

الدخول، الخروج، القراءة، : حرآة البياناتالعمليات الفرعية ل أنواع من ة يفرق بين أربعآوزمك للتصنيف نموذج
 الدخول البيانات من المستخدم عبر الحديحرك  .)2.4.1.1الشكل  (نموذج المحيط  فيوالكتابة، آما تم توضيحها

أما الخروج البيانات من داخل العملية الوظيفية عبر الحد إلى المستخدم؛ بينما يحرك  داخل العملية الوظيفية؛ إلى
في  2.4.2.2 في الشكل هذه العالقات موضحة.  البيانات من و إلى المخزنانتحرآ فإنهما القراءة و الكتابة

  .األسفل
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  العمليات الفرعية2.4.2.2 شكل 

  
ما هو موضح آ،  لوحدهاالبياناتمعالجة للعمليات الفرعية ال تعرف ا النسخة من طريقة القياس، هآتقدير أولي لهذ

من اآلن فصاعدًا ( . منهاا لحرآة البيانات أو جزًء محددة إنما تعتبر مرتبطة بعملية فرعية،.2.4.2 2 الشكل  في
سبب إن ). يانات من أجل اختصار الكتابةفرعية لحرآة البالعملية ال بدًال من " البياناتحرآة"نشير إلى سوف 

 البيانات ما زال محل مناقشة معالجة لتحديد قياس  المطلوبة المعاني و المصطلحات الضرورية أنيرجع إلىذلك 
 آل نوع من متضمنة داخلر  التي تعتب، البياناتمعالجة إن أنواع  وظائف .و جدل بين أخصائي هندسة البرامج

  طريقة تعتبرأن نرى لماذاخدام هذا التقدير فإنه لمن السهل وباست. 4.1قسم  في الةلبيانات موصوفأنواع حرآة ا
و التي توجد في أغلب البرامج   حرآة البيانات البرامج التي تكثر فيها لقياس حجممناسبة  الكوزمك إف إف بي

لقياس حجم البرامج التي تكثر فيها معالجة  تعتبر مناسبةال ، ولبرامج آنية االستجابة ا و أغلبيةالتجاريةالتطبيقية 
  .)الخوارزمياتتكثر فيها ( البيانات 

  
سمح يآوزمك إف إف بي   قياسلطريقةافتراضات   يوفر تقنية لتعيين 4.1.5قسمفإن الو من ناحية أخرى، 

  .5.1قسم   راجع الهذه الحاالت،مثل تعرف على لل.  البيانات بوضوحمعالجة وظيفة بتقدير ما لمنظمة
  

للقياس، فإن متطلبات الكوزمك إف إف بي   طريقةباإلضافة إلى بنيةالمصطلحات  المفاهيم و هذهباستخدام
  هذا.نموذج آوزمك للتصنيفعلى   البرنامج تتم مطابقتها منجزءالمستخدم الوظيفية المستخلصة من ناتج 

 المعلومات يخفيفي نفس الوقت  لقياس الحجم الوظيفي، والمطلوبةعناصر اليع  المجهز سيتضمن جمالنموذج
  .قياس الحجم الوظيفيغير المتعلقة ب

  
 من أجل إنتاج قيمة  المجهزللتصنيفآوزمك  نموذج إلى  بيآوزمك إف إف قياسيتم تطبيق قواعد و إجراءات 

 لقياس الحجم الوظيفي تانضروريون ا و مرتبطتنإذًا فهنالك مرحلتان بارزتا. يفي للبرنامج الحجم الوظوضحت
وبعد ذلك قياس عناصر معينة  ،آوزمك للتصنيف برنامج الذي سيتم قياسه على نموذجالناتج  مطابقة :للبرنامج

  .لهذا النموذج
  

وثق  تآما(لبرنامج الذي سيتم قياسه  المستخلصة من نواتج اتأخذ متطلبات المستخدم الوظيفية المطابقة مرحلة
 بيآوزمك إف إف  برنامج ل عاماانموذًج  و تنتج آُمدخل)اخل المنظمة أو آما هو مستنتج من برنامج موجودد
في  الموجودة  باستخدام المفاهيم و المصطلحات يجهز العام  هذا النموذج. آُمخرج )نموذج آوزمك للتصنيف(

و (  عملية وظيفيةيمثل آل صف ث حيشكل مصفوفةفي آوزمك للتصنيف  نستطيع تصوير نموذج. الفصل الثالث
فرعية العمليات التحمل فالخاليا أما  ، مجموعة البياناتتمثل األعمدة ، بينما)ي من الممكن أن تجمع في طبقاتالت

  . موجود في الملحق أنموذج آوزمك للتصنيف هذا التصوير ل.المعرفة

  آوزمك  في مرحلة القياس   2.5

               و باستخدام مجموعة من القواعد  ، و من ثمآُمدخل ك للتصنيفنموذج آوزم  آوزمك تأخذمرحلة قياس
 بشكل مباشر مع الحجم الوظيفي للنموذج، باالعتماد على القواعد  يتناسب مقدارهو اإلجراءات، تنتج قيمة لعدد

  :التالية
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   آوزمكقاعدة قياس

  
   البيانات عدد حرآاتمعالحجم الوظيفي يتناسب بشكل مباشر 

  
  
  . الحجم الوظيفي للبرنامج نفسهلتوضح تمتد، فإن القيمة العددية للكمية  بوجه عامو
  

  : من ضمن خصائص مجموعة القواعد و اإلجراءات التي تقرر آيفية إنتاج قيمة الكميةإن الخواص التالية تعتبر
  

  وظيفة القياس-الخاصية األولى
  . من خالل وظيفية قياسية،انوعهحسب ، بيانات يتم تعيين آمية عدديةة للحرآ لكل

  
  وحدة القياس-الخاصية الثانية

 آمرادف لحرآة بيانات عادةف  آوزمك واحدة لقياس الحجم الوظيفي، تعّرأي وحدة (Cfsu) 1 القياس معيار
  .واحدة

  
  الجمع -الخاصية الثالثة

.  في هذه العمليةبياناتللحرآة  لكل ابي لقيم القياس الوظيفية حسآمجموع الحجم الوظيفي لعملية وظيفية يعّرف
 مجموعداخل نموذج البرنامج هو ما  طبقة ة من البرنامج في أيجزءالحجم الوظيفي ألي  فإن ،وبناء على ذلك

  .من البرنامج الجزء في ذلكوظيفية عمليات الحسابي لألحجام الوظيفية لل
  

بي لكل األحجام الوظيفية لحرآات  الحساالمجموعفي جزء من برنامج، هو الحجم الوظيفي ألي تغيير وظيفي إن 
  .من البرنامجتغييرها و حذفها لذلك الجزء وتم جمعها، البيانات الوظيفية التي 

 
  فرعية للقياسالوحدة  ال-الخاصية الرابعة

على سبيل ف. هذه الغاية من أجلفرعية تعيين وحدة قياس حرآات البيانات، يمكن لبر عندما يتطلب األمر دقة أآ
فإننا نستطيع استخدام حرآة  ،ا على هذا التشبيهقياًس ميليمتر، و1000 سنتيمتر أو 100إلى المتر م يقسالمثال، 

نة صغيرة للبرنامج في  على عيلقد أشارت عمليات القياس التي أجريت. واحدة للبيانات آوحدة فرعية للقياس
ا زة لكل حرآة بيانات ال يختلف آثيًرالممي نات عدد صفات البياأن المعدل المتوسط ل تجارب الكوزمك الميدانية

 لهذا السبب و من أجل تسهيل عملية القياس فإن وحدة قياسو. خرآ وأنواع حرآات البيانات األربعبين نوع من 
الحذر و لكن يبقى . حرآة بيانات واحدة ثبتت على مستوى، )Cfsu(وحدة آوزمك  1، آوزمك إف إف بي

 حيث يختلف المعدل ، مختلفين من البرنامجلجزأينوحدة آوزمك ب  بستقي عند مقارنة األحجام التي امطلوًب
  . من البرنامجبين أي جزأين البيانات لكل حرآة بيانات خصائصالمتوسط لعدد 

  
فإنه لمن الجدير بالذآر ، آوحدة للقياس )Cfsu(وحدة آوزمك  1 و باستخدام وحدة القياس ، الخصائصو اتبًع

وحدة آوزمك  2أصغر حجم وظيفي لقطعة من البرنامج نظريًا هي عدة العامة األولى فإن ا على القاحقيقة أنه بناًء
)Cfsu( .على خروج أو آتابة واحدةإما  أصغر عملية وظيفية يجب أن يكون لها دخول واحد و فالقاعدة تحدد أن 

 ليس هنالك حد أقصى  البرنامج ولجزء منفإنه ال يوجد حد أقصى للحجم الوظيفي وباإلضافة إلى ذلك، . األقل
  .للحجم الوظيفي ألي من العمليات الوظيفية

 للتصنيف آوزمك من خالل نموذجتطلبات المستخدم الوظيفية الموضحة الحجم الوظيفي إذًا من م نحصل على
   . أ و بحقين و ملخصة في المل و المعروضة في الفصل الرابع، و اإلجراءات الموثقة،بتطبيق مجموعة القواعد

  
 رأينا سابقًا وآما.  حجم البرنامجأوجهللحجم الوظيفي أن يقيس جميع   آوزمك إف إف بيفترض على قياسال ي
يظهر في طريقة القياس حجم البرنامج ال  البيانات لكل حرآة بيانات على خصائص  عدد التأثير الذي يفرضهفإن
خالل يؤخذ في عين االعتبار من  البيانات يفلتولإن التأثير على حجم العمليات الفرعية ف باإلضافة إلى ذلك،. هذه

و مع ذلك .  هذه الطريقةتطبيق عن 2.1قسم ال في  في بعض ميادين البرامج آما ذآرتيصح فقطافتراض مبسط 
  . لهذه الطريقةالمناسبةلميادين  للهدف واا جيًدايعتبر تقديًر كوزمك إف إف بيفإن قياس الحجم بال
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ثر على قياس الحجم تؤ )بأي تعريف عرفت (" التعقيدمدى"فئات أخرى مثل   آونفي االعتبار األخذيمكن 
 غير المفهوم االتفاق على مصطلحات العناصر األخرى داخل : أوًال،تطلب منامناقشة مثل هذه الحالة ت. الوظيفي

 أبحاثنقاش مفصل و  موضوع لهذه المصطلحات مازامثل . البرامجطبق على ما يآ" الحجم"واضحة لمصطلح 
  .أخرى

   القياسمعايرة  :في مرحلة مبكرة في المشروعقياس الحجم  2.6  

ما هو بوضوح آ ةجميع حرآات البيانات معينتكون حيث حاليًا بللقياس  الكوزمك إف إف بي ةطريقلقد تم توثيق 
ف يبين  متطلبات المستخدم الوظيفية بتفصيل آاتحديد قد ال يتم ،ومع ذلك. ما يليفي  2.6.1 في الشكل مبين

المتوفرة في و مع ذلك يجب تقدير الحجم من التفاصيل . لعمل على مشروعلراحل المبكرة حرآة البيانات في الم
  ." االستخدامحاالت"أو " األنظمة الفرعية " :مثل التجريد تويات عليا منهذه المرحلة المبكرة والتي فيها مس

 
لبناء قبل  بواسطة قياس أسطحه المرسومة في مخططات اى قبل أن يبنبيتحجم يمكن تقدير ، فعلى سبيل المثال

ذلك  آان او أًي. هذه المخططات مرسومة باستخدام مقياس معين للرسم. العمل على جميع التفاصيل األخرى
 مستقر و دقيق بين األبعاد التي تم قياسها على و هنالك تساٍو) مثًال1:10 أو 1:4( مقياس فإنه دائمًا ما يوثقال

  . األبعاد المطابقة على البناء نفسهالمخطط و
  

و من .  عمليات هندسة البرنامج على النتائج التي تنتجهاينطبق ال االموحد والمعروف جيًدهذا النوع من القياس 
جزيئات، (  مختلفة"مستويات"  فياألبعاد تقاس  حيث ،ألحياء لعلوم اةالبرامج مشابه المنظور نجد أن هندسة هذا

  فإن على هذه المستوياتعامل للمعايرة أو حتى و إن وجد مقياس للرسم). عضاء، و أنظمةخاليا، أنسجة، أ
  .النسبة ال تكون مستقرة أبدًا

  
حتاج  ي  آوزمكريقة فإن قياس النتائج التي تحمل مستوى أعلى من التجريد بط،عودة إلى قياس حجم البرامجبال

ال . بع من هذا الكتيبايتم وصفها بشكل أآبر في الفصل الس؛ مثل هذه البرامج التطبيقية سوف أيضًاإلى معيار 
  .في النسخة القادمة لهذا الكتيبوستعرض النتائج .  هذه بشكل عامعوامل المعايرةلتحديد العمل جاريًا يزال 

  
 و معايرة برنامج تعريفات محلية من خالل العواملنحدد هذه  أن فيجب، ا حالًيعوامل معايرةاحتجنا  أما إذا

 3.5ل متوسط، د، بمعتتضمن  االستخدامحالةأن  المعايرة المحليةيمكن أن تحدد آمثال بسيط جدًا، و. جودمو
 سي إف إس 28= 8×3.5هو  أي أن الحجم التوسط لحالة االستخدام Cfsu 8  بحجم متوسط عمليات وظيفية، آٌل

الت االستخدام في وقت مبكر على مدار  عدد حاتحديدير فإن يإذًا و باستخدام هذه المعا. لكل حالة استخدام يو
   .)Cfsu(وحدة آوزمك   وهي القياسبوحدة لحجم البرنامج ا أولًياسوف يوفر لنا تقديًرما العمل على مشروع 

 

  
   معايرة آوزمك2.6.1 شكل 



             COSMIC-FFP, version 2.2 - Copyright © 2003 – Arabic Translation 2008 All rights reserved.  
The Common Software Measurement International Consortium (COSMIC) 

29 

  الهدف، المجال، و منظور القياس: محيط قياس الحجم الوظيفي2.7  

 المجال، و منظور  والهدف،: هي لقياس الحجم الوظيفي للبرنامج أال وأوجه مهمة ةهذا القسم إلى ثالثسيتطرق 
  .القياس

  
 المجال، ومنظور القياسو تحديد الهدف،  أوًالعلينا إنه لزام ، فالكوزمك  القياس باستخدام طريقةالبدء فيقبل 
 دًا تدوين البياناتهم جإنه لمن المف حد سواء، وعلى. عملية القياس الخطوة األولى في ، وقد تعتبر هذه هيبدقة

إذا فشلنا في هذه .  تدوين نتائج القياسحينالتي سوف تظهر من خالل هذه الخطوة  و5.2 في قسم المذآورة
  التقديرألغراض تفسيرها بشكل موثوق وال يمكن استخدامها قياسات ال نستطيع نا قد نحصل علىالخطوة فإن

  . والحسابات األخرى
يستخدم األمثلة آما ، ةالتي تعلل أهمية هذه العوامل الثالث التفسيرات ي بعضيعطأول جزء من هذا القسم 

يجب علينا اعتبارها  ولم أخرى في مجاالت قياس ا منها مفروًغ العوامل أمًرتعتبر هذهوالتشبيهات ليشرح لم 
لهذه  سميةر المصطلحاتاليوضح فهو  الجزء الثاني من هذا القسم  أما.قياس الحجم الوظيفيآذلك في مجال 
  . الكوزمك إف إف بيقبل البدء بالقياس باستخدام طريقة أمثلة على آيفية تطبيقها  إعطاء معةالعوامل الثالث

  
  خلفية

 
 سياقي فف.  مامنزل مساحة سطحمع قياس  الحال  هوا آماتماًم، للبرامجهنالك عدة أسباب لقياس الحجم الوظيفي 

 قياس أنه من الضروريلوظيفي للبرنامج قبل البدء بتطويره آما قياس الحجم ا الضروريمن ، قد يكون معين
وظيفي للبرنامج بعد إنه لمن المفيد جدًا قياس الحجم الف آخر، سياقوفي . بناءللمنزل قبل البدء بالمساحة سطح 
  .المالك إلى المنزلاحة السطحية للمنزل بعد تسليمه وانتقال مفيد لنا قياس المسهو آما البدء بتطويره 

 
على الشيء  ، إماتم قياسهي ما على  -ا ا جًدوإن آان في بعض األحيان صغيًر–ا  تأثيًريحدثسبب أخذ قياس ما 

  . القياسأساسيات على وحدة القياس أو دون التأثير، ما يمثلهنفسه أو 
  

على مخططات  البناء يعتمد طبعًا  البدء في قبل، فقياس مساحة سطحهقبل ذلكناه لنأخذ مثال المنزل الذي طرح
  مناسبةالمن المخططات باستخدام معايير مقياس الرسم ) الطول و العرض(عاد المتطلبة األب نحصل على. البناء

   .طوله بعرضهحاصل ضرب : سطح المستطيل عادي لتعريف هندسيو تحسب المساحة السطحية باالعتماد على 
  

وهي ؛  بناء البرنامج"مخططات"تطويره يعتمد على  للبرنامج قبل و بطريقة مماثلة، فإن قياس الحجم الوظيفي
) المكونات األساسية الوظيفيةعدد (األبعاد المطلوبة تستخلص . بتطوير البرنامجقبل البدء تنتج تصاميم مجموعة 

 و نستثني من ذلكمن وجهة نظر متطلبات المستخدم الوظيفية، (  مناسبةقواعد باستخدام المجموعة  هذهمن
  .لحجم باالعتماد على وظيفة قياس معينةويتم حساب ا)  و النوعية التقنيةاألوجه

 
 نوعًا ما ا مختلفاأسلوبيتطلب  ئه بعد االنتهاء من بنامساحة سطحه، فقياس قبل ذلكلمتابعة مثال المنزل المذآور 

من أن بالرغم و). شريط القياس(بناء نفسه باستخدام أداة مختلفة تستخلص من ال) الطول و العرض(  األبعادبما أن
 وأساسيات )باإلضافة إلى المعيار ( فإن األبعاد، ووحدة القياس، مخططاته قياسالبيت الذي يتم قياسه يختلف عن

   .ثةمحّد، بشرط أن تكون المخططات قياس البيت عن طريق المخططات إمكانيةهناك . القياس تظل نفسها
 
 يتم استخالص حين نوعًا ما ا مختلًف إجراًءيتطلب تطويرهعد لحجم الوظيفي للبرنامج بقياس افإن بطريقة مماثلة، و

 و وحدة القياس و ن األبعاد، تختلف، فإالمخططاتو مع أن طبيعة هذه . مختلفة من مخططات  المطلوبةاألبعاد
  .قواعد القياس تبقى آما هي

  
 الغرض ما إذا آان يقرر نأ القياس، هدفعلى ا شخص الذي سيقوم بعملية القياس، واعتماًد األمر على اليعتمد

المنزل آما تم هو  المنزل أو  بناءو آما وصفته مخططاتأالذي سيتم قياسه هو البيت آما وصفه المالك شفهيًا، 
  . قياس البرامج أن تختلف ويمكن أن نطبق االستنتاج نفسه علىيمكن القياسات الثالث من الواضح أن. هبناؤ

 
آما . جل قياس الحجم الوظيفي للبرامجالقياس من أحدات القياس وأساسيات  وو األبعاد،ويصفهذا الكتيب يعرف 
. رف عليهاا المتعالمخططات األبعاد في بعض تلكتساعد على التعرف على  بعض الدالئل التي يوفر هذا الكتيب
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المناسبة  تقرير المخططاتالذي سيقوم بعملية القياس لاألمر إلى الشخص يرجع  من القياس، الهدفواعتمادًا على 
  .للقيام بقياس معين

 
   بأي البدء قبل الهدفمن  حصول عليهوالذي نستطيع ال ،لقياسا مجالو على حٍد سواء فإنه من المهم تحديد 

 من قبل فريق عمل المسلم قياس الحجم الوظيفي للبرنامج هو الهدف إذا آان :مثًال. لقياساستخدام لطريقة ا 
 المختلفة التي سوف المكونات لجميع ةتعريف متطلبات المستخدم الوظيفي إذًامشروع معين، يستوجب علينا 

متطلبات المستخدم الوظيفية للبرنامج الذي تم استخدامه مرة واحدة لتحويل هذه قد تتضمن و. يسلمها هذا الفريق
لذي سيكون جاهزًا  لقياس الحجم ا بعد ذلك قد تغيرالهدفإذا آان أما . البيانات من البرنامج الذي يتم استبداله

 وظيفية حولت ألن متطلبات المستخدم ال؛ أصغر، ستكون نتيجة قياس الحجمستخدم بعد تشغيل البرنامج الجديدللم
    .لن تكون ضمن مجال الحجم الذي قيسو البيانات 

  
شكل عام منظور القياس بإن . ا أيًضالهدفتبع يي قد  القياس، و الذمنظور أن نعرفو أخيرًا، إنه لشيء أساسي 

، ة أهمية آبيرذا القياس منظور برتعيو  .المجال داخل ،حدد مستوى التفاصيل التي يمكن رؤيتها و بالتالي قياسهاي
لتنتج  ها البعضقياس مختلفة أو إضافتها مع بعض العامة المأخوذة من مناظير القياساتألننا ال نستطيع مقارنه 

  . ذات معنىنتيجة
  
أربع  عادة ما نستطيع أخذ القياسات باالعتماد علىاس مساحة األرض في مكتب،  قيعلى سبيل المثالخذ أنل

 -وهو هذا المكتب المعين–المجال : ( التي تتضمن مستويات مختلفة من التفاصيل آالتالي مجموعات من القواعد 
  .)ةاألربعهو نفسه في جميع مناظير القياس 

  
 هيالمساحة السطحية فإن  منظوره هذا،ن م. دفع ضريبة عن المكاتبالك البناية ميجب على  •

خارجية و بالتالي يشمل جميع البعاد األتم تحديده من يو الذي " باألمتار المربعةالمجموع اإلجمالي "
 .المداخل، المساحات التي تشغلها الجدران، الخ

  
أي المساحات " في المساحة باألمتار المربعةبصا"هو مهتم ف. منظور مختلفبناية لمدير التدفئة في ال •

وال يأخذ في اعتباره سماآة  المساحات العامة والمساحات التي تشغلها المصاعد تتضمني الداخلية والت
 .الجدران

 
بصافي  هو مهتمف. منظور مختلفلديه فأما موفر خدمات التنظيف و الذي عين من قبل مستأجر المكتب  •

 .كن تتضمن الممرات التي يستخدمها المستأجرالمساحات العامة ول باستثناء المساحة باألمتار المربعة
  
ذلك  مهتم بصافي المساحة باألمتار المربعة وفهو.  أيضًامنظور مختلفمدير التخطيط في المكتب ول •

  .يشمل المساحات المستخدمة للمكاتب فقط
  

إن أآثر . القياس ألهدافنحتاجها ال نزال  فإننا هناللبرامج و من  القياس لمناظير نملك تعريفات معينة نحن ال
مكونات  التعرف على جميع وظائف  الذي يحتاجمطور البرنامج هو منظور مناظير القياس التي نحتاجها فعًال

تقدير لقاها، من أجل هدف تخطيط و متطلبات المستخدم الوظيفية آما تلتلبي التي يجب أن تطور البرنامج
  . مثًالالمشروع

   
إن .  لقياس البرامج التطبيقيةمستخدم البرنامج منظور ا إلىنحتاج أيًض، مطور البرنامجى منظور لإو إضافة 
 على  سيكونون على علم بالوظائف المتوفرةا بشًرسيكونون الذين) انظر إلى التعريف في األسفل( ينالمستخدم

ور القياس  جدًا بالمقارنة بمنظا صغيًر هذا المنظورعتبروي. هذا فقط ما يجب أن يهتموا بهمستوى التطبيقي وال
  .لمطور البرنامج

  
  .مختلفةا اًمتعطينا أحجباستعمال آل من المنظورين   الكوزمك إف إف بيالقياسات المأخوذة من خالل طريقةإن 

  
 القياس؛ ال لمناظير ةمصطلحات شامل" مطور البرنامج"و " مستخدم البرنامج"تعتبر مصطلحات : مالحظة(

 لعملية قياس آفيًال) ينالبشري(ين المستخدمأحدإنه لمن الممكن أن يكون . سالقياب" الكفيل" مع  أبدايجب أن تختلط
عملية معرفة من قام برعاية ومع أنه قد يكون من المهم .  المستخدم و المطور آل منمنظور  منالبرنامجحجم 
  .)عمليةفهم نتائج هذه الفإنه من غير الالزم معرفة من رعاه من أجل ، ة ألسباب إدارية محلية معينقياس
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منظور القياس قبل البدء ه ومجالأهمية تعريف هدف القياس والكوزمك إف إف بي  طريقةمستخدمو يجب أن يعي 

   . عملية قياس فعليةةبأي
  

  مفردات و تطبيق طريقة الكوزمك إف إف بي
  
عنى مختلف فله م" منظور القياس" في اللغة العربية أما آما تعرف انستخدمي نمصطلحا"  المجال"و " الهدف"

  .في هذا السياق
  

  الهدف من القياس -تعريف 
  

  .نتائج القياسم ستستخدم فيأو / هو بيان يفيد سبب القياس، و
  

  مجال القياس -تعريف 
  

 . مجموعة متطلبات المستخدم الوظيفية التي ستضمن في قياس حجم وظيفي محدد
  

  )والمنظور والتجريد(29 منظور القياس -تعريف 
  

 –مفتوحة الموزعة العمليات ال --تقنية المعلومات " .ISO/IEC 10746-2 في" منظورال"عرف مصطلح 
  : آالتالي"ساسياتاأل: نموذج مرجعي

  " يتعلق بالنظامأمر معين، من أجل الترآيز على  منظور إلى متطلبات المستخدم الوظيفية للبرنامج هو"
 ."م قياسهالبرنامج الذي سيت"بأنه في هذا السياق تفسر " نظام"آلمة 

  
 ):ISO/IEC 10746-2 آما عرف في( يعرف آالتالي "التجريد" و
 
ن هذه العملية آما سبق اإلرشاد إليه ذج مبسط، أو ما ينتج عضرورية لتكوين نموالغير عملية استبعاد البيانات "

 ."في مسرد المصطلحات
  

  .قبل ذلكاألمثلة التالية توضح ما ذآر 
  

  :أمثلة عن الهدف من القياس
  

تقدير الحجم ر، آمعلومات إدخال لعملية يتطو الوهي في طورياس متطلبات المستخدم الوظيفية قل •
  .الوظيفي

  
فقة عليها مبدئيًا من متطلبات المستخدم الوظيفية بعد أن تم المواالتي طرأت على لقياس حجم التغيرات  •

  .مشروعأجل إدارة ال
  

مطور قياس لفعالية مالذي تم تسليمه إلدخاله آلقياس حجم متطلبات المستخدم الوظيفية للبرنامج  •
  .البرنامج

  
لقياس حجم متطلبات المستخدم الوظيفية للبرنامج آكل بعد أن تم تسليمه، و أيضًا حجم متطلبات  •

 إعادة استخدام المستخدم الوظيفية للبرنامج الذي تم االنتهاء من تطويره من أجل الحصول على قياس
  .وظيفية

                                                 
29 In the FDIS ISO/IEC 19761 standard for the COSMIC-FFP method, there is a non-normative Note which states 
that ‘The Purpose and Scope of a specific FSM when combined are referred to as the ‘Viewpoint’. Subsequently, it 
was realized that ‘Measurement Viewpoint’ is a separate concept and that for the purposes of this Measurement 
Manual, we should build upon the existing definitions of ISO/IEC 10746-2., which include the term ‘Viewpoint’ 
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هؤالء فاعلية  مدى لقياس آمعلومة مدخلةات المستخدم الوظيفية لبرنامج موجود متطلبحجم لقياس  •

  .دعم البرنامجالمسئولين عن صيانة و
  

  :الهدف الشخص الذي سيقوم بعملية القياس لتقدير اآلتييساعد 
  

 .ها للقياسالتي نحتاجلذي سيتم قياسه و بالتالي األجزاء المجال ا •
  
 .قياسمنظور القياس الذي سيستخدم لل •
  
 .على المشروع ستتم فيه عملية القياس حين العمل الوقت الذي •
  
استخدام نسخة للقياس أو آوزمك  طريقة آان يجب استخدام  إذاماالدقة المطلوبة للقياس و بالتالي  •

 )ا في حياة المشروع، قبل أن ينتهي العمل على متطلبات المستخدم الوظيفيةمبكًر. (من الكوزمكتقريبية 
  

  :القياس  عامة من نطاقأنواع يليفيما . لقياسنطاق ا
 .بيان متفق عليه من أجل متطلبات المستخدم الوظيفية •
  
 القيم ما تم الحصول عليه بوساطةالتي تتضمن ( نتائج العمل الذي سلم من قبل فريق العمل على مشروع •

 والبرامج التي تستعمل مرة أخرى لبرنامج موجود، التي يمكن استخدامها برمجيةالشفرات الوالمتغيرة 
 خصيصًا لهذا البرامج المساعدة وبرامج االختبار المطورة، واالتخلص منهيتم لتحويل البيانات ومن ثم 

 .)المشروع
 
 لتحويل المستخدمة البرامج و التي تتضمن ( نتائج العمل الذي طور من قبل فريق العمل على مشروع •

 و اختبار برنامج تم االنتهاء من تطويره خصيصًا لهذا  التخلص منها، و مرافق يتممن ثم والبيانات 
جميع  والبرامج المساعدة وبرامج االختبار المطورة خصيصًا لهذا المشروع، باستثناء المشروع

 ).مستخدمة مرة أخرىالبرمجية ال والشفرات القيم المتغيرةالوظائف التي استحوذ عليها من خالل تغيير 
  
 . من البرنامجطبقة •
  
 . مرة أخرىابل لالستخدامق آائن •
  
 .حزمة برامج •
  
 .برنامج تطبيقي •
  
  ستندات الشرآةم •

نتائج العمل الذي طور من قبل فريق  : ، مثًال أن يكون شامًالمنهأآثر  امحدًدالمجال   يجب أن يكون،في الغالب
ه من ا تم استثناؤ مالمجال وقد يبين ".ج"أو مستندات الشرآة" ب"، أو البرنامج التطبيقي " أ"العمل على مشروع 

  .أجل التوضيح
 

ويستخدم يعرف  يجب أن ، ودقيق في األعلى، فإنه ومن أجل قياس ثابتآما هو موضح. منظور معين للقياس
 بكل تأآيد نحتاج ناذالل القياس اإن منظور.  القياسمناظيرا من ا محدوًد عدًدالشخص الذي سيقوم بعملية القياس

مطور " و منظور ا من برنامج تطبيقيًء الذي يستخدم جز" البرنامجدممستخ" منظور ماا همإلى تخصيصه
  . الذي سيطور البرنامج ليوافق متطلبات المستخدم الوظيفية"البرنامج

  
   البرنامجمنظور مستخدم -تعريف 
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ا من ا محدًدأو يسلم ليلبي مطلًب/منظور للقياس يكشف فقط وظائف البرنامج التطبيقي الذي يجب أن يطور و
 يستطيع التي البرنامج التطبيقيهذا المنظور إما أن يكون إلنسان واع فقط بوظائف . طلبات المستخدم الوظيفيةمت

 أو مشارآة البيانات مع البرنامج الذي يتم قياسه، أو آللية ،ا لتبادل مطلوًب آخراا تطبيقًي، أو برنامًجاالتفاعل معه
منظور يتجاهل وظائف آل البرامج األخرى التي تسمح للمستخدم هذا ال. زمنية  تطلق مجموعة البرامج التطبيقية

  .بالتفاعل مع البرنامج التطبيقي الذي يتم قياسه
  

  مطور البرنامجمنظور  -تعريف 
ا ي مطلًبلبأو يسلم لي/ منظور للقياس يكشف آل الوظائف لكل جزء منفصل من البرنامج الذي يجب أن يطور و

  .وظيفيةا من متطلبات المستخدم المحدًد
    

  
 اجتيح"  أساسيمكون" على أن هنالك أآثر من تدل أن متطلبات المستخدم الوظيفية "مطور البرنامج"قد يرى 

أو /نيات مختلفة و تطور أجزاء من البرنامج باستخدام تق المتطلبات أنحين تقتضيأو يسلم، وذلك / أن يطور وإلى
متفرقة في طبقة تصنف آأجزاء متناظرة أو / وةمعينة لبنية تنتمي إلى طبقات مختلفأو /مختلف و معالج  علىتنفذ

 آما تم تعريفه في المكونهذا المنظور ينتمي لكل مستخدمي ذلك فإن  أساسي، مكوننالحظ أيضًا أن لكل . واحدة
  .طريقة قياس الكوزمك

   
  مثل الوظيفيةطةالنقلقياس " الجيل األول"صممت طرق هو المنظور الذي منه " مستخدم البرنامج"منظور إن 

IFPUG و MkII FPA ) منظور القياس لم يكن موجودًا عندما تم تصميم هاتين الطريقتينمفهوم مع أن .(
 بين القياسات التي نقارن مهمًا في قطاع البرنامج التطبيقي المهني و باألخص عندما  هذامنظور القياسسيكون 

 ربما هكنول.  المنظورهذانفس من  آوزمك سطة طريقةالتي أخذت بوا و طرق النقطة الوظيفيةأخذت باستخدام
 هذا المنظور لقياس الحجم من المناهج المطلوبة. مع البرامج آنية االستجابة الناس تعامل س أهمية لقياذايكون 

  . في أقسام مختلفة من هذا الكتيبتعرضالقياسي سوف 
   

 نهؤالء الذيل قد يثير أآبر قدر من االهتمام العام  هو المنظور الذيللقياس"  األساسيةالمكونات"مطور منظور إن 
 في جميع ميادين  البرنامجتقدير حجمألهداف  ومدى فاعلية البرنامجت القياس من أجل قياس يحتاجون إلى بيانا

مجموعة مختارة "تأخذ فقط من يجب أن  القياسات  فإن،ذآر في األعلى عند معنى منظور القياسوآما . البرامج
  ". اإلنشائية والقوانين التصميممفاهيممن 

  
  :التالي وأمثلة عليها 

 
 . في ميدان برامج االتصاالتتستخدمطبقات  متعددة البنيات •
  
تطبيقي متوفر على برنامج  واجهة بين الحاسوب ولتحقيقعمومًا تستخدم  بنيات متعددة الطبقات •

 .للطبقة نفسها  األساسية هيالمكوناتن جميع نترنت، حيث إإلا
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   القواعد والطرق– المطابقةمرحلة  .3
  

 مطابقةمرحلة : مختلفتين من خالل مرحلتين يمر قياس الحجم الوظيفي  أنتعتبر طريقة الكوزمك إف إف بي
  . محددة من ذلك النموذجأجزاءقياس مرحلة ، وآوزمك للتصنيفنموذج البرنامج الذي سيتم قياسه إلى 

  
بنموذج   الطريقة العامة لربط مخطط البرنامجملخصإن  .30المطابقة هذا الفصل يقدم القواعد والطرق لمرحلة

 3.1 في الشكل موجودآوزمك للتصنيف ال
 

 
   الطريقة العامة لعملية المطابقة في آوزمك3.1 شكل 

  
حيث ) 3.1لشكل  في شريط عنوان الخطوة في امبين(قة هي عنوان لقسم فرعي محدد ي الطرهذهآل خطوة في 

  .، باإلضافة إلى بعض األساسيات الموجهة واألمثلةالقواعدتعرض التعاريف و
  

  .قابلة للتطبيق على نطاق واسع من البرامج المنتجة لتكون 3.1الطريقة العامة المعروضة في الشكل لقد صممت 
  

وهكذا ، برامج المنتجة والمتخصصةال من ةريدقيقة لمجموعة آب والقواعدمنظمة و   طريقة مفصلةيمكن أن تقدم
مثل هذه الطريقة ستكون، حسب . آوزمك للتصنيف حين ننتج نموذج مدى توفر ووضوح المعلوماتضي على تق

ا على طريقة هندسة البرامج التعريف، معتمدة بشكل آبير على طبيعة المنتج، الذي سيكون بدوره معتمًد
 بي طريقة للتخطيط النسخ المستقبلية من طريقة قياس الكوزمك إف إفستتضمن . المستخدمة في آل منظمة

  .لطرق هندسة البرامج المعروفة والمتوافرة بشكل واسع
  

                                                 
30 The term “method” is used as defined by ISO. See Glossary for details 
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  تحديد طبقات البرنامج  3.1

واضح وصريح أو غامض أو من خالل جهد واستنتاج محلل القياس بشكل ذآر متطلبات المستخدم الوظيفية تقد 
ا ا موجوًده محلل القياس برنامًجومن جهة أخرى، قد يواج.  طبقات مختلفة أو أجزاء متناظرةأنها تطبق علىو

وجهة "و" المدى "و"الهدف"ا الحالتين، لنفترض أن تفي آل. يقيسه يبدو أنه في طبقات مختلفة أو أجزاء متناظرة
على سبيل المثال، . الطبقات يجب أن تقاس بشكل منفصل إلى أن تلك ونشير ي)2.7انظر القسم  ("نظر القياس

 مزيد من التوجيهبعدها سنحتاج إلى .  باستخدام تقنيات مختلفةطورُتَسلطبقة التي ستكون اهو تقدير أين " الهدف"
ا أو أآثر من الطبقات أو  واحًدانآانت متطلبات المستخدم الوظيفية أو البرنامج يتضمنما إذا نقرر ليساعدنا في أن 

  . 31ا للتعاريف واألساسيات التاليةالطبقات طبًققد تحدد . األجزاء المتناظرة
  

   الطبقة–تعريف 
  

ا لتتضمن آل العمليات الوظيفية التي تعمل في نفس مستوى إن الطبقة هي نتيجة تقسيم بيئة البرنامج وظيفًي
  .التجريد

في بيئة برنامج متعددة الطبقات، يتبادل البرنامج في طبقة ما البيانات مع برنامج في طبقة أخرى من خالل 
ون إحداهما ت طبقية في طبيعتها، فحين نتعامل مع زوجين من الطبقات، تكمثل هذه التعامال. عملياتهم الوظيفية

تعرف طريقة . قة األعلى ويقدم البرنامج الموجود في الطبقة األدنى خدماته الوظيفية للطبأدنى مرتبة من األخرى،
  .آبرنامجين في نفس الطبقة يتبادالن المعلومات"  النظير– إلى -النظير" تعامالت القياس هذه

 
 حين تحددو .المطابقةآلما تقدمنا في عملية  تحسن تحديد الطبقات بالضبطيوس. إن تحديد الطبقات مرحلة قد تتكرر

  :آل طبقة يجب أن تتبع األساسيات التالية
  

   الطبقة- قواعد
 ،المستخدم قد يكون إنسانا، جهازا ماديا أو برنامجا آخر(البرنامج في آل طبقة الوظائف لمستخدمه يسلم   -أ 

   )برنامج في طبقة أخرىآ
   تستخدم خدماتهاأخرى في طبقة لبرنامج الخدمات الوظيفية أقل مرتبةالبرنامج في طبقة  يقدم  -ب 
  . تستخدم خدماتهابرنامج في طبقة دون مساعدة من  العمل أقل مرتبةبرنامج في طبقة يمكن لل  -ج 
 ال يعمل أقل مرتبة مد عليه في طبقة الذي يعتالبرنامج في طبقة ما بشكل جيد إذا آان البرنامجقد ال يعمل   -د 

  .اجيًد
األقل  المتواجد في الطبقة البرنامج في طبقة ما بالضرورة آل الوظائف التي يزودها البرنامجال يستعمل   -ه 

  . بهامرتبة
  . تابعا لطبقة أعلى يقدم له خدماتهثانوية في طبقة  مابرنامجيمكن أن يكون في تدرج هرمي للطبقات،   -و 
، ولكن البرنامج في آل طبقة أقل مرتبة بشكل مادي مع طبقة  البياناتبرنامج في طبقة مايمكن أن يتشارك   -ز 

  .و يجمعهم في مجموعات بيانات مختلفة/فسر خصائص البيانات بشكل مختلف أويس
خصائص  موجودا في طبقة مختلفة إذا فسرا  آخري يشارك البيانات مع برنامجذالبرنامج اللن يعتبر   -ح 

   . شارآان فيها بشكل مطابق لبعضهما البعضالبيانات التي يت
   

 مع العنوان نموذج آوزمك للتصنيف مصفوفةمنفصل في سطر في  آل منها، يمكن أن تسجل  الطبقاتتحددحين 
  .المطابق

  
  
  
  

                                                 
31 The concept of layers presented in this manual is different from the concept of “layered architecture”. Although 
there are elements common to both concepts, the COSMIC-FFP layers are meant as a tool to help the practitioner in 
the identification of the separate components that have to be sized and of their boundaries. If a specific architectural 
paradigm is used within an organization, then the measurer should establish the equivalence between specific 
architectural objects in this paradigm and the concept of layers as defined in this manual. 
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   الطبقات– نينقوا
هزة  آأنظمة إدارة قواعد البيانات، أنظمة التشغيل أو مشغالت األج،تعتبر حزم برامج الخدمات الوظيفية  -أ 

  . بشكل عامطبقات مختلفة
 يجب أن يستخدم النموذجفت هنا فإن ذلك  هندسي للطبقات آما عٍرنموذجرى من خالل إذا آان البرنامج ُي  -ب 

  .لتحديد الطبقات
  . بشكل عاما في أعلى طبقةمستوى البرنامج التطبيقي موجوًديعتبر   -ج 

  
ات المستخدم الوظيفية الموزعة على مستويات تساعد في التفرقة بين متطلبأداة هو إن مفهوم طبقات البرامج 

 ، في الواقع العملي المستخدمةهناك العديد من النماذج الهندسية للبرامج  يوجد.مختلفة من التجريد الوظيفي
 إذا ماأخرى يمكن استخدام نماذج ولكن . البرامج نقدم نظرة وظيفية عواستخدم النموذج المقسم إلى طبقات لي

 . ا أو جزئًياآلًي للبرنامج قدمت نظرة وظيفية

  تحديد حدود البرنامج  3.2

 آل أو آل طبقة مثًالباالعتماد على وجهة نظر القياس، ( من البرنامج جزءتحديد الحدود لكل يتم  الخطوة ههذفي 
  . التي سيتم قياسها) مطور البرنامججزء متناظر داخل طبقة إذا آانت وجهة النظر هي وجهة نظر 

  
   الحد–تعريف 

 .  ومستخدميهفصل بين البرنامج الذي يتم دراسة قياسه تافتراضيةواجهة : الحد
 

 بين هذا البرنامج والمحيط الذي يعمل فيه آما ينظر إليه اوهمًي حد جزء من برنامج، يعتبر فاصًال: مالحظة
ين ما هو داخل هذا الحد يسمح لمن يقوم بالقياس بالتفريق بوضوح وبدون أي التباس ب. المستخدم من الخارج

 . البرنامج الذي يتم قياسه، وما هو جزء من بيئة هذا البرنامج
  

  مستخدم البرنامج –تعريف 
أو أي شخص أو شيء يتصل أو يتفاعل مع /حدد متطلبات المستخدم الوظيفية، ويهو أي شخص : المستخدم

 . البرنامج في وقت ما
 

أي شخص أو شيء "  الثاني الذي ذآرناه معنىر بالفي هذا الكتيب، فإن تعريف المستخدم محصو: 1مالحظة
 "يتصل أو يتفاعل مع البرنامج في وقت ما

 
 . اا أو جهاًزا، برنامًجالمستخدم قد يكون إنساًن: 2مالحظة

حين . آلما تقدمنا في مرحلة عملية المطابقةالحد الدقيق سيتم تحسينه . تحديد الحدود هي عملية يمكن تكرارها
  :ب أن تتبع األساسيات التاليةالحدود يج. تحدد

  
   الحد– قاعدة

خرى، واألخيرة هي إحداهما مستخدما لأل من الطبقات حيث تكون معرفحسب التعريف، هناك حد بين آل زوج 
بشكل مماثل، هناك حد بين أي جزئين مختلفين من البرنامج في نفس الطبقة إذا تبادال البيانات .  أن تقاستجبمن 

  .ي هذه الحالة آل قطعة تستخدم نظيرهاف.  نظيرإلىآنظير 
 

  .المتوقعالقواعد التالية قد تكون مفيدة لتأآيد حالة الحد 
  

   الحد– قوانين
 أحداث البدايةالحد بين يقع .  تلك األحداثأطلقتها، ثم حدد العمليات الوظيفية التي المسببحدد أحداث   -أ 

  .وتلك العمليات الوظيفية
 )3.1(القسم  . التقنية، استخدم مفهوم الطبقات للمساعدة في تحديد الحدبرامج للبرامج آنية االستجابة أو ال -ب 
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  .تحديد الحد واستخدام الطبقاتعن 

  
 حين تكون القياسات ،ا تقليدية لتحديد الحدود في البرامج بمساعدة مفهوم الطبقة الثالث التالية طرًقالحاالتتوضح 

  .مأخوذة من وجهتي نظر مختلفتين
  

   مستخدم البرنامجالحد في برنامج تطبيقي من وجهة نظر قياس : ىل االوالحالة
  

نحدد الحالة ففي هذه . مستخدم البرنامجقياس برنامج تطبيقي من وجهة نظر قياس  نقوم بحين ى األولالحالة تحدث
بين يقع الحد في هذا التجريد . )البشري(تفاعل المدخالت والمخرجات مع المستخدم حرآة البيانات من خالل 

تحدد . "غير مرئية" اإلخراجو اإلدخال أجهزةتكون و 3.2.1 نامج آما هو موضح في الشكل المستخدم والبر
المستخدمين وتحدث داخل البرنامج حيث ال يعي  من وجهة نظر وحدات التخزينإلى حرآة البيانات من و
أو       يحصل على بيانات دائمةو أن هفكل ما يريده المستخدم وظيفيا  .وحدة تخزين دائمة ةالمستخدمون وجود أي

   .يسترجعها من وحدات التخزين

  
  توضيح لحدود القياس من وجهة نظر المستخدم3.2.1 شكل 

  . مطور البرنامجحدود البرنامج من وجهة نظر : ة الثانيالحالة
  

مطور ما يرى من وجهة نظر قياس  آ،م الوظيفيقياس الحج  إلىتقتضي الحاجة حين ة الثانيالحالةتحدث 
بين العمليات الوظيفية التي تنتج في البرنامج التطبيقي متطلبات المستخدم الوظيفية تفرق حيث ، البرنامج

  .)لغرض التبسيطنحن نتجاهل الوجود المحتمل لنظام التشغيل (جهزة التخزين البرسستانت ألمشغالت الالبرامج و
 وطبقة مشغالت البرنامج التطبيقيطبقة :  الطبقتينهاتين آخر بين حدسيؤدي بعد ذلك لتوضيح إن مفهوم الطبقات 

،  واإلخراج،اإلدخال أو أجهزة ،قد يكون مستخدم طبقة البرنامج المستخدم البشري آما في الحالة األولى. األجهزة
  . ة مشغالت األجهزة هي المستخدم لطبقالبرنامج التطبيقي طبقة تعتبر.  الحالة ال يهمهذهفي و
  

 فإنه من المهم ؛ عدة طبقات على نموذج آوزمك للتصنيفتوجد في نطبق متطلبات المستخدم الوظيفية التي حينما
البرنامج  من طبقة آتابة، فعلى سبيل المثال. الطبقة  جانبي حدأي منأن نفهم آيف تظهر أي حرآة مستقلة على 

  .األجهزة في طبقة مشغالت دخوًالتماثل  التطبيقي
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لتسلسل رسم البياني ال "بمنهج وهي توضح بشكل أفضل ، من حالة الكتابة معقدة أآثر قليًالالقراءةولكن حالة 
البرنامج في طبقة  وظيفية استعالمتؤدي عملية  يوضح الحل للحالة الثانية حيث )أ و ب( 3.2.2 لشكلا. "الرسالة
 و أ( 3.2.2  الشكل.طبقة مشغالت األجهزة "قراءَةال" تلك الَجلتع، تصدر من تلك الطبقة" قراءة"إلى  التطبيقي

  . يظهر آل طبقة منفردة باستخدام الرسم البياني لتسلسل الرسالة)ب
 

  : هي آالتاليإن عالمة هذه الرسوم البيانية 
  .سهم رأسي يشير إلى األسفل يمثل العملية الوظيفية •
الدخوالت تظهر .  القراءة والكتابة بالترتيب المتسلسل للدخول، الخروج،آة البياناتأسهم أفقية تمثل حر •

مبتعدة  العملية الوظيفية، أما الخروجات والكتابات فإنها تظهر آأسهم نحووالقراءات آأسهم متجهة 
   .ظهرون في التسلسل المطلوب من أعلى إلى أسفل العملية الوظيفيةت ، وعنها

 .خط منقط رأسي يمثل الحد •
 

   
   ب3.2.2شكل          أ3.2.2شكل    

  
لحرآة البيانات " زوج دخول وخروج"المستخدم تمثل يراها  آما البرنامج التطبيقيفي طبقة " قراءةال"الحظ أن 

 البرنامج التطبيقي  أن تقدم داخل آل من طبقتيوظيفة معينة يجببما أن . المستخدميراها في طبقة المشغالت آما 
 تحدث بينهما، يجب أن تحدد آل حرآة بيانات تحدث بين هاتين  التيلمعالجة الحرآاتمشغالت األجهزة و

االختالف الواضح بين عدد حرآات قراءة يرجع و . حسب حسابها في آل طبقةُي أنيجب الوظيفة هذه . الطبقتين
 آما هو ،إلىفي طبقة مشغالت األجهزة " أزواج الدخول والخروج" والبرنامج التطبيقيالبيانات في طبقة 

قسم للمزيد ارجع إلى ال(وظيفي " طلب للقراءة"تعتبر متضمنة ألي " قراءة"ن حرآة بيانات أ ،يهمتعارف عل
4.1(.  

  
  عميل/ لقراءة تعالج من قبل برنامج خادممطور البرنامج الحدود في البرنامج من وجهة نظر :الحالة الثالثة

  
وظيفية التي تظهر العمليات الوالة الثانية،  نستطيع أن نوضح أآثر الح فإنه أعالهلرسم المتعارف عليه اباستخدام
تطلب خدمة ت )أ( البرنامج التطبيقيفي هذه الحالة، فإن طبقة . عميل/خادم ببرنامج ةكون القراءة معالجعندما ت
 في )2ج( مع عنصر نظير عميل/خادمهذا العنصر عالقة لدى .  القراءةلتلبي طلب )ج( في الطبقة )1ج( المكون

  . ذي يأخذ منه بيانات القراءةنفس الطبقة، وال
  
  .أ 3.2.2 في الحالة الثانية التي تظهر في الشكل  الموجود هو نفسهالبرنامج التطبيقي النموذج لطبقة  هذاإن
  

  الذي هومن مستخدمها تستقبل طلب القراءة )1ج( للعنصر )1-1ج(أن العملية الوظيفية 3.2.3 الشكل يظهر 
. 2جا للعنصر خروًجبعد ذلك تصدر ل)  ب3.2.2 الشكل 2آما في الحالة (ول ، آدخأ البرنامج التطبيقيطبقة 
 على البيانات 2جـتحصل  2.ـج تتوافق مع دخول للعنصر وبذلك 2جـ و1جـحرآة البيانات هذه الحد بين تقطع 

 مررها آدخول ثم ت البيانات"2-1جـ"عملية منفصلة  تستقبل.  من خالل خروج1جـتردها إلى ثم من خالل قراءة، 
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لكل " نظير إلى نظير "ا هم هنا2ج و1ج  العنصرينإن. البرنامج التطبيقي طلب القراءة من طبقة لتلبيآخروج 
 طلب القراءة بالمقارنة مع طبقة لتلبيبيانات للالحالة الثالثة سبع حرآات لهذا تتطلب . من بعضهما في هذا التبادل

   ."محليا"انية والذي يحصل على بياناته  في الحالة الث3.2.3في الشكل ) ب(مشغل األجهزة 
  

  
 دون الحصول على تبادل البيانات بين العميل والخادمب ٍ قراءة 3.2.3 شكل 

 في حرآة للرداالستعمال المحتمل  ،3.2.3الشكل  الثانية والثالثة في  في الحالة من أجل التبسيطأننا تجاهلناالحظ 
  .مطور البرنامج وجهة نظر من إرسال رسالة عند حدوث خطأ في القراءةلقراءة، والتي قد تؤدي إلى بيانات ا

بصرف النظر عن وجهة نظر القياس المختارة، فإن نموذج الدخوالت والخروجات عبر الحد من وإلى المستخدم، 
أو (ل مستمر على آل طبقة طبق بشك يأن يجب وحدات التخزينوالقراءات والكتابات داخل البرنامج من وإلى 

أو األجزاء ( الطبقة لتلكت المستخدم الوظيفية امن وجهة نظر المستخدم ومتطلب) جزء مناظر في آل طبقة
  . البيانات عبر الحدودحرآة  علىالتي تطبققواعد ل لملخص ل4.1انظر القسم ) المناظرة

  تحديد العمليات الوظيفية 3.3

 من متطلبات مستخدمها المراد قياسهالعمليات الوظيفية في البرنامج هذه الخطوات تتضمن تعريف مجموعة 
  .ةالوظيفي

  
   العملية الوظيفية-تعريف 

 مكون أساسي لمجموعة متطلبات المستخدم الوظيفية تتضمن مجموعة فريدة ومتماسكة من حرآات البيانات يه
ر يأو أآثر بشكل مباشر أو غ" دث مسبب واحدح"يتم حدوث العملية الوظيفية بواسطة . قابلة للتنفيذ بشكل مستقلال

 .  تكتمل العملية الوظيفية حينما يتم تنفيذ جميع المتطلبات استجابة لحدث المسبب.  مباشر، عن طريق المؤدي
 

 ينقل البيانات حول حدث ا وسيًطاالمؤدي هنا هو مستخدم للنظام الذي يتم قياسه، ويؤدي دوًربالمقصود : مالحظة
  .عملية الوظيفية التي يجب أن تستجيب لذلك الحدثمسبب معين لل

  
  التسببحدث  -تعريف 

. ا أو أآثر من العمليات الوظيفيةهو حدث يحدث خارج حد البرنامج الذي يتم قياسه ويسبب واحًد: حدث اإلطالق
آل حدث في مجموعة متطلبات مستخدم وظيفية يسبب عملية وظيفية ما، هو جزء ال يتجزأ من مجموعة 

 . طلبات المستخدم الوظيفيةمت
 

 .أحداث التوقيت والساعة قد تكون حدث بداية: 1مالحظة 
  

  . إنه لحظي حيثالحدث إما أن يكون قد حدث أو ال،: 2مالحظة
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  : التالية المبادئتبعي أن  على المرشحيجب، لعمليات الوظيفية لحالما يتم تحديد المرشح

   العملية الوظيفية– قواعد
  .) واحد على األقل( معرفالعملية الوظيفية من متطلب مستخدم وظيفي نحصل على )أ
  . معرفالعملية الوظيفية حين يحدث حدث إطالقتتم ) ب
  . أو آتابة باإلضافة إلى خروجين، دخوًالالعملية الوظيفية على األقل حرآتتشمل ) ج
  .العملية الوظيفية إلى طبقة واحدة فقط ال غيرتنتمي ) د
) المنهية( تكون الحرآة األخيرة  حينيحدث هذا، غير متزامنةية الوظيفية حين تصل إلى نقطة العملتنتهي ) ه
  . حرآة بيانات أخرىةير متزامنة مع أيغ
  

   .متوقعةالقواعد التالية مفيدة لتأآيد حالة عملية وظيفية يمكن أن تكون 
  

  العملية الوظيفية– قوانين
  
هو حرآة نمط مجموعة بيانات معرفة الذي  ينتج نمط دخول إطالق، وطالقاإلحسب التعريف، فإن نمط حدث ) أ

 عدد معين من مجموعات بيانات  حدوثأمكنإذا .  من أنماط خصائص البياناتا معيًناعلى أنها تحتوي عدًد
حتوي فقط على مجموعات فرعية من قيم آل أنماط خصائص البيانات، فإن الوجود المحتمل لمثل  التي تالدخول
  .ة مختلفوجود نمط حدث أو نمط عملية وظيفيةعلى  بالضرورة يدلحوادث ال هذه ال

  
باء وجيم، و حدث معين دخول مجموعة بيانات تحتوي على خصائص البيانات ألف، على سبيل المثال، إذا أطلق 

 . لمجموعة بيانات تحتوي على قيم الخصائص ألف وباء فقطآخر لنفس نمط الحدث دخوًال يطلق حدثومن ثم 
بناء . تعريف العمليات الوظيفية للكوزمكحين  فس النمطيعتبر ن بل ،فال يعني أنه نمط حدث مطلق مختلفإنه 

  .أنماط البيانات ألف، باء وجيمتعرفان على أنهما تغيران فقط  وعملية وظيفية واحدة ا واحًد دخوًال فإنعلى ذلك،
  
 تنتهي عندما تصل إلى نقطة ا بوساطة حدث، وفية أيًضوظيالعملية تطلق ال، في محيط برنامج آني االستجابة) ب

   .ساوي حالة انتظار تلقائيةهذه النقطة ت. غير متزامنة
  

نموذج  مصفوفةعلى خط منفرد، تحت طبقة مناسبة، داخل يمكن أن تسجل ، عملية وظيفية ال حالما يتم تحديد
  .  تحت العنوان المطابقآوزمك للتصنيف

  يانات تحديد مجموعات الب 3.4 

  . المراد قياسهالتي يستعملها البرنامجهذه الخطوة تتضمن تحديد مجموعات البيانات 
  

   مجموعة البيانات –تعريف 
جانبا تصف فيها آل خاصية  البيانات غير فارغة وال مرتبة أو فائضة عن الحاجة، خصائصمكونة من مجموعة 

انظر " (استمراره" بمدى ا عن غيرهة بيانات معينمجموعةتميز ت). نظر تعريف الكائنا( لنفس الكائن امعيًن
 ). تعريف زمن االستمرار

 
  32  )لمجموعة بيانات(زمن االستمرار  –تعريف 

هناك ثالثة أنواع . هي صفة تعبر عن المدة التي ُيحتفظ فيها بالبيانات في سياق متطلبات المستخدم الوظيفية
يستمر حتى بعد انتهاء العملية (، قصير )لعملية الوظيفيةتتواجد فقط خالل ا(زائل : معرفة لزمن االستمرار

 ).يستمر حتى بعد إيقاف البرنامج(، ال نهائي )الوظيفية إلى أن يتوقف البرنامج عن العمل بشكل تام
  

                                                 
32 Adapted from early draft version for ISO/IEC 14143-5 Information Technology – Software measurement – 
Functional size measurement method – Part 5: Definition of Functional Domains. 
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استمرارية البيانات هي خاصية تستخدم للمساعدة في التفريق بين األنواع األربعة من العمليات الفرعية، آما إن 
حالما يتم تحديد  و.  من آتيب التعليمات هذا)القواعد و الطرق-مرحلة القياس (ه في الفصل الرابعتم شرحي

  :، يجب على المرشح أن يتبع المبادئ التاليةبياناتالمجموعة المرشح ل
  

   مجموعة البيانات-قواعد
  .مجموعة البيانات داخل نظام الحاسوب الذي يدعم البرنامجيجب أن تتكون ) أ
 من المكونةآل مجموعة بيانات معرفة مميزة وقابلة للتفرقة عن غيرها من خالل مجموعتها أن تكون يجب ) ب

  . البياناتخصائص
الموصوفة في و  الكائنات المعني بها ىآل مجموعة بيانات متصلة بشكل مباشر إلى أحديجب أن تكون ) ج

   ).لكتابةل 4.1.4اءة و لقرل 4.1.3 ظران(متطلبات المستخدم الوظيفية الخاصة بالبرنامج 
  
  

   مجموعات البياناتتشكلعن 
  3.4.1، آما يظهر في الشكل  أشكالةفي ثالث تتكون قع العملي، فإن مجموعات البياناتفي الوا

 
هذا الشكل من مجموعة لدى ) إلخ.. ملف، جدول قاعدة بيانات، ذاآرة قراءة فقط(مخزن زمن االستمرار ) أ

  .و ال نهائيةالبيانات استمرارية قصيرة أ
  
) ا من مساحة الذاآرةا أو من خالل وحدة مخصصة مسبًقبيانات مخصصة ديناميكًي(ذاآرة الحاسوب المؤقتة ) ب

 .هذا الشكل من مجموعة البيانات استمرارية قصيرة أو زائلةلدى 
  
وع، شاشة عرض، تقرير مطب(إخراج / على جهاز إدخالاببعضها البعض وظيفًيخصائص بيانات مرتبطة ) ج

هذا الشكل من مجموعة البيانات لديه استمرارية متنوعة، اعتمادا على االستعمال ) إلخ... شاشة لوحة التحكم
 . الذي استخدمه الجهازالوظيفي للبيانات 

 
 مجموعات بيانات آوزمك و عالقتها مع نموذج آوزمك للتصنيف   3.4.1شكل 

  
  
  

  وعة بياناتعن تحديد مجم
ومع .  على أوسع مجال ممكن من البرامجلك بقصد تطبيقهاوذ اعام جًدوأساسياتها تعريف مجموعة البيانات إن 

. اة نقطة ضعف تكمن في حقيقة أن تطبيقها في قياس جزء خاص من البرنامج قد يكون صعًبيهذه الخاصذلك فإن ل
عملي لقياس الحجم الوظيفي قد يساعد في تطبيق األساسيات في لهذا فإن القواعد التالية، المستنتجة من التطبيق ال

  .حاالت خاصة
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   مجموعة البيانات– نينقوا
برهن التطبيق العملي أنه في البرامج التطبيقية التجارية، فإن . التطبيق على البرامج التطبيقية التجارية) أ

تظهر في العادة . امج الذي يتم قياسهمجموعة بيانات ما تعرف لكل آائن موجود في نماذج البيانات للبرن
  . مجموعات بيانات بشكل مستمر النهائي ومن المطلوب من البرنامج أن يخزن بيانات عن الكائن المعني

  
من أجل تفادي استعمال مصطلحات خاصة بطريقة معينة من هندسة " الكائن"في آوزمك فإننا نستعمل المصطلح 

  .البرامج
  

يطلب من البرنامج ). امعنوًي" (اطلًب"أو ) امادًي" (اموظًف"في نطاق برامج إدارة المعلومات  قد يكون الكائن:  أمثلة
  .أن يخزن المعلومات عن الموظفين أو الطلبات

  
آمجموعات البيانات التي تزول ( زائل بشكل مستمر لكنباإلضافة إلى ذلك فإن مجموعات البيانات التي تظهر 

بشكل ال توجد بيانات مخزنة عنه " شيء" طلب خاص يسأل عن بيانات عن جودفي حالة و)  العمليةءبعد انتها
 ال بشكل مستمر ال نهائي، ولكن يمكن أن نحصل على مثل هذه البيانات من مجموعة بيانات مخزنة مستمر
في مثل هذه الحاالت فإن الشيء الزائل هو موضوع حرآة بيانات دخول في هذا الطلب الخاص . نهائي

  .ة بيانات خروج تحتوي على الخصائص المطلوبة من الشيء الزائلوموضوع حرآ
  

 35ا لقاعدة بيانات موظفين لنستخلص قائمة أسماء آل الموظفين الذين تتجاوز أعمارهم ا خاًصنكون طلًب: مثال
الخروج هو مجموعة . الدخول هو مجموعة بيانات تحتوي عوامل االختيار. هذه المجموعة شيء زائل. سنة

  . تحتوي على قائمة األسماءبيانات
  
برهن التطبيق على قياس البرامج آنية االستجابة أن مجموعة البيانات : التطبيق على البرامج آنية االستجابة) ب

  :لمثل هذا النوع من البرامج تأخذ عادة األشكال التالية
  
ا، أو يشير ا أو مغلًقوًحمن الجهاز تكون عادة محتوية على بيانات آكون الصمام مفت" تدخل"حرآة بيانات  •

إلى الوقت الذي تكون فيه البيانات في الذاآرة القصيرة والمؤقتة صحيحة أو ال، أو تحتوي على بيانات تشير 
 .إلى حوادث خطيرة قطعت سير العمل

  
قد تكون . محول رسائل قد يستقبل مجموعة بيانات رسالة آدخول ويحولها دون أن يغيرها آخروج •

 التحويل ومحتويات مرسل، مستقبل، رمز"نات تلك الرسالة على سبيل المثال خصائص مجموعة بيا
 ".الرسالة

  
بيانات شائعة تكون مذآورة في متطلبات المستخدم الوظيفية المحفوظة في الذاآرة المؤقتة، وقابلة لالستخدام  •

 .من قبل معظم العمليات الوظيفية المستخدمة في البرنامج المراد قياسه
  
ا بيانية أو جداول قيم موجودة في متطلبات المستخدم الوظيفية، والتي تحفظ في عية، تمثل رسوًمبيانات مرج •

ويمكن استخدامها من قبل معظم العمليات الوظيفية المستخدمة في ) فقط آمثال-ذاآرة القراءة(الذاآرة الدائمة 
 .البرنامج المراد قياسه

  
المذآورة في متطلبات المستخدم الوظيفية، والمحفوظة في " الملفات المسطحة"الملفات الملقبة بشكل شائع ب •

  .مخزن زمن االستمرار
  
  

  أمثلة على تحديد مجموعات البيانات
 تطبيقات عملية تهدف إلى عرض آيفية تحديد مجموعات البيانات من متطلبات ةيمثل هذا القسم أمثلة على ثالث

  .المستخدم الوظيفية
   

  : المثال األول
  :المستخدم الوظيفية التاليةتأمل متطلبات 
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يجب أن تحفظ بيانات دائمة عن الموظفين واألقسام في المنظمة، ومن تلك البيانات يجب أن يكون البرنامج " 

  ".ا على أن ينتج التاريخ الوظيفي للموظف، وهي قائمة باألقسام التي عمل فيها الموظف في الماضيقادًر
  

" الموظفين"ا هي أآثر هذه المجموعات وضوًح. ة في هذه المتطلباتلننظر إلى مجموعات البيانات المذآور
ا عالقتان ضمنيتان بين هاتين هنالك أيًض. 3.4.2آما في الشكل  ، تحفظ بيانات عن تلك المجموعات"األقسام"و

فين ا بأآثر من قسم عبر عمله أو عملها و القسم يعمل به العديد من الموظالموظف قد يكون مرتبًط: المجموعتين
" دائرةال"و" الموظف" بشكل خطين بين 3.4.2ا في الشكل هاتان العالقتان معروضتان أيًض. في أي وقت معين

 . بالترتيب

 
  المتعددة من الجانبين العالقة ذاتلبيانات لمجموعات امثلة 3.4.2شكل 

  
 ما هي إال عالقة والدائرة ا أن عالقة الموظف تؤآدان مًع فهما،"رأس إلى أطراف"حين تجمع هاتين العالقتين ال

ه والذي يمكن أن بفي الواقع، فإن مثل هذه العالقات توحي دائما بوجود شيء آخر نهتم ". أطراف إلى أطراف" 
على سبيل المثال تاريخ انضمام موظف إلى (والذي لديه خصائص خاصة به " القسم/تاريخ الموظف"نسميه 
ن لدى العالقة مجموعة بيانات خاصة بها، وحسب تطبيقات هندسة بناء عليه فإ).  ما وتاريخ ترآه لهادائرة 

  .3.4.3البرامج الحديثة ستتشكل على أنها بنية مستقلة، آما يظهر في الشكل 
 

 
 ا آوزمكبيانات على النحو الذي حددته لمجموعات امثلة 3.4.3  شكل 

 
  قياس الكوزمك تحدد ثالث مجموعاتلغرض قياس الحجم الوظيفي لمتطلب المستخدم الوظيفي هذا، فإن قواعد

  .مجموعات البيانات هذه ستتصف باستمرارية النهائية.  السابق المثالآما في البيانات مختلفة من
  

  :المثال الثاني
  :تأمل مطلب المستخدم الوظيفي التالي

  
الموظفين الذين تزيد ا من قاعدة بيانات موظفين الستخالص قائمة بأسماء آل ا خاًصيجب أن يدعم البرنامج طلًب" 

  "  سنة35أعمارهم عن 
  

إن مجموعة البيانات األوضح هي الموظف، وهي . لننظر إلى مجموعات البيانات المذآورة في هذا المطلوب
أما عوامل االختيار، التي تسلم بوساطة دخول، فهي الخصائص الوحيدة لمجموعة . موصوفة باستمرارية النهائية

هناك مجموعة بيانات ثالثة أيضا موصوفة بأنها بال استمرارية تتكون .  بال استمراريةبيانات ثانية توصف بأنها
من خالل نتائج االستعالم، وتعرض على الشاشة بعد االستعالم، بما أنهم يصفون شيئا آخر نهتم به يمكن أن 

عن نفس الشيء الزائل،  مجموعات بيانات ُتعدآل عوامل االستعالم ونتائج االستعالم ". نتائج االستعالم"يسمى 
إن مجموعات البيانات الثالث تلك، باإلضافة إلى ". سنة35مجموعة الموظفين التي تزيد أعمارهم عن "المسمى 

  .3.4.4حرآات البيانات المرتبطة بها مرسومة في الشكل 
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  أمثلة على مجموعات بيانات في آوزمك   3.4.4شكل 

  
  المثال الثالث

  : وظيفي التاليتأمل مطلوب المستخدم ال
  

 هي رقم الدائرة التي ينتمي إليها صفةلكل موظف . يخزن البرنامج آل البيانات عن موظفي الشرآة في ملف" 
من المطلوب . يعد جدول آخر بكل أرقام الدوائر باإلضافة إلى اسم القسم التي تنتمي إليه الدائرة. االموظف حالًي

يجب أن يظهر . ، مرتبين حسب القسم وحسب الدائرة داخل القسمتوفر تقرير يطبع آل موظفي الشرآة باالسم
  .التقرير المجموع الفرعي لكل الموظفين لكل رقم دائرة ولكل اسم قسم، والمجموع الكلي لكل الشرآة

  
قراءة و  بيانات يإلنتاج هذا التقرير نحتاج إلى عملية وظيفية واحدة، يجب أن تسبب بدخول، وتتضمن حرآت

بما أن التقرير سيظهر . ، لنحصل على آل البيانات التي تحتاجها من التخزين المستمر "الدائرة"و" الموظف"ل
  .ا خروج للموظفين بما أن آل األسماء يجب أن تطبعأسماء آل الموظفين، يجب أن يكون هناك أيًض

  
. ئرة، القسم، الشرآةالدا: مستوياتةظهر أيضا المجموع الكلي للموظفين في ثالثمع ذلك فإن التقرير يجب أن ُي
وبهذا نرى أن هذه العملية الوظيفية لديها دخول واحد، . ا لكل من هذه المجاميعلهذا يجب أن نحدد خروًج

وجهة النظر هنا هي وجهة نظر ( وحدات قياس آوزمك وظيفية 7أي أن حجمها .  خروجاتةقراءتان، وأربع
  ).المستخدم، متجاهلين إمكانية الحاجة إلى رسالة خطأ

  
يشرح المثال الثالث آيف أن طريقة الكوزمك تاخذ في عين االعتبار األحجام المختلفة للمخرجات في برامج 

إن الدرس العام الذي نتعلمه من هذا البرنامج . والتفكير نفسه يجب أن يطبق على المدخالت. التطبيقات التجارية
.. أي( "لتحديد األشياء الدائمة أو المؤقتة هو أن المدخالت والمخرجات في آل عملية وظيفية يجب أن تحلل 

 في المدخالت والمخرجات بهآل شيء نهتم ). أو تخزن البيانات عنه/يجب على البرنامج معالجته و... شيء
  .حينها بدخول أو خروج واحد بالترتيب يرتبط

  

  تحديد خصائص البيانات3.5  

في هذه النسخة . جع إليها البرنامج الذي يتم قياسهتتضمن هذه الخطوة تحديد مجموعة خصائص البيانات التي ير
من طريقة القياس، ليس من اإلجباري تحديد خصائص البيانات، ولكن يمكن تحديدها إذا ما طلبت وحدة قياس 

 ).4الخاصية ( في األعلى 2.5فرعية آما عرض في القسم 
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   خاصية البيانات–تعريف 

لومات ضمن مجموعة بيانات معرفة، والذي يحمل معنى أصغر جزء من المعإن خاصية البيانات هي 
  .لهذا البرنامج" متطلبات المستخدم الوظيفية"مستخلًصا من منظور 

  
  

   أنواع خصائص البيانات-تعريف
لحان يصنوعان . من بين آل خصائص البيانات التي يرجع إليها البرنامج المراد قياسه، تبرز ثالثة أنواع منها

  .ا لهذا الغرض وواحد ليس صالًح،الحجم الوظيفي للبرنامجلالستخدام في قياس 
 

  :أنواع البيانات الصالحة
لهذا النوع من خصائص البيانات معنى مستقل عن الطريقة . البيانات التي تصف أو تمثل عالم المستخدم •

ل مجموعة لدى اسم موظف وراتبه معنى دون أن نهتم بالطريقة التي سيعالج فيها من خال. التي يعالج فيها
  .من العمليات الوظيفية، والتي ستطبع شيك الراتب على سبيل المثال

هذا النوع من البيانات يحدد ماذا، متى أو آيف ستعالج البيانات من قبل : البيانات التي تؤخذ من  المساق •
ستعمل فيه يفهم معناها الوظيفي تماما حين يؤخذ في عين االعتبار المساق الذي ت. البرنامج المراد قياسه

الوقت " في الساعة العاشرة" س"اطبع التقرير "تأمل مطلب المستخدم الوظيفي التالي آمثال . آمرجع
إنه ". س"ال يحمل معناه الوظيفي دون األخذ في عين االعتبار مساق التقرير ) الساعة العاشرة(المحدد 

  .يحدد متى سيطبع هذا التقرير
  

  :غير الصالحة أنواع البيانات
  . طريقة تطبيق محددة قد اختيرتلهاهذا النوع من البيانات تكون :  بيانات تقنيةتطبيق •
  
  

  :صية بيانات يجب أن تتبع األساسيات التاليةاحين تحدد، آل خ
  

   خصائص البيانات– قواعد
  .ا من البياناتا صالًحصية بيانات نوًعايجب أن تمثل خ) أ
صية بيانات أصغر جزء من البيانات التي يرجع إليها البرنامج المراد قياسه من منظور ايجب أن تمثل خ) ب

  .متطلبات المستخدم الوظيفية
  

   خصائص البيانات–أمثلة 
  .في نطاق برنامج تطبيقي تجاري) أ

  عناصر البيانات المسجلة في قاموس البيانات، 
  . خصائص البيانات التي تظهر في نموذج بيانات منطقي

  
  .في نطاق برنامج تطبيقي في نظم الزمن الحقيقي) ب

  .إشارة آهر بائية استقبلت من جهاز استشعار اإلشارات
  

  .عن ترابط خصائص البيانات ومجموعات البيانات
في نطاق متطلبات المستخدم الوظيفية للبرنامج، هناك فرق بين الشيء الذي نهتم به والبيانات الالزمة لوصفه، 

. د أو أآثر من مجموعات البيانات، بينما األخير يمثل بخصائص البيانات في تلك المجموعاتاألول يمثل بواح
 إذا آانت تكفي لوصف الشيء ،صية بيانات واحدةالهذا فإنه نظريا يمكن أن تحتوي مجموعة البيانات فقط على خ

ل شائع في أنواع البرامج آنية مثل هذه الحاالت تحدث بشك. الذي نهتم به، من منظور متطلبات المستخدم الوظيفية
 أقل شيوعا في أنواع البرامج التطبيقية يوه). ة في ساعة الزمن الحقيقيدقآالدخول الذي يسجل (االستجابة 
 . التجارية
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  القواعد و الطرق-مرحلة القياس. 4
  
إلى نموذج تم قياسه  مطابقة البرنامج الذي سي : يقسم إلى مرحلتين  قياس الحجم الوظيفي للبرنامج في آوزمكإن

   . وقياس أجزاء معينة لهذا النموذجآوزمك للتصنيف
  

 الحجم الوظيفي للبرنامج الذي سيتم قياسه مستقل عن المجهود المطلوب لتطوير و صيانة الحصول علىإن 
  .البرنامج أو من أي عنصر تكنولوجي للبرنامج

  
يقة العامة لقياس جزء من البرنامج من خالل إن الطر. يعرض هذا الفصل القواعد و الطرق لمرحلة القياس

  .في األسفل 4.1 الشكل للبرنامج العام ملخص في  آوزمك إف إف بي نموذج
   

  
  إجراءات عامة لمرحلة القياس في آوزمك  4.1شكل 

  
آل خطوة في هذه الطريقة هي قسم معين في هذا الفصل حيث تعرض المفردات و القواعد التي ستطبق، مع 

  . يوجد تلخيص للقوانين و القواعد في الملحقين ب و ج على التوالي. أمثلة عليهاقوانين و

  تعريف حرآة البيانات 4.1  

في آل ) أنماط الدخول، الخروج، الكتابة و القراءة(تعرف هذه الخطوة أنماط العمليات الفرعية لحرآة البيانات 
 .نمط لعملية وظيفية

   
   حرآة البيانات-تعريف 

عنصر وظيفي أساسي يحرك واحًدا أو أآثر من خواص البيانات التي تنتمي إلى مجموعة هي  ناتحرآة البيا
.بيانات واحدة   

 
.الدخول، الخروج، القراءة والكتابة: هناك أربعة أنواع فرعية من حرآات البيانات: 1مالحظة  
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هذه المالحظة . وليس أنواعهاحتى نكون دقيقين، فإن ما يحرك خصائص البيانات هي حرآة البيانات : 2مالحظة 

.تنطبق أيًضا على تعريف الدخول والخروج والقراءة والكتابة  
  

   الدخول-تعريف 
  .حرك مجموعات البيانات عبر الحد من مستخدم البرنامج  إلى العملية الوظيفية التي تحتاجهاتحرآة بيانات هي 

، يتضمن الدخول بعض الكوزمك إف إف بي ه فيالحظ أن. البيانات التي يحرآهاتغييرات على ال يحدث الدخول 
  .)التأآد من صحة البيانات المدخلة: مثال(معالجات بيانات مرتبطة 

  
   الخروج-تعريف 

  .حرك مجموعات البيانات عبر الحد من عملية وظيفية إلى المستخدم الذي يطلبهاتحرآة بيانات هو 
 يتضمن الخروج بعض معالجات الكوزمك إف إف بي الحظ  أنه في. ال يقرأ الخروج البيانات التي يحرآها

  )التنسيق و التوجيه المرتبط مع البيانات التي ستخرج: مثال(بيانات مرتبطة 
  

   القراءة-تعريف 
.حرآة بيانات تحرك مجموعة بيانات من وحدات التخزين إلى العملية الوظيفية التي تطلبهاهي    

.ات المرتبطة بها و الضرورية إلتمام القراءةتتضمن القراءة بعض معالجات البيان: مالحظة  
  

   الكتابة-تعريف 
.حرآة بيانات تحرك مجموعة البيانات من داخل العملية الوظيفية إلى وحدات التخزينهي   

.يتضمن الكتابة بعض معالجات البيانات المرتبطة الضرورية إلتمام الكتابة: مالحظة  
  
  "إلغاء النسخ "  حرآة البيانات- نونقا
  .يعني عملية حذف نسخ مطابقة من قائمة ما " إلغاء النسخ " لمصطلحا

مجموعة بيانات هي بشكل عام معرفة مرة واحدة في  تحرك أي)دخول، خروج، قراءة أو آتابة(أي حرآة بيانات 
  .أي من العمليات الوظيفية

  
  :أمثلة

يفية، و لكن مطور البرنامج يقرر أن لنفترض أن قراءة لمجموعة بيانات ما مطلوبة في متطلبات المستخدم الوظ
ينفذ القراءة بوساطة أمرين السترجاع مجموعات فرعية لخصائص البيانات لنفس الكائن المعني به في القياس من 

من أجل أهداف القياس فإننا نعرف قراءة . مخزن زمن االستمرار، في أوقات مختلفة من زمن العملية الوظيفية
  .واحدة فقط

  
اءة مطلوبة في متطلبات المستخدم الوظيفية تتطلب العديد من استرجاع البيانات، آما في حالة لنفترض أن قر

من أجل أهداف القياس فإننا نعرف قراءة واحدة فقط، ألننا نعرف حرآة البيانات و ليس عدد . البحث داخل ملف
  .مرات حدوثها

  
  :يل المثالعلى سب. ولكن، قد تكون هنالك استثناءات منطقية لهذا القانون

  
في البرامج آنية االستجابة، نستطيع أن نتصور عملية وظيفية حيث يكون هناك متطلب مستخدم وظيفي إلعادة 

في هذه . القراءة قبل أن تتوقف العملية من أجل التأآد من أن البيانات لم تتغير منذ أول قراءة في نفس العملية
أو إضافية ارتبطت مع القراءة الثانية ألن البيانات تغيرت، يجب أن الحالة، إذا آان هنالك معالجات بيانات مختلفة 
  .تعرف القراءة مرتين في عملية وظيفية واحدة

  
  "تحديث" حرآة بيانات القراءة و الكتابة في عملية وظيفية - نونقا

يتين في برنامج تطبيقي تجاري، يؤدي متطلب مستخدم وظيفي لتحديث البيانات المخزنة إلى عمليتين وظيف
، والتي من خاللها يتم قراءة وعرض البيانات التي سنقوم "االسترجاع قبل التحديث"األولى هي . منفصلتين
الوظيفية والتي تحول البيانات المتغيرة إلى مستمرة مخزنة باستخدام حرآة " التحديث"يتبعها عملية . بتحديثها

الوظيفية على قراءة فقط من دون آتابة " ل التحديثاالسترجاع قب"تحتوي عملية . بيانات آتابة واحدة أو أآثر
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الوظيفية التي " التحديث"عملية .  وتسمح للمستخدم البشري أن يتأآد من صحة البيانات المسجلة التي يتعامل معها
تعقبها تسمح للمستخدم أن يدخل البيانات التي سوف تغير، أو تضاف أو تحذف وأن تكمل التحديث باستخدام 

  .الكتابة
  

" تقرأ" و التي من خاللها ،و لكن هناك حاالت متعددة قد تقود إلى متطلب مستخدم وظيفي لعملية وظيفية واحدة
   .دون أي تدخل من مستخدم بشري" تكتب"نفس البيانات و

  
  ": نفس البيانات"و نقصد ب

أن  ث القيم، أو و لكن تم تحدي،أن مجموعة البيانات التي آتبت هي مطابقة لمجموعة البيانات التي قرئت •
مجموعة البيانات التي آتبت ومجموعة البيانات التي قرئت هي نفسها، و لكن مجموعة البيانات التي آتبت 

  .تختلف عن التي قرئت بسبب إضافة خصائص بيانات
  

  .يجب أن تعرف في عملية وظيفية واحدة" نفس البيانات"في هذه الحالة فإن القراءة و الكتابة ل
  
   

في األسفل العالقة العامة بين أنواع العمليات الفرعية األربعة، العملية الوظيفية التي تنتسب  4.1.1 الشكل يوضح
  .إليها و الحد للبرنامج الذي يتم قياسه

  

  
 أنواع حرآة البيانات األربع  4.1.1شكل 

   
بقة معينة في قسم داخل ط حين نصف توافق حرآة البيانات عبر الحدود بين الطبقات وبين األجزاء المتناظرة

  :، نستنتج القواعد اآلتية3.2
  
   توافق حرآة البيانات عبر الحدود- نينقوا
  

  :من منظور المطور للقياس، عندما يصبح جزء واحد من برنامج مستخدمًا لجزء آخر
  .يتوافق الدخول لجزء واحد من البرنامج من جزء مناظر في نفس الطبقة مع الخروج من الجزء المناظر  .أ 
  .ق الخروج من جزء واحد من برنامج لجزء مناظر في نفس الطبقة مع دخول للجزء المناظريتواف  .ب 
      . الكتابة هي حرآة بيانات لمخزن زمن االستمرار وهي ال تعبر حدود العملية الوظيفية التي تنتمي إليها  .ج 

خول عبر حدود الطبقة ، فإن ذلك سوف يتوافق مع د"أقل مرتبة"و لكن إذا أعطيت الكتابة لبرنامج في طبقة 
  .السفلى

. ، وهي ال تعبر حدود العملية الوظيفية التي تنتمي إليهازمن االستمرارالقراءة هي حرآة بيانات من مخزن   .د 
خروج عبر /، فإن ذلك سوف يتوافق مع زوج دخول"أقل مرتبة"و لكن إذا أعطيت القراءة لبرنامج في طبقة 

  .حدود الطبقة السفلى
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، يجب أن تتضمن حرآة البيانات على آل جانب من الحدود في حجم اسابًقلمذآورة في جميع الحاالت ا  .ه 
   .المكونات الخاصة بها

  
  

  عن معالجات البيانات المرتبطة بحرآة البيانات
، هي إما حرآات بيانات وظيفية أولية أو معالجات بيانات 2.4.2.1الشكل  إن العمليات الفرعية،آما الموضحة في

الحالي، فإننا ال نعترف بوجود عمليات فرعية   آوزمكو لكن في منهج. البرنامج الذي تم قياسهتحدث داخل حدود 
و إنما وباالعتماد على نوعها، فإن آل حرآة بيانات تمثل وظيفة معالجات البيانات . منفصلة لمعالجات البيانات

   :التالية
  

  بيانات الدخول حرآة
 باإلضافة إلى آل التأآيدات ،لتصميم التي يطلبها المستخدمونيحتوى الدخول على جميع معالجات العرض وا

فعلى سبيل . المرتبطة على صحة البيانات المدخلة، إلى مدى ال تدخل فيه هذه المعالجات مع حرآة بيانات أخرى
دا القراءة التي قد نحتاجها من أجل التأآد من صحة رة ما ع، يتضمن الدخول جميع المعالجات المذآو33المثال

  .عض الشفرات المدخلة أو من أجل الحصول على بعض التفاصيل المرتبطةب
  

  ".طلب استقبال دخول"يتضمن الدخول أيضًا أي وظيفة 
   

  حرآة بيانات الخروج
يحتوى الخروج على جميع معالجات العرض والتصميم التي يطلبها المستخدمون، و تتضمن أيضًا العمليات 

على سبيل . يهم، إلى مدى ال تدخل فيه هذه المعالجات مع حرآة بيانات أخرىالمتطلبة من أجل توجيه الناتج إل
المثال، يتضمن الخروج جميع العمليات تصميم والتجهيز لطبع بعض خصائص البيانات، و التي قد تتضمن أيضًا 

لوبين لتزويدنا ن قد يكونان مطيعناوين األعمدة التي يستطيع الشخص قراءتها، مع استثناء القراءة أو الدخول اللذ
  .بعض خصائص البيانات المطبوعة) على سبيل المثال، وصف(بقيمة 

   
  بيانات القراءة حرآة

أو الحسابات المطلوبة لقراءة البيانات، إلى مدى ال تدخل فيه هذه /تحتوي القراءة على جميع العمليات و
ءة جميع العمليات الرياضية والعمليات على سبيل المثال، تتضمن القرا. المعالجات مع نوع آخر لحرآة البيانات

 مخزنالمنطقية المطلوبة السترجاع مجموعة بيانات أو عدد من خصائص البيانات من مجموعة البيانات في 
  .زمن االستمرار و ليس معالجة هذه الصفات بعد أن تم الحصول على مجموعة البيانات

  
  ".طلب القراءة"تتضمن القراءة أيضًا أي وظيفة 

  
  بيانات الكتابة حرآة

أو التقديرات المطلوبة لصنع خصائص البيانات لمجموعة بيانات سيتم /تحتوي الكتابة على جميع العمليات و
على سبيل المثال، تتضمن الكتابة . آتابتها، إلى مدى ال تدخل فيه هذه المعالجات مع أي نوع آخر لحرآة البيانات

ة المطلوبة لتحديث مجموعة خصائص البيانات سيتم آتابتها، جميع العمليات الرياضية و العمليات المنطقي
باستثناء أي قراءة أو دخول قد يكون مطلوبا لتزويدها بقيمة خصائص بيانات أخرى متضمنة في المجموعة التي 

  .سيتم آتابتها

   الدخولتحديد 4.1.1  
  :يةبعد ما يتم تعريفه، يجب على حرآة بيانات الدخول أن تتبع األساسيات التال

  
   الدخول- قواعد

  .تستلم حرآة البيانات خصائص البيانات الواقعة خارج حدود البرنامج، من ناحية المستخدم  .أ 

                                                 
33 This example applies when measuring from the End User Measurement Viewpoint, and from the Developer 
Measurement Viewpoint when measuring major components. It would obviously not apply when measuring the size 
of re-usable objects which support the display of individual field headings on input or output screens. 
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إذا . تستلم حرآة البيانات خصائص البيانات من مجموعة بيانات واحدة، وهي البيانات عن آائن واحد نهتم به  .ب 
   .م بتعريف دخول واحد لكل مجموعةاستلمت معلومات اإلدخال من أآثر من مجموعة بيانات واحدة، ق

  .حرآة البيانات ال ُتخرج البيانات عبر الحدود، أو تقرأ أو تكتب البيانات  .ج 
ا من نوعه، أي أن العمليات و خصائص داخل المجال الذي تعرف فيه العملية الوظيفية، يعتبر الدخول فريًد  .د 

  .ة الوظيفيةأخرى ضمن نفس العملي" دخوالت"البيانات المعرفة فيه تختلف عن 
  

  :قد تكون القواعد التالية مفيدة لتأآيد حالة آل حرآة بيانات الدخول
  

   الدخول- قوانين
 3 يحدث آل اا لذلك فإن حدًثتبًع. دائمًا خارج نطاق البرنامج الذي يتم قياسه تعتبر األحداث التي تسبب الوقت  .أ 

الحظ أنه حتى وإن آان حدث . لمثالصية بيانات واحدة، على سبيل ااثواني يرتبط بدخول واحد يحرك خ
يمكن استثناء . المسبب آهذا يعمل دوريًا دون االعتماد على األجهزة الصلبة و إنما بعملية برنامج وظيفية

  .األخير في القياس ألنه يحدث خارج حدود البرنامج الذي يقاس
م عملية وظيفية معينة فيه على ال يعتبر أخذ الوقت من ساعة النظام دخوال إال إذا آان من الضروري استخدا  .ب 

  .سبيل المثال، عندما تسجل العملية الوظيفية الوقت، ال يعرف أخذ قيمة ساعة النظام آدخول

   الخروجحديدت 4.1.2  
   :بعد ما تم تعريفه، يجب على حرآة بيانات الخروج أن تستجيب لألساسيات التالية

  
   الخروج- قواعد

  .ات خارج الحدود إلى جهة المستخدمترسل حرآة البيانات خصائص البيان  .أ 
إذا . ترسل حرآة البيانات خصائص البيانات من مجموعة بيانات واحدة، أي بيانات عن آائن واحد نهتم به  .ب 

   .أرسلت البيانات من أآثر من مجموعة بيانات واحدة خارج الحدود، قم بتعريف خروج واحد لكل مجموعة
  .رج الحدود، أو تقرأ أو تكتب تلك البياناتحرآة البيانات ال تستلم البيانات من خا  .ج 
داخل المجال الذي تعرف فيه العملية الوظيفية، تكون العمليات الفرعية فريدة من نوعها؛ أي أن العمليات   .د 

  .آخر ضمن نفس العملية الوظيفية" خروج"وخصائص البيانات المعرفة تختلف عن أي 
  

  :ل حرآة بيانات الخروجقد تكون القوانين التالية مفيدة لتأآيد حالة آ
  

   الخروج- قانون
حين نقيس الحجم من منظور مستخدم البرنامج، فإن جميع رسائل البرنامج المنتجة دون استخدام بيانات 

لذلك، فإن خروجا وحيدا . تعتبر منفصلة لنوع رسائل واحد) مثًال رسائل التأآيد ورسائل األخطاء(المستخدم
  .اخل مجال العملية الوظيفية حيث عرفت هذه الرسائليعرف ليمثل جميع هذه الرسائل د

  
تستطيع إصدار رسالتين للتأآيد " أ. "تعرف في نفس الطبقة" ب"و " أ"على سبيل المثال، لنعتبر العملية الوظيفية 

في هذا المثال، خروج واحد .  رسائل خطأ للمستخدمين8تستطيع إصدار " ب" رسائل خطأ للمستخدمين و 5و 
و خروج آخر يجب أن يعرف للعملية الوظيفية )  رسائل7=2+5يمثل "(أ"ف داخل عملية وظيفية يجب أن يعر

  ). رسائل8يمثل "(ب"

   القراءةتحديد  4.1.3
  :بعد أن يتم تعريفها، يجب على حرآة بيانات القراءة أن تستجيب لألساسيات التالية

  
   القراءة- قواعد

 
  . زمن االستمرارمخزنموعة بيانات في تأخذ حرآة البيانات خصائص البيانات من مج  .أ 
يجب علينا تعريف قراءة واحدة . تأخذ حرآة البيانات خصائص البيانات لمجموعة واحدة فقط من البيانات  .ب 

راجع ( عملية وظيفية واحدة ةلكل مجموعة بيانات التي من خاللها نحصل على خصائص البيانات من أي
  ).القانونو التي قد يتجاوز هذا  قانون إلغاء النسخ

  .حرآة البيانات ال تستلم أو تخرج البيانات عبر الحدود، وال تكتب البيانات  .ج 
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داخل المجال الذي تعرف فيه العملية الوظيفية، تكون حرآة البيانات فريدة من نوعها؛ أي أن العمليات   .د 
  .أخرى ضمن نفس العملية الوظيفية" قراءة"وخصائص البيانات المعرفة تختلف عن أي 

لمجموعة بيانات ما فقط على البيانات التي تصف ) أو الكتابة(لعملية الوظيفية، يمكن إنجاز القراءةخالل ا  .ه 
إن الثوابت و المتغيرات داخل العملية الوظيفية، أو النتائج المتوسطة الناتجة . الكائن الذي يهتم فيه المستخدم

ي تنتج من إنجاز تلك العملية، بدًال عن عن عملية حسابية، أو البيانات التي خزنتها عملية وظيفية و الت
   .متطلبات المستخدم الوظيفية ليست مجموعة بيانات و ال تؤخذ في عين االعتبار عند قياس الحجم الوظيفي

   الكتابةحديدت4.1.4  
  :بعد التعريف، يجب على حرآة بيانات الكتابة أن تستجيب للقواعد التالية

  
  الكتابة – قواعد

  .ات خصائص البيانات إلى مجموعة بيانات في جهة مخزون زمن االستمرار من البرنامجتحرك حرآة البيان  .أ 
تحرك حرآة البيانات قيم خصائص البيانات التي تنتمي لمجموعة بيانات واحدة فقط، يجب علينا تعريف   .ب 

ا راجع آتابة واحدة لكل مجموعة بيانات و التي قد ترجع أي عملية وظيفية واحدة إلى خصائص البيانات فيه
  ).والتي قد يتجاوز هذا القانون قانون إلغاء النسخ

  .حرآة البيانات ال تستلم البيانات أو تخرجها عبر الحدود أو تقرأ البيانات  .ج 
داخل المجال الذي تعرف فيه العملية الوظيفية، تكون حرآة البيانات فريدة من نوعها؛ أي أن العمليات   .د 

  .أخرى ضمن نفس العملية الوظيفية" آتابة"وصفات البيانات المعرفة تختلف عن أي 
  .يقاس طلب حذف مجموعة بيانات من مخزون زمن االستمرار آحرآة بيانات قراءة واحدة  .ه 
 عملية وظيفية، ال تعتبر خطوة تخزين مجموعة البيانات والتي ال يستمر وجودها بعد االنتهاء من ةخالل أي  .و 

أو        ن تحديث المتغيرات التي تكون داخل العملية الوظيفية أمثلة على ذلك قد تكو. العملية الوظيفية آكتابة
  .عندما تنتج نتائج وسيطة من عملية حسابية

  تمديدات 4.1.5  
للقياس حاليًا لتزويدنا بطريقة معيارية لحساب حجم بعض أنواع محددة من متطلبات  آوزمك لم تصمم طريقة

 أو تتابع معقد للقوانين مثل القوانين الموجودة في األنظمة المستخدم الوظيفية، آالحسابات الرياضية المعقدة
للقياس، وأن  COSMIC-FFP و مع ذلك، فإنه من الممكن داخل البيئة المحلية للمنظمة استخدام طريقة. الخبيرة

  .نستخدم تلك الوظائف بطريقة ذات معنى آمعيار محلي
  

 عملية وظيفية فيها عملية وظيفية ةفي أي. اضاتلالفترللقياس شروط  COSMIC-FFP لهذا السبب، لدى طريقة
فرعية معقدة بشكل غير طبيعي لمعالجات البيانات، للشخص الذي يقوم بعملية القياس حرية تحديد وحدات حجم 

  : يمكن أن يكونافتراضمثال على معيار . وظيفية محليًا لهذه الوظيفية االستثنائية
  

) قائمة ألمثلة مفهومة ذات معنى(ة محلية واحدة لعمليات رياضية مثلداخل منظمتنا، نحن نحدد وحدة حجم وظيفي
  .الخ) قائمة أخرى من األمثلة( و نحدد وحدتا حجم وظيفيتين محليتين

  
 من هذا 5.1 فإن ناتج القياس يجب أن يصف تبعا للمنهج المعروض في القسم االفتراضاتاستخدمت مثل هذه 

  .الكتيب

  تطبيق وظيفة القياس 4.2  

  .لكل حرآة بيانات معرفة في آل عملية وظيفيةآوزمك  ه الخطوة تحتوي على تطبيق دالة قياسهذ
  

   آوزمك قياسوظيفة –تعريف 
يكون المتغير في دالة . ا لمعايير الكوزمك في القياسوفًق) معامالت(هي دالة رياضية تعين قيمة ما لمتغيراتها 

  .قياس آوزمك حرآة بيانات
  

   س معيار القيا-تعريف 
 . ة واحدةحرآة بيانات أساسيآيعرف ) وحدة قياس آوزمك وظيفية( معيار القياس في آوزمك، 
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) 4.1جدول (معرف في الخطوة األولى) دخول،خروج،قراء،آتابة(حرآة البيانات نظرًا لوظيفية القياس، آل

  .Cfsu 1يحصل على حجم عددي من 

  جمع نتائج وظيفة القياس   4.3

ة جمع نتائج وظيفة القياس آما طبقت على آل حرآات البيانات المعرفة، إلى قيمة حجم هذه الخطوة تصف عملي
 :هذه تنجز الخطوة باتباع األساسيات والقواعد التالية. وظيفي وحيدة

  
   جمع نتائج وظيفة القياس- قواعد

حد بإضافتهم لكل عملية وظيفية، يجمع الحجم الوظيفي لحرآات البيانات المنفصلة في قيمة حجم وظيفي وا  .أ 
  .حسابيًا

  
  )الكتابة(حجم ∑)+القراءة( حجم∑)+ الخروج( حجم∑)+ الدخول(حجم∑)=عملية وظيفية( cfsuالحجم

  
ي عملية وظيفية، يجمع الحجم الوظيفي لتغيرات متطلبات المستخدم الوظيفية من أحجام حرآة البيانات ف  .ب 

  :المعدلة المماثلة طبقًا للمعادلة التالية
حرآة (∑)+ حرآة البيانات المعدلة(حجم∑)+ حرآة البيانات المضافة(∑)= ة وظيفيةعملي(cfsuالحجم  .ج 

  )البيانات المحذوفة
يجب أن نحصل على حجم آل جزء من البرنامج الذي سيتم قياسه داخل طبقة معينة من خالل جمع الحجم   .د 

  .ل جزء عملية وظيفية متغيرة داخل متطلبات المستخدم الوظيفية المعرفة لكةالجديد مع أي
حجم طبقات أو أجزاء البرنامج داخل الطبقات يمكن أن تجمع مع بعضها فقط إذا قيست من نفس منظور   .ه 

  .القياس
إضافة إلى ذلك، يمكن جمع أحجام أجزاء البرنامج داخل أي طبقة واحدة أو من طبقات مختلفة مع بعضها   .و 

المثال، إذا آانت هناك عناصر على سبيل .(البعض فقط إذا آان من الصواب فعل ذلك ألهداف القياس
أساسية مختلفة تطور باستخدام تقنيات مختلفة و تطور بواسطة فرق عمل فرعية مختلفة للمشروع، إذًا فال 

  ).يوجد سبب عملي إلضافة هذه األحجام مع بعضها
  

أضف : "في األعلى، نرى أن طلب تغيير جزء من البرنامج قد يكون) ب و ج(آمثال على ما قد يتبع القاعدة 
 3، و في عملية وظيفية أخرى ضيف حرآة بيانات واحدة، غير في  Cfsu 6 ذات الحجمعملية وظيفية جديدة 

: يكون الحجم الكامل للتغييرات المتطلبة هو". حرآات البيانات أخرى و احذف حرآتين للبيانات
6+1+3+2=12Cfsu.  
  
  

   جمع نتائج وظيفة القياس-قوانين 
م ارق األ لعملية وظيفية بإضافةجمع حرآة البيانات يتم ، ] أ[لقياس المجودة في الملحق عند استعمال مصفوفة ا

ثم للحصول على حجم الطبقة يجب جمع أحجام آل العمليات الوظيفية التابعة لتلك .  في آّل صفموجودةال
  .الطبقة

  
 ولهذا نستطيع إنتاج ،يير آليًايجب أن نضع في الحسبان انه داخل آل طبقة معرفة، فإن وظيفة الجمع قابلة للتغ

  .مجموع فرعي للعمليات الوظيفية الفردية أو للطبقة آكل، تبعا لهدف و مدى آل تمرين قياس
  

باإلضافة إلى ذلك، قد يكون جمع نتائج القياس اعتمادًا على حرآة البيانات مفيدًا لتحليل مساهمة آل حرآة إلى 
  . على وصف طبيعته الوظيفية للطبقة التي تم قياسهاالحجم الكلي للطبقة و من الممكن أن تساعد

  
  بشأن جمع الحجم الوظيفي

ر الجهد على سبيل المثال، ويكون البرنامج يفي السياق الذي نستخدم فيه الحجم الوظيفي آمتغير في نموذج لتقد
ت ألن الطبقات ال الذي سيتم قياس حجمه لديه أآثر من طبقة واحدة، تنفذ عملية الجمع عندها في مستوى الطبقا

على سبيل المثال، لنعتبر أن برنامجا ما تنجز طبقة البرنامج التطبيقي فيه باستخدام . تنجز باستخدام التقنية نفسها
وحدة الجهد المرتبطة  . مجموعة مكتبات موجودة، بينما طبقة مشغل األجهزة قد تنفذ باستخدام لغة برمجة التجميع
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تلفة وبناء على ذلك يقدر الجهد المبذول على طبقة بشكل منفصل اعتمادًا على بالبناء لكل طبقة سوف تكون مخ
  .حجمه

  
ن فقط باإلنتاج مهتموو من ناحية أخرى، إذا قام فريق العمل على مشروع بتطوير عدد من المكونات األساسية 

فإنهم يستطيعون جمع و بطريقة مشابهة، . نهم يستطيعون جمع ساعات العمل المتطلبة لتطوير آل مكونفإالكلي، 
  .أحجام المكونات األساسية التي تم تطويرها فقط إذا طابقت األحجام تلك القواعد المذآورة في األعلى

  
سبب مقدرتنا على جمع أحجام العناصر األساسية من طبقات مختلفة تقاس من نفس المنظور القياسي مع بعضها 

   ،آل طبقة هي مستخدم للطبقة المجاورة. ن المستخدمين مجموعة معرفة بتماسك مالطبقاتالبعض هو أن لتلك 
تفرض متطلبات البناء على . مناظر في نفس الطبقة و آل مكون أساسي في طبقة هو مستخدم مكون أساسي

  .إذًا فمن المنطق والمعقول أن تضاف أحجام العناصر مع بعض. متطلبات المستخدم الوظيفية أن تتبادل الرسائل
  

 نحصل على حجم العنصر األساسي الذي تم قياسه من منظور القياس لمطور البرنامج بجمع و مع ذلك قد ال
  :سبب ذلك يعلل بطريقة جيدة خالل هذا التشبيه. أحجام عناصر الكائنات التي من الممكن استخدامها مرة أخرى

  
. مة لبناء الجدارال نستطيع الحصول على المساحة السطحية للجدار بجمع مساحات السطحية للطوب المستخد

و هي ال تعتبر آمساحة سطحية " لواجهة طوب داخلية"ألسباب واضحة، فإن بعض سطحيات الطوب تستخدم 
". قوالب بناء أساسية"و بطريقة مماثلة، فإننا ال نحصل على حجم عنصر البرنامج األساسي بجمع أحجام . للجدار

قوالب "تضمن جميع حرآات البيانات بين يسوف فالمجموع الذي سنحصل عليه من خالل جمع تلك األحجام 
هذه القوالب تنتج من قرارات مصمم البرنامج، وليس من متطلبات المستخدم الوظيفية للعنصر ". البناء األساسية

  .إذًا فال يجب تعريفها عند قياس حجم العنصر األساسي من منظور قياس مطور البرنامج. األساسي
  

لمطور العنصر األساسي يختلف عن منظور مطور ) التجريد أو مستوى(  قياسن منظورهذا مثال واضح حيث إ
 .العناصر التي يعاد استخدامها
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  ك كوزمالتقرير النهائي لنتائج قياس ال .5
  

  :ا للعادات التاليةيجب أن يقدم تقرير عن نتائج قياس الكوزمك ويؤرشف تبًع

     العنونة5.1

 :كوزمك يجب أن يعنون حسب المنهج التاليحين تقديم تقرير عن الحجم الوظيفي ل
  
   عنونة مقياس آوزمك – 34نونقا

  :حيث) م.ن(وحدة قياس آوزمك ) س(إن نتيجة مقياس آوزمك  تعرف  
  
 .تمثل القيمة العددية للحجم الوظيفي) س( •
  
 .)س(م تمثل تحديد النسخة المعيارية لطريقة الكوزمك المستعملة للحصول على القيمة العددية للحج) م.ن( •
  

وحدة قياس آوزمك وظيفية " س"نتيجة حصل عليها باستخدام قواعد آتيب االستخدام هذا تعرف : مثال
  )2.2آوزمك نسخة(
  

إذا استخدمت طريقة االفتراضات للحصول على القياس، ولكن باستعمال طريقة القياس المتعارف : مالحظة
 لمذآورة في األعلى، ولكن اذآر استخدام االفتراضاتعليها في نسخة آوزمك معيارية، استخدم طريقة العنونة ا

  5.2 انظر القسم –في مكان آخر 
  

 فإن نتائج القياس يجب أن تكتب في التقرير آما حدد 4.1.5آما هو معرف في القسم  االفتراضاتحين تستخدم 
  : في األسفل

  
  في الكوزمك   عنونة االفتراضات– 35نونقا

   )ب( تراضاتتعرف نتيجة آوزمك باستخدام االف
  

  حيث" وحدة قياس وظيفية محلية) ض) + (م.ن(وحدة قياس آوزمك وظيفي ) س"(
  
س تمثل القيمة العددية المحصول عليها بجمع آل نتائج القياس المنفردة حسب معيار طريقة الكوزمك  •

 ).م.ن(النسخة 
  
 .ظيفية العددية سي تمثل تحديد النسخة المعيارية لكوزمك المستخدمة للحصول على القيمة الو.ن •
  
 ض تمثل القيمة العددية التي نتجت عن جمع آل نتائج القياس المنفردة التي حصل عليها من االفتراضات •

  .لطريقة الكوزمك

   أرشفة نتائج قياس آوزمك5.2

حين تؤرشف نتائج قياس الكوزمك ، يجب أن نحتفظ بالمعلومات التالية لكي تضمن أن النتائج يمكن تفسيرها 
  . ادائًم

                                                 
34 From: Morris P., Desharnais J.-M., “Measuring ALL the software, not just what the Business uses”, Proceedings of 
the IFPUG Conference, Orlando, 1998. 
35 From: Morris P., Desharnais J.-M., “Measuring ALL the software, not just what the Business uses”, Proceedings of 
the IFPUG Conference, Orlando, 1998. 
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  طريقة تفاصيل قياس آوزمك -اتفاق 

يحتوي هذا السجل على األقل على . يجب أن يحفظ سجل واضح عن آل طبقة مقاسة أو آل عنصر داخل الطبقة
  :المعلومات التالية

  )االسم، رقم النسخة، الخ(تحديد عنصر البرنامج المقاس   .أ 
  .وصف لوظيفة الطبقة  .ب 
  .عرض لغرض القياس  .ج 
  .2.7 التصنيف العام آما في مجال القياس، باستخدام  .د 
  .وجهة نظر القياس  .ه 
ا على متطلبات مستخدم وظيفية غير ا مبنًيبالذات ما إذا آان القياس تقديًر(مرحلة المشروع حين تم القياس   .و 

  ).اا على أساس وظائف يتم تسليمها فعلًيآاملة، أو آان مبنًي
  .الهدف أو الدقة التي يعتقد أن القياس يصل إليها  .ز 
 فتراضاتو ا/للطريقة المعيارية او االفتراضاتو /ى ما إذا استعمل معيار طريقة آوزمك أومؤشرات عل  .ح 

  .5.2 او 5.1 العنونة في القسم قاعدةاستخدم  ) 4.1.5انظر (استخدمت 
الوظيفة المطورة يحصل عليها من تطوير (مؤشر على ما إذا آانت قياس الوظيفة المطورة أو المسلمة   .ط 

 المسلمة تشمل الوظيفة المطورة وأيضا الوظائف التي يحصل عليها بطرق أخرى برنامج جديد، الوظيفة
مختلفة عن تطوير برنامج جديد، آإضافة آل أشكال إعادة استخدام برنامج موجود، استخدام عوامل 

  ).إلخ.. موجودة أو إضافة أو تغيير وظيفة
آمجموع الوظائف المضافة، " (محدث"مؤشر على ما إذا آان القياس هو لوظيفة جديدة أو هو نتيجة نشاط   .ي 

  ).ب4.3 انظر –المغيرة أو المحذوفة 
  .وصف لبنية الطبقات التي تم فيها القياس إذا أمكن، من وجهة نظر القياس  .ك 
  .عدد العناصر األساسية، إذا أمكن، التي تم إضافة حجمها مع بعضها البعض لتسجيل الحجم الكلي  .ل 
  : يظهر لكل عملية وظيفيةقائمة بالعمليات الوظيفية المعرفة، و  .م 
  اسمها •
  عدد حرآة بيانات الدخول •
  عدد حرآة بيانات الخروج •
  عدد حرآة بيانات القراءة •
  .عدد حرآة بيانات الكتابة •
  
 



             COSMIC-FFP, version 2.2 - Copyright © 2003 – Arabic Translation 2008 All rights reserved.  
The Common Software Measurement International Consortium (COSMIC) 

56 

  قابلية آوزمك للتحويل  .6
  

قد يريد مستخدمو الجيل األول من طرق قياس الحجم الوظيفي معرفة ما إذا آانت بياناتهم قابلة للتحويل إلى 
يضع هذا الفصل بعض النقاط التي يجب أخذها بعين االعتبار حين . سات الحجم تبعا لطريقة قياس آوزمكقيا

  .إلى طريقة آوزمك) 1.0 الوظيفية الكاملة نسخة النقط ،2مكيإإفبوج، (التحويل من ثالث طرق قياس وظيفية 

  النظرية والتطبيق:  القابلية للتحويل6.1

 للتحويل ألحجام آوزمك بصيغ رياضية، ولكن الحجم المقاس بطرق أخرى قابًالا إذا آان سيكون األمر مثالًي
  . ا وغير مرغوب فيههناك أسباب عملية ونظرية تجعل من األمر صعًب

  
 هو أنه حين تكون العديد من األحجام الوظيفية قد تم قياسها في طرق الجيل األول وعلى طريقة ،السبب العملي

مثل هذه . كون هناك بيانات آافية لتطوير صيغة تحويل مبنية على هذه اإلحصاءات، سي الجيل الثاني الكوزمك
النتائج المحددة مذآورة (القياسات المكررة تتطلب الكثير من الجهد والقليل من المنظمات قد فعلت ذلك حتى اآلن 

  ).في األسفل
الوظيفية األساسية لطريقة ما  هو أنه إذا آان ال يوجد أي مطابقة مفهومية بين العناصر ،السبب النظري

على سبيل المثال، لنقل أن الحجم المقاس بطريقة .  صيغة رياضية مقبولة للتحويلةأي واألخرى، لن يكون هناك
التي ال تؤخذ في طرق قياس ) مثال الطبقات(الكوزمك من وجهة نظر مطور البرنامج تأخذ في الحسبان المفاهيم 

مع أن هذا (خيرة لتقيس برامج التطبيق التجارية من وجهة نظر المستخدم ، صممت األ2وإمكيوظيفية آإفبوج 
  ).ا عليه حين آانت طرق القياس تلك في طور التصميمالوجه من القياس لم يكن متعارًف

  
 باإلضافة إلى تغيير في طبقات متعددة من ،هكذا، فلنفترض أنه لدينا مشروع تطوير برنامج تطبيقي تجاري جديد

سيعطي نتيجة مشابهة لتلك باستخدام آوزمك حسب وجهة نظر  2مكيإياس حجم البرنامج بإفبوج أو ق. البرنامج
ولكن إذا آان الهدف قياس حجم آل العناصر التي ستتأثر بهذا المشروع حسب طريقة الكوزمك . قياس المستخدم

تحويل الحجم الوظيفي من ا أن يحصل على النتيجة المرغوبة من من وجهة نظر المطور، فمن غير المحتمل أبًد
، فاألخيرة ستأخذ في عين االعتبار فقط التطبيقات التجارية ضمن مجالها وتتجاهل حجم 2مكيإطرق إفبوج أو 

 ةا، ليس هناك أساس صالح للعمل عليه من أيوإذا آان اإلسهام في الحجم ناقًص. التغيرات في الطبقات األخرى
  . عملية تحويل

  اس حجم آوزمك  عملية تحويل إلى مقي6.2

قياسات المعمولة في النقط لكن هذه القيود ال تطبق على ال(بما أن هذه العملية محددة بالقيود التي تكلمنا عنها 
فإن أي منظمة لديها أساس موجود من القياسات التي نتجت عن استخدام طرق ) 1.0نسخة الوظيفية الكاملة ال

  .  فإن العملية التالية يجب أن تستخدم لتحويل القياسات الموجودة، الجيل األول وترغب في تبني طريقة الكوزمك
  

 .أعد قياس عينة لبعض متطلبات المستخدم الوظيفية من نفس وجهة نظر القياس •
 .مبنية على اإلحصاءات" معدل تحويل"طور صيغة  •
 .طبق تلك الصيغ الحاصل عليها من العينة لتحويل آل القياسات إلى المقياس الجديد •
غير " معدل التحويل"ألي سبب قد يجعل النتائج المحولة ب) قبل التحويل(عناصر القياس القديم افحص  •

 .صحيحة
  

. دقيقة آفاية، ولكن ليس في آل الحاالت" بالمعدل"قد تكون " معدل التحويل"صيغة . اإن آخر نقطة مهمة جًد
 البرامج ألن تحول بشكل غير دقيق من لهذا نحن نحتاج إلى أن نفهم العوامل التي قد تجعل مقاييس بعض أنواع

ا االعتبار المهم بأن ما إذا آانت العينة نحن نترك جانًب. (طريقة جيل أول معطاة بهذه الطريقة اإلحصائية
  )ا المجموعة الكاملة من القياسات المراد تحويلها صيغة التحويل تمثل إحصائًيللحصول علىالمستخدمة 

  
     " حصة آبيرة نسبيا" منها قابلية التحويل، نقوم باستعمال تعابير مثل نعرف في الوصف التالي للعوامل التي

، للعوامل المعنية، للبرنامج في "نموذجي"أو " متوسط"إلخ، هذه التعابير ذات صلة ببرنامج "..عدد آبير من"أو 
  .المنظمة التي تقوم بالتحويل
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  4.1 إفبوج النقط الوظيفية النسخة 6.3

للعناصر " العمليات االبتدائية" أنواع من ةبوج في عين االعتبار في قياسها للحجم الوظيفي ثالثتأخذ طريقة اإلف
العناصر الوظيفية " ملفات"ن من يا العمليات الوظيفية في الكوزمك، ونوعالوظيفية األساسية، التي تساوي تقريًب

طريقة الكوزمك ال . ي الحجم الكليليعط" قيمة عامل التعديل"يضرب الحجم الوظيفي بعد ذلك في . األساسية
تستخدم مثل هذه القيمة، لذلك فإن التحويل للكوزمك يمكن فقط من حجم إفبوج غير معدل وقيمة عامل التعديل يتم 

  .تجاهلها لذلك
    

المصدر . 2.2 والكوزمك النسخة 4.1ا تبعا لطرق اإلفبوج النسخة  مقياًس14 في األسفل 6.3.1يظهر الشكل 
في آلتا الحالتين آانت القياسات . والثاني هو من منظمة خدمات أوروبية آبيرة) 1999(ن فيتكي األول هو م

مأخوذة من وجهة نظر المستخدم في برنامج تطبيقي تجاري فرعي، في حالة فيتكي من نظام تخزين وفي الحالة 
  مالية/األخرى من عشر أنظمة إدارية

 

 
 6.3.1شكل 

  .ا ولكن آان هناك بضع انحرافات مهمةسات من الطريقتين متشابهة جًدفي معظم الحاالت، آانت القيا
إذا آان البرنامج المراد قياسه لديه . عامالن أساسيان قد يسببان االختالف بين أحجام  إفبوج وآوزمك •

حصة آبيرة من الملفات، حتى وإن لم يتم الرجوع إلى أي منها بكثرة قبل العمليات، فإن هذه الملفات 
 .ا أآبر في مقياس إفبوج عن مقياس آوزمكجًمستسبب ح

على سبيل المثال، مدخل . ا وظيفية ضمن مدى محدود لكل عنصريعين مقياس حجم اإلفبوج نقًط •
، ليس هناك أي حد في طريقة الكوزمك.  نقط وظيفية6  إلى3ا في مدى خارجي يمكن أن يحمل حجًم

 100مثلة من عمليات وظيفية حقيقية مع أآثر من لقد تمت مراقبة أ. أعلى للحجم في العملية الوظيفية
لمثل هذه الحاالت فإن تطبيق صيغة .  وحدة قياس آوزمك وظيفية100حرآة بيانات أي حجم أآبر من 

 . بشكل آبيرتحويل معدل عليها يمكن أن يكون مضلًال
   

لقد . 6.3لمستقيم في الشكل إن العامل األول المذآور في األعلى هو السبب الرئيسي لالختالف في عالقة الخط ا
أخذ هؤالء المسؤولون على القياس في منظمة الخدمات المالية في عين االعتبار أن أحجام الكوزمك عكست 

  .بشكل أفضل الوظيفية النسبية ألنظمتها الفرعية عن أحجام إفبوج

  1.3.1 النسخة 2 طريقة النقط الوظيفية مارك6.4

من المعامالت المنطقية التي  أن متطلبات المستخدم الوظيفية هي مجموعة 2تعتبر طريقة النقط الوظيفية إمكي
  .قسم  إلى عناصر إدخال، معالجة وإخراجآل معاملة منطقية ت. تطابق في هدفها العمليات الوظيفية في الكوزمك
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 المرجعية ا مع عدد أنواع الكائنات معرفة بكونه متناسًب2يعرف حجم عنصر المعالجة لمعاملة منطقية في إمكي
الكائن يساوي بشكل عام قراءة أو آتابة، فإن اإلسهام إلى حجم العنصر المعالج -بما أن المرجع. خالل المعالجة

  . ا في آال المقياسينيجب أن يتساوى تقريًب
 بأنه متناسب مع 2ولكن، يعرف حجم عنصر اإلدخال واإلخراج في المعاملة المنطقية في النقط الوظيفية إمكي

ا لهذا فإن البرنامج الذي يحتوي على نسبة قليلة جًد. في العناصر بالترتيب) DET(واع عناصر البيانات عدد أن
 أو الذي يحتوي على نسبة عالية جدا، سيكون إذا تم تحويله بصيغة ، في آل معاملة منطقة)الدي إي تي(من 

  .ا عما يجب أن يكون عليه بالترتيبتحويل معدل، أقل أو أآبر حجًم
 وظيفية وليس هناك أي حد أعلى 2 نقط إمكي2.5هو  2صغر حجم في المعاملة المنطقة للنقط الوظيفية إمكيإن أ

بشكل عام، لذلك، فإنه يمكن توقع ). في آوزمك الحد األدنى وحدتا حجم آوزمك وظيفيتين وال حد أعلى(لحجمه 
عدل بسبب العدد النسبي للدي إي تيز  وآوزمك، مع اختالف عند الم2عالقة جيدة معدلية خطية بين أحجام إمكي
  .في مدخالت ومخرجات المعامالت المنطقية

  1.0 النقط الوظيفية الكاملة النسخة 6.5

الجزء . الجزء األول يستعمل مفهوم اإلفبوج المعياري لتحجيم التطبيقات التجارية. تتكون هذه الطريقة من جزئين
شابه في مفهومها العناصر الوظيفية األساسية لإلفبوج، التي يمكن  عناصر وظيفية أساسية تةالثانية هو امتداد لس

لهذا يمكن أن تستخدم طريقة النقط الوظيفية . أن تستخدم لقياس برامج متعددة الطبقات والبرامج آنية االستجابة
 أن هذا مع(الكاملة لقياس متطلبات المستخدم الوظيفية للبرنامج من وجهة نظر المستخدم أو وجهة نظر المطور 

  ). لم يكن معموال به حين آانت الطريقة في طور التصميم6.1 الفقرة التفريق، آما يالحظ في
وبهذه البنية، فإن التحويل في القياسات من وجهة نظر المستخدم في التطبيقات التجارية باستعمال النقط الوظيفية 

إن نتائج القياسات  تستخدم . في األعلىو  6.1الكاملة إلى مقياس الكوزمك يتضمن نفس العوامل التي وصفت في 
 على برامج الزمن الحقيقي بشكل فعال من وجهو نظر المطور، 1.0النسخة النقط الوظيفية الكاملة طريقة 

 عن صعوبة تحويل مثل هذه 6.1بالمقارنة مع محاوالت القياس بطريقة اإلفبوج التي تؤآد المالحظة في 
  .القياسات

  األربعةى المقاييس الوظيفية ي عل الحجم النسب6.6

الحظ أن آل مقاييس الحجم الوظيفي عشوائية في الحدود المطلقة، لذا فإن حقيقة آون مجموعة قياسات قيست 
طرق  .  على مقياس واحد ظهرت أآبر أو أصغر في معدلها عن ما آانت عليه حين قيست بمعدل آخر غير مهم

ل عام لتعطي أحجام متشابهة، ولكن صدف أن األربعة طرق التي قياس الحجم الوظيفي المتوفرة لم تصمم بشك
آلها تعطي تقريبا أحجاما متشابهة ) 2.2 وآوزمك نسخة 1.0 نسخة أف أف بي،2إفبوج، إمكي(اهتممنا بها هنا 

هل تتعلق مجموعات القياسات في أي )  حين أخذ التحويل بعين االعتبار هو أان المهمنالسؤاال. في المعدل
ما المسببات التي )  اثنين ببعضهما البعض بأي طريقة إحصائية مهمة؟ وإذا آان األمر آذلك آيف؟ و بمقياسين

  تدفع لزوج منفرد من القياسات ألن ينحرف بشكل آبير عن منحنى عالقة مناسب؟
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  آوزمكالمراحل المبكرة في  .7
  

في وقت مبكر من مدار العمل آوزمك  ، قد يكون من الضروري أن نحدد قياس 2.6آما تم مناقشة ذلك في قسم
على مشروع قبل أن تتوفر جميع المعلومات المفصلة إلنتاج حجمه باالعتماد على القوانين المفصلة في آتيب 

 .القياس هذا
للحصول على تقدير الحجم  آوزمك ا من طريقةفي هذه الحاالت نستطيع استخدام نسخة تقريبية معيرة محلًي

أعلى من حرآة البيانات، و التي قد  تجريد تقريبية على إيجاد مفهوم في مستويات آوزمك يقة طرةتعتمد أي. مبكرًا
   .(Cfsu)يعطى لها حجم بوحدة 

  
وأبسط عملية للحصول على حجم تقديري لجزء . إن أول مستوى أعلى من حرآة البيانات هي العملية الوظيفية

  :جديد للبرنامج هي آالتالي
  .األخرى للبرنامج و التي لها خاصيات مشابهة للجزء الجديدتحديد عينة من األجزاء  .1
  .تحديد العملية الوظيفية .2
   الكوزمك قياس أحجام العمليات الوظيفية ألجزاء أخرى باستخدام .3
  .(Cfsu)  وحدة آوزمك8، للعمليات الوظيفية لألجزاء األخرى مثًال Cfsuتحديد حجم متوسط، بوحدة  .4
  .(Cfsu) وحدة آوزمك 40مثًال  لألجزاء الجديدة للبرنامجتحديد جميع العمليات الوظيفية  .5
وحدة  x 40 =   320 8باالعتماد على العينة، فإن الحجم المقدر مبكرًا للجزء الجديد من البرنامج هو .6

   .(Cfsu)آوزمك 
  

وة الرابعة  إذا آانت العمليات الوظيفية قبل الخط،مثل هذه العمليات نستطيع تحسينها إلعطائنا نتيجة دقيقة أآثر
في مثال حقيقي، ومن أجل عنصر واحد لنظام . هم بشكل متساو لتكوين الحجم الكاملوتسمصنفة داخل فئات 

هم آل منها بشكل متساو إلى الحجم تس أرباع 4  تم تقسيم العمليات الوظيفية إلىطيران أساسي آني االستجابة،
  : منها هيء المعطاة لكٍلحجم المتوسط للعملية الوظيفية لكل ربع و األسما. الكلي

   وحدة آوزمك 3.9   "صغيرة"
   وحدة آوزمك  6.9   "متوسطة"
   وحدة آوزمك 10.5     "آبيرة"
   وحدة آوزمك23.7  "آبيرة جدًا"
  
ذات الحجم المتوسط " صغيرة"من الحجم الكلي للعنصر هي عملية وظيفية % 25لتفسير هذه األرقام، لنعتبر أن (

  6.9ذات الحجم المتوسط" متوسطة"رى من الحجم الكلي تعتبر آعملية وظيفية أخ% 25و   وحدة آوزمك 3.9
  )، الخوحدة آوزمك

في الخطوة الخامسة للعملية المذآورة في األعلى فإن العملية الوظيفية للجزء الجديد للبرنامج تعرف وتصنف 
  ."آبيرة جدًا"أو " آبيرة"، "متوسطة"، "صغيرة: "آالتالي

 يستخدم الحجم المتوسط المذآور في األعلى لضرب عدد العمليات الوظيفية للجزء الجديد في الخطوة السادسة،
  .للحصول على المجموع الكلي للحجم المقدر مبكرًا ربع للبرنامج، في آل

أي شخص يريد اتخاذ هذه العملية يوصى بمقارنة األحجام المتوسطة مع بيانات محلية مرتبطة بجزء : مالحظة
يجب أن يكون ). وليس باستخدام األحجام المتوسطة المذآورة في األعلى(سوف يقاس حجمه البرنامج الذي 

  .للعمليات الوظيفية للحاالت المختلفة"  الحجم المتوسط"هنالك بحوث وقياسات إضافية قبل أن يحدد 
إن الصعوبة  Cfsu .أعلى و التي قد يخصص لها حجم بوحدة تجريد قد تتكرر هذه العملية ألي مفهوم في مستوى

في هذه الطريقة، هي مع أن مفهوم حرآة البيانات و العمليات الوظيفية قد تم توضيحه بشكل دقيق إال أنه إذا 
انتقلنا إلى مستويات أعلى من ذلك فأننا سنحتاج إلى مفاهيم أخرى، والتي يجب أن توضح بشكل دقيق آذلك، حتى 



             COSMIC-FFP, version 2.2 - Copyright © 2003 – Arabic Translation 2008 All rights reserved.  
The Common Software Measurement International Consortium (COSMIC) 

60 

 يجب أن يكون هنالك بحوث أآثر لتعريف وتوضيح مستويات و هنا أيضًا. يتم تحديد معايير األحجام المتوسطة
  .عليا لهذه المفاهيم و التي قد تستخدم من الناحية العالمية

ن لديها مفهوم مستوى  إذا آا،إلى ذلك الحين، أي منظمة تريد إآمال عملية في مستويات عليا تستطيع فعل ذلك
و يمكن أن يفسرها " مجموعة عمليات"أو  " االستخدامحالة " مثال على ذلك قد يكون.  محلي موضح جيدًاعال

 محلي بشكل ه تم وصففي هذه الحالة، يمكن إآمال القياس باستخدام معيار. جميع من في المنظمة بطريقة واحدة
  .إلى المستويات العليا
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  المالحق
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  الملحق أ
  

 العام COSMIC-FFP نموذج برمجيات
 

لبرمجيات المراد ل آل عنصر تم تحديده من النموذج العام الحتواءن استخدامها آمستودع المصفوفة التالية يمك
.وهي مصممة لتسهيل استعمال عملية القياس. اقياسه  

 

(W
ة (
تاي
آ

(R
ة (
راء
ق

(X
ج  (

رو
خ

(E
ل (
خو
د

 ن
ت
انا
 بي
عة
مو
مج

... ... ... ... ... ... 1 
ت
انا
 بي
عة
مو
مج

عمليات وظيفية طباقات

طبقة "أ"
عملية وظيفية أ
عملية وظيفية ب
عملية وظيفية د
عملية وظيفية ه
عملية وظيفية و

طبقة "ب"
عملية وظيفية ز
عملية وظيفية ن
عملية وظيفية ح

مجموعات بيانات

مجموع طبقة "أ" 

مجموع طبقة "ب" 

 
 

  مرحلة التخطيط
آل مجموعة بيانات تم تحديدها تسجل في العمود،*    

.محددة  * آل عملية وظيفية مسجلة على خط معين، تجمع حسب طبقة 
 

ة القياسمرحل   
:لكل عملية وظيفية محددة، يتم تسجيل حرآات البيانات المحددة في الخلية المقابلة حسب االتفاقية التالية*    

"E " ،للدخول"X " ،للخروج"R " ،للقراءة"W "للكتابة؛   
لكل عملية وظيفية محددة، تجمع حرآات البيانات حسب النوع  وآل مجموع يسجل في العمود المخصص له * 
ي أقصى يمين المصفوفة؛ف  

". الجموع"يتم تلخيص القياس بحسابه و تسجيله في الخاليا المؤطرة على خط *   
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  الملحق ب
  

   آوزمك إف إف بيعدتحديد قوا
  

  .يعرف الجدول أدناه آل قانون وجد في آوزمك إف إف بي وذلك لغرض دقة المراجع
  

عدةالقاوصف  عدةالقاأسم  عدةالقارقم  
المستخدم قد يكون إنسانا، ( في آل طبقة الوظائف لمستخدمه يسلم البرنامج  أ 

  ) ا آخر، آبرنامج في طبقة أخرىا أو برنامًجا مادًيجهاًز
يقدم البرنامج في طبقة أقل مرتبة الخدمات الوظيفية لبرنامج في طبقة أخرى   ب 

  تستخدم خدماتها
طبقة يمكن للبرنامج في طبقة أقل مرتبة العمل دون مساعدة من برنامج في   ج 

  . تستخدم خدماتها
قد ال يعمل البرنامج في طبقة ما بشكل جيد إذا آان البرنامج الذي يعتمد عليه   د 

  .افي طبقة أقل مرتبة ال يعمل جيًد
ال يستعمل البرنامج في طبقة ما بالضرورة آل الوظائف التي يزودها البرنامج   ه 

  .المتواجد في الطبقة األقل مرتبة بها
 يمكن أن يكون برنامج ما في طبقة ثانوية تابعا في تدرج هرمي للطبقات،  و 

  .لطبقة أعلى يقدم له خدماته
يمكن أن يتشارك برنامج في طبقة ما البيانات بشكل مادي مع طبقة أقل مرتبة،   ز 

و /ولكن البرنامج في آل طبقة سيفسر خصائص البيانات بشكل مختلف أو
  .يجمعهم في مجموعات بيانات مختلفة

ا في طبقة ي يشارك البيانات مع برنامج آخر موجوًدذاللن يعتبر البرنامج   ح 
مختلفة إذا فسرا خصائص البيانات التي يتشارآان فيها بشكل مطابق لبعضهما 

 .البعض

01-عدةاق الطبقة  

حسب التعريف، هناك حد بين آل زوج معرف من الطبقات حيث تكون إحداهما 
ل مماثل، هناك حد بين بشك. ا لألخرى، واألخيرة هي من تجب أن تقاسمستخدًم

أي جزئين مختلفين من البرنامج في نفس الطبقة إذا تبادال البيانات آنظير إلى 
.في هذه الحالة آل قطعة تستخدم نظيرها. نظير

02-عدةقا الحد  

نحصل على العملية الوظيفية من متطلب مستخدم وظيفي معرف واحد على ) أ
  .األقل
   حدث إطالق معرف،تتم العملية الوظيفية حين يحدث) ب
 باإلضافة إلى خروج أو تشمل العملية الوظيفية على األقل حرآتين، دخوًال) ج

  .آتابة
  .تنتمي العملية الوظيفية إلى طبقة واحدة فقط ال غير) د
تنتهي العملية الوظيفية حين تصل إلى نقطة غير متزامنة، يحدث هذا حين تكون ) ه

.نة مع أي حرآة بيانات أخرىغير متزام) المنهية(الحرآة األخيرة 

03-عدةقا العملية الوظيفية  

  .يجب أن تتكون مجموعة البيانات داخل نظام الحاسوب الذي يدعم البرنامج) أ
يجب أن تكون آل مجموعة بيانات معرفة مميزة وقابلة للتفرقة عن غيرها من ) ب

  .خالل مجموعتها المكونة من خصائص البيانات
موعة بيانات متصلة بشكل مباشر إلى أحد الكائنات يجب أن تكون آل مج) ج

انتبه (المعني بها الموصوفة في متطلبات المستخدم الوظيفية الخاصة بالبرنامج 
. ) للكتابة4.1.4 للقراءة و 4.1.3إلى األساسية 

04-عدةقا مجموعة البيانات  

  .ا من البياناتا صالًحصية بيانات نوًعايجب أن تمثل خ) أ
مثل خاصية بيانات أصغر جزء من البيانات التي يرجع إليها يجب أن ت) ب

.البرنامج المراد قياسه من منظور متطلبات المستخدم الوظيفية

خصائص 
 البيانات

05-عدةقا  
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عدةالقاوصف  عدةالقاأسم  عدةالقارقم  
تستلم حرآة البيانات خصائص البيانات الواقعة خارج حدود البرنامج، من   .أ 

  .ناحية المستخدم
 مجموعة بيانات واحدة، وهي تستلم حرآة البيانات خصائص البيانات من  .ب 

إذا استلمت معلومات اإلدخال من أآثر من . البيانات عن آائن واحد نهتم به
   .مجموعة بيانات واحدة، قم بتعريف دخول واحد لكل مجموعة

 .حرآة البيانات ال ُتخرج البيانات عبر الحدود، أو تقرأ أو تكتب البيانات  .ج 
ظيفية، يعتبر الدخول فريدا من نوعه، داخل المجال الذي تعرف فيه العملية الو  .د 

" دخوالت"أي أن العمليات و خصائص البيانات المعرفة فيه تختلف عن 
 .أخرى ضمن نفس العملية الوظيفية

06-عدةقا الدخول  

  .ترسل حرآة البيانات خصائص البيانات خارج الحدود إلى جهة المستخدم  .أ 
نات واحدة، أي ترسل حرآة البيانات خصائص البيانات من مجموعة بيا  .ب 

إذا أرسلت البيانات من أآثر من مجموعة . بيانات عن آائن واحد نهتم به
   .بيانات واحدة خارج الحدود، قم بتعريف خروج واحد لكل مجموعة

حرآة البيانات ال تستلم البيانات من خارج الحدود، أو تقرأ أو تكتب تلك   .ج 
 .البيانات

فية، تكون العمليات الفرعية فريدة داخل المجال الذي تعرف فيه العملية الوظي  .د 
من نوعها؛ أي أن العمليات وخصائص البيانات المعرفة تختلف عن أي 

 .آخر ضمن نفس العملية الوظيفية" خروج"

07-عدةقا الخروج  

تأخذ حرآة البيانات خصائص البيانات من مجموعة بيانات في مخزن زمن   .أ 
  .االستمرار

. لمجموعة واحدة فقط من البياناتتأخذ حرآة البيانات خصائص البيانات   .ب 
يجب علينا تعريف قراءة واحدة لكل مجموعة بيانات التي من خاللها نحصل 

 راجع قانون إلغاء النسخ( عملية وظيفية واحدة ةعلى خصائص البيانات من أي
  ).و التي قد يتجاوز هذا القانون

  .ب البياناتحرآة البيانات ال تستلم أو تخرج البيانات عبر الحدود، وال تكت  .ج 
داخل المجال الذي تعرف فيه العملية الوظيفية، تكون حرآة البيانات فريدة   .د 

 ةمن نوعها؛ أي أن العمليات وخصائص البيانات المعرفة تختلف عن أي
 .أخرى ضمن نفس العملية الوظيفية" قراءة"

لمجموعة بيانات ما ) أو الكتابة(خالل العملية الوظيفية، يمكن إنجاز القراءة  .ه 
      إن الثوابت . ه المستخدمبط على البيانات التي تصف الكائن الذي يهتم فق

و المتغيرات داخل العملية الوظيفية، أو النتائج المتوسطة الناتجة عن عملية 
حسابية، أو البيانات التي خزنتها عملية وظيفية و التي تنتج من إنجاز تلك 

 ليست مجموعة بيانات و ال العملية، بدًال عن متطلبات المستخدم الوظيفية
 .تؤخذ في عين االعتبار عند قياس الحجم الوظيفي

08-عدةقا القراءة  

تحرك حرآة البيانات خصائص البيانات إلى مجموعة بيانات في جهة   .أ 
  .مخزون زمن االستمرار من البرنامج

تحرك حرآة البيانات قيم خصائص البيانات التي تنتمي لمجموعة بيانات   .ب 
جب علينا تعريف آتابة واحدة لكل مجموعة بيانات و التي قد واحدة فقط، ي

 عملية وظيفية واحدة إلى خصائص البيانات فيها راجع قانون إلغاء ةترجع أي
  ).والتي قد يتجاوز هذا القانون النسخ

  .حرآة البيانات ال تستلم البيانات أو تخرجها عبر الحدود أو تقرأ البيانات  .ج 
 العملية الوظيفية، تكون حرآة البيانات فريدة داخل المجال الذي تعرف فيه  .د 

" آتابة "ةمن نوعها؛ أي أن العمليات وصفات البيانات المعرفة تختلف عن أي
  .أخرى ضمن نفس العملية الوظيفية

يقاس طلب حذف مجموعة بيانات من مخزون زمن االستمرار آحرآة بيانات   .ه 
 .قراءة واحدة

 تخزين مجموعة البيانات والتي ال  عملية وظيفية، ال تعتبر خطوةةخالل أي  .و 
أمثلة على ذلك قد . يستمر وجودها بعد االنتهاء من العملية الوظيفية آكتابة

كون تحديث المتغيرات التي تكون داخل العملية الوظيفية أو عندما تنتج نتائج ي

09-عدةقا الكتابة  
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عدةالقاوصف  عدةالقاأسم  عدةالقارقم  
 .وسيطة من عملية حسابية

رآات البيانات المنفصلة في قيمة لكل عملية وظيفية، يجمع الحجم الوظيفي لح  .أ 
  .احجم وظيفي واحد بإضافتهم حسابًي

  
)+ الخروج(جمح∑)+ الدخول(حجم∑)=عملية وظيفية( cfsuالحجم
  )الكتابة(حجم ∑)+القراءة(حجم∑
  
 عملية وظيفية، يجمع الحجم الوظيفي لتغيرات متطلبات المستخدم ةألي  .ب 

  :اثلة طبقًا للمعادلة التاليةالوظيفية من أحجام حرآة البيانات المعدلة المم
حرآة (حجم∑)+ حرآة البيانات المضافة(∑)= عملية وظيفية(cfsuالحجم  .ج 

  )حرآة البيانات المحذوفة(∑)+ البيانات المعدلة
يجب أن نحصل على حجم آل جزء من البرنامج الذي سيتم قياسه داخل طبقة   .د 

ة داخل  عملية وظيفية متغيرةمعينة من خالل جمع الحجم الجديد مع أي
  .متطلبات المستخدم الوظيفية المعرفة لكل جزء

حجم طبقات أو أجزاء البرنامج داخل الطبقات يمكن أن تجمع مع بعضها فقط   .ه 
 .إذا قيست من نفس منظور القياس

    إضافة إلى ذلك، يمكن جمع أحجام أجزاء البرنامج داخل أي طبقة واحدة   .و 
 آان من الصواب فعل ذلك أو من طبقات مختلفة مع بعضها البعض فقط إذا

على سبيل المثال، إذا آانت هناك عناصر أساسية مختلفة .(ألهداف القياس
تطور باستخدام تقنيات مختلفة و تطور بواسطة فرق عمل فرعية مختلفة 

 ).للمشروع، إذًا فال يوجد سبب عملي إلضافة هذه األحجام مع بعضها

جمع نتائج وظيفة 
 القياس

10-عدةقا  
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  جالملحق 
  

   آوزمك إف إف بينينتحديد قوا
  

  . وجد في آوزمك إف إف بي وذلك لغرض دقة المراجعنونيعرف الجدول أدناه آل قا
  

نونوصف القا نونأسم القا نونرقم القا 
تعتبر حزم برامج الخدمات الوظيفية، آأنظمة إدارة قواعد البيانات، أنظمة   أ 

  .امالتشغيل أو مشغالت األجهزة طبقات مختلفة بشكل ع
إذا آان البرنامج ُيرى من خالل نموذج هندسي للطبقات آما عرفت هنا فإن   ب 

  .ذلك النموذج يجب أن يستخدم لتحديد الطبقات
 .ا في أعلى طبقة بشكل عاميعتبر مستوى البرنامج التطبيقي موجوًد  ج 
لتمّيز بين ]) د[انظر ملحق (عند الشك، استعمل، مفاهيم التقارن والتماسك   د 

 .طبقاتالتفاعل 

01-نونقا الطبقة  

يقع . حدد أحداث المسبب، ثم حدد العمليات الوظيفية التي أطلقتها تلك األحداث  أ 
 .الحد بين أحداث البداية وتلك العمليات الوظيفية

للبرامج آنية االستجابة أو البرامج التقنية، استخدم مفهوم الطبقات للمساعدة في   ب 
   ).3.1(تحديد الحد القسم 

02-نونقا الحد  

حسب التعريف، فإن نمط حدث إطالق ينتج نمط دخول إطالق، والذي هو ) أ
ا من أنماط ا معيًنحرآة نمط مجموعة بيانات معرفة على أنها تحتوي عدًد

إذا أمكن حدوث عدد معين من مجموعات بيانات الدخول التي . خصائص البيانات
ت، فإن تحتوي فقط على مجموعات فرعية من قيم آل أنماط خصائص البيانا

الوجود المحتمل لمثل هذه الحوادث ال يدل بالضرورة على وجود نمط حدث 
  .أو نمط عملية وظيفية مختلفين

  
على سبيل المثال، إذا أطلق حدث معين دخول مجموعة بيانات تحتوي على 

آخر لنفس نمط الحدث  خصائص البيانات ألف، باء وجيم، ومن ثم يطلق حدوث
فإنه ال يعني . ات تحتوي على قيم الخصائص ألف وباء فقط لمجموعة بياندخوًال

أنه نمط حدث مطلق مختلف، بل يعتبر نفس النمط حين تعريف العمليات الوظيفية 
ا وعملية وظيفية واحدة فقط تعرفان على  واحًدبناء على ذلك، فإن دخوًال. للكوزمك

  .أنهما تغيران أنماط البيانات ألف، باء وجيم
  
نامج آني االستجابة، تطلق العملية الوظيفية أيضا بوساطة حدث، في محيط بر) ب

هذه النقطة تساوي حالة انتظار . و تنتهي عندما تصل إلى نقطة غير متزامنة
.تلقائية

03-نونقا العملية الوظيفية  
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برهن التطبيق العملي أنه في البرامج . التطبيق على البرامج التطبيقية التجارية) أ

ارية، فإن مجموعة بيانات ما تعرف لكل آائن موجود في نماذج التطبيقية التج
في العادة تظهر مجموعات بيانات بشكل مستمر . البيانات للبرنامج الذي يتم قياسه

  . النهائي ومن المطلوب من البرنامج أن يخزن بيانات عن الكائن المعني
  

ل مصطلحات من أجل تفادي استعما" الكائن"في آوزمك فإننا نستعمل المصطلح 
  .خاصة بطريقة معينة من هندسة البرامج

  
 )امادًي" (اموظًف"في نطاق برامج إدارة المعلومات  قد يكون الكائن:  أمثلة

يطلب من البرنامج أن يخزن المعلومات عن الموظفين ). امعنوًي" (اطلًب"أو 
  .أو الطلبات

  
 زائل بشكل مستمر لكن تظهر باإلضافة إلى ذلك فإن مجموعات البيانات التي

 هناك طلب  آانتتكون حيثما) آمجموعات البيانات التي تزول بعد انتهاع العملية(
 ال بشكل مستمرال توجد بيانات مخزنة عنه " شيء"خاص يسأل عن بيانات عن 

نهائي، ولكن يمكن أن نحصل على مثل هذه البيانات من مجموعة بيانات مخزنة 
 في مثل هذه الحاالت فإن الشيء الزائل هو موضوع حرآة . ال نهائيبشكل مستمر

بيانات دخول في هذا الطلب الخاص وموضوع حرآة بيانات خروج تحتوي على 
  .الخصائص المطلوبة من الشيء الزائل

  
ا لقاعدة بيانات موظفين لنستخلص قائمة أسماء آل ا خاًصنكون طلًب: مثال

الدخول هو . هذه المجموعة شيء زائل.  سنة35الموظفين الذين تتجاوز أعمارهم 
الخروج هو مجموعة بيانات تحتوي . مجموعة بيانات تحتوي عوامل االختيار

  .على قائمة األسماء
  
برهن التطبيق على قياس البرامج آنية : التطبيق على البرامج آنية االستجابة) ب

ة األشكال االستجابة أن مجموعة البيانات لمثل هذا النوع من البرامج تأخذ عاد
  :التالية

  
من الجهاز تكون عادة محتوية على بيانات آكون " تدخل"حرآة بيانات  •

ا، أو يشير إلى الوقت الذي تكون فيه البيانات في ا أو مغلًقالصمام مفتوًح
الذاآرة القصيرة والمؤقتة صحيحة أو ال، أو تحتوي على بيانات تشير إلى 

 .حوادث خطيرة قطعت سير العمل
  
ئل قد يستقبل مجموعة بيانات رسالة آدخول ويحولها دون أن محول رسا •

قد تكون خصائص مجموعة بيانات تلك الرسالة على سبيل . يغيرها آخروج
 ".الرسالة التحويل ومحتويات مرسل، مستقبل، رمز"المثال 

  
بيانات شائعة تكون مذآورة في متطلبات المستخدم الوظيفية المحفوظة في  •

ابلة لالستخدام من قبل معظم العمليات الوظيفية المستخدمة الذاآرة المؤقتة، وق
 .في البرنامج المراد قياسه

  
ا بيانية أو جداول قيم موجودة في متطلبات بيانات مرجعية، تمثل رسوًم •

فقط -ذاآرة القراءة(المستخدم الوظيفية، والتي تحفظ في الذاآرة الدائمة 
ات الوظيفية المستخدمة في ويمكن استخدامها من قبل معظم العملي) آمثال

 .البرنامج المراد قياسه
  
المذآورة في متطلبات " الملفات المسطحة"الملفات الملقبة بشكل شائع ب •

 .المستخدم الوظيفية، والمحفوظة في مخزن زمن االستمرار

04-نونقا مجموعة البيانات  
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  .يعني عملية حذف نسخ مطابقة من قائمة ما " إلغاء النسخ " المصطلح

مجموعة بيانات هي  تحرك أي)دخول، خروج، قراءة أو آتابة(ي حرآة بيانات أ
  .بشكل عام معرفة مرة واحدة في أي من العمليات الوظيفية

  
  :أمثلة

لنفترض أن قراءة لمجموعة بيانات ما مطلوبة في متطلبات المستخدم الوظيفية، 
سترجاع مجموعات و لكن مطور البرنامج يقرر أن ينفذ القراءة بوساطة أمرين ال

فرعية لخصائص البيانات لنفس الكائن المعني به في القياس من مخزن زمن 
من أجل أهداف القياس . االستمرار، في أوقات مختلفة من زمن العملية الوظيفية

  .فإننا نعرف قراءة واحدة فقط
  

لنفترض أن قراءة مطلوبة في متطلبات المستخدم الوظيفية تتطلب العديد من 
من أجل أهداف القياس فإننا . اع البيانات، آما في حالة البحث داخل ملفاسترج

  .نعرف قراءة واحدة فقط، ألننا نعرف حرآة البيانات و ليس عدد مرات حدوثها
  

  :على سبيل المثال. ولكن، قد تكون هنالك استثناءات منطقية لهذا القانون
  

وظيفية حيث يكون هناك في البرامج آنية االستجابة، نستطيع أن نتصور عملية 
متطلب مستخدم وظيفي إلعادة القراءة قبل أن تتوقف العملية من أجل التأآد من أن 

في هذه الحالة، إذا آان هنالك . البيانات لم تتغير منذ أول قراءة في نفس العملية
معالجات بيانات مختلفة أو إضافية ارتبطت مع القراءة الثانية ألن البيانات تغيرت، 

.ن تعرف القراءة مرتين في عملية وظيفية واحدةيجب أ

حرآة البيانات  
"إلغاء النسخ " 

05-نونقا  

في برنامج تطبيقي تجاري، يؤدي متطلب مستخدم وظيفي لتحديث البيانات 
، "االسترجاع قبل التحديث"األولى هي . المخزنة إلى عمليتين وظيفيتين منفصلتين
يتبعها عملية . انات التي سنقوم بتحديثهاوالتي من خاللها يتم قراءة وعرض البي

الوظيفية والتي تحول البيانات المتغيرة إلى مستمرة مخزنة باستخدام " التحديث"
" االسترجاع قبل التحديث"تحتوي عملية . حرآة بيانات آتابة واحدة أو أآثر

الوظيفية على قراءة فقط من دون آتابة وتسمح للمستخدم البشري أن يتأآد من 
الوظيفية التي تعقبها " التحديث"عملية .  البيانات المسجلة التي يتعامل معهاصحة 

تسمح للمستخدم أن يدخل البيانات التي سوف تغير، أو تضاف أو تحذف وأن تكمل 
  .التحديث باستخدام الكتابة

  
و لكن هناك حاالت متعددة قد تقود إلى متطلب مستخدم وظيفي لعملية وظيفية 

دون أي تدخل من " تكتب"نفس البيانات و" تقرأ" خاللها واحدة، و التي من
   .مستخدم بشري

  
  ": نفس البيانات"بو نقصد 

أن مجموعة البيانات التي آتبت هي مطابقة لمجموعة البيانات التي قرئت،  •
و لكن تم تحديث القيم، أو أن مجموعة البيانات التي آتبت ومجموعة البيانات 

 مجموعة البيانات التي آتبت تختلف عن التي التي قرئت هي نفسها، و لكن
 .قرئت بسبب إضافة خصائص بيانات

يجب أن تعرف في " نفس البيانات"في هذه الحالة فإن القراءة و الكتابة ل •
 .عملية وظيفية واحدة

حرآة بيانات 
القراءة و الكتابة 
في عملية وظيفية 

"تحديث"  

06-نونقا  
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 جزء واحد من برنامج مستخدمًا لجزء من منظور المطور للقياس، عندما يصبح

  :آخر
يتوافق الدخول لجزء واحد من البرنامج من جزء مناظر في نفس الطبقة مع   .أ 

  .الخروج من الجزء المناظر
يتوافق الخروج من جزء واحد من برنامج لجزء مناظر في نفس الطبقة مع   .ب 

  .دخول للجزء المناظر
 وهي ال تعبر حدود العملية الكتابة هي حرآة بيانات لمخزن زمن االستمرار  .ج 

أقل "و لكن إذا أعطيت الكتابة لبرنامج في طبقة . الوظيفية التي تنتمي إليها
  .، فإن ذلك سوف يتوافق مع دخول عبر حدود الطبقة السفلى"مرتبة

القراءة هي حرآة بيانات من مخزن زمن االستمرار، وهي ال تعبر حدود   .د 
 لكن إذا أعطيت القراءة لبرنامج في طبقة و. العملية الوظيفية التي تنتمي إليها

خروج عبر حدود الطبقة /، فإن ذلك سوف يتوافق مع زوج دخول"أقل مرتبة"
 .السفلى

في جميع الحاالت المذآورة في األعلى، يجب أن تتضمن حرآة البيانات على   .ه 
 .آل جانب من الحدود في حجم المكونات الخاصة بها

 توافق -قوانين 
حرآة البيانات 

ر الحدودعب  

07-نونقا  

. دائمًا خارج نطاق البرنامج الذي يتم قياسه تعتبر األحداث التي تسبب الوقت  .أ 
صية ا ثواني يرتبط بدخول واحد يحرك خ3ا يحدث آل تبعا لذلك فإن حدًث

الحظ أنه حتى وإن آان حدث المسبب آهذا . بيانات واحدة، على سبيل المثال
. هزة الصلبة و إنما بعملية برنامج وظيفيةيعمل دوريًا دون االعتماد على األج

  .يمكن استثناء األخير في القياس ألنه يحدث خارج حدود البرنامج الذي يقاس
 إال إذا آان من الضروري ال يعتبر أخذ الوقت من ساعة النظام دخوًال  .ب 

استخدام عملية وظيفية معينة فيه على سبيل المثال، عندما تسجل العملية 
 . ال يعرف أخذ قيمة ساعة النظام آدخولالوظيفية الوقت،

08-نونقا القراءة  

حين نقيس الحجم من منظور مستخدم البرنامج، فإن جميع رسائل البرنامج المنتجة 
تعتبر ) مثًال رسائل التأآيد ورسائل األخطاء(دون استخدام بيانات المستخدم

 جميع هذه ا يعرف ليمثلا وحيًدلذلك، فإن خروًج. منفصلة لنوع رسائل واحد
  .الرسائل داخل مجال العملية الوظيفية حيث عرفت هذه الرسائل

  
" أ. "تعرف في نفس الطبقة" ب"و " أ"على سبيل المثال، لنعتبر العملية الوظيفية 

تستطيع " ب" رسائل خطأ للمستخدمين و 5تستطيع إصدار رسالتين للتأآيد و 
روج واحد يجب أن يعرف في هذا المثال، خ.  رسائل خطأ للمستخدمين8إصدار 

و خروج آخر يجب أن يعرف )  رسائل7=2+5يمثل "(أ"داخل عملية وظيفية 
 ). رسائل8يمثل "(ب"للعملية الوظيفية 

خروجال 09-نونقا   

،  يتم جمع حرآة البيانات ] أ[عند استعمال مصفوفة القياس المجودة في الملحق 
ثم للحصول على حجم . فلعملية وظيفية بإضافة األرقام الموجودة في آّل ص

 .الطبقة يجب جمع أحجام آل العمليات الوظيفية التابعة لتلك الطبقة

جمع نتائج وظيفة 
 القياس

10-نونقا  

  :حيث) م.ن(وحدة قياس آوزمك ) س(إن نتيجة مقياس آوزمك  تعرف  
  
 .تمثل القيمة العددية للحجم الوظيفي) س( •
  
ة الكوزمك المستعملة للحصول تمثل تحديد النسخة المعيارية لطريق) م.ن( •

 .على القيمة العددية للحجم س
  

وحدة " س"نتيجة حصل عليها باستخدام قواعد آتيب االستخدام هذا تعرف : مثال
  )2.2آوزمك نسخة(قياس آوزمك وظيفية 

  
إذا استخدمت طريقة االفتراضات للحصول على القياس، ولكن باستعمال : مالحظة

ها في نسخة آوزمك معيارية، استخدم طريقة العنونة طريقة القياس المتعارف علي

عنونة مقياس 
 آوزمك

11-نونقا  
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 انظر –في مكان آخر  ، ولكن اذآر استخدام االفتراضات .15القسم المذآورة في 

  5.2القسم 
  ب  تعرف نتيجة آوزمك باستخدام االفتراضات

  
وحدة قياس وظيفية ) ض) + (م.ن(وحدة قياس آوزمك وظيفي ) س"(

  حيث" ليةمح
  
 تمثل القيمة العددية المحصول عليها بجمع آل نتائج القياس المنفردة )س( •

 ).م.ن(حسب معيار طريقة الكوزمك النسخة 
  
 تمثل تحديد النسخة المعيارية لكوزمك المستخدمة للحصول على )م.ن( •

 .)س(القيمة الوظيفية العددية 
  
ئج القياس المنفردة التي  تمثل القيمة العددية التي نتجت عن جمع آل نتا)ض( •

  .لطريقة الكوزمك حصل عليها من االفتراضات

عنونة 
االفتراضات في 
 الكوزمك

12-نونقا  
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  الملحق د
  

   الكمبيوتربرامج المزيد من المعلومات عن طبقات
 

الموجودة في دليل " قواعد الحد"تطور مفهوم الطبقات من الصعوبات التي واجهها الممارسون   في تطبيق 
من الممارسات التقليدية لقياس الحجم الوظيفي، عّرفت حد البرمجيات بأنها ). 4.0 -حتى النسخة (ارسات العد مم

وعالوة على ذلك، فان التعريف يذآر أن وضع الحدود . الحدود بين البرمجيات التي يجري قياسها والمستخدمين
 .أو التنفيذية/ عتبارات التقنية و يعتمد على النظرة الخارجية لمستخدم التطبيقية ومستقلة عن اال

 
 :بعض األسئلة التي تنشأ من هذا التعريف 

 
 من هو المستخدم؟ 

" البرمجيات"  معبشر، برامج آمبيوتر أو أجهزة هندسية التي تتفاعل" للقياس COSMIC-FFPتعرف طريقة 
     .آمستخدمين

  
 آيف يمكننا تحديد ما هي وجهة نظر المستخدم؟ 

يذآر الحل في تعابير عامة . ، آما هو محدد أعاله، ينطوي على مستويات آثيرة من التجريدوجهة نظر المستخدم
آل . ه إجرائي أآثر يستخدمعند مستويات أدنى من التجريد، توّج. حيث تستخدم اللغة الخاصة بإطار المشكلة

  ).Pressman97(خطوة في عملية هندسة البرمجيات هو تحسين في مستوى التجريد للبرمجيات الحل 
  

 متى نعتبرالوظيفة بمثابة التقنيه؟ 
البرمجيات التي عادة مدرجة ضمن نطاق منظمة يمكن تصنيفها استنادا إلى أنواع الخدمة المقدمة ، آما هو مبين 

   التالي)1.د(في الشكل 
 
 

برمجيات ضمنية أو مراقبة  برمجيات إدارة إدارة
طّورأداة برمجيات للم أداة برمجيات للمستخدم  برمجيات مرافقة

 نظام برمجيات
بنية تحتية 

 
  لخدمة المقدمةلوفقا برمجيات  فئات - 1.الشكل د

 
:و يمكن توضيحها على النحو التاليأنواع الخدمة المقدمة   

 
 البرمجياتأنواع وظيفة توفرها مختلف - المث

إدارةبرمجيات 
. للمنظمةألساسيا  الهدف الوظيفة التي تدعمالبرمجيات توفرهذا النوع من 
  ،وأحدثت من طرف ، إلىوظيفة يمكن تسليمها ال من ضئيلةفي المقام األول بشر ، إال أن نسبة  هم المستخدمون

 )إداريهنظم معلومات  ( إدارية أو تجارية عادة برمجياتيكونهذا النوع من البرمجيات .  أخرىتطبيقات تجارية
.األساطيل إدارة نظم أوسابات القبض  تشمل تطبيقات آشوف المرتبات ، وحيمكن أنو

 مراقبةأو  ضمنيةبرمجيات
المستخدمون في المقام . هاأومنتجات  للمنظمةالتجاريهذا النوع من البرمجيات توفر الوظيفة التي تدعم الهدف 
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ل هذا النوع من البرامج عادة ما تعمل في ظ.  األخرى التي تكمن في المعداتالبرمجية التطبيقات  هماألول
 نظم  ذلك نظم معدات الرصد وأمثلةومن . برمجيات الوقت الحقيقيإليها با ما يشار  وآثيًرصارمةتوقيت  شروط

.تحويل الهاتف

 مرافقةبرمجيات
المستخدمون .  البنية التحتية الالزمة لدعم البرمجيات التجاريةتهيئالبرمجيات توفر الوظيفة التي هذا النوع من 

 تشمل أن العامة ، ولكنها يمكن البرامجتشغيل بلبرمجيات التجارية نفسها، والذي يبدأ  ااألول في المقام هم
  لضمان بياناتاالحتياطية  البرامج ذلكأمثلةومن .  إداريين آمستخدميناإلدارة أو مسؤولي البرامجمطوري 

 األخرى األمثلةومن ). ةات اإلداري لتطبيقاألمثل لتحقيق األداء (برامج أرشيف  أو  موثوق بهاتجاريةات تطبيق
.تحويلو ترآيب برمجيات 

أداة برمجيات للمستخدم
التي توفرها وظيفة الخلق  اإلداريون لنولمستخدما يستعملهاالتي  الوظيفية  األدواتيوفرهذا النوع من البرمجيات 

ي توظيفة الالستخدم تي ت البرمجيات التجارية نفسها، والاألول في المقام همالمستخدمون . اإلداريةالبرمجيات 
 إما ونكوني قد األدوات هذه ومستخدم األشخاص اإلداريون .لإلدارة ةدوات لتمكينها من تقديم الوظيفاأل ادلى بهت

وجداول البيانات   التقريرهذه البرمجيات، برامج منتجة أمثلةومن . إدارة تقنية المعلومات من أو اإلدارةمن 
. النصوصومعالجات

رمطّولل  برمجياتأداة
التي توفرها وظيفة الخلق مطّورو البرامج ل يستعملهاالتي  الوظيفية  األدواتيوفرهذا النوع من البرمجيات 

           بها، أنتجت التي إما أن تكون األخرى، في المقام األول التطبيقات  همالمستخدمون .اإلداريةالبرمجيات 
 و تقنية المعلوماتر مطّويكونوا أيضا أنن يمكن وستخدم الماألشخاص.  األداة آمدخل لعمليةاستخدمت أو
 جديدة، الخو برامج منتج ، اختبار البرمجيات ،منتجو الرموز البرمجيات أمثلة هذهومن . ستخدمين إداريينآم

نظام البرمجيات
 الخاصة ةف الوظيأداء على  مع بعضتعملأن  من األخرى البرمجيات أنواعن جميع هذا النوع من البرمجيات يمّك

 ومن أمثلة . العاملين بتقنية المعلوماتلموظفينل  واجهةات ذخرىأ تطبيقات همالمستخدمون في المقام األول . بهم
. عرض البرمجياتتحويل و وبروتوآول برمجيات الطابعة، التشغيل، نظم هذه البرمجيات

 
 هناك بعض المناطق الرمادية أين تستعمل ، لكنائفهذه الطريقة الوصفية مناسبة للتمييز بين مختلف أنواع الوظ

آطريقة لتشكيل مختلف أنواع الوظيفة لغرض قياس أقترح مفهوم الطبقات . لقياس الحجم الوظيفي للبرمجيات
. الحجم الوظيفي للبرمجيات  

 
عناصر في مجموعة من عندما توفر . توفر البرمجيات وظيفة لفئة مستخدم محددة عند مستوى خدمة معينة،

آل طبقة بذلك تكون . مجيات وظيفة بنسبة هرمية بين بعضها، فإنها تحدد على أنها تنتمي إلى طبقات مختلفةالبر
. البرمجيات تمثل مستويات مختلفة من التجريدطبقات .  تحتها في هذا التسلسل الهرمي التيللطبقة' المستخدم'

عند . خدم اللغة الخاصة بإطار المشكلةيذآر الحل في تعابير عامة حيث تست على أعلى مستوى من التجريد،
 من  تكون على مستوى أعلىعيرف طبقة على مستوى. مستويات أدنى من التجريد، توّجه إجرائي أآثر يستخدم

.أدنىالتجريد من طبقة   
 

.  للبرمجياتنهي الطبقة التي تعطي وظيفة للمستخدمين النهائيي) 1بقةط(بقة العليا  التالي، الط2.في الشكل د
ا  لقد أمضيت يوًم: واحدة التعليق نظمة ندية داخل طبقةأل  أيضا تقديم وظيفةها طبقة يمكنأيمجيات ضمن بر

.ندية بين عمليات متفرقة ت اتصاال عن أمس في اختبار نظام آبير موزع وهو آله عبارةآامًال  
 في اكن أن يكونوا بشًر يمهائيوننالالمستخدمون . تؤدي وظيفة مباشرة للمستخدمين النهائيين) 1ط (1طبقة  

 ).توقيت حقيقي(حالة تطبيقات إدارية، أو أجهزة في حالة برمجيات ضمنية 
البرمجيات التي في : تحتية التي تؤدي وظيفة تدعم مستخدميهاالبنية الا برمجيات تجمع مًع) 2ط (2طبقة  

 . 1الطبقة ط 
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- نالبرمجيات التي في الطبقة ط: تخدميهاا برمجيات بنية تحتية التي تؤدي وظيفة تدعم مس تجمع مًعنطبقة  
1. 

  
    
 
 
 
 
 

  
  
  
  

  منتج برمجيات  طبقات ضمنل ل عامتمثيل 2. د–الشكل 
  

  فرق بين طبقات مختلفة؟ن أنآيف يمكننا  
تستخدم مفاهيم أسلوب بناء البرمجيات في هندسة البرمجيات لفهم البنية أو الهيكل العام للبرامج والطرق التي 

.(Pressman   97( ن للبنية  أن توفر بها سالمة البرمجيات على مستوى المفاهيميمك
يمكن تحقيق تقسيم فّعال .  ينظم أسلوب بناء البرمجيات برامج الحل للحصول على أفضل مجموعة من الوحدات

عن طريق تحديد مجموعة من الوحدات المستقلة التي ترسل بين بعضها فقط المعلومات الضرورية لتحقيق 
).المعلومات-مبدأ إخفاء( المطلوب الوظيفة  

 
 وحدات البرمجيات بتصميم المقررات التي تخفى آل معلومة عن يّزانه يمكن تميو المعلومات -يقترح مبدأ إخفاء

الواردة ) البيانات واإلجراءات(وبعبارة أخرى ، ينبغي أن تحدّد الوحدات وتصمم بحيث أن المعلومات .أخرى 
إليها من طرف النماذج األخرى التي ال حاجة لها لمثل هذه المعلومات ضمن وحدة ال يمكن الوصول 

.(Pressman )97  
 

مدخل، تحويل -أبسط نهج إلى التقسيم األفقي يحدد ثالثة أقسام. اا وعمودًيينبغي أن يكون هيكل البرنامج مقسّما أفقًي
العمل يجب أن يوزع من أعلى إلى و) صنع القرار(التقسيم العمودي يوحي بأن السيطرة على . البيانات ومخرج

.(Pressman (أسفل في أسلوب بنية البرنامج   
س العملية من زاوية مدخل ، تحويل البيانات اقي(أف أف ب قواعد لقياس التقسيم األفقي -قد أعطى آوزمك

إلى من طبقة . يقترح التقسيم أنه يمكن للعملية أن تصل إلى مختلف مستويات أو طبقات البرمجيات). ومخرج
أخرى ،تكون أجزاء البرمجيات عبارة عن عمليات مستقلة ، التتصل مع غيرها من العمليات التي ال حاجة لها 

.لمثل هذه المعلومات  
 

يقاس االستقالل باستخدام اثنين . المعلومات-إن مفهوم االستقالل الوظيفي هو ثمرة مباشرة للجزئية ومفهوم إخفاء
االقتران هو مقياس . التماسك هو مقياس القوة النسبية الوظيفية للوحدة. االقترانالتماسك و: من المعايير النوعية

.الترابط النسبي بين وحدات البرمجيات

  1طبقة 

  2طبقة 

...طبقة   

 طبقة ن 
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  هالملحق 
 الفرعية آوزمك أف أف بي نسخ 
.  من دليل القياس2.1 النسخة من 2.2 النسخة ه على موجز للتغييرات الرئيسية في اشتقاق هذحقلميحتوي هذا ال 

لالطالع على التغييرات . (و على فهم مبرراتهاأدخلت  تتبع التغييرات التي منض منه هو تمكين القارئ والغر
لدليل  2.1 النسخة من ه  الملحق ، يرجى االطالع على2.0 النسخة من 2.1 النسخةالتي أدخلت في اشتقاق 

  .)القياس
  أعدها  في   التي مقالة في التقشنوقياس الدليل   من2.2 النسخة ه هذإنتاج في أدخلت التغييرات التي أهمأسباب 

.2002أآتوبر   IWSM و آخرون في اجتماع Abran 
 

التعليق طبيعة 
التغيير

 2.1المرجع في النسخة 
2.2و 

) 'دق'(  من دليل القياس 2.2 النسخة في هذا أدخلتآل التغييرات التي 
  19761يزو مع المعيار الدولي أ دليل القياس ينسجم أن) أل تحققت 

 أماآنتوضيح وتحسين تفسيرات في ل) ب ، ولكوزمك أف أف ب) 2003(
 التغييرات التاليةأدخلت والقواعد،وفيما يتعلق بالمبادئ . مختلفة

؛ هذه ' قياسالوجهة نظر '  ل بالحاجة المتعلق و وهجديد، أدخل مبدأ* 
 فيةاألحجام الوظي من اجل تجميع إضافية شروط إلىالنتائج في حاجة 

 البرمجيات  أجزاءمختلفل
  المستوىعلى البيانات  حرآات وجود مبدأ يتطلب تجميعإلى إضافة* 

لطبقةا  على مستوىتجميعال قبل العملية
 قراءات البيانات وتحديد لحرآات' االزدواجية - إعادة'قواعد جديدة بشأن * 
بيانات ال لحرآات ة ، والمراسلوظيفية عملية في' البيانات نفسها 'آتاباتو

عبر الحدود

 قواعدالمبادئ وال من يأ تغيير على إدخال أي لم يتم ذلك،على خالف 
.ةطريقال الموجودة في

 أما. 2.1 ةلنسخلا  مطابق تقريًب2.2 النسخةهذه لقسم الو ترقيم الفصل
.مدونة في ما يلياالستثناءات فهي 

 لقد .تناسقستخدم ب ، بعض المصطلحات لم تدليل القياسل في النسخ السابقة 
 أجزاء دليل القياس في جميع 2.2 ه النسخة في هذتمت التغييرات التالية

.التناسقلضمان 

نموذج آوزمك أف ’و ‘ نموذج آوزمك أف أف ب البيئي’وقع استخدام * 
نموذج آوزمك أف أف ب ’. (بتناسق‘ أف ب الشامل للبرمجيات

.)للبرمجيات قد ألغي

من ' عبارات مثل أزيلت ،‘ القياسوجهة نظر’دخال مصطلح إلنتيجة * 
.خلط  إمكانية فيهاألنها' منظور المستخدم

ا ، حيثما آان ذلك مناسًب‘بيانات الحرآة ’ بتبدلت اس‘الفرعيةالعملية ’* 

‘ التخزين الباقي’بتناسق ؛ وقد ألغي ' ئمالتخزين الدا’استخدم * 

 حدود’، 'لتخزيناحدود ’ بذلك ةبتناسق، معوض‘ الحدود’استخدمت * 
أشكال ، السيما في عدة ‘برمجياتحدود ال‘ ’خروج\دخول

برمجيات نظام ’ بذلك ةمعوض’ بتناسق ‘التجاريةالتطبيقات ’استخدمت * 
 مصطلح وقد تم إلغاء. عباراتما شبهها من و‘داريةإلاالمعلومات 

 في حد ذاته‘ةيتطبيقال’

عام



             COSMIC-FFP, version 2.2 - Copyright © 2003 – Arabic Translation 2008 All rights reserved.  
The Common Software Measurement International Consortium (COSMIC) 

75 

المقدمة لشرح التغييرات التي إعادة آتابة . 2.2تغيير في إصدار النسخة 
 لجعلها متماشية مع المعيار العالمي أيزو 2.2أدخلت في هذا الدليل ن 

 لطريقة آوزمك أف أف ب19761

تحرير آلمة شكر لمراقبة 
النسخة

 المعيار الدولي  مع المصطلحات والتعاريف فيمتناسقة لتكون تغيرت
 التعاريف قد تغيرت أو/السيما المصطلحات التالية وو). 2003 (19761

:فتيأض أو  
)مضافة(التجريد * 
الحدود* 
بيانات حرآة ال* 
)ةمضاف(وجهة نظر المطور * 
)ةمضاف(وجهة نظر المستخدم النهائي * 
دخول* 
خروج* 
وظيفيةعملية * 
)مضاف(حجم الوظيفي * 
)ةمضاف(طريقة القياس * 
)مضاف(قياس ال إجراء* 
)ةمضاف(قياس العملية * 
)ةمضاف(القياس وجهة نظر * 
)مضاف ( دائمتخزين* 
)مضاف(الغرض من القياس * 
قراءة* 
 الحدثإطالق* 
مستعمل* 
)ةمضاف(وجهة نظر * 
الكتابة* 

 طفيفةتحريرية آان لها تعديالت األخرى بعض المصطلحات فتعاري

هاستخدمم ا فصول الحقة حيث تفي نقلتآل هذه التغيرات قد 

تقني طلحاتمسرد المص

تحرير آوزمك مبادرة االعتبار بعين اأخًذ هاثيحدتم ت مقدمة
بناء . 2.1في القسم ‘ قابلية آوزمك أف أف ب للتطبيق’قد تم تطوير * 

، تم إعادة ترقيم األجزاء الالحقةعلى ذلك
 آما متطلبات المستخدم الوظيفية إليضاح الفرق بين 2.2 قسمال تم تعديل*

متطلبات المستخدم اس ألجزاء برنامج الكمبيوتر، و وجدها الذي قام بالقي
 آما وصفت في نموذج آوزمك أف أف ب العام للبرمجيات الوظيفية

قبل بداية ‘ بيئة القياس’لإلعطاء أهمية أآبر  2.2.1تم تعديل الشكل * 
عملية القياس

     2.2.1 لتكون متناغمة مع الشكل 2.3.2 و 2.3.1تم تعديل األشكال *  
2.2زء و الج

يكون داخل الدائم ‘ التخزين’إليضاح أن  2.4.1.1تم تغيير الشكل * 
يمكن أن تكون مستعملة ‘ األجهزة الهندسية’ أن   أآثرآشف الحدود و

مباشرة لبرنامج الكمبيوتر
غّير الشكل .  لكشف أآثر الحدود2.4.1.3 و 2.4.1.2األشكال رت غّي* 

 أطراف اتذ ’ةلطبقة تطبيقيأسلوب بناء نموذجي أ آثر   لكشف2.4.1.3
‘متعددة

 2.1للنسخة  ‘ القياسموازنةعلى  ’2.5 قسملا فرعي من قسم وضعتم * 
 ،‘ القياسموازنة: س مبكر في مراحل حياة المشروعاقي ’2.6 جديد قسمفي 

  .وتم تمديده بمثال
س اقي لةتقدير محلي إليضاح العالقة بين طريقة 2.6.1تم تعديل الشكل * 

التامة آوزمك أف أف ب  قياس و طريقةراحل حياة المشروعمبكر في م

تحرير

تحرير

تحرير

تحرير

تحرير

تحرير

تقني

تحرير

 طريقة نظرة على. 2
آوزمك أف أف ب 

 للقياس
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هدف، مجال و وجهة : بيئة قياس الحجم الوظيفي ’2.7 قسملقد تم تمديد ال* 
للتوسع أآثر في ) 2.1 في النسخة 2.5 قسم من الآان فصًال(‘ نظر القياس

إقرار الهدف و المجال للقياس و لتقديم مفهوم وجهة نظر معنى و أهمية 
المستخدم ’وجهات نظر . س، الذي يجب تحديده قبل بداية عملية القياسالقيا

تحددت‘ المطور’و ‘ النهائي
مرحلة ’ل 2.5 قسمإلى ال‘ مظاهر أخرى للحجم ’2.6 القسملقد نقل نص * 

   ‘آوزمك أف أف ب للقياس

تقني

تحرير

‘تحديد حدود البرنامج ’3.2القسم 
لترآيز أآثر على أهمية الهدف، المجال و وجهة ل 3.1تم تعديل الشكل * 

القياس قبل بداية عملية القياسنظر 
هؤم إلغات آان غير واضح و 2.1للنسخة ) ب (3.2قانون الحد *  

 1 التي تشرح الحالة 2.1من النسخة  3.2.2 و 3.2.1جمعت األشكال * 
 من المستخدمين، حد، أنواع حرآة البيانات و التخزين ا واحًدالتمثل نموذًج

لبرنامج آمبيوتر من وجهة نظر المستخدم النهائي للقياسالدائم 
 التي 2 للحالة 3.2.3الشكل السابق ) و ب)  أ3.2.2تعوض األشكال  * 

لطبقات المتعددة من وجهة نظر مطور تشرح التحليل في البرمجيات ذات ا
لقد تغير النص المصاحب له للتفسير بطريقة سليمة العالقة بين . القياس

في طبقة جهاز ‘ خروج/ثنائي دخول’القراءة في طبقة برنامج آمبيوتر و 
عرضت هذه األشكال في اتفاقيات رسالة رسوم التتابع. ناقل للحرآة

 يتغير عندما تقرأ 2حل الحالة لكشف آيف أن جديدة  3قدمت حالة * 
3.2.3الحلول موجودة في الشكل . خادم/البيانات عبر برمجيات عميل

‘ تحديد العمليات الوظيفية ’3.3القسم 
الذي يطبق ‘ الممثل’اآلن على تعريف ‘ العملية الوظيفية’يحتوي تعريف *

.هذا المضمارفي 

‘ تحديد مجموعات البيانات ’3.4القسم 
 تحتوي برمجيات ذات الوقت الحقيقي) مجموعات البيانات بقوانين * 

، و موضوع ‘رسالة مجموعة بيانات’ تزيل أي لبس بين و على أمثلة أآثر
‘رسالة’اهتمامها، و 

إليضاح ، أضيف مثال ثالث ‘أمثلة لتحديد مجموعة البيانات’في * 
مخصص ذي مخارج متعددة

تحرير

تحرير
تحرير

تقني

تقني

قنيت

تحرير

تحرير

مرحلة المطابقة. 3

‘ تحديد حرآات البيانات ’4.1
 بوجه عامالذي يقر بأن ) ‘إلغاء النسخقانون ’(  تم إدخال قانون جديد *
محرك أي مجموعة بيانات ) R، W، X، E(لنوع معين آة البيانات حر

القانون يعطي أمثلة . في أي عملية وظيفيةيجب أن تحدد مرة واحدة 
للحالة العامةستثناءات ممكنة ال
في العمليات ‘ نفس البيانات’تم إدخال قانون جديد خاص بقراءة و آتابة *  

الوظيفية التي يجب أن تعدل البيانات
  تم إدخال قانون جديد يحدد مراسلة حرآات البيانات عبر الحدود*

  سنتا مظلة و تحالمرتبطة بقراءة آانت سابًقتفسير معالجة البيانات * 
المرتبطة بقراءة و دخول لتوضيح أنها إضافات لتفسير معالجة البيانات *

 من –وظيفة ) قراءة أو دخول(‘ لطلب ’ إلدراج أي أخذت بعين االعتبار
  19761أيزو 

 أن تحدد لقراءة  أنها ال يجب لمبادئ القراءة و الكتابة لتوضيح إضافات* 
 من –. ه مخزنة في البرمجيات، إلخأو خلق نتائج انتقالية، قراءة بيانات شب

19761أيزو 
بحذف مجموعة بيانات من التخزين عرف متطلب يإضافة لمبادئ الكتابات 

الدائم آكتابة

تقني

تقني

تقني
تحرير
تقني

تحرير
 

مرحلة القياس
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‘تطبيق وظيفة القياس ’4.2
إضافات لمبادئ جديدة لجمع األحجام الوظيفية لتوضيح أنها ال يمكن * 

لة أضيفت إليضاح هذه أمث. جمعها إال إذا قيست من نفس وجهة نظر القياس
   المبادئ

        لعنونة قياسات آوزمك أف أف ب ‘ االتفاقيات’ ة قد أعيدت تسمي* 
، بما أنها متطلبات ‘قوانينآ’و قياسات صنعت بتمديد محلي للطريقة 

إجبارية لمواصفات أيزو
ن لغرض عنونة قياسات آوزمك أف أف ب عندما أضيفت مذآرة للقانو* 

صنعت باستعمال تمديدات محلية للطريقة المعيار
 تقرير نتائج قياس آوزمك أف أف ب التفاقياتإضافات عديدة صنعت * 

، خاصة في نطاق الهدف، المجال و وجهة نظر واضحةلضمان ترجمة 
 القياس

تحرير

تحرير

تحرير

تقرير آوزمك أف أف 
سب للقيا

فصل جديد يصف العوامل التي يجب مراعاتها في تحويل القياسات 
‘   جيل أول ’طرق ثالثة  لقياس الحجم الوظيفي عليها باستعمال ةالمحرز

(IFPUG, MKII و FFP V1.0) 
للقياس حسب طريقة آوزمك أف أف ب

تقني قابلية آوزمك . 6
للتحويل

حديد تقدير حجم  تفصل جديد يصف العوامل التي يجب مراعاتها في
مشروع عندما الا في بداية وظيفي حسب طريقة آوزمك أف أف ب مبكًر

 وصفت عملية .تكون تفاصيل متطلبات المستخدم الوظيفية لم تحدد بعد
لتقريب المحلي للتحديد عيار طريقة القياس 

تقني المراحل المبكرة في . 7
آوزمك

يرتحر لكتيب القياس2.2تم تعديله مع هذه النسخة  قواعد الملحق ب
 تدإضافة ثالثة قوانين جديدة أ.  لكتيب القياس2.2تم تعديله مع هذه النسخة 

2.1 إعادة ترقيم بعض قوانين من النسخة إلى
تحرير قوانين الملحق ج

ر لم تتغيوإال صححت،   في الملحق دلاشكمراجع األ تحرير المزيد من  الملحق د
المعلومات عن طبقات 

يوتربرامج الكمب
تحرير 2.2 إلى 2.1تم تعديله لتلخيص التغييرات من النسخة  هالملحق 

أدخل إجراء جديد للسماح لمستعملي آتيب قياس آوزمك أف أف ب هذا 
  بإعطاء تعليقات و تقديم طلبات تغيير للجنة آوزمك لتطبيقات القياس 

تحرير الملحق و

 ستخدامال العملية التجربة التي تصف المقاالتالسيما من و عدة ، إضافات
طريقة آوزمك أف أف ب 

تحرير المراجع
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  الملحق و
  

 يآتيب آوزمك أف أف بطلب تغيير و إجراء تعليق على  
 

ا على تلقي التعليقات، وإذا لزم األمر، طلب تغيير حريصة جًد) MPC(للقياس و التطبيقات  COSMIC لجنة
  .MPC COSMIC دد آيفية التواصل مع هذا الملحق يح. للقياس COSMIC-FFP  دليلل

  
  : ترسل بالبريد االلكتروني على العنوان التالي أن ينبغي MPC COSMICجميع الرسائل الموجهة الى 

  
com.cosmicon@chair-mpc  

  رسميةالالتعليقات العامة و غير 
  ،COSMIC-FFPة  تطبيق طريقأوفهم  صعوباتآقياس ، العليقات تتعلق بدليل  تأو/ التعليقات غير الرسمية و 

  . أعاله الموضح العنوانإلى ترسل بالبريد االلكتروني أن ينبغي  ذلكى إلومالتحسين العام ، لاقتراحات 
  

  .امة ال تضمن معالجة التعليقات العMPC. ستسجل الرسائل وسيقام بإقرارها في غضون أسبوعين من استالمها
  

 يطلب تغيير رسم
 التوضيح ، أو أن بعض النصوص تحتاج إلى حاجة أو هناك خطأ في النص ،أندليل القارئ قياس عندما يعتقد 

 .)’CR’( تغيير رسمي يمكن تقديم طلب  تعزيز ،إلى
 

تغيير  كل طلبل سيخصص.ها من استالمأسبوعين في غضون ارهاوإقر ةرسميالتغيير ات الطلب سيتم تسجيل
ة  طريقمن الخبراء فيوهي مجموعة عالمية  ، MPC COSMIC  أعضاء وسيعمم على اًيسلسلتا رقًم

COSMIC-FFP.  إذ ثبت  أطولا  يستغرق وقًتأن ويمكن اشهًر األقلعلى دورتهم الطبيعية للمراجعة تستغرق
 . طلب التغييرمن الصعب حلأن 

 
 الحالةوفي هذه (' المناقشةمزيد من ل نتظارالا قيد يبقى'و  ، أهرفضت ، أو تقبل طلب التغيير يمكن نتيجة المراجعة 

قرب وقت أ في  النتيجةمقدم إبالغسيتم  ، و)  آخر طلب تغيير آان ثمة اعتماد علىإذ ، على سبيل المثال األخيرة
  .اممكن عملًي

  
 .جميع المعلومات التاليةب ا آان موثًقإذا إال مقبوًالرسمي التغيير ال طلب يكون لن
 
 لب التغييرالط حل عملمو نصب و مسما• 
 مقدم طلب التغيير  اتصالتفاصيل• 
 تاريخ التقديم• 
 )'… تحسين النصإلىالحاجة  'مثال (رطلب التغييلغرض  ن العامالبيا• 
 ) واضحة علىإشارة أو( حذف أو تعويض تغيير،النص الفعلي الذي يحتاج إلى • 
 ستبدالالا  نصأوالمقترحة  اتضافاإل•
   التغيير  سبببيان• 
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 .com.cosmicon.www   من الموقع استمارة تقديم طلب تغييريمكن الحصول علي
 

  على نسخة دليل القياس المتعلقةت قبلمراجعة طلب التغيير تكون نهائية إذا على نتيجة COSMIC MPCقرار 
 .بطلب التغيير

 
 COSMIC-FFPة قتساؤالت حول تطبيق طري

ة  تطبيق طريقأو المتعلقة باستخدام لةئسألا على جابةإلا ألنها غير قادرة على COSMIC MPC تأسف
COSMIC MPC .يرجى الرجوع .  دعم لهذه الطريقةأداة أو والمشورة التدريب توفر متواجدة منظمات تجارية

 .اصيلنترنت لمزيد من التفإل على شبكة اwww.cosmicon.com  الموقعإلى
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