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 اغلب بیش از نیمی. آزمون نرمافزار یکی از فعالیتهای اساسی در چرخه حیات توسعه نرمافزار است که نقش مهمی در کیفیت نرمافزار دارد:چکیده
 بدیهی است که خودکارسازی آزمون و بهطور ویژه تولید مورد آزمون که از کلیددیتدری. صرف آزمون آن میشود،از هزینه و زمان توسعه نرمافزار
 از جمله روشهای موفق خودکارسازی آزمون، آزمون مبتنی بر مدل.فعالیتهای ای فرآیند است کمک شایانی در کاهش ای هزینه خواهد داشت
 ازآنجاکه ای ابزارها در اصل برای وارسی مدل طراحی شدهاند نه برای.است که از ابزارهای وارسی مدل نیز برای استخراج موارد آزمون بهره میبرد
 پژوهش های ارائه شده در ای زمینه با چالشهایی اساسی مانند انفجار فضای حالت و تکراری بودن بخدش اعممدی از مدوارد آزمدون،تولید آزمون
 راهکاری مبتنی بر الگوریتم جستجوی پرتو ارائه میکنیم که از روی توصیفات تبدیل گراف مسئله مجموعه آزمون، در پژوهش جاری.روبرو هستند
 بلکه مجموعه آزمونی با پوشش باال و انددازه کدم بدا صدرف بودجده، راهکار پیشنهادی نهتنها چالشهای ذکر شده را بهبود میبخشد.تولید میکند
 مدا آن را بدا آزمدون، بهمنمور ارزیابی راهکار پیشنهادی. پیادهسازی کردهایمGROOVE  ما آن را در ابزار وارسی مدل.زمانی مطلوب تولید میکند
 نتایج آزمدایشهدا روی چنددی مطالعده مدوردی در حدوزه. راهبردهای مبتنی بر جستجو و آزمون تصادفی مقایسه کردهایم،مبتنی بر وارسی مدل
. اندازه مجموعه آزمون و سرعت است، مؤید برتری روش پیشنهادی از نمر میزان پوشش،سیستمهای سرویسگرا
. سیستم تبدیل گراف، الگوریتم جستجوی پرتو، آزمون مبتنی بر مدل، تولید مورد آزمون، آزمون نرمافزار:واژههای کلیدی
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Abstract: Software testing is one of the key activities in software development life cycle that plays an important role in software
quality. More than half of the software development costs and time are often spent on the test. Obviously, the automation of software
testing, especially in generating test cases that is a key activity of this process, will dramatically reduce the costs. Among the
prosperous testing techniques is model-based testing that utilizes model checker tools to automatically extract test cases. However, as
these tools basically designed for model verification, not for test generation, the researches in the testing context are encountered
with some major challenges such as state space explosion problem and duplication of the vast majority of test cases. In this paper, we
propose a novel method using Beam-search algorithm for generating tests from systems specified through graph transformation
specification. The popopsed approach not only improvs the mentioned challenges, but also generates the test suites with high
coverage and low size in a desired time budget. We implemented it in the model checker tool GROOVE. To assess the efficiency of
our approach, we compared it with model checker-assisted testing, search-based testing strategies and random testing. The empirical
results over some case studies in the domain of service-oriented systems confirm it's superiority in terms of coverage size, test suit
size and speed.
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- 1مقدمه
رشد چشمگیر کاربرد نرمافزارها در سیستمهای متنوع ،آزمون نرمافدزار
را به یک مرحله مهم و ضروری در چرخه حیات توسعه نرمافزار مبددل
کرده است [ .]1اما میزان تالشی که صرف تولید یک مجموعده آزمدون
با قابلیت باالی شناسایی خطا میشود هندوز مسدئلهای چدالشبرانگیدز
است .پژوهشها نشان میدهند کده هزینده کلدی آزمدون ،حددود %05
هزینه توسعه است [ .]2ازای رو بدیهی است که خودکارسدازی فرآیندد
آزمون نرم افزار و طبیعتاً تولید خودکار مورد آزمون بهعنوان یک بخدش
کلیدی از ای فرآیند ،تأثیر به سدزایی در بهینده سدازی فرآیندد آزمدون
خواهد داشت [.]9
روش های مختلفدی بدرای طراحدی مدوارد آزمدون وجدود دارد کده
میتوان آنها را به دو روش جعبه سدفید (آزمدون سداختاری) و جعبده
سیاه (آزمون عملکدردی) تقسدیمبنددی کدرد [ .]1در رویکدرد جعبده
سفید ،کد برنامه برای طراحی آزمون استفاده مدیشدود و بدا مکانیسدم
داخلی یک سیستم سروکار داریم درحالیکده در رویکدرد جعبده سدیاه
فقط روی خروجی های سیستم تحت آزمون تمرکز میشود .اید روش
که مبتنی بر مشخصات نیازمندیها است نیازی به اجرای کدد نددارد و
مددیتوانددد بدده شناسددایی هرگوندده ابهددام و ناسددازگاری در مشخصددات
نیازمندیها کمک کند.
از جمله راهکارهای جعبه سیاه ،میتوان به آزمون مبتنی بدر مددل
( )MBTاشاره کرد که سالهاست در پژوهشهای صنعتی و دانشگاهی
مورد استفاده قرار گرفته است [ .]9ای راهکار ،با تحلیل مدل سیسدتم
تحت آزمون و در نمر گرفت معیدار پوشدش  ،قدادر اسدت بدهصدورت
سیستماتیک موارد آزمونی تولید کند که ویژگیهای خاصی از مددل را
میپوشاند.
وارسی مدل [ ،]0یکی از راهبردهای شدناختهشدده و پرکداربردی
است که  MBTاز آن برای استخراج خودکار دنبالههدای مدورد آزمدون
بهره میگیرد .در ای روش اهداف آزمون بهصورت ویژگیهدایی فرمدال
بیان می شوند و ابزار وارسی مدل با تولید کل فضای حالدت بده یدافت
مسیری جهت اثبات یا نقد آن ویژگدی مدیپدردازد .چندی مسدیری
بهخوبی میتواند معرف یک مورد آزمون باشد [ .]1علیرغم موفقیتها،
از جمله چالش های اصلی ای ابزارها ،مسئله انفجار فضای حالت است
که در آن با افزایش اندازه فضای حالدت ،وارسدی ممکد اسدت بسدیار
زمان بر و یا حتی به دلیل کمبود حافمه غیرممک باشدد [ .]8مشدکل
دیگر ای راهکار تولید آزمون ،تکدراری بدودن درصدد زیدادی از مدوارد
آزمون تولید شده است .بسیاری از موارد آزمون ،پیشوند یکسانی دارند
و به میزان پوشش مجموعه آزمون ،کمکی نمیکنند [.]1
هدف از پژوهش جاری ،ارائه راهحلی برای بهبود چالشهای موجود
در راهکارهای تولید آزمون مبتنی بر وارسی مدل است .بهمنمور مقابله
با مشکل انفجار فضای حالت باید دنبال روشهدایی باشدیم کده فضدای
حالت سیستم را بهطور هوشمندانه پیمایش میکنند .پژوهشهای ارائه
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شده [ ]15 ،4نشان میدهند که بهرهگیری از راهکارهای فرامکاشفهای
[ ]11در وارسی مدل سیستمهای بدزر و پیچیدده جهدت مقابلده بدا
مسئله انفجار فضای حالت مؤثر هستند.
ماهیت الگوریتم جستجوی پرتو بدی صورت است که محاسبات را
کاهش میدهد و درنتیجه زمان جستجو نیز کاهش مییابدد؛ همچندی
مصرف حافمه آن نسبت به الگوریتم های دیگدر جسدتجو کمتدر اسدت
[ .]12با توجه به ای مزایا می تدوان از اید الگدوریتم در تولیدد مدوارد
آزمون بهره گرفت زیرا با صرف زمان کمی میتوان به تولیدد مجموعده
آزمون پرداخت ،درحالیکه الگدوریتمهدای جسدتجوی دیگدر بده زمدان
بیشتری نیاز دارند و زمان تولید موارد آزمون یکی از معیارهای ارزیابی
روشهای مختلف تولید موارد آزمدون اسدت .همچندی مسدئله انفجدار
فضای حالت را با تکیده بدر اید موضدوع کده مصدرف حافمده در اید
الگوریتم نسبت به سایر روشها کمتر است ،میتوان تا حدودی بهبدود
داد .ازای رو ،ما از الگوریتم جستجوی پرتو جهت هدایت فضای حالت
به سمت تولید مجموعه آزمونهایی بدا میدزان پوشدش بداالتر و انددازه
کمینه نسبت به راهکارهای موجود استفاده میکنیم .راهکار پیشنهادی
از ویژگی های مدل سازی و شبیهسازی ابزارهای وارسی مددل اسدتفاده
میکند که آن را در ابزار وارسی توصدیفات تبددیل گدراف GROOVE
[ ]19پیادهسازی کرده ایم و با اسدتفاده از چنددی مطالعده مدوردی در
حوزه سیستم های سرویس گرا به بررسدی نتدایج پدرداختیم .همچندی
به منمور ارزیابی راهکار پیشنهادی الگوریتم هدای تولیدد مدورد آزمدون
مبتنی بر وارسی مدل و تصادفی نیز پیادهسازی شده است .الگوریتمهدا
بر اساس فاکتورهای متعددی مانندد میدزان پوشدش ،انددازه مجموعده
آزمون و سرعت مقایسه شدهاند .نتایج آزمایش هدا مؤیدد آن اسدت کده
راهکار پیشنهادی نسبت به راهکارهای تولید آزمون رایج مانند آزمدون
مبتنی بر جستجو و آزمون مبتنی بر وارسی مدل از نمر میزان پوشش،
اندازه مجموعه آزمون و زمان تولید موفق عمل کرده است.
در ادامه در بخش  2به معرفی کارهای مرتبط در زمینه تولید مورد
آزمون میپردازیم .در بخش  9تعاریف و مفاهیم بنیادی مقالده را شدرح
میدهیم .بخش  9به ارائه راهحل پیشنهادی اختصدا دارد .در بخدش
 0نتایج و ارزیابی روش پیشنهادی نسبت به سدایر راهکارهدای موجدود
آمده است .در بخش  1نتیجهگیری و نیز پیشنهاداتی برای کارهای آتی
مطرح میشود.

- 2کارهای مرتبط
الگوریتم جستجوی پرتو را میتوان بدرای تولیدد بهینده مدوارد آزمدون
مبتنی بر کد استفاده کرد .برای نمونه [ ]14از الگوریتم جستجوی پرتو
به همراه یک جدول راهنما که شامل دادههای خاصی از اجدرای قبلدی
است استفاده میکند .ای روش فضدای حالدت را کداراتر از روش هدای
موجود جستجو می کند و نتایج نیز نشان میدهند که میتواندد میدزان
پوشش را بیش از  %25بهبود دهد.
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با بهینهسازی ترتیب اجرای موارد آزمون ،کارایی آزمون ندرمافدزار
باال میرود ،بنابرای شیوههای اولویدتبنددی نقدش مدؤثری در آزمدون
نرمافزار دارند .در پژوهش [ ]10الگوریتم جستجوی پرتو محلدی بدرای
اولویت بندی موارد آزمون استفاده شده است که ای راهکار مجموعهای
از موارد آزمون را دریافت کرده و با استفاده از معیارهدایی ،دنبالدهای از
موارد آزمون اولویتبندی شده را تولید میکند.
در پژوهش [ ]11از توصیفات تبدیل گراف به منمدور تولیدد مدورد
آزمون بهره گرفته است که بهمنمور بهینهسدازی فرآیندد تولیدد مدورد
آزمون و هدایت هوشمند فضای حالت از الگدوریتمهدای فرامکاشدفهای
مانند الگوریتم خفاش ( )BATو الگوریتم جسدتجوی نیدروی گرانشدی
( )GSAاسددتفاده کددرده اسددت .در بخددش ارزی دابی بدده مقایسدده روش
پیشنهادی با ای پژوهش خواهیم پرداخت .تا جایی که مدیداندیم جدز
پژوهش [ ]11هنوز کاری در زمینه تولید مورد آزمون ارائه نشده اسدت
که بهصورت مستقیم از توصیفات تبدیل گراف استفاده کند.
یکددی از مدددلهددایی کدده نحددو آن مشددابه ای د توصددیفات اسددت و
تالشهایی برای تولید آزمون از آن صورت گرفته ،مدل توافق گرافیکی
است که جزء مدلهای  UMLمحسوب میشود .بدهعندوان مثدال در
[ ]18از مدل توافق گرافیکی برای تولید مورد آزمون از وب سرویسهدا
استفاده شدده اسدت .در اید روش کده از ابدزار تبددیل گدراف AGG
استفاده میکند ،با دریافت عملیات سدرویسهدا در قالدب توافدقهدای
گرافیکی ،وابستگی و تدداخل میدان آنهدا بده صدورت ایسدتا محاسدبه
میشدود .سدپس بدا پیمدایش خدود گدراف وابسدتگی و تدداخل ،ابتددا
دنبالههایی از فراخوانی قوانی تولید می شود و پس از آن بدا توجده بده
حالت اولیه داده شده ،اگر قابل اجرا باشند بهعنوان یدک مدورد آزمدون
گزارش میشوند .در طی بررسی اجراپذیر بودن ای دنبالهها ،هر یالی از
گراف وابستگی که برای اولی بار پیمدایش مدیشدود ،ذخیدره شدده و
سپس به عنوان میزان پوشش آن دنبالده گدزارش مدیشدود .در بخدش
ارزیابی ای کار مشخص نیست موارد آزمون تولید شده به چده میدزان،
معیارهای در نمر گرفته شده از مدل را پوشدش دادهاندد .بدهعدالوه ،در
مورد کارایی روش هم بحثی صورت نگرفته اسدت .چدون در اید روش
دنبالهها بهصورت ایستا تولید میشدوند ،بده دسدت آوردن یدک دنبالده
اجراپذیر که یک معیار وابستگی و یا مخصوصاً یک معیار تدداخل را بده
ای شیوه پوشش دهد کار بسیار مشکلی اسدت؛ ازاید رو ،اید امکدان
وجود دارد که موارد آزمون تولید شده با ای روش ،پوشش مناسدبی از
معیارها را فراهم نکنند.
در [ ]11نیز از توافدقهدای گرافیکدی بدرای تولیدد مدورد آزمدون
استفاده شده است؛ در ابتدا آنها را به زبان برنامهریزی تعریدف دامنده
( )PDDLتبدیل و سپس از ابزارهای برنامهریزی بدرای تولیدد مدوارد
آزمون بهره گرفتدهاندد .ورودی اید ابزارهدا متندی اسدت و بدر مبندای
گزارههای منطقی کار میکنند .بدا دریافدت مشخصدات دامنده مسدئله،
حالت شروع و یک هدف ،ای ابزارها بهصدورت مکاشدفهای دنبالدهای از
فراخوانیها را که به آن هدف منتهی میشوند برمیگردانندد .در اینجدا،
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هدف پیدا کردن یک دنباله فراخوانی از حالت اولیه سیستم به ازای هر
یک از توافقها است .نتیجده ارزیدابی اید بدوده اسدت کده اسدتفاده از
راهکارهای مکاشفهای ای امکان را میدهد که بدون تولید کامل فضای
حالت ،فقط بخشی از آن را تولید کنند و به ای شیوه میتدوان مسدئله
انفجار فضای حالت که در وارسی مدل رخ میدهد و مانع از تولید مورد
آزمون است را بهبود بخشید .در ای کار نیز معیاری برای انتخاب موارد
آزمون ارائه نشده است؛ بهعالوه ارزیدابی مناسدبی نیدز صدورت نگرفتده
است.
در زمینه تولید مورد آزمون با استفاده از معیار پوشش جریان داده
کارهای متعددی صورت گرفته است که بیشتر آنهدا از کدد ندرم افدزار
برای استخراج موارد آزمون استفاده میکنندد .در پدژوهش [ ]14بدرای
تولید خودکار موارد آزمون از الگوریتم رقابت استعماری استفاده کدرده
است که در ای پژوهش تابع شایستگی جدیدی طراحی شده است که
ای تابع در واقع میزان پوشدش مسدیرهای غیرتکدراری گدراف جریدان
کنترلی نرم افزار را مورد توجه قرار میدهد .نتایج نشدان مدیدهدد کده
راهکار پیشنهادی آن ها در مقایسه با الگوریتم های دیگر مانند الگوریتم
ژنتیک و الگوریتم پرندگان و همچنی در مقایسده بدا اسدتفاده از تدابع
شایستگیهای دیگر موفق عمل کرده است.
پژوهش [ ]25نیز رویکرد جدیددی بدرای تولیدد مدوارد آزمدون در
سیستمهای شئگرا برای آزمون جامعیت ارائه میدهد .کارهدای کمدی
در زمینه آزمون جامعیت به خاطر مشکل انفجدار فضدای حالدت انجدام
شده است .در پژوهش ارائه شده از تحلیل تعریدف اسدتفاده بدهمنمدور
کاهش فضای جستجو استفاده میکند و در نهایدت تدوالی از متددها را
تولید مدیکندد .درخدت آزمدون براسداس مسدیرهای تعریدف اسدتفاده
گسترش می یابد .ای راهکار در مقایسده بدا آزمدون تصدادفی عملکدرد
بهتری دارد ،زیرا در آزمون تصادفی طول موارد آزمون باید ثابت در نمر
گرفته شود درحالیکه طول موارد آزمون با توجده بده نمدایش درختدی
میتواند متغیر باشد و به اهداف پوشش بستگی دارد.
در پژوهش [ ]21از الگوریتم پرندگان برای تولیدد خودکدار مدوارد
آزمون استفاده شده است که در آن معیار جریدان داده بدرای سدنجش
موارد آزمون بهکار گرفته شده است .درنهایت راهکار خود را با الگوریتم
ژنتیک مقایسه میکند و نتایج نشان میدهد که الگدوریتم پرنددگان بدا
تولید تعداد نسل کمتری به میزان پوشش بیشتری میرسد.

 3ت-عاریف و مفاهیم بنیادی
- 1- 9توصیفات تبدیل گراف
سیسددتم تبدددیل گددراف ( ]29 ،22[ )GTSی دک زبددان مدددلسددازی
ریاضیوار است که در توصدیف پیکربنددی و رفتدار سیسدتمهدای پویدا
قابلیتهای مناسبی دارد .توصیفات تبدیل گراف ،با یک  9تایی تعریدف
میشوند GTS = (TG, HG,R) :که در آن  TGگراف ندوع  HG ،گدراف
میزبان و  Rنیز مجموعهای از قوانی است [.]29
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 گراف نوع ،یک نمایش کلی از سیستم است و بهعنوان فرامدل نیز
شناخته میشود.
 گراف میزبان ،نشاندهندده وضدعیت اولیده سیسدتم اسدت و بایدد
نمونهای از گراف نوع باشد.
 یک قانون تبدیل ،از دو گراف کده هدر دو هدمریخدت گدراف ندوع
هستند تشکیل مدیشدود .یکدی مربدو بده بخدش سدمت چد
) (LHSو دیگری مربو به بخش سمت راست ) (RHSاسدت
که با گراف سمت چ (بهصدورت جزئدی) همپوشدانی دارد .یدک
قانون ممک است دارای شرایط کاربرد منفی ) (NACباشد کده
در واقع اجرای یک قانون را محدود میسازد.
به عنوان مثالی از یدک سیسدتم تبددیل گدراف ،سدرویس مددیریت
مهمانان هتل را در نمر بگیرید .مهمانی که ثبتنام کرده است ،میتواند
یک اتاق موجود را رزرو کند .وقتی مهمان اطدالع مدیدهدد کده قصدد
تصفیه حساب دارد بهصورت خودکدار ،مبلد صدورت حسداب او کسدر
میشود .شکل  1گراف نوع ،میزبان و یکدی از قدوانی اید سیسدتم را
نشان میدهد که در ابزار  ،GROOVEمدلسازی شده است.

تولید مورد آزمون مبتنی بر مدل . . .

در یک سیستم تبدیل گراف با اجرای هدر قدانون ،حالدت جدیددی
ایجاد میشود که نشاندهنده وضدعیت جدیدد سیسدتم اسدت .فضدای
حالت ،شامل مجموعدهای از اید حداالت و انتقدال بدی آنهدا اسدت.
برچسب هر انتقال (گذر خروجی از یک حالت) نام قانون مربوطه اسدت
و به هرکدام یک شماره نیز اختصا مییابد .شکل  2یک فضای حالت
فرضی را نشان میدهد (نام قدوانی نشدان داده نشدده اسدت) .در اید
شددکل ،دنبالدده شددماره گددذر قددوانی (از سددمت چد ) ][2، 5، 1، 1، 5
مسیری است به طول  0که بهصورت رنگی مشخص شده است .جددول
 1نیز دنباله فراخوانی قوانی معادل با اید مسدیر را نشدان مدیدهدد.
مشاهده می شود که قوانی می توانند پارامتر ورودی داشته باشدند کده
مقادیر آنها با اجرای قوانی و یا از گراف میزبان تعیی میشود.

الف) گراف نوع
شکل  :2یک فضای حالت فرضی.
جدول : 1دنباله فراخوانی قوانی معادل با مسیر رنگی در شکل (.)2

ب) گراف میزبان

شماره گذر

فراخوانی قانون

2

)”BookRoom(1, “Joachim Wegener

5

)OccupyRoom(1, “Joachim Wegener”, 1023

1

)UpdagteBill(1023, 200000

1

)ClearBill(1023

5

)Checkout(1, “Joachim Wegener”, 1023

- 2- 9معیار پوشش جریان داده

ج) قانون

شکل  :1سیستم تبدیل گراف سرویس مدیریت مهمانان هتل.

Serial no. 87

ازآنجاکه تعداد مدوارد آزمدونی کده از سیسدتمهدای ندرم افدزاری قابدل
استخراج است عموماً بسیار زیاد است و هزینه اجرای تمدام آنهدا بداال
است ،می توان معیارهایی تعریف کرد و صرفاً بده تولیدد مدوارد آزمدونی
پرداخت که ای معیارها را پوشش میدهند.
یکی از کاراتری معیارهای پوشش ،معیار پوشش جریان داده است
[ .]20ای معیار ،یک مجموعه آزمون را در صورتی مناسب میداند کده
در گراف کنترل جریان مسیری از تعریف یک متغیر تدا اسدتفاده از آن
متغیر امتداد داشته باشد بهنحویکه در ای مسدیر تعریدف مجدددی از
آن متغیر نباشد (مسیر عاری از تعریف) .معیار پوشدش جریدان داده از
ای نکته برگرفته شده است که در برنامههای نرمافزاری تعدداد زیدادی
متغیر تعریف می شوند و اگر مقدار یک متغیر بدد محاسدبه شدود تنهدا
زمانی آشکار می شود که از آن در جایی از برنامه استفاده شود .تحلیدل
جریان داده به رابطه بی تعریف متغیرهدا ) (defو اسدتفاده از آنهدا
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) (useمی پردازد که همدان روابدط تعریدف اسدتفاده ) (def-useنامیدده
میشود [.]20
در توصیفات تبدیل گراف ،قوانی سیستم ممک است بدا یکددیگر
رابطه وابستگی یا تداخل داشته باشند .فرض کنید  R1و  R2دو قدانون
از یک سیستم تبدیل گراف باشند .تعداریف  1و  2شدرایط مربدو بده
وابستگی یا تداخل هر زوج قانون را نشان میدهند.
تعریف  .1با برقراری هر یک از شرایط زیر میگوییم قانون  R1به قانون
 R2وابسته است و ای وابستگی را بهصورت  R2≺R1نمایش میدهدیم
[:]18
 حداقل یک یال یا گره از  LHSقانون  ،R1توسط  RHSقدانون R2
اضافه شود.
حداقل یک یال یا گره از  NACقانون  ،R1توسط  RHSقانون R2

حذف شود.
تعریف  .2با برقراری هر یک از شرایط زیر میگوییم قانون  R1با قانون
 R2تداخل دارد و آن را بهصورت  R1↗R2نمایش میدهیم [:]18
 حداقل یک یال یا گره از  LHSقانون  ،R1توسط  RHSقدانون R2
حذف شود.
 حداقل یک یال یا گره از  NACقانون  ،R1توسط  RHSقانون R2
اضافه شود.
شکل  9گراف جریان داده مربو به مثال مدیریت مهمانان هتل را
نشان میدهد .در ای گراف ،گرهها همان نام قوانی هستند و یالها نیز
روابط وابستگی (با نماد ≺) یا تداخل (با نماد ↗) بدی آنهدا را نشدان
میدهند .بهعالوه ،در ابتدا و انتهدای هدر یدال برچسدبی ( : Rخوانددن
( : C ،)Readایجاد ( : U ،)Createبدهروزرسدانی ( : D ، )Updateحدذف
( ))Deleteقرار دارد که نحوه مشارکت گرههای متصل بده اید یدال را
نشان میدهد .برای نمونه ،قانون  OccupyRoomبه قانون bookRoom
وابسته است به ای صورت که قانون  bookRoomحداقل یدک یدال یدا
گره را ایجاد میکند که قانون  OccupyRoomبدرای اجدرا شددن آن را
میخواند.
پوشش یال های گراف جریان داده میتواند بهعنوان معیار پوشدش
در تولید مورد آزمون در نمر گرفته شود .جدول  2فهرست معیارهدایی
که در ای مقاله در نمر گرفتهایم را نشان میدهد .ای معیارهدا روابدط
وابستگی بی قوانی تبدیل گراف را پوشش میدهند.
با توجه به آنچه در باال گفتیم ،بده کمدک معیارهدای جریدان داده
میتوانیم فهرست اهدداف آزمدون مسدئله را اسدتخراج کندیم .مدثالً در
سیستم مدیریت مهمانان هتل اگدر معیدار پوشدش جریدان داده معیدار
شماره  1باشدد ،زوج قدانون ( )bookroom, occupyRoomیدک هددف
آزمون است.
- 9- 9الگوریتم جستجوی پرتو
الگوریتم جستجوی پرتو [ ]21یکی از الگوریتمهای فرامکاشفهای است
که گراف را با استفاده از رأسهایی که در یک مجموعه خا  ،احتمدال
وجود بیشتری دارند میپیمایدد .در واقدع اید جسدتجو حالدت بهینده

Serial no. 87
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الگوریتم جستجوی اول سطح است که حافمه مدورد نیداز را کداهش
میدهد.
الگوریتم جستجوی اول سطح ،پیدا کردن کمتری فاصله بی رأس
شروع و پایان را در گراف بیوزن تضمی میکند ولی برای جستجو در
فضاهای بزر ای کار تقریباً غیرعملی اسدت چدرا کده حافمده بسدیار
زیادی مصرف میکند و ممک است قبل از اید کده بده جدواب برسدد
حافمه پر شود.

شکل  :9بخشی از گراف جریان داده مثال سرویس مدیریت مهمانان هتل
[.]11
جدول :2انواع معیارهای پوشش توصیفات تبدیل گراف.
معیار

نوع وابستگی

1

Create-Read

2

Create-Delete

9

Create-Update

9

پوشش تمام وابستگیها (ترکیب معیارهای 1و 2و )9

حافمه صرفهجویی کندد یدک تدابع h

الگوریتم پرتو ،برای اینکه در
برای پیشبینی هزینه رسیدن به رأس مدوردنمر از رأس داده شدده در
نمر میگیرد .همچنی از یک پارامتر به ندام ( kعدرض پرتدو) اسدتفاده
میکند که نشاندهنده تعدداد رأسهدایی اسدت کده در هدر مرحلده از
الگوریتم جستجوی اول سطح ذخیره شده اسدت .بندابرای زمدانی کده
الگوریتم جستجوی اول سطح همه رأسهای مرزی را ذخیره مدیکندد
الگوریتم پرتو فقط  kرأس با بهتری مقدار در هر مرحله از جسدتجو را
ذخیره میکند .ایده اصلی اید اسدت کده تدابع  hبده الگدوریتم اجدازه
میدهد که رأسهایی انتخاب شوند که مسیر را به سدمت رأس مقصدد
راهنمایی کنند و پدارامتر  kباعد مدیشدود کده الگدوریتم فقدط اید
رأسهای مهم را ذخیره کند و از پر شدن حافمده قبدل از رسدیدن بده
هدف جلوگیری کند .شبه کد الگوریتم جستجوی پرتو در شکل  9آمده
است.

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 49, no. 1, spring 2019

 / 991مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،94شماره  ،1بهار 1941

- 9- 9تولید مورد آزمون به کمک وارسی مدل
وارسی مدل یک روش خودکار و دقیق برای تأیید و یا رد سیستمهدای
نرمافزاری است .ای روش با دریافت یک توصیف رسدمی از سیسدتم و
نیز یک ویژگی بهمنمور وارسی ،تمام حالتهای ممک از یک سیسدتم
که فضای حالت نامیده میشود را تولید کدرده ،سدپس بدهطدور جدامع
حاالت قابل دسترس را بهمنمور وارسی ای ویژگی بررسی میکند.

تولید مورد آزمون مبتنی بر مدل . . .

( یک هدف آزمون باشد که ای هدف در پارامتر  cقدرار
)
مدددیگیدددرد .بدددرای اید د منمدددور ،فضدددای حالدددت بدددرای وارسدددی
(! Gکه در پارامتر  fتعریف شده است،
X
خصوصیت )
جستجو می شود (خط  .)1اگر ای ویژگدی بدرآورده شدود و یدا انفجدار
فضای حالت رخ دهد هدف آزمون فعلی را بهعنوان یک هدف غیرقابدل
آزمون عالمت زده و یکی دیگر از اهداف را انتخاب میکنیم (خطو 8
تا  .)4در غیر ای صورت ،وارسیکننده مددل یدک مسدیر مثدال نقد
تولید میکند (خط  .)11اگر ای مسیر با توجده بده متغیدر  eعداری از
تعریف باشد به مجموعه آزمون  Tاضافه میشود و هر مورد آزمون  tدر
 Tکه ای دنباله تمام اهداف آن را پوشش دهدد از  Tحدذف مدیشدود
(خطو  12تا  .)25اگر مسیر عداری از تعریدف نباشدد ،تدا زمدانی کده
بودجه جستجو موجود باشدد جسدتجوی فضدای حالدت بدرای وارسدی
ویژگی فعلی ادامه مییابد( .خطو  0تا .)22

شکل  :9شبه کد الگوریتم جستجوی پرتو [.]20

در وارسی مدل ،سیستم و ویژگیها باید با زبان مدل سازی رسمی
توصیف شوند (برای مثال منطق زمانی  .( LTLیکدی از مزایدای اید
روش تولید مثال نق است که برای استخراج خودکار دنبالههای مورد
آزمون میتوان معیارهای آزمون را در قالب ویژگیهدای منفدی تعریدف
کرد و از توالی ایجاد شده از مثال نق اید ویژگدیهدا بدرای سداخت
دنبالههای آزمون استفاده کرد [ .]28برای نمونه فرض کنید که پوشش
( یک هدف آزمون مبتنی بر جریان داده است کده
زوج )
در آن  dحالتی است که با اجرای قانون  rule1بهدستآمده و یدال  eرا
ایجاد میکند u .حالتی است که با اجرای قانون  rule2بهدسدتآمدده و
یال  eرا استفاده میکند .رابطه ( )1یک ویژگی فرمدال منفدی را بدرای
هدف آزمون فوق با استفاده از منطق زمانی  LTLنشان میدهد کده در
آن  dو  uبه ترتیب گرههایی از گدراف جریدان داده هسدتند کده در آن
متغیر  eتعریف و استفاده میشود( G ،همیشه)( X ،زمدان آیندده) و U
(تا) را نشان میدهد.
(!G
)
( )
ای رابطه به ای معنی است که در کل فضای حالدت هدیم مسدیر
عاری از تعریفی از گره  dبه گره  uوجود ندارد .اگر وارسیکنندده مددل
مثال نقضی برای آن مشاهده کند مسیر مربوطه را نشان میدهد.
متأسفانه ،در ابزار  GROOVEنمدیتدوان یدک ویژگدی مربدو بده
جریان داده را وارسی کرد .برای مقایسه رویکرد خدود بدا تولیدد مدورد
آزمون مبتنی بر وارسی کننده مدل ،مراحل الگوریتم شدکل  0را اجدرا
کردیم .ای الگوریتم برای هر هدف آزمون که تاکنون توسدط مجموعده
آزمون پوشش داده نشده با توجه به بودجده جسدتجو ،بده دنبدال یدک
مسیر عاری از تعریف (مورد آزمون) میگردد .فرض کنید پوشدش زوج
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شکل  :0شبه کد الگوریتم تولید مورد آزمون مبتنی بر وارسی مدل.

- 0- 9تولید مورد آزمون تصادفی
آزمون تصادفی [ ،]21یک روش مبتنی بر جستجو و از اساسدیتدری و
مشهورتری روشهای آزمون است که به ویژه برای ارزیابی کارایی سایر
راهکارهای آزمون به کار میرود .در اید روش ،تدا زمدانی کده اهدداف
آزمون برآورده شود و یا بودجه آزمون تمام شدود مدوارد آزمدون کدامالً
بهصورت تصادفی تولید میشوند .آزمون تصادفی زمانی کده راهحدل در
بخش کوچکی از فضای حالت قرار دارد نتایج بسیار ضعیفی دارد .افزون
بر ای  ،معموالً منجر به تولید تعداد زیادی مورد آزمدون بدا طدول بداال
میشود که اجرای آنها مقرون بهصرفه نیست.

- 9راهکار پیشنهادی
برای بهبود بخشیدن به چالشهای تولید آزمون مبتنی بر وارسی مدل،
مسئله تولید مورد آزمون را به کمک الگوریتم جستجوی پرتو بده یدک
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- 9- 9راهکار پیشنهادی برای تولید مورد آزمون

مسئله بهینهسازی تبدیل کردهایدم (شدکل  .)1در راهکدار پیشدنهادی،
توصیفات تبدیل گراف را بهعنوان مدل سیستم تحدت آزمدون در نمدر
میگیریم .هر قانون موجدود در اید توصدیفات مدیتواندد معدرف یدک
سرویس در سیستمهای مبتنی بر معماری سدرویسگدرا ،یدک تدابع در
سیستمهای شئگرا و یا یک رخداد در سیستمهای تعداملی یدا ایمندی
بحرانی باشد.

شکل  8طرح کلی راهکار پیشنهادی مدا را نشدان مدیدهدد .بدهعندوان
ورودی ،توصیفات تبدیل گراف ،معیدار پوشدش ،حدداکثر تعدداد مدوارد
آزمون ،حداکثر طول موارد آزمون و نیز عدرض پرتدو از کداربر دریافدت
می شود .خروجی نیز مجموعه آزمونی با بیشدتری پوشدش و کمتدری
اندازه است .مراحل ای راهکار بدی شرح است:
 .1در آغاز ،با در نمر گرفت مدل توصیفات تبدیل گراف ،گراف
جریان داده را بهصورت ایستا به دست میآوریم و اهداف
آزمون مربو به معیار پوشش درخواستی را استخراج میکنیم
(مطابق بخش .)2-9
 .2در ادامه ،الگوریتم جستجوی پرتو ضم مقدداردهی اولیده بده
پارامتر خود ،حالدت شدروع را بدهعندوان مسدیر اولیده در نمدر
میگیرد و سپس همسایههای حالت فعلدی را بده مسدیر فعلدی
اضافه میکند که حاصل آن مجموعهای از مسیرها است .حاال،
فهرستی از اهداف آزمونی که توسط هر یک از مسیرها قابل
پوشش است محاسبه و ذخیره میشود (مطابق بخش .)2-9
اندازه ای فهرست ،معرف میزان شایستگی آن مسیر (مورد
آزمون) است (مطابق تعریف (.))9
 .در ای مرحله ،اگر طبق تعریف  9به پوشش  %155دست یافته
باشیم و یا حداکثر طول موارد آزمون حاصل شده باشد به گدام
 0مددیرویددم .در غی در ای د صددورت مددوارد آزمددون بددر اسدداس
شایستگی ،مرتب نزولی میشوند و بهاندازه عرض پرتو بهتدری
مسیرها را ذخیره میکنیم و باقی آنها را نادیده میگیریم.

- 1- 9نحوه نمایش راهحل
در الگوریتم پرتو ،هر راهحل مسئله (یک مورد آزمون) را بهصورت یدک
آرایه از اعداد صحیح کدگذاری میکنیم .هر یک از ای اعدداد نمایدانگر
شماره گذر قانون خروجی از یک حالت در فضای حالت گراف است که
می تواند از بازه ( )0,Nانتخاب شود .متغیر  Nحداکثر تعداد گذر قدانون
خروجی از یک حالت در کل مسئله است و از آنجا که ای مقدار بدرای
هر مسئله متفاوت است مقدار آن را بهمدرور زمدان کده فضدای حالدت
کاوش میشود در صورت نیاز بهروزرسدانی مدیکندیم .قبدل از نمدایش
موارد آزمون نهایی به کاربر بهجای اعداد صحیح موجدود در هدر مدورد
آزمون برچسب فراخوانی قدانون مربدو بده آن گدذر خروجدی را قدرار
میدهیم (مانند جدول  .)1بهعالوه اگدر آن قدانون پدارامتر ورودی هدم
داشته باشد ابزار  GROOVEای مقادیر را در اختیار ما قرار مدیدهدد.
ای مقادیر یا از گراف میزبان مهیا میشوند و یا بهواسطه اجرای قوانی
به دست میآیند.
- 2- 9تابع شایستگی
در الگوریتم جستجوی پرتو شایستگی هر راهحل  tبه کمک تدابع  Fدر
تعریف ( )9سنجیده میشود.
تعداد موارد آزمون
تعریف (:)9

تعداد اهداف پوشش یافته
)F(t
آزمون=
مجموعه آزمون
پوشش
تعداد اهداف پوشش یافته توسط موردمیزان
تعداد کل اهداف

برای تشخیص اهداف پوشش یافته توسط یک مورد آزمون ،مطابق
شبهکد ارائه شده در شکل  1عمل میکنیم .برای هدر مدورد آزمدون ،t
ابتدا فضای حالت را کاوش میکندیم ) .EPath(tهدر دو زوج متدوالی از
فراخوانی قوانی موجود در اید مسدیر کداوش شدده ) (d,uرا در نمدر
میگیریم .اگر زوج ) (d,uجزء اهداف آزمون پوشش نیافته اسدت (خدط
 ،)1بسته به اینکه معیار پوشش چه باشد حاالت زیر بررسی میشود:
 معیار  :1اگر بی عناصر ایجاد شده توسط گذر قدانون  dو عناصدر
خوانده شده توسط گذر قدانون  uاشدتراکی وجدود داشدت هددف
آزمون جاری پوشش یافته است (خط .)1
 معیار  :2اگر بی عناصر ایجاد شده توسط گذر قدانون  dو عناصدر
حذف شده توسط گذر قانون  uاشتراکی وجود داشت هدف آزمون
جاری پوشش یافته است (خط .)11
 معیار  :9اگر بی عناصر ایجاد شده توسط گذر قدانون  dو عناصدر
بهروز شده توسط گذر قانون  uاشتراکی وجود داشت هدف آزمون
جاری پوشش یافته است (خط .)19
 معیار  :9ترکیب حاالت  2 ،1و  9انجام میشود.
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تعریف (:)9

 .9الگوریتم پرتو ،برای هدر مسدیر ذخیدره شدده  ،tهمسدایههدای
آخری حالتش را به مسیر فعلی اضافه میکندد کده حاصدل
آن مجموعهای از مسیرها اسدت .فهرسدت اهدداف پوشدش
یافته مسیر  tبه تمام مسیرهای منتج از آن ،اضافه میشدود.
سپس برای هر مسیر صرفاً بررسی میشود که آیا حالت آخر
آن یعنی موجب پوشش اهداف آزمون جدیدی می شدود یدا
خیر .در صورت یافت چنی اهدافی ،آنها را به فهرست اهداف
پوشش یافته مسیر اضدافه مدیکندیم .دسدتاورد اید روش،
کاهش چشمگیر میزان پردازش و نیاز به ذخیدرهسدازی اسدت.
برای بررسی شر خاتمه به مرحله  9برمیگردیم.
 .0مسیرهای ذخیره شده ،مجموعه آزمون ما را تشکیل میدهندد.
در ای مرحله با حفظ میزان پوشش ،اگر مورد آزمدونی وجدود
دارد که تمام اهداف پوشش یافته آن بهوسیله یک مورد آزمون
دیگر از ای مجموعه قابل پوشش است ،آن را حذف میکندیم.
سپس از هر مورد آزمون ،تنها یک دنباله فراخوانی با شدروع از
ابتدای آن تا جایی که حاوی اهدداف پوشدش باشدد اسدتخراج
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میشود .در اید مرحلده ،یدک مجموعده آزمدون بدا بیشدتری
پوشش ،کمتری تعداد و کمتری طول مدورد آزمدون خدواهیم

تولید مورد آزمون مبتنی بر مدل . . .

داشت که ای همان هدف ما از انجام پژوهش جاری است.
;Input: Test suite T , Coverage criterion D
;Output: Fitness value F

;Let O be the test objectives, including all dependent pairs of rules with respect D
;Let C be the covered objectives. At first, it is empty
For each test case t in T
;Let EPath(t) be the explored path by t
)For each subsequent pair of rule transitions (d, u), namely p, in EPath(t
If p ∈ O and p ∉ C
If D equals to Create-Read
; If d.addedHostEntities ∩ u.readHostEntities ≠ ∅ Then Add p to C
Else If D equals to Create-Delete
;If d.addedHostEntities ∩ u.removedHostEntities ≠ ∅ Then Add p to C
Else If D equals to Create-Update
;If d.addedHostEntities ∩ u.updatedHostEntities ≠ ∅ Then Add p to C
End
End
End
End
;|F ← |C
;Return F

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:

شکل  :1شبه کد تابع شایستگی.

شکل  :8طرح کلی راهکار پیشنهادی.

همراه تحلیلهای آمداری چدام مدیکندد .بدهعندوان مطالعده مدوردی،
توصیفات تبدیل گراف سه سیستم سرویسگرا که فضای حالت بزرگدی
دارند را انتخاب کردیم :سیستم ردیابی خطای نرمافدزار [ ،]24سیسدتم
آژانس مسافرتی [ ]95و سیستم فروشگاه آنالی [ .]91نتایج حاصل از
آزمایش ها را با سایر روشهای تولید آزمون موجود مانند راهکار [،]19
تولید مورد آزمون تصادفی و راهکار وارسی مدل مقایسه خواهیم کدرد.
به دلیل ماهیت تخمینی الگوریتمهای فرامکاشفهای ،هر آزمایش 15بار
تکرار شده و میانگی نتایج را ثبت کردهایم .عدالوه بدرای  ،در تجزیده و
تحلی دلهایمددان از آزمددونهددای آمدداری  Mann-Whitneyو آزمددون U
استفاده می کنیم که در آن کارایی الگوریتم به کمک روش استانداردی
 Vargha and Delaneyتعیی مدیشدود [.]92
به نام اندازه مؤثر
اندازه مؤثر غیرپارامتریک است که ما از آن برای مقایسه احتمدال
مقادیر بیشتر (یا کمتر) برای پوشدش (یدا انددازه مجموعده آزمدون) دو
باشدد رخدداد
روش استفاده میکنیم .به ای صورت که اگر
نتددایج روش اول احتمددال کمتددری نسددبت بدده روش دوم دارد ،مقدددار
نیز نشان دهنده احتمال
یعنی احتمال برابر و
بیشتر روش اول است .افزون بر ای  ،اگر مشداهده شدود کده مقددار P-
( valueسطح معنی داری) کمتر از  5/50است ،به ای معنی اسدت کده
تفاوت قابل توجهی بی نتایج دو روش وجود دارد ،در غیر ای صدورت
نیاز به آزمایش های بیشتری برای قضاوت وجود دارد .تمام آزمایشهدا،
بر روی یدک سیسدتم بدا مشخصدات Intel(R) Core(TM) i5-2450M
 CPU @ 2.50 GHz, 4 GB RAMاجرا شدهاند.

- 0ارزیابی

- 1- 0مطالعه موردی اول :سیستم ردیابی خطای نرمافزار

برای ارزیابی راهکار ارائه شده ،آن را در قالب یک راهبرد جدید کداوش
فضای حالت به ابزار  GROOVEاضافه کدردیم .اید راهبدرد بدهعندوان
ورودی ،توصیفات تبدیل گراف مسئله ،حداکثر اندازه مجموعه آزمون و
عرض پرتو را از کاربر دریافت کرده و در نهایت موارد آزمون بهینه را به

یک سیستم ردیدابی خطدای ندرمافدزار بدرای مددیریت بهتدر تصدحیح
خطاهای موجود در یک نرمافزار استفاده میشود .مدیریت پروژه ،کاربر
و روابط بی آنها از امکانات پایه اید سیسدتم اسدت .عدالوه بدر اید ،
میتوان به کاربران نقشهای گوناگونی (مددیر اصدلی ،توسدعهدهندده و
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زمانی که تفداوت آمداری معندیداری در انددازه پوشدش در روشهدای
مختلف وجود ندارد میتوان آنها را از نمر انددازه مجموعده آزمدون بدا
یکدیگر مقایسه کرد .آزمایشات را روی سه گراف میزبان مختلف بدا ،4
 19و  21شئ اجرا کردیم .شکل  1میزان مصرف بودجه آزمون توسدط
روش پیشنهادی را بر روی گرافهای شروع مختلف از سیستم ردیدابی
خطای نرمافزار روی معیار  9نشان میدهد که مالحمه میشدود زمدان
کمی صرف تولید داده آزمون شده است .عدالوه بدر اید  ،شدکل  4بده
مقایسه میانگی میزان پوشش اهداف آزمون حاصل از روش تولید مورد
آزمدون تصددادفی و روش پیشدنهادی روی گددرافهدای شددروع مختلددف
میپردازد که برتری روش پیشنهادی مشهود است؛ روش پیشنهادی در
تمام گرافها اعم از ساده و پیچیده پوشش ثابت دارد.

آزمون کننده) تخصیص داد .هر نقدش ،مجداز بده انجدام فعالیدتهدای
خاصی در سیستم خواهد بود .گروه توسعهدهنده و نیز آزمونکننددگان
نرمافزار ،به کمک ای سیستم میتوانند با یکدیگر تعامل مناسبی برای
گزارش خطا ،اولویت بندی و تصحیح آن داشته باشند.
جدول  ،9میانگی نتایج (درصد پوشش) روشهای مختلدف تولیدد
مورد آزمون را بر روی مطالعه موردی سیستم ردیابی خطای ندرمافدزار
نشان میدهد .همانطورکه مالحمه میشود روش وارسی مدل حتی در
گراف میزبان ساده نیز دچار انفجار فضای حالدت مدیشدود .در مقابدل
راهکار پیشنهادی در تمام موارد نسبت بده روش تصدادفی بده پوشدش
باالتری دست یافته است و به دلیل هدایت هوشمند تولید فضای حالت
حتی در گراف میزبان پیچیده نیز با کمبود حافمه مواجه نشده است.
ستون هفتم ،هشتم و نهم از جدول  ،9مقادیر اندازه مؤثر میدانگی
پوشش روش پیشنهادی را در مقایسه بدا الگدوریتم خفداش ،الگدوریتم
جستجوی نیروی گرانشی و روش تصادفی نشان میدهندد .در مدواردی
)
که اختالف معنداداری وجدود داشدته (مقددار  P-valueکمتدر از
مقادیر پررنگ نشان داده شدهاند .همانگونه که مشداهده مدیشدود در
مقایسه با آزمون تصادفی از  9مدورد ،روش پیشدنهادی مدا در  9مدورد
عملکرد بهتری داشته است و تنهدا در  1مدورد نیداز بده آزمدایشهدای
بیشتری برای قضاوت است .در مقایسه با آزمون مبتنی بر جستجو نیدز
در  2مورد روش ما عملکرد بهتری دارد و در  2مورد آزمون مبتندی بدر
جستجو عملکرد بهتری دارد .جددول  9میدانگی نتدایج (تعدداد مدورد
آزمون ،طول مورد آزمون) روشهای مختلف تولید مدورد آزمدون را بدر
روی مطالعه موردی سیستم ردیابی خطای ندرمافدزار نشدان مدیدهدد؛

- 2- 0مطالعه موردی دوم -سیستم آژانس مسافرتی
در ای سیستم ،آژانسهای مسافرتی متناسب با نیاز مسافر ،خددماتی از
قبیل رزرو بلیط هواپیما و رزرو هتل را ارائه میدهند.
میانگی نتایج (درصد پوشش) از اجرای روشهای مختلدف تولیدد
مورد آزمون روی مطالعه موردی آژاندس مسدافرتی در جددول  0قابدل
مشاهده است .همانطورکه مالحمه میشود روش وارسی مدل در اید
سیستم نیز دچار انفجار فضای حالت میشود .سدتون هفدتم ،هشدتم و
نهم از جدول  ،0مقادیر اندازه مؤثر میانگی پوشش روش پیشنهادی را
در مقایسه با الگوریتم خفاش ،الگدوریتم جسدتجوی نیدروی گرانشدی و
روش تصادفی نشان میدهند.

جدول  :9مقایسه میانگی پوشش روشهای مختلف تولید مورد آزمون بر روی سیستم ردیابی خطای نرمافزار.
آزمون
مبتنی بر
وارسی مدل

ضریب تأثیر

روش پیشنهادی
و آزمون تصادفی

آزمون مبتنی بر جستجو []19
آزمون تصادفی

روش پیشنهادی
و الگوریتم
جستجوی نیروی
گرانشی

روش پیشنهادی
و الگوریتم خفاش

پوشش (درصد)

الگوریتم جستجوی
نیروی گرانشی

الگوریتم خفاش

روش پیشنهادی

پوشش (درصد)

پوشش (درصد)

پوشش (درصد)

1

1

1

15/28

11/81

10/80

155

1

5/1

5

5

99/58

14/22

10/98

91/10

2

5/80

5/40

5/4

19

81

15

155

9

5/1

5/1

5/50

14/41

11/19

80/11

85/92

9

کمبود
حافمه

معیار

جدول  :9مقایسه میانگی اندازه مجموعه آزمون روشهای مختلف تولید مورد آزمون بر روی سیستم ردیابی خطای نرمافزار.
آزمون مبتنی بر جستجو []19

آزمون
مبتنی بر
وارسی مدل

کمبود
حافمه

Serial no. 87

آزمون تصادفی

الگوریتم جستجوی نیروی
گرانشی

روش پیشنهادی

الگوریتم خفاش

اندازه موارد
آزمون

تعداد مورد
آزمون

اندازه موارد
آزمون

تعداد مورد
آزمون

اندازه موارد
آزمون

تعداد مورد
آزمون

اندازه موارد
آزمون

تعداد مورد
آزمون

معیار

91/14

11/1

98/01

9/9

98/1

9/9

91

4

1

19/14

9/9

99/19

2/1

92/41

2/1

19

1

2

11/18

9

11/1

1/4

11/4

2

15

1

9

91/9

19/2

94/98

9/9

94/0

9/9

05

1

9
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شکل  :1مقایسه میزان مصرف بودجه آزمون توسط روش پیشنهادی بر روی
گرافهای شروع مختلف سیستم ردیابی خطای نرمافزار.

شکل  :4مقایسه آزمون تصادفی و روش پیشنهادی از نمر میزان پوشش با
افزایش پیچیدگی گراف شروع در سیستم ردیابی خطای نرمافزار.

در مواردی که اختالف معناداری وجود داشته مقادیر پررنگ نشان
داده شدهاند .همان گونده کده مشداهده مدی شدود در مقایسده بدا روش
تصادفی از  9مورد ،روش پیشنهادی ما در  2مورد و روش تصدادفی در
 2مورد عملکرد بهتری داشته است .در مقایسده بدا آزمدون مبتندی بدر
جستجو نیز در  1مورد روش ما و در  9مدورد روش آزمدون مبتندی بدر
جستجو عملکرد بهتری دارد .جددول  1میدانگی نتدایج (تعدداد مدورد
آزمون ،طول مورد آزمون) روشهای مختلف تولید مدورد آزمدون را بدر
روی مطالعه موردی سیستم آژانس مسافرتی نشان میدهد .آزمایشدات

را روی سه گراف میزبان مختلف شامل  91 ،21و  91شئ اجرا کردیم،
شکل  15میزان مصرف بودجه آزمون توسط روش پیشنهادی را بر روی
گرافهای شروع مختلف از سیستم آژانس مسافرتی روی معیار  9نشان
میدهد که مالحمه می شود زمان کمی صرف تولید داده آزمدون شدده
است .عالوه بر ای  ،شکل  11به مقایسه میانگی میزان پوشش اهدداف
آزمون حاصل از روش تولید مورد آزمدون تصدادفی و روش پیشدنهادی
روی گرافهای شروع مختلف میپردازد.

جدول  :0مقایسه میانگی پوشش روشهای مختلف تولید مورد آزمون بر روی سیستم آژانس مسافرتی.
آزمون
مبتنی بر
وارسی مدل

ضریب تأثیر

روش
پیشنهادی
و آزمون
تصادفی

5/50

آزمون مبتنی بر جستجو []19
آزمون تصادفی

الگوریتم جستجوی
نیروی گرانشی

الگوریتم خفاش

روش پیشنهادی

روش
پیشنهادی
و
الگوریتم
جستجوی
نیروی
گرانشی

روش پیشنهادی
و الگوریتم خفاش

پوشش (درصد)

پوشش (درصد)

پوشش (درصد)

پوشش (درصد)

معیار

5/50

1

49/09

19/19

11/91

14/94

1

19

80/09

10

25

2

94

12

15

15

9

41/0

11/19

85/90

19/40

9

5/5

5

5

5/50

5/4

5/90

5

5

5/1

کمبود
حافمه

جدول  :1مقایسه میانگی اندازه مجموعه آزمون روشهای مختلف تولید مورد آزمون بر روی سیستم آژانس مسافرتی.
آزمون مبتنی بر جستجو []19

آزمون
مبتنی بر
وارسی مدل

کمبود
حافمه

Serial no. 87

آزمون تصادفی

الگوریتم جستجوی نیروی
گرانشی

روش پیشنهادی

الگوریتم خفاش

اندازه موارد
آزمون

تعداد مورد
آزمون

اندازه موارد
آزمون

تعداد مورد
آزمون

اندازه موارد
آزمون

تعداد مورد
آزمون

اندازه موارد
آزمون

تعداد مورد
آزمون

معیار

92/09

12/8

91/98

2/4

98/41

2/8

92

1

1

8/99

1/9

99/90

2

91/9

1/1

9

2

2

15/21

9/1

98/9

1

91/1

1

12

1

9

99/14

11/2

91/98

2/4

91/28

9/8

94

1

9
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شکل  :15مقایسه میزان مصرف بودجه آزمون توسط روش پیشنهادی بر روی
گرافهای شروع مختلف سیستم آژانس مسافرتی.

- 9- 0مطالعه موردی سوم -سیستم فروشگاه آنالی
در سیستم فروشگاه آنالی خرید محصدوالت از طریدق اینترندت بدرای
مشتریان فراهم می شود .مشدتریان مدیتوانندد فهرسدت محصدوالت را
مشاهده و با داشت کارت اعتبداری محصدوالت مدورد نیداز را سدفارش
دهند .پرداخت با استفاده از یک کارت اعتباری انجام میشدود .پدس از
پرداخت ،سفارشات به آدرس مشتری فرستاده میشود .مشتریان تنهدا
میتوانند سفارشات خود را قبل از ارسال سفارشات لغو کنند.
جدول  ،8میانگی نتایج (درصد پوشش) روشهای مختلدف تولیدد
مورد آزمون را بر روی ای سیستم نشان میدهد .همانطورکه مالحمه
می شود روش وارسی مدل در ای سیستم نیز دچار انفجار فضای حالت
می شود و حتی در گراف میزبان ساده نیز موفق به تولید مدورد آزمدون
نمی شود .در مقابل راهکار پیشنهادی در بیشتر موارد نسدبت بده روش
تصادفی به پوشش باالتری دست یافته است .ستون هفتم ،هشتم و نهم
از جدول  ،8مقادیر اندازه مؤثر میانگی پوشش روش پیشدنهادی را در
مقایسه الگوریتم خفاش ،الگوریتم جسدتجوی نیدروی گرانشدی و روش
تصادفی نشان میدهند .در مواردی که اختالف معناداری وجود داشدته
مقادیر پررنگ نشان داده شدهاند .همانگونه که مشداهده مدیشدود در
مقایسه با روش تصدادفی از  9مدورد ،روش پیشدنهادی مدا در  9مدورد
عملکرد بهتری داشته است و در  1مورد عملکرد برابر دارند .در مقایسه
با آزمون مبتنی بر جستجو نیز در  9مورد روش ما و در  1مورد آزمدون
مبتنی بر جستجو عملکرد بهتری دارد .جدول  1میانگی نتایج (تعدداد
مورد آزمون ،طول مورد آزمون) روش های مختلف تولید مورد آزمون را
بر روی مطالعه موردی سیستم فروشگاه آنالید نشدان مدیدهدد .در 1
موردی که روش پیشنهادی ما و روش تصادفی عملکدرد برابدر داشدتند
مشاهده میشود که روش پیشنهادی انددازه مجموعده آزمدون کمتدری
دارد یعنی عملکرد بهتری دارد .آزمایشدات را روی سده گدراف میزبدان
مختلف با  29 ،19و  99شئ اجدرا کدردیم .شدکل  12میدزان مصدرف
بودجه آزمون توسدط روش پیشدنهادی را بدر روی گدرافهدای شدروع
مختلف از سیستم فروشگاه آنالی روی معیدار  9نشدان مدیدهدد کده
مالحمه میشود زمان کمی صرف تولید داده آزمون کرده است .عدالوه
بر ای  ،شکل  19به مقایسده میدانگی میدزان پوشدش اهدداف آزمدون

Serial no. 87

تولید مورد آزمون مبتنی بر مدل . . .

شکل  :11مقایسه آزمون تصادفی و روش پیشنهادی از نمر میزان پوشش با
افزایش پیچیدگی گراف شروع در سیستم آژانس مسافرتی.

حاصل از روش تولیدد مدورد آزمدون تصدادفی و روش پیشدنهادی روی
گرافهای شروع مختلف میپردازد که برتری روش پیشنهادی مشدهود
است؛ روش پیشنهادی در تمام گراف ها اعم از ساده و پیچیده پوشدش
ثابت دارد.

- 1نتیجهگیری و کارهای آتی
هدف از ای پژوهش ،ارائه راهکاری بهینده بدرای بهبدود بخشدیدن بده
چالشهای راهکار تولید مورد آزمون به کمک ابزار وارسی مددل اسدت.
انفجار فضای حالت یکی از مهمتری چالشهایی است که ای راهکار با
آن روبرو است .روش پیشنهادی ما که از رویکرد آزمدون جعبده سدیاه،
دنباله آزمون را استخراج میکند با بهکارگیری الگوریتم جستجوی پرتو
نه تنها قادر به مقابله با مسئله انفجار فضای حالت است بلکده بدرخالف
سایر الگوریتمها با ساختار نهچندان پیچیده خود ،از نمر میزان پوشش
و اندازه ،مجموعه آزمونهایی بهمراتب بهتر تولید میکند.
در واقع الگوریتم جستجوی پرتو به دلیل اینکه تمام فضای حالدت
را باز نمیکند و در هر مرحله از فضای حالدت جسدتجو شدده بهتدری
مسیرها را نگهداری میکند (مسیرهایی با میزان پوشش باالتر) ،ای امر
باع میشود که فضای جستجو بهطور هوشمند هدایت شود و میدزان
پوشش مسیر حتی در گرافهای پیچیده نیز تغییر نکند.
افزون بر ای  ،از آنجا که در جستجوی پرتو تعداد حالتها بهصورت
خطی با عمق جستجو افزایش مییابدد ،اید الگدوریتم اغلدب عملکدرد
بهتری در مدلهای بزر و یا در مدلهایی با مسیر محاسباتی عمیدق،
دارد .به منمور ارزیابی کارایی ،روش پیشنهادی در ابدزار وارسدی مددل
توصیفات تبدیل گراف  GROOVEپیاده سازی شد و روی سه مطالعده
موردی در حوزه سیستمهای سرویس گرا مدورد آزمدایش قدرار گرفدت.
نتایج آزمایشها حاکی از آن است که راهکار ما نسدبت بده راهکارهدای
موجود ،موفق به تولید مجموعه آزمونهایی با میزان پوشش باالتر و در
زمان کمتر میشود.
نتایج آزمدایش هدا حداکی از آن اسدت کده راهکدار مدا نسدبت بده
راهکارهای موجود ،موفق به تولید مجموعه آزمونهایی با میزان پوشش
باالتر و در زمان کمتر میشود.
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عمومدداً الگددوریتمهددای ترکیبددی نتددایج بهتددری در حددل مسددائل
بهینه سازی ارائه میدهند .در آینده قصدد داریدم بدا ترکیدب الگدوریتم
جستجوی پرتو و سایر الگوریتمهای فرامکاشفهای راهکار پیشدنهادی را
تقویت بخشیم .همچنی به کمک استخراج خودکار کد پیدادهسدازی از

توصیفات تبدیل گراف مسئله و سپس اجرای مدوارد آزمدون مدیتدوان
پاسخ سیستم را با پاسخ مورد انتمار مقایسه و نتیجه آزمون را به کاربر
اعالم کرد.

جدول  :8مقایسه میانگی پوشش روشهای مختلف تولید مورد آزمون بر روی سیستم فروشگاه آنالی .
آزمون
مبتنی بر
وارسی مدل

ضریب تأثیر

آزمون مبتنی بر جستجو []19
آزمون تصادفی

الگوریتم جستجوی
نیروی گرانشی

الگوریتم خفاش

روش پیشنهادی

روش پیشنهادی
و الگوریتم
جستجوی نیروی
گرانشی

روش پیشنهادی
و الگوریتم خفاش

پوشش (درصد)

پوشش (درصد)

پوشش (درصد)

پوشش (درصد)

معیار

1

1

1

99/91

19/01

45/90

41/92

1

5/0

5

5

19/21

00/81

10/8

19/21

2

روش پیشنهادی
و آزمون تصادفی

1

5/40

1

1

5/50

5/40

کمبود
حافمه

85/19

84/11

89/11

155

9

98/14

84/01

12/99

41/91

9

جدول  :1مقایسه میانگی اندازه مجموعه آزمون روشهای مختلف تولید مورد آزمون بر روی سیستم فروشگاه آنالی .
آزمون مبتنی بر جستجو []19

آزمون
مبتنی بر
وارسی مدل

کمبود
حافمه

آزمون تصادفی

الگوریتم جستجوی نیروی
گرانشی

الگوریتم خفاش

تعداد مورد
آزمون

اندازه موارد
آزمون

تعداد مورد
آزمون

اندازه موارد
آزمون

تعداد مورد
آزمون

معیار

اندازه موارد
آزمون

تعداد مورد
آزمون

اندازه موارد
آزمون

14/18

2/9

11

1

1

11/12

1/1

2

1

2

11/98

9/2

14/19

1/4

1/51

1

18/51

1/2

1/8

18

1

9

11/91

9/8

14/2

1/0

11/49

2/9

14

1

9

18/19

0/1

14/40

2

14/12

شکل  :12مقایسه میزان مصرف بودجه آزمون توسط روش پیشنهادی بر روی
گرافهای شروع مختلف سیستم فروشگاه آنالی .
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