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 يافـزار نـرم  يهـا ستمیس هیبرعل یتیحمالت امن ياریمنجر به بس ،يافزارنرم يهاستمیمختلف س يهاهیدر ال پذیريو آسیب یتیضعف امن چکیده:
 يریپـذ بیآسـ  ییشناسـا  يکه برا هاییروشپرداخت.  پذیريآسیبو رفع  ییبه شناسا دیبا ،ستمیسمختلف  يهامؤلفه تیبهبود امن ي. براشودیم

 يکـد، بـرا   یچشـم  شیاز پـا  هستند که هاییروش ،دستی هايروششوند. دستی و خودکار تقسیم می هايروش ،دودستهبه  ،وجود دارندافزار نرم
پژوهشگران به  ،دهندههاي توسعهمحدود تیمزمان و منابع  ها و بودن این روشبر دشوار و زمانبا توجه به . کنندیاستفاده م ،پذیريآسیب ییشناسا

هـاي  افـزاري در مـدل  ها، اسـتفاده از معیارهـاي نـرم   این روش ازجمله افزار هستند.پذیري نرمهایی براي خودکارسازي شناسایی آسیبدنبال روش
 اسـت  ، معیاريدهندهتوسعهفعالیت  معیار شوند.می استخراج افزاريو مخازن نرم افزاري نرمپذیري است که از چرخه حیات توسعهآسیب شناسایی

نقـش  ، افـزار نـرم  يتوسعه ندیو فرآ ، نگهداشتینینوشتن کد، بازب در ،یانسان يفاکتورها نقش برجسته افزار ونرم يتوسعه تیمی بودن لیبه دلکه 
از  دهنـده توسـعه  معیارکاوش  ، در این مقاله، با طرح یازده فرضیه، بهمطلباین با توجه به دارد.  افزارپذیري نرمهاي شناسایی آسیبدر مدل مهمی

(یـازده نسـخه    بـاز مـتن افـزار  افزار، بر یک نـرم پذیري نرمهاي خودکار شناسایی آسیبمعیار بر روشاین  ریتأثبررسی و تحلیل  و  افزاريزن نرممخ
دهنـده بـر   گیر معیار توسعهچشم ریتأثپذیري، جهت شناسایی آسیب شدهانجامهاي مرورگر وب موزیال فایرفاکس)، پرداخته شده است. طی بررسی

توان از این معیار در . بنابراین میپذیر را شناسایی کندهاي آسیبخوبی فایلتواند بهو این معیار می است آماري معنادار ازنظرپذیر، هاي آسیبفایل
  هستند، استفاده کرد.  پذیريآسیب دارايافزار که هایی از کد نرمافزار، جهت شناسایی قسمتپذیري نرمهاي شناسایی خودکار آسیبمدل

  .خطا ینیبشیپ ،یتیضعف امن ،يریپذبیآس ینیبشیپ ،افزارنرم يریپذبیآس ،يافزاردهنده، کاوش مخازن نرمتوسعه معیار :کلیدي هايواژه

Security Improvement with Extracted Metrics of Software 
Repositories- Developer Activity Metric 

J. Shafiei, A. Sami 

Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Shiraz, Shiraz, Iran 

Abstract: Security weaknesses in the different layers of existing software systems will lead to many cyber attacks against software 
systems. Software vulnerability is caused due to insecure coding and design. To improve the security of software systems, security 
weaknesses in the system must be identified and resolved. In general, to reduce number of vulnerabilities several automatic and 
manual methods have been proposed. Manual methods that are used to identify software vulnerability are using code visual 
monitoring to identify vulnerabilities. These methods are hard and time consuming. Therefore, researchers seek to provide automated 
methods for identifying security vulnerabilities. To this end, extracted metrics from software repositories can be used in vulnerability 
detection models. One of these metrics is Developer Activity Metric. In general, software development is a team work and human 
factors have a salient role in development process of the software. So these observations naturally lead us to investigate the effect of 
developer metrics on automatic vulnerability detection methods. In this context, eleven hypotheses on developer metrics have been 
proposed and statistical analyses on Developer Metrics for eleven versions of Mozilla Firefox are performed. During analysis, we 
found patterns of developer activity that has statistically significant effect on software vulnerability.  

Keywords: Developer activity metrics, mining software repository (MSR), software vulnerability, vulnerability prediction, security 
weakness, fault prediction. 
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  مقدمه - 1
افـزاري بـا امنیـت پـایین و     هـاي نـرم  سیستموارده به خسارات  ،امروزه
تشـخیص   ه اسـت. بـه موضـوعی مهـم تبـدیل شـد     پذیري بـاال،  آسیب
بـه میـزان زیـادي ایـن     توانـد  می، پیش از انتشار افزارپذیري نرمآسیب

سیسـتم   يهـا مؤلفـه ه بهبـود امنیـت   خسارات را کاهش داده و منجر ب
افـزار  پـذیري نـرم  از آسـیب  فـرد نحصربهمتعریف یک ، یطورکلبه شود.

عنوان یک پذیري را بهآسیب ]3 و 2، 1[وجود ندارد. در برخی مطالعات 
منجـر بـه   برداري، کنند که در صورت بهرهافزار تعریف میضعف در نرم
گیـري  . با توجه به نبود یک تعریف واحد، انـدازه شودافزار میخرابی نرم

ــیب ــد آس ــ هدفمن ــا تعم ــذیري ی ــت  یم آنپ ــوار اس ــه. ]4[دش  ازجمل
 ،افـزار نـرم هـاي موجـود در   پـذیري از آسیب شدهانجامهاي برداريبهره
  زیر اشاره کرد:توان به موارد می

حملــه بــه تجهیــزات رادیــویی سیســتم فاضــالب   2000در ســال 
لیتـر   800000. طی ایـن حملـه حـدود    ]5[کوئینزلند استرالیا رخ داد 

ها و حتی محوطه یک هتل هاي محلی، رودخانهفاضالب خام وارد پارك
هاي سایبري به شبکه الکتریکی آمریکا جاسوس 2009گردید. در سال 

توانسـت  گذاشتند کـه مـی   جابهافزاري هاي نرمو برنامه ]6[نفوذ کرده 
رین کـرم کـامپیوتري   تـ پیچیـده  2010سیستم را مختل کند. در سال 

به  زدن بیآسکه هدف آن  ]7[شناسایی شد  1نتتحت عنوان استاکس
، شدهآلودههاي سیستم %60افزاري زیمنس بود. تقریباً هاي نرمسیستم

 2حمله جدیدي تحت عنوان دوکو 2011در ایران قرار داشتند. در سال 
نت بود و هدف ه ساختار و کد آن شبیه به استاکسک ]8[شناسایی شد 

افـزار  هـم بـد   3فلـیم اي ایـران بـود.   بـه سیسـتم هسـته    ضربه زدنآن 
و ماننـد   ]9[شناسایی شـد   2012کامپیوتري جدیدي بود که در سال 
برابـر   20گی و پیچیـد  انـدازه  ازنظردوکو هدف جاسوسی داشت. فلیم 

صنایع هدف آن، صدمه زدن به و گزارش شده نت تر از استاکسپیچیده
بـرداري از  بهـره  يجـه یدرنته، با توجه به خسارات وارد ران بود.نفتی ای
 موردتوجـه افزار، شناسـایی و رفـع آن،   موجود در نرم هايپذیريآسیب

افـزار  پـذیري نـرم  شناسایی آسیب هايروش پژوهشگران بسیاري است.
در شـوند.  دستی و خودکـار تقسـیم مـی    هايروش دودستهموجود، به 

چشـمی   به شکل، پذیريکد و شناسایی آسیبایش پهاي دستی، روش
هاي زیـاد در ایـن   با توجه به دشوار بودن و صرف هزینه گیرد.انجام می

پـذیري  ، پژوهشگران زیادي در پی خودکارسازي شناسایی آسیبروش
هـا، متخصصـان امنیـت    افزار هسـتند. بـا اسـتفاده از ایـن تکنیـک     نرم
و بررسی  آزمونهاي فته و تالشپذیر کد را یاهاي آسیبتوانند مکانمی

بـودن و   مـؤثر . بـراي افـزایش   ]10[خود را بر این نواحی متمرکز کنند 
هدایت شـود  کارآمدي این تالش، عاقالنه است که این تالش به نواحی 

پذیري در تر است یا احتمال یافتن آسیببیش هاآنکه احتمال خرابی 
 ریتـأث تـر اسـت. بـدین منظـور، یـک روش، بررسـی       این نـواحی بـیش  

بـر    شـوند، اسـتخراج مـی   افزارياز مخازن نرمکه  افزاريهاي نرممعیار
معیارهـاي بسـیاري بـر     پـذیر کـد اسـت.    هـاي آسـیب  شناسایی مکان

، 5، انسـجام 4دارنـد، نظیـر پیچیـدگی کـد     ریتـأث افـزار  پذیري نرمآسیب

 یطـورکل بـه . ]10-16[ غیـره و  8، تغییرات کـد 7، تعداد خط کد6ارتباط
اي که آن را به وجـود آورده  توسعه افزار را فارغ از تیمتوان یک نرمنمی

دهنـدگان و  بـا توجـه بـه نقـش برجسـته توسـعه      است، در نظر گرفت. 
افـزار، معیـار   فاکتورهاي انسانی در توسـعه، نگهداشـت و بـازبینی نـرم    

شناسـایی   مهمـی در دهنده، یکی از معیارهایی است کـه نقـش   توسعه
 توسـعه  ،عالوه بر این. ]17، 10[دارد  و بهبود آن افزارپذیري نرمآسیب

کاري تیمی است و ناسازگاري و عدم انسـجام در   طورمعمولبهافزار نرم
بنـابراین معیـار   گـردد.  پـذیر مـی  افزاري آسـیب منجر به ایجاد نرم ،تیم

مطالعات بسـیاري  ه گرچدهنده از اهمیت زیادي برخوردار است. توسعه
افـزاري  ایی خطـاي نـرم  دهنـده بـراي شناسـ   توسـعه  معیـار به بررسـی  
ــه ــدپرداخت ــا ،]18-23، 16[ ان ــایی   ام ــه شناس ــات محــدودي ب مطالع

هـاي  یافتـه  .]17، 10[ اندپرداخته معیاراین پذیري با استفاده از آسیب
بـر   دهنـده توسـعه  معیـار زیـاد   ریتـأث حاکی از  هاپژوهشبرخی از این 

، اما در برخی موارد نیـز بهبـود   ]18-22[بینی خطاست هاي پیشمدل
، هاپژوهشدر برخی . عالوه بر این، ]23[گیري حاصل نشده است چشم

ــدل ــدي م ــیشتوانمن ــراي  هــاي پ ــاییبینــی خطــاي ســنتی ب  شناس
حـاکی از   هـا آنهـاي  واقع شده است و یافته یموردبررسپذیري آسیب

پـذیر را نسـبت بـه    هاي آسـیب توانند فایلمیها این است که این مدل
. بنابراین در این مقالـه، بـا   ]16[ شناسایی کنندبهتر  ،هاي خطادارفایل

دهنـده بـراي بهبـود    توسعه معیارتوجه به تردیدهایی که در توانمندي 
بینـی خطـا وجـود دارد، سـعی در اسـتفاده از      هـاي پـیش  کارایی مدل

شده پذیري بینی آسیبا براي پیشبینی خطهاي موجود در پیشمعیار
جهت شناسایی دهنده نیز برخی معیارهاي توسعه ،و عالوه بر این است
و  بررسی ،انگیزه پژوهشی اصلی اند.پیشنهاد شدهافزار، پذیري نرمآسیب
 ،افزارياز مخازن نرم ستخراجیادهنده معیار توسعه ریتأث میزان تحلیل

  افزار است.پذیري نرمخودکار آسیب شناساییبر 
  ریتأثبررسی  جهتجامعی  هايآزمایشبراي رسیدن به این هدف، 

افزار پذیري نرمهاي خودکار شناسایی آسیبدهنده بر روشمعیار توسعه
، انجـام شـدند.   ]24[ در یازده نسخه از مرورگـر وب مـوزیال فایرفـاکس   

ــه بررســی تعــداد    ــازده فرضــیه مطــرح شــدند کــه ب بــدین منظــور، ی
کـه هـر    یزمـان مـدت انـد،  دهندگانی که بر هر فایـل کـار کـرده   توسعه
دهنـده  وسعهدهنده بر هر فایل کار کرده است، فرکانس فعالیت تتوسعه
دهنده بر چندین فایـل، فعالیـت   زمان یک توسعههمها، فعالیت بر فایل
دهنــده در اي پایــانی هفتــه، فعالیــت توســعهدهنــده در روزهــتوســعه
ــان ــی از روز،  زم ــاي خاص ــدگی  ه ــان زن ــگاهی  مک ــیالت دانش و تحص

دهنـده جدیـد بــه هـر نســخه،    و افــزوده شـدن توســعه  هدهنـد توسـعه 
شـش فرضـیه از    دهند کـه می پژوهش نشان هاي اینیافته .نداهپرداخت

خوبی بوده و به آماري معنادار ازنظر ،شدهمطرح يفرضیهمجموع یازده 
ایـن  تـوان از  بنـابراین مـی   کننـد. پذیر را شناسایی مـی هاي آسیبفایل
جهـت   ،نـد اهکه در قالـب فرضـیه مطـرح شـد    دهنده توسعه هايمعیار
   پــذیر کــد و هــدایت ســازمان و تــیم هــاي آســیببینــی مکــانپــیش
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هـاي  بـر قسـمت  خـود  دهنده براي صرف زمان و منابع محـدود  توسعه
   استفاده کرد. ،کد پذیرترآسیب

، بـه  2شده است. بخـش   یدهسازمانزیر  به شکلبقیه این مقاله 
ی هایپژوهشپردازد که شامل مرتبط با این مقاله می هايپژوهششرح 

 معیـار پذیري بـا اسـتفاده از   است که به بررسی شناسایی خطا و آسیب
ــعه ــیتوس ــده، م ــددهن ــین  ،پردازن ــژوهشهمچن ــايپ ــه  ه ــوط ب مرب

انـد. در  واقع شـده  یموردبررسپذیري نیز خودکارسازي شناسایی آسیب
 ،4انـد. بخـش   دهنده پیشنهادي ارائـه شـده  ، معیارهاي توسعه3بخش 
هـاي  فرضـیه  ،5دهد. در بخـش  را شرح می مجموعه دادهي تولید نحوه

بـه ارزیـابی رویکـرد پیشـنهادي      ،6انـد. بخـش   شـده  پیشنهادي ارائـه 
  اند.ارائه شده آیندهگیري و کارهاي نتیجه تیدرنهاازد و پردمی

  کارهاي مرتبط - 2
باشـد. بـا توجـه بـه      دهیـ چیپ توانـد یافـزار، مـ  نرم يتوسعه یطورکلبه
 ياریدر بس ییهایخراب و برنامه، خطاها یدگیچیپ ای یطراح یدگیچیپ

از  ی. عواقـب ناشـ  ]25[ شـوند یم جادیافزار انرم اتیاز مراحل چرخه ح
افـزار شـناخته   نـرم  يریپـذ بیکه تحت عنوان آسـ  ستم،یس يهایخراب

بـه   تواننـد یکـه مـ   کنندیرا مخدوش م یتیامن يهااستیس شوند،یم
باشـند.   سـتم یس يکربنـد یپ ایـ اشتباه در مشخصات، توسعه  کی شکل
منجر به از دست رفتن اطالعات و کـاهش ارزش   تواندیم يریپذبیآس
از در ایــن بخــش، برخــی  .]27، 26[گــردد  ســتمیبــودن س دیــمف ایــ

که مرتبط با این مقاله هستند، در مورد شناسـایی  پیشین  هايپژوهش
انـد و  دهنـده ارائـه شـده   توسعه معیارپذیري با استفاده از خطا و آسیب

 افــزار نیــزپــذیري نـرم ناسـایی آســیب هــاي خودکــار شبرخـی از روش 
  اند.واقع شده یموردبررس

  دهندهتوسعه معیارخطا با استفاده از  شناسایی - 2-1
افـزاري بـا اسـتفاده از    مختلفی جهت شناسایی خطاي نرم هايپژوهش

 استفاده ازمطالعاتی که بر  ازجملهدهنده انجام شده است. معیار توسعه
، بـه  انـد شدهافزاري انجام دهنده در شناسایی خطاهاي نرممعیار توسعه
  باشند.شرح زیر می

، از معیــار تعــداد  ]18[ 2006ناگاپــان و همکــارانش در ســال   
ي معیار فرآیند، در سـاخت مـدل بـر اسـاس     در مجموعه هدهندتوسعه
، 2003هاي ویندوز سـرور  بینی خرابی، براي پیشXPهاي ویندوز داده

و معیــار  9معیــار فرآینـد  دودسـته اسـتفاده کردنــد. در ایـن مطالعــه از   
دهنده تحت معیار فرآیند که معیار توسعهاستفاده شده است  10محصول

هاي بعد حاکی از شناسایی موفق خرابی هاآنهاي یافته ارائه شده است.
 2007ویوکر و همکارانش در سـال   است. 2003از انتشار ویندوز سرور 

تـرین  هایی که بیشفایلبینی هاي مختلف براي پیش، طی بررسی]19[
افـزودن معیـار فعالیـت     ریتـأث را در انتشـار بعـدي دارنـد،     تعداد خطـا 

 مؤثرهاي این پژوهش اند. یافتهقرار داده مدنظردهنده را به مدل توسعه
بینـی خطـا و افـزایش کـارایی مـدل را نشـان       بودن این معیار در پیش

، بـه بررسـی فرکـانس    ]20[ 2009آبرو و همکارانش در سـال   دهد.می
ـ  شـده قیـ تزرهـاي  ه و تعـداد بـاگ  دهنـد ارتباطات توسعه افـزار  رمدر ن
حاکی از وجود همبسـتگی معنـاداري میـان     هاآنهاي پرداختند. یافته

افزار در نرم شدهقیتزردهنده و تعداد خطاهاي فرکانس ارتباطات توسعه
  است. 

هـایی نظیـر   ، از معیار]21[ 2010متسوموتو و همکارانش در سال 
هاي دهنده، تعداد کامیتتوسط هر توسعه جادشدهیاتعداد تغییرات کد 

دهندگان هـر مـاژول،   دهنده و تعداد توسعهتوسط هر توسعه شدهانجام
دهنـده بــر  بـراي تحلیـل رابطـه میــان تعـداد خطاهـا و معیــار توسـعه      

هـاي  ، استفاده کردنـد. یافتـه  ]28[ي ایکلیپس ي پروژهي دادهمجموعه
دهنـدگان  که توسط توسـعه  هاییدهد که ماژولاین پژوهش، نشان می

نـد و در مقایسـه بـا    تـري دار اند، خطاهـاي بـیش  یافته تري تغییربیش
بینی دهنده، کارایی پیشبینی خطا، معیار توسعهپیش متداولهاي مدل

 2011هاي پژوهشی بل و همکارانش در سال را بهبود داده است. یافته
دهنـدگان در  توسـعه ، حاکی از مفید بودن معیـار تعـداد تجمعـی    ]22[

 %20بهبـود در شناسـایی خطـا در     %2بینی خطا است و بیش از پیش
ي . اما مطالعـه ه استاند، حاصل شدههایی که خطادار شناخته شدفایل
دهنـده  هـر توسـعه   کهنیانشان داد که افزودن اطالعات در مورد  هاآن

بهبـود   بینـی خطـا را  کدام فایل را تغییر داده است، پیش فردمنحصربه
امکان استفاده ، به بررسی ]16[ 2011دهد. شین و ویلیامز در سال نمی

پـذیري  بینـی آسـیب  پـیش  در ،بینـی خطـا  پـیش متـداول  هاي از مدل
 کـد  تغییرات کد، پیچیدگی هايمعیار استفاده از هاآن. هدف ندپرداخت

، دارنـد  وجـود  بینی خطاپیش سنتی هايمدل در که خطا يتاریخچه و
هاي ایـن پـژوهش نشـان    یافته .افزار بودنرم پذیريآسیب بینیپیش در
پـذیري،  بینـی آسـیب  بینی خطـا و پـیش  مدل پیش هر دودهد که می

طـی   هـا آنکننـد.  پذیري ارائه مـی نی آسیببیکارایی یکسانی در پیش
هـاي  هـا، فایـل  به این نتیجه رسیدند کـه ایـن معیـار    آزمایشی دیگري

کننـد. بنـابراین   بینـی مـی  هاي خطادار، پیشز فایلپذیر را بهتر اآسیب
 متـداول هـاي  بینی خطا براي جایگزینی مدلهاي پیشتوان از مدلمی

، با توجه به مقالهپذیري، استفاده نمود. بنابراین در این بینی آسیبپیش
دهنـده بـر   معیـار توسـعه   ریتـأث ، بـه بررسـی   ]16[هـاي پـژوهش   یافته
 افزار پرداخته شـده اسـت.   پذیري نرمآسیب هاي خودکار شناساییمدل

 يخطـا  ینـ یبشیپـ  يکه بـرا  یو صنعت یپژوهش يهابا توجه به تالش
در سال  انگیتوسط ج شدهانجام ي، در مطالعهشودیمانجام  يافزارنرم

هــر  يمجــزا بــرا يخطــا ینــیبشی، بــه ســاخت مــدل پــ]29[ 2013
دهنـدگان  توسـعه  کـه نیـ ادهنده پرداخته شده است. با توجه به توسعه

مختلف، فرکانس ارتبـاط و سـطح تجربـه     یسیکد نو يهاوهیمختلف ش
 نیـ ، اشـود یمـ  یمتفـاوت  يخطـا  يدارند که منجر به الگوهـا  یمتفاوت
 يهاخطا، مدل ینیبشیپ يهامدل نیاند. امجزا ساخته شده يهامدل

 يهـا مـدل  نیـ ا بی. با ترکشوندیم دهینام 11یشخص يخطا ینیبشیپ
 یمبتن یبیترک يخطا ینیبشیکه مدل پ شودیم جادیا یمختلف، مدل

خطاهـا در   يبندکالس يدو مدل برا نی. اشودیم دهینام 12نانیبر اطم



 شده...بهبود امنیت با استفاده از معیارهاي استخراج            94، پاییز 3شماره  ،45جلد مهندسی برق دانشگاه تبریز،  مجله/ 58

Tabriz Journal of Electrical Eng., vol. 45, no. 3  Serial no. 73 

کرنـل  -اسـتفاده شـدند   شـده شـناخته  يبـر شـش پـروژه    ل،یسطح فا
 جی. نتاJackrabbitو  PostgresSQL ،Xorg ،Lucene ایکلیپس، نوکس،یل

بهتـر از   شـده سـاخته که مـدل   دهندیمطالعه نشان م نیشده در اارائه
و همکـارانش در سـال    نتـاش یمـک ا  .کنـد یمعمل  متداول يهامدل

 یراتـ ییافزار و نسـبت تغ نرم تیفیک انیرابطه م ی، به بررس]30[ 2014
دهنـدگان در  شـده اسـت و مشـارکت توسـعه     جـاد یکد ا بازبینیکه در 

کـه پوشـش    دهـد ینشـان مـ   هاآن جیکد پرداختند. نتا بازبینی ندیفرآ
بـا   ییهامؤلفه دی، موجب تولدهندهتوسعه کد و مشارکت بازبینی نییپا

کـه   يو کـد  شـوند یمـ  یبعد از انتشار اضـاف  يدو تا پنج خطا ثرحداک
 تیـ فیبـر ک  یمنفـ  ریتـأث انجام شده است،  فیضع به شکلآن  بازبینی

بـر   هـا آن يمطالعـه . شـود یمـ خطـا   شیافزار داشته و منجر به افزانرم
   انجام شده است. ]33[ ITKو  ]Qt ]31[،VTK   ]32  بازمتن يهاپروژه

 معیارپذیري با استفاده از شناسایی آسیب - 2-2
  دهندهتوسعه

دهنــده را در محــدودي، توانـایی معیـار فعالیــت توسـعه    هـاي پـژوهش 
نـد.  اقـرار داده  یموردبررسـ افـزار  بینی نقـاط ضـعف امنیتـی نـرم    پیش

دهنـده در شناسـایی   معیار فعالیـت توسـعه   ی که به بررسیهایپژوهش
  باشند:اند، به شرح زیر میداختهافزار، پرپذیري نرمآسیب

، به بررسـی نقـش جـوامعی    ]17[ 2009منیلی و ویلیامز در سال 
. پرداختنـد پـذیري در کـد   دهندگان، براي یافتن آسیببزرگ از توسعه

افـراد زیـادي کـد را پـایش      کهیدرصورتدهد نشان می هاآنهاي یافته
و این مطلب را تحت عنوان قانون  شوندایجاد میي زیادي هاکنند، باگ

 بازمتنافزاري ، بیان کردند. در این مطالعه، امنیت سیستم نرم13لینوس
دهنـده،  لینوکس ردهـت، بـا اسـتخراج معیـار فعالیـت توسـعه       4کرنل 

هـایی کـه   ست و نشان داده شده اسـت، فایـل  قرار گرفته ا یموردبررس
اند، از قـانون  ي مستقل، توسعه داده شدهدهندههاي توسعهتوسط گروه

تـر  بیش هاآنپذیري در و احتمال وجود آسیب کنندلینوس، پیروي می
تــري یــا تعــداد بــیش 9هــایی کــه  تغییراتشــان توســط اســت. فایــل

 تر ازپـذیر سـیب برابـر، آ  16دهنده اعمال شده است، بـه میـزان   توسعه
، تغییـر  دهنـدگان توسـعه تـري از  که توسط تعداد کم هستند هاییفایل

دهنـده،  سعهتغییرات توسط تعداد زیادي توایجاد اند. بنابراین داده شده
 ثیر مستقیم دارد.پذیري سیستم تأبر آسیب

دهنده بـه  از معیار توسعه، ]10[ 2011 شین و همکارانش در سال
هـاي  فایـل بینـی  همراه معیارهاي پیچیدگی کد و تغییرات کد در پیش

شـان را بـر روي دو پـروژه    هایآزمایش هاآنپذیر استفاده کردند. آسیب
موزیال فایرفاکس و کرنل لینوکس انجام دادند. اطالعات مربـوط   بازمتن

اده مربوط به نقاط ضعف به نقاط ضعف امنیتی این دو پروژه در پایگاه د
بینی کننده با اسـتفاده از هـر   سه مدل پیش هاآن امنیتی موجود است.

صورت جداگانـه و یـک مـدل هـم بـا      گیري بهدسته از معیارهاي اندازه
جهـت  در ایـن مطالعـه،   استفاده از ترکیب این معیارها تولیـد کردنـد.   

 14کننـده سازي از طبقـه بنـدهاي شـبکه بیـزین و آنـالیز تفکیـک      مدل

 ینـ یبشیپـ نشان داد که قـدرت   آمدهدستبه. نتایج شده استاستفاده 
هـاي  هاي مختلف و با استفاده از تکنیکمعیارها در بین پروژه یکنندگ
از  %70در بهترین حالت حدود  هاآنسازي مختلف، متفاوت است. مدل
بوسـو و   شناسـایی کردنـد.   %5تـر از  پذیر را با دقت کمهاي آسیبفایل

 کد 15ییدوتا بازبینی يداده لی، به تحل]34[، 2014همکارانش در سال 
تولیـد   یبررسـ  هاآن). هدف AOSPپرداختند ( دیاندرو بازمتن يپروژه

ــیب ــر   آس ــی در اث ــذیري امنیت ــتغپ ــد  راتیی ــدهیاک ــط  جادش توس
قرار  یموردبررسکه  ايدهندهمعیار فعالیت توسعه. بوددهندگان، توسعه

با استفاده . بوددهنده توسط توسعه جادشدهیا، معیار تغییرات کد فتگر
 ریپذبیآس رییتغ 60 ییبه شناسا ک،یستماتیس یل دستیتحل ندیاز فرآ
، احتمـال ایجـاد   نشـان داد  هـا آن هايیافته. دست یافتند) 16VCCکد (

 د،یاندرو بازمتن يدهندگان پروژهتوسعه پذیر توسطتغییرات کد آسیب
  یابد.بیشتر است و بعد از انتشار آن، کاهش می، AOSPاز انتشار  شیپ

  افزارپذیري نرمهاي خودکار شناسایی آسیبروش - 2-3
یک ابـزار  هشدارهاي ، تعداد ]11[ 2008ججیک و همکارانش در سال 

عنـوان معیارهـاي   تغییرات کـد و تعـداد خـط کـد را بـه      ،تحلیل ایستا
پـذیر کـد   بینـی نقـاط آسـیب   افزار جهت پـیش گیري ویژگی نرماندازه

افـزار مخـابراتی   با انجـام آزمـایش روي یـک نـرم     هاآناستفاده کردند. 
و  %8 ،17پذیر را با نرخ مثبـت کـاذب  آسیب يهامؤلفهتجاري، توانستند 
نقاط ات مربوط به شناسایی کنند. اطالع صفر درصد ،18نرخ منفی کاذب

بـراي   ازیـ موردنمجموعـه داده   افـزار جهـت سـاخت   ضعف امنیتی نـرم 
بـه  افـزار  بل و بعد از انتشـار نـرم  ق 19هاياز بررسی شکست ،سازيمدل
  آمد. دست

ــامز در ســال   ــاي   ]12[ 2008شــین و ویلی ــین معیاره ــاط ب ارتب
افـزار را ارزیـابی   گیري پیچیدگی کد و نقـاط ضـعف امنیتـی نـرم    اندازه

روي موتور جاوا اسکریپت موزیال که اطالعات  هاآني هاکردند. آزمایش
امنیتـی پایـه مـوزیال     يهـا هیتوصـ مربوط به نقاط ضعف امنیتی آن در 

گیـري  انـدازه وجود دارد، انجام شد. آزمـون وابسـتگی بـین نـه معیـار      
افـزار نشـان داد کـه    افزار و تعداد نقاط ضعف امنیتی نـرم پیچیدگی نرم

  افزار وجود دارد. ارتباط ضعیفی بین این معیارها و مشکالت امنیتی نرم
گیري معیارهاي اندازه ]14[ 2011چودهاري و زولکرناین در سال 

قـاط ضـعف   بینی نافزار را جهت پیشپیچیدگی، ارتباطات و انسجام نرم
 54بـر روي   هـا آنقـرار دادنـد. تحقیـق     مورداسـتفاده افزار امنیتی نرم

هـاي  جهـت سـاخت مـدل    هـا آني موزیال فایرفاکس انجام شد. نسخه
، جنگـل تصـادفی، رگرسـیون    C4.5بند از چهار طبقه کننده ینیبشیپ

ـ  ـو بیـزین سـ   20منطقی گیـري  د. سـه معیـار انـدازه   اده، اسـتفاده کردن
ــاً  شــده اســتفاده ــق توانســتند تقریب ــن تحقی ــل %75در ای ــاي از فای ه

حـدود   21رسـتی و د %30تـر از  پذیر را با نرخ تشخیص اشتباه کمآسیب
 ]35[ 2012هاوســپیان و همکــارانش در ســال  شناســایی کننــد. 74%

اده از افزار با اسـتف روشی جدید جهت شناسایی نقاط ضعف امنیتی نرم
عنوان یک متن خام افزار را بهبع نرمها کد منکاوي ارائه کردند. آنمتن
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عنوان خصیصه در نظر گرفته شد. ، بهدر نظر گرفتند و هر کلمه در متن
هـا در نظـر گرفتـه    صورت برداري از خصیصهبه ،هر فایل ،بر این اساس

ایل مورد نظـر بـود.   ها تعداد تکرار هر کلمه در فشد که مقدار خصیصه
افـزار  کـه یـک نـرم    k9افزار نسخه از نرم 18ها بر روي هاي آنآزمایش

توسط  ،عات مربوط به نقاط ضعف امنیتیموبایل است، انجام شد و اطال
ــزار  ــد. آن Fortifyاب ــا توانســتند اســتخراج گردی هــاي از فایــل %88ه
  شناسایی کنند. %85 22تدقپذیر را با آسیب

بـر   دیـ روش جد کیـ ، ]36[ 2013و همکـارانش در سـال    يشوا
حاصــل از  ریمقــاد یابیــرد يایــپو لیــو تحل کیــژنت تمیاســاس الگــور

 يهـا لیـ در ابتـدا تحل در ایـن مطالعـه،   . کردند شنهادیکاربر پ 23يورود
اند که شامل توابع انجام شده یبحران ریمحاسبه اطالعات مس يبرا ستایا

 يسـاختارها بـاال و   Cyclomatic یدگیـ چیتعداد پ ي، توابع دارا24خطر
 يکـاربر، بـرا   يحاصـل از ورود  ریمقاد یابیرد لیند. دوم، تحلبودحلقه 
و  ندشـد  یمعرفـ  يورود يکاهش فضا يبرا يدیکل يهاتیبا ییشناسا

ـ  ریبر اساس اطالعـات مسـ   کیژنت تمیالگور یسوم تابع برازندگ  یبحران
اند. شده رااج افتهیکاهش يورود يبر فضا کیژنت يو عملگرها شدهارائه
 يریپـذ بیآس صیدقت تشخ ،يشنهادیکه روش پ دهندینشان م جینتا

  .آوردیم به دستمعمول  يهانسبت به روش يباالتر
بـاال بـودن نـرخ     لیـ بـه دل ، ]37[ 2014وو و همکارانش در سال 

 k یقـ یافزار، تابع تطبنرم يریپذبیآس صیتشخ يهاروش مثبت کاذب
 لیــ روش تحلرا تحــت عنــوان    SVAAKSCکردنــد و   شــنهاد یرا پ
. کردنـد ارائـه    k-یقـ یدنبالـه تطب  يبنـد بر اساس خوشه يریپذبیآس

افـزار  نـرم  يریپـذ بیآسـ  نبالـه د داده گـاه یپاموجـود در   يایاش يهمه
SVSD،  بهk يهـا شـباهت  تطبیـق بـا   بعـدازآن اند. شده میتقس خوشه 

ــم ــ انی ــذبیآس ــرم يشــدهداده صیتشــخ يریپ ــز  ن ــر مرک ــزار و ه اف
 شـده داده صیتشـخ  يریپـذ بیآس کهنیاقضاوت در مورد  ،يبندخوشه
کــه روش  یجی. نتــاشــد، انجــام یــا خیــر اســت يریپــذبیآســ واقعــاً

SVAAKSC و  تـر نیینرخ کاذب مثبت پا آورد،یم به دست يشنهادیپ
  دارد. يبهتر لیزمان تحل

  دهنده پیشنهاديتوسعه هايمعیار - 3
هاي خود محصول بسـتگی دارد،  به ویژگی تنهانهافزار پذیري نرمآسیب

نیـز   انـد، محصول را ایجاد کردهدهندگانی که هاي توسعهبلکه به ویژگی
، فعالیتی تیمی است طورمعمولبه افزار،نرم ي. توسعه]21[بستگی دارد 

 کـار  پـروژه  یـک  بـر  بـاهم  کـه  شـود مـی  انجـام  ايتوسعه تیم و توسط
 اشتباه، فهم و نادرست ارتباطات تیم، انسجام و پیوستگی عدم. کنندمی

 چنـین همکـاري  هـم  .شوند امنیتی مشکالت به توانند منجرمی همگی
 پـروژه،  سراسـر  در را امـن  یسـ یکد نو تواندمی دهندگانتوسعه ضعیف
ترین تراکنش را بـا کـد،   عالوه بر این، عوامل انسانی، بیش .دهد کاهش

بازبینی، پایش، نگهداشت  يي نوشتن کد و چه در مرحلهچه در مرحله
در این  ،ذکرشدهکد و رفع خطا دارند، بنابراین با توجه به اهمیت موارد 

 شناسـایی  آن بـر  ریتأثدهنده و یت توسعهبه بررسی معیار فعال مطالعه،
  . پرداخته شده استافزار پذیري نرمآسیب خودکار

یرات کد یدهنده، تعداد تغفعالیت توسعه معمول هايمعیار ازجمله
توسط هر  شدهگذاشتهدهنده، تعداد نظرات توسط هر توسعه جادشدهیا

-23[ و فایل، هسـتند  25دهندگان هر واحددهنده و تعداد توسعهتوسعه
هــاي . بـا توجـه بـه برجســته بـودن نقـش ایــن معیـار در بررسـی       ]16

تجربی،  به شکلهایی براي بررسی آماري این عقیده، ، فرضیهشدهانجام
معیارهایی  به بررسی در این مقاله، شدهمطرحهاي اند. فرضیهدهارائه ش
که  یزمانمدتاند، دهندگانی که بر هر فایل کار کردهتعداد توسعه نظیر

دهنـده بــر هـر فایــل کـار کــرده اسـت، فرکــانس فعالیــت     هـر توســعه 
دهنده بـر چنـدین   یک توسعه همزمانها، فعالیت دهنده بر فایلتوسعه

ــعه  ــت توس ــل، فعالی ــت   فای ــه، فعالی ــانی هفت ــاي پای ــده در روزه دهن
دهنـده و  هاي خاصی از روز، مکان زندگی توسـعه دهنده در زمانتوسعه

ایـن اطالعـات از    .انـد پرداختـه دهنـدگان،  تحصیالت دانشگاهی توسعه
. سـت ا شـده  اسـتخراج فزاري مرورگر وب موزیال فایرفـاکس  امخزن نرم
توان کنند که میمنبعی غنی از اطالعات را فراهم می ،افزاريمخازن نرم

بینـی خطـا، تخمـین هزینـه و     از این اطالعات در مواردي نظیـر پـیش  
هـاي خودکـاري کـه در سـازمان انجـام      گیريتالش، پشتیبانی تصمیم

 ايدهنـده هاي توسعهمعیار .]38، 10-16 [شود و غیره استفاده کردمی
مرورگر  26CVSاز مخزن اند، که در این مطالعه مورد استفاده واقع شده

در  هدهنداطالعات توسعه اند.استخراج شده ]39[وب موزیال فایرفاکس 
دهنده بر فایل کـار کـرده   این مخزن شامل تاریخ و زمانی که هر توسعه

 نــام کــاربريهــا، اســت، نظراتــی کــه ارائــه کــرده اســت، تعــداد بــاگ
با استفاده از این اطالعات، یازده فرضیه  د.نباشهنده و غیره میدتوسعه

هـاي  مکـان شناسایی  بهها بررسی آماري این فرضیه بااند و مطرح شده
  .پرداخته شده است کد پذیرآسیب

  تولید مجموعه داده - 4
 ریتـأث  یجهت بررس ازیموردنمجموعه داده  يسازاستخراج و آماده يبرا
افزار، نرم يریپذبیآس ییخودکار شناسا يهادهنده بر مدلتوسعه اریمع

از نقاط  یمجموعه کاملباید : در ابتدا، ردیصورت گ دیمهم با تیدو فعال
مربوط بـه   تگردد؛ سپس، اطالعا هیته افزاراستاندارد نرم یتیضعف امن
افزار مختلف نرم يهامختلف، در نسخه يهالیکه بر فا یدهندگانتوسعه

در ادامــه بــه شــرح نحــوه اســتخراج  انــد، اســتخراج شــود.کــار کــرده
  .شودپرداخته میهاي داده مجموعه

 و  هاي امنیتی پایه موزیالتوصیهمجموعه داده:  - 4-1
  براي مرورگر وب موزیال فایرفاکس باگزیال

 يپـروژه  کیـ عنـوان  بـه  رفاکسیفا الیوب موز مرورگري داده گاهیاز پا 
توسـط   یخـوب پروژه به نی. اشده استبزرگ، استفاده  اسیبا مق بازمتن
شـده اسـت کـه     تیریباگ، مد یابیرد ستمیکنترل نسخه و س ستمیس

 نیـ . در اکنـد یرا فراهم مـ  اعتمادقابل یتجرب يداده يآورامکان جمع
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اسـتفاده شـده اسـت (نسـخه      رفاکسیفا الیموز ينسخه ازدهیاز  ،مقاله
، 1,5,0,5، نســخه 1,5,0,2نســخه ، 1,0,7، نســخه 1,0,3، نســخه 1,0

ــخه  ــخه 1,5,0,8نس ــخه 2,0,0,2، نس ــخه 2,0,0,5، نس ، 2,0,0,8، نس
 لیســـت اســـتخراج جهـــت ).2,0,0,14و نســـخه  2,0,0,11نســـخه 
 مـوزیال  وب مرورگـر  نسـخه  یازده با مرتبط استاندارد هايپذیريآسیب

هـاي  توصـیه  در شـده گزارش استاندارد هايپذیريآسیب از فایرفاکس،
جهـت اسـتخراج لیسـت     .شـود مـی  اسـتفاده  ]40[امنیتی پایه موزیال 

شده ، از روش ارائهشدهگزارشهاي یريپذپذیر از آسیبهاي آسیبفایل
هـاي مربـوط بـه    پذیريشود. در این روش، آسیباستفاده می ]14[در 

هاي امنیتی پایه مـوزیال، اسـتخراج   ، از سایت توصیهمدنظریازده نسخه 
مـرتبط در   هاي ارتبـاطی بـه بـاگ   پذیري، لینکده و براي هر آسیبش

شود. سپس، ، که یک سیستم ردیابی خطا است، دنبال می]41[باگزیال 
اند، تعیـین  هایی که در طی رفع هر باگ تغییر یافتهبراي هر باگ، فایل

 یابد.هر فایل، افزایش میمرتبط با پذیري ي آسیبشده و شمارنده

مخزن داده براي استخراج اطالعات  داده:مجموعه  - 4-2
 دهندهتوسعه

دهندگانی ي دیگر، متشکل از تعداد توسعهبراي استخراج مجموعه داده
اسـتفاده شـده و    ]Bonsai ]39انـد، از ابـزار   که بر هر فایـل کـار کـرده   
دهندگان از مخـزن داده مرورگـر وب مـوزیال    اطالعات مربوط به توسعه
این ابزار توسط مرورگر موزیال فایرفاکس شوند. فایرفاکس استخراج می

ي مـوزیال  جـو روي مخـزن داده  وارائه شده است و جهت انجـام پـرس  
هـاي  در قالب فایل موجود در مخزن، اطالعاترود. فایرفاکس به کار می

ایـن   ،یسـ یکـد نو هسـتند، بنـابراین بـا اسـتفاده از      الامتیاچبا فرمت 
هـاي  معیـار پـردازش بهتـر و تحلیـل     جهـت اطالعات استخراج شده و 

 مجموعه دادهبا انجام این کار، شوند. داده ذخیره می در پایگاه، مختلف
نـام  کـه شـامل    اسـت دهنده آمـاده  توسعه معیاربراي تحلیل  ازیموردن

دهنده، تـاریخ و زمـان فعالیـت وي، شـرح فعالیـت و      هر توسعه کاربري
 .استتغییراتی که انجام داده است، 

  پردازش دادهپیش - 4-3
گیري و اجراي حاصل جهت اندازه يهامجموعه دادهپیش از استفاده از 

هاي چشمی مشخص شد که برخـی  جوهاي مختلف، طی بررسیوپرس
دهندگان داراي چندین نام کاربري جهت تـراکنش بـا مخـزن    از توسعه

دهنـدگان  ي توسـعه فعالیت گسترده لیبه دلافزاري هستند. این امر نرم
غلی ش ازنظر ،هاي مختلف و تغییر و تحوالتی که در طی زمانز شرکتا

عنوان نمونـه، در پـانزدهم مـاه جـوالي     اند، حاصل شده است. بهداشته
، عنوان موجودیتی مستقل ایجـاد شـد  که شرکت موزیال به 2003سال 

هـاي مـوزیال   داوطلبانه بر فایـل  به شکلدهندگان که بسیاري از توسعه
کاربري تحت مـوزیال دریافـت کردنـد. بـا      نامکردند، فایرفاکس کار می

تحـت   کاربري هاينام دهندگانی که تا آن زمان باهانجام این کار، توسع
 نـام افزاري تراکنش داشتند، اکنون بـا  هاي مختلف با مخزن نرمشرکت

ـ ها کاربري دیگري به کار بر روي فایل ، در طـی  دین شـکل پرداختند. ب
ي واحد، ممکن است چندین بار در نظـر  دهندهجوها، یک توسعهوپرس

افـزاري  مختلفـی بـا مخـزن نـرم     کـاربري  هـاي نامگرفته شود، چون با 
ــی داده   ــابراین بررس ــت. بن ــته اس ــراکنش داش ــادل ت ــا و مع ــازي ه س

بـراي   دفرمنحصربهي نام کاربردهندگان، با جایگزین کردن یک توسعه
هاي الزم انجام گرفته دهنده، الزم است. بدین منظور، بررسیهر توسعه

انـد،  ارائـه شـده   ]42[معـادل کـه در    کـاربري  هـاي نـام و با استفاده از 
مرحلـه بـراي    دهنـدگان انجـام گرفـت. انجـام ایـن     سازي توسعهمعادل
. اسـت دهنده، ضـروري  توسعه معیار فعالیتدقیق  گیري صحیح واندازه

هـاي داده حاصـل، بـه بررسـی معیـار      در ادامه، با استفاده از مجموعـه 
  .شودپرداخته میهاي پیشنهادي دهنده در قالب فرضیهفعالیت توسعه

  هافرضیه - 5
دهنـده را بـر   معیار توسعهچشمگیر  ریتأث ، )1( نتایج موجود در جدول

شده در جدول با بررسی نتایج ارائهدهند. نشان می پذیرهاي آسیبفایل
ــوان فرضــیمــی )1( ــأثرا جهــت بررســی  یهــایهت ــار فعالیــت ریت  معی

  پذیر ارائه کرد.هاي آسیبدهنده بر فایلتوسعه
 هاي دادهجو بر مجموعهوپرس اجرايبا  )1( اطالعات موجود در جدول

اند، فراهم گردیـده اسـت. بـراي    ي تولید داده حاصل شدهکه در مرحله
طور تجربی، یازده فرضـیه پیشـنهاد   به معیاراین گیر چشم ریتأث ارزیابی
دهندگان، میانگین میانگین تعداد توسعهها بر اساس اند. این فرضیهشده
فرکـانس فعالیـت   میانگین دهنده بر هر فایل، فعالیت توسعه زمانمدت
دهنده بر چنـدین  یک توسعه همزماندهنده بر هر فایل، فعالیت توسعه

دهنـده بــر یـک فایـل، فعالیــت    چنــد توسـعه  همزمـان فایـل، فعالیـت   
دهنــده در دهنــده در روزهــاي پایــانی هفتــه، فعالیــت توســعه توســعه

دهنـده و تحصـیالت   هـاي خاصـی از روز، مکـان زنـدگی توسـعه     زمـان 
 هـر نسـخه   بـه دهنـدگان جدیـد   و افزوده شدن توسـعه  دانشگاهی وي

 نیانگیـ مشـاهده کـرد، م   تـوان یم) 1(طور که در جدول همان هستند.
 ينسـخه  ازدهیـ در  ریپـذ بیآسـ  يهالیکه بر فا یدهندگانتعداد توسعه

سـه برابـر تعـداد     بـاً یتقرانـد،  کـار کـرده   رفاکسیفا الیمرورگر وب موز
انـد.  کار کرده يریپذبیبدون آس يهالیاست که بر فا یدهندگانتوسعه

 کیـ دهنـده بـر   توسـعه  کیکه  یزمانمدتمتوسط  يبعالوه، کران باال
 یزمـان  زانیـ برابـر، م  میو ن کی باًیتقرکار کرده است،  ریپذبیآس لیفا

کـار کـرده    يریپـذ بیبدون آس يهالیدهنده بر فاتوسعه کیاست که 
 يهـا لیـ دهنـده بـر فا  کـه هـر توسـعه    یمتوسط زمـان  نیچناست. هم

از چهار  شیب ق،یدق يروزها دادکار کرده است، بر اساس تع ریپذبیآس
تعـداد   نیانگیـ م ن،یـ اسـت. عـالوه بـر ا    ریپـذ بیرآسیغ يهالیبرابر، فا
 يهـا لیـ در فا زیـ ن لیـ بـر چنـد فا   همزمـان  تیدهندگان با فعالتوسعه

اسـت.   يریپـذ بیبدون آس يهالیبرابر فا میو ن کی باًیتقر ،ریپذبیآس
 بـاً یتقر ر،یپـذ بیآس يهالیدهنده بر فاتوسعه تیفرکانس فعال نیانگیم

 يریپذبیبدون آس يهالیدهنده بر فاتوسعه تیپنج برابر، فرکانس فعال
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در  زیـ دهنـدگان ن توسـعه  همزمـان  تیـ با فعال يهالیفا نیانگیاست. م
  است. يریپذبیبدون آس يهالیحدود دو برابر فا ر،یپذبیآس يهالیفا

  :شوندیارائه م ریز يهاهیمشاهدات، فرض نیحال با توجه به ا
 ابـد، ییمـ  رییـ دهنـده تغ توسعه يادیکه توسط تعداد ز یلیفا :1 هیفرض

  دارد. يترشیب يریپذبیاحتمال آس
 توســط هـا آنشـده بــر  صـرف  زمــانمـدت هــایی کـه  فایـل  :2 هیفرضـ 
تـري  بیش يریپذبیآساست،  ترشیب کران باال،دهنده، بر اساس توسعه
  دارند.
توســط  هـا آنشـده بــر  صـرف  زمــانمـدت هــایی کـه  فایـل  :3 هیفرضـ 
 يریپذبیآساست،  ترشیب ق،یدق يدهنده، بر اساس تعداد روزهاتوسعه
  تري دارند.بیش
ـ  هاآندهنده بر توسعه هایی که فرکانس فعالیتفایل :4 هیفرض  تـر شیب

  تر هستند.ریپذبیآس ست،ا
فعالیـت   هـا آنبر  همزمانطور نده بهدهتوسعههایی که فایل :5 هیفرض

  تر هستند.ریپذبیآس ،داشته است

هفته احتمال  یانیپا يدر روزها هدهندتوسعه تیفعال :6 هیفرض
  .دهدیم شیرا افزا يریپذبیآس

طور مثال از روز (به یدر ساعات خاص هدهندتوسعه تیفعال :7 هیفرض
  .دهدیم شیرا افزا يریپذبیآس زانی) مهاظهر از بعد

ــ ــان :8 هیفرض ــفعال یهمزم ــعه تی ــد توس ــر چن ــده ب ــدهن ــفا کی  ل،ی
  .دهدیم شیرا افزا يریپذبیآس

 يریپـذ بیکه منجـر بـه آسـ    یدهندگانمحل سکونت توسعه :9 هیفرض
 است. یاند، کشور خاصشده هالیفا

انـد،  شـده  يریپـذ بیکـه منجـر بـه آسـ     یدهنـدگان توسعه :10 هیفرض
  اند.داشته یخاص یدانشگاه التیتحص

بــه هــر نســخه،  دیــدهنــدگان جدافــزوده شــدن توســعه :11 هیفرضــ
  .دهدیم شیرا افزا يریپذبیآس
  
  
  
  

  دهنده بر یازده نسخه موزیال فایرفاکستوسعه): آمار مربوط به معیار 1جدول (
نسخه                                                                                       

 دهنده   معیار توسعه
1,0 1,0,3 1,0,7 1,5,0,2 1,5,0,5 1,5,0,8 2,0,0,2 2,0,0,5 2,0,0,8 2,0,0,11 2,0,0,14 

دهنده توسعه فعالیتمیانگین فرکانس 
 پذیرآسیبهاي غیرفایل–

31 32 34 34 35 36 37 39 36 0 43 

-هندهدعالیت توسعهمیانگین فرکانس ف
 پذیرهاي آسیبفایل

267 166 155 177 182 205 209 233 149 0 233 

ها با فعالیت میانگین تعداد فایل
 هايفایل-دهندهچند توسعه همزمان

 پذیرسیبآغیر
4 5 5 5 6 6 6 6 5 0 5 

ها با فعالیت میانگین تعداد فایل
هاي فایل-دهندهچند توسعه همزمان

 پذیرآسیب
8 7 6 7 16 10 15 16 11 0 7 

فعالیت هر  زمانمدتمیانگین 
-دقیق دهنده بر اساس روزهايتوسعه

 پذیرهاي غیرآسیبفایل
28 28 29 30 31 32 32 34 29 0 37 

فعالیت هر  زمانمدتیانگین م
-دقیق دهنده بر اساس روزهايتوسعه

پذیرهاي آسیبفایل  
211 127 129 140 146 157 166 177 178 0 192 

فعالیت هر  زمانمدتمیانگین 
- باال دهنده بر اساس کرانتوسعه

پذیرآسیبهاي غیرفایل  
1182 1207 1437 1446 1499 1560 1653 1803 1890 0 1910 

فعالیت هر  زمانمدتمیانگین 
- باال دهنده بر اساس کرانتوسعه

پذیرهاي آسیبفایل  
1922 2277 2361 1990 2343 2700 2520 2650 2346 0 

 
3703 

-دهندگانتوسعه میانگین تعداد
پذیرهاي غیرآسیبفایل  

9 8 9 9 10 9 10 10 8 0 11 

-دهندگانیانگین تعداد توسعهم
پذیرهاي آسیبفایل  

44 28 29 27 32 22 31 27 30 0 25 
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  شدهمطرح يهاهیفرض ریتفس - 5-1
داده  رییتغ هدهندتوسعه زیاديتوسط تعداد  یلیاگر فا کهنیاتوجه به  با
توسط  شدهانجام راتییکنترل آن و دنبال کردن تغ د،وش

 شود،یم ترشیآن ب يریپذبیدهندگان دشوار شده و احتمال آستوسعه
 يترشیبهر چه تعداد  ن،یطرح شده است. عالوه بر ا کی هیفرض

کار کرده باشند، بالطبع  ریپذبیآس يهالیفا يرو هدهندتوسعه
بدون  يهالینسبت به فا هالیفا نیا يرو يترشیب زمانمدت
به  هم ،زمانمدت این بررسیبنابراین  است، شده صرف پذیريآسیب
 که دقیق روزهاي تعداد اساس بر هم و است شده انجام باال کران شکل
محاسبه زمان فعالیت هر  .است کرده کار فایل هر بر دهندهتوسعه هر
فعالیت  زمانمدت کران باالي به شکلکران باال،  برحسبدهنده وسعهت

شده است. ممکن است در بسیاري از دهنده در نظر گرفته هر توسعه
دهنده فعالیتی نداشته گیرند، توسعهروزهایی که در این بازه قرار می

عنوان این کران باال بین اولین و آخرین فعالیت وي به يباشد اما بازه
فعالیت هر  زمانمدت کهیهنگامشود. اما در نظر گرفته می

شود، فقط تعداد روزهاي دقیق محاسبه می به شکلدهنده توسعه
ها فعالیت دهنده بر فایلشوند که توسعهروزهایی در نظر گرفته می

دهنده در فرکانس فعالیت توسعهمعیار داشته است. تفاوت این معیار با 
دهنده در یک روز، فعالیت زیادي این است که ممکن است یک توسعه

هاي زیادي با مخزن نجر به تراکنشباشد که این امر م روي فایل داشته
ها در طی یک روز، تحت عنوان شود، تعداد این تراکنشافزاري مینرم

شود اما دهنده در نظر گرفته شده و شمرده میفرکانس فعالیت توسعه
فعالیت  زمانمدتدر محاسبه جهت در نظر گرفته شدن در معیار 

ر در نظر گرفته بافقط یکبر اساس روزهاي دقیق، دهنده، توسعه
هاي اي در طی یک روز تراکنشدهندهشوند. بنابراین اگر توسعهمی

 زمانمدترود اما زیادي داشته باشد، فرکانس فعالیت وي باال می
فعالیت  دفعات فعالیت وي، فقط یک روز در نظر گرفته شده و تعداد

  نخواهد داشت. ریتأثفعالیت،  زمانمدتباال بر 
بـه  هـا،  فایـل  از زیـادي  تعداد روي همزمان کار هکنیا به توجه با

 بـه  دهـد، مـی  افزایش را پذیريآسیب ایجاد امکان تمرکز، کاهش لیدل
 کـار  هـا فایـل  روي همزمـان  طـور به که دهندگانیتوسعه تعداد بررسی
 یموردبررسدیگري که  هايهفرضی ازجمله .است شده پرداخته اند،کرده

دهندگانی اسـت کـه در سـاعت    ، بررسی فعالیت توسعهه استواقع شد
به بررسی میزان فعالیـت   مثالًاند. ها فعالیت داشتهخاصی از روز بر فایل

. هدف از انجام این کار، ه استپرداخته شد هاظهرازبعددر  هدهندتوسعه
در  هدهنـد فعالیـت توسـعه   در اثر ،پذیريایش آسیباحتمال افزبررسی 

ی فعالیـت  همزمـان فرضـیه دیگـر، بررسـی     .اسـت روز  ساعات خاصی از
چنـدین   همزمـان . عملکـرد  اسـت دهنده بر یـک فایـل   چندین توسعه

دهنده بر یک فایل منجر به دشوار شـدن کنتـرل دسترسـی بـه     توسعه
دهندگان مختلـف در فایـل   ی که توسعههمزمانشود و تغییرات فایل می
پـذیري  ن امر پتانسیل آسـیب دارند و ای ریتأثکنند، بر یکدیگر ایجاد می

 بـودن  دشـوار  و دهنـده توسـعه  دسـت  از کنترل شدن خارج لیبه دلرا 
دهنــدگان، افــزایش توســعه ســایر توســط جادشــدهیا تغییــرات کنتـرل 

. استپذیر ، طرح این فرضیه توجیهذکرشدهدهد. با توجه به مطالب می
ه شـد پرداخته  هدهنددر فرضیه دیگري به بررسی محل سکونت توسعه

تحت  ،پذیريین کار بررسی احتمال افزایش آسیبهدف از انجام ا .است
به  ه،که ارائه شد فرضیه دیگرياست. دهنده محل سکونت توسعه ریتأث

. ه اسـت دهندگان مختلـف پرداختـ  بررسی تحصیالت دانشگاهی توسعه
تحصـیالت دانشـگاهی و    ریتـأث بررسـی   ،ي ایـن فرضـیه  هدف از ارائـه 

 فعالیـت  سـت. ا هـا پذیر نمودن فایلدهندگان در آسیبي توسعهتجربه
 طـی  در تمرکـز  کـاهش  لیبه دل هفته، پایانی روزهاي در هدهندتوسعه

 افزایش به منجر است ممکن نیز متعدد، يهامشغله داشتن و روزها این
این مطلب نیز در قالب یک فرضـیه بررسـی شـده     .گردد پذیريآسیب

دهندگان جدید به هـر  است. فرضیه آخر به بررسی افزوده شدن توسعه
کـه بـه هـر نسـخه افـزوده       جدیـدي  دهندگانپردازد. توسعهنسخه می

 ممکـن  ،هافایل با تراکنش و کار نحوه با آشناییعدم  لیبه دل ،شوندمی
 یـک  قالـب  در نیـز  مطلـب  این که دهند، افزایش را پذیريآسیب است

انـد، در  ارائه شده هایی که در قالب فرضیهمعیار .است شده بیان فرضیه
 .اند) نشان داده شده2جدول (

  هاسازي دادهنرمال - 5-2
، بـه  )1( شده در جـدول ي ارائههادر نظر گرفتن داده کهنیابا توجه به 

دار نباشد، نیـاز بـه   معنیتنهایی ها، ممکن است بههر یک از معیار ازاي
. بـدین  اسـت شده با در نظر گرفتن اندازه فایـل،  سازي نتایج ارائهنرمال

هـاي  تـر در فایـل  دهنـده بـیش  معنی که ممکـن اسـت تعـداد توسـعه    
تـر، نیـاز بـه کـار     باشـد کـه انـدازه فایـل بـزرگ      علتنیابهپذیر آسیب
تـر  بـیش  ایـن تعـداد   تري بـر فایـل داشـته باشـد و    دهنده بیشتوسعه
باشد. بنابراین باید اندازه فایل  فایل تراندازه بزرگ لیبه دلدهنده توسعه
دهندگان بـا توجـه   تعداد توسعه ته شود ونظر گرفمحاسبات در نیز در 

ها بر اساس تعداد خط کد بـا  اندازه فایل سازي شود.فایل نرمال اندازهبه
. طـی  ه اسـت اسـتخراج شـد   ]Understand 3.0 ]43اسـتفاده از ابـزار    

پذیري یر و بدون آسیبپذهاي آسیب، اندازه فایلشدهانجامهاي بررسی
توان به مقایسه ایـن  . بنابراین میاستبرابر  باهمطور میانگین تقریباً به

  ها بدون نگرانی در مورد اندازه فایل پرداخت.معیار

  ارزیابی - 6
هایی که در قالب فرضیه مطرح شدند، ابی توان تفکیکی معیاربراي ارزی

 27، با اسـتفاده از آزمـون فـرض آمـاري    شدهمطرحهاي به آزمون فرضیه
پرداخته شده است. هدف از انجام این کـار، ارزیـابی تـوان هـر یـک از      

پـذیر از  هـاي آسـیب  در شناسایی و تفکیک فایل شدهمطرحهاي فرضیه
دو فـرض  ي، آمـار  آزمون فـرض  پذیري است. درهاي بدون آسیبفایل
شوند، فرض صفر به آزمـون مسـاوي بـودن     مطرح می 29مقابل و 28صفر
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  هاي پیشنهاديدهنده و فرضیه): معیار توسعه2جدول (
  فرضیه  معیار  دسته

معیار 
  دهندهتوسعه

  تري دارد.پذیري بیشدهنده تغییر یافته است، آسیبفایلی که توسط تعداد زیادي توسعه  هدهندتوسعهتعداد 

  کران باال-دهندهفعالیت هر توسعه زمانمدت
است،  ترشیدهنده، بر اساس کران باال، بتوسط توسعه هاآنشده بر صرف زمانمدتکه  ییهالیفا

  دارند. يترشیب يریپذبیآس
روزهاي -دهندهفعالیت هر توسعه زمانمدت

  دقیق
است،  ترشیب ق،یدق يدهنده، بر اساس تعداد روزهاتوسط توسعه هاآنشده بر صرف زمانمدتکه  ییهالیفا

 دارند. يترشیب يریپذبیآس

  هستند. رتریپذبیاست، آس ترشیب هاآندهنده بر توسعه تیکه فرکانس فعال ییهالیفا  دهندهفرکانس فعالیت توسعه
 .دهدیمرا افزایش  پذیريیبآسدهنده بر چندین فایل، توسعه همزمانفعالیت   دهنده بر چندین فایلتوسعه همزمانفعالیت 

  .دهدمی افزایش را پذیريآسیب احتمال ،هفته پایانی روزهاي در هدهندتوسعه فعالیت  هفته پایانی روزهاي در هدهندتوسعه فعالیت
  .دهدمی افزایش را پذیريآسیب میزان روز از خاصی ساعات در دهندگانتوسعه فعالیت  روز از خاصی ساعات در هدهندتوسعه فعالیت
  .دهدمی افزایش را پذیريآسیب فایل، یک بر دهندهتوسعه چندین فعالیت یهمزمان  فایل یک بر دهندهتوسعه چند همزمان فعالیت
  .است خاصی کشور اند،شده هافایل پذیريآسیب به منجر که دهندگانیتوسعه سکونت محل  هدهندتوسعه سکونت محل

  .اندداشته خاصی دانشگاهی تحصیالت اند،شده پذیريآسیب به منجر که دهندگانیتوسعه  هدهندتوسعه دانشگاهی تحصیالت
  .دهدمی افزایش را پذیريآسیب نسخه، هر به جدید دهندگانتوسعه شدن افزوده  دهندگان جدید به هر نسخهافزوده شدن توسعه

  
پـذیري  پذیر و بـدون آسـیب  هاي آسیبفایل در ،هابودن میانگین معیار

خالف ایـن  در مقابل فرض صفر، فرض مقابل وجود دارد که  پردازد.می
دهنـده را در  میانگین معیـار توسـعه   يتساوعدمدارد و  مدنظرفرض را 

کند. حال با توجه پذیري، بررسی میپذیر و بدون آسیبهاي آسیبفایل
جهت بررسی نمایش داده شده است، ) 1(ها که در شکل به توزیع داده

 ]Welch’s t-test ]44 گیـري توزیع نمونهاز  ،دهندهمعیار فعالیت توسعه
 میـانگین  که است تغییریافته t-test یک آزمون . اینه استشداستفاده 

 بـا  30انحرافـی  هايتوزیع براي خوبی کارایی و کرده مقایسه را نمونه دو
مقـدار  -Welch ،Pبا اسـتفاده از فرمـول    .کندمی فراهم نابرابر واریانس

ا عـدم رد فـرض   ي رد یـ دهندهحاصل، نشان مقدار-P .شودمحاسبه می
فـرض صـفر رد شـود، فـرض مقابـل پذیرفتـه        کهیدرصورتصفر است. 

 شـود. در نظر گرفته مـی  05/0 عموماًها، این مقدار در پژوهش شود.می
 شوندمی پشتیبانی زمانی تشخیصی، توان ازنظر، شدهمطرح هايفرضیه

 معنـادار  p<0.05 مقـدار  سطح در آماري طوربه Welch آزمون نتایج که
مقـدار از  -Pي مقـادیر حاصـل از محاسـبه    کهیدرصورت. بنابراین باشند

پـذیر را از  هـاي آسـیب  تواننـد فایـل  خـوبی مـی  کمتر باشند، بـه  05/0
بنـابراین از ایـن معیارهـا     .ننـد پذیري تفکیـک ک هاي بدون آسیبفایل
   پذیري استفاده کرد.هاي شناسایی آسیبدر مدل توانمی

 هـا داده نشان داده شده است، تحلیل اولیـه  )1( شکلطور که در همان
در این مطالعـه، واریـانس نـابرابر     شدهاستفادهي که داده دهدنشان می

-Welch’s tها داراي انحراف هستند. بنـابراین از آزمـون   داشته و توزیع

test فرموله استپذیر استفاده شدپذیر و غیرآسیبهاي آسیببر فایل . 
   است. Welch t-testمربوط به آزمون  )1(

  
)1(  

  

1 2
2 2
1 2

1 2

x xt
S S
N N

−
=

+

  

iX ،2 که
iS  وiN ،بیبه ترت ،i    امین میانگین نمونـه، واریـانس نمونـه و

تـوان بـا   محاسبه شد، این آمارها را مـی  t کهیوقتاندازه نمونه هستند. 
که میـانگین دو جمعیـت برابـر     31هاي صفربراي آزمون فرضیه t-توزیع

 P-هـا، زمـانی کـه مقـدار    در پـژوهش  یطورکلبههستند، استفاده کرد. 
د فرضیه صفر و قبول باشد، شواهد خوبی براي ر 05/0حاصل، کمتر از 

تـوان تفکیکـی پشـتیبانی     ازنظـر فرض مقابل فراهم شده و یک فرضیه 
آمـاري   ازنظـر هایی که ي آزمون شده، فرضیههااز میان فرضیه شود.می

شـود،  طور که مشـاهده مـی  همان اند.در زیر ارائه شده ،ندهستمعنادار 
خـوبی توانـایی شناسـایی    ، بـه شـده مطرحضیه از یازده فرضیه شش فر

  ند.رپذیري را داهاي بدون آسیبپذیر از فایلهاي آسیبفایل

دهندگانی که بر یک فایل کار توسعهزیاد آیا تعداد  - 6-1
  د؟باشپذیر کد هاي آسیبمکاننشانگر تواند اند، میکرده
نشـان داده شـده اسـت، میـانگین تعـداد       )1( طور که در جـدول همان
سـه   بـاً یتقرانـد،  پذیر کار کـرده هاي آسیبدهندگانی که بر فایلتوسعه

پـذیري  هاي بـدون آسـیب  دهندگانی است که بر فایلبرابر تعداد توسعه
اجـرا شـد.    Welch، آزمـون  بررسـی اولـین فرضـیه   اند. بـراي  کار کرده

هاي ي نسخهدهند که در همهنشان می) 3(هاي موجود در جدول یافته
است و این معیـار توانـایی    05/0حاصل کمتر از  P-، مقداریموردبررس

پـذیر در سـطح   هـاي غیرآسـیب  پذیر را از فایلهاي آسیبتفکیک فایل
 کند:می تأئیدفرضیه را اولین دارد. این امر  05/0کمتر از 

دهندگان زیادي تغییر یافته است، فایلی که توسط تعداد توسعه
  تري دارد.پذیري بیشآسیب
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هاي دهنده بر فایلکه توسعه طوالنی یزمان مدت آیا - 6-2
هاي پذیر کار کرده است، معیاري جهت شناسایی فایلآسیب
  پذیر است؟آسیب
هم بر اساس  ،ها کار کرده استدهنده بر فایلکه یک توسعه یزمانمدت

. ه اسـت قرار گرفتـ  یموردبررس ،کران باال و هم بر اساس روزهاي دقیق
 یزمـان مـدت دهند که میانگین ، نشان می)1( شده در جدولنتایج ارائه

پـذیر کـار   هاي آسـیب کران باال، بر فایل به شکلدهنده، که یک توسعه
پذیري اسـت و  هاي بدون آسیبیک و نیم برابر فایل باًیتقرکرده است، 

هـاي  دهنـده بـر فایـل   کـه یـک توسـعه    یزمـان مدتچنین میانگین هم
چهـار برابـر    باًیتقري دقیق، پذیر کار کرده است، بر اساس روزهاآسیب
طـور کـه اشـاره شـد، بـراي      همـان  پذیري است.هاي بدون آسیبفایل

. ه اسـت اجـرا شـد   Welchبررسی توان تفکیکـی ایـن معیارهـا آزمـون     
هنـد کـه ایـن معیارهـا     دنشـان مـی   )3( هاي موجـود در جـدول  یافته
پـذیر  غیرآسـیب هـاي  پذیر را از فایلهاي آسیبخوبی فایلتوانند بهمی

هـاي دو  است. بنابراین فرضیه 05/0کمتر از  P-تشخیص دهند و مقدار
 شوند:می دییتأو سه 

 به شکلپذیر، هاي آسیبدهنده بر فایلفعالیت توسعه زمانمدت
پذیر را هاي آسیبتواند فایلکران باال و تعداد روزهاي دقیق، می

  خوبی شناسایی کند.به

تواند دهنده میفعالیت توسعهزیاد آیا فرکانس  - 6-3
پذیري هاي بدون آسیبپذیر را از فایلهاي آسیبفایل

  شناسایی کند؟
، میانگین فرکانس فعالیت شودمیمشاهده  )1( طور که در جدولهمان
بـدون  هـاي  پنج برابر فایل باًیتقرپذیر هاي آسیبدهنده در فایلتوسعه
دهد که ایـن معیـار   نشان می Welchاست، اجراي آزمون  يپذیرآسیب

خـوبی  ، بـه 05/0تـر از  کـم  P-پذیر را با مقـدار هاي آسیبتواند فایلمی
 شود:می دییتأشناسایی کند. بنابراین فرضیه چهار نیز 

هاي خوبی فایلتواند بهدهنده، میمعیار فرکانس فعالیت توسعه
  پذیري شناسایی کند.هاي بدون آسیبپذیر را از فایلآسیب

  

دهنده بر چندین فایل، یک توسعه همزمانآیا فعالیت  - 6-4
  دهد؟پذیري را افزایش میآسیب
یـک   همزمـان ، فعالیـت  شـود مـی مشاهده  )1( طور که در جدولهمان
دو برابـر   بـاً یتقرپـذیر  هاي آسیبدر فایل ،دهنده بر چندین فایلتوسعه
، حاصل P-، مقدارWelchپذیر است. با اجراي آزمون هاي غیرآسیبفایل

بنـابراین   آمـد،  به دست 05/0کمتر از  ،یموردبررسهاي در همه نسخه
 پذیر را شناسایی کند.هاي آسیبخوبی فایلتواند بهاین معیار می

پذیري دهنده بر چندین فایل، آسیبیک توسعه همزمانفعالیت 
  دهد.را افزایش می

دهنده بر یک فایل آیا فعالیت همزمان چند توسعه - 6-5
 دهد؟پذیري را افزایش میآسیب
شــود، میــانگین تعــداد ) مشــاهده مــی1طــور کــه در جــدول (همــان
هــاي بــر چنــد فایــل، در فایــل همزمــاندهنــدگان بــا فعالیــت توســعه
پذیر است. نتـایج بررسـی   هاي غیرآسیبدو برابر فایل باًیتقرپذیر آسیب

طور که در جـدول  ، همانWelchتجربی این عقیده با استفاده از آزمون 
 کنند:می دییتأ) نشان داده شده است، این فرضیه را 3(

پذیري را دهنده بر یک فایل، آسیبچند توسعه همزمانفعالیت 
  دهد.افزایش می

  گیرينتیجه - 7
 تنهانهافزاري، افزار بعد از انتشار محصول نرمپذیري نرمشناسایی آسیب

پـذیري  هاي زیادي جهـت برطـرف کـردن آسـیب    مستلزم صرف هزینه
افـزاري نیـز   ، بلکه منجر به از بین رفتن اعتبار و آبروي شرکت نرماست
بـراي شناسـایی    هـایی روششود. بنـابراین پژوهشـگران بـه دنبـال     می

هاي یکی از روش افزار هستند.پذیري پیش از انتشار نرمخودکار آسیب
افزار و نرمتوسعه که از چرخه حیات  هایی استاستفاده از معیار ،موجود

  شوند.افزاري استخراج میمخازن نرم
اهمیت زیاد عوامـل انسـانی در مراحـل مختلـف      لیبه دل در این مقاله،

ایـن   ریتـأث افزار، نوشتن کد، بازبینی و نگهداشت، به بررسـی  نرم توسعه
پذیري یازده نسـخه از مرورگـر وب مـوزیال    ها در شناسایی آسیبمعیار

بـراي   Welch’s t-testفایرفاکس پرداخته شده است. با اجـراي آزمـون   
حاصـل شـد.    05/0کمتـر از   P-مقـدار  ،یموردبررسـ هاي ي نسخههمه

دهنـدگان،  دهنده نظیر تعـداد توسـعه  هاي فعالیت توسعهبنابراین معیار
دهنـده،  دهنده، تعداد فرکانس فعالیت توسـعه فعالیت توسعه زمانمدت

 همزمـان دهنده بر چندین فایـل و فعالیـت   یک توسعه همزمانفعالیت 
گیـري در شناسـایی   دهنده بر یـک فایـل، نقـش چشـم    چندین توسعه

هاي خودکـار  در مدل هاآنتوان از پذیر کد دارند و میهاي آسیبمکان
عالوه بر ایـن، بـا اسـتفاده از ایـن     ده کرد. پذیري استفاشناسایی آسیب

دهنده را در صرف منـابع و زمـان   توان سازمان و تیم توسعهمعیارها می
هـاي  عنـوان جهـت  پذیر کد هدایت کرد. بـه هاي آسیبمحدود بر مکان

دهنـده، جهـت   سـازي معیـار توسـعه   توان به پیـاده پژوهشی آینده، می
و اسـتفاده از   مـدنظر اي داده هـ استخراج خودکار معیارهـا از مجموعـه  

دهنـده پیشـنهادي همـراه بـا سـایر معیارهـا نظیـر        هـاي توسـعه  معیار
ترکیبـی، در سـاخت    بـه شـکل  پیچیدگی کد، انسجام، ارتباط و غیره، 

  افزار پرداخت.پذیري نرمهاي شناسایی آسیبمدل
  



 شده...بهبود امنیت با استفاده از معیارهاي استخراج            94، پاییز 3شماره  ،45جلد مهندسی برق دانشگاه تبریز،  مجله/ 65

Tabriz Journal of Electrical Eng., vol. 45, no. 3  Serial no. 73 

 
 
  

  دهنده بر یازده نسخه موزیال فایرفاکسمقدار براي معیار توسعه- P): 3جدول (
                                نسخه                          

 2,0,0,14 2,0,0,11 2,0,0,8 2,0,0,5 2,0,0,2 1,5,0,8 1,5,0,5 1,5,0,2 1,0,7 1,0,3 1  دهنده     توسعه معیار

 p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p>05/0  دهندهتعداد توسعه

فرکانس فعالیت 
دهنده توسعه  

05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 

چند  همزمانفعالیت 
لدهنده بر یک فایتوسعه  

05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 

فعالیت  زمانمدت
بر اساس  -دهندهتوسعه

 روزهاي دقیق
05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 

فعالیت  زمانمدت
بر اساس  -دهندهتوسعه

  کران باال
05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 

یک  همزمانفعالیت 
لدهنده بر چند فایتوسعه  

05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 05/0<p 

  
  مراجع

[1] S. Kumar and E. Spafford, “A pattern matching model for 
misuse intrusion detection,” 17th National Computer Security 
Conference, pp. 11-21, 1994. 

[2] M. Bishop, “A taxonomy of UNIX system and network 
vulnerabilities,” Tech. Rep. CSE-95-10, Department of 
Computer Science at the University of California at Davis, 1995.  

[3] S. Kumar, Classification and Detection of Computer Intrusions, 
Ph.D. thesis, Purdue University, 1995. 

[4] IV. Krsul, Software Vulnerability Analysis, PhD thesis, Purdue 
University, West Lafayette, 1998. 

[5] M. Abrams and J. Weiss, “Malicious control system cyber 
security attack case study – Maroochy Water Service, Australia,” 
http://csrc.nist.gov/groups/SMA/fisma/ics/documents/Maroochy-
WaterServices-Case-Study_report.pdf, Accessed March 2014. 

[6] S. Gorman, “Electricity grid in U.S. penetrated by spies,” 
http://online.wsj.com/article/SB123914805204099085.html, 
Accessed March 2014. 

[7] N. Falliere, L. O. Murchu and E. Chien, “W32.Stuxnet dossier,” 
Symantec Corp., Security Response, 2011. 

[8] Laboratory of Cryptography and System Security (CrySyS), 
“Duqu: A stuxnet-like malware found in the wild,” October 
2011. 

[9] Flame (Malware), 
http://en.wikipedia.org/wiki/Flame_%28malware%29#cite_note-
16, Accessed March 2014. 

[10] Y. Shin, A. Meneely and L. Williams, “Evaluating complexity, 
code churn, and developer activity metrics as indicators of 
software vulnerabilities,” IEEE Transactions on Software 
Engineering, vol. 37, no. 6, Nov.-Dec 2011. 

[11] M. Gegick, L. Williams, J. Osborne and M. Vouk, “Prioritizing 
software security fortification through code-level metrics,” in 
Proceedings of 4th ACM workshop on Quality of protection, 
Alexandria, Virginia, USA, pp. 31-38, October 2008.  

[12] Y. Shin and L. Williams, “Is complexity really the enemy of 
software security?,” in Proceedings of the 4th ACM Workshop 
on Quality of Protection, Alexandria, Virginia, USA, pp. 47-50, 
October 2008.  

[13] V. H. Nguyen and L. M. S. Tran, “Predicting vulnerable software 
components with dependency graphs,” in Proceedings of the 6th 

 پذیرپذیر و غیرآسیبهاي آسیبده در فایلدهن): توزیع معیار توسعه1شکل (

http://csrc.nist.gov/groups/SMA/fisma/ics/documents/Maroochy
http://online.wsj.com/article/SB123914805204099085.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Flame_%28malware%29#cite_note


 شده...بهبود امنیت با استفاده از معیارهاي استخراج            94، پاییز 3شماره  ،45جلد مهندسی برق دانشگاه تبریز،  مجله/ 66

Tabriz Journal of Electrical Eng., vol. 45, no. 3  Serial no. 73 

International Workshop on Security Measurements and Metrics, 
Bolzano-Bozen, Italy, September 2010. 

[14] I. Chowdhury and M. Zulkernine, “Using complexity, coupling, 
and cohesion metrics as early indicators of vulnerabilities,” 
Journal of Systems Architecture, pp. 294-313, 2011. 

[15] Y. Shin and L. Williams, “An initial study on the use of 
execution complexity metrics as indicators of software 
vulnerabilities,” in Proceedings of the 7th International 
Workshop on Software Engineering for Secure Systems, 
Waikiki, Honolulu, Hawaii, pp. 1-7, May 2011. 

[16] Y. Shin, and L. Williams, “Can traditional fault prediction 
models be used for vulnerability prediction?,” Empirical 
Software Engineering, pp. 1-35, 2011. 

[17] A. Meneely and L. Williams, “Secure open source collaboration: 
An empirical study of linus’s law,” InCCS’09, 2009. 

[18] N. Nagappan, T. Ball and B. Murphy, “Using historical in-
Process and product metrics for early estimation of software 
failures,” in International Symposium on Software Reliability 
Engineering, pp. 62-74, 2006.  

[19] E. J. Weyuker, T. J. Ostrand and R. M. Bell, “Using developer 
information as a factor for fault prediction,” in Proceedings of 
the 3rd International Workshop on Predictor Models in Software 
Engineering, Minneapolis, MN, USA, PROMISE’7, May 2007. 

[20] R. Abreu, and R. Premraj, “How developer communication 
frequency relates to bug introducing changes,” in Proceedigs of 
joint ERCIM Workshop on Software Evolution (EVOL) and Int'l 
Work-shop on Principles of Software Evolution, pp. 153-157, 
2009. 

[21] S. Matsumoto, Y. Kamei, A. Monden,  K.-I. Matsumoto and M. 
Nakamura, “An analysis of developer metrics for fault 
prediction,” in Proceedings of the 6th International Conference 
on Predictive Models in Software Engineering, PROMISE ’10, 
pp. 1, 2010. 

[22] R. Bell, T. Ostrand and E. Weyuker, “The limited impact of 
individual developer data on software defect prediction,” 
Empirical Software Engineering, pp. 1–28, 2011. 

[23] E. J. Weyuker, T. J. Ostrand and R. M. Bell, “Do too many 
cooks spoil the broth? using the number of developers to enhance 
defect prediction models,” Empirical Software Eng., pp. 539-
559, 2008. 

[24] Mozilla Firefox, www.mozilla.org/en-US, Accessed March 
2014. 

[25] B. Cashell, W.D. Jackson, M. Jickling and B. Webel, “CRS 
report for congress: The economic impact of cyber-attacks,” 
Congressional Research Service, April 2004. 

[26] S. Conte, H. Dunsmore and V. Shen, Software Engineering 
Metrics and Models, the benjamin/cummings publishing 
company, 1986. 

[27] B. Beizer, Software Testing Techniques, electrical 
engineering/computer science and engineering series. Van 
nostrand reinhold, 1983. 

[28] Eclipse, www.eclipse.org, Accessed March 2014. 
[29] T. Jiang, L. Tan, and S. Kim, “Personalized defect prediction,” in 

Proceedings of the 28th International Conference on Automated 
Software Engineering (ASE’13), Silicon Valley, CA, USA, pp. 
279-289, 2013. 

[30] S. McIntosh, Y. Kamei, B. Adams, and A. E. Hassan, “The 
impact of code review coverage and code review participation on 
software quality, A case study of the Qt, VTK, and ITK 
projects,” MSR ’14, May 31 - June 1, 2014, Hyderabad, India. 

[31] Qt, http://qt.digia.com, Accessed March 2014. 
[32] VTK, http://vtk.org, Accessed March 2014. 
[33] ITK, http://itk.org, Accessed March 2014. 
[34] A. Bosu, J. C. Carver and M. Hafiz, "When are OSS developers 

more likely to introduce vulnerable code changes? A case study", 
OSS 2014, IFIP AICT 427, pp. 234-236, 2014. 

[35] A. Hovsepyan, R. Scandariato and W. Joosen, “Software 
vulnerability prediction using text analysis techniques,” IEEE 
international workshop on security measurements and metrics, 
Lund, Sweden, pp. 710, September 2012. 

[36] B. Shuai, M. Li, H. Li, Q. Zhang and C. Tang, “Software 
vulnerability detection using genetic algorithm and dynamic taint 
analysis,” Consumer Electronics, Communications and Networks 
(CECNet), pp. 589-593, November 2013. 

[37] D. Wu and J. Ren, “Software vulnerability analysis method 
based on adaptive-K sequence clustering,” TELKOMNIKA 
Indonesian Journal of Electrical Engineering, vol. 12, no. 6, 
2014. 

[38] A. E. Hassan, “The road ahead for mining software repositories,” 
in Frontiers of Software Maintenance (FoSM), pp. 48–57, 
October 2008. 

[39] Bonsai, http://www.mozilla.org/projects/bonsai and  
http://mxr.mozilla.org/mozilla, Accessed March 2014. 

[40] Mozilla Foundation Security Advisories (MFSA), 
http://www.mozilla.org/security/announce, Accessed March 
2014. 

[41] Bugzilla, https://bugzilla.mozilla.org, Accessed March 2014. 
[42] Aliases page of Mozilla Firefox web browser, 

http://www.ohloh.net/people, Accessed March 2014. 
[43] Underestand 3.0, Source code analysis and metrics, 

http://www.scitools.com, Accessed March 2014. 
[44] M.W. Fagerland and L. Sandvik, “Performance of five two-

sample location tests for skewed distributions with unequal 
variances,” Contemporary Clinical Trials, Vol. 30, pp. 490–496, 
2009. 

  هانویسزیر
                                                 

 1 Stuxnet 

 2 Duqu 
 3 Flame 

 4 Code Complexity 
 5 Cohesion 

 6 Coupling 
 7 Line Of Code (LOC) 

 8 Code Changes 
 9 Process metric 

 10 Product metric 

 11 Personalized defect prediction 
 12 Confidence-based hybrid defect prediction 

 13 Linus’s law 
 14 Discriminant Analysis 

 15 Peer review 
 16 Vulnerable Code Change 

 17 False positive 
 18 False negative 

 19 Failure 
 20 Logistic Regression 

 21 Accuracy 

 22 Precision 
 23 Taint analysis 

 24 Danger functions 
 25 Module 

 26 Concurrent Versioning System 
 27 Statistical hypothesis testing 

 28 Null-hypothesis 
 29 Alternate-hypothesis 

 30 Skewed 

  

http://www.mozilla.org/en-US
http://www.eclipse.org
http://qt.digia.com
http://vtk.org
http://itk.org
http://www.mozilla.org/projects/bonsai
http://mxr.mozilla.org/mozilla
http://www.mozilla.org/security/announce
https://bugzilla.mozilla.org
http://www.ohloh.net/people
http://www.scitools.com

