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 چكيده
دو دسته آزمون جعبه سياه و سفيد  آزمون نرم افزار درنرم افزار يكي از معقوله هاي بسيار مهم در فرآيند توليد نرم افزار مي باشد.  آزمون

ر تقسيم بندي مي شود. در آزمون جعبه سياه تنها به بررسي نتايج بدست آمده از نرم افزار توجه مي شود و با ساختار داخلي نرم افزار درگي
مون جعبه سفيد توليد داده نمي شود. آزمون جعبه سفيد آزموني است كه با كدهاي داخلي نرم افزار درگير مي باشد. مهمترين نكته در آز

ه ها و روش آزمون است. داده آزموني كه بتواند تمامي مسير هاي اجراي برنامه را پوشش دهد بسيار اهميت دارد. براي توليد داده آزمون را
د داده آزمون با استفاده هاي گوناگوني پيشنهاد شده است كه هر يك زمانبر و هزينه زيادي در پي خواهند داشت. در اين مقاله روشي براي تولي

 از شبكه هاي عصبي به صورت توزيع شده ارائه شده است. توزيع نمودن توليد داده آزمون مزايايي از جمله سرعت و دقت را در پي دارد كه در
سيستم تبادل پيام بين سيستم نتيجه مي توان فرآيند توليد را ساده تر و كاراتر نمود. پيشنهاد مطرح شده در اين مقاله با استفاده از بكارگيري 

 هاي توزيع شده پياده سازي و ارائه شده است.

 :كلمات كليدي

 ، سيستم تبادل پيامآزمون نرم افزار، توليد داده آزمون، شبكه هاي عصبي

 
 مقدمه )1

آزمون نرم افزار يكي از مراحل مهم و با اهميت در توليد 
 پياده سازي  معموال پس از اتمام فاز باشد ونرم افزار مي 

نرم افزار بايستي مورد  ،نرم افزار آغاز مي شود. در اين فاز
آزمون قرار گرفته تا قابليت اطمينان و اعتماد به نرم افزار مورد 
سنجش قرار گيرد. در خصوص آزمون نرم افزار روش  ها و 
 تكنيك ها گوناگوني مطرح است. در حالت كلي آزمون 

 افزار به دو دسته جعبه سياه و جعبه سفيد تقسيم نرم 
مي شود. آزمون جعبه سياه بر روي صحت عملكرد نرم افزار 
 تمركز دارد و در گير ساختار داخلي و كد هاي نرم افزار 
نمي شود. در حاليكه آزمون جعبه سفيد مستقيما با كد در 

ن ارتباط بوده و با آن كار مي كند. مهمترين مرحله در آزمو
جعبه سفيد توليد داده آزمون است. داده آزمون، داده هاي 

كه از طريق آنها مي توان ورودي به نرم افزار مي باشند 
تمامي مسير ها در نرم افزار حداقل  كه نموداطمينان حاصل 

بار اجرا مي شوند. توليد داده آزمون كافي و كارآمد يكي  يك
م افزار است. زيرا مهندسين نرم افزار در آزمون نر مشكالتاز 

بررسي دقيق كد و درگيري مستقيم  توليد داده آزمون نياز به 
نكه در نرم افزار هاي كاربردي تعداد آدارد. به دليل با آن را 

مسير هاي ممكن برنامه زياد مي باشد، توليد داده آزمون براي 
 . انجام عمل آزمون و پر هزينه است امري زمابرهر مسير 

توزيع شده و با استفاده از شبكه هاي ورت صنرم افزار به 
در اين مقاله روشي عصبي راهكاري براي افزايش سرعت است. 

رت مبتني بر شبكه هاي عصبي براي توليد داده آزمون به صو
از سيستم تبادل  توزيع شده پيشنهاد گرديده است كه در آن

و هماهنگ تباط بين  اجزا سيستم توزيع شده پيام براي ار
ابتدا مروري بر  2در بخش  در ادامهكننده استفاده شده است. 

سيستم هاي مروري بر  3و سپس در بخش شبكه هاي عصبي 
به معرفي سيستم  4در بخش  و پس از آن داشتهتوزيع شده 

پياده سازي اين  5در بخش  پيشنهادي پرداخته مي شود.
ام شده جكارهاي ان 6سيستم شرح داده مي شود و در بخش 

 .قبلي قابل مطالعه است
 

 شبكه هاي عصبي )2
واحد پايه به نام نرون تشكيل  1010مغز انسان در حدود 

نرون ديگر متصل است.  104شده است و هر نرون تقريبا به 
و واحد پردازش منطقي هستند.  ها عنصر اصلي مغز نرون

شبكه هاي عصبي از روي ساختار نرون هاي مغز و نحوه اتصال 
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به يكديگر شبيه سازي شده اند و تقليد ساده اي از آنها 
حالت ساده يك  1يستم اعصاب مركزي هستند. در شكل س

 نرون نمايش داده شده است. 

 
 ساختار يك نرون )1شكل 

 

 pمشاهده مي شود ميزان تاثير  1 همانگونه كه در شكل
تعين مي شود. ورودي ديگر  wبه وسيله مقدار اسكالر  aروي 

جمع مي شود.  wpاست و با  1است مقدار ثابت  bكه همان 
0Fبراي تابع محرك يا تابع انتقال nحاصل جمع ورودي خالص 

1 

f .تعريف  1در نهايت خروجي نرون با معادله  خواهد بود 
 .مي شود

 
A=f(wp+b)         )۱(  

 
انواع توابع انتقال در شبكه هاي عصبي وجود دارد. كه در 

انتقال لگاريتمي استفاده شده است كه در ز تابع اين مقاله ا
 .مي شود مشاهده 2شكل 

 

 
 تابع انتقال لگاريتمي )2شكل 

 
مشاهده مي شود اين تابع تنها  2همانگونه كه در شكل 

را بر مي گرداند. لذا با توجه به خروجي  1و  0مقادير بين 
مي باشد، بهترين  1و  0شبكه عصبي پيشنهادي كه مقادير 

و نوع  fبر اساس انتخاب تابع محرك تابع انتقال مي باشد. 
تنظيم مي شوند. شبكه  b وwالگوريتم يادگيري، پارامترهاي 

عصبي اين توانايي را دارد كه آموزش ديده و بر اساس آموزش 
داده شده عمل نمايد. آموزش شبكه عصبي به معني تغيير 

براي رسيدن به نتيجه نهايي مي باشد. داده هايي  bو wوزن 
شبكه  .كه براي آموزش استفاده مي شوند يك بردار مي باشند

اين مقاله يك شبكه عصبي چند عصبي بكارگرفته شده در 
1F اليه رو به جلو

2Fپس انتشاراست و براي آموزش آن متد 2

بكار  3

                                                           
1 Transfer function 
2 Multi-layer feedforward 
3 backpropagation 

رفته كه يكي از كاراترين متدهاي آموزش در شبكه هاي 
 عصبي مي باشد. 

 سيستم هاي توزيع شده )3
سيستم هاي توزيع شده مجموعه اي از كامپيوتر هاي 

كامپيوتر مستقل مي باشند كه از ديد كاربر به عنوان يك 
يك سيستم توزيع شده شامل ]. 1واحد ديده مي شوند[

تعدادي پردازه ترتيبي است كه حافظه مشتركي ندارند و 
ارتباط ميان آنها به طور كلي به وسيله پيام صورت مي گيرد. 

سيستم هاي توزيع شده يكي از براي انجام هر عمل در 
ند بتوا عمل مي كند تاها به عنوان هماهنگ كننده  كامپيوتر

تم هاي توزيع عمل هماهنگي و تصميم گيري در ميان سيس
سيستم هاي توزيع  معماري 3شده را انجام دهند. در شكل 

مشخص  3شده را مشاهده مي كنيد. همانگونه كه در شكل 
سيستم هاي توزيع شده به كمك ميان افزار داده ها در است 

حاليكه  در بين سخت افزارهاي غير همگن توزيع مي شوند. در
كاربر از اين توزيع اطالعي نداشته و به نظر او عمليات هاي 

 سيستم به صورت متمركز در يك سيستم انجام مي شود.
  

 
 معماري سيستم هاي توزيع شده )3شكل 

 
جهت ارتباط بين ماشين ها درگير در اجراي يك سيستم 
 توزيع شده از تكنيك هاي ارتباطي گوناگوني استفاده 

 مبتني بر پيام  اين تكنيك ها سرويسمي شود. يكي از 
سازي سيستم توزيع شده در اين مقاله از  پياده برايمي باشد. 

سرويس پيام رساني جاوا استفاده شده است.  اين سيستم كه 
3Fبه عنوان يك ميان افزار مبتني بر پيام

شناخته مي شود.  4
مكانيزمي براي اتصال برنامه هاي ناهمگام در سيستم توزيع 

. به طوري كه برنامه ها به صورت مستقيم با يكديگر استشده 
ارتباطي نداشته و تنها ارتباط آنها از طريق سرويس پيام 

. دو نوع مدل براي برقراري ارتباط در اين سرويس استرساني 
نقطه به نقطه و مدل دوم مدل وجود دارد. مدل اول مدل 

توليد كننده و مشترك مي باشد. در مدل اول پيام به يك 
صف ارسال مي شود و تنها دريافت كننده پيام مي تواند پيام 

                                                           
4 Message oriented middleware 



 

ارتباط يك به را از صف بخواند. به عبارت ديگر اين مدل نوعي 
نحوه برقراري ارتباط در اين مدل را  4يك مي باشد در شكل 

 يد.مشاهده مي كن
 

 
 در ارسال پيام مدل نقطه به نقطه ) 4شكل 

 
در مدل دوم ارتباط از نوع يك به چند است و توليد 

عالناتي قرار مي دهد و چندين اپيامي را بر روي تابلو  ،كننده
ا از روي تابلو بخوانند. خواننده و يا مشترك مي توانند پيام ر

 .اين روش را مشاهده مي كنيد 5در شكل 
 

 
 در ارسال پيام مدل توليد كننده و مشترك ) 5شكل 
 

مشاهده مي شود ارسال كننده  3همانگونه كه در شكل
پيام، پيام را بر روي تابلو قرار داده و سپس مصرف كننده هاي 
پيام به تابلو مراجعه و پيام را مشاهده مي كنند. با مراجعه هر 
مصرف كننده پيام از تابلو حذف نشده و باقي مي ماند 
همچنين در اين روش ارسال كننده پيام و مصرف كننده آن از 

اگر نظر زماني به يكديگر وابسته نمي باشند به اين معني كه 
 ر روي تابلو مصرف كننده فعال نباشددر زمان قرار دادن پيام ب

مي تواند پيام را از صف بردارد. اين قابليت پس از فعال شدن 
اين امكان را به سيستم پيشنهادي ما اضافه مي كند كه آزمون 

مجزا از  ساير مسير ها يك مسير خاص مي تواند به صورت 
و اگر شبكه عصبي آزمون مسير اول فعال نباشد  صورت گيرد

 در آزمون مسير دوم ايجاد نمي شود.خللي 
رويس تبادل پيام براي ارتباط بين در اين مقاله از س

هماهنگ كننده و اجزا سيستم توزيع شده براي توليد داده 

 آزمون استفاده شده است. براي پياده سازي اين قابليت از 
 استفاده گرديده است. WebSphere MQنرم افزاري به نام  
براي ايجاد ساختار  بوده و IBMشركت  اين نرم افزار توليد

JMS اين ابزار كه به طور خالصه تهيه شده است .WebMQ 
ناميده مي شود، ابزاري با توانايي هاي سرعت باال، اطمينان و 

سيستم ها و  ردي،امنيت در انتقال اطالعات مابين برنامه كارب
 سرويس ها مي باشد.

 سيستم پيشنهادي )4
همانگونه كه گفته شده در اين مقاله از شبكه هاي 

شده است.  استفادهبراي توليد داده آزمون عصبي توزيع شده 
 در ساختار پيشنهادي يك هماهنگ كننده و به تعداد 

كننده شركت كننده وجود دارد. هر شركت  ،مسير هاي برنامه
شبكه عصبي هر شركت كننده  .داراي يك شبكه عصبي است

تنها يك مسير از برنامه را مورد بررسي قرار مي دهد. به 
عصبي درون هر شركت كننده تنها براي عبارت ديگر شبكه 

شركت  .يك مسير برنامه آموزش مي بيندداده آزمون توليد 
 كننده ها از طريق سيستم پيام با هماهنگ كننده در 

مشاهده  6ارتباط اند. نماي كلي سيستم پيشنهادي در شكل 
 مي شود.
 
 
 
 
 
 

 
 نماي كلي سيستم پيشنهادي )6شكل 

 
مرحله معرفي مي شود.  ساختار سيستم پيشنهادي در دو 

و مرحله دوم:  شركت كننده هاآموزش چگونگي مرحله اول: 
 توليد داده آزمون. اين دو مرحله در ادامه شرح داده چگونگي 
 مي شود.

آموزش چگونگي  -مرحله اول •
 شركت كننده ها

گفته شده، اولين مرحله براي  2همانگونه كه در بخش 
بكارگيري يك شبكه عصبي آموزش آن مي باشد. براي آموزش 

بي الزم است ابتدا داده هايي جهت آموزش شبكه شبكه عص
عصبي ايجاد شود و در اختيار هر شركت كننده قرار گيرد. 

 ي شود.ساختار آموزش شبكه هاي عصبي ديده م 7درشكل 
مشاهده مي كنيد. هماهنگ  7همانگونه كه در شكل 

كننده داده هايي كه شبكه عصبي درون هر شركت كننده 

 هماهنگ
 كننده

1شركت كننده   

2شركت كننده   

 nشركت كننده 

 سيستم تبادل پيام

.... 



 

 الزم دارد را بر روي صف مربوط به هر شركت كننده قرار 
با برداشتن آن شروع به آموزش ها مي دهد و شركت كننده 

از صف  در اين مرحله، شبكه عصبي مربوط به خود مي نمايد.
براي ارتباط هماهنگ كننده و شركت كننده استفاده شده 
است. دليل بكارگيري صف اين است كه هر مجموعه داده 
 متعلق به يك شركت كننده خاص بوده و اشتراكي بين 
داده ها وجود ندارد. لذا ارتباط در اين مرحله از كار توسط 

ه صف منحصر به فردي كه بين شركت كننده و هماهنگ كنند
 وجود دارد، برقرار مي شود.

 
 ساختار آموزش شركت كننده ها )7شكل 

 

توليد داده چگونگي  -مرحله دوم •
 آزمون

پس از آنكه هر شبكه عصبي درون هر شركت كننده  
 ،آموزش ديد ،براي توليد داده آزمون مسير مربوط به خود

اكنون مي تواند به توليد داده آزمون اقدام نمايد. از اين رو 
 پيشنهاد مي گردد.  8ساختار مشابه شكل 

 
 ساختار بكارگيري سيستم) 8شكل 

 
در اين ساختار مشاهده مي شود،  8همانگونه كه در شكل 

هماهنگ كننده و به جاي بكارگيري صف براي ارتباط بين 
 استفاده شده است. ابتدا  شركت كننده ها از تابلو

هماهنگ كننده داده هاي تصادفي را توليد كرده و آنها را در 
دسترس تمامي شركت كننده قرار مي دهد به اين دليل كه 

ان مي شركت كننده ها به اين داده ها به طور يكستما

استفاده مي شود تا حالت  دسترسي دارند به جاي صف از تابلو
عمومي اين مساله مشخص گردد. سپس هر شركت كننده با 

اقدام به توليد داده  شتن اين داده تصادفي از روي تابلوبردا
 كرده و پس آن نتيجه براي مسير مربوط به خود آزمون 

خود را بر روي صفي كه بين او و توليد  يده هاي توليددا
از نيز مجددا قرار مي دهد. در اين بخش از كار  ،كننده است

صف استفاده شده است به اين دليل كه اين داده ها بايستي 
از سيستم تبادل پيام يكبار و تنها توسط هماهنگ كننده 

 برداشته شود.

 پياده سازي سيستم )5
كار روش پيشنهادي، اين سيستم براي براي نمايش نحوه 

بكار گرفته شده ادغام دو آرايه  توليد داده آزمون براي برنامه
 كد اين برنامه را مشاهده مي كنيد.  9است. در شكل 

 
#1   void merge (int h, int m, cons tint*U,  

cons tint*V, int*S)  { 
#2         int i=0, j=0, k=0; 
#3         while (i<h && j<m)  { 
#4      if ( U[i] <V[j] )  { 
#5   S[k]=U[i];   i++; } 
#6        else  { 
#7  S[K]=V[j];   j++;  } 
#8             k++;  } 
#9          if(i<h)   { 
#10      for( int cnt=k; cnt<h+m ; cnt++)  { 
#11       S[cnt]=U[i];  i++; } 
#12       else  { 
#13         for ( int cnt1=k; cnt1<h+m; cnt1++)  { 
#14     S[cnt1]=V[j]; j++; } 
#15           } 
#16      } 

كد برنامه ادغام دو آرايه ) 9شكل   
 

با استفاده از اين كد هماهنگ كننده اقدام به مشخص 
نمودن مسير هاي ممكن در برنامه مي نمايد. اين مسير ها از 

اين گراف روي گراف كنترل جريال مشخص مي شوند. 
گراف  10 پيچيدگي برنامه را مشخص مي نمايد. در شكل

از  مشاهده مي كنيد. 9 شكلكنترل جريال  را براي كد برنامه 
روي اين گراف مسيرهاي برنامه مشخص مي شوند. تعداد 

مسير است كه از بين اين  12مسير هاي برنامه در حالت كلي 
مسير ممكن وجود دارد لذا براي پياده سازي  5مسير تنها  12

شركت كننده است كه هر  5سيستم پيشنهادي تنها نياز به 
ك مسير آموزش ديده اند، در يك براي توليد داده آزمون ي

نمونه اي از داده هاي مورد استفاده براي آموزش  11شكل 
 مسير را مشاهده مي كنيد. 5براي هر يك از اين 

 

هماهنگ 
 كننده

۱شركت كننده   

2شركت كننده   

 nشركت كننده 

 
 
 
 

 

1صف   

2صف   

 nصف 

.... .... 

.... 

هماهنگ 
 كننده

1شركت كننده   

2شركت كننده   

 nشركت كننده 

 تابلو
 
 
 

 
داده هاي 
 تصادفي



 

 
 9گراف كنترل جريان كد شكل  )10شكل

 
 :به شرح زير وجود داردمسير  12،  2براي كد شكل 

 
 

Path1: 1,6,9,17 
Path2:1,6,910,9,11 
Path3: 1,6,7,11 
Path4: 1,6,7,8,7,11 
Path5:1,2,4,5,1,6,9,11 
Path6: 1,2,4,5,1,6,9,10,9,11 
Path7:1,2,4,5,1,6,7,11 
Path8:1,2,4,5,1,6,7,8,7,11 
Path8: 1,2,3,5,1,6,9,11 
Path9:1,2,3,5,1,6,9,10,9,11 
Path10:1,2,3,5,1,6,9,10,9,11 
Path11:1,2,3,5,1,6,7,11 
Path12: 1,2,3,5,1,6,7,8,7,11 
 

 

 
 نمونه اي از داده هاي مورد استفاده براي آموزش )11شكل 

 

را  2نمونه ساختار شبكه عصبي براي مسير  12در شكل 
 مشاهده مي كنيد.

 

 
 2شبكه عصبي مسير  )12شكل 

 
همانگونه كه گفته شد شبيه سازي انجام شده با 

انجام شده است. نر م فزار  JMSاستفاده از سيستم تبادل پيام 
WebShere  براي پياده سازيJMS  در اين مقاله بكاررفته

و  2بين شركت كننده صف ايجاد شده 13است. در شكل
هماهنگ كننده براي برداشتن داده هاي مورد نياز براي 

 مشاهده مي شود.آموزش 
 

 
 و هماهنگ كننده 2صف ايجاد شده بين شركت كننده ) 13شكل 

 
از طريق محيط  مي تواند websphereصف ايجاد شده در 

قرار گيرد. لذا  مورد دسترسي visual studio برنامه نويسي
در محيط  ينرم افزار  براي پياده سازي در اين مقاله ما

visual studio كه اطالعات مورد نياز براي  كرده ايم طراحي
آموزش را در صف تك تك شركت كننده ها قرار مي دهد. در 

 نمايي از اين نرم افزار شبيه سازي را مشاهده  14شكل 
 مي كنيد.

 
نمايي از نرم افزار تهيه شده براي هماهنگ كننده و قرار  )14شكل 

 1دادن داده بر روي صف شركت كننده 

1 

2 

3 4 

6 

9 
7 

1
 

1
 

8 

5 



 

 
پس از آموزش ديدن هر شبكه اكنون هر شركت كننده 
آماده توليد داده هاي آزمون جهت تست مسير مربوط به خود 

براي ارسال كردن  تابلومي باشد از اين رو هماهنگ كننده از 
هر شركت كننده با  مي كند.داده هاي تصادفي استفاده 

راي و برداشتن داده هاي تصادفي اقدام به اج تابلومراجعه به 
عصبي ي شبكه عصبي درون خود كرده و پس از اجراشبكه 

ل صفي به هماهنگ كننده  ارسا نتايج به دست آمده را بر روي
مي باشد كه  1و 0ي مي كند. اين نتايج به صورت خروج

مشخص مي كند كدام داده تصادفي ورودي براي آزمون مسير 
در براي نمونه  مربوط به هر شركت كننده مناسب بوده است.

را مشاهده  تابلوقرارگيري داده هاي تصادفي بر روي  15شكل 
پاسخي كه  از طرف شركت كننده  16 مي كنيد و در شكل

قابل مشاهده داده شده است  2براي آزمون مسير  2شماره 
 مصرف كنندهبايد به صورت  ها شركت كنندههر يك از  .است

يامي ثبت نام نمايند. به محض قرار گيري پ ابلوبر روي ت
هايي كه بر روي آن ثبت نام كرده  مصرف كنندهتمام  تابلودر

 اند پيام را دريافت مي كنند.
 

 
قرار گيري داده هاي تصادفي بر روي تابلو توسط هماهنگ  )15شكل 

 كننده
 

 
 قرار گيري داده هاي پاسخ شركت كننده بر روي صف )16شكل 

 
 اكنون با برداشتن پاسخ از روي صف، هماهنگ كننده 
مي تواند داده هاي الزم براي آزمون هر مسير را در اختيار 
داشته باشد. انجام عمل توليد داده آزمون به صورت توزيع 

اشت شده مزايايي از جمله سرعت و دقت را در پي خواهد د
شده مسئول بررسي يك  زيرا هر سيستم در سيستم توزيع

مسير و ايجاد داده آزمون مربوط به همان مسير است و از 
 ايجاد اختالل و تضاد در داده آزمون مسير ديگر اجتناب 
مي شود. همچنين با استفاده از سيستم تبادل پيام به عنوان 

هماهنگ كننده و تعريف سيستم ارتباط بين شركت كننده و 
زماني كه داده ان ايجاد مي شود كه تابلو به صورت مانا اين امك

ها ارسال  ارسالي از طرف هماهنگ كننده ها به شركت كننده
داده  ،ودن موقت يك شركت كنندهمي شود در صورت فعال نب

باقي مانده و پس از فعال شدن مجدد  بر روي تابلوارسالي 
رابرداشته آن داده ها  دشركت كننده ، شركت كننده مي توا ن

را اجرا و نتايج را ارسال نمايد. بنابراين فعال  خود سيستمو 
 بودن و اجراي همزمان تمامي شركت كننده لزومي ندارد.

امكان توليد داده آزمون تنها براي يك مسير  ،مزيت ديگر
است. در اين حالت در صورتيكه نرم افزار مورد تغيير قرار گيرد 

رد نها آن مسير موو يك مسير آن اصالح شود، الزم است ت
و لزومي به بررسي تمام مسيرها وجود  بررسي قرار گرفته

ندارد. لذا مي توان داده آزمون مربوط به همان مسير را توليد 
 و آن را مورد بررسي قرار داد.

 

 فعاليت هاي مرتبط )6
شبكه هاي عصبي كاربردهاي زيادي در تجهيزات پزشكي 

)، Miller,1992( دارند از جمله پردازش تصاوير و يا سيگنال
) و براي مدل Maglaveras,1998تفكيك آماري و الگويي (

). شبكه هاي Lakatos,1992سازي سيستم هاي بيولوژيك (
عصبي در حوزه بيماري ديابت براي مدل سازي رفتار پوياي 
سيستم براي كنترل قند خون بكار رفته است. از ديگر 

ر تشخيص كاربردهاي شبكه عصبي مي توان به استفاده آن د
 . در مرجع)Gogou,2001( زود هنگام بيماري اشاره كرد

)Gogou,2001(  يك سيستم هوشمند با استفاده از شبكه
انسولين به بيماران هاي عصبي جهت تعيين ميزان تجويز 

 طراحي گرديده است.
روش هاي گوناگوني براي توليد داده آزمون به صورت 

 نها در مراجع. دسته بندي كلي از آخودكار وجود دارد
(Jeevarathinam,2010) و (Arcuri,2008) و 

(Alba,2008)  وجود دارد. مهمترين اين روش ها جستجو
4Fتصادفي

5F، جستجوي مبتني بر مسير5

، جستجوي مبتني بر 6

                                                           
5 Random 



 

6Fهدف

7Fهوشمند و روش هاي 7

روش هاي تصادفي، در  هستند. 8
تعدادي زيادي داده آزمون به صورت تصادفي توليد مي شود . 

نمودن داده هاي آزمون مناسب از بين تعداد زيادي داده جدا 
هاي توليد شده مشكل مي باشد. با وجود اينكه در روش ارائه 
شده در اين مقاله نيز داده هاي اوليه تصادفي مي باشد ولي به 
دليل جدا سازي سريع آنها توسط شبكه عصبي اين كار ساده 

ستا و پويا روش مبتني بر مسير به دو دسته اي مي باشد.
 روش ايستا از روش تكنيكي است كه درتقسيم مي شود. 

(Ramamoorthy,1976)  انجام شده است. روش پويا در
(Korel.1990) در هر دو روش مبتني بر مسير توليد داده .

آزمون مي تواند تمامي مسير ها را پوشش ندهد. روش ارائه 
 ا شده در اين مقاله بر اساس روش مبتني بر مسير پوي

تكنيك مبتني بر هدف كه در مرجع  مي باشد.
(Pargas,1999)  بكاررفته است. در مورد تكنيك هاي مبتني

بر هدف دو مساله مطرح است. يكي پيدا نمودن تابع كه 
كيفيت داده آزمون هاي توليد شده را اندازه گيري كند و 
ديگري توليد داده آزمون هايي كه اين تابع را مينيموم كنند. 

عملكرد اين روش بستگي زيادي به نوع و ساختار برنامه صحت 
 .دارد

ي هوشمند براي تكنيك ها (Tracey,1998)در مرجع 
 (Miller,2006)كار رفته شده است. در توليد داده آزمون ب

متدي براي توليد داده آزمون با استفاده از شبكه هاي عصبي 
شبكه هاي  )Vanmali,2002(ارائه شده است. در مرجع 

عصبي به عنوان اوراكل نرم افزار بكارگرفته شده است و 
شبكه هاي عصبي براي  (Andeson,1999)همچنين در 

 پيشبيني كننده خطا استفاده شده است.
در آزمون نرم افزار از بكارگيري سيستم هاي توزيع شده 

دو ديدگاه قابل بررسي مي باشد. يك آزمون نرم افزار در مورد 
ي توزيع شده و ديگري آزمون نرم افزار به صورت سيستم ها
در مورد اول بكارگيري عامل ها روشي براي آزمون  توزيع شده.

در مراجع  معرفي شده است. نرم افزارهاي توزيع شده
(Huo,2003)  .اين نوع آزمون از اين روش استفاده شده است

در مراجع بالخصوص در مورد سيستم هاي تحت وب 
(Qi,2005) .در روش دوم مرجع بحث شده اند(Yu,2010)  

روشي را بر اساس عامل پيشنهاد داده است كه به توليد داده 
در روش  پرداخته شده است. UMLآزمون از روي نمودارهاي  

به جاي بكارگيري عامل هاي هوشمند از شبكه  ماپيشنهادي 
عصبي استفاده شده و توليد داده آزمون از روي گراف جريان 

 .انجام مي شودرل كنت
 

                                                                                  
6 Path-oriented 
7 Goal oriented 
8 Intelligent approach 

 جمع بندي و نتيجه گيري )7
نرم افزار به دو دسته كلي آزمون جعبه سفيد و آزمون 

آزمون جعبه سياه تبديل مي شود. در آزمون جعبه سفيد 
مهمترين مساله يافتن داده آزمون مي باشد. داده آزموني كه 
بتوان به وسيله آن تمامي مسير هاي برنامه را  پوشش داد 
يكي از مسائلي است كه امروزه مهندسان نرم افزار در مورد 

مون مي باشد. براي توليد داده آزمون به صورت خودكار آز
روش هاي گوناگوني ارائه شده است. در اين مقاله روشي براي 
توليد داده آزمون با استفاده از شبكه عصبي به صورت توزيع 
شده ارائه شد. در اين روش هر مسير آزمون توسط يك شبكه 

شده عصبي كه بر روي يك شركت كننده در سيستم توزيع 
قرار دارد، توليد مي شود. اين كار نه تنها دقت مساله را باال 
مي برد بلكه سرعت توليد داده آزمون براي نرم افزار هايي كه 
داراي تعداد مسير زياد مي باشند را افزايش مي دهد. شبكه 
عصبي پيشنهادي اين رويكرد با استفاده از نرم افزار متلب 

تم توزيع شده آن با استفاده پياده سازي گرديده و سيس 2012
 به تبادل اطالعات مي پردازند.از سرويس تبادل پيام 
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