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 کيدهچ

و  با وجود افزایش بسیار زیاد باگ ها در بازی ها قطعا نیاز هست تا راهکاری ساده برای یافتن  

، برای غلبه بر چنین مشکالتی سازندگان  بر طرف کردن آنها عالوه بر کسب در آمد ایجاد شود

ایت گیمر داده و نهایت رض  با واقعیت تطبیق  راشکل ممکن بازی    تا به بهترین در تالش هستند

باعث کاهش فروش  را کسب نمایند بلکه  ناراضی می شوند  ایجاد باگ  بابت  . گیمر ها نه تنها 

را  می گردد  بازی بیشتری  بازی  بتواند  تا  برد  لذت می  باگ  از وجود  راهکار گیمر  این  با  اما   .

بازی    ،تری برسدبه درآمد و شهرت بیشت  کند و در نهای  تاگ بیشتری یاف، بخریداری نماید

انتشار بازی   از  سازان بسیار تمرکز در رفع باگ های بازی ها می کنند اما مجددا باز هم بعد 

ها   شوندباگ  می  به  یافت  رسیدن  برای  بازی  های  باگ  یافت  توان جهت  می  مقاله  این  در   .

ج  از  کرد  پیدا  دست  هدف  درآمد چندین  کسب  فرو   ،مله  رفتن  شهرتبازی ش  باال  رفع  ،   ،

در آخر    ، فرهنگ سازی بازی و به بهترین حالت بهبود در هر نوع بازی رسید.ت بازی هااشکاال

مهندس های  نمودار  نرم به  پروژه  ی  این  ساختار  در  و  هستند  کاربردی  و  مهم  بسیار  که  افزار 

 حیاتی می باشند می پردازیم. 

 .رم افزارسی ن، مهندگیمر ،، بازیباگ   :يديکل  اناژگو

 

 

 

 

 

 

 

 2يآباد یتق ی الهه کفش ، 1علی معلميان

 . جهاد دانشگاهی واحد مشهدعلمی کاربردی دانشجوی دانشگاه  1

 . دی واحد مشههی جهاد دانشگا کاربردی  مدانشگاه عل مدرس 2
  

  مسئول:نام نویسنده 
 علی معلميان

سيستم  ازبا تقليد  ویدئوییي رویکردي نوین در خطایابی بازي هاي  ارائه

 ( UML)سی روش و نمودار هاي مهندسی نرم افزار ربر ،ردیابی خفاش
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 قدمه م

 ؟ ( چیستBugباگ ) 

یا اجرا نشدن   رافزانرم  اجرای گیر یا باگ نوعی خطا یا اشتباه در   شود. علت این  می افزارنرماست که موجب نتایج اشتباه 

دقیقا به همین خاطر است که شرکت ها عموما به یکباره نسخه نهایی نرم    .باشد نویسیبرنامهنگام  باه در هتتواند اشت میاشکاال

 نمی کنند.  خود را منتشر افزار

دهند تا  میانتشار  آلفایا  بتاهایی تحت نام نهایی نسخه نسخهه بل از ارائقاین مشکل حل  برای افزارهانرمسازنده  هایشرکت

 .گویندمی (Beta Tester) بتا تسترها را گزارش کنند. به این افراد ها را بررسی کنند و این باگافرادی آن 

 ه می شود. ، دیباگ گفتبه فرآیند بر طرف کردن باگ ها

های قابل بازی قبل از انتشار، که رایگان پخش  به عمد یک یا چند اشکال در نسخه  افزارنرمهای سازنده  بعضی اوقات شرکت

 (Assassin's Creed)  شکآدم ککیش یها جلوگیری کنند مانند بازی آن  کپی غیرمجازند تا از گذارکنند، میمی

 

 : الت نرم افزاریجایزه برای یافتن اشکا

اند  هایی را در نظر گرفتهحصوالتشان جایزههای بزرگ نرم افزاری دنیا در ازای یافتن اشکاالت نرم افزاری مبسیاری از شرکت 

های نرم  باگ  بقه یافتناکه یک مس Pwn2Own گل در مسابقاتتوان به جایزه نیم میلیون دالری گوها میترین آن ف  که از معرو

  [1]  .ام بردافزاری است ن

 

 :واژه باگ از کجا آمده است

آمریکا بود که در دهه  دریاییان برنامه نویسی نوین و عضو نیرویوتر از پیشگامیگریس موری هاپر، کارشناس زبردست کامپ

مپایلر برنامه و  وی به عنوان اولین توسعه دهنده کا   زا.  کرد  ابداع  یوترپکام امه نویسینخستین کامپایلر را برای زبان هایبرن ۱۹۵۰

 . کامپیوتر یاد می شود  مادر برنامه نویسی

میالدی برای کامپیوترهای مارک  و یونیواک اختراع کرد و اولین زنی بود که مدال   ۵۰نویسی را در دهه  هاپر زبان برنامه

پیوتر الت متحده بود کامنیروی دریایی ایا  مانی که وی در خدمتزجهانی جنگ دوم و    اوج  در ت کرد.افتخار تکنولوژی را دریاف

ن آنرا در یک کوله حمله کرد. در واقع مارک با چند  مارک دچار مشکل شد. این کامپیوتر مثل سیستم هایی امروزی نبود که بتوا

 . اری دشوار بودییب یابی آن بستن وزن، ابعادی برابر با یک اتاق داشت و به همین خاطر ع 

از رکام استفاده  با  اولیه  با سرعت    بر خالف نسخه  الکترومغناطیسی  افتادن  رله های  کار  از  اما پس  بود  باال ساخته شده 

آن سوسکی را پیدا کردند. هاپر جسد حشره نگون بخت را    ۷۰ظر هاپر پس از باز کردن این سیستم در رله  تکنسین های تحت ن

  بر اساس وب سایت نیروی دریایی آمریکا   ز پیدا شدن نخستین باگ واقعی خبر داد.ان  در متن کنار آ  وه خود چسباند  در دفترچ

 . این رویداد مقدمه ای برای استفاده از واژه باگ شد 

در  گرچه این داستان با حضور کاراکتر یک زن دانشمند و خوره کامپیوتر از یک سو و از سوی دیگر تم جنگ جهانی آنقا

 .سیاری در این باره مطرح استکر تحقیق درباره آن بیفتد اما سواالت بفه  که کمتر کسی ب دجذابیت دار

توسعه آن به پایان رسید. دوما   ۱۹۴۵سال بعد یعنی در    اصال مارک هنوز به بهره برداری نرسیده و دو  ۱۹۴۳اوال در سال  

رده باشد. سوما برخی دیگر به  کن  قعی در آن پیدااوی حشره ای و  علی رغم متنی که هاپر از خود به جای گذاشته ممکن است

 . ردهمین امر قطعیت آن را زیر سوال می ببرای این واقعه اشاره می کنند و  ۴۰از  دهه ای غیر

اصل اشاره به جنجال  برای  از باگ  استفاده  این است که حتی در صورت صحت داشتن مطالب فوق نخستین  بر سر  اما  ی 

 .دارد  پراز سن گریس ها ش وتری قدمتی بیمشکل کامپی
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 میالدی   1950در سال   گریس موری هاپرباگ توسط   کشف و نام گذاری اولین – 1شکل 

 واژه باگ واقعا از کجا آمده است؟

ه واژه به توضیحی بیش از آن جمله احتیاج دارد که هاپر در دفترچه یادداشتش آورده است. با توجه به این دفترچ ابداع یک

اشاره    قبل از جریان حشره مذکور از این واژه برایر برنامه نویسی و افراد دیگر حتی چند سال  د ماتوان فهمید که    به سادگی می 

 . ندبه مشکالت کامپیوتری استفاده می کرده ا

ه سال ها قبل  برمی گردد ک ۱۸۷۶با این حال سابقه استفاده از کلمه باگ در نامه ها و ژورنال های شخصی ادیسون به سال 

روزنامه  ا چاپ  بکمذز  عالوه  ادیسون  رسد  می  نظر  به  است.  بوده  برای  ور  تالش  و  تلگراف  روشنایی،  چراغ  ابداع  تلفن ر  اختراع 

 . یز برای اولین بار بکار برده و سپس آن را برای روزنامه نگار نیز توضیح داده استمکالمه با ارواح، این واژه را ن

تانی  به واژه باسده است؟ برخی عقیده دارند که اصل این عباره  یدیسون رسبه ذهن ا  عبارت از کجا  اما این استفاده از این

دیسون برای ابداع این واژه نیازی به سلط بر زبانشناسی یا  »باگبو« برای اشاره به هیوال برمی گردد. با این حال به نظر نمی رسد ا

 . تاریخ داشته باشد

از ه باگ های فنی خودشان را نشان می دهند و پیش  کست  ی گردد گفته امبر  ۱۸۷۸ه سال  او در نامه ای که سابقه آن ب

زم است. به عبارت دیگر زمانی  یا شکست تجاری یک محصول مشخص شود، ماه ها مشاهده، مطالعه و کار سخت الآنکه موفقیت  

نها پیدا  اه  نت حتما سرو کلواما پس از سک  که شما درحال بازدید از خانه ای برای اجاره هستید شاید متوجه سوسک ها نشوید

 . می شود

ه بر  اری به گریس هاپر نسبت داده می شود؟ دلیل این مساله عالو ن ادیسون ابداع باگ نرم افزاما چرا با وجود شهرت فراوا

را    نرفتار در ماشیجذابیت ماجرای جنگ و مادر برنامه نویسی این است که در سال های گذشته او بارها و بارها داستان حشره گ

گفتیم که  ز آن هر وقت مشکلی در کامپیوتر پیش می آید می  ستانی که همیشه با این جمله تمام می شد: بعد ااد  تکرار کرد،

 . باگ ]حشره[ دارد
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 : های سخت افزاری و نرم افزاری با باگ های بازی ها  مقایسه باگ 

ر حال اجرا است دلیلی بر به دن  ی که بازی در آمرم افزار سیستگاهی اوقات ممکن است به دلیل ایراد در سخت افزار یا ن

انند باگ های نرم  سخت افزار سیستم رجوع کرد اما گاهی اوقات همبازی شود که باید به تعییر نرم افزار و    وجود آمدن باگ در

هم    ییسوقات برنامه نوااما گاهی  . هبرنامه نویسی در بازی باعث این باگ شد افزاری باگ هایی در بازی به وجود آید که اشکاالت  

عایت نکردن آنچه در بازی باید به کار ببند باشد که به  احتمال می رود به دلیل رصحیح بوده اما باگی در بازی وجود دارد که  

 [ 2] امل در قسمت شرح توضیح داده ام. طور ک

 

 : های مرتبطکار

بازی ساز بعد افرادی هستند که شرکت  تا سر جهان  اتمام ساخ  در سر  با    ازبازی ولی قبل    تاز  بازی به یک فرد  انتشار 

در نوع داستان بازی اشکاالت بازی از جمله باگ ها و مشکالت    مینه گیم می دهند آن فرد بعد از اتمامتجربه و حرفه ای در ز

  یا   . زیاد نیست  داتعداد این افرآمد است اما    پربازی و انتقادات خود را به بازی ساز ارسال میکند و این کار برایشان یک شغل  

ازی های فراوان و دقت باال باگ ها را یافته و به شرکت بازی ساز ارسال  ب  با افرادی هستند که گیمر های بر جسته ای هستند و  

 ه برای این افراد هم شغلی پر در آمد است.می کنند ک

ورده تا همه بتوانند از ا ر  رین شکل ممکن دتل را به ساده  اما ایده ای که ذکر شده کامال متفاوت بوده و قصد دارد تا این شغ

فت شود  ی وارد عمل شود و به راحتی باگ یاحتی یک گیمر معمولی به عنوان یک باگ یاب حرفه ا  آن درامد کسب کنند و همه

رگی  زبازی ها کمک بکه نه تنها کسب در آمدی برای بسیاری شود بلکه در فرهنگ بازی و باال رفتن فروش بازی و رفع اشکاالت  

   د.انجام بگیر
 

 :شرح
Mister Bug دارد. دیبربی است که در نظر گرفته شده طراحی شود این نرم افزار دو حالت کارزار باگ یانام نرم اف 

میکند    باگ یابی بازینرم افزار شروع به    ،در این حالت با فعال کردن نرم افزار و فعال کردن بازی  :حالت اول اتوماتیک

ل میکند حال چگونه متوجه باگ بازی می شود این  م سورس کد های بازی را کنترل می کند سخت افزار را کنتراتمطوری که  

لیز میکند و قوانین حاکم بر بازی را می یابد به طور مثال محدوده دوربینی که در بازی بیشترین  ناآ  ار در حالت اتوماتیکنرم افز

راگا  درصد میگیرد و  ارا دارا است رحالت مجاز   از حالت طبیعی خارج شد یک کد باگ  این محدوده مجاز  در خود فعال و    ر 

ال محدوده حرکت مجاز کاراکتر بازی را آنالیز میکند و اکثریت مثر  تقل میکند یا به طواشکال را سریعا به سرور سازنده بازی من

تیک آن را باگ به حساب می آورد بهتر بگم  اومشود باگ یاب ات  مجاز خود خارجرا درصد میگیرد در صورتی که کاراکتر از حد  

اسلحه خاص باید دوازده    وعن  ام خشاب ها برای یکزی یک روند مشابه داشت مانند اینکه در یک بازی جنگی تمهر آنچه در با

ر نظر  دگ  غیر عادی را با  ار این عملکردگلوله داشته باشد در صورتی که یک خشاب سیزده یا یازده گلوله ای یافت شد نرم افز

های شبکه ای   ین حالت می توان گفت که نمیشود در بازی تقلب کرد و حقهگرفته و به سرور اطالع می دهد به طور خالصه در ا

اگ به  قابل ذکر است که با زیاد شدن گرفتن ب  ،د و سریعا باگ یافت میشود و از سوی سرور آپدیت بازی صورت میگیردبرر  به کا

د باگ  قرار گیری نام گیمر در رکور  باعث زیاد شدن ستاره گیمر و  Mister Bugتم گیمر به سرور  سسیماتیک از سمته  وصورت ات 

 بانی که در حالت اتوماتیک باگ را یافتن هدیه یا دستمزدی داده می شود. یاگ یابی اتوماتیک می شود و به بیشترین با 

افزا  در این حالت ممکن  :حالت دوم دستی نرم  اتوماتیک نتواند باگ بازی را تشخیص و بر    ت ستر باگ در حالم  راست 

اگ محسوب می شود آن را ب  عیر بگیرد در این صورت اگر خودمان تشخیص دادیم که حالت بازی به نوی در نظنین بازحسب قوا

یا    BANDI CAM ا نرم افزار  ب فیلم برداری    به هر نحوی که شرکت سازنده بازی تایین کرده برای نرم افزار ارسال میکنیم مثال با 

و  حه را فعال میکنیم و صحنه مورد نظر در بازی را ظبط میکنیم  برداری از صفامکان فیلم    Mister Bugاز طریق خوده نرم افزار  

 مستر باگ میدهیم و مستر باگ آن را به شخص باگ یاب و متخصص در این زمینه تحویل می دهد که ممکن است خوده  به

اند که در قسمتکی  ی باشد یا کسان زشرکت بازی سا نیروی انسانی توضیح داده    ه به عنوان تعمیر کننده باگ ثبت نام کرده 
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یافت کنند بسته به نوع باگ مبلغی را به شخصی که باگ را یافته و مورد    راا  ، مستر باگ برای کسانی که باگ های بازی هشده

دهد می  باگ شده  مستر  درهمچن  ،تایید  و  ستاره  میکنیج ین  دریافت  باال  ود  ه  بعدی دستمزد  باگ  یافتن  به در  میگیرید  تری 

 می گویند.  search bug اگ را یافت و گزارش می کنند افرادی که ب

 

 :رزامحیط چکیده نرم اف

گزینه های فعال کنید سپس  را  باگ  باید مستر  ابتدا  بازی  آغاز  از شروع  ورود،   قبل  ما،   خروج،  چون  با  ما، در  تماس    باره 

با زدن دکمه ورود گ  تنظیمات،  ،یت وب سا  راهنما،  ت،محصوال میکنید  را مشاهده  نام، راهنما  را   زینه های ثبت  اکانت  به  ورود 

ا مشخص میکنید ثبت نام به عنوان باگ یاب معمولی که شامل اتوماتیک و دستی  ر  اممشاهده میکنید با زدن ثبت نام نوع ثبت ن

و دارای  سخت افزار رایط فوق در قرار داد که شامل نرم افزار،شه ای که باید  حرف ت نام باگ یابباگ نام دارد و ثب  میشه که سرچ

به عنوان دکتر باگ شناخته شود و پس از ثبت نام  گ  باعلم و دانش کافی که در قرار داد ذکر شده را مشمول باشد تا در تعمیر  

تنظیمات،ظبط بازی که حالت    ی هاسپس با گزینه    دمستر باگ میشوگزینه ورود به اکانت و یوزر و پسوورد خود را زده و وارد  

اتوم افزار با توجه به توضیحات مستر بادستی می باشد،حالت  آنالیز کردن زاویاتیک که خود نرم  قوانین بازی و  ه  گ خودش با 

تنظیمات نوع    نتنظیمات با زد، ارسال فیلم، در قسمت  ایراد بازی را رصد کرده و کد خطا را از کالینت به سرور ارسال میکند

ی را مشخص )بسته به سی پی یو( مقدار و اندازه کادر فیلم بردارت فیلم را مشخص میکنید نوع سرعت باگ یابی اتوماتیک  ییفک

 ازی را به مستر باگ می دهید )جهت عملکرد قوی در یافتن باگ(. ب اتمی کنید و مشخص

 

 :کاربرد جامع نرم افزار

باشد یکی از  ف  تلده و هم اشتغال یاب و سود آور از طریق تبلیغات مخنند هم سرگرم کنواتنرم افزار می  کاربرد جامع این   

و با یافتن هر باگ یا تعمیر باگ  ای یک اکانت رایگان است  ارد امکانات الین نرم افزار خرید و فروش اکانت به طوری که هر فردی

با تعمیر یا یافتن باگ بعدی  نتیجه دستمزد بیشتری دریافت میکند با    رد  ری دریافت کرده تامتیاز باال    امتیاز کسب می کند، 

یل سابقه خوبش در یافت یا  دله  تیاز باال تری بنتی که امود یا خرید اکانتی میتواند درآمدی کسب کند و هر اکافروش اکانت خ

ک تری کسب  کم  امتیاز  هایی  اکانت  به  نسبت  اکانتش  قیمت  باشد  کرده  باگ کسب  بیشترتعمیر  اند  فردی    رده  زیرا   که است 

ه ای که اکانت  ف شده زمانی که خودش باگی را یافت کند به دلیل سابقاکانتی را خریداری میکند که باگ های زیادی با آن کش

مزد    بهی  خریداری شد دارد دست  اکانت ها  به دیگر  نسبت  باالتری  امتیاز  و  یافت شده  آن  با  قبال  باگ هایی که  یافت  جهت 

باگ خود به یک تعمیر کننده باگ  ات با تبلیغات اکانت خود تبلیغ تعمیر باگ که معرفی  غلیند، در حوزه تبکری دریافت می  باالت

ش امتیازی کسب می کند همچنین تبلیغات غیر مرتبط که شامل هر  ودخ  شود و تعمیر کننده باگ هم هم امتیاز محسوب می  

یل حمایت از بازی باعث افزایش فروش بازی  لد  ود مستر باگ بهجآوری دارد. و  تبلیغی می باشد و این فقط برای مستر باگ سود

یم و وابسته به گیم مانند  گ  دهو کنسول های گیم و نرم افزار های اجرا کنن pc همین دلیل فروش سخت افزار هایمی شود به  

ب باال می رود. مستر  بازی های شبکه ای و دیگر موارد  اجرا کننده  افزار های  بنرم  تواند  باال  ا اگ می  افزایش  اب   سود آوری  عث 

یرا اگر هم بازی  ی سازی دیگر زیاد نگران باگ های بازی خود نمی شوند زشرکت های بازی سازی هم شود و شرکت های باز

از بازی هایشان خرر  پ   هایشان باشد امید دارند که مشتری و مخاطبان بازی هایشان به امید یافتن باگ های بیشتر  ید  از باگ 

ایش سرعت ساخت در بازی هایشان  ش بازی های شرکت های مختلف باال می رود و همچنین افزوفربنابر این هم    دبیشتری کنن

 گردد. ی م  ازی ها برایشان ساده تربیشتر می شود و ساخت ب 

 

 :ذهنیت شکل گرفته از نرم افزار

ده و حالت آنالیز شط نرم افزار مربو  ش به قسمتی ازنرم افزار مستر باگ به یک خفاش تشبیه شده و هر قسمت از بدن خفا 

ورت  ص  درشده که حشرات را یافته و همچنین  ار( را همان گیرنده از راه دور خفاش تشبیه  کردن باگ ها )حالت اتوماتیک نرم افز

 نبود آنالیز از حالت دستی که دهانش است نام برده شد و حشرات مختلف را به انواع باگ مرتبط گشته.
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 : کتابخانه باگ

عکس مشاهده میکیند در خود ذخیره کرده  ابخانه است که رایج ترین باگ هایی که در  باگ دارای یک کت  نرم افزار مستر 

خورد به راحتی آن را شناسایی و اطالع می دهد که این یکی از روش هایی است که  بره چنانچه با نوعی از باگ شناخته شد است

قاله وارد می کند این باگ ها را به طور خالصه )همراه با منبع( در م  ییو باگ را شناسا  زار فعال بودهدر حالت اتوماتیک نرم اف

و انواع    با انجام آنالیز حشرات را یافته و شکار می کنده  ک  ، در تصویری که طراحی شده نرم افزار به خفاشی نسبت داده شدهشده

، در این تصویر سعی شده داده شده  بتسن باگ نزدیک است  دابهی به عملکرباگ ها به حشرات مختلف که هر حشره به طور مش

   شود. رد نرم افزار به ساده ترین شکل به شما معرفیمفهوم چکیده ای از کارب

 

 اگ کتابخانه ب - 2شکل 

نویسی رعایت نشوند :  (Syntax) سینتکسی • برنامه  زبان  به نوشتار  آید. م  زمانی که قوائد مربوط  از  به وجود می  ثال 

 .اشتباهی در کدها استفاده شود رف و یا کاراکتحرو عملگر،

نهایت  ی  ب  پیاده سازی شده باشد، برای مثال اجرای نرم افزار در یک چرخهزار اشتباه  منطق نرم اف :(Logic) منطقی •

 .قرار گیرد

فر شود و یا  صددی تقسیم بر  محاسبات ریاضی در نرم افزار با خطا رو به رو شوند، مثال ع  :(Arithmetic) محاسباتی •

 .نهایی مورد انتظار دارای خطای محاسباتی باشد هیجنت

خطا   :(Resource) منابع • دچار  افزار  نرم  افزاری،  نرم  منابع  کارگیری  به  در  که  متغیری   د.شوزمانی  به  اشاره  مثال 

 .ناموجود یا تعریف نشده در نرم افزار

ه دلیل کدنویسی تیمی، مثال تفاوت در  بی برنامه نویسان  سخطا در کدنوی  ایجاد اختالف و :(Teamworking)  کار تیم •

 .افزار و مستند سازی نرمنام گذاری 

افزاری و سخت افزاری دچار خطا شود مانند استفاده    رمن  نرم افزار در تعامل با بخش های دیگر :(Interfacing) تعامل •

 .خراب  Api  از

  که  جایی  دچار مشکل می شوند. مثالافزارها  مها در نر thread انی که اجرایم ز :  (Multi-threading) چند رشته ای  •

نمی تواند ادامه یابد تا   B تمام نشده باشد، ادامه نخواهد یافت، اما در عین حال، وظیفه B فهتا زمانی که وظی A وظیفه

 .تمام شود A زمانی که کار

http://www.rcsj.ir/


 21  -39 ، ص1401 پاییز، 27ره اشم ،ی علمی پژوهش در علوم رایانههمجل
ISSN: 2745-3673  

http://www.Rcsj.ir 

 

(  عملکرد)  پرفورمنس  شهکا   به  منجر  که  ودشمی  گفته  هاگبا  از  ایدسته  به  :(Performance Bugs) عملکرد باگ   •

  منطقی   خطای  یک   حتی  یا   و   نامناسب  های الگورتیم  مد، ارآناک   یا  غیرضروری  فرایندهای  وجود  خاطر  به  سیستم

 [ ۳]  .شوندمی

ص دهد، در یک  تشخی   اآن ر گر لغوییللتحاست ولی به جای اینکه   خطا لغویبعضی اوقات  :    دیرهنگامخطاهای   •

 .ا، خطاهای دیرهنگام گویندشود که به این نوع خطاه مرحله بعد تشخیص داده می

 

 دن خفاش ب  در   Mister Bugچکیده ای از  - 3شکل 

به    زار تشبیه شده، دو پای خفاش به سخت افزار و نرم افهمانطور که مشاهده می کنید در این تصویری که طراحی شده 

می که باگ یاب در آن نصب شده می  پایه اصلی این نرم افزار وابسطه به سخت افزار و نرم افزار های سیست  و د  این معنی که 

، باال تر ورود و خروج به نرم افزار توسط  ار را نصب می کند و قصد استفاده از آن را داردفزا  که نرم، کالینت شخصی است  باشد

ز  ، پس اس از آن در باالی ثبت نام اکانت که پس از ثبت نام ایجاد می گرددپ د  نام تکمیل گرد  تو سپس باید ثبکالینت است  

می باشد دهان خفاش به حالت دستی نسبت داده شده زیرا   ارفزه اکانت ایجاد شد وارد سر خفاش که امکانات اصلی نرم ااینک

ستی همان حالتی که نرم افزار پس از  دت  کار میکند )حالشهان حشرات را  خفاش اگر از قدرت آنالیز گرش استفاده نکند با د 

نموده به سرور ارسال   فتیاته و با ظبط کوتاهی از باگ به صورت فیلم ایجاد شد باگ را دراینکه به صورت اتوماتیک باگ را نیاف

ند و  کد  دریافت کرده رص  در بازی را کهبینی خفاش درصد گیری است تا بتواند درصدی از حاالت و قوانین حاکم    ،می نماید( 

ات الزم را که از بازی گرفته را به سیستم چشم راست خفاش جست و جو گر می باشد تا اطالع   ،سپس باگ را تشخیص دهد 

حالت ظبط می باشد همان حالتی که حالت اتوماتیک خاموش می باشد و با ظبط فیلم باگ بازی را ش  فاد و چشم چپ خبده 

  شد تا با آن بتوان نرم افزار را آنطور که می خواهیم با حاالت از قبل تاییناب  فاش تنظیمات میخگوش راست    ، دذخیره می کن

الت آنالیز گر خفاش تا با آن به صورت خودکار باگ ها  ح  انشده تنظیم کنیم و گوش چپ خفاش حالت اتوماتیک می باشد هم

می باشد و همچی به سرور وابسته است   رزاته اصلی نرم افسشبیه شده که هسر خفاش به سرور ت   .را شناسایی کرده و شکار کند 

کتابخانه باگ نسبت  ه  ب  را ارسال و از سمت سرور تایید نمود در آخر بال های خفاشزیرا اگر سروری نباشد نمی توان باگ ها  
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این اجزا    یام ته باشید که تمشتوجه دا  .ندداده شده تا با باگ های از قبل شناسایی شده راحت تر بتواند خود را به باگ ها برسا

 دیگر به درستی فعالیت صحیح را انجام می دهند. همانند بدن واقعی یک خفاش به یک دیگر وابسطه بوده و فقط در کنار یک

 

 آناتومی سیستم آنالیز خفاشخفاش و   ستیچی  عرفی م 

 چکیده ای از چیستی خفاش 

  یترسناک   یهاها با داستان از فرهنگ   یاریا در بسهرچه خفاشکنند. گ  پرواز  توانندیهستند که م  یپستاندارانها تنها  خفاش

 م؟ یشناسیها را م قدر خفاشاند اما درواقع چخورده وندیپ 

است که بال دارد و قادر به    یشبکور تنها پستاندار  ایخُفاش    ست،یز  طیسازمان حفاظت مح  ین رسااطالع    گاهیبه نقل از پا

خفاش است.  خفا  پرواز  راسته  )شاز  است  ا(  Chiropteraان  معن  ن یو  به  مانند  یهادست"  ی نام  بال  "بال  با    ی هااست.  خفاش 

چرم دارد و    هیشب  یخفاش جنس  یهاپوست بال  عوضدر  ساخته شده اما    یگری است و به گونه د  فاوتپرندگان مت  ریسا  ی هابال

م   یارتجاع   تی خاص  یدارا باعث  که  طو  یهابال  شودیاست  در  استخوان آن  دست  یی هال  انگکه  و  حرکت شها  را  خفاش  تان 

 شود.  دهیکش  دهند،یم

است    متریتسان  2.۵و طول قد آن    لند«یتا  یتیک  ین »خفاش پوزه خوکنداراپستا  نیتراز کوچک  یکیخفاش و    نیترکوچک 

 گرم است.  2خفاش  نیقد زنبور و وزن ا یکه مساو

و    کنند یخود را شکار م  ی ها غذاخوار هستند که شبهحشر  یهاتر، خفاشاز خفاش وجود دارد. گروه بزرگ  ی گروه کل  دو

  ییای و بو  یینا یب  کنندیه مها استفاد که از آن   یدرختان  رهیو ش  وهی کردن م  دایپ   یخوار هستند که برا  وهیم  یهاگروه دوم خفاش

 . کنندیم هیتغذ هاوهیصبح و تنگ غروب از م وه خوار اولیم  یها. خفاشبرندیخود را به کار م

اجتماع   هاخفاش به  یجانوران  و  گروههستند  گروه  یصورت  در  غارها    یهاو  در  ب  یرو  ا یبزرگ  را  شب   توته یدرختان 

خفاشکنندیم م  یی ها.  پرواز  شب  در  دق  ریمس  کنندیکه  محل  به   قی و  را  خود  صوت  لهیوسطعمه  امواج  در  یفرستادن    افت یو 

اطراف را به    طیتا مح  کنندیاطراف خود رسم م  طیاز مانع روبرو و مح  یتصو  ریتصو  کیصورت    نیو به ا  کنندیم  دایآن پ   بازتاب

باندیبب  یخوب ا  .  از  مخفاش  ستم،یس   نیاستفاده  حشرات    توانندیها  مثل  متحرک  باجسام  اجسام  را   یو  درخت  مثل  حرکت 

 دهند.  صیتشخ

امواج    نکهیو پس از ا  شودیم   جادیاحلق    یهاچهیباال و شدت کم توسط انقباض ماه  با بسامد  ینیب  قیخفاش از طر  یصدا

 . شودیخفاش گرفته م یهابازتاب توسط گوش  نیکه ا  کندیم دای برخورد کرد بازتاب پ  د یصدا با ص

خفا  کیاز    شیب گونه  دنهزار  در  استثنا  ا یش  به  جهان  نقاط  تمام  در  که  دارد  شمال  ی هاقطب  یوجود  و    افتی  جنوب 

تقرشوندیم دا  تواندینم   زیچ  چیه  باًی.  فرار کند، گوشخفاش  د یز  آن  یهاها  مبزرگ  م  یعالئم  تواندیها    شود یرا که منعکس 

نازک   یی ایاش  توانندیم   یها حت جذب کنند. خفاش  یخوببه به  ا  صیهستند، تشخمو    یرا که  تار  واناتیح  نی دهند.    نیترکیدر 

 . کنندیها حواس خود را فعال مشب

آمر  تنها وج  ۴۴  یشمال   یکایدر  خفاش  بسنوع  که  دارد  تاک  یاریود  جانورشناسان  ا  د یاز  منفعت  برا   نیبر    ی پستانداران 

دالر به کشاورزان   اردهایلیکه هر سال م   یاتحشر  کنند؛یم  هی تغذ   یاز حشرات موذ  یادیها به مقدار زرند چراکه آنبشر دا  ی زندگ

 . رسانندیبانان ضرر مو جنگل

ها  نقش مهم آن  نیکه ا  شوندیو باعث پخش و انتشار بذرها م   کنندیشرکت م   اهانیگ  ی افشاندر گرده  نیهمچن  هااشخف

جنگل به در  وحش  اهانیگ  نیب   یباران  یهاخصوص  هند  یگوناگون  بادام  انبه،  موز،  انجخر  ،یمانند  و  است.   ریما  مشهود  کامالً 

که   شوندیم  ییهایامل باکترمواد ش  نیدارد چراکه ا  یمهم  ار ینقش بس  ستمی سکوا  میدر تنظ  زیها نفضوالت دفع شده از خفاش 

 د. جدا کنن ها ندهیها و شورا از زباله یمواد سم توانندیم

ممکن است   دیسفر کن  یجنوب  ای  یمرکز  یکایبه آمر  . اگرخورندیخون م  ایخون آشام در سراسر دن  یهاگونه از خفاش   سه

آل است و    ده ی ا  اریخفاش بس  ک یت و ساز بدن  زدن زخم آن است. سوخ  س یگاز گرفته و مشغول ل  را  یکه گاو  د ینیرا بب  یخفاش
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شمال    یهااز خفاش   ریسال اخ  ۵۰نفر در    ۱۰هضم کنند. کمتر از    یاقهیدق  2۰  باًیرا تقر  هاموز، انبه و انواع توت  توانندیها مآن 

 اند. گرفته یهار یماریب کایآمر

در معرض    کایها در آمردرصد انواع خفاش  ۵۰از    ش یو ب  دهند یم  لیکل پستانداران را تشک  تیچهارم جمع  کی  هاخفاش

از جمله   رحمانهیب  یو کشتارها  یها، آلودگرفتن جنگل  نیاز ب  ع،یه گسترش صنادر خطر انقراض قرار دارند ک  ایانقراض نسل و  

 .شودیها محسوب مآن یاصل داتیتهد

  یهااز خفاش   یااست اما گونه  ریمتغخفاش    کیو طول عمر متوسط    آورندیم   ایدنبه   بچه  کیسال تنها    کیدر    هاخفاش

 . کنند یپستانداران کوچک معموالً دو تا سه سال عمر م نیال اح نیسال عمر کنند. با ا ۳۰تا  توانندیم یاقهوه

 ی ابزرگ، خفاش مقبره  یموش  کوچک، خفاش دم  یخفاش دم موش  خوار،وه یها از جمله خفاش مانواع خفاش   زی ن  انریا  در

 . شوندیم  افتی در نقاط مختلف   یرانیا یابرگه ی نیو خفاش ب  یکوهستان یاسب خفاش نعل  ،یمعمول
 

 آیدتحرکاتی که به کمک سیستم ردیابی خفاش می

 

 ردیابی خفاشیز و آنالیستم س  – 4کل ش

از امواج فراصوتی در تاریکی مطلق حرکت کنند و موجوداتی به کوچکی یک پشه رها قادرند ب خفاش ا به دقت  ا استفاده 

از کار  این  و شکارش کنند.  داده  تماس   تشخیص  ارسال  به گوش   های طریق  آن  بازگشت  و  اجسام  به  آن موج  برخورد  موجی، 

 شود. خفاش انجام می

ی هدف  اش است که با تجزیه و تحلیل موج بازگشتی، جهت و فاصلهشناسی بینی و گوش خفاند که ریختققان مطمئن مح

 است.ها پوشیدهن راز این دقت باالی این سیستم ردیابی هنوز بر آنماید، ولی را مشخص می

از دانشگاه ویرجینیاتک طی تحقیقاتی نشان دادهرال بافت بینی و گوش در  نبشاند که جف مولر و همکارانش  های سریع 

تواند  ی این تحقیقات میجه است. نتیهای دریافتی را باال بردهگیری دقت یافتن مکان منبع سیگنالسبی به طور چشماخفاش نعل

 . بنماید  باال   قتد  با  گرهای ردیابحسکمک زیادی در ساخت 

دریافتی و    های مختلفی بین سیگنالعدی، در تالشی رابطهب۳های چاپی  های کامپیوتری و ربات این محققان با کمک مدل

پره  شکل  کتغییر  تحلیل  کیفی  صورت  به  را  خفاش  گوش  خارجی  قسمت  و  بینی  خفاش  ردههای  در  خاص،  صورت  به  اند. 

چنین  همکند.  شده و بافت خارجی گوش بین حالت سرباال و خمیده نوسان میباز و جمع  های بینی بین دو حالتاسبی، پرهنعل

هایی را که بدون حرکت و تغییر شکل بینی وگوش قابل  های مجازی تعداد جهت و آزمایش  سازیاین محققان با استفاده از شبیه 

اند که با  اند و به این نتیجه رسیدهمقایسه کردهها قابل تشخیص است،  هایی که با کمک حرکت آنخیص است، با تعداد جهتتش

 [ ۴]هستند.پذیر قابل تشخیص برابر جهت تفکیک  ۱۰۰۰تا   ۱۰۰تغییر شکل بینی و گوش 
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 خفاش استاندارد   تمیالگور

 

 خفاش استاندارد  تمیگورالنمودار   – 5کل ش

  نیکرد ا  یآن را معرف  انگی   2۰۱۰است که در سال    عتیگرفته از طبامهال  یفراابتکار  یهاتمیاز الگور  یکیخفاش    تمیالگور

فرکانس    میاست که از تنظ  ییهاتم یاز انواع الگور  تمیگورال  نیشده است و نخست  یها طراحخفاش  یبراساس اصول زندگ  تمیالگور

شکار و از برخورد با موانع، اجتناب    آن، طعمه را  افت یمطلق با انتشار صدا و در  ی کیدر تار  چککو  یها. خفاشکنندیاستفاده م 

 .شده استشکار الهام گرفته  یکوچک در جستجو یهاخفاش نیا ی ابی رد یهایژگ یخفاش از و تمی. الگورکنندیم

 :  است استفاده شده ریز یاز سه فرض اصل تمیالگور نیتوسعة ا یبرا

خفاش۱ همة  برا.  صدا  انعکاس  از  م  صی تشخ  یها  استفاده  ب  و  کنندیفاصله  پ   نیتفاوت  غذا  ش یموانع  مواد  و  را    ییرو 

 . دانندیم

  یهاطول موج پالس  ای ر خودکار فرکانس  طوآنها به  ن،یبا سرعت  در مکان  است. همچن  یصورت تصادفها به. پرواز خفاش 2

 . کنند یم میهدفشان تنظ یکینزد زانیبا توجه به مرا  یانتشار خود و پالس خروج

بلند۳ ر  ی . هرچند  به  م  کند، یم  رییتغ  یمختلف  یها شوصدا  گرفته  از    ی بلند  ودشیفرض  به    کیصدا  مقدار    ک یبزرگ 

  ت،یجمعها در کل  حل تمام راه  انی. در مشودیم  دهیدر تکرار سنج  مکان  و  سرعت  یارهایهر خفاش با مع .کندیم  رییتغ  حداقل

 [5] .شوندیم  یرسانروزس، سرعت و مکان در هر تکرار بهن ، فرکابا استفاده از روابط ن،ی حل  وجود دارد؛ بنابراراه  نیبهتر
 

 :نیروی انسانی

 باشید.   mister bugز باگ یاب هایمستر باگ نیروی انسانی دریافت میکند و میتوانید در خانه عضوی ا

mister bug    زار  طرف کننده باگ که گزارش باگ بازی را از سوی مردم و باگ یابان و نرم اف  جهت نیروی برmister bug  

  به طوری که اگر شرایطی که در قسمت فرم ثبت نام و سخت افزار و نرم افزار آمده باشد را شامل   دریافت میکنند جذب میکند 

  باشد به طوری بعد از دریافت خطای باگ با نرم افزار  می تواند عضوی از بر طرف کنندگان باگ های بازی های کنسول  باشد 

سول است جهت ویرایش محیط برنامه نویسی و گرافیکی  نکه جهت طراحی بازی های ک   unreal engineیا     unityهایی مانند

به اصالح کننده   شرکت سازنده آن بازی تیکت ورود به قسمت ویرایش بازی را بازی اقدام میکنند تا باگ بازی بر طرف شود البته
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از سمته شرکت   وان یک باگ یاب و اصالح کننده حرفه ایبه عنباگ می دهد که شرطش این است باید مجوز ویرایش بازی را  

ر شخصی با وجود تمام شرایط عضو  اگ  ، بگیرند در غیر این صورت جرم و پیگرد قانونی دارد   mister bugبازی سازی و سپس از

گ را بر طرف می  که با شود کسانی که باگی را برای اصالح ارسال کند می توانند به شخصی    mister bugاصالح کنندگان باگ  

می شود به اشخاص    mister bugمتیاز جمع اوری از گیمر ها حاصل افزایش دستمزد بیشتر از سمت  اکند ستاره دهند و این  

 می گویند.   Doctor Bugه باگ  اصالح کنند

  دیباگ  یا  زداییالاشک  تمشکال   این  حل  به.  شودمی  گفته  نویسیبرنامه  خطاهای  به  باگ،  یا  افزاریمنر  اشکال  رایانه،  علم  در

  اصلی  فایل  خود  داشتن  با  دوم.  برنامه  اصلی  کد  داشتن  با  اول:  پذیردمی  انجام  صورت  دو  به  افزارینرم  تمشکال  حل.  گویندمی

 . برنامه

 ار اختی  در  اصلی  فایل   که  صورتی  در  ولی   نمود  استفاده  زداییاشکال  برای  مفسر  امکانات  از  توانمی  برنامه  اصلی  کد   داشتن  با

 . داد انجام را کار این معکوس مهندسی علم   کمک به تواندمی شد، با

  -بازی  ایی با سخت افزار های مورد نیاز  آشن  –از دید گرافیکی و برنامه نویسی    بازیفرم ثبت نام: آشنایی با نحوه ساخت  

 بازیتسلط تمام به زوایای  –نمایش و نحوه بازی کاراکتر ها  آشنایی با علم
 

 امکان سنجی 

ت افزار و نرم افزار مواردی که این نرم افزار جهت راه اندازی در ویندوز  خدر قسمت س   Mister Bugنصب نرم افزار    )جهت

 ر در چنین بخش ها را بیان نموده( ، اقتصادی تاثیر این نرم افزا، فرهنگیدر بخش سیاسی، و الزم دارد نام برده شده

 : سخت افزار

 GTX 1060 ,256 BIT ,4Gb,ddr 5-   -   RAM 16-   CPU CORE i9 –  hard 1T  –  powerحداکثر سیستم: گرافیک  

2000w –  مادر بورد سوکتlga 2011 - ماوس گیمینگ-کیبورد گیمینگ-مانیتور 

 : افزار نرم

نسخ  -  ۷یا     ۸،  ۸.۱   ،۱۰ویندوز   گرافیک  آخرین  درایور  گرافیکی     NVIDIAیا   AMD ه  افزار  نوع سخت  به      -بسته 

Visual.C ++   -  DirectX.11,12  -  NET.Framework  - MS Visual J # - Java.SE  -  Nvidia PhysX  –  gfwlivesetup  -  

Open GL  –  OpenAL  –  Origin  –  Rockstar  –  Steam  –  UbisoftGameLauncher  –  UEREDIST  –  Uplay  -  

wmv9VCM – XNA 
 :سیاسی

گ سیاسی نام دارد و  اخودش هماهنگ باشد در غیر این صورت ب  ن کشورباید ساختارش با قوانی   از دید سیاسی یک بازی

ین کشور غیر مجاز بوده و در  شرایط توزیع بازی در کشور ساخته شده امکان پذیر نمی باشد این نوع باگ فقط از دیدگاه قوان

 های دیگر توزیع شود باگ سیاسی به حساب نمی آید.  صورتی که در کشور

 : فرهنگی

ر ها بیشتر جا می اندازد و مشتریان را تشویق به خرید بازی  مر باگ فرهنگ بازی های کنسول را در گیگی مستاز دید فرهن

ود مشکالت بازی بر  ا دستمزدی را دریافت کنند و همچنین باعث میشو تست بازی میکند و سعی در یافتن باگ بازی میشوند ت

 طرف شده و رضایت مشتریان را بدست آورد.

 : اقتصادی

سازی بسته می شود در در داخل و چه خارج کشور با باگ یابی و حمایت از   یدید با قرار دادی که با شرکت های بازز این ا

اعث فروش باال تر بازی ها در  ی بازی سازی دستمزد دریافت کرده و همچنین ببازی ساز وهمچنین گیمر میتوان از شرکت ها

ر است هم برای بازی ساز و هم برای واز دید اقتصادی سود آ    Mister Bugر  م افزاسطح جهان شد بنابر این هم برای سازنده نر

 گیمر. 
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 جامعه آماری 
شبکه و یا   افت می شود زیرا گاهی با کم و زیاد شدن سرعتاکثریت باگ ها در بازی هایی که به شبکه متصل می شوند ی

ه ممکن به نفع  کتر شبکه باعث ایجاد باگ هایی می شود  در بس  قطع و وصل شدن شبکه و ایجاد کاراکتر ها و ارتباط بین آن ها

که این باعث اختالل  یا ضرر گیمر شود دلیل این باگ ها دیر عمل کردن سرعت شبکه به نسبت سرعت پلیر و کاراکتر بازی است

د بودن آبجکت های  یل زیا، مورد بعدی باگ در بازی هایی است که استراتژی می باشد به دل ی می شودو بهم ریختن محدوده باز

 ی حاکم بر بازی ممکن است گاهی اوقات اشکاالتی رخ دهد مثال زیاد شدن امتیاز به صورت تصادفی. ابازی و دستور عمل ه 

اشخاص نرم افزاری که با هم در ارتباط باشند را ندارند و  روسیه و اروپا هستند اما این  -چین-ر آمریکا بهترین باگ یابان د

mister bug  و شرکت بازی سازی که باعث پر فروش تر شدن بازی ها و بر    وش برای کسب درامد بازی کن و باگ یاب ترین ربه

 طرف شدن مشکالت بازی ها می شود.

ی هایشان تبلیغ فراوانی میکنند که همین موضوع درباره ی باز K2 یا   Ubisoft سازنده مانند  خیلی از شرکت های : مثال

که طرفدار های  Mafia 3 بازی بشوند. برای مثال  اگر بازی زیاد خوب هم نباشد، عاشق آنز حتی  باعث میشود گیمر های عزی

 2۰۱۷سال    د اما این بازی در اصل قرار بود اول ژانویهقدیمی داشت و با تبلیغات باال توانست پلیر های جدید را هم جذب کن

 …عرضه شد 2۰۱۶اه یعنی اکتبر سال مهر م  عرضه شود اما به خاطر کامنت های زیاد و گیمر های نو بازی در

 … باعث باگ های فراوان در بازی شد k2بسیار خوب بود اما به دلیل عرضه زود هنگام شرکت سازنده یعنی  یباز

عرضه شد که دارای مشکالتی از قبیل    2۰۱۶ود باالخره سال  منتشر ش  2۰۰۸که قرار بود سال   Last Guardian مثال بازی

 گ بودکمی با لود طوالنی یا 

از بازی ها    :کرک  Max ز قفل های سفت و سخت برای ضد کرک شدنشان استفاده میکنند مانند بازیاچرا که بعضی 

Payne 3 یا Madmax   کرک شدند اما یکی از آنها به نامهردو توسط چند شرکت sDMCRACK 3   نیز باعث میشد بازی اشکال

د از همین رو این گروه اپدیت های  وی مهم بازی را به طور کلی عوض کرده بیسی هاپیدا کند زیرا این شرکت برخی از برنامه نو

 .ناسالم شناخته شد فراوانی برای کرک منتشر کرد ولی در کل بازی را دچار باگ میکرد و به عنوان کرک

  ستکاری د  بازی  فیزیک  در   میشد  باعث  که  شد   کرک   DM3  ی   بدسابقه  گروه   توسط  Demo  رتصو  به   ابتدا  GTA V  بازی

 …  دوب شده  کرک  بازی Voksi روش به و شود

نویسی گاهی اوقات شرکت بازی ها برای اینکه بازی هایشان به هیچ عنوان کرک نشوند، مجبورند برخی نکات را در برنامه  

 . بازی تغییر دهند

امه نویسی ها وصل اما  به برن چرا که بازی برای اجرا باید ابتدا   Doom در  Denovo زی کرک نشوند. مثل  که باعث میشوند با

و در   Steam و بعد Denovo ه باید اول به دو النچ اصلی خود وصل میشد و بعد به برنامه نویسی های ضد کرککنمیتوانست چرا  

 .روی اکانتتان بازی اجرا میشد Steam کردناخر با چک 

 .اما به خاطر طوالنی بودن این جریان بازی دارای باگ های داخلی میشد

 : مورد نیازسیستم  

 . حرف را بزنیم این نمیتوانیم نکته این  م و بگوییم موارد باال اصال اهمیتی ندارند دربارهیاگر از همه ی موارد بگذر •

العاده گ  بازی های زیادی در سیستم • اند اما وقتی بازی را در سیستم سال مورد نیاز خود، یک سیستم فوق  ران را نوشته 

 . یم که بازی خیلی روان اجرا میشودمیبین میالدی میگذاریم  2۰۰۰

 .سیستم مورد نیاز بسیار باالست اما جزییات بازی بسیار کم است ای •

 

 واقعا دلیل این کار چیست ؟ 

 ی در سیستم ضعیف اجرا میشوندنویسی بسیار سیستم باالیی میخواهند ول برخی از زبان های برنامه  •

 ،  این دلیل اصلی باگ است مه ی دستورات برنامه را اجرا کنند کهانند هاما نمیتو ، ممکن است بازی ها روان باشند •

 . اجرا میشد هم Cpu Pentium که سیستم نسبتا باالیی میخواست اما در یک سیستم با WITCHER 3 برای مثال بازی
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 [6] داشت.اما باگ  ،چ لگی نداشتخیلی هم روان بود و هی

 

 IEEEمقاله ای در کنفرانس بین المللی  

بازی های کامپیوتری مطابق یک سیاز آنج نویسی خاص ساخته می شوند، ممکن است دارای خطاهایی  سا که  تم برنامه 

( ریچ  هالو  مثال،  عنوان  به  باشد.  باگ  داد  2۰۱۰همچون  نشان  در  (  که شخص  دارد  وجود  امکان  این  بازی که  نقشه  از  بازی 

که اعمال متوالی جاری    یکه بازی زلدا از اتمام بازی در صورت  ید کردنینتندو تای  2۰۱۰ناگهانی خارج شود. همچنین، در سال  

ای ساخته شده خود حال، گزارش ها نشان می دهد که بازی ساز ها به درستی باگ های بازی ه  شود، جلوگیری می کند. با این

یکی از راه حل های این    ارد کهد. بنابراین، شناسایی خطاهای برنامه نویسی در ساخت بازی بسیار اهمیت درا بررسی نمی کنن

جاد پچ برای بازی است. یکی از راه حل های موجود جهت جلوگیری از باگ های بازی، روش مانیتور کردن بازی  ینوع خطاها، ا

 .   (.2۰۱۷، ۱ویی، گابوری و هاله)واروارسوس، الاست 

  ها در اجرای آن دارد. در این روش  دیتل محدوانیتورینگ بر زمان اشاره به روند مشاهده واقعی یک سیستم و پویا و اعمام

 روند گیم پلی بازی با آزمون های مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد. به عنوان مثال، قوانین بازی در سوپر ماریو )قارچ خور( 

است. همانط قرار گرفته  بررسی  از  مورد  )بیش  برای مدت طوالنی  تواند  نمی  ماریو  دانیم، سوپر  پرشثانی  2ور که می  کند.    ه( 

می تواند از پراکندگی خطا در برنامه نویسی بازی جلوگیری کند. از جمله مهم ترین نرم افزار   بنابراین این روش شناسایی باگ، 

این   بکارگیری  برای  موجود  به  های  توان  می  کرد    SpoXو  ،  PQL  ،Java MOP  ،LARVA  ،Trace matchesروش  اشاره 

 [7] (.2۰۱۷ه، )واروارسوس، الویی، گابوری و هال 

در   IEEEهفتمین کنفرانس بین المللی    "،دئویی: مطالعه موردی برای نظارت بر زمان اجرای اشکال خودکار در بازی های و"

 OH، 2 ،کلیولند  ،و اعتبار سنجی تأیید ،برای تست نرم افزار 2۰۱۴سال 
 

 مهندسی نرم افزار 

  1سطح   DFDنمودار  

 

 1طح س DFDنمودار   -  6کل ش

که باگ یافت شده در بازی پس از شناسایی کد خطا دریافت کرده و به سرور   د در این جدول نموداری را مشاهده می کنی

و سپس به کمپانی ارسال می شود تا کمپانی کد صحت را     serverسیستمپس از تعمیر باگها به    ، تعمیر کننده ارسال می شود

 
1 Varvaressos, S., Lavoie, K., Gaboury, S., & Hallé, S 
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ااعمال کند تایید توسط کمپانی، پس  پ   ز  به گیمر و در صورت ثبت مجوز هزینه  از طریق درگاه  درامتیاز  به گیمر  امتیاز  اخت 

 در نهایت بازی آپدیت و نسخه به روز شده در سایت قرار میگیرد.  ، پرداخت واریز می گردد

 

  2سطح    DFDنمودار  

 

 2سطح   DFDنمودار   -7شکل 

ی مراحل نسبتا  ارقرار دارد دا  2شده و به دلیل اینکه در سطح    دقیق تر برسی  ۱ح  سط  DFDاین جدول نسبت به نمودار  

باگ یافت  در این نمودار مشاهده می کنید که    ، بیشتری جهت تکمیل پروژه می باشد تا فرایند به بهترین شکل به اتمام برسد

عا مراحل انجام شود سپس  افت باگ شبیه سریازی پس از شناسایی در کتابخانه باگها ذخیره می شوند تا در صورت یشده در ب 

به کارگاه تعمیر باگها ارسال می شود تا باگ به صورت دقیق تفکیک و مورد برسی جهت نوع تعمیر   وکد خطا دریافت کرده  

ارسال می شودصورت بگیرد سپس به سرور تعمیر ک تعمیر شده    ،ننده  بایگانی جهت برسی دقیق باگ  به  باگها  از تعمیر  پس 

پس از تایید توسط کمپانی امتیاز به   ، صحت را اعمال کند  د و سپس به کمپانی ارسال می شود تا ک  serverمپردازد و به سیستمی

سپس بعد از تحلیل دقیق تر   ،ردده پرداخت واریز می گگیمر و در صورت ثبت مجوز هزینه پرداخت امتیاز به گیمر از طریق درگا

بازی آپدیت و نسخه به   تدر نهای  ،ر حالت دستی یافت شده یا اتوماتیکمی کند که باگ د  برای آپدیت ارسال شده و و مشخص

 روز شده در سایت قرار میگیرد. 
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 کانتکس دیاگرام 

 

 کانتکس دیاگرام  -8شکل 

مرتبط باشد به ساده ترین شکل     Mister Bugباگ یابی توسط نرم افزار    ه قسمت های مهمدر این نمودار هر آنچه که ب

 ده شده است. ممکن نمایش دا
 

 دلخواه دیاگرام 

 

 لخواه دیاگرام د  -9شکل    
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افزار   نرم  کاربردی  و  اصلی  نمودار سه شاخه  این  به   Mister Bug در  است  اهمیت  مورد  مواردی که  و  برده شده  کار  به 

از این موارد خود یک شبکه مجزا را تشکیل    ،اده شده استرت شبکه ای نمایش دصو ارای خصوصیات می دهند و دهر کدام 

 یگر مرتبط هستند. دکمخصوص به خود می باشند که به ی
 

Class 

 

 Class  -10شکل  

اقدامات مهمی    ند که در زیر عنوان آناندر این نمودار با عنوان های افراد تاثیر گذار در نرم افزار مستر باگ موجود می باش

انجام بگیرد به    دی و در پایین این مجوز و مشخصات وظایفی که با  ار رفتهکه جهت تکمیل مجوز و ثبت مشخصات الزم است به ک

 ، خطی که متصل شده است نشان از الزم بودن ارتباط بین دو شخص و فعالیت های بین آنهاست. کار گرفته شده است
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Use Case 
 

 

 Use Case -11شکل 

باشند و نقش    میخدمات و گروهی از افراد فعال در مستر باگ  -یت در این نمودار افراد و کمپانی هایی که مستقیما به فعال

خدمات و گروه ها به طور مستقیم یا    –سپس این فعالیت ها    ، مهمی دارا هستند به صورت ارتباط یک طرفه متصل می شوند

 گر هستند. کدیکه این ارتباط دو طرفه هست یعنی هر دو گروه وابسته به ی   ،می شوند قیم به یکدیگر متصلغیر مست

 

 ERDنمودار 

 

 ERDدار ونم -12شکل 

http://www.rcsj.ir/


 21  -39 ، ص1401 پاییز، 27ره اشم ،ی علمی پژوهش در علوم رایانههمجل
ISSN: 2745-3673  

http://www.Rcsj.ir 

 

سپس سه گزینه از اشخاص مهم نام برده    ،در این نمودار در ابتدا اشخاصی که باید دارای موارد ضروری باشند مشخص شده

از موارد ضروری با عالمتشده که جهت تف اند    GSکیک  روری ض  سپس اشخاص مشخص شده موارد  ، به یکدیگر متصل شده 

انجام وظیفه اصلی مشخص شده را انجام میدهد که آن وظیفه دارای شرایط خود می   و  جهت فعالیت را انجام داده سپس فعالیت

عات نهایی و جمع بندی  ل اصولی و قانونی ثبت شده و اطالسپس فعالیت پس از گذراندن مراح  ،باشد که در نمودار مشخص شده 

 آن صورت میگیرد.

 

Sequence 

 

 Sequence -13شکل 

ی مشخص شده که جهت عبور از مراحل و در جهت رسیدن به نرم افزار مستر باگ و انجام فعایت یا  خاصشدر این نمودار ا

تا مراحل قانونی و    ،بگذرد ر اساس قوانین خاص خودش تایین شده است  ارسال باید از ایستگاه های مشخص شده که هر کدام ب

 ست های خود برسند.  خوارحد قابل قبولی جهت انجام فعالیت و د ده و بهامنیتی آن طی ش

افراد مختلف در زمینه های  الگوریتم های مخصوص به خود است که بر اساس در خواست  هر مرحله دارای فعالیت ها و 

 ای شرایط خاص به خودش است.انین و نوع طی مراحل تغییر می کند و دارمختلف این قو
 

 گیری نتیجه
باال رفتن فروش بازی،    ،ر شما از این نرم افزار استفاده کنید باعث کسب در آمد اگد  با توجه به مقاله پیش بینی می شو  پس

بازی ایرادات  بازی  ،رفع  سازی  کفرهنگ  پیدا  امار  دلیل  به  اف، شهرت  نرم  این  از  اگر  عکس  بر  شود  باگ می  بیشترین  زار ردن 

اد است که نمی توانید از بازی بهره ای که باید برده  یرا  ک بازی می شوید که دارای باگ ها وشما وارد ی استفاده نکنید  نه تنها  

ی برنداشته و جهت بهبود آن  شود را ببرید بلکه فرصت کسب درآمد را از دست داده اید و برای بر طرف کردن باگ آن بازی قدم 

 ه دنبال داشته باشد : تایجی را برح انتظار می رود تا چنین ناین ط .کاری نکرده اید

مک می شود باگ های آن بازی باعث شود تا فروش بازی هایش چندین برابر شده و طرح تشویقی برای  ک  نی برای کمپا-۱

 گیمر ها ایجاد شود. 

 کسب درآمد ایجاد می شود. برای گیمر ها شهرت  و همچنین -2

 درآمد حاصل می گردد.  شغل و کسب وجود باگ ایجاد ،های بازی  برای تعمیر کنندگان باگ-۳

 های بازی پر فروش شدن کاالیشان حاصل می گردد. ه ندبرای فروش-۴
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