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چکیده
یکی از مهمترین پارامترها برای جلب رضایت مشتری از محصول نرمافزاری ،وجود قابلیت اطمینان است .موضوعی که امروزه موورد توجوه
بسیاری از مهندسین سیستم و نرمافزار قرار گرفته است .به منظور کاهش زمان بازاریابی و هزینههای پروژه و نیز تسریع در فرآیند توسوهه
نرمافزار از محصوالت آماده تجاری استفاده میشود .نکته حائز توجه ،تحقق قابلیت اطمینان در محصول نرمافزاری نهایی است .با توجه بوه
اینکه محصوالت آماده تجاری در قالب محصوالت دربسته ارائه میشوند ،نیاز است تا پارامترهای کیفی و غیرکارکردی آنهوا موورد ارزیوابی
قرار گیرد تا در صورت استفاده ،منجر به خطا و خرابی در سیستم نشوند .در این مقاله سهی بر این اسوت کوه بوه منظوور افوزایش کواربرد
مؤلفهها و محصوالت آماده تجاری در سیستمهای بحرانی-ایمن با استفاده از تکنیکهای تزریق اِشکال به صحتسنجی و اعتبارسنجی آنها
بپردازیم .به عبارتی دیگر در راستای نیل به هدف مذکور ،به تحلیل و مقایسه تطبیقی عملکرد ابزارهای تزریق اِشوکال در صوحتسونجی و
اعتبارسنجی محصوالت آماده تجاری می پردازیم .تحلیل و مقایسه مذکور ،گامی در جهت تسهیل فرآیند ارزیابی قابلیت اطمینان محصوالت
آماده تجاری قلمداد میگردد.

واژههای کلیدی
صحتسنجی و اعتبارسنجی ،قابلیت اطمینان ،محصوالت آماده تجاری ،تزریق اِشکال.
زمان فرآیند تولید -صحتسنجی و اعتبارسونجی 3آنهوا از اهمیوت بسوزایی
برخوردار است.
یکی از تکنیکهوای صوحتسونجی و اعتبارسونجی محصووالت آمواده
تجاری ،ابزارهای تزریق اِشکال هستند .اکثر ابزارهای تزریوق اِشوکال نورم-
افزاری برای ارزیابی قابلیت اطمینان یک محصول آماده تجاری خاص بکوار
برده شدهاند .به لحاظ مهرفی و مقایسه تطبیقی برخی از پرکاربردترین آنها،
مقاله حاضر در بخشهای زیر سازماندهی شده است:
در بخش  ،2مفاهیم صحتسونجی و اعتبارسونجی ،محصووالت آمواده
تجاری ،قابلیت اطمینان و تزریق اِشوکال در صوحتسونجی و اعتبارسونجی
مطرح میشوند .سپس ابزارهای تزریق اِشکال نرم افزاری به لحاظ اهمیت و
عملکرد در بخش  3تشریح میگردند و تحلیل و مقایسوهای تطبیقوی بوین
آنها صورت میگیرد .در پایان و در بخوش  ،8اهمیوت کوار انجوام شوده بوه
عنوان نتیجهگیری بیان میشود.

 -1مقدمه
امروزه سیستمهای نرمافزاری بر اساس استفاده مجدد از مؤلفههای موجوود
تولید میشوند .سیستمهای نرمافزاری ،به صورت کامل از ابتدا ساخته نمی-
شوند و در برخوی مووارد بورای سواخت سیسوتم موورد انتظوار از ترکیوب،
پیکربندی و سفارشیسازی مؤلفههای نرمافزاری آمواده اسوتفاده مویشوود.
مهموال مؤلفهها و محصوالت آماده تجاری 1به صوورت قابول اجورا (کودهای
باینری) فروخته میشوند .لذا هیچ کد منبع قابل دسترسوی بورای ارزیوابی
قابلیت اطمینان 2آنها وجود ندارد .این مؤلفهها با هدف کواهش زموان ارائوه
محصول به بازار و هزینههای پروژه انتخاب و استفاده میشوند .امّا اسوتفاده
ناصحیح از مؤلفههای تست شده و یا حتی مؤلفههای تسوت نشوده ممکون
است سیستم را به سمت رفتارهای غلط هدایت کند که نهایتاً باعث خرابوی
در سرتاسر سیستم میشوند.
تاکنون استانداردهایی نظیر  ISO/IEC 2551:2006به منظور ارزیابی
کیفیت و سنجش انطباقپذیری محصوالت آماده تجاری با نیازمنودیهوای
حیاتی و ایمنی کسب و کار ارائه شده است .امّا هیچ یک تمهیوداتی جهوت
تضمین صحت و عملکرد محصوالت آماده تجاری ارائه نمیکنند .با توجه به
استفاده روز افزون از مؤلفههای موجود و آماده -به منظور کواهش هزینوه و
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 -2مفاهیم اولیه
به منظور تاکید بر قابلیت اطمینان در نرمافزارهای امروزی ،ملزم به آزمودن
نرمافزار با ورودیهای اِشکالدار و ناهنجار هستیم تا میزان رخداد اِشکال و
انتشار خطا در نرمافزار نهایی را مورد سنجش قرار دهیم .چنانچه به لحواظ
زمانبندی و بودجهبندی بخواهیم در یوک سیسوتم نورمافوزاری بوا قابلیوت
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اطمینان باال از محصوالت آماده تجاری به عنوان بخشی یا تمام آن سیستم
استفاده کنیم ،آنگاه ابزار تزریق اِشکال به عنوان فهالیتی مکمول و تسّوری-
بخش در صحتسنجی و اعتبارسنجی فرآیند توسهه نرم افزار مورد پذیرش
خواهد بود.

تزریق اِشکال :روشی مسوتحکم بورای ارزیوابی نورمافوزار تحوت انووا
مختلفی از اشکالها است که به طور خاص منجر به اندازهگیری تو ثیر
تشخیص و تصحیح خطا در محصول نهایی میشود.

 -3-2قابلیت اطمینان

 -1-2صحتسنجی و اعتبارسنجی

با توجه به اینکوه محصووالت آمواده تجواری فاقود مسوتندات در دسوترس
هستند ،لذا امکان اثبات قابلیت اطمینوان ایون نوو محصووالت بوه کموک
روشهای ریاضیاتی و فرمال دشوار است ] .[6طبق تهریف قابلیت اطمینوان

صحتسنجی و اعتبارسنجی ،فرآیندهایی برای کمّیسازی و ایجاد اطمینان
در مدلهای عددی و ریاضیاتی هستند [ ]1و به عنوان یکی از دیسویپلین-
های مهندسی نرمافزار در ایجاد کیفیت کمک میکنند [ .]2صحتسنجی و
اعتبارسنجی فرآیندی است برای تهیین اینکه آیا در فرآیند تولید و توسوهه
نرم افزار ،فهالیتهای درستی (منطبق بور نیازمنودیهوای واقهوی) را انجوام
میدهیم؟ و در صورت مثبت بودن پاسو ،،آیوا فهالیوتهوای موذکور را بوه
درستی انجام میدهیم؟
هدف از صحتسنجی ،اطمینان از مؤلفهها و سیسوتمهوای نورمافوزاری
برای درنظرگرفتن نیازمندیهای تهیین شده است و هدف از اعتبارسونجی،
پوشش کاربرد مورد انتظار محصول ،در محیط مورد نظر میباشد .از این رو
دو تکنیک بازرسی و آزمون برای صحتسنجی و اعتبارسنجی نرمافزار بکوار
میرود که به موجب این دو تکنیک میتوان اِشکالهای موجود در نرمافوزار
را کشف کرد .در صحتسنجی و اعتبارسونجی ،رفتوار و سواختار نورمافوزار
بررسی میشود .بطوری که اگر این رفتار و سواختار نادرسوت تهریوف شوود
میتواند باعث ایجاد اِشکالهای نرمافزاری شده و در نهایت منجر به خرابوی
در سیستم گردد [.]3
چنانچه محصول نهایی یک سیستم بحرانی-ایمن باشد آنگواه ملوزم بوه
تحقق سطح باالیی از اطمینان هستیم .بنابراین در چرخه حیوات ایون نوو
سیستمها نیاز مبرم به صحت ،کمال و سازگاری است که این امور بوا بکوار
بردن صحتسنجی و اعتبارسنجی در طول این چرخه محقق میگردد [.]8

در فرمول  ،1هر چه نرخ خرابی  f  t در بازه   0,t کمتر باشود آنگواه
تفریق از مقدار یک آن بیشینه خواهد شود کوه منجور بوه افوزایش قابلیوت
اطمینان محصول میشود:.
t

)(1

 -4-2تزریق اِشکال در صحتسنجی و اعتبارسنجی
تزریق اِشکال به عنوان تکنیکی برای صحتسنجی و اعتبارسنجی بوا هودف
ارزیابی مکانیزمهای تحملپذیر اِشکال در سیستمهای بحرانوی-ایمون بکوار
میرود [ ]7که دارای مزایایی است که در جودول  2بوه ترتیوب اولویوت در
انجام صحتسنجی و اعتبارسنجی برشمرده شده است.
جدول  :2مزایای تزریق اِشکال در صحتسنجی و اعتبار سنجی.

به خاطر دالیل اقتصادی ،امروزه از محصوالت آماده تجاری بوه عنووان یوک
الگوی جایگزین در طراحی سیستمهای بحرانی-ایمن استفاده میشود ].[5
محصوالت آماده تجاری به صورت منبع باز یا در قالب کدهای اجرایی ارائوه
می شوند و امکان دسترسی مستقیم به مستندات نیازمندیها و طراحی بوه
ندرت اتفاق میافتد .زمانی که محصووالت آمواده تجواری در سیسوتمهوای
بحرانی-ایمن به کار برده میشوند ،حصول اطمینان در این نو سیسوتمهوا
ضروری است ] .[4از ایون رو سوه رویکورد اساسوی بورای ارزیوابی قابلیوت
اطمینان این نو محصوالت دیده شده است ]:[6



0

ضرورت کاهش نرخ خرابی ،کشف نقاط شکست در محصول نرمافوزاری
و نیز ترمیم خرابی منوتج از آن نقواط اسوت .منظوور از تورمیم ،اسوتفاده از
محصول آماده تجاری جایگزین و یا تغییر در واسطهای ورودی و خروجوی
محصول(های) تهبیه شده در نرمافزار نهایی است.

اولویت

صحتسنجی

اعتبارسنجی

1

انتخاب چندین محصوول آمواده
تجاری کاندید

ارزیابی یکپارچه رفتار محصول(ها)
در سیستم نرمافزاری نهایی

2

تحلیوول محصووول(های) آموواده
تجاری به منظور سنجش قابلیت
اطمینان آنها

ارزیابی رفتار محصول(های) آمواده
تجوواری در صووورت مواجهووه بووا
اِشکالها

3

سازگاری پوشوشدهنودههوا 8در
بهبود و تقویت قابلیت اطمینوان
محصول(های) آماده تجاری

ارزیابی انتشار اِشکال

8

انتخاب مجدد بهتورین محصوول
آماده تجواری بهود از بکوارگیری
پوششدهندهها

 -2-2محصوالت آماده تجاری



R  t   1   f  t  dt

ارزیابی مکانیزمهای تحملپوذیری
اِشکال

تزریق اِشکال میتواند در دو فاز از چرخه حیات نرمافزار بکار رود:
 .1در تصمیمگیریهای طراحی اولیه؛ زمانی که چنودین محصوول آمواده
تجاری پیشنهادی برای سیستم تحت توسهه وجود دارد و اِشکالها بوا
اهداف زیر به واسط محصوالت تزریق میشوند:

مدلسازی تحلیلی :با توجه به گستردگی و وسهت مدلها ،سادهسازی
فرضیات برای ردیابی تجزیه و تحلیل منجر به کاهش سودمندی نتایج
میشود .از اینرو این روش بسیار مشکل است.
تکنیوکهووای تجربوی (آزمایشووی) :صووحتسونجی آزمایشووات و ثبووت
گزارشات خطا ملزم به نظارت بر روی رفتار سیستم تا رسیدن به زمان
توقف و نیز ثبت دالیل خرابی است .بنابراین در این روش نیاز است تا
سیستم در یک محیط واقهی و عملیاتی مورد آزمون قرار گیرد.




مشخص کردن ضهف در قابلیت اطمینان محصوالت
کمک در انتخاب محصول قویتر
Wrapper
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 کمک در پوششدهندههایی که استحکام محصول(های) انتخابی
را تقویت میکنند.
 .2محصول استفاده شده در متن یک سیستم در حال توسهه؛ در این فاز،
اِشکال با یکی از دو هدف زیر تزریق میگردد:



 .7مدیر دادههای نظارت شده :مخزنی از دادههای بدست آموده از واحود
نظارت بر سیستم تحت آزمون است.
به عنوان نمونه در شکل  1مهماری تزریق کننوده اِشوکال نورم افوزاری
برای محصوالت آماده تجاری مبتنی بر جواوا نشوان داده شوده اسوت .ایون
مهماری از خاصیت  APIانهکاسی به منظور تزریق اِشکال استفاده میکنود
[ .]11بور ایون اسوواس ،اطالعوات توسووط «بوازرس کووالس» از واسوطهووا و
خصیصههای محصول آماده تجاری استخراج شده و در اختیوار کواربر قورار
میگیرد .کاربر میتواند با داشتن چنین اطالعاتی از آن محصوول ،اِشوکال-
های خود را مدل کند .این مدلسازی در فایلی به نوام «کتابخانوه اِشوکال»
ذخیره میشود تا توسط زیرسیسوتم «تولیدکننوده و بارگوذار» بوا بارکواری
تلفیق شده و در اختیار زیرسیستم «تزریقکننوده اِشوکال» قورار گیورد .در
نهایت این بارکاری به واسوطهوا و خصیصوههوای محصوول تزریوق شوده و
بازخورد آن در فایل «گزارش» ثبت میشود تا کاربر بتواند بر اسواس فایول
گزارش ،تحلیل خود را از محصول آماده تجاری مورد ارزیابی قرار دهد.

تجزیه و تحلیل خرابی محصول و انتشار آن در قسمتهای دیگر
سیستم
ارزیابی بهینگی و ت ثیر مکانیزمهای اداره کننده خطا در سیستم

 -1-4-2معماری تزریق کننده اِشکال نرمافزاری
بسیاری از ابزارهایی که به عنوان تزریقکننده اِشکال نرمافزاری توسهه داده
شدهاند از یک مهماری پایه پیروی میکنند که این مهماری امکان تزریوق-
اِشکال ،نظارت بر سیستم ،فهوالسوازی سیسوتم ،کنتورل فرآینود ،نموایش
اطالعات بدست آمده از آزمون و دریافوت نیازمنودیهوای کواربر را فوراهم
میکنند [ .]8ابزار تزریق اِشکال نورمافوزاری در هفوت زیور سیسوتم اصولی
سازماندهی میشود ]4و:[15
 .1فهالساز :نرمافزار هدف را برای انجام آزمون و تست فهال میکند.
 .2تزریقکننده :اِشکالهای مدل شده را به نرمافزار تحت آزموون تزریوق
میکند.
 .3ناظر :بر روی رفتار سیستم هدف بوه منظوور ارزیوابی عملکورد موورد
انتظار نظارت میکند .اطالعات دریافتی از این بخش شامل مدت زمان
بین خرابیها ،تهداد سیکل ساعت ،تهوداد سویکل دسوتورات خوانودن
از/نوشتن در حافظه و دسترسپذیری است.
 .8کنترلکننده :به منظور کنترل و هماهنگی زیرسیستمها و مؤلفههوای
ابزار ،به عنوان هسته مرکزی شناخته میشود.
 .0واسط کاربری :واحدی از ابزار که کاربر میتواند اِشکالها و توصویفات
خود را با آن مدل کند و نتایج حاصل از تزریق را مشاهده نماید.
 .6مدیر اِشکال :مخزنی از اِشکالها که باید تزریق شوند.

 -3معرفی ،تحلیل و مقایسه تطبیقی ابزارهای تزریق اِشکال
نرمافزاری
ابزارهای تزریق اِشوکال بوه عنووان یوک تکنیوک موؤثر در ارزیوابی قابلیوت
اطمینان به منظور درک بهتر از رفتار سیستم در قبال اِشکالهایی است که
به صورت تهمّدی به سیستم تحت آزمون اعمال میشوند ] .[9تکنیکهوا و
ابزارهای تزریق اِشکال در پنج رده اصلی قرار میگیرند که عبارتند از :تزریق
اِشکال مبتنی بر سختافزار ،تزریق اِشکال مبتنی بر نرمافزار ،تزریق اِشوکال
مبتنی بر شبیهسازی ،تزریق اِشکال مبتنی بر تقلید و تزریق اِشکال ترکیبی
].[12
ابزارهای تزریق اِشکال نرم افزاری مزایا و برتریهایی نسوبت بوه دیگور
روشها و ابزارهای تزریق اِشکال دارند ] [6که عبارتند از:

شکل  :1معماری ابزار تزریق اِشکال بر روی مؤلفه ].[11
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وقفهها و استثناهای سختافزاری درون پردازنده برای اعمال تزریق اِشوکال
استفاده میکند .بنابراین ،این ابزار به طور خواص مهطووف بوه سوختافوزار
پردازنده است .تزریقکننده اِشکال بوه عنووان یوک ادارهکننوده اسوتثنا در
جدول ادارهکننده وقفه پیادهسازی میشود .اِشکالهای مودل شوده توسوط
اکسکپشن بر اساس دستیابی به آدرس مشخصوی از حافظوه تزریوق موی-
شوند.
7
به عنوان مثال در پردازنده  MPC601ثباتی به نوام دکریمنتور وجوود
دارد که از آن برای تزریق اِشکال در یک زمان مشخص اسوتفاده مویکنود.
دکریمنتر ثباتی است که در تکرارهای ثابوت مقودار محتووای خوود را یوک
واحد کم میکند و با رسیدن به مقدار صفر یک استثنا صادر مینماید.
ابزار اکسکپشن از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

در تزریق اِشکال سیستمهای عامول و برناموههوای کواربردی در
مقایسه با تکنیکهای تزریق اِشکال سوختافوزاری ،از کوارایی و
سهولت استفاده بیشتری برخوردار هستند.
نیازی به سخت افزار قوی نداشته و خطری برای سیسوتم هودف
ایجاد نمیکنند.

 قابلیت کنترل باالیی برای زمان و مکان تزریق اِشوکال داشوته و
میتوانند به طور بالقوه بر روی رفتار اِشکال و چگونگی انتشار آن
نظارت داشته باشند.
امّا مهمترین عیب این نو ابزارها ،هزینه زیاد در زمان اجرای نورمافوزار
است .زیرا نرمافزار هدف میبایست تحت نظوارت ایون نوو ابزارهوا اجورا و
مدیریت شود.



 -1-3معرفی ابزارهای تزریق اِشکال



به لحاظ توجهات ویژه به مقوله قابلیت اطمینان در سیسوتمهوای بحرانوی-
ایمن ،ابزارها و تکنیکهای متنوعی برای سنجش و ارزیابی محصوالت آماده
تجاری توسهه داده شدهاند .از این رو سواالت متهددی در این زمینه مطرح
هستند .اولین سوال این اسوت کوه تزریوق اِشوکال نورمافوزاری در کجوای
محصول اعمال میشود؟ چگونه؟ و خطرناک بودن اِشکال تزریق شده توسط
این ابزارها به چه میزان است؟
از این حیث ابزارهای مختلفی بر اساس مدلسازی اِشکال توسوهه داده
شدهاند که برخی از مهمترین آنها به همراه مهماری بکار رفته تشریح موی-
گردد.

تزریقکننده :این ماژول به کرنل سیستم هدف متصل میشود.
کتابخانههایی از توابع :با فراخوانی توابع موجود در این کتابخانه ،عمل
تزریق اِشکال در سطح برنامه کاربر آغاز میشود.

 واسطکاربری :از این ماژول بر روی سیستم میزبان به منظوور تهریوف
اِشکال ،تزریق خودکار و جمعآوری نتوایج حاصول از تزریوق اسوتفاده
میشود.
تزریق میتواند با فراخوانی تابع )( StartXceptionدر اولین خط از کد
فرآیند انجام شود .به طور کلی عمل تزریق میتواند در یک زموان مشوخص
مثالً بهد از سپری شدن یک زمان از شرو برنامه و یا در صورت دسترسوی
به یک آدرس مشخص صورت گیرد.

 -3-1-3ابزار جاکا

 -1-1-3ابزار داکتر

ابزار جاکا 4در دانشگاه یونیکمپ برزیل توسهه داده شد [ .]4جاکا یک ابوزار
تزریق اِشکال نرمافزاری برای ارزیابی برنامههای کواربردی شوی گرا نوشوته
شده به زبان جاوا است [ .]13هودف اصولی جاکوا بورای تزریوق اِشوکال بوا
بکارگیری ویژگیهای برنامهنویسی سطح باال برای تخریب مقادیر خصیصه-
ها ،پارامترها و یا مقادیر برگشتی متدها است.
یک توسهه از جاکا برای تزریق در سطح اسمبلی به وجود آموده اسوت
که به عنوان یک ویژگی جدید برای این ابزار تلقی میشود .بر خوالف روش
مهندسی مهکوس تزریق اِشکال که تکنیک انهکاس را در سطح کود برناموه
انجام میدهد ،جاکا ،این تکنیک را در سطح بایتکدهای جاوا بکار میبرد.
تکنیک انهکاس ،مهماری نرمافزار را به دو سطح تقسیم میکند [:]18

ابزار داکتر 0در دانشگاه میشیگان برای سیستم  HARDSکه یوک سیسوتم
بالدرنگ و توزیع شده بود ،به کوار بورده شود ] .[9ایون ابوزار بورای اعموال
اِشکالهای دورهای ،برخی از پیامهایی که بین سیستمهای توزیع شده رد و
بدل میشوند را حذف کرده و یا بوین دو سیسوتم در دریافوت پیوام تو خیر
ایجاد میکند .از این رو بسیاری از پژوهشگران از این ابزار برای ایجاد مدل-
های مختلفی از تحویل پیام در سطح شبکه استفاده میکنند.
بخش مرکزی این ابزار از سه ماژول :تولید آزمایش ،کنتورل آزموایش و
عامل تزریقکننده اِشکال تشکیل شده است .واحد «کنترلر» این ابزار از دو
زیرواحوود جمووعآوری داده و تحلیوول داده تشووکیل شووده اسووت و واحوود
«تولیدکننده بار کار ترکیبی» به منظور تولید حجم کوار در سیسوتم هودف
برای ارزیابی مکانیزمهای تحملپذیری اِشکال بکار میرود.



سطح وظیفهای(پایهای) :وظایف اصلی برنامه را پیادهسازی میکند.

 سطح غیروظیفهای(متا) :عملیات نظارت و تغییر در رفتوار یوا سواختار
نرمافزار را انجام میدهد.
مکانیزم انهکاس باعث جداسازی فرآیندهای تزریق و نظارت از عملکرد
سیستم (همانند ویژگیهای سختافزاری و سیستمعامل) مویشوود .امّوا از
طرفی میتواند ابزار را به خاطر جهبه ابوزاری 4کوه در آن بکوار رفتوه اسوت
محدود کند .جهبه ابزار بکار رفته در جاکا ،جاواسیسوت 15نوام دارد کوه بوا

 -2-1-3ابزار اکسکپشن
اکسکپشن 6در دانشگاه کویمبرا پرتغال به عنووان یوک ابوزار پژوهشوی
توسهه داده شد ]4و .[15این ابزار از ویژگیهای اِشکالزدایوی و نظوارت بور
کارایی پردازندههای مدرن امروزی برای تزریق اِشکالهای واقهوی اسوتفاده
میکند .بر خالف دیگر ابزارها ،اکسکپشن تغییوری در کود برناموه اعموال
نمیکند و نیازی به تلههای نرمافزاری ندارد .در واقع این ابوزار از راهانودازی
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با اجرا شدن فرآیند برنامه هدف ،فرآیند تزریق اِشکال بیودار مویشوود.
سپس با اجرای فراخوانیهای سیستمی درون فرآیند تزریق اِشکال ،وضهیت
اجرای برنامه هدف تغییر کرده و باعث تزریق اِشکال در نرمافزار میشود.

بکارگیری آن باعث عدم تغییر در استاندارد ماشوین مجوازی جواوا شوده و
قابلیت انتقال و جابجایی برنامه را تضمین میکنود .همچنوین جاواسیسوت
منجر به توسهه تکنیک انهکاس هسته جاوا و نیز باعث استقالل از کد منبع
میشود.
جاکا اِشکالها را به برنامههای سطح باالیی که توسط جاوا نوشته شده-
اند تزریق میکند .در واقع محل تزریق اِشکال در بایتکدهای جاوا است .با
توجه به اینکه برای اجرای برنامههای نوشته شوده بوه زبوان جواوا نیواز بوه
ماشین مجازی جاوا است تا بتواند بایتکدهای حاصل از برنامه را اجرا کند،
در نتیجه برنامه نوشته شده بر روی یک سکّو مویتوانود بور روی سوکّوهای
مختلف اجرا شود .با توجه به قابلیت جابجایی برنامههوای نوشوته شوده بوه
زبان جاوا ،ابزار جاکا میتواند به ماننود دیگور برناموههوا بور روی سوکّوها و
سختافزارهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد .از این رو اِشکالها میتوانند
بر روی سختافزارهای مختلف تزریق شوند.

 -2-3تحلیل و مقایسه تطبیقی
ابزارهای تزریق اِشکال نرمافزاری به لحاظ مهماری و عملکرد ،قوادر بوه
مدلسازی انوا مختلفی از اِشکالها هستند .در یک تحلیول ایسوتا ،مودل-
سازی اِشکال بر اساس تغییر مقادیر دادهای متغییرها و دستورالهملها و در
برخی موارد بر اساس حذف یا ت خیر در بستههای شوبکههوای کوامپیوتری
انجام میشود .با توجه به وابستگی میان نرمافزار و سختافزار ،این تغییرات
بر روی حافظه ،گذرگاههای داده و آدرس ،واحد ریاضیات و منطق پردازنده-
ها و ثباتهای متناظر با آن رخ میدهد.
بررسی و تحلیل وابستگی این نو ابزارها به زمان تزریق اِشکال و زمان
رخداد اِشکال در تحلیل پویا صورت مویگیورد .در زموان تزریوق اِشوکال از
تکنیکهای نرمافزاری همچون تلههای نرمافزاری و روش مهلوت زموانی در
سیستمهای عامل استفاده میشود و با استفاده از تکنیکهای سختافزاری
میتوان اِشکالها را در زمان واکشی یوک عملگور یوا عملونود و یوا ذخیوره
عملوند در یک آدرس مشخص از حافظه تزریق کرد.
اِشکالهای تزریق شده به نرمافزار هدف ،در بازههوای زموانی متفواوتی
اعتبار دارند .این اِشکالها میتوانند به صورت ثابت و بوا رسویدن بوه زموان
مشخصی از اجرای برنامه اعمال شوند .از اینرو تزریق به صورت دورهای بوا
گذشت زمان از اجرای برنامه نیز میسر است .یکی از پیچیدهتورین وظوایف
ابزارهای تزریق اِشکال ،تزریق به صورت گذرا است که این عمل وابسته بوه
زمان تزریق اِشکال است (مثال در زمان فراخوانی یوک توابع و یوا تغییور در
روند جریان برنامه).
بر مبنای رویکردها (ایستا و پویا) و مهیارهای پیشگفته بورای ارزیوابی
عملکرد ابزارهای تزریق اِشکال ،ابزاریهای مهرفوی شوده در بخوش  1-3را
تحلیل و مقایسه نمودیم .نتیجه حاصل در جدول  2ارائه شده است .در این
جدول سهی شده است تا یک دید کلی نسبت به انتخاب ابزار مناسب بورای
ارزیابی قابلیت اطمینان محصول آماده تجاری ارائه شود.
چنانچه نرمافزار نهایی مبتنی بر محویط راه دور و تحوت شوبکه باشود،
آنگاه ابزارهای داکتر و تزریق اِشکال نرمافزاری پویا توانایی تحلیول بور روی
نرمافزارهای مستقر در سمت سرویسدهنده و سرویسگیرنده را دارند.
به جهت وابستگی ابزار اکسکپشن به سختافزار سیستم هدف ،تزریوق
اِشکال ثابت و گذرا ،به ترتیب محدود به حافظوه و واحودهای عملیواتی آن
است .به لحاظ زمان و محیط تزریق اِشکال ،ابزارهای اکسکپشون و فوراری
میتوانند مکمل یکدیگر عمل کنند و استفاده توأم آنها منجر به اسوتفاده از
کلیه قابلیتهای سختافزاری و نرمافزاری سیستم هدف میشود .بنوابراین،
این ابزارها میتوانند اِشکالهایی را در سیستم شبیهسازی کنند که رخوداد
آنها با دنیای واقهی منظبقتر بوده و نتایج بدست آمده از آنها ،میزان قابلیت
اطمینان بیشتری را نشان میدهند.
ممکن است نرم افزار نهایی مشتمل بر چندین محصول آمواده تجواری
باشد .ابزار جاکا جز مهدود ابزارهایی است که قادر بوه ارزیوابی ترکیبوی از

 -4-1-3ابزار تزریق اِشکال نرمافزاری پویا
ابزار تزریق اِشوکال نورمافوزاری پویوا 11روشوی بورای صوحتسونجی و
اعتبارسنجی نرمافزارهای نهفته بالدرنگ و ابزاری بورای تزریوق اِشوکال در
زمان اجرای نرمافزار است .استفاده از این ابزار نیاز به کامپایل مجدد برنامه
را مرتفع میکند؛ یهنی در زمانی که نرمافزار نهایی را بخوواهیم بوه صوورت
یکپارچه مورد ارزیابی قرار دهیم .این ابزار در تسوت مکوانیزمهوای تحمول-
پذیری اِشکال ،بهینهسازی محدوده آزموون نورمافوزاری و ارزیوابی قابلیوت
اطمینان بکار میرود.
ابزار تزریق اِشکال نرمافزاری پویا مبتنی بر یوک محویط اِشوکالزدایوی
است که کدهای منبع در سومت ماشوین میزبوان را بوه صوورت اسوکریپت
کامپایل کرده و در سمت سیستم هدف توسط عامل اِشکالزدا اجرا میکند.
اِشکالزدا به واسطه اسکریپتها نقاط توقفی را در روند اجرای برنامه ایجواد
میکند تا به محض رسیدن به این نقاط ،روند اجرای برنامه متوقف شوده و
سپس بتواند دستورات اِشکالدار را اجرا کند و نتایج حاصل را گزارش نماید
].[15

 -5-1-3ابزار فراری
12

ابزار پژوهشی فراری در دانشگاه تگزاس توسهه داده شد ] .[16زموان
تزریق اِ شکال توسط این ابزار در زمان اجرای برنامه اصولی اتفواق مویافتود.
بدین صورت که فرآیند تزریق اِشکال به طور همزمان در کنار فرآیند برناموه
اصلی اجرا میشود .فرآیند تزریق اِشکال با تشوکیل محویط تزریوق اِشوکال
همانند :نام برنامه هدف ،تهداد اِشکالهای قابل تزریق و ایجاد ساختار داده-
ای برای مدیریت دادههای خروجوی شورو مویشوود .سوپس یوک رکوورد
اطالعاتی شامل مکان اِشکال ،زمان تزریق اِشکال و بیت(هایی) که قرار است
تغییر کنند را ایجاد میکند که در نهایت این رکورد یک تووالی از فراخووانی
سیستم را ترجمه مینماید.
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 صورفا در ارزیوابی، نقطوه ضوهف ایون ابوزار.محصوالت آمواده خواهود بوود
 امّا قابلیت چند سوکّویی جواوا.محصوالت آماده تجاری مبتنی بر جاوا است
این امکان را به جاکا داده است تا بتواند اِشکالها را بر روی سختافزارهوا و
.نرمافزارهای متفاوت تزریق نماید
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. تزریق ثابت صرفا در حافظه انجام میشود1
. تزریق گذرا صرفا در واحدهای عملیاتی انجام میشود2

 نتیجهگیری-4
در راستای کاهش زمان فرآیند توسهه سیستمهوای نورمافوزاری بوزرب بوه
- از محصوالت آماده تجواری اسوتفاده موی،ایمن-مانند سیستمهای بحرانی
 لذا به دلیل حساسیت و دقت این نو سیسوتمهوا نسوبت بوه خطوا و.شود
 وجود قابلیت اطمینان در مؤلفهها و محصوالت بکار رفته در آن حائز،خرابی
 ملزم به آزمودن نورمافوزار قبول از عملیواتی، اهتمام به این امر.توجه است
- تزریق اِشکال جز روشهای پذیرفته شده برای آزمون نرم.شدن آن است
.افزاری در مرحله صحتسنجی و اعتبارسنجی است
در این مقاله به منظور افزایش ضریب قابلیوت اطمینوان در محصووالت
 تحلیل و مقایسهای تطبیقی میوان ابزارهوای،آماده تجاری و نرمافزار نهایی
تزریق اِشکال نرمافزاری در فرآینود صوحتسونجی و اعتبارسونجی صوورت
گرفت که به استناد آن میتوان از ابزار(های) پیشنهادی برای صحتسنجی
.و اعتبارسنجی سیستم نرمافزاری استفاده کرد
،در کارهای بهدی سهی خواهیم کرد که بهد از تشخیص نقاط شکسوت
به موضوعات عملیات محافظتی و مکوانیزمهوای بازیوابی از خطوا و خرابوی
.بپردازیم
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