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 چكيده
تـرين عمـل   افزار پرهزينهيابي خطاهاي پنهان نرمنه است. مكانافزار به صورت دستي فرايندي  بسيار دشوار و پرهزيزدايي نرماشكال

يابي خطا ارائه شـده اسـت. بسـياري ازايـن     زدايي برنامه است. تاكنون راهكارهاي متعددي براي خودكارسازي مكاندر فرايند اشكال
و پس از رفع يـك خطـا در برنامـه، عمليـات      دهنديابي خطا را با فرض وجود يك خطا در هر بار اجراي برنامه انجام ميها مكانراهكار

كنند. فرض وجود يك خطا در هر بار اجراي برنامه فرضي غير واقعي است و عالوه بر اينكـه تـاثير وقـوع    يابي را مجدداً تكرار ميمكان
سربار بااليي ايجاد كرده و  ،يابيگيرد، به علّت كشف يك خطا در هر بار اجراي عمليات مكانچندين خطا را بر نتيجه برنامه در نظر نمي

يابي خطا با فرض  وجود چندين خطـا در هـر بـار    سازد. در اين مقاله راهكاري جديد براي حل مسئله مكانها را ناكارآمد مياين روش
خطاي موجـود  هاي مظنون به گزاره بندي مبتني بر چگالياجراي برنامه ارائه شده است. روش پيشنهادي اين مقاله با استفاده از خوشه

-گـزاره  LIBLIT05 كند و سپس با استفاده از الگوريتمشوند را كشف ميهايي كه به علت وجود يك خطا ايجاد ميدر برنامه، خوشه
كه توسط تزريق خطا  كاربرديافزارشود. راهكار ارائه شده در اين مقاله براي چندين نرمهاي مظنون به خطا در هر خوشه شناسايي مي

يـابي  پيشنهادي اين مقالـه بـراي مكـان    دهد كه در روشمي نشان اند، ارزيابي شده است. نتايج ارزيابياي چندگانه شدهداراي خطاه
 گردد.زدايي برنامه ميباشد و اين امر باعث كاهش هزينه اشكالخطاهاي چندگانه نياز به بررسي درصد كمتري از كد برنامه مي

 كلمات كليدي
 بندي مبتني بر چگالييابي خطاهاي چندگانه، خوشهار، مكانافززدايي نرماشكال

 مقدمه -1

بررسي يابي خطا درواقع عمليات اولويت بندي اجزا  برنامه نظير دستورات، توابع و غيره از نظر ميزان مظنون به خطا بودن و معرفي آنها  براي مكان
زدايي نياز به بررسي دارد كاهش يافته و در نتيجـه  برنامه كه در طي عمليات اشكالزدايي است. با اولويت بندي اجزا  برنامه درصدي از كد و اشكال

يـابي ايسـتا   يابي خطا به دو صورت ايستا و پويا قابل انجام اسـت. در روش مكـان  بطور كلي مكان يابد.زدايي كاهش ميهزينه زماني و انساني اشكال
-. يكي از ويژگي]1[شونديابي مياي)، خطاها مكانداده و كنترلي جريان گراف از برنامه (مانند شود بلكه بر اساس يك نمايش ايستابرنامه اجرا نمي

-ها قادر به مشاهده مقادير واقعي زمان اجراي برنامه نيستند و همين امر موجب مييابي ايستاي برنامه اين است كه اين روشهاي مكانهاي روش
بندي خطاها براساس اهميتشان وجود نداشته باشـد.  ها قابل كشف نباشند و همچنين امكان اولويتوششود بيشتر خطاهاي زمان اجرا توسط اين ر
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هـا  يابي پويا، مقايسه رفتار زمان اجراي برنامه، در اجراهاي موفق و ناموفق به منظور كشف خطا است. اين روشهاي مكاندر مقابل اساس كار روش
 از اجراهاي مختلف برنامه، خطاهاي موجود در كد برنامه را به كاربر معرفي كنند.آوري اطالعات حاصل سعي دارند با جمع

هـا  هـاي مبتنـي بـر ارزيـابي گـزاره     انـد، روش يـابي خطـا برخـوردار بـوده    يابي پويا كه از موفقيت بيشتري در مكانهاي مكاناي از روشدسته
 طـور  به بتوانند كه گزاره عنوان به برنامه از نقاطي انتخاب. ]4[است رنامهب از خاصيت يك درباره منطقي عبارت يك هر گزاره،.]3، 2[هستند

 گـزاره  عنـوان  بـه  برنامـه،  عملكرد تشخيص به منظور كه برنامه نقاط تريناست. مهم مهم بسيار  ايمسأله كنند، منعكس را برنامه رفتار اكار
جمالتي بـه كـد    افزودنتوابع. به عمليات  اسكالر و ورودي هايتوابع، زوج تيبرگش برنامه، مقادير شرطي عبارات :از عبارتند شوند،مي انتخاب
 .]4[شودبرنامه مستندگذاري گفته مي اجرايي رفتارهاي از اطالعات آوريجمع جهتبرنامه 

 از هـدف . ]6، 5[دهـاي آمـاري هسـتن   انـد، روش داشته چشمگيري پيشرفت اخير سالهاي كه درگزاره ارزيابي بر مبتني يهااي از روشدسته 
شناسـايي   جهـت  هاداده اين روي آماري هايتحليل انجام و برنامه ناموفق و موفق اجراهاي در اجرا زمان هايداده آوريآماري جمع يابيمكان
ز رفع يك خطا دهند و پس ايابي خطا را با فرض وجود يك خطا در برنامه انجام ميهاي آماري مكاناست. بسياري از روش برنامه خطاي علّت

فرض وجود يك خطا در هر بار اجراي برنامه فرضي غير واقعي است و عالوه بر اينكه . ]5[كننديابي را مجدداً تكرار ميدر برنامه، عمليات مكان
بار بـااليي ايجـاد   يابي، سـر گيرد، به علّت كشف يك خطا در هر بار اجراي عمليات مكانتاثير وقوع چندين خطا را بر نتيجه برنامه در نظر نمي

يابي خطاهاي چندگانه صورت سازد. براي رفع اين مشكالت در سالهاي اخير تحقيقاتي بر روي مسئله مكانها را ناكارآمد ميكرده و اين روش
مـه اسـتفاده   بندي به منظور جداسازي اجراهـاي نـاموفق برنا  يابي خطاهاي چندگانه از راهكار خوشههاي مكاناكثر روش . ]8، 7[گرفته است 

هـاي  هايي از اجراهاي ناموفق است كه دليل عدم موفقيتشان يك خطاي يكسان است. الگوريتمكنند. هدف از اين كار بدست آوردن خوشهمي
ايـن دسـته از   . ]8، 7[هسـتند  0F١هـاي افـرازي  يابي خطاهاي چندگانه ارائه شده از نـوع الگـوريتم  هاي مكاناي كه تاكنون در روشبنديخوشه

دهند يك عيب عمده دارند و آن هم ايـن اسـت كـه    بر مبناي فاصله اشياي داده از هم  انجام مي تنها بندي راها به دليل اينكه خوشهگوريتمال
همـين امـر باعـث محـدوديت     . ]9[كنندها با اشكال مختلف را شناسايي نميهايي با شكل كروي هستند و خوشهفقط قادر به تشخيص خوشه

 باشد.هاي صحيح ميخوشه آنها در تشخيص
باشد براي دلخواه مي ها با اشكال بندي  مبتني بر چگالي كه قادر به شناسايي خوشهبراي رفع اين مشكل در اين مقاله از يك الگوريتم خوشه

كه بيشتر خطاها در  دهدهاي انجام شده نشان مي. بررسي]8[صورت مجزا استفاده شده استيابي هر كدام بهتفكيك خطاهاي مختلف و مكان
عنوان گـزاره  شوند. لذا در اين مقاله عبارات شرطي و مقادير برگشتي توابع، بهصورت وجود، باعث تغيير مسير درست جريان كنترلي برنامه مي

هـر بـار اجـراي     اند. برنامه خطادار پس از مستندگذاري توسط يك مجموعه آزمون تست شده و تعداد دفعات ارزيابي هر گزاره درانتخاب شده
گردد. سپس اطالعات بدست آمده از اين مرحله به عنـوان ورودي بـه يـك الگـوريتم     يك مورد آزمون و  نتيجه اجراي آن در فايلي ذخيره مي

اتريس بندي يك مـ دهد. خروجي الگوريتم رتبهيك عدد نسبت مي jبه گزاره  iبندي داده شده و اين الگوريتم به هر گذر از تعيين كننده رتبه
هايي از بندي مبتني بر چگالي خوشهشود. خروجي الگوريتم خوشهبندي مبتني بر چگالي داده مياست كه به عنوان ورودي به الگوريتم خوشه

دهنده يك خطاي مجزا در برنامه هستند. اطالعات هر خوشه پس از تركيب با اطالعات بدسـت آمـده از مـوارد    هاست كه هر كدام نشانگزاره
شود عامـل ايجـاد هـر كـدام از     بيني ميهايي از برنامه كه پيشيابي خطا مكانشوند. در فاز مكانيابي خطا وارد مين صحيح به فاز مكانآزمو

 شوند. خطاهاي مجزاي برنامه هستند تعيين مي
، شـرح راهكـار   2چندگانـه در بخـش   هـاي  يابي خطـا هاي مختلف اين مقاله در ادامه شامل مروري بر كارهاي انجام شده در حوزه مكانبخش

 ، خواهد بود.5بندي در بخش و در پايان جمع 4، ارزيابي راهكار پيشنهادي در بخش 3پيشنهادي در بخش 

 مروري بر كارهاي انجام شده -2

فرض وجود يك خطا انجـام  يابي خطا را با ها مكاناي از اين روشيابي خطا  ارائه شده است. دستههاي مختلفي براي حل مسئله مكانتاكنون روش
گيـرد  طور كه در مقدمه گفته شد اين فرض به دليل اينكه تاثير خطاهاي چندگانه را بر نتيجه اجراي برنامه ناديده ميهمان.] 6،  5، 3، 2[دهندمي

دهنـد كـه   خطا در برنامه انجام مي يابي خطا را با فرض وجود بيش از يكها مكاناي ديگر از اين روشگردد. دستهها ميباعث ناكارآمدي اين روش
 بندي كرد.توان آنها را در دو دسته طبقهمي

يـابي و رفـع يـك خطـا     ها پـس از مكـان  كنند. در اين روشاستفاده مي "يك خطا در يك زمان  "هايي هستند كه از تكنيك دسته اول روش
يـابي و رفـع خطـا    شود. اگر مجدداً مورد آزموني ناموفق شد مراحل مكانبرنامه به روزرساني شده و مجدداً با موارد آزمون مرحله قبل اجرا مي



، "يـك خطـا در يـك زمـان      "هاي اي از روشيابد. نمونهكه هيچ مورد آزمون ناموفقي اتفاق نيفتد ادامه ميشود. اين فرايند تا زمانيتكرار مي
 ايـن الگـوريتم  . كنـد مي رفع و كرده پيدا پس از ديگري يكي را خطاها تكراري، فرآيندي در روش اين در شده است. الگوريتم ارائه ]5[روش 
 الگـوريتم،  تكـرار. ورودي  و Bخطـاي   برنامـه و مرحلـه دوم، رفـع    خطاي ترينمهم عنوان به Bمرحله اول، شناسايي  :است مرحله دو شامل

 Trueعنـوان   به برنامه، Rاجراي  يك حداقل در Pاره گز اگر است، R(P) > 0. است (R)برنامه  مختلف اجراهاي از اطالعات از ايمجموعه
 خطـا  پروفايـل  بـا  بيشـترين وابسـتگي   داراي كـه  Piگـزاره   انتخـاب  معنـاي  بـه Bi شناسـاي خطـاي    روش، اين در. ارزيابي شود (درست)

 ايـن  سپس و مرتبط استخطاها  دامك اب هاگزاره كدام كه بررسي شود آيد. ابتدا بايدمي حساب به است، ناموفق) اجراهاي از اي(زيرمجموعه
 چـه  بـه  برنامـه  اجرايي ساختار، اتفاق نيفتد گزاره هر به مربوط خطاي اگر كه شودفرض مي سپس. شوند بنديرتبه اهميت براساس ،هاگزاره

 شـرط   كـه  جراهـايي ا تمام حذف. شودمي تكرار الگوريتم و شده حذف باشد، R(P) > 0كه  اي Rاجراي  منظور اين به. بود صورتي خواهد
R(P) > 0  خطاي  پيشگوهاي ساير اهميت كاهش سبب ،است برقراردر آنهاB اجراهاي مجموعه با ارتباط (در هاگزاره دهدمي اجازه و شده 

 .كنند پيشگويي را مختلف بتوانند خطاهاي مختلف) ناموفق
ها در مرحله اول موارد كنند. اين روشاستفاده مي منظور جداسازي خطاهاي مختلف برنامه به بنديهايي هستند كه از خوشهدسته دوم روش

كنند كه هر خوشه شامل موارد آزموني باشد كه در ارتباط با يك خطاي يكسان هسـتند و سـپس   بندي مياي خوشهآزمون ناموفق را به گونه
بندي مختلـف  هاي رتبهد آزمون موفق از مجموعه آزمون تركيب شده و از الگوريتمدر مرحله دوم موارد آزمون ناموفق هر خوشه با تمامي موار

و غيره براي محاسبه ميزان مظنون بـه خطـا بـودن هـر يـك از اجـزا        ]12[ RBFشبكه عصبي، ]Tarantula ]10[ ،Crosstab ]11مانند 
 شود.اده ميها به اختصار شرح دهايي از اين روشكنند. در زير نمونهبرنامه استفاده مي

ابتدا احتمال درستي يك گزاره در اجراهاي مختلف توسط شمارش تعداد دفعاتي كه هر گزاره در اجراهاي برنامه مشاهده شده  ]13[در روش 
بر بندي دوگانه گردد. در مرحله بعد يك الگوريتم خوشهو همچنين تعداد دفعاتي كه اين گزاره با مقدار درست مشاهده شده است محاسبه مي

-اي كه بيشترين تاثير را بر آن اجرا داشته رأي ميگردد. در اين الگوريتم هر اجراي ناموفق به گزارهها و اجراهاي ناموفق اعمال ميروي گزاره
 گردند.بندي ميكنند رتبهها بر اساس آرايي كه دريافت ميدهد سپس گزاره

كند. نتيجه ايـن تحليـل،   تحليل قرارداده و ارتباط آنها با خطاهاي برنامه را تعيين ميپروفايل اجرايي موارد آزمون ناموفق را مورد  ]14[روش 
توانند هاي اجرايي است. بايد توجه داشت كه موارد آزمون ناموفق مختلف حتي اگر پاسخ يكساني به يك خطا دهند ميهايي از پروفايلخوشه

هاي اجرايـي اسـت لزومـاً    بندي برمبناي تشابه بين پروفايلنجايي كه در اين روش، خوشههاي اجرايي كامالً متفاوتي داشته باشند. از آپروفايل
 كاهد.يابي خطاي اين روش ميرابطه عليتي بين اجراهاي هر خوشه و يك خطاي معين وجود نخواهد داشت و اين محدوديت از قدرت مكان

كند. در اين روش يك معيـار مجـاورت   بندي ميكنند خوشهپيشنهاد ميموارد آزمون ناموفق را براساس مكان خطاي مشابهي كه  ]15[روش 
نخسـتين بـار در روش     R-PROXIMITYشود. معيار گيري فاصله بين اجراهاي ناموفق تعريف ميبراي اندازه R-PROXIMITYبه نام 
اي مختلف استفاده شـد. از آنجـايي كـه در ايـن     ههاي هر مورد آزمون و سپس محاسبه ميزان تشابه بين رتبهبندي گزارهبراي رتبه ]16[سوبر

اي بـراي  توانـد نشـانه  بندي ميشوند، نتايج اين خوشهبندي ميدهند خوشهروش موارد آزمون براساس مكان خطايي كه هر كدام پيشنهاد مي
 شناسايي مكان خطاي هر خوشه باشد. 

هـاي  يابي خطاهـاي چندگانـه، نظيـر الگـوريتم    هاي مكانه تاكنون در روشاي كبنديهاي خوشهطور كه در مقدمه گفته شد، . الگوريتمهمان
بندي  بر مبناي فاصله اشياي داده از ها، خوشههاي افرازي هستند. در اين دسته از الگوريتماشاره شده در اين بخش، ارائه شده از نوع الگوريتم

هـا بـا   هايي با شكل كروي را شناسايي ميكنند و قادر به شناسايي خوشـه خوشهها گيرد. به همين دليل  اغلب  اين الگوريتميكديگر انجام مي
اند لزوماً شكل خوشه كـروي ندارنـد    از آنجايي كه موارد آزمون ناموفقي كه به دليل يك خطا در برنامه ايجاد شده. ]9[ اشكال مختلف نيستند

 ن ناموفق با محدوديت مواجه هستند. هاي صحيح موارد آزموها در شناسايي خوشهطبيعتاً اين الگوريتم
در اين مقاله مسيرهاي طي شده در زمان اجراي برنامه توسط يكسري گزاره ثبت شده و هر چه يـك مسـير در اجراهـاي نـاموفق نسـبت بـه       

ر خطادار باشند، گـذر  در يك مسي kو  i ،jاجراهاي موفق پر ترددتر باشد آن مسير خطادارتر در نظر گرفته شده است. از طرفي اگر سه گزاره 
هـا در  بندي مبتني بر چگالي ايـن گـزاره  خوشه چگالي تقريباً يكساني دارند. سپس با استفاده از يك الگوريتم kبه   jو گذر از   jبه  iاز گزاره 

-در به تشخيص خوشـه ها در اين است كه روش ارائه شده در اين مقاله قايك خوشه قرار خواهند گرفت. مزيت اين روش نسبت به ساير روش
باشد و قادر است مسيرهاي مختلـف ناشـي از خطاهـاي مختلـف را بـه درسـتي       هاي موجود در مسير خطا ميهايي با اشكال مختلف از گزاره

 شناسايي نمايد.



 روش پيشنهادي -3

 آزمـون و تشـكيل دو مـاتريس    ) اجراي برنامه بـر روي مجموعـه مـوارد   2) مستندگذاري، 1باشد: بخش مي ششروش پيشنهادي اين مقاله شامل 
 هاي مشكوك به خطا در هر خوشـه معرفي گزاره) 5ها، بندي گزاره) خوشه4ها، هاي ماتريسبندي درايه) رتبه3مربوط به اجراهاي موفق و ناموفق، 

از هر گزاره در كد اصلي برنامه،  ) مراحل انجام روش پيشنهادي نشان داده شده است. در مرحله مستندگذاري قبل1يابي خطا. در شكل () مكان6و 
ثبـت كنـد.    (MF)يـا نـاموفق   (MP)ها در هر بار اجراي هر مورد آزمون را در ماتريس اجراهـاي موفـق  شود تا  مسير اجراي گزارهكدي اضافه مي

نمايد. به اين مجموعـه  را ذخيره مياي از اجراهاي ناموفقي كه آن گزاره در آنها مقدار درست گرفته همچنين اين كد اضافي براي هر گزاره مجموعه
تشريح خواهـد   5-3و  4-3، 3-3، 2-3، 1-3شش در بخش هاي تا  دوشود. در ادامه به ترتيب  مراحل گفته مي "مجموعه اثر"از اجراهاي ناموفق 

 شد.

 
 ) : مراحل انجام روش پیشنهادی۱شكل (

 :اهگزاره اطالعات آورياجراي برنامه و جمع: مرحله دوم  -3-1
اي طراحي شده باشند كه تمامي شرايط گونهشود. موارد آزمون بايد استاندارد بوده و بهپس از مستندگذاري، برنامه با يكسري موارد آزمون تست مي

ها يك اين برنامهاست. براي  ]flex ]17هايي كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است، برنامه موجود در برنامه را پوشش دهند. يكي از برنامه
قابل دسترسي است. پس از انتخاب برنامه و بدست  ]17[باشد و از سايت مورد آزمون مي 525مجموعه آزمون استاندارد طراحي شده كه مجموعاً شامل 

حقيق الزم است كه اطالعات آوردن يا طراحي موارد آزمون مناسب بايد برنامه با اين موارد آزمون تست شده و نتايج حاصل از آن ثبت شود. در اين ت
باشد، ثبت ها در اجراهاي ناموفق و موفق ميكه به ترتيب براي ثبت نتايج حاصل از رفتار گزاره GPو  GFدار حاصل از موارد آزمون در دو گراف وزن

اتريس جداگانه ثبت شده و خروجي برنامه در هاي آن در يك مشود نتايج حاصل از رفتار گزارهشوند. هر بار كه برنامه به ازاي يك مورد آزمون تست مي
رود برنامه به ازاي آن مورد آزمون از خود نشان دهد گيرد. در آخر با مقايسه خروجي برنامه با خروجي استانداردي كه انتظار مييك فايل قرار مي

و با  MFهاي اجراهاي ناموفق ماتريس مجموع ماتريسگيرند. پس از آن با جمع ها به ترتيب برچسب موفق يا ناموفق ميشود و ماتريسمقايسه مي
 باشند.مي GPو  GFدار دهنده دو گراف وزنشود. اين دو ماتريس در واقع نشانايجاد مي MPهاي اجراهاي موفق ماتريس جمع ماتريس

خطا هستند. براي بدست آوردن يك  شامل يك flexهاي برنامه پردازيم. هر كدام از نسخهتر شدن مطلب به ارائه يك مثال ميبراي روشن
و برنامه تركيبي حاصل را  flex) اطالعات دو نسخه از برنامه 1هاي مختلف برنامه با هم تركيب شوند. جدول (برنامه با چندين خطا الزم است نسخه

 دهد.نشان مي
 
 

 و برنامه ترکیبی حاصل Flexاطالعات دو نسخه از برنامه :) ۱( جدول



داد تع گزاره خطادار
 خطا
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دهند. در ادامه چگونگي شناسايي خودكار اين محل خطا را نشان مي 24و  12هاي شماره ) نشان داده شده، گزاره1طور كه در جدول (همان

 شود.يق نشان داده ميدو گزاره توسط روش پيشنهادي اين تحق
ثبت خواهد شد. در شكل  GPو  GFدار مورد آزمون، نتايج برروي دو گراف وزن 525با   Flex Version 1,2پس از تست نسخه تركيبي 

 نشان داده شده است.   Flex Version 1,2مربوط به نسخه  GPو   GF) به ترتيب قسمتي از دو گراف 3) و (2(

 
 Flex Version 1,2مربوط به نسخه  GRF Rف قسمتی از گرا :)۲(شکل

 
 Flex Version 1,2مربوط به نسخه  GRP Rقسمتی از گراف  :)۳( شکل

 13و  2باشد به اين معني كه مسير بين دو گزاره مي 74 داراي وزن  GFاز گراف  e(Gf)2,13بينيد، يال ) مي2طور كه در شكل (همان
است. اما با تكيه به   GFپرترددترين يال گراف  e(GF)2,13بينيد، يال ) مي2طور كه در شكل (. همانمورد از اجراهاي ناموفق طي شده است 74در

در  13و  2خطادارترين قسمت برنامه است. به عنوان مثال فرض كنيد دو گزاره  13و  2توان گفت قطعه كد اجرا شده بين دو گزاره اين اطالعات نمي
شود. پس براي قضاوت درست كه در اين برنامه به دفعات چه در اجراهاي موفق و چه در اجراهاي ناموفق فراخواني مي انديك تابع پركاربرد قرار گرفته

در e(GP)2,13 بينيد، يال ) مي3طور كه در شكل (نيز دقت كنيم. همان   GPبه گراف    GFدر مورد خطادار بودن يك گزاره بايد عالوه بر گراف
بندي, يك گراف واحد و يك الگوريتم رتبه GPو  GFبار تكرار شده است. در مرحله بعد با استفاده از اطالعات دو گراف  1655اجراهاي موفق نيز 

 دهنده ميزان مشكوك به خطادار بودن آن يال است.آيد كه وزن هر يال آن نشانبدست مي

 :ق و ناموفقبندي ماتريس اجراهاي موفرتبه :مرحله سوم- 3-2
ثبت  MFو  MPها در اجراهاي موفق و ناموفق به ترتيب در دو ماتريس در مرحله قبل پس از تست برنامه با موارد آزمون، نتايج حاصل از رفتار گزاره

 هاييموجوديت كه دهدمي نشان هايبندي كنيم. بررسها  بر نتيجه اجراي برنامه بايد آنها را رتبهشده است. در اين مرحله براي تعيين ميزان تاثير گزاره
 اجرا موفق آزمون موارد در كه هستند هاييموجوديت به نسبت بيشتري خطاي احتمال اند، دارايشده اجرا ناموفق آزمون موارد در اصوالً كه از برنامه

) برگرفته از رابطه روش 1شود. رابطه (ف شده، استفاده مي) تعري1بودن كه طبق رابطه ( 1F2ها از معيار مظنون به خطابندي گزاره. براي رتبه]18[ اندشده
 شود. ها اعمال ميهاي بين گزارهاست با اين تفاوت كه در اينجا اين رابطه بر روي يال ]10[ تارانتوال

 

 

 

)1(  



دهنده مجموع اجراهاي ناموفق و نشاناز گراف  e(GF)i,jو متناظر با وزن يال  MFاز ماتريس اجراهاي ناموفق  Fij) درايه 1در رابطه (
دهنده مجموع نشان MPاز ماتريس اجراهاي موفق  pijدر تمامي اجراهاي ناموفق است و به همين ترتيب درايه  jبه گزاره  iتعداد دفعات گذر از گزاره 
هنده تعداد اجراهاي ناموفق و موفق هستند. همچنين دبه ترتيب نشان Pو  Fدر تمامي اجراهاي موفق است و  jبه گزاره  iتعداد دفعات گذر از گزاره 

eij  گذر بين دو گزارهi  وj دهد.را نشان مي 
در اجراهاي موفق و ناموفق را به عنوان معيار مظنون به خطا بودن آن  jو  iهاي ) در واقع اختالف احتمال حضور يك گذر بين گزاره1رابطه (

 كند. گذر تعريف مي
-آن نشان mi,jآيد كه هر داريه بدست مي MRيك ماتريس واحد MP و  MFهاي دو ماتريس بر روي تمامي درايه) 1با اعمال رابطه (

هاي بندي شده گزارهتوان گراف رتبهمي MRباشد. با استفاده از اطالعات ماتريس مي jو  iدهنده ميزان مشكوك به خطادار بودن گذر بين دو گزاره 
  GR) باشد. به عنوان مثال گراف 1در رابطه ( suspiciousness(eij)) برابر مقدار e(GR)i,jآورد كه وزن هر يال آن ( را بدست  GRبه نام   برنامه

 ) نشان داده شده است.4در شكل (  Flex Version 1,2براي نسخه تركيبي 

 
 

 Flex Version 1,2مربوط به نسخه  GRR Rقسمتی از گراف  :)۴(شکل 
   e(GR)2,24و يا  e(GR)24,23) يال 4يال به خطادار بودن، يالي است كه وزن بيشتري دارد. براي مثال در شكل (ترين مشكوك GRدر گراف 

توان دريافت چند خطا تر به خطا است اما نميتوان فهميد كه كدام مناطق برنامه مشكوكمي  GRترين نقطه برنامه به خطاداربودن هستند. با توجه به گراف مشكوك
بندي هاي آن را خوشهالزم است گره  GRهاي گراف مربوط به كدام خطا هستند. براي جداسازي اثر خطاهاي مختلف موجود در گراف مه وجود دارد و كدام يالدر برنا

هاي بندي مبتني بر چگالي، گزارهوشهدهنده يك خطا باشند. در مرحله بعد با استفاده از الگوريتم خگيرند نشانهايي كه در يك خوشه قرار ميكه گزارهكنيم به طوري
 شوند.هاي مرتبط با يك خطاي واحد شناسايي ميبندي و گزارهبرنامه خوشه

 بندي مبتني بر چگالي:مرحله چهارم:  استفاده از الگوريتم خوشه  -3-3
 DBSCANاسـتفاده شـده اسـت.     ]DBSCAN ]19 بندي مبتني بر چگاليهاي برنامه از الگوريتم خوشهبندي گزارهدر اين تحقيق به منظور خوشه 

كند. يـك شـيء هسـته    هايشان يك منطقه پرتراكم ساخته و آن را يك خوشه معرفي ميكند و با اتصال آنها به همسايهابتدا اشياء هسته را شناسايي مي
بـه   .]19[ بيشتر اسـت  MinPtsاي به نام ستانهاش از يك حد آԐ اي است كه يك همسايگي پرتراكم دارد يعني تعداد عناصر موجود در همسايگيشيء

آمـده در مرحلـه سـوم روش    بدسـت  GRهاي موجـود در گـراف   بندي مبتني بر چگالي در اين تحقيق الزم است گزارهمنظور استفاده از الگوريتم خوشه
بنـدي انجـام شـده در    نگي بين نتايج حاصل از رتبـه پيشنهادي را به عنوان نقاطي در فضا كه فاصله مشخصي از يكديگر دارند در نظر گرفت. براي هماه

طور كه قـبالً  اي بين رتبه هر يال و فاصله دو سر آن يال از هم تعريف كنيم. همانالزم است رابطه DBSCANمرحله سوم روش پيشنهادي و الگوريتم 
تـر  اشد يعني آن يال در اجراهاي غلط پرترددتر بوده و مشـكوك بيشتر ب  jو  iهر چه وزن يال بين دو گزاره  GRبندي شده نيز گفته شد، در گراف رتبه

 تعريف كرد.  GRگيري فاصله بين دو نقطه در گراف ) را براي اندازه2توان رابطه (ترند. بنابراين ميبه هم نزديك jو  iبه خطاست. به عبارت ديگر يعني 

 

است. بايد به اين نكته دقت كرد كه براي استفاده از الگوريتم   GRدر گرافj  و  iوزن يال بين دو گزاره  e(GR)i,j)، 2در رابطه (
DBSCAN استفاده شود.2گيري فاصله دو نقطه از هم باشد از رابطه (در روش پيشنهادي اين تحقيق هرگاه در اين الگوريتم نياز به اندازه ( 

)2(  



-) بدست مي5))، شكل (2ها از هم (با استفاده از رابطه (س از تعيين فاصله گزاره)، پ4داده شده در شكل (نشان GRبه عنوان مثال براي درخت 

 تر است.دهنده يك گزاره است. هرچه فاصله دو گزاره كمتر باشد، رفتارشان به هم شبيه)، هر نقطه نشان5آيد. در شكل (

 

 ها به عنوان نقاطی در فضانمایش گزاره  :)۵(شکل 

 آيد.، دو خوشه به صورت زير بدست ميبا پارامترهاي  DBSCANبندي شهپس از اعمال الگوريتم خو

Cluster 1: {12, 22, 42} ,  Cluster 2: {2, 17, 23, 24, 25} 

اند. قرار گرفته داده شدند در يك خوشه جداگانه) نشان1بينيد، هر يك از دو گزاره مربوط به دو خطاي موجود در برنامه كه در جدول (طور كه ميهمان
هاي مربوط به هر خطا را در يك خوشه قرار دهد. در مرحله بعد با استفاده از الگوريتم ارائه شده در جا روش پيشنهادي توانسته است گزارهبنابراين تا اين

 شود.ترين گزاره هر دسته به كاربر معرفي مي، مشكوك]5[

 طاهاي مشكوك به خمعرفي گزاره: مرحله پنجم -3-4
 بر گزاره تأثير افزايش معيار. كندمي بنديرتبه ا را  براساس اهميتشانهگزاره ،Increase(p)خطا  بر گزاره تأثير افزايش با استفاده از معيار ]5[الگوريتم 

 :]5[ است شده محاسبه) 3( رابطه در خطا،

 

 ناموفقي تعداد اجراهاي  F(P)و  شده ارزيابي درست عنوان به بار يك حداقل P آنها گزاره رد كه است موفقي تعداد اجراهاي S(P)كنيد  فرض           

 :]5[ شودمي محاسبه) 4(با رابطه  Fail(P)مقدار . باشد شده مشاهده درست عنوان به بار يك حداقل Pكه  باشد

 

 شده مشاهده «P اصطالح  از] 5[در  .داشت خواهد وجود برنامه خطاي گزاره و نبي كمتري همبستگي باشد، كمتر Fail(P) امتياز هرچه          

P2Fاست

3
P«كه شودمي استفاده ، در مواقعي P بوده نادرست يا درست آن واقعي اينكه مقدار به توجه بدون گرفته، قرار دستيابي مورد اجرا در يكبار حداقل 

 Context(P). است انجاميده شكست به برنامه است، اجرا شده Pگزاره  در آنها كه اجراها زا ايزيرمجموعه در كه آنست احتمال Context(P)  .است
 :]5[ است شده زده تخمين) 5(رابطه  در

 

)3(  

)4(  

)5(  



ط پس از اجراي برنامه با يك مجموعه آزمون، عالوه بر دو ماتريس مربو تحقيقداده شده، در روش پيشنهادي اين نشان) 1( طوركه در شكلهمان          
اي از اجراهاي ناموفق است كه در آنها گزاره مذكور به شود كه در واقع مجموعهبه اجراهاي موفق و ناموفق، براي هر گزاره يك مجموعه اثر توليد مي

) 3(را بر اساس رابطه خطا  بر گزاره تأثير افزايش توان معياربا استفاده از اطالعات حاصل از مجموعه اثر هر گزاره مي. عنوان درست ارزيابي شده است
-بندي ميهاي آن خوشه بر اساس اهميت رتبهروي هر خوشه بدست آمده در مرحله قبل، گزاره ]LIBLIT05 ]5پس از اعمال الگوريتم . محاسبه كرد

. شوندبندي ميزير رتبه هاي هر خوشه به صورتهاي بدست آمده در مرحله قبل گزارهروي خوشه LIBLIT05به عنوان مثال با اعمال الگوريتم . شوند
 .يابددر هر خوشه از چپ به راست اولويت كاهش مي

Cluster 1: {22, 12 , 42}  ,   Cluster 2: {24, 23, 2, 17, 76} 

 يابي خطامكان: مرحله ششم  -3-5

در اين روش، در . شوداستفاده مي ]T-Score ]19هاي مظنون به خطا، از معيار يابي خطا با استفاده از گزارههاي آماري براي مكانمعموالً در روش
رود تا تمامي مسير اجرايي برنامه، از مكان مربوط به گزاره مظنون به خطا شروع كرده و در صورت كشف نشدن خطا به سراغ مكان مشكوك بعدي مي

 .دهدميدرصد بررسي كد را در اين روش نشان) 6(رابطه . يابي شود.خطاها مكان

 

اگر خطاي برنامه در  دهدرا نشان مي تعداد كل خطوط برنامه Vو  تعداد خطوط بررسي شده تا رسيدن به مكان خطا ،متغير 
 .يابي خطا با شروع از گزاره بعدي انجام گيرديابي نشود بايد عمليات مكانطي پيمايش گراف برنامه با شروع از گزاره اول مكان

 gzip ،grep ،flexروي  بر آزمون: ارزيابي راهكار پيشنهادي -4
شده پيشين مقايسه  هاي ارائهنتايج كار با روش استفاده شده است و flex و gzip ،grepبه منظور ارزيابي روش پيشنهادي اين تحقيق از سه برنامه 

 . گرديده است

 معيارهاي ارزيابي  -4-1
بندي يابي مبتني بر خوشههاي مكانهاي مناسبي استفاده شود. معموالً براي ارزيابي تكنيكيابي خطا بايد از معياربراي ارزيابي برتري يك تكنيك مكان

 :]20[شود از دو معيار زير استفاده مي

هايي است كه الزم است بررسي شود تا تمامي خطاهاي يابي خطا، تعداد دستورالعمليكي از معيارهاي مهم براي ارزيابي يك تكنيك مكان -1
 .]20[هايي كه الزم است بررسي شود كمتر باشد، كارايي روش مذكور بيشتر است.بي شوند. هر چه تعداد دستورالعمليابرنامه مكان

يابي تمام هاي توليد شده براي مكانكند، هر چه تعداد خوشهمي بندي كه هر خوشه به يافتن يك خطا كمكهاي مبتني بر خوشهدر تكنيك. -2
 .]20[رايي بيشتري دارد.خطاها كمتر باشد، روش مذكور كا

 gzip ،grep ،flexهاي پيشين روي سه برنامه كار پيشنهادي با روشمقايسه راه  -4-2
 ]8[زدايي موازي و اشكال ]FBFL ]20معرفي شد، در اين بخش نتايج مقايسه روش پيشنهادي با دو روش  1-4بر اساس دو معيار ارزيابي كه در بخش 

در اين سه جدول از سه نسخه هر كدام از اين . نشان داده شده است )5( و) 4(، )3(به ترتيب در سه جدول  flex و gzip ،grepبر روي سه برنامه 
 .ها كه به ترتيب شامل سه، چهار و پنج خطا هستند استفاده شده استبرنامه

)6(  



 .gzipبرنامه  بر روی ]۲۰[ و ]۸[مقایسه روش پیشنهادی با دو روش  :)٣( جدول

 

 .grepبر روی برنامه  ]۲۰[ و ]۸[مقایسه روش پیشنهادی با دو روش  :)٤( جدول

 
 .flexبر روی برنامه  ]۲۰[ و ]۸[مقایسه روش پیشنهادی با دو روش  :)٥( جدول

 

 ]20[و  ]8[هاي توليد شده با دو روش در هر يك از اين جداول، روش پيشنهادي از نظر تعداد دستورالعمل بررسي شده و تعداد خوشه
توليد شده است. براي  flex)، سه نسخه به ترتيب شامل سه، چهار و پنج خطا با تزريق خطا در برنامه 5مقايسه شده است. به عنوان مثال در جدول (

ند و در كدستورالعمل را براي شناسايي پنج خطاي برنامه بررسي مي 58070نشان داده شده،  parallelها با كه در جدول ]8[نسخه پنج خطايي، روش 
) و 1975) نشان داده شده روش پيشنهادي اين تحقيق با بررسي تعداد كمتري دستورالعمل (5كند. همانطور كه در جدول (خوشه توليد مي 73مجموع 

ي نسبت به دو كارايي بهتر 1-4كند و در نتيجه بر اساس معيارهاي بخش )، پنج خطاي موجود در برنامه را شناسايي مي61توليد تعداد كمتري خوشه (
عمل كرده اما در بعضي موارد  ]8[دارد. قابل ذكر است كه روش پيشنهادي اين تحقيق در تمامي موارد بررسي شده بهتر از روش  ]20[و  ]8[روش 
تعداد  كمتر از ]20[تعداد دستورالعمل بررسي شده در روش  grepاست. به عنوان مثال در نسخه پنج خطايي برنامه  ]20[تر از روش ضعيف

-) مي5) و (4)، (3كارايي بهتري دارد. در سه جدول ( ]20[دستورالعمل بررسي شده در روش پيشنهادي اين تحقيق است و بنابراين در اين مورد روش 
 نشان داده است. از خود ]20[و  ]8[هاي خطادار اين سه برنامه، روش پيشنهادي كارايي خوبي را نسبت به دو روش توان مشاهده كرد كه در اكثر نسخه

 



 گيرينتيجه -5

-بندي مبتني بر چگالي ارائه شده است. با توجه به اينكه الگـوريتم يابي خطاهاي چندگانه به كمك تكنيك خوشهدر اين مقاله، روش جديدي براي مكان
-ر مبناي فاصله اشياي داده از يكـديگر انجـام مـي   بندي را ببوده و خوشه ي هاي افرازبندي استفاده شده در تحقيقات پيشين از نوع الگوريتمهاي خوشه

  و  دار شـده بنـدي، وزن ها با اسـتفاده از يـك الگـوريتم رتبـه    ها با اشكال مختلف نيستند. در اين مقاله گذرهاي بين گزارهدهند، قادر به شناسايي خوشه
، gzip سـه برنامـه   اعمال روش پيشنهادي بـر روي   نتايج حاصل از شوند.بندي ميبندي مبتني بر چگالي خوشهسپس با استفاده از يك الگوريتم خوشه

grep  وflex  شـود و ايـن امـر    يابي مـي خطاهاي برنامه مكان ،دهد كه با استفاده از  روش پيشنهادي اين مقاله، با بررسي درصد كمتري از كدمينشان
 گردد.زدايي ميزماني و انساني اشكال سبب كاهش هزينه

 مراجع
[1] W. R. Bush, J. D. Pincus and D. J. Sielaff, ”A Static Analyzer for Finding Dynamic Programming Errors”, Software Practice and Experience, Vol. 30, 

No. 7, p.p. 775−802, 2000. 
[2] P. Arumuga Nainar, T. Chen, J. Rosin, and B. Liblit, “Statistical debugging using compound Boolean predicates” , In proceeding of International 

Symposium on Software Testing and Analysis, London, p.p. 5-15, 2007. 
[3] B. Liblit, A. Aiken, X. Zheng, and M.I. Jordan, “Bug isolation via remote program sampling”, In Proceedings of the ACM SIGPLAN 2003 

Conference on Programming Language Design and Implementation, San Diego, p.p. 141–154, 2003. 
[4] B. R. Liblit,”Cooperative Bug Isolation”, PhD thesis, University of California, Berkeley, Dec. 2004. 
[5] B. Liblit, M. Naik, A. X. Zheng, A. Aiken, and M. I. Jordan, “Scalable statistical bug isolation”, In Conference on Programming Language Design 

and Implementation (PLDI), p.p.  15–26, 2005. 
[6] J. Jones and M. Harrold, “Empirical Evaluation of the Tarantula Automatic Fault-Localization Technique”, Proc. 20th IEEE/ACM Int’l Conf. 

Automated Software Eng. (ASE ’05), p.p.  273-282, 2005. 
[7] B. Liblit, M. Naik, A. Zheng, A. Aiken, and M.I. Jordan, “Statistical Debugging in the Presence of Multiple Errors”, In 23rd international conference 

on Machine learning, Pittsburgh, p.p.  1105 – 1112, 2006. 
[8] J. A. Jones, J. Bowring, and M. J. Harrold, “Debugging in Parallel”, in Proceedings of the 2007 International Symposium on Software Testing and 

Analysis, London, UK, p.p. 16-26, July, 2007. 
[9] J. Han, M. Kamber, and J. Pei; Data mining: concepts and techniques, third Edition, Morgan kaufmann, 2011. 

[10] J. A. Jones and M. J. Harrold, “Empirical Evaluation of the Tarantula Automatic Fault-Localization Technique”, in Proceedings of the 20th 
IEEE/ACM Conference on Automated Software Engineering, Long Beach, California, USA, p.p. 273-282, December, 2005. 

[11] W. E. Wong, T. Wei, Y. Qi, and L. Zhao, “A Crosstab-based Statistical Method for Effective Fault Localization”, in Proceedings of the 1st 
International Conference on Software Testing, Verification and Validation, Lillehammer, Norway, p.p. 42-51, April 2008. 

[12] W. E. Wong, Y. Shi, Y. Qi, and R. Golden, “Using an RBF Neural Network to Locate Program Bugs”, in Proceedings of the 19th IEEE International 
Symposium on Software Reliability Engineering, Seattle, Washington, USA, p.p. 27-38, November 2008. 

[13] A. X. Zheng, M. I. Jordan, B. Liblit, M. Naik, and A. Aiken, “Statistical Debugging: Simultaneous Isolation of Multiple Bugs”,in Proceedings of the 
23rd International Conference on Machine Learning, Pittsburgh, Pennsylvania, p.p. 26-29, June 2006. 

[14] A. Podgurski, D. Leon, P. Francis, W. Masri, M. Minch, J. Sun, and B. Wang, “Automated Support for Classifying Software Failure Reports”, in 
Proceedings of the 25th International Conference on Software Engineering, Portland, Oregon, USA, p.p. 465-475, May 2003. 

[15] C. Liu and J. Han, “Failure Proximity: A Fault Localization-based Approach”, in Proceedings of the 14th ACM SIGSOFT Symposium on the 
Foundations of Software Engineering, Portland, Oregon, USA, p.p. 286-295, November 2006. 

[16] C. Liu, X. Yan, L. Fei, J. Han and S. Midkiff, “SOBER:Statistical Modelbased Bug Localization”, In 10th European Software Eng.Conf./13th ACM 
SIGSOFT Int’l Symposium Foundations of Software Engineering, Lisbon, p.p.  286-295, 2005. 

[17] G. Rothermel, S. Elbaum, A. Kinneer, and H. Do, Software-artifact infrastructure repository, [Online]. Available: 4TUhttp://sir.unl.edu/portalU4T, 2006. 
[18] J. Jones, A. Orso, and M. Harrold, “Gammatella: Visualizing program execution data for deployed software”, Information Visualization Palgrave 

Macmillan, vol. 3, no. 3, p.p. 173-188, September 2004. 
[19] M. Renieris and S. Reiss, “Fault Localization with Nearest Neighbor Queries”, in Proceeding of the International Conference on Automated Software 

Engineering,  p.p. 30-39, 2003. 
[20] Y. Li, R. Gao, and Y. Yang, FBFL: Using Fuzzy C-Means Clustering Algorithm for Multiple-Bugs Program Faults Localization. Preliminary report. 

[Online].  Available: http://issre2012-fuzzy-paper.googlecode.com/svn-history/r49/trunk/CS6V81-final-paper.pdf, 2010, December 

 ها نويس زير
                                                            

1  Partitioning 
2 Suspiciousness 
3 p observed 

http://sir.unl.edu/portal
http://issre2012-fuzzy-paper.googlecode.com/svn-history/r49/trunk/CS6V81-final-paper.pdf

	مکانیابی خطاهای چندگانه با  استفاده از خوشهبندی مبتنی بر چگالی گزارههای مظنون به خطا
	چكيده
	كلمات كليدي
	3-1-  مرحله دوم: اجرای برنامه و جمعآوري اطلاعات گزارهها:
	3-2 -مرحله سوم: رتبهبندی ماتریس اجراهای موفق و ناموفق:
	3-3-  مرحله چهارم:  استفاده از الگوریتم خوشهبندی مبتنی بر چگالی:
	3-4- مرحله پنجم: معرفی گزارههای مشکوک به خطا
	3-5-  مرحله ششم: مکانیابی خطا
	معمولاً در روشهای آماری برای مکانیابی خطا با استفاده از گزارههای مظنون به خطا، از معیار T-Score ]19[ استفاده میشود. در این روش، در مسیر اجرایی برنامه، از مکان مربوط به گزاره مظنون به خطا شروع کرده و در صورت کشف نشدن خطا به سراغ مکان مشکوک بعدی می...
	متغیر ، تعداد خطوط بررسی شده تا رسیدن به مکان خطا و V تعداد کل خطوط برنامه را نشان میدهد اگر خطای برنامه در طی پیمایش گراف برنامه با شروع از گزاره اول مکانیابی نشود باید عملیات مکانیابی خطا با شروع از گزاره بعدی انجام گیرد.
	4- ارزیابی راهکار پیشنهادی: آزمون بر روی gzip، grep، flex
	4-1-  معیارهای ارزیابی
	4-2-  مقایسه راهکار پیشنهادی با روشهای پیشین روی سه برنامه gzip، grep، flex


	مراجع
	زيرنويسها

