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چکیده

آزمون نرم افزارهای شا ا ءگرا با ل یال پیچیادگ و ویژگ هی خیص آن یک کیرفرآیند چی شبرانگیز م بیشااادز آزمون
شاا ءگرای ب همین اندازه مهم اسااک ک آزمونهی ساان اهمیک لارندز اغلب رویکرلهیی ک برا آزمون شاا ءگرای
اس فیله م شول ،تکنیکهی آزمون سن م بیشدز بی توج ب تفیوتهی ش ءگرای مینند پنهینسیز  ،چندشکل و ارثبر
نییزمند تعریف رویکرلهی جدید برا آزمییش م بیشادز برخف سایما مهی سن ک واحد آزمون آنهی زیر برنیم اسک،
شا ءگرای بر مبنی آزمون کفس م بیشادز بی پیشرفک روزافزون روشهی طراح نرمافزار ،روشهی آزمون نرم افزار نیز
م بییمک ب فراخور این تغییر ،ب روز شوندز آزمون نرم افزار یک از مراحل مهم چرخ حییت توسع نرمافزار اسکز آزمون نرم
افزار زمین زییل م گیرل و هزین آزمون نرم افزار ب سرعک لر حیل افزایش اسکز هر صنعک نرمافزار عمدتیً نگران هیی
لر مورل کایهش هزین هی آزمون و عیبییب نرمافزار بی لر نظر گرف ن حداقل زمین لارلز لر این مقی مرور بر روش هی
آزمون نرم افزارهی ش گرا واو ویک بند موارل آزمون لر آنهی م بیشد .
کلمات کلیدی :کلمات کلیدی :آزمون نرم افزار ،نرمافزار شیءگرا ،اولویت بندی مورد آزمون  ،توسعه نرمافزار

-1مقدمه

برا ارائ نرمافزار بیکیفیک ،شنیسیی خطیهی اح می و تعمیر آنهی ضرور اسکز عوامل م عدل نشینلهنده کیفیک نرمافزار
م بیشدز این عوامل عبیرتاند از کیرآمد  ،صحک ،کیمل بولن ،کیر آی  ،قیبلیک حمل ،قیبلیک اس فیله ،قیبلیک اطمینین،
یکپیرچگ  ،قیبلیک نگهدار و غیرهز بی توج ب پیشرفک تکنو وژ و ان ظیرات مش ر  ،ارائ نرمافزار بیکیفیک لر بولج
تخصیصییف  ،کیر چی شبرانگیز اسکز
کیفیک نرمافزار نیز ب مهیرت و تجرب توسع لهنده وابم اسکز امروزه زبینهی مخ لف توسط توسع لهندگین مورلاس فیله
قرارم گیرندز هر زبین لارا ویژگ هی مخ لف اسک و کیرای هی م فیوت لارلز بمییر از بم هی نیز لر بیزار موجول هم ند
ک ب صورت مم قیم لر نرمافزار وارل م شوندز اگر ویژگ هی مخ لف زبین و بم هی ب طور مؤثر مورلاس فیله قرار نگیرند،
ممکن اسک لر نرمافزار خطی اح می ایجیل شول []62ز
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اوقیت کیرآمد پییلهسیز
کندز مصر زییل حیفظ و
معرف خطی ،افزایش زمین
صورت گیرل ک حداکثر

اگر توسع لهندگین از شرایط برنیم نویم آگیه نداش بیشند ،قطعیً بیگ ایجیل خواهد کرلز گیه
شده عیر از خطی اسک ،امی ممکن اسک حیفظ بیش ر اشغیل کرله و زمین اجرا بیش ر صر
زمین اجرا بر کیفیک نرمافزار تأثیر م گذارلز بنیبراین بیید تکنیک برا شنیسیی عوامل ک قیلر ب
اجرا نرمافزار و مصر حیفظ بیش ر بیشند ،ارائ گرللز او ویکبند موارل آزمون بیید ب نحو
خطیهی قیبلتشخیص زولتر تشخیص لاله شوند []81ز
آزمون نرم افزار یک مرحل مهم لر چرخ حییت توسع نرمافزار ( )SDLC8اسک و زمین قیبلتوجه را ب خول اخ صیص
م لهدز یک اس راتژ منیسب برا اثربخش آزمون نرم افزار لر انجیم فعی یکهی آزمییش مورلنییز اسک []62ز
بنیبراین آزمون نرم افزار ،آزمون محصول نرمافزار ازنظر کیر آی و لقک آن اسک و آزمونهی بی این هد انجیم م شوند ک
ب وان خطیهی نرمافزار را لر حداقل زمین و تفش تعیین کرلز آزمون بیید تشخیص لهد ک محصول طبق مشخصیت تعیینشده
اسک یی خیرز بیید نشین لهد ک محصول لارا کیفیک خوب اسک و بیید قیلر ب آزمییش موارل بیشد ک خطیهی نیشنیخ
را پوشش م لهند []46ز آزمون نرم افزار بی یک معضل بزرگ روبرو م بیشد ،از یکسو فکر کرلن لر مورل اینک نرمافزار بیید
بی خطیهی صفر سیخ شول ،و از سو لیگر هد اصل گروه آزمون فهمیدن حداکثر اش بیهیت لر حداقل زمین و آزمون
خروج محصول ب هر ورول اح می آزمییششده اسک و این بدان معن اسک ک ممکن اسک مع بر یی نیمع بر بیشد []66ز
عمدتیً لو نوع آزمون لاریم ،آزمون اس یتیک و آزمون لینیمیکز لو رویکرل اصل آزمون عبیرت اسک از رویکرل کیربرل و
رویکرل سیخ یر ز
 -2آزمون نرم افزار

آزمون نرم افزار یک از اصاال ترین تکنیکهی او ی برا ب لسااک آورلن کیفیک بیال نرمافزار م بیشاادز آزمون نرم افزار
برا تشخیص وجول خطیهی ک ب علک خراب نرمافزارهی اسک انجیم م شولز بیاینحیل ،آزمون نرم افزار کیر وقکگیر و گران
اساکز برا پییلهسایز یک نرمافزار م بییمک اصو را رعییک نمول ک معموالً عبیرتاند از :جمعآور لاله ،تجزی وتحلیل
لالههی ،طراح  ،آزمون و پییلهسیز []81ز
آزمون محصااول شاایمل عملییت بررساا برا وجول خطی عملییت و غیرعملییت اسااکز خطی غیرعملییت  ،بر رو مدل
نرمافزار قیبلبررسا اسک و لرن یج طراح غیر صحیح ب وجول م آیدز عوامل ک ممکن اسک لر ب وجول آمدن خطیهی
عملییت ک عموم نیشا از پییلهسایز غیر صحیح اسک مؤثر بیشند عبیرتاند از :حلق  ،شرط ،پرش ،فراخوان  ،ارسیل پیرام ر
وززز []46ز
عوامل ذکرشااده لر یمااک فوق لر نرمافزارهی تهی شااده ب روش شاا ءگرا و روی ا مشاا ره هماا ندز حیل اینک لر
نرمافزارهی شا ءگرا عوامل لیگر نیز لخیل هم ندز عوامل مؤثر لرروش ش ءگرا نیش از مفیهیم جدید مطرحشده لر این
رویکرل ش ءگرا بوله و بخش از این عوامل لر ذیل آمدهاند []68ز
 وراثک
 ارتبیط(تنیظر)
 فراخوان برون کفس
 پیرام رهی پیچیده(ارسیل کفس ب عنوان پیرام ر)
 پییلهسیز واسط وززز
هر راهکیر ک بخواهد نرمافزار ش ءگرا را مورلبررس قرار لهد ،م بییمک موارل مذکور را مدنظر لاش بیشدز

Software development life cycle
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طراح نرمافزار ب روش ش ءگرای مزایی بمییر مینند قیبلیک اس فیله مجدل ،تجزی ممیئل پیچیده و نگهدار نرمافزار
ایجیل م نمییدز ش ءگرای ب سرعک لر حیل تبدیلشدن یک پیرالایم برا طراح سیم مهی مقییس بزرگ م بیشد []81ز
-3ادبیات تحقیق

اندازه آزمون م نیسب بی تکیمل نرمافزار ،افزایش م ییبدز موارل آزمون ،برا آزمون برنیم موجول مورلاس فیله قرارم گیرندز اگر
نرمافزار ب علک اضایف شادن قیبلیکهی جدید اصافح شول ،موارل جدید آزمون م تواند ب موارل آزمون موجول اضیف شولز
محدولیکهی زییل لر صانعک مینند منیبع ،زمین و هزین وجول لارلز بنیبراین مهم اسک ک موارل آزمون او ویکبند شوند
تی اح میل تشااخیص خطی بیالتر و زولتر صااورت گیرلز لر این بخش ،یک مرور کل رو کیرهی محققین مخ لف لرزمین
آزمون نرم افزار ارائ شده اسکز
 Saraphو همکیران [ ]41روش برا شنیسیی خولکیر موارل مهم آزمون ارائ کرلهاند ،این موارل شیمل خصوصییت ورول
هما ند ک ب ارزش خروج کمک م کند ،کیهش تعدال موارل آزمون برا شنیسیی روابط ورول و خروج اسک ک بیعث
صرف جوی لر منیبع آزمون م شولز روش ارائ شده یک روش آزمون جعب سییه اسک ک از شبک عصب اس فیله کرله اسکز
ایده اصال اجرا آنی یز ورول و خروج بر رو قطع کد لالهشده اسکز شبک عصب آموزشلیده ،هرس شده و قوانین از
شابک هرس شاده اسا خرای م شوندز ورول هی برا یک خروج خیص شنیسیی م شوندز موارل آزمون شیمل خصوصییت
نایمربوط از یاک مجموعا ترکیب موارل آزمون هما ا ناد ک ب وانند یک خروج خیص را حذ کنندز ب عنوان ن یج یک
مجموعا کوچاک از موارل آزمون ،برا اجرا از منیبع آزمون کم ر اسا ا فیله م کندز این روش ب چهیر مرحل م مییز-8 :
سایخ یر و آموزش شایک عصاب  -6هرس و یماک ویژگ هی  -4اسا خرای قوانین  -6تو ید موارل آزمون تقمیمشده اسکز
ا گوری م اس خرای قوانین و ا گوری م هرس برا آنی یز ورول خروج از یک برنیم آزمونشده اجراشدهاندز این روش بر رو
برنیم هی تجیر چند خروج اجراشاده ک ب صاورت خولکیر بیشا ر ورول هی مؤثر بر خروج هی کیربرل را شنیسیی
م کندز مزیک لیگر این روش ،تعیین ارزییب رلههی برا خصوصییت جزئ و ب لسک آورلن یمک منظم از ویژگ هیسکز
 Khanو همکیران [ ]64تأثیر کیهش موارل آزمون و او ویکبند لر فرایند آزمون نرم افزار را بی اس فیله از مطی عیت تجربییت
قبل بررساا کرلندز ن ییج نشااین لال ک این تکنیکهی ب طور قیبلمفحظ ا بیعث بهبول اثربخشاا آزمون م شااول و این
روشهی پیشرفک مؤثر آزمون را نشین م لهند و ترکیبیت مخ لف مفید ازاینروهی برا حیالت مخ لف آزمون مفید هم ندز
 Islamو همکیران [ ]43رویکرل او ویکبند چندهدف موارل آزمون بر اساایس اندیس گذار معنیی نهین پیشاانهیل کرلندز
اندیس گذار معنیی نهین ،ب معن روش بیزییب اطفعیت ( )IRم بیشادز این تکنیک پیشنهیل پوشش کد ،نییزمند هی
نرمافزار و هزین اجرای موارل آزمون را شااامیرش م کندز رویکرل بیزییب قیبلیک رهگیر مب ن بر  IR8اعمیل م شاااول تی
مصاانوعیت نرمافزار را (برا مثیل مشااخصاایت نییزمند هی) ب کد پیوند لهدز ترتیب موارل آزمون بی اس ا فیله از بهین س ایز
چندمنظوره تعیین و بر اسااایس ا گوری م  NSGA-II6اجرا م شاااوندز این رویکرل بی لو نرمافزار کوچک جیوا تحک ارزییب
قرارگرف اسکز
 Guptaو همکیران [ ]4یک روش برا تو ید و کیهش موارل آزمون بی اسا فیله از جدول تصاامیم ،شاایمل نییزهی نرمافزار و
خصاوصییت تعریفشده توسط کیربرل ارائ کرلندز این روش نییزمند هی زبین طبیع را ب عنوان ورول م گیرند ،شرایط یی
عملییت الزم را از این نییزمند هی اس خرای م کنندز شرایط یی عملییت برا طراح جدول تصمیم اس فیله م شوندز از جدول
تصامیم برا تعیین و اسا خرای قوانین و تو ید موارل آزمون اس فیله م شولز سپس لالههی تعیینشده آزمون و موارل آزمون
تو یدشاده ،بر رو کد برا آزمون واحد ک لر مرحل اجرا تو یدشاده ،اجرا م شوند و لرنهییک خروج آزمون تو ید م شولز
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این روش ب آزمونگر اجیزه م لهد یک برآورل از خطیهی ب لسااک آورل بدون اینک آزمونگر اطفع از کد نویماا یی منطق
برنیم نویم لاش بیشدز بنیبراین تمیم هزین و زمین آزمون را کیهش م لهدز
 Wangو همکایران [ ]64رویکرل او ویاکبناد پویای موارل آزمون بر اسااایس معیایرهی چندگین ارائ لالندز لر این روش
پیشانهیل ارزشهی او ویکبند موارل آزمون ب صاورت جداگین و بر اسایس پنج معییر پوشش ،اح میل بی قوه لر معرض
خطی قرارگرف  ،نییزمند هی ،اطفعیت تیریخچ و زمین محیسااب م شااوند و مجموع وزن ن ییج بهین اندازهگیر م شااولز
ساپس مجموع آزمون بر اسایس ارزش محیساب شده توسط مجموع وزن مرتب م شولز این رویکرل بی نمون کوچک موارل
آزمون بررساا شااده اسااکز این رویکرل پیشاانهیل پیچیده بوله و لر طول او ویکبند موارل آزمون زمین زییل را صاار
م کندز
 Mohapatraو همکایران [ ]66یاک ا گوری م برا کیهش موارل آزمون ارائ کرلند ک مجموع نمیینده مورل آزمون 8از
مجموعا موارل آزمون را معیایر آزمون لر نظر گرف نادز این ا گوری م بای اسا ا فایله از ا گوری م ژن یک ( )GAبی تغییر طول
کروموزوم 6و بای یایف ن مجموعا نمیینده مورل آزمون ،موارل آزمون را کیهش م لهدز لرن یج هزین آزمون رگرسا ایون را
کیهش م لهد و بهبول بهرهور نرمافزار ،بی مجموع آزمون بهین شده اسکز
 Acharyaو همکایران [ ]8از لالههای تیریخ رو خطیهیی ک قبفً رخلالهاند برا او ویکبند موارل آزمون اسا ا فیله
کرلهاند ،فعی یکهی ساایماا م را بی اساا فیله از نمولار فعی یک و گرا فعی یک مدل کرلندز گرههی تحک تأثیر بی اساا فیله از
ا گوری م  Forward slicingب لسک آمدند و ا گوهی مکرر گرا توسط قوانین وابم گ اس خرای م شوند ،ک ب صور
مؤثر لر او ویاکبند کمک کرله اساااک و مجموع آزمون 4او ویکبند شاااده لر این روش ارزش  APFD6بیالی لر
مقییما بی موارل آزمون او ویکبند نشاده لارل و ارزش  APFDبر نییزمند هی تیبع سیم م نشین لاله ک یک تغییر لر
مرحل تعمیر و نگهدار بر رف یرهی غیر تیبع سیم م نیز تأثیر م گذارلز
 Sainiو همکیران [ ]6ا گوری م او ویکبند موارل آزمون (  )MTCPA1را پیشاانهیل کرلند ک بر اساایس لو تیبع م بیشاادز
توابع شاایمل پوشااش لس ا ورا عمل و زمین اجرای موارل آزمون بی اس ا فیله از ا گوری م ژن یک م بیشاادز روش پیشاانهیل بی
تکنیکهی مخ لف او ویکبند موجول ب منظور پیدا کرلن جواب بهین مقییم ا شااده اسااکز لر ن ییج تجرب مربوط ب این
روش نشااین لالهشااده اسااک ک ا گوری م پیشاانهیل  ،لنبی ا از موارل آزمون بی حداکثر پوشااش خطی و حداقل زمین اجرای
همراه بی معییر میینگین لرصد شنیسیی خطی ( )APFDحداکثر ب عنوان جواب م لهدز
 Wangو همکایران [ ]68اثرات پروفاییالهای مخ لف لر کایهش مورل آزمون رگرسا ایون ارائا کرلنادز لر این روش باای
تجزی وتحلیل خوش ا از س نوع مخ لف پروفییلهی سیخ یر شیمل توا اجرا تیبع ( ،) FES2توا فراخوان تیبع
(  )FCS4و لرخک فراخوان تیبع (  )FCT1ارائ کرلند و همچنین پنج برنیم م وسااط برا اع بیر اثربخشاا پروفییلهی
مخ لف لر کیهش مورل آزمون رگرسیون طراح و انجیم لالهاندز
 Shahidو  ]66[Ibrahimروش جادیاد برا تعیین او ویاکبند آزمون نرم افزار مب ن بر کد پیشااانهیل لالندز رویکرل
ارائ شاده ،موارل آزمون نرم افزار را بر اسیس کد تحک پوشش آزمون او ویکبند م کندز موارل آزمون ک حداکثر روشهی را
پوشاش م لهند؛ بیشا رین اح میل تشخیص خطی را لارا هم ندز  Abdullahو همکیران [ ]1ییف هی بررس سیم میتیک
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انجیمشااده برا جمعآور شااواهد برآورل پیییی طراح شاا ءگرا را ارائ لالندز آنهی ن یج گرف ند ک آزمون پذیر عیمل
اسک ک پیشبین م کند چ مقدار تفش برا آزمون نرم افزار الزم اسکز
 Hudaو همکیران [ ]66یک مدل مؤثر اندازهگیر طراح شا ءگرا پیشانهیل کرلندز مدل پیشنهیل آنهی از روش
رگرساایون خط چندگین بین عوامل مؤثر و معییرهی بهره م گیرلز اطفعیت ساایخ یر و عملکرل نرمافزار شاا ءگرا برا
ارزییب اثربخش عوامل مورلاس فیله قرارگرف اسکز این مدل بین اثربخش و سیزههی طراح ش ءگرا ارتبیط برقرارم کندز
توانیی تعیین کمیک مدل از حیظ تجرب مورل تیئید قرار گرفکز
 Chikararaو  ]86[Chhillarمجموع ا از معییرهی را ارائ لالندز معییرهی ارائ شاااده برا لسا ا ور برنیم هی مب ن بر
مقیلیر پیچیدگ آنهی ب کیر رفکز آنهی ن یج گرف ند ک بیید بین ویژگ هی لاخل نرمافزار برا ایجیل لرج بیالتر قیبلیک
اس فیله مجدل ،سیزگیر وجول لاش بیشدز
 Patwaو همکیران [ ]42عوامل فیز برنیم نویماا را ارائ کرلند ک بر آزمون نرم افزار شاا ءگرا تأثیر م گذارلز این عوامل
عبیرتاند از مهیرت برنیم نویس و آزمونر ،برنیم نویس و آزمونر سایزمین ،اندازه گروه توساع  ،کیربیر برنیم ( 8اس رس) ،لانش
لامن و میهیک انمین (اش بیه یی از قلم انداخ ن)ز تجزی وتحلیل عوامل و مکین این عوامل بی توج ب تأثیر آنهی بر نرمافزار ،بی
اس فیله از روش وزن نمب و آزمون آنوآ انجیم شدز
 Brunt inkو همکیران [ ]1رابط بین رلههی و موارل آزمون  JUnitآنهی را تحلیل کرلندز ن ییج مطی ع آنهی حیک از وجول
همبم ا گ معنیلار بین معییرهی سااطح -کفس و معییرهی سااطح -آزمون اسااکز آنهی همچنین لر مورل اینک چگون
معییرهی مخ لف م توانند لر آزمونپذیر نقش لاش ا بیشااند ،بحث کرلز آزمییشاایت بی اس ا فیله از  GQMو MEDEA
انجیم شدندز ن ییج بی اس فیله از ضریب همبم گ رتب ا اسپیرمن ،ارزییب شده اسکز
 Malviyaو  ]48[Singhمشیهدات لر مورل مدل تخمین قیبلیک نگهدار برا نرمافزار ش ءگرا لر مرحل هی ضرور ،
طراح  ،برنیم نویماا و آزمون ارائ کرلندز کیر آنهی لر مورل افزایش قیبلیکهی تعمیر و نگهدار شاایخصهی MOOD
اسکز
 Haoو همکیران [ ]68یک رویکرل او ویکبند یکپیرچ مورل آزمون ارائ کرلندز رویکرل پیشاانهیل آنهی شاایمل لو مدل
اساکز آنهی نشاین لالند ک طیف وسایع از تکنیکهی او ویکبند آزمون وجول لارلز این طیف توسط مدل سیخ شده و
بین تکنیکهی بی اسا فیله از اس راتژ هی صرفیً کل یی صرفیً اضیف  ،مم قر م بیشدز آنهی موارل را پیشنهیل لالند تی امکین
اسا فیله از اح میالت ک موارل آزمون قیلر ب تشاخیص اش بیهیت برا روشهی بیشند و از اطفعیت پوشش لینیمیک ب جی
اطفعیت پوشش اس یتیک اس فیله کنند ،فراهم آیدز
-4روشهای آزمون نرم افزار

 -1-4آزمون رگرسیون
آزمون رگرسایون ،روند بیزرسا مجدل قمامکهی اصافحشده و آسیبلیده نرمافزار اسک و اطمینین از اینک هیچکدام از
خطیهی جدید لر کد قبل قبفً معرف نشده بیشند []61ز بنیبراین ،پس از اضیف کرلن برخ ویژگ هی یی انجیم برخ تغییرات
لر نرمافزار ،محصاول اصافحشاده خطی  commissionاساک ،و ساپس انجیم آزمون رگرسیون ضرور اسکز لر آزمون
رگرسایون ،وجول  test suiteهی و  test planهی مفید هما ندز لر این روش ،آزمون تنهی رو اجزا اصاافحشااده یی تحک
تأثیر انجیم م شول ،ن کل نرمافزارز لر انجیم آزمون رگرسیون محدولی وجول ندارل ب همین خیطر م توان این آزمون را هر
تعدال لفع ک الزم بیشد انجیم لال [ 41و ]61ز امی  scheduleهیچ زمین برا آزمون رگرسیون نم لهد چراک آن را تحک
محدولیکهی زمین بزرگتر انجیم م لهدز
Program workload
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آزمون نرم افزار یک رویکرل مهم برا اطمینین از کیفیک و قیبلیک اطمینین نرمافزار اساااکز از زمین توساااع فنیور
ش ءگرا (  ،)OO8نرمافزار ش ءگرا (  )OOS6ب طور گم رلها مورلاس فیله قرارگرف اسکز بیاینحیل ،بی توج ب ویژگ هی
خیص زبین نرمافزارهی ش ءگرا مینند خفص سیز  ،ارث و پل مورفیمم ،آزمونرهی ممکن اسک بی چی شهیی مواج شوند و
این ممالل بیعث شاول ک از رویکرل آزمون نرم افزارهی سان اس فیله کنند []44،63،84ز بمییر از روشهی آزمون نرم
افزار شا ءگرا مورلبررسا قرارگرف اند ،ازجمل آزمون تصیلف  ،]2[ 4آزمونهی مب ن بر حی ک ]64[ 6و آزمونهی مب ن
بر توا ]61[ 1ز لر بین این رویکرلهی ،آزمون تصاایلف اغلب ب ل یل ساایلگ لر صاانعک ب کیررف اسااک [63و]88ز سااییر
روشهای آزمون ب طورکل نییز ب مهیرتهی آزمون حرف ا تر لارند و اغلب رو برخ از انواع نرمافزارهی خیص تمرکز
م کنندز یک مملل لر تکیمل نرمافزارهی ش ءگرا این اسک ک موارل آزمون تو یدشده توسط این روشهی آزمون معموالً
تعدال بماییر زییل از موارل آزمون را لربر م گیرند و ازاینرو اجرا هر یک از آنهی ممکن اساک هزین بماییر بیالی لاش
بیشد []44،64،81ز
 -2-4تکنیکهای آزمون شیءگرایی
اصاااول شا ا ءگرای برمبناای مفاایهیم همچون Object , Class , Message , Interfaces, Inheritance,

بی اس فیله از روشهی زیر قیبلاس فیله لر ش ءگرای م بیشند[:]8

 Polymorphismو غیره م بیشدز آزمونهی سن
Method testing -1-2-4
لر این روش هر م د توسط برنیم نویس آزمون م شول و اطمینین حیصل م شول ک تمیم حیالت لر نظر گرف شده اسکز
Class testing -2-2-4
لر اینجی تمرکز بر رو م دهی یک کفس اسک ک ب روشهی زیر انجیم م گیرل:
• آزمون هر م د لر یک کفس
• آزمون خصوصییت کفس بین م دهی
Interaction testing -3-2-4
آزمون الغیم م تواند بی اس راتژ هی مخ لف انجیم گیرل:
 :Thread-based testingکفسهی مورلنییز برا پیسخ ب یک ورول یی رخدال را الغیم م کندز
 :Use-based testingکفسهی مورلنییز را برا یک  Use Caseالغیم م کندز
 :Cluster testingکفسهی مورلنییز را برا یک همکیر را الغیم م کند.

System testing -4-2-4
تمیم روشهی  System testلر روشهی ساان قیبلاساا فیله برا شاا ءگرای نیز م بیشااندز برخ از این آزمونهی
عبیرتاند ازRecovery testing ،Security testing ،Stress testing ،Performance testing :ز
Acceptance testing -5-2-4
آزمون محیط تو ید و آزمون محیط مصر کننده م بیشندز
 -5اولویتبندی موارد آزمون
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او ویکبند موارل ،آزمون برنیم ریز موارل آزمون لر موارل اساک ک خطیهی را بماییر ساریع و راحک و لر لس ور خیص
ب جی برخ از موارل تصیلف تشخیص م لهند []46،41،62ز همینطور ک شنیخ شده اسک ،چنین بولج و زمین مشخص
برا آزمون رگرساایون وجول ندارل ،بنیبراین هد ییف ن حداکثر خطی لر حداقل زمین اسااک؛ برا این آرایش موارل آزمون یی
 test suiteهی لر برخ موارل محدول هما ندز این حی ک ح برخ از معییرهی مینند شنیسیی خطی و پوشش کد را مطیبق بی
موارل آزمون او ویکبند شده ،تعریف م کندز
برا بهبول کیر آی آزمون نرم افزار شا ءگرا لر آزمون رگرسایون ،الزم اسک تی موارل آزمون را او ویکبند کنیم تی
خطیهی را بی سرعک بیش ر پیدا کنیمز ب طورکل  ،ازآنجیک تنهی برخ از ورول هی آزمون م توانند خطیهی را شنیسیی کنند،
لرصاورت ک این ورول هی خیص م توانند برا اجرا زولهنگیم او ویکبند شاوندز سپس راندمین آزمون م تواند تی حد
زییل بهبول ییبدز این نوع او ویکبند مورل آزمون (  )TCP8بیید امکین تشخیص خطیهی را فراهم کند []81ز
تکنیکهی او ویکبند مورل آزمون لر حیل حیضار مب ن بر اطفعیت جعب سافید 6یی جعب ساییه 4توسع ییف اند
[]61ز اطفعیت جعب ساافید اغلب شاایمل پوشااش سااورس کد برنیم  ،یک مدل برنیم و ساایبق تشااخیص خطی هم ا ند؛ امی
اطفعیت جعب سییه معموالً شیمل اطفعیت ورول آزمون هم ندز لر آزمون رگرسیون اطفعیت جعب سفید معموالً بر اسیس
نمخ هی قبل برنیم اسک ،امی آزمون رو نمخ فعل انجیم م شول []61ز تکنیکهی او ویکبند مورل آزمون بی اس فیله
از اطفعیت جعب سییه این مشکل را ندارندز
نمون گیر تصاایلف  6یک روش او ویکبند جعب سااییه اسااک و معموالً ب عنوان معییر ارزییب اثربخشاا سااییر
تکنیکهی او ویکبند مورلاسا فیله قرارم گیرلز ب منظور بهبول کیر آی توا هی تصیلف و ارزییب به ر او ویکبند لر
آزمون رگرسایون ،تحقیقیت لرزمین روش او ویکبند بی اس فیله از توا هی تصیلف تطبیق (  )ARS5انجیمشده اسک
[61و]61ز  ARSهی را م توان ب عنوان توا تصیلف جییگزین 2لر نظر گرفک ک لر آن موارل آزمون ب منظور بهبول عملکرل
توا تصیلف لر لامن ورول ب طور یکنواخک گم رش م ییبندز  ARSهی از مفهوم آزمون تصیلف تطبیق []4،83،86،84
حیصالشادهاند ک نماخ پیشرف آزمون تصیلف اسک و تفش م کند تی اثربخش تشخیص خطی آزمون تصیلف را بی
ان شایر برابر ورول هی آزمون لر کل لامن ورول گم رش لهدز نمون گیر تصیلف تطبیق قیلر ب ایجیل ARSهی برا
ان خایب موارل آزمون ب صاااورت م نوع لر لامن ورول تی حد امکین اساااک []61ز  ARSهی برا نرمافزار پرلازش گرا ب
او ویکبند مورل آزمون مب ن بر تکنیکهی  ARTاعمیلشدهاند []4،83،61،61ز
 -6تکنیکهای اولویتبندی و بهینهسازی موارد آزمون

ازآنجیی ک قمامک عمدها از هزین و زمین تو ید و نگهدار نرمافزارهی صر آزمون نرم افزارهی م گرلل ،ییف ن روشهی
بهین تر و کیرآمدتر برا آزمون نرم افزارهی بماییر ضرور م نمییدز ازاینرو لر چند له اخیر ،پژوهشهی زییل لرزمین
ارائ روشهی و ابزارهی گونیگون برا آزمون انجیمشاده اساک و محققین سنیریوهی مخ لف برا او ویکبند و کیهش
موارل آزمون لر آزمون رگرسیون نرمافزار ارائ کرلهاند []61ز
لر طول مرحل توسع و نگهدار نرمافزار ،زمین ک موارل آزمون جدید هنگیم ویرایش نرمافزار تو ید م شوند ،اندازه
مجموع آزمون ممکن اسااک افزایش ییبدز مجموع هی آزمون  ،اغلب ب اندازها م رسااند ک بیشاا ر هزین هی برا اجرا
مجموع آزمون اخ صاایص لاله م شااول []82ز اجرا کل مجموع آزمون زمینبر و هزین بر اسااک؛ بنیبراین روشهیی مینند
1
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3
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4
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5
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6
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ان خیب موارل آزمون ،8او ویکبند  ،6کیهش مجموع موارل آزمون ،4انجیم برخ از معییرهی ان خیب ،پوشش هم
اح می لر حداقل زمین وززز اعمیل شول []41ز
او ویکبند موارل آزمون ،فرایند بم اییر مفید و ضاارور اسااک ،چراک می موارل آزمون را لر لس ا ور مب ن بر او ویک
مرتاب م کنیم ،کا خروج و ن اییج آزمونهای کیرآمد را ب می م لهد []41ز روشهیی برا او ویکبند مورل آزمون
وجول لارل و یک از آنهی رویکرل حریصااین اسااک ک لر آن برخ از معییرهی ثیبک هماا ند و عنصاار بی حداکثر وزن ان خیب
م شاولز اشکیل عمده رویکرل حریصین این اسک ک راهحل بهین محل ب جی بهین جهین لر مملل لر نظر گرف شده
لاله م شااولز جدا از این ،مماالل لیگر این اسااک ک ا گوری م ژن یک اضاایف یی لو ا گوری م بهین وجول لارل؛ این همینند
حریص اسک امی از اس راتژ هی مخ لف اس فیله م کندز
ح تکنیکهی جماا جو فرا اب کیر لرییف ن راهحل برا یک مماالل خیص بی هزین محیساابیت منطق اساا فیله
م شااوندز بنیبراین برخ از تکنیکهی او ویکبند لر ساانیریو مواز برا چندین صااف ،]46[ )PSMQ) 6بهین ساایز
ازلحیم ذرات چند هدف برا بهین ساایز مورل آزمون ،ا گوری م بهین ساایز کلن مورچگین ( )ACO1برا پوشااش خطی
اس فیلهشده اسک و از او ویکبند مورل آزمون رگرسیون [ ،]84ا گوری م ژن یک و ا گوری م حریصین  ،او ویکبند آزمون چند
هدف ( ،]26[ )MOTCP2بهین سیز آزمون رگرسیون چند هدف ( ،]34[ )MORTO4آزمون اهمیک رویکرل میژول
(  )TIM1اسا فیلهشاده اساکز معییرهی ب کیررف لر روشهی آزمون او ویکبند برا محیسب بهرهور اس فیله م شوندز
بعض از آنهی لرصد م وسط پوشش بلوه (  ،)APBC1لرصد م وسط پوشش طراح ( ،) APDC83لرصد م وسط خطیهی
شانیسیی شده (  ،)APFD88لرصد م وسط پوشش لس ور (  )APSC86و لرصد م وسط میژولهی آسیبلیده بر اسیس خطی
لر هر مورل آزمون (  )APMC84هم ند []86ز
خطیهی

 -7انواع رویکردهای اولویتبندی

انواع رویکرل هی او ویک بند ب شرح زیر م بیشد :
 -1-7رویکرد مبتنی بر تغییرات و تاریخچه
لالههی تیریخچ ا مینند تیریخچ اجرای یی تغییر اطفعیت موجول لر این رویکرل مورلاس فیله قرارم گیرندز
 روش پوشاش جدید :بخشهیی از کد ک تغییر کرلهاند شانیسایی م شوند و پوششهی فقط رو همینهی حمیب
م شوندز
 روش تعمیمییف  :بخشهیی از کد ک لر هر کیمیک هی ب صورت همزمین تغییر کرلهاند ،شنیسیی م شوندز سپس
پوشش ن فقط رو بخشهی تغییرییف  ،بلک رو کدهی مرتبط بی آنهی حمیب م شولز
1

Select Test Case
Prioritization
3
Test Case Minimized
4
Parallel scenario for multiple queues
5
Ant colony optimization algorithm
6
Multi-objective test case prioritization
7
Multi-objective regression test optimization
8
Testing importance of module approach
9
Average percentage block coverage
10
Average percentage decision coverage
11
Average percentage of faults detected
12
Average percentage statement coverage
13
Average percentage-fault-affected module
2
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 رویکرل ساایبق آزمون :نمون آزمونهیی ک لر او ویکبند قبل ،او ویک بیالتر لاشاا اند لر این لور آزمون نیز
لارا او ویک بیش ر هم ند []61ز
 -2-7رویکرد مبتنی بر نیازمندی
از ویژگ و خصااوص اییت نییزمند هی اس ا فیله م شااولز نییزمند هی نرمافزار کیر اس ا خرای ،تحلیل ،تعیین و اع بیرس انج
نییزمند هی برا نرمافزار را لارلز
 -3-7رویکرد مبتنی بر مدل
مدلهی مخ لف ازجمل نمولارهی توا و یی  UMLنمولار فعی یک ب جی بفههی کد اس ا فیله م شااولز هد UML
نمییش انواع مخ لف نمولارهی بصر ب قصد نمییش جنب هی مخ لف سیم م اسکز نمولار فعی یک برا توصیف قدمب قدم
گرلش کیر تجیر و عملییت مؤ ف هی سیم م اس فیله م شول []44ز
جدول  -1مرور روش های اولویت بندی و تست نرم افزار

عنوان

پارامترهای مورد

مالک ارزیابی

استفاده
تولید و کاهش موارد

لیست منظم شده از ویژگی

آزمون با تجزیه و تحلیل

ها و کالسهای هم ارزی

ورودی و خروجی

برای خصوصیات ورودی

خودکار .]23[ 2002

کد -روابط ورودی و

الگوریتم های استفاده

نتایج

شده
ارزیابی توصیفی

الگوریتم استخراج قوانین،

صرفه جویی در منابع

شبکه عصبی

تست

خروجی
تأثیر تست نرم افزار بر

تاریخچه موارد آزمون،

درصد تشخیص خطا،

اولویت بندی و کاهش

پوشش

درصد اندازه کاهش

-

بهبود اثربخشی تست

موارد آزمون .]32[ 2002
تکنیک چندهدفه برای

پوشش نیازمندیها و پوشش

میانگین درصد شناسایی

اولویت بندی موارد

کد و هزینه اجرا

خطا ()APFD

الگوریتم ژنتیک

عملکرد بهتر تکنیک های
پایه

آزمون براساس اندیس
گذاری معنایی نهان 2012
[.]20
کاهش موارد آزمون مبتنی

نیازمندیهای تابعی

مقایسه با دیگر روش های

-

بیشتر از  22درصد موارد

بر قواینن جدول تصمیم

ایجاد جدول تصمیم،

آزمون کاهش یافته ،صرفه

.]2[ 2013

خصوصیات نیازها

جویی در هزینه و زمان
الگوریتم ژنتیک

کاهش هزینه و بهبود بهره

یافتن مجموعه نماینده از

ماتریس نیازمندیهای تست

ارزش تابع تناسب

مجموعه تست جهت

( ،)TRپوشش ،تابع

کروموزوم ) ،F(xهزینه

وری نرم افزار با مجموعه

کاهش موارد آزمون در

بهینه ،اندازه مجموعه

آزمون ،بهینه شده است.

آزمون رگرسیون 2013

موارد آزمون

[.]32
اولویت بندی مورد آزمون

تاریخچه موارد آزمون،

میانگین درصد شناسایی

مبتنی بر مدل با استفاده از

نمودار فعالیت ( )ADو

خطا ()APFD

گراف ()GD

الگوریتم برش

این روش در درصد
تشخیص خطا نتایج بهتری
می دهد.
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استخراج قانون وابستگی
]1[ 2013
الگوریتم ژنتیک

این روش موثرتر از

الگوریتم اولویت

تابع پوشش

میانگین درصد

بندی موارد آزمون

دستورالعمل اجرایی و

شناسایی خطا

تکنیک های دیگر

چندهدفه با الگوریتم

تابع زمان اجرایی

()APFD

است.

ژنتیک ]4[ 2112
اثرات پروفایل های

تاریخچه موارد آزمون

درصد موثر تشخیص

مختلف در کاهش

(اطالعاتی در مورد

خطا ،درصد کاهش

موارد آزمون

ساختار و روابط) و

اندازه موارد آزمون،

حداکثر فاصله تشابه

رگرسیون ]41[ 2112

تابع های

فاصله خوشه ها

ساختاری نسبت به

FCS،FCT،FES

الگوریتم خوشه بندی
K-mean

آنالیز خوشه ای FCS
با استراتژی حداقل و

الگوریتم های پوشش
مبتنی بر تابع می
تواند خطاهای
بیشتری را کشف کند.

-8نتیجهگیری

آزمون نرم افزار یی آزمییش نرمافزار ب منظور کشف خطیهی نرمافزار پیش از تحویل نهیی آن ب کیر م رولز آزمون نرم افزار
فرآیند پیچیده اسااک و بیش از نیم از بولج پروژه را ب خول اخ صاایص م لهدز ب منظور کیهش هزین هی و افزایش تعدال
خطیهی کشافشاده امروزه بحث ب نیم آزمون خولکیر نرمافزار معرف شده اسک ک لر آن تفش م شول فرآیند آزمون نرم
افزار ب صورت خولکیر و ب کمک ا گوری مهی تکیمل مینند ا گوری م ژن یک ،سرلسیز شبی سیز شده ،جم جو ممنوع ،
سارلسایز کلون مورچگین و یی روشهی ییلگیر میشاین مینند شبک هی عصب  ،ا گوری مهی فیز و غیره انجیم شولز
اسا فیله ازاینروشهی ب میزان زییل کیر را راحک م کند ،امی مماالل لیگر این اسااک ک ممکن اسااک زمین اجرا کیر زییل
شول ،چراک این ا گوری مهی بیید تمیم حی کهی ممکن را آزمییش کنندز ب همین خیطر بیید آزمون کیس هی را او ویکبند
کرل و کم رین تعدال آزمون کیس هی را ک بیش رین تعدال خطیهی را کشف م کنند ان خیب کرلز
تقدیر وتشکر:

بی تشکر و سپیس از اس یل لانشمند و پر میی ام سرکیر خینم لک ر آجولانیین ک از محضر پر فیض تدریس شین  ،بهره هی برله
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