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منظور شناسایی ب. آمیزي شود تواند منجر به رخداد خرابی و عواقب فاجعه ایمن می-بحرانی هنهفتهاي  رخداد اشکال و خطا در سیستم – چکیده

 درعمدي اشکال  یجاداتزریق اشکال، . هاي تزریق اشکال بهره گرفت توان از تکنیک و خطا، می پذیر سیستم در مقابل رخداد اشکال نقاط آسیب

پذیر و حساس به  نقاط آسیببا مشخص شدن  ،پس از تزریق اشکال. عملکرد سیستم در حضور اشکال است هداخل سیستم و سپس بررسی نحو

یري پذ پرداخت و موارد مهمی از جمله تحمل نظیر قابلیت اطمینان توان به بررسی معیارهاي مهمی از اتکاپذیري سیستم می ،سیستم اشکال در

هاي  ها و تکنیک در این مقاله ضمن بررسی روشنهفته، هاي  افزار در سیستم با توجه به اهمیت و جایگاه نرم. سیستم در حضور اشکال را سنجید

ابزارها این . استپرداخته شده  و قابل استفاده در صنایع هوافضاافزاري مختلف ارائه شده  نرم ابزارهايبررسی و تحلیل ، به تزریق اشکالمختلف 

ها را  هاي این سیستم انتخاب شده و ویژگی وافضابکار رفته در صنایع ه ههاي نهفت سیستم  سازي شده ساختاري و برنامههاي  براساس ویژگی

  .دهد پوشش می

  هاي تزریق اشکال پذیري اشکال، تزریق اشکال، تکنیک ، تحملبزارهاي تزریق اشکالاتکاپذیري، ا - کلید واژه

 

 مقدمه - 1

 هاي سیستم(و تجهیزات الکترونیکی  ها ه، سیستمامروز

همچون  ،ایمن- بحرانی مورد استفاده در کاربردهاي ) نهفته

 ند،رو بکار مییا خودروسازي  هوافضاهایی که در صنایع  سیستم

استفاده  هاي روزمرهدر دامنه وسیعی از کاربرد  گسترده یصورتب

 ها ر سیستم، رخداد خرابی دها کاربرددر این  .]1[ شوند می

و  ، زیست محیطیاز بعد اقتصادي ،آمیزي تواند عواقب فاجعه می

ها نیاز به  سیستمرو، این  از این .مراه آورده انسانی به بعداز حتی 

  .]1[ دارند پذیري اشکال تحملدرجه باالیی از 

افزارهـاي  نـرم هـا و   سیسـتم  پیچیـدگی با افزایش قابل توجه 

افـزاري افـزایش    اشـکاالت نـرم   ی ازناشـ  هاي ، میزان خرابینهفته

نقـص در عملکـرد    کـه  بخصوص در صـنعت هوافضـا   .]2[ یابد می

هزینـه و یـا حتـی تهدیـد      چنین سیستمی ممکن است بسیار پـر 

وان بـه رخـداد   تـ  بـراي نمونـه مـی    .]2[ داشته باشد ایمنی در بر

اشاره کـرد کـه پـس از     1996در سال  5خرابی در موشک آریان 

از  بعـد آن،  هافـزار و سیسـتم نهفتـ    نـرم در نقـص  به علت  ،پرتاب

  .]3[ منفجر شدگذشت حدود چهل ثانیه 

هاي نهفته موجـود   هاي سیستم همزمان با افزایش پیچیدگی

ها در  هاي این سیستم باید قابلیت ایمن، می-در کاربردهاي بحرانی

ها و خطاهاي احتمالی را نیز افزایش داد؛ تا به این  مقابله با اشکال

پذیري سیستم در برابر اشکال ارتقـا یافتـه و جلـوي     یب تحملترت

از جملـه  . هاي سیسـتم در شـرایط عملیـاتی گرفتـه شـود      خرابی

  . ]1[ مناسب براي این امر تزریق اشکال است هاي تکنیک

اغلب تزریق اشکال قبل از عملیاتی شدن سیستم و بـر روي  

 گیرد جام میسازي شده از سیستم اصلی ان هاي اولیه و شبیه نمونه

افزاري یـا   هاي نرم در تزریق اشکال با تزریق عمدي اشکال. ]4-6[

افزاري به داخل سیستم، رفتار و عملکرد سیستم در حضور  سخت

بـا  . ]4،6[ گـردد  هاي تزریـق شـده ارزیـابی و بررسـی مـی      اشکال

هایی از سیستم که در شرایط عملیـاتی   بررسی این رفتارها، بخش

هـا وجـود    و خطا و نهایتا بروز خرابی در آن احتمال رخداد اشکال

بـه ایـن وسـیله قبـل از قـرار گـرفتن       . ]6-4[ شود یافت می دارد

سیستم در شـرایط عملیـاتی، بـه ارزیـابی و بررسـی پارامترهـا و       

-هاي بحرانـی  ش کیفیت عملکرد سیستممعیارهاي مهم در سنج

پذیري اشکال، پوشش تشخیص خطا و بطور  ایمن از جمله تحمل

بـه ایـن ترتیـب    . ]4[ شـود  لی اتکاپذیري سیستم پرداختـه مـی  ک

هـاي سیسـتم پرداخـت و     هـا و رخنـه   تـوان بـه بهبـود ضـعف     می

 پذیري سیستم در برابر اشکال و بطور کلی عملکرد سیستم تحمل

  .را ارتقا داد

هاي مختلف و متنوعی جهت تزریق اشکال  ها و روش تکنیک

نوع سیستم و اشکالی که قصد اند که هر یک با توجه به  ارائه شده

همچنـین  . ]5[ دنگیر مورد استفاده قرار می وجود داردبررسی آن 

اند کـه بـه تزریـق     ها، ابزارهایی نیز مطرح شده این تکنیک هبر پای

این ابزارها در واقع بستري را جهت انجـام  . کنند اشکال کمک می

  هوافضااستفاده در صنایع  قابل اشکال تزریق افزاري نرم هايابزار تحلیل و معرفی
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  .کنند تزریق اشکال فراهم می

انجام تزریـق اشـکال در    هنحورو ضمن بررسی  پیش هدر مقال

ارائـه  هـاي   ها و تکنیک به بررسی روش ایمن-هاي بحرانی سیستم

بـر  . پرداخته شده است افزاري هاي نرم تزریق اشکالشده بمنظور 

ها، ابزارهاي تزریـق اشـکال متعـددي تـاکنون      این تکنیکمبناي 

نسـبت بـه   این مقالـه بـا بررسـی و تحلیـل آنهـا      ارائه شده که در 

تر براي کاربردهاي هوافضـا   یک ابزار تزریق اشکال مناسب معرفی

  .اقدام گردیده است

: بخش به شرح زیر سازماندهی شده است هفتاین مقاله در 

تزریـق اشـکال پرداختـه     مبـانی  اصول و به معرفیدر بخش دوم 

تزریـق   معمـاري و سـاختار ابزارهـاي    ،نیـز  شده و در بخش سوم

هـا و   معرفـی روش بـه   ،هـارم در بخـش چ . اشکال بیان شده است

. اسـت  افـزاري پرداختـه شـده    هاي نـرم  هاي تزریق اشکال تکنیک

شـده در   ارائـه تزریـق اشـکال    يابزارهـا  بـه معرفـی   پنجمبخش 

و بخش ششم به مقایسه و تحلیل  مقاالت گذشته، اختصاص دارد

  .استآمده  هفتمگیري نیز در بخش  نتیجه .پردازد این ابزارها می

  یق اشکالرتز -2

هـا و ابزارهـاي مـورد     تزریق اشکال بـه عنـوان یکـی از روش   

ایمـن شـناخته   -ارزیابی عملکرد سیستمهاي بحرانی استفاده براي

بـا تزریـق عمـدي اشـکال بـه داخـل        ،در تزریق اشـکال . شود می

ر اشکال تزریـق شـده   سیستم به بررسی عملکرد سیستم در حضو

ارزیـابی   تزریـق اشـکال معیـار مهمـی در    . ]7[شـود   پرداخته می

  .]7[ باشد میاتکاپذیري سیستم 

پـذیري اشـکال در    با توجه به اهمیت و نیاز کلیدي به تحمل

هـاي نهفتـه مـورد     نظیر سیستم(ایمن -بحرانی ههاي نهفت سیستم

، لزوم فراهم سـاختن شـرایطی جهـت    )استفاده در صنایع هوافضا

 هـا امـري الزم و   هاي احتمـالی در اینگونـه سیسـتم    کشف اشکال

الکترونیکـی و  هاي  هاي مختلفی که سیستم اشکال. وري استضر

هــاي  اشــکال: از عبارتنــد ،دنــده را تحــت تــاثیر قــرار مــی نهفتــه

توانـد بـراي ارزیـابی     تزریق اشکال مـی . افزاري نرم و افزاري سخت

هـا اسـتفاده    واکنش سیستم نسبت به هر یـک از اینگونـه اشـکال   

تزریــق  هدو دســت بنــابراین تزریــق اشــکال بطــور کلــی بــه شــود

   .]5،7[گردد  افزاري تقسیم می فزاري و سختا هاي نرم اشکال

هاي  ابزارها و تکنیکافزاري، با کمک  در تزریق اشکال سخت

، (Target system) افـزار سیسـتم هـدف    در سـخت  ،يافزار سخت

در حـالی کـه    .]4[شـود   می) تزریق(صورت عمدي اشکال ایجاد ب

هـاي پنهـان    نظور ارزیابی تاثیر اشـکال افزاري بم تزریق اشکال نرم

پـذیري   هـاي تحمـل   هـا و مکـانیزم   افزار و ارتقاي الگـوریتم  در نرم

 درهـاي مختلـف    اسـتاندارد  توجـه بـه  با . ]3[رود  اشکال بکار می

، هوافضـا افزارهاي استفاده شـده در صـنایع    تولید و پیکربندي نرم

آینـد توسـعه   در طول هـر مرحلـه از فر   راتزریق این نوع توان  می

ــرم ــل نیازســنجی  ن ــزار ماننــد تحلی کدنویســی و ، هــا، طراحــی اف

  . ]6[داد سازي انجام  پیاده

افزاري به  هاي تزریق نرم هاي اخیر استفاده از تکنیک در سال

تري واقـع شـده    افزاري مورد توجه بیش هاي سخت نسبت تکنیک

افزارهاي گـران قیمـت    افزاري به سخت است؛ چرا که در روش نرم

افزارهـا و   هـا، نـرم   تـوان بـه کمـک ایـن تکنیـک      نیاز نیست و می

  .]4[ قرار داد ارزیابیهاي عامل را مورد  سیستم

  تزریق اشکال معماري و ساختار ابزارهاي - 3

هـاي   هـاي مختلفـی از تزریـق اشـکال و مـدل     اگر چه روش

مفهـومی   و مشترك یمایتوان طرح و ش اشکال وجود دارد اما می

هاي مختلفی  محیط کاري و بخش. ]5[کرد یان از تزریق اشکال ب

که عموما در تزریق اشکال مورد استفاده و همکاري بـا هـم قـرار    

  .آمده است) 1(گیرند در شکل  می

سیسـتم   گیـرد  قرار مـی سیستمی که تحت بررسی و تحلیل 

سـازي   کـه سیسـتم را شـبیه    دو موجودیت. شود ده میهدف نامی

گـر   و تزریـق  (Workload generator) مولد بار :کنند عبارتنداز می

سیسـتم هـدف را بـا     مولـد بـار  . ]4-6[ (Fault injector) اشـکال 

پـردازش خواهـد    ،هایی که در طول آزمایش تزریق اشکال ورودي

ها شـروع بـه کـار و     سیستم با آن ،هایی که و در واقع ورودي ،شد

ایـن  . کنـد  مـی  وارد سیستم کرده و به آن بـار  ،کند را ت میفعالی

ـ   مجموعه ورودي  (Workload library) بـار کـاري   ههـا در کتابخان

یـک اشـکال را در سیسـتم تزریـق      گر نیـز،  تزریق. گیرند قرار می

معرفی یک اشـکال بـا دسـتکاري در سـاختار یـا       .]6-4[د کن می

انجــام  ،شـود  حالـت سیسـتم و یـا محیطـی کـه در آن اجـرا مـی       

تزریق اشکال معموال شامل اجـراي چنـدین آزمـایش و     .ردیگ می

بـا   خاص تنها یک یا چند اشکال معموال و اجراهاي مختلف است،

  ]4[  تزریق اشکال  معماري و ساختار ابزارهاي) 1(شکل 
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در طـول یـک آزمـایش منحصـر بـه فـرد        اشکال هبارکنند کمک

 هکننـد  مولـد بـار و تزریـق    هپس از اینکـه بوسـیل   .شود تزریق می

رد نظر به سیسـتم تزریـق شـد،    هاي مو ها و اشکال اشکال ورودي

فعالیـت سیسـتم    هسیستم شروع به فعالیت کرده و عملکرد و نحو

شود؛ و موارد و پارامترهـاي   در حضور اشکال بررسی و ارزیابی می

پذیري اشـکال و اتکاپـذیري سیسـتم مـورد      مختلفی مانند تحمل

هـا بـر    این تحلیل و بررسی هوظیف. گیرند ارزیابی و تحلیل قرار می

 یهاي خـام دادهاین بخش . استنهاد نظارت و مانیتورینگ  هدعه

از  ،اسـت را  هـاي تزریـق شـده الزم   که براي ارزیابی اثرات اشکال

و در واقع بـه ارزیـابی و تحلیـل     کند می آوري هدف جمع سیستم

ــ ــی رفت ــکال م ــور اش ــتم در حض ــردازد  ار سیس ــ .]6-4[پ  هوظیف

 و اجـزا  هـا  ر بخـش نیز هماهنگی سـای  (Controller) کننده لکنتر

مسـئول تکـرار چنـدین روش مختلـف تزریــق و      معمـوال  و اسـت 

نیـز  هـاي بعـدي    سازي نتـایج هـر آزمـایش بـراي بررسـی      ذخیره

  .]6-4[باشد  می

 ،به عنوان نتـایج حاصـل از تزریـق اشـکال در یـک سیسـتم      

ایـن   .شـود  مـی ایجـاد  تزریـق شـده    هـاي  هـایی از اشـکال   کالس

ـ    بندي و کالس هاي دسته اشکال  اشـکال  هبنـدي شـده در کتابخان

(Fault library) در زمان تزریق براسـاس اینکـه   . شوند ره میذخی

سیستم مورد آزمایش چگونه سیستمی است و قصد بررسـی چـه   

خاصـی از ایــن   هاز نـوع و دسـت   ،اسـت  بـوده  هـا  ی از اشـکال نـوع 

  .شود هاي ذخیره شده استفاده می اشکال

 يافزار نرمتزریق اشکال  هاي تکنیک - 4

براساس اینکه اشکال در چـه زمـانی تزریـق شـود، تکنیـک      

تزریق در زمان کامپایل و تزریـق در   هافزاري به دو دست تزریق نرم

   .شود زمان اجرا تقسیم می

 تزریق در زمان کامپایل - 4-1

ها در زمان کامپایل، دستورات برنامه بایـد   براي تزریق اشکال

جرا شود، تغییـر کنـد   و ا بار برنامه (Image)قبل از اینکه تصویر 

افزاري، بجـاي تزریـق    هاي سخت در این روش برعکس حالت. ]3[

افزار سیستم هدف، خطاها را به کد اصلی و یـا   ها به سخت اشکال

سـازي اشـکاالت    بمنظور بررسی و شبیه ،هدف هکد اسمبلی برنام

نـد کن افزاري و نیز اشـکاالت گـذرا، تزریـق مـی     افزاري، نرم سخت

شده یر کرده باعث تغییر در دستورات برنامه هدف کد تغی. ]3،4[

شـود و   افـزار مـی   باعث تولید تصویر داراي اشکال از نرم و در واقع

زمانی که سیستم این تصویر داراي اشکال را اجرا کند، اشـکاالت  

. شـود  شوند و منجر به تزریق خطا به داخل سیستم مـی  فعال می

اثـر اشـکال را ارزیـابی     اي کـه  این روش به تغییر و اصالح برنامـه 

ار اضـافی در زمـان اجـرا نیـاز     افـز  کند، نیاز دارد و به هیچ نرم می

 عملکـرد اصـلی  باعث هیچگونه اختاللـی در   این روش. ]5[ندارد 

 آنو اغلـب از   سازي راحتـی داشـته   ، پیادهشود سیستم هدف نمی

  .کنند سازي اشکاالت دائمی استفاده می براي شبیه

 اتزریق در زمان اجر -4-2

براي تزریق اشکال در این روش بـه مکـانیزمی بـراي اجـرا و     

  :ها عبارتند از برخی از این مکانیزم. انجام تزریق نیاز است

آن را تــوان  مــی کــهایــن روش : (Time-Out) بنــد زمــان -1

کند که در زمـان   به این صورت عمل میدانست،  حالتترین  ساده

در . شود ق میتزریشده، اشکال  تعیینبند  مشخصی که براي زمان

اي بـراي تزریـق اشـکال فعـال      شـده وقفـه   واقع در زمان تعیـین 

افـزاري   افزاري یـا نـرم   رت سختتواند بصو این تایمر می. گردد می

اجرایـی و   هاین روش نیازي به ایجاد تغییـر در برنامـ  . ]4،5[باشد 

ها بجـاي   از آنجا که در این روش اشکال. ]3[ کدهاي برنامه ندارد

ر اثر رخدادهاي خاص و یا در حـاالت خاصـی از سیسـتم    اینکه د

دهنـد، اثرهـایی غیرقابـل     هاي معینـی رخ مـی   رخ دهند، در زمان

بنـابراین  . کننـد  بینـی از اشـکال و رفتـار برنامـه تولیـد مـی       پیش

هاي گذرا و  سازي و بررسی اشکال براي شبیهرا توان این روش  می

  .]3[ست اي مناسب دان افزاري دوره ي سختها اشکال

در ایـــن روش یـــک : (Exception/Trap) تلـــه/اســـتثنا -2

 هکننـد  افزاري کنترل را به تزریـق  نرم هافزاري یا تل استثناي سخت

بند، تله یا اسـتثنا   در این حالت برعکس روش زمان. برد اشکال می

تواند اشـکال   می ،دهد در هر زمان که رخداد یا شرایط خاصی رخ

  .]4[را تزریق کند 

 تــوان تــا ایــن روش را مــی: (Code insertion) کــد درج -3

اما تفـاوت اصـلی در    ،دانستحدي شبیه تزریق در زمان کامپایل 

این روش این است که در این حالت بجاي تغییر کـد، بـه اضـافه    

شـود و همچنـین ایـن     کردن کد و دستورات جدید پرداخته مـی 

اضـافه  در این روش دستورات . گیرد عمل در زمان اجرا صورت می

تزریـق اشـکال را قبـل از دسـتورات      هاجـاز  ،هدف هشده به برنام

در این حالت برعکس روش ایجـاد  . ]5[دهند  خاصی از برنامه می

هـدف باشـد    هاشکال ممکن است بخشی از برنام هکنند تله، تزریق

د کاربر اجرا گردد و بجاي اجرا در م5[د سیستمی در م[.  

 ابزارهاي تزریق اشکال -5

هاي مطرح شده براي تزریق اشکال، ابزارها و  تکنیک هبر پای

اغلب هر . بسترهایی براي انجام عملیات تزریق فراهم شده است

ها و بررسی و  یک از این ابزارها براي تزریق نوع خاصی از اشکال

ها  و همچنین براي نوع خاصی از سیستم ،ارزیابی موردي خاص
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هر یک از این ابزارها  شوند و با توجه به این موارد، از مطرح می

با توجه به نقش و اهمیتی که  .شود با توجه به نیاز، استفاده می

دارند  هوافضاموجود در صنایع  ههاي نهفت صحت عملکرد سیستم

هاي  و لزوم کشف و تشخیص بموقع اشکال و خطا در این سیستم

یی که مناسب این صنعت برخی از مهمترین ابزارهاایمن -بحرانی

  :شده است مطرحر زیر د باشد می

5 -1 - FIAT   

یکی از اولین ابزارهاي مطرح شده در تزریق اشکال  ابزاراین 

افزاري و  هاي سخت تزریق خطاهایی که توسط اشکال واست 

در این ابزار . ]8[ دهد هدف قرار می شوند را افزاري ایجاد می نرم

با  و عاملی براي انجام عمل تزریق، خطاها در یک پردازش سیستم

این . شوند اي تزریق می هاي کتابخانه پشتیبانی از روتین کمک

ها به وظایف قابل اجرا در طی فرایند کامپایل متصل  روتین

درخواست از  هبا انجام تزریق، فرایند حافظه بوسیل. ]5[ شوند می

اي نیز  کد کتابخانه. ]4[ گردد خارجی تغییر و اصالح می همبرنا

آوري داده استفاده  و جمع دازشرفتار فرایند و پر هبراي مشاهد

غلبه بر مکانیزم حفاظت  بطور کلی هدف از این ابزار. ]4[د شو می

ها و فرایندهاي خارجی براي اصالح و  عامل که از پردازش سیستم

کند، است  ند سیستم هدف جلوگیري میتغییر در وضعیت فرای

کدهاي  توان در نیاز آن به را می ابزارمحدودیت این  .]5،8[

هاي بیشتري براي متصل  بنابراین تالش ؛سیستم هدف دانست

  .]8[ نیاز است برنامهها و کامپایل مجدد  کردن کتابخانه

5 -2- FERRARI 

ها در  افزاري براي تزریق اشکال هاي نرم این ابزار از تله

از چهار  FERRARI. کند پردازنده، حافظه و گذرگاه استفاده می

 همقداردهند :از است که عبارتند جزء و کامپوننت تشکیل شده

خطا،  اشکال و هکنند ساز، اطالعات کاربر، تزریق اولیه و فعال

اشکال و خطا از  هکنند تزریق .]4[داده و تحلیلگر  هکنند جمع

. کند تله استفاده می هکنند هاي کنترل افزاري و روال هاي نرم تله

 هکه به نقطبرنامه زمانی  هافزاري یا توسط شمارند هاي نرم تله

شوند  یک تایمر اجرا و رها می هلمورد نظر برنامه رسید و یا بوسی

ها را  تله، اشکال هکنند زمانی که تله اجرا شود، روال کنترل. ]4،5[

تزریق بصورت ایجاد  عمل. کند در محل مورد نظر تزریق می

سازي  براي شبیه ،یا حافظه و مورد نظر ثباتتغییر در محتواي 

هاي تزریق شده  اشکال. شود ها انجام می داده واقعی تخریب

هاي دائمی یا گذرایی باشند که باعث  توانند بصورت اشکال می

  .]4،5[شوند  آدرس و داده و یا یک بیت می ایجاد خطا در خط

راه حلی براي حل مشکل نیاز به کد  توان این ابزار را می

راي که خطاها را قبل از اج ؛دانست FIATدر  میانی و اصلی

یا و  ،هدف هتخریب کد باینري قابل اجراي برنام هبوسیل ،برنامه

  .]5[کند  تزریق می ،فرایند در طی اجرا هتخریب تصویر حافظ با

است  POSIXفراخوانی سیستمی  همد دیگر این ابزار بوسیل

زدایی مطرح  براي اهداف اشکال UNIXعامل  که توسط سیستم

 هپردازش و فرایند اجاز و به این صورت است که به یک ؛شده

این . ]5[دهد  فرایند دیگر را می هوي حافظخواندن و نوشتن بر ر

فرایند تزریق خطا براي کنترل  هفراخوانی سیستمی که بوسیل

 هايمشابه با ابزارشود،  فرایند سیستم هدف استفاده میاجراي 

که هنگامی که  کند عمل میبه این صورت  ؛ وزدایی است اشکال

اي را به سیستم  العمل خاص در حال اجراست وقفهیک دستور

با تعویض دستورالعمل با  عملدر واقع این . ]4،5[ دهد هدف می

یا بعد از یک زمان  و ،گیرد افزاري انجام می نرم هر وقفیک دستو

سپري شده، یک خطا را به داخل سیستم هدف که موقتا متوقف 

ضور خطا ستم را در حو سپس رفتار سی دکن شده تزریق می

توان گفت که این ابزار  بطور کلی می. ]4،5[ کنند مشاهده می

اعث تزریق خطا به افزاري است که ب هاي نرم براساس وقفه

 هها یا با فراخوانی به یک مکان حافظ این وقفه. شوند سیستم می

شوند و هنگامی که وقفه  خاص یا بعد از زمانی مشخص فعال می

  .شود اخل سیستم انجام میشود تزریق به د فراخوانی می

5 -3 - DOCTOR 

هاي ارتباطی ارائه  سازي اشکال این ابزار اصوال براي شبیه

اي،  اي و حافظه هاي پردازنده تزریق اشکال هشده است و اجاز

د، تله و اصالح بن دهد و از ترکیبی از زمان ی و ارتباطی را میثبات

هاي  بند موجب تزریق اشکال زمان. ]3،9[کند  کد استفاده می

سازي  افزاري شبیه هاي سخت تله اشکال. شود اي گذرا می حافظه

کند، و اصالح کد  را تزریق می )ها ثباتمانند تخریب ( گذرا هشد

بطور کلی . ]9[رود  هاي دائمی بکار می زریق اشکالبراي ت

هاي دائمی، گذرا و  تزریق اشکال هتوان گفت این روش اجاز می

که  HARTSابزار ابتدا در سیستم  این .]3،9[ دهد ادواري را می

هاي  است براي بررسی اثر پیام درنگ بی هشد یک سیستم توزیع

متناوب از دست رفته بین دو گره مجاور و نیز اثر مسیریابی با 

  .]9[د استفاده ش، خراب در این سیستم هاده از داداستف

5 -4- FTAPE 

هاي قابل  ثباتها را در  توان اشکال با کمک این ابزار می

حافظه و هاي  هاي پردازنده، مکان سترس براي کاربر در ماژولد

ها را  در این ابزار اشکال. ]4،5[زیر سیستم دیسک تزریق کرد 
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 ندکن سازي خطا تزریق می براي شبیههاي چرخشی  بصورت بیت

هاي مربوط به سیستم دیسک توسط اجراي یک روال  اشکال. ]4[

 I/Oسازي خطاهاي  یهشود که باعث شب در کد درایور تزریق می

درایورها و در این ابزار . شود می )مانند خطاهاي تایمر و گذرگاه(

شود و  عامل افزوده می هاي تزریق اشکال به سیستم محرك

  .]4[کد برنامه نیاز نیست  ا تغییرافزار اضافی ی بنابراین به سخت

5 -5 - NFTAPE 

د کن میشده عمل  توزیع هاي محیط عموما در که این ابزار

بسیار منعطف براي انجام خودکار  یاجرایی و محیط يافزار نرم

 از این ابزار بیشتر جهت بررسی. خطا است و تزریق اشکال

از مهمترین  .]10[شود  استفاده میهاي دائمی و گذرا  اشکال

به  :]10،11[ توان به موارد زیر اشاره کرد می هاي این ابزار ویژگی

خطا یا  و نقشه تزریق اشکالکه طرح  دهد میرا این امکان کاربر 

د، و نتایج هاي تزریق را انجام ده را مشخص کند، آزمایش

 همچنین .آوري کند هاي بعدي جمع آزمایش را براي بررسی

 :اي از معیارهاي اتکاپذیري مانند ارزیابی مجموعه گسترده

 .دهد میپذیري، قابلیت اعتماد و پوشش را هدف قرار  دسترس

هاي  انواع استراتژيبرخی از سازي  براي پیادهتواند  می این ابزار

سیستم هدف پیکربندي  تزریق و در نتیجه براي خدمت به چند

انواع  .کند حمیلسیستم هدف ت را بهحداقل اختالل و  شود

شوند  مورد تزریق واقع می NFTAPEهاي هدف که در  سیستم

، هاي آن، شبکه ثباتاي پردازنده، حافظه و ه ثبات :از عبارتند

  .]10،11[ عامل افزارهاي کاربردي، توابع خاص سیستم نرم

5 -6 - Xception 

هاي مانیتور و نظارت بر کارایی و  این ابزار از ویژگی

ن وجود هاي مدر زدایی پیشرفته که در بسیاري از پردازنده اشکال

. ]12[برد  بهره می بحرانی و حیاتی يها دارد براي تزریق اشکال

قرار دادن تله نیاز ندارد و از افزار و  در نرم این ابزار به ایجاد تغییر

براي تزریق  ،ها در پردازنده افزاري سخت کننده تحریکاستثناهاي 

اشکال بعنوان یک  هکنند تزریق. ]5[ کند اشکال استفاده می

دار شود و به تغییر بر سازي می استثنا پیاده هکنند کنترل

ها  اسازي اشکالهمچنین ره. ]12[وقفه نیاز دارد  هکنند کنترل

دسترسی به آدرس خاص است و نه براساس  هبا این ابزار بر پای

ربر کا هخطاها را هم در حافظ توان می Xceptionدر  .زمانی خاص

 ثباتدر این ابزار از یک . ]12[ هسته تزریق کرد هو هم حافظ

استثنا استفاده  هکنند رلو رهاسازي کنت تحریکتوقف براي  هنقط

تزریق اشکال را زمانی که یک  هاجاز ثباتین ا. ]5[شود  می

این مسئله  .]5[ کند فراهم میشود  می باري خاص  ا آدرس داده

چرا که به دسترسی به آدرس  نیستتله قابل انجام  در مکانیزم

  .دارددستور خاصی که تله در آنجا قرار گرفته نیاز 

5 -7- SAFE 

یجاد ا هافزاري را بوسیل هاي نرم تزریق اشکال SAFEابزار 

به کمک . ]5،13[دهد  کد اصلی برنامه هدف انجام می تغییر در

شود، چرا که  در تزریق فراهم می دقت از باالیی این ابزار درجه

اي معیوب و داراي نقص از  افزاري در واقع قطعه یک اشکال نرم

از اشتباهات ناشی در  ،اصلی کد در تزریق کد اصلی برنامه است و

این ابزار براي . کند جلوگیري می ،باینريزمان تزریق در کدهاي 

و  Cهاي به زبان  افزاري در برنامه هاي نرم تزریق خودکار اشکال

C++  8[ارائه شده است[ .SAFE  از سه بخش تشکیل شده که

 ههم هیک پیش پردازشگر ماکرو براي ترجم :]13[ عبارتند از

به  همدر کد اصلی برنا )define ،#include#از قبیل (ماکروها 

براي تحلیل فایل و  ++C/Cزبان  front-endیک کامپایلر  .Cزبان 

شناسایی محل  ، که از آن برايساخت درخت تجزیه نحوي

 اشکال هکنند تزریقسومین بخش نیز  .شود استفاده میاشکال 

اي از  و مجموعه کرده نحوي را بررسی هکه درخت تجزی است

کند که  اشکال را تولید میداراي  (Patch files) اي هاي وصله فایل

 .افزاري مختلفی است هاي نرم هر فایل شامل اشکال

5 -8 - G-SWFIT 

 نیست، این ابزار زمانی که کد اصلی برنامه در دسترس

تزریق را انجام  ،ایجاد تغییر در کد باینري سیستم هدف هبوسیل

براي  .]8[ برخوردار است دهد و به همین دلیل از دقت کمی می

که اغلب کد برنامه براي  درنگ بیهاي  عامل مثال در سیستم

این  .]5[شود  استفاده می ، از این ابزارکاربران در دسترس نیست

اي از عملگرهاي اشکال است که الگوهایی از  شامل مجموعه ابزار

ها  الاشک وکند  را تعریف می ها دستورالعملاي از  کد، مانند دنباله

عملکرد این ابزار به این  هنحو. ]5،8[توان در آن تزریق کرد  را می

افزار هدف به کمک  صورت است که کد اجرایی و باینري نرم

شود و سپس بمنظور یافتن  اسمبلر به کد اسمبلی تبدیل می

  .کند محل مناسب براي تزریق اشکال، کد را تحلیل و بررسی می

  ابزارها هتحلیل و مقایس - 6

داراي  هاي نهفته مورد استفاده در صنایع هوافضا سیستم

سازي  پیادهشدگی، و  ، توزیعیدرنگ بیهاي مشترکی نظیر  ویژگی

ان و زب Cهاي خانواده  زبانرایج نظیر نویسی  هاي برنامه زبان با

ADA این مقاله سعی گردیده است تا با بررسی  در. باشند می

هاي مذکور را پوشش  ابزارهاي تزریق اشکال ارائه شده که ویژگی

  .قایسه و تحلیل این ابزارها پرداخته شوددهند، به ارائه م می



6 

 

همانگونه که در بخش چهارم توضیح داده شد، ابزارهاي 

: شوند تزریق اشکال از منظر نحوه عملکرد به دو دسته تقسیم می

، این )1(در جدول . تزریق در زمان کامپایل و تزریق در زمان اجرا

اي ه معرفی شده در بخش ر پارامترهاي مختلفدو روش از نظ

همانگونه که در این جدول . اند قبل، با یکدیگر مقایسه شده

گردد، ابزارهاي مبتنی بر تزریق در زمان اجرا قابلیت  میمشاهده 

هاي نهفته داشته اما در  بیشتري در دسترسی به اجزاي سیستم

افزار را افزایش  مقابل امکان رخداد اختالل در عملکرد اصلی نرم

ردهایی که در آنها زمان رخداد اشکال دهند و نیز براي کارب می

 رخدادزمان  نظارت بر اهمیت دارد، به دلیل عدم شفافیت در

  .اشکال، چندان مناسب نیستند

 ، ابزارهاي تزریق اشکال بررسی شده در این)2(در جدول 

منظور تزریق هایی که ب حوه عملکرد و مکانیزممقاله با توجه به ن

. اند ررسی و مقایسه قرار گرفتهکنند، مورد ب اشکال استفاده می

دهد که از میان ابزارهاي اشاره شده،  نتایج این مقایسه نشان می

شده  هاي توزیع با ویژگی پشتیبانی از سیستم DOCTORابزار 

هایی که بیشترین استفاده را در صنایع هوافضا  سیستم(درنگ  بی

در زمان ، به دلیل پشتیبانی از هر دو مکانیزم تزریق اشکال )دارند

نسبت به ابزارهاي دیگر برتري محسوسی  ،کامپایل و زمان اجرا

هاي نهفته مورد استفاده در  داشته و براي ارزیابی سیستم

  .رسد تر به نظر می کاربردهاي هوافضا مناسب

  افزاري تزریق اشکال هاي نرم مقایسه تکنیک) 1(جدول 

  تزریق در زمان اجرا  تزریق در زمان کامپایل  

  زیاد  کم  اختالل

شفافیت زمانی در 

  مانیتورینگ
  کم  زیاد

 قابل دسترس براي نقاط

  تزریق اشکال

، کدهاي ، حافظهها ثبات

  افزار نرم

، I/O، حافظه، ها ثبات

  درگاه/کننده کنترل

  هاي مختلف ز تکنیکنحوه استفاده ابزارهاي تزریق ا) 2(جدول 

  ابزارها

تزریق 

در زمان 

  کامپایل

  تزریق در زمان اجرا

مبتنی بر روش 

  بند زمان

 مبتنی بر روش

  تله /استثنا

مبتنی بر 

  درج کدروش 

 ]4 [FIAT     /    

]4 [FERRARI      /    

]9 [DOCTOR      /    

]5 [FTAPE      /    

]10 [NFTAPE      /    

]12 [Xception      /    

]13 [SAFE      /    

]5 [G-SWFIT     /    
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هاي  یابی اتکاپذیري سیستمبا توجه به اهمیت بررسی و ارز

پذیري  ایمن و پارامترهاي مهم آن مانند تحمل- نهفته بحرانی

ها و ابزارهاي مناسب بمنظور تولید  اشکال، وجود تکنیک

 ،هاآن ها و خطاهاي احتمالی موجود در اشکالهایی که  سیستم

حائز اهمیت خواهد  ،شودقبل از عملیاتی شدن سیستم نمایان 

. یکی از این راهکارها تزریق عمدي اشکال در سیستم است. بود

 هایها و نیز ابزارهایی که بر پ در این مقاله انواع مختلف تکنیک

با کمک این ابزارها . مطرح شد ها ارائه شده، این تکنیک

توان با اصالح  هاي موجود در طراحی مشخص شده و می اشکال

اشکال و در نتیجه قابلیت اطمینان این پذیري  آنها، تحمل

  .ها را بهبود بخشید سیستم
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