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سجاد اسفندیاري ،1وحيد رافع ،2محمود

فرخيان3

 1مدرس ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد هرسین ،گروه مهندسی کامپیوتر ،هرسین.
 2دانشیار ،دانشکده فنی و مهندسی ،گروه مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه اراک ،اراک.
 3مربی ،دانشکده مهندسی ،گروه مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه شهید چمران اهواز.
نام نویسنده مسئول:
سجاد اسفندیاري

چکيده
در سیستمهای نرمافزاری زمانی که اجزای سیستم با هم ترکیب میشوند ممکن است خطاهای غیر
منتظرهای رخ دهد .غالبا بررسی تمام خطاها در سیستمهای بزرگ غیر ممکن است آزمون ترکیباتی
روشی است که هدف آن مشخص کردن خطاهای بوجود آمده از ترکیب اجزا سیستم است یکی از
مسائل رایج کاهش نمونه آزمون ها در آزمون ترکیباتی ،آرایه پوشش است که به دو روش محاسباتی و
استفاده از الگوریتمهای فرامکاشفهای قابل تولید هستند که راهکارهای مبتنی بر الگوریتمهای
فرامکاشفهای رایجتر و قویتر هستند اما بدلیل استفاده از ساختار پیچیده قالبا در پیکربندیهای
بزرگ دچار مشکل میشوند و توان پشتیبانی تا قوه  6را دارند راهکار پیشنهادی با بهرهگیری از دو
الگوریتم بهینهسازی توده ذرات و تبرید شبیهسازی شده و استفاده از ساختمان داده مناسب راهکاری
پیشنهادی را تبدیل به یک راهکار قدرتمند کرده است نتایج نشان میدهد راهکار پیشنهادی در
بهینهسازی پیکربندیهای کوچک و بزرگ بسیار قدرتمند است و همچنین قوه تعامل تا  22را
پوشش میدهد که از این لحاظ در بین تمامی راهکارهای موجود منحصر به فرد است.

واژگان کليدي :آزمون نرمافزار ،آزمون ترکیباتی ،الگوریتم بهینه سازی توده ذرات،
الگوریتم تبرید شبیهسازی شده.

شماره  / 14تابستان  / 1931ص 1 -10

و تبرید شبيهسازي شده

مجلـهی علمی پژوهش در علوم رایانه (سال چهارم)

توليد آرایه پوشش بهينه با ترکيب الگوریتمهاي توده ذرات
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مقدمه
هدف از تست نرمافزار ،یافتن خطاهای موجود در نیازمندیها ،طراحی و پیادهسازی آن است که این کار باعث افزایش اعتماد به
کیفیت نرم افزار میشود .فرایند تست ،شامل تولید دادههای تست ،دادن این دادهها به عنوان ورودی به نرمافزار تحت بررسی و سپس
بررسی نتایج حاصل از تست نرمافزار است .این فرایند را میتوان به شکل دستی انجام داد ولی این کار برای نرمافزارهای بزرگ و پیچیده
احتمال کشف خطا را به شدت پائین آورده و نیز هزینه را باال میبرد .به این دلیل خودکارسازی تولید نمونه آزمونها از اهمیت باالیی
برخوردار است .معموال حدود  %05از هزینه مصرفی در چرخه تولید نرم افزار ،به این بخش تعلق دارد .آزمون نرم افزار میتواند در هر مرحله
از چرخه حیات تولید نرم افزار صورت گیرد ،با این تفاوت که در هر مرحله ماهیت متفاوتی خواهد داشت .دنباله آزمونی که به عنوان ورودی
آزمون در نظر گرفته می شوند ،بسیار بزرگ هستند و عمالً بررسی تمامی آنها امکان پذیر نیست .با حذف نمونههای آزمون افزونه میتوان به
زیر مجموعهای از دنباله آزمون رسید که ضمن پوشش کامل مشخصات ،تعداد خطای بیشتری را نیز آشکار کند.
روش ساختاری و روش عملکردی دو دستهبندی مهم از روشهای تست هستند .در تست ساختاری واحد نرمافزار به شکل یک
«جعبه سفید» در نظر گرفته میشود .در این روش انتخاب نمونه آزمونها بر مبنای کد پیادهسازی سیستم و به هدف اجرای عبارات خاص،
شاخه های برنامه یا مسیرهای خاص است .در تست عملکردی ،سیستم به عنوان یک «جعبه سیاه» در نظر گرفته میشود .انتخاب نمونه
آزمونها در این روش ،بر مبنای نیازمندیها یا طراحی خصوصیات نرمافزار است[.]1
یکی از معیارهای سنجش استراتژیهای مختلف در تولید دنباله آزمون کمینه ،پوشش آرایه ( )CAاست پوشش آرایه با نماد
) CA(N; t,p,vنشان داده میشود یک آرایه با تعداد  Nسطر و  kستون است که هر یک از پارامترهای ورودی  vمقدار را میپذیرد .در این
آرایه هر زیر آرایه  tستونی باید پوشش کامل را برای  vمقدار ارضاء کند .هدف اصلی یافتن  Nبا کمترین مقدار ممکن و در کمترین زمان
میباشد ( .)Colbourاین مسئله یک مسئله  NPاست و برای تولید این آرایه استراتژیهای مختلفی وجود دارد که این استراتژیها به دو
دسته کلی زیر تقسیم میشوند[:]1
• استراتژیهای مبتنی بر محاسبات محض
• استراتژیهای مبتنی بر هوش مصنوعی
دسته اول همیشه تعداد ثابتی برای یک پیکربندی مشخص تولید میکنند و در خصوص دسته دوم از آنجایی که الگوریتمهای مبتنی
برهوش مصنوعی بر پایه تصادف میباشند لذا برخالف استراتژی های مبتنی بر محاسبات محض قطعیتی برای این الگوریتمها وجود ندارد و
معموال بهترین مقدار را در چند تکرار برای هر پیکربندی در نظر خواهند گرفت.
در بین الگوریتمهای مبتنی بر محاسبات محض ،الگوریتمهای  IPOG ،TVG ،PICT ،TConfig ،Jenneyقادر به تولید دنباله
آزمون تا  t = 6با سرعت باال میباشند که سایز مستخرج شده (بدست آمده) از استراتژیهای یاد شده قابل مقایسه با سایر الگوریتمها در
بسیاری از پیکربندیها نمیباشند از این دسته الگوریتم  TVGبا وجود اینکه نتایج مطلوبی را در  t = 2و  t = 3تولید خواهد کرد اما
حداکثر تا  t = 4نتایج آن در دسترس میباشد.
قویترین استراتژیهای مبتنی بر هوش مصنوعی در تولید دنباله آزمون کمینه الگوریتم  ،SAاستراتژی ( PSTGمبتنی بر الگوریتم
 ،)PSOاستراتژی ( HSSمبتنی بر الگوریتم  )HSو کوکو (فاخته) ،و ( GSمبتنی بر  )GAمیباشند .الگوریتم  SAبرای  t = 2و t = 3
بهترین نتایج ممکن را در بسیاری از پیکربندیها استخراج خواهد کرد اما برای  t ≥ 4نتایجی در دسترس نیست .استراتژی  PSTGو کوکو
قادر خواهد بود تا  t = 6دنباله آزمون بهینه را تولید کند که در  t = 5 ،t = 4و  t = 6تقریبا بهترین نتایج را در بسیاری از پیکربندیها
استخراج میکند ولی برای  t ≥ 7نمیتواند دنباله آزمون را تولید کند .دیگر الگوریتم قدرتمند مبتنی بر هوش مصنوعی استراتژی  HSSمی
باشد این استراتژی قادر به تولید دنباله آزمون تا  t = 15میکند و استراتژی  GSتوانایی تولید دنباله آزمون تا  t = 20را دارد.
در این پژوهش سعی شده است با ترکیب الگوریتم بهینه سازی توده ذرات و الگوریتم تبرید شبیهسازی شده ،دنباله آزمون را تا = t
 22را تولید کند .نتایج استخراج شده با استراتژیهای مهم و دردسترس مقایسه میشود و برتری این پژوهش نسبت به بسیاری از استراتژی
ها در حوزه تولید خودکار دنباله آزمون نشان داده میشود.
ادامه مقاله به این صورت است که در بخش دوم با عنوان تعاریف و مفاهیم بنیادی به تشریح مفاهیم همچون پوشش آرایه و الگوریتم
بهینهسازی توده ذرات و الگوریتم تبرید شبیهسازی شده میپردازیم .بخش سوم مروری بر روشهای ارائه شده در زمینه خودکار سازی تولید
دنباله آزمون در ساختار پوشش آرایه است .بخش چهارم به تشریح کامل راهحل پیشنهادی پرداخته میشود که شامل شرح مراحل
پیادهسازی و تحلیل پارامترهای ورودی راهکار میباشد .بخش آخر نیز به جمعبندی و نتیجهگیری تخصیص داده میشود و همچنین
ویژگیهای روش پیشنهادی ،معایب و محدودیتها بیان شده است و در ادامه مباحث و کارهایی که میتوان بر روی آن متمرکزشد ،مطرح
شده است.
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تعاریف و مفاهيم بنيادي
آزمون پوشش آرایه

1

دامنه ورودی بسیاری از برنامه های کاربردی محدود است .یعنی تعداد پارامترهای ورودی ،کوچک و مقادیری که هر یک از پارامترها
به خود می گیرند دارای مرز مشخصی هستند .هنگامی که این اعداد بسیار کوچک باشند (مثال"  3پارامتر ورودی که هر یک  2مقدار ( 5و
 )1مجزا میگیرند) ،می توان تمام حالت های ورودی را در نظر گرفت و پردازش دامنه ورودی را به طور جامع ،مورد آزمایش قرار داد
(شکل( ))a-1ولی ،با رشد تعداد مقادیر ورودی و تعداد مقادیر مجزا جهت هر عنصر داده ای ،آزمون جامع غیر عملی و امکان ناپذیر می
شود .آزمون پوشش آرایه را می توان در مورد مسائلی به کار برد که در آنها دامنه ورودی نسبتا" کوچک است ،ولی برای اجرای آزمون جامع
بیش از حد بزرگ است.
برای نشان دادن اختالف میان معیار پوشش  t-wayو روش سنتی "یک عنصر ورودی درهر نوبت" ،سیستمی را در نظر بگیرید که
دارای سه ورودی  zو  yو  xکه هر یک از این عناصر ورودی دارای دو مقدار ( 5و  )1هستند .که  8=23مورد آزمون متفاوت ،امکان پذیر
است حال اگر بخواهیم مجموع تست پوششی سه پارامتر بولین فوق را با روش  t-wayمحاسبه کنیم به شکل( )b-1خواهیم رسید .در این
معیار پوشش به جای در نظر گرفتن تمام ستون ها ،ترکیب  2ستون را در نظر میگیرد ( ستون های 1و  ،2ستونهای 1و  ،3ستونهای 2و
 .)3در صورتی که در تمامی این جفت ستون ها مقادیر  15 ،51 ،55و  11وجود داشت باشد به معنای پوشش کامل با معیار قوه  2خواهد
بود [.]23

شکل ( :)1دنباله آزمون  way-2با ورودي  3پارامتر بولين.

تعریف CA(N: t, p, v) :یک آرایه  N*pبر روی  vنماد است که هر زیر آرایه  N*tاز آن ،تمام اشکال  tتایی از آن  vنماد را حداقل
یکبار پوشش میدهد] .[2که تعداد کل پوشش ها نیز در این حالت از فرمول ( )1بدست میآید.
()1
به عنوان مثال ) CA (9: 2, 4, 3یک آرایه  9*4بر روی سه نماد (  ) 5،1،2که هر زیر آرایه  9 * 2از آن تمام حالتهای ممکن {,5
 }2 ,2{ ,}1 ,2{ ,}5 ,2{ ,}2 ,1{ ,}1 ,1{ ,}5 ,1{ ,}2 ,5{,}1 ,5{ ,}5را حداقل یکبار پوشش میدهد .همانطوری که مالحظه می-
شود تعداد سطرها از  )4^3( 81به  9سطر کاهش پیدا میکند.

الگوریتم بهينهسازي توده ذرات ()PSO
الگوریتم  PSO2یک الگوریتم جستجوی اجتماعی است که از روی رفتار اجتماعی دستههای پرندگان مدل شده است .در ابتدا این
الگوریتم به منظور کشف الگوهای حاکم بر پرواز همزمان پرندگان و تغییر ناگهانی مسیر آنها و تغییر شکل بهینهی دسته به کار گرفته شد.
coverage array testing
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در  ،PSOذرات در فضای جستجو جاری میشوند .تغییر مکان ذرات در فضای جستجو تحت تأثیر تجربه و دانش خودشان و همسایگانشان
است .بنابراین موقعیت دیگر توده ذرات روی چگونگی جستجوی یک ذره اثر میگذارد  .نتیجهی مدلسازی این رفتار اجتماعی فرایند
جستجویی است که ذرات به سمت نواحی موفق میل میکنند .ذرات از یکدیگر میآموزند و بر مبنای دانش بدست آمده به سمت بهترین
همسایگان خود میروند اساس کار  PSOبر این اصل استوار است که در هر لحظه هر ذره مکان خود را در فضای جستجو با توجه به بهترین
مکانی که تاکنون در آن قرار گرفته است و بهترین مکانی که در کل همسایگیاش وجود دارد ،تنظیم میکند.
هرذره با دنبال کردن ذرات بهینه در حالت فعلی ،به حرکت خود درفضای مساله ادامه میدهد .گروهی از ذرات  PSOدرآغاز کار به-
صورت تصادفی به وجود میآیند و با به روز کردن نسلها سعی در یافتن راهحل بهینه مینمایند .در هر گام ،هر ذره با استفاده از دو بهترین
مقدار به روز می شود .اولین مورد ،بهترین موقعیتی است که تا کنون ذره موفق به رسیدن به آن شده است .موقعیت مذکور با pbest
(بهترین محلی) شناخته و نگهداری میشود .بهترین مقدار دیگری که با نام بهترین عمومی توسط الگوریتم مورد استفاده قرار میگیرد،
بهترین موقعیتی است که تا کنون توسط جمعیت ذرات بدست آمده است.این موقعیت با  gbestنمایش داده می شود.
پس از یافتن بهترین مقادیر ،سرعت و مکان هر ذره با استفاده از معادالت ( )2و ( )3به روز میشود.
()2
()3
سمت راست معادله ( ) 2از سه قسمت تشکیل شده است که قسمت اول ،سرعت فعلی ذره است و قسمتهای دوم و سوم تغییر سرعت
ذره و چرخش آن به سمت بهترین تجربه شخصی و بهترین تجربه گروه را به عهده دارند .اگر قسمت اول را در این معادله درنظر نگیریم،
آنگاه سرعت ذرات تنها با توجه به موقعیت فعلی و بهترین تجربه ذره و بهترین تجربه جمع تعیین میشود .به این ترتیب ،بهترین ذره جمع،
در جای خود ثابت میماند و سایرین به سمت آن ذره حرکت میکنند .در واقع حرکت دسته جمعی ذرات بدون قسمت اول معادله(،)2
پروس ای خواهد بود که طی آن فضای جستجو به تدریج کوچک میشود و جستجویی محلی حول بهترین ذره شکل میگیرد .در مقابل اگر
فقط قسمت اول معادله ( )3را در نظر بگیریم ،ذرات راه عادی خود را می روند تا به دیواره محدوده برسند و به نوعی جستجویی سراسری را
انجام میدهند.

الگوریتم تبرید شبيهسازي شده ()SA
برای حل یک مسئله بهینهسازی ،الگوریتم  SA3ابتدا از یک جواب اولیه شروع میکند و سپس در یک حلقه تکرار به جوابهای
همسایه حرکت میکند .اگر جواب همسایه بهتر از جواب فعلی باشد ،الگوریتم آن را به عنوان جواب فعلی قرار میدهد (به آن حرکت
میکند) ،در غیر این صورت ،الگوریتم آن جواب را با احتمال ( exp)-ΔE/Tبه عنوان جواب فعلی میپذیرد .در این رابطه  ΔEتفاوت بین
تابع هدف جواب فعلی و جواب همسایهاست و  Tیک پارامتر به نام دما است .در هر دما ،چندین تکرار اجرا میشود و سپس دما به آرامی
کاهش داده میشود .در گامهای اولیه دما خیلی باال قرار داده میشود تا احتمال بیشتری برای پذیرش جوابهای بدتر وجود داشته باشد .با
کاهش تدریجی دما ،در گامهای پایانی احتمال کمتری برای پذیرش جوابهای بدتر وجود خواهد داشت و بنابراین الگوریتم به سمت یک
جواب خوب همگرا میشود .الگوریتم  SAیک الگوریتم غیرمقید میباشد که برای طراحیهای سخت به کار میرود .شبه کد در شکل ()2
یک پیادهسازی از تبرید شبیهسازی شده را ارائه نشان میدهد .این الگوریتم از حالت  s0شروع میکند و تا رسیدن به حداکثر گامها،
 Kmaxیا رسیدن به حالتی با انرژی  Eminیا کمتر از آن متوقف میشود .در این روند ،صدا کردن تابع  neighborیک همسایه رندوم
حالت فعلی را انتخاب میکند .تابع  randomیک عدد را در بازه ( )5،1به صورت یکنواخت انتخاب میکند .زمانبندی تبرید با صدا کردن
تابع  temperatureتعریف میشود ،که در هر مرحله دمای سیستم را بر حسب زمان به دست میآورد.

Particle Swarm Optimization
Simulated Annealing

2
3
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Let s = s0
)max (exclusiveـFor k = 0 through k
)maـT ← temperature (k ∕ k
)Pick a random neighbor, snew ← neighbor(s
)new), T) ≥ random (0, 1ـIf P (E(s), E (s
newـs ← s
Output: the final state s
شکل ( :)2الگوریتم تبرید شبيهسازي شده

پيشينه پژوهش
پژوهشهای زیادی برای حل این مسئله وجود دارد که به دو گروه اصلی تقسیم میشوند ]:[3
4
 روشهای ریاضی
0
 روشهای محاسباتی
روش های ریاضی از برخی از ساختارهای ترکیباتی مربوط به توابع ریاضی مانند آرایه متعامد 6استنتاج شدهاند اما روشهای
محاسباتی عمدتاً از استراتژیهای حریصانه یا تکنیکهای فرامکاشفه ای برای تولید آرایه پوشش بهینه در فضای جستجو استفاده میکنند.
روشهای ریاضی آرایه پوشش بهینه را فقط برای پیکربندیهای خاصی تولید میکنند از استراتژیهای موجود در روشهای ریاضی به
Combinatorial Test Servicesو ) (TConfigکه بر اساس تعمیم آرایه متعامد ساخته شدهاند میتوان اشاره کرد .عمدهترین مشکل
راهکارهای مبتنی بر آرایه متعامد این است که توانایی ساخت آرایه پوشش برای پیکربندیهای کوچک و خاص را دارند که این محدودیت
باعث استفاده از روشهای محاسباتی شده است.
راهکار اغلب روش های محاسباتی به این صورت است که در ابتدا تمام ترکیبات ممکن با توجه به مشخصات ورودی تولید میشود
پس از آن نمونه آزمونها برای پوشش این ترکیبات ساخته میشوند .تفاوت اصلی بین استراتژیهای مختلف روش محاسباتی ساختن نمونه
آزمون است .دو روش اصلی برای ساخت نمونه آزمون در روشهای محاسباتی وجود دارد ]:[4
7
 یک-آزمون-در-یک-زمان
8
 یک-پارامتر-در-یک-زمان
در روش یک-آزمون-در-یک-زمان در هر مرحله یک نمونه آزمون یا یک مجموعه کامل از نمونه آزمونها را تولید میکند سپس
نمونه آزمونی که بیشترین ترکیبات را پوشش دهد انتخاب میشود این نمونه آزمون یک سطر از دنباله آزمون نهایی (آرایه پوشش) را
تشکیل میدهد .این روش نیز به طور کلی به دو دسته زیر تقسیم میشوند ]:[2
 راهکارهای مبتنی بر محاسبات محض
 راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی
استراتژی های مبتنی بر محاسبات محض با استفاده از محاسبات و عبارات ریاضی نمونه آزمون را مشخص میکند و این امر باعث می-
شود که نتایج حا صل قطعی باشد بدین معنا که اگر چندین بار الگوریتم بر روی یک پیکربندی خاص اعمال گردد نتایج هیچ تغییری نکند
که معروفترین استراتژیهایی بر اساس این روش  GTWay ،Jenny ،TVG ،CTE-XL ،DDA ،PICT ،mAETG ،AETGو ITCH
است ].[5
دستهی دیگری از روشهای مبتنی بر محاسبات الگوریتمهای مبتنی بر هوش مصنوعی هستند .این الگوریتمها بر اساس روش یک-
آزمون-در-یک-زمان گسترش یافتهاند .با کاربرد روز افزون مهندسی نرمافزار مبتنی بر جستجو 9در حل بهینه مسائل نرمافزار ،استفاده از
الگوریتمهای فرامکاشفهای در تولید آرایه پوشش از سایر روشها پرطرفدارتر است .الگوریتمهای فرا مکاشفهای با یک مجموعه تصادفی از
راهحلها شروع میشوند سپس بهمنظور بهبود این راهحلهای اولیه یک سری تغیرات بر روی آنها انجام میشود و در آخر بهترین راهحل

6

Mathematical method
Computational method
6
Orthogonal arrays
7
One-test-at-a-time
8
One-parameter-at-a-time
9
Search Based Software Engineering
5
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انتخاب میشود این مراحل تا زمانی که تمام ترکیبات پوشش داده شوند ادامه مییابد .تعدادی از الگوریتمهای فرا مکاشفهای که تاکنون
استفاده شدهاند  BA ،H-B ،TLBO ،HSS ،CS ،PSO ،ACA ،GA ،TS ،SAو  BPTSهستند ].[6, 7
الگوریتم  SAنتایج بهیبنهای را برای پیکربندیهای کوچک ( )t>3تولید میکند .الگوریتم  GAو  TSنیز وقتی ابعاد مسئله باال برود )
 )t>3قادر به تولید جواب نیستند .الگوریتم  H-Bتا  t = 15پشتیبانی میکند اما به دلیل زمان بر بودن فرآیند جستجو فقط برای آرایه-
های پوشش محدودی توانایی تولید دارد .الگوریتم  CSو  PSOتوانایی پشتیبانی تا  t=6را دارند .الگوریتم  PSOمشکالتی از قبیل تنظیم
کردن پارامتر و همگرایی زودرس که باعث گیر افتادن در بهینه محلی میشود ،را دارد که این عوامل تاثیر بسزایی بر توانایی بهینهسازی آن
میگذارد .مشکل تمام این استراتژیها محاسبات سنگین آن ها است و اینکه در تولید دنباله آزمون نهایی از دقت باالیی برخوردار نیستند.
برای مثال الگوریتم ژنتیک از پیچیدگی مراحل ادغام و جهش رنج میبرد ACA .هنگامی که تعداد مورچهها زیاد میشود با مشکالت
متعددی روبهرو میشود TS .از مکانیسم بروزرسانی لیست ممنوعه رنج میبرد .عالوه بر این ،استراتژیها با این مسأله مواجه هستند که باید
یک توازنی بین دقت الگوریتم و سرعت آن برقرار کنند.
روش یک-پارامتر-در-یک -زمان آرایه پوشش را با اضافه کردن هر پارامتر مرحله به مرحله میسازد و سپس با اضافه کردن ترکیبات
ممکن برای پارامترهای موجود مراحل را تا زمانی که پوشش کامل شود ادامه میدهد IPOG-s ،IPOG .و  IPOG-Dاستراتژیهای رایجی
هستند که بر اساس این روش گسترش داده شدهاند ].[8, 9

راهکار پيشنهادي
راهکار جدیدی که در این پژوهش ارائه شده است استفاده ترکیبی الگوریتمهای جستجوی  SAو  PSOدر حوزه تولید دنباله آزمون
است .در این پژوهش به کمک استراتژی پوشش آرایه ( )CAسعی در تولید دنباله آزمون با کمترین تعداد را دارد که در این راستا جهت
تولید دنباله آزمون کمینه با تغییرات در الگوریتم  PSOو الگوریتم  SAو در نهایت ترکیب این دو الگوریتم موفق به تولید دنباله آزمونی
شده است که تقریبا در بسیاری از پیکربندیها نتایج بهتر و یا برابر را تولید میکند .یکی از زمانبرترین مراحل تولید دنباله آزمون تابع
ارزیابی میباشد که برابر با پوششهای جدیدی است که در دنباله آزمون وجود ندارد و هنگامی که تعداد کل پوششهای جدید به فرمول
( )1برسد به معنای پوشش کامل میباشد و الگوریتم در آن زمان پایان میپذیرد و در صورتی که تعداد تکرار الگوریتم پایان یابد و پوشش به
حدنصاب نرسد الگوریتم قادر به تولید دنباله آزمون نخواهد بود.
در الگوریتم تولید ) CA(N: t, p, vهر ذره شامل دو قسمت داده و وزن میباشد که دادهها از یک آرایه  pعنصری تشکیل شده است
که مقادیر عناصر آن بین  5تا  v-1است و وزن آن از تابع ارزیابی بدست میآید .همانطوری که در شکل (Error! Reference source )3
خواهد بود لذا
برابر
 not found.نشان داده شده است در گام اول از آنجایی که وزن سطر اول دنباله آزمون برای تمامی مقادیر
سطر اول به طور تصادف انتخاب میشود .الگوریتم پیشنهادی دارای دو حلقه اصلی است که اولین حلقه تعداد کل تکرار را مشخص میکند
در پیاده سازیهای معمول پس از پایان این حلقه به یک جواب نهایی برای مسئله خواهیم رسید اما ماهیت تولید دنباله آزمون به گونهای
است که در هر تکرار یک نمونه آزمون از دنباله آزمون را انتخاب میکند و این نمونه آزمون هیچ گونه تاثیری بر مراحل بعدی اجرای این
حلقه ندارد به همین خاطر در ابتدای این حلقه بهترین مقدار( )bestبه طور تصادف انتخاب میشود .دیگر حلقه در الگوریتم پیشنهادی به
تعداد جمعیت ذرات تکرار میشود که این مقدار با توجه به پارامترهای ورودی  CAبین  25تا  205متغیر است که در داخل این حلقه پس
و ایجاد همسایه برای  bestوزن هریک محاسبه میگردد و  bestبا بهترین مقدار تعویض میشود .و در پایان این
از تولید مقدار جدید
حلقه  bestبه دنباله آزمون اضافه میگردد و تا زمانی که پوشش کامل شود الگوریتم ادامه خواهد داشت .تابع تولید همسایه یک تابع ساده و
نحوه عملکرد آن به صورتی است که  2یا  3عنصر از  kعنصر را بصورت تصادف انتخاب و برای هریک مقداری تصادفی بین  5و  v-1انتخاب
میکند .از آنجایی که این تغییر بر روی بهترین مقدار انجام میگیرد این تابع بسیار موثر بوده و اصلیترین دلیل برتری آن نسبت به دیگر
پژوهشهای مبتنی بر  PSOاست.

ارزیابی
در این بخش سعی داریم نتایج استراتژی پیشنهادی را با سایر استراتژی موجود مبتنی بر محاسبات و مبتنی بر  PSOو  SAمقایسه
کنیم در این ارزیابی نمایش برجسته در جداول نمایانگر کمترین مقدار در پیکر بندی مربوطه است .مشخصات بستر سختافزاری برای
اجرای روش پیشنهادی عبارتند از 2.20GHz core™ i7QM CPU ،Windows 7 :و  .RAM 6GBو پیاده سازی آن در محیط
 MATLAB R2013bصورت گرفته است.
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همانطور که در جدول ( )1مشاهده می شود استراتژی پیشنهادی را با دو استراتژی مبتنی بر محاسبات  IPOGو  IPOG-Dکه در
ابزار  ACTSقرار دارند و استراژیهای مبتنی بر الگوریتمهای فرامکاشفهای  PSOو  CSو استراتژی  PICTکه مبتنی بر محاسبات است
است در نظر گرفته شده است .همانطور که
مقایسه میگردد .در جدول ( )1پیکربندی ساده ) CA (N; 2, p, 2که در آن
مالحظه می شود در این مقایسه استراتژی پیشنهادی در تمامی موارد بهترین عملکرد را دارد و بعد از آن استراتژی  IPOGدر هشت مورد
بهترین نتیجه را تولید میکند در این پیکرندی استراتژیهای مبتنی بر محاسبات نتایج قابل قبولی را تولید میکنند.

شکل ( :)3الگوریتم راهکار پيشنهادي
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جدول (: )1اندازه دنباله آزمون براي ) CA (N; 2, p, 2و
SPS
N

PSTG
N

CS
N

PICT
N

IPOG
N

IPOG-D
N

p

4
0
6
6
7
7
8
8
8
8
8
9
9

4
6
6
7
7
8
8
8
9
9
9
9
15

4
6
6
7
7
8
8
8
9
9
9
9
15

4
0
7
6
7
7
9
9
9
9
9
15
15

4
6
6
7
7
8
8
8
8
8
8
15
15

6
6
6
6
8
8
8
8
9
9
9
9
15

3
4
0
6
7
8
9
15
11
12
13
14
10

است ،نشان میدهد .همانطور که مشاهده
جدول ( )2ارزیابی را برای پیکربندی سنگین ) CA (N; 4, p, 5که در آن
میشود در این پیکربندی استراتژیهای مبتنی بر الگوریتمهای فرامکاشفه ای بسیار قویتر از الگوریتمهای مبتنی بر محاسبات هستند .که
در این بین استراتژی  SPSدر تمامی موارد برتری خود را نسب به سایر استراتژیها نشان میدهد.
جدول (: )2اندازه دنباله آزمون براي ) CA (N; 4, p, 5و
SPS
N

PST
G
N

775
984
1170
1375
1048
1637
1838
1966
2145
2103
2264

CS
N

779
1551
1259
1414
1075
1716
1952
2510
2148
2274
2397

PICT
N

776
991
1255
1410
1062
1731
2562
2223
2198
2351
2410

IPOG
N

815
1572
1279
1468
1643
1812
1907
2153
2238
2309
2485

773
1508
1293
1011
1752
1869
2524
2105
2296
2436
2038

IPOG-D
N

1205
1205
1808
1808
2115
2115
2485
2479
2869
2991
3337

p

0
6
7
8
9
15
11
12
13
14
10
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شکل ( :)4نمایش قوه تعامل استراتژيها

ارزیابی آخر مربوط به توان استراتژیها در پوشش قوه تعامل ( )tاست بدیهی است هرچه استراتژی قوه تعامل باالتری را پوشش دهد
قویتر است .همانطور که در شکل ( ) 4مشاهده میگردد استراتژی پیشنهادی در این ارزیابی باپوشش قوه تعامل  )t = 22( 22از تمامی
استراتژیهای موجود قویتر است.

نتيجه گيري و کارهاي آتی
تست نرم افزار بخش مهمی از فرایند توسعه سیستم به حساب میآید به همین علت یک فعالیت مهم در تصمیمگیری کیفیت نرم
افزار است .با پیشرفت سریع نرم افزارها نیاز به انجام مراحل تست به شکل خودکار به امری قابل توجه برای توسعهدهندگان سیستمها
تبدیل شده است.
در این پژوهش راهکار جدیدی برای تولید خودکار دنباله آزمون در حوزه تست نرمافزار پیشنهاد شده است .این روش با رویکرد تست
جعبه سیاه ،دنباله آزمون را استخراج میکند .در این راهکار از ترکیب الگوریتم جستجوی  PSOو الگوریتم جستجوی  SAاستفاده شده
است و با ترکیب این دو الگوریتم ساده موفق به ارائه راهکاری نو و کارآمد در تولید دنبال آزمون کمینه از لحاظ تعداد سطرهای آرایه شده
ایم .با توجه به ارزیابی انجام شده ،این راهکار برخالف سایر الگوریتمهای فرامکاشفهای با ساختار نه چندان پیچیده ،نتایج خوبی استخراج
میکند.
راه های متعددی برای گسترش این کار تحقیقاتی وجود دارد .ترکیب سایر الگوریتمهای فرامکاشفهای ممکن است نتایج بهتر و با
سرعت باالتری ارائه دهد .استراتژیهای هوش مصنوعی به دلیل ساختار پیچیده قالبا" تا قوهی  6قادر به تولید دنباله آزمون خواهند بود.
تغییر این الگوریتمها و چشم پوشی از برخی توابع پیچیدهی آنها میتواند دست مایهای برای کارهای آتی باشد.
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