
 

   

 

 

 
 

 

 
 

آزمون نرم افزار یک عنصر حياتی از تضمين کيفيت و بيانگر بازبينی نهایی مشخصات، طراحی و توليد کد است. هنگامی  - چکيده

که کد منبع توليد شد، نرم افزار باید آزموده شود تا خطاهای ممکن، قبل از تحویل به مشتری کشف گردد. آزمودن نرم افزارهای 

از و نظارت بر راکتورهای هسته ای( ممکن است سه تا پنج برابر مراحل دیگر هزینه بردارد. هدف مرتبط با جان انسان )مثل کنترل پرو

ن در آزمون نرم افزارها، طراحی موارد آزمونی است که احتمال یافتن خطا را با حداقل مقدار کار و زمان، باال ببرد. در توليد موارد آزمو

را برای پيمایش مسير آزمون داشته باشند، به همين منظور در این مقاله سعی شده روش باید داده هایی یافت شوند که بهترین مقادیر 

در هر مرحله تکرار سعی در بهتر  ها این الگوریتمهایی از توليد موارد آزمون که بر اساس الگوریتم های تکاملی می باشند بررسی شوند. 

ر داده ها در جهت آزمون نرم افزار توليد خواهند شد. از آن جا که توليد ، در نتيجه بهينه ترین مقادیها دارند حل کردن مجموعه راه

موارد آزمون بهينه به عنوان یک اصل اساسی در حوزه مهندسی نرم افزار مورد توجه است، بررسی انجام شده در این مقاله می تواند به 

 عنوان یک مرجع مورد استفاده محققين قرار بگيرد.
 پایه، آزمون نرم افزار، الگوریتم های تکاملی، توليد موارد آزمون. آزمون مسير -کليد واژه

 

 مقدمه -1

آزمون نرم افزار را به منظور صحت عملکرد می توان به دو 

که در آن  آزمون جعبه سياه،نوع فعاليت متمایز طبقه بندی کرد: 

، و و منابع دیگر برنامه نخواهيد داشت منبع هيچ دسترسی به کد

که به منطق داخلی و ساختار کد برنامه  آزمون جعبه سفيد،

 .[1] احاطه دارید

درجه اجرا شدن آزمون جعبه سفيد را می توان با معيار 

خلی پيمایش آزمون مسير که داده آزمون را بر اساس ساختار دا

برنامه توليد می کند اندازه گيری کرد. اهداف آزمون را می توان 

.آزمون، فرآیند اجرای برنامه به قصد 1به این ترتيب تعریف کرد: 

.مورد آزمون خوب موردی است که احتمال 2یافتن خطاست. 

.آزمون موفق 3یافتن خطاهای کشف شده در آن باال باشد. 

 .[2]ا کشف می کندآزمونی است که خطاهای کشف نشده ر

آزمون مسير پایه نيز یک تکنيک جعبه سفيد است که 

[ پيشنهاد شد. روش 3نخستين بار توسط تام مک کيب ]

مسيرهای پایه، طراح موارد آزمون را قادر می سازد تا ميزانی 

منطقی از پيچيدگی سيکلوماتيک بدست آورد و از این ميزان به 

ه پایه از مسيرهای اجرا عنوان راهنمایی جهت تعریف یک مجموع

استفاده کند. موارد آزمون بدست آمده برای امتحان کردن این 

مجموعه پایه، هر دستور از برنامه را حداقل یک بار در اثنای 

پایه مسير برای بدست آوردن مجموعه . آزمون اجرا خواهند کرد

 [:4باید مراحل زیر را اجرا نمود]

یک بستر و رسم استفاده از طراحی یا کد به عنوان  .1

 گراف جریان مربوطه

 تعيين پيچيدگی سيکلوماتيک گراف جریان .2

 تعيين مجموعه پایه برای مسيرهای مستقل خطی .3

تهيه موارد آزمونی که اجرای همه ی مسيرها در  .4

 مجموعه پایه را الزامی می کنند.

 تحلیل و ارزیابی عملکرد الگوریتم های تکاملی در بهینه سازی تولید موارد آزمون
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پس به منظور دسترسی به بهترین موارد آزمون باید 

توليد شوند که پيمایش امکان پذیر مجموعه مسير های پایه ای 

داشته باشند. یک رویکرد برای توليد داده های آزمون بهينه 

 استفاده از الگوریتم های تکاملی می باشد.

الگوریتم ها نشان می دهد، گونه این همان طور که تاریخ 

های زیادی از الگوریتم های تکاملی وجود دارند اما ایده همه آن 

شتن جمعيتی از گونه ها فشار محيطی باعث ها یکی است: با دا

انتخاب می شود و این افزایش شایستگی، جمعيت را نتيجه می 

دهد. در این عمل دو نيروی اصلی وجود دارد که پایه سيستم 

علت ترکيب و جهش. یعنی  ت: عملگرهای تغييرتکاملی اس

استفاده از این الگوریتم ها در بين الگوریتم های بهينه سازی 

ود دیگر این است که با این روش ها می توان بهينه سازی را موج

به طور موازی روی چندین بخش جمعيت انجام داد، در نتيجه 

احتمال کمتری برای قرار گرفتن در بهينه های محلی در 

الگوریتم های تکاملی وجود دارد و با این رویکرد می توان در 

 .[5]نهایت به بهينه ترین پاسخ دست یافت

مقاله در ادامه به ترتيب به موضوعات زیر می پردازد:  این

، بررسی رویکرد های موجود در زمينه آزمون نرم افزار ،2بخش 

استفاده از الگوریتم های تکاملی به منظور توليد موارد ، 3بخش 

 نتيجه گيری. بحث و ،4و بخش  آزمون

 بررسی رویکرد های موجود در زمینه آزمون نرم افزار -2

که در قسمت قبل اشاره شد، فرآیند آزمون نرم همان طور 

افزار را می توانيم به کمک طراحی موارد آزمون انجام دهيم. به 

دليل وجود روش های متعدد در این زمينه، یافتن بهترین 

می باشد. از جمله تکنيک های بکار گرفته مورد توجه رویکرد 

که در شده به منظور توليد موارد آزمون می توان به مطالبی 

 ير تاریخی ذکر شده اند اشاره کرد.ادامه و به ترتيب س
 

 پایه های مسير توليد روش یک Pool 1995در سال 

 مورد را گراف کنترل جریان در عمق اول جستجوی براساس

 می استفاده CFG در بازگشتی جستجوی از که داد قرار بحث

 بر عالوه و آیند نمی حساب به ها وی حلقه روش به توجه با کرد.

 در را چندگانه گره جانشين گره انتخاب چگونگی روش این آن

CFG پایه مسيرهای مجموعه طول در پایه مسير یک ایجاد برای 

 به خاطر روش این که است این اصلی محدودیت .داند نمی

 آزمون موارد. است اعتماد قابل غير کد، نبودن یافته ساخت

 برابر پایه مجموعه در ها مسير تعداد اما شوند می ایجاد کاربردی

 .[6]نيست CFG پيچيدگی اندازه با

Bueno  و  Jino  دادند پيشنهاد رویکردی 2222در سال 

 آزمون تحقق برای پویا اطالعات با داده و جریان کنترل از که

 بين تصادفی های گره تعداد. کند می استفاده مسير پوشش

 مقياس یک عنوان به( شده اجرا)واقعی مسير و هدف مسير

 که گرفت قرار استفاده مورد بين هدف و پاسخ حاصل شباهت

 از واقعی مسير که هایی گره در شاخه ی فاصله ی شده نرمال

 جمع برازندگی تابع تشکيل برای را شد می منحرف هدف مسير

 .[7]کردند بندی

 آزمون جستجوی پيشرفت بر نظارت با ها آن این بر عالوه

 شش. پرداختند عملی غير های مسير شناسایی به نياز مورد داده

 ها آن. بود شده استفاده آزمون به عنوان توابع هزینه برای برنامه

[ 9] 2222 و[ 8] 2221 سال در تکاملی مسير آزمون روی بر کار

این فعاليت ها با اهدافی  .دادند ادامه مشابه برازندگی تابع با را

همچون توسعه ی معيار های متوقف کردن فرایند توليد داده 

آزمون تکاملی زودتر از زمانی است که ادامه توليد، نادرست به 

 نظر می رسد.

 تکاملی مسير آزمونAhmed   و  Hermadi 2223 سال در

 به که معنی این به. دادند ارائه را چندگانه مسيرهای از استفاده با

 کنند بررسی را مسير یک فقط یافتن جستجو هر در که آن جای

. دادند می قرار جستجو مورد یکباره را هدف های مسير ی همه

 که کردند پيشنهاد و بررسی را متفاوتی برازندگی توابع ها آن

 مواردی شاخه. فاصله و تقریبی سطح ترکيب از اند شده تشکيل

 روش شامل اند شده گرفته نظر در برازندگی توابع تشکيل در که

. بودند سازی نرمال و دهی وزن همسایگی، نفوذ مسير، پيمایش

 .[12]شد استفاده آزمون برای توليد داده ی مسئله سه

 داده توليد الگوریتم دوSalame   و  Mansour بعد سال یک

 سازی شبيه تبرید یعنی. کردند مقایسه را مسير آزمون برای

 همينگ فاصله از ها آن برازندگی تابع(. GA)ژنتيک و( SA)شده

 تشکيل شده اجرا مسير و هدف مسير به مربوط های گره بين

 در سيکلوماتيک پيچيدیگی با آزمون ی مسئله هشت. بود شده



 

   

 

 

 
 

 

 نتایج. شد اعمال رویکرد این اعتبار برای 14 و 2 ی محدوده

 .[11می باشد] SAسریع تر از  GA داد نشان تجربی

 چند GA یک ،Zhon  و  Chen 2228 سال در

 برازندگی، تابع. دادند ارائه مسير آزمون برای( MPGA)جمعيتی

 اجرا مسير و هدف مسير بين های شاخه فاصله ی همه مجموع

 شده استفاده برنامه تنها مثلث بندی طبقه ی برنامه. بود شده

 که کرد تایيد تجربی کار. بود رویکرد این دهی اعتبار برای

MPGA می جمعيتی تک الگوریتم ژنتيک از کارآمدتر و موثرتر 

 .[12باشد]

 در شاخه پوشش به یابی دست برای Arcuri 2211 سال در

 در. کرد می کار آزمون موارد طول روی بر گرا شئ های برنامه

 و کند رشد تواند می آسانی به آزمون موارد طول او ی مطالعه

 ارائه روش چندین  Arcuri.. کنند پيمایش را بيشتری های شاخه

 با که تجربی نتایج .کنند کنترل را خود رشد توانند می که داد

 این که دادند نشان شدند ایجاد EVOSUITE ابزار از استفاده

 ی کننده توليد عملکرد توانند می توجهی قابل طور به ها روش

 موارد که افزود Arcuri این بر عالوه .دهند بهبود را آزمون مورد

 برای را دشوار آزمون های برنامه( تر طوالنی)تر بزرگ آزمون

 .[13کنند] می تر آسان آزمون،

 2با توجه به مرور مختصری از تاریخچه ی ذکر شده بخش 

در این زمينه می توانيم رویکرد های موجود را جمع بندی و 

را بررسی کنيم، سپس راه حل های ممکن  همچنين نيازمندی ها

بر این اساس نتایج حاصل را می توان در جدول  را ارائه دهيم.

 ( مشاهده کرد.1)

استفاده از الگوریتم های تکاملی به منظور تولید  -3

 موارد آزمون

الگوریتم های تکاملی غالبا به منظور یافتن پاسخ بهينه در 

مسائل خطی، گسسته، مسير یابی و جستجو استفاده می شوند. 

ر نرم افزار به دنبال یافتن از آنجا که در زمينه ی آزمون مسي

موارد آزمون بهينه به عنوان بهترین پاسخ ها برای پيمایش 

مسيرهای امکان پذیر برنامه هستيم، می توانيم از این الگوریتم 

 ها در رسيدن به هدف مورد نظر استفاده کنيم.

 

 

 (: بررسی رویکرد های موجود در زمينه توليد موارد آزمون1جدول )

 مزایا معایب
رویکرد 

 ها

عدم بررسی حلقه 

 ها،

 عدم ساخت یافتگی،

نابرابری تعداد 

مسيرها با پيچيدگی 

 سيکلوماتيک

توليد موارد آزمون 

 کاربردی

 اول جستجوی

گراف  در عمق

 کنترل جریان

عدم بررسی حلقه 

 ها
 

 مسير شناسایی

توسعه ، عملی غير های

ی معيار های متوقف 

کردن زود هنگام فرایند 

 آزمون تکاملیتوليد داده 

 معيار کنترل 

 با جریان

 پویا اطالعات

 همگرایی زودرس
بهبود سرعت 

 آزمون

 مسير آزمون

 با تکاملی

 از استفاده

 مسيرهای

 چندگانه

 همگرایی زودرس

 کارآمدتر و موثرتر

 تک از الگوریتم ژنتيک

 جمعيتی

الگوریتم  

ژنتيک چند 

 برای جمعيتی

 مسير آزمون

 همگرایی زودرس

 آزمون موارد

( تر طوالنی)تر بزرگ

 دشوار آزمون های برنامه

 تر آسان آزمون، برای را

، بهبود سرعت کنند می

 آزمون

 ابزار
EVOSUITE 

برای پيمایش 

 مسير

 

 2212در سال  [14]و همکارانش Latiuطبق تحقيقاتی که 

توليد خودکار داده آزمون برای آزمون مسير نرم افزار تحت عنوان 

یک مقایسه بين انجام دادند،  الگوریتم های تکاملیبا استفاده از 

به منظور استفاده  SAو  PSO ،GAیعنی الگوریتم تکاملی مهم  3

 ارائه شد.برای توليد خودکار داده آزمون 

مسير مورد نظر برنامه را که به آن مسير  الگوریتم ژنتيک

الگوریتم که  دیگردو روش  و هدف می گویند مشخص می کند

 ی تجمعی ذرات و الگوریتم باز پخت شبيه سازیبهينه ساز

سطح تقریبی و فاصله با معيارهای اندازه گيری در رابطه  هستند

شاخه با الگوریتم ژنتيک برای توليد خودکار داده آزمون مقایسه 



 

   

 

 

 
 

 

 کهداد نتایج بدست آمده براساس روش ارائه شده نشان  .ندشد

توليد داده هایی  يلی مناسب تر ازاستراتژی های آزمون تکاملی خ

 است که یک مسير هدف را در یک برنامه کامپيوتری پوشش می

 الگوریتم برای تعيين یکی از مناسب ترین آن چندمقایسه  دهد.

 ها برای حل مشکل آزمون مسير، مهم است.

که  توابع هزینهروش ارائه شده در یک زیرمجموعه ای از 

برنامه های  :جمله ، ازبيشتر استفاده می شوند به کار برده شده

ترتيب صعودی برای ، حل معادله درجه دو، طبقه بندی مثلث

عدد را که مجموعشان برابر  3برنامه ای که ، عضوی 3یک گروه 

تابع مقدار ، تابع حداکثر، تابع حداقل، است پيدا می کند 252

عدد که  3یک برنامه برای پيدا کردن ، تابع فيبوناچی، ميانه

یک برنامه برای پيدا و  دارند 152بی ای برابر مقدار ميانگين حسا

 .عدد که حاصل آن ها صفر می شود 3کردن 

روش قدم به قدم توليد داده آزمایشی برای مثال  (1)شکل 

 را ارائه می کند: خيلی مهم تابع طبقه بندی مثلث
function F=Cost  (inpz) 

x=inpz(1); 

y=inpz(2); 

z=inpz(3); 

k=1; 

approximation_level = 2; 

F=0; 

if ((x + y > z) && (y + z > x) && (z + x > y)) 

approximation_level = 1; 

       if ((x ~= y) && (y ~= z) && (z ~= x)) 

        F = (3*k /3*k + 1) + approximation_level; 

elseif ((x == y) && (y ~= z) || (y == z) && (z ~= x) 

|| (z ==x) &&(x ~= y)) 

F=( min(min(abs(x-y)+2*k,abs(y-z)+2*k),abs(z-

x)+2*k))/(min(min(abs(x-y)+2*k,abs(y-z)+2*k),abs(z-

x)+2*k) + 1) +approximation_level; 

else 

F= ((x + y + z +  k) / ((x + y + z +  k) + 1))+ 

approximation_level; 

end 

end 

end 

 بقه بندی مثلث: شبه کد برنامه ط1شکل 

 

و  Hermadiاز سوی دیگر بنا بر تحقيقاتی که 

در توليد داده برای انجام دادند،  2214در سال  [51]همکارانش

خی از رپيمایش می شوند شامل بکه آزمون مسير، مسيرهایی 

مسيرهای غير عملی هستند. پيدا کردن داده آزمون برای پوشش 

مسيرهای ممکن پوشش آن مسيرها غير ممکن است. زمانی که 

داده شده اند و همه ی مسير های هدف باقی مانده غير عملی 

اند، به جای توليد نامحدود و یا توليد محدود نسل، توقف زودتر 

 جستجو مطلوب تر خواهد بود.

استفاده شده است. در آن ها برنامه برای ارزیابی روش  21

يدات، به طور مقایسه با جستجو برای یک تعداد استاندارد از تول

درصد مجموع محاسبات در برنامه آزمون از  72-32متوسط از 

تناب شد و هيچ راه حل عملی ای در جمسيرهای غير ممکن ا

 این پایان زود هنگام از دست نرفت.

معيار های متوقف کننده ای دارد که می  GAبه طور کلی 

سير توانند برای خاتمه ی روند تکاملی استفاده شوند، در آزمون م

مشابه این است که برخی از مسير های هدف غير ممکن هستند 

 و هيچ داده آزمونی نمی تواند به اجرای این مسيرها منجر شود. 

Hermadi مدل زمان اجرای لگاریتمی پوآسون  و همکارانش

را که می توان در پيش بينی احتمال پيدا کردن مسير)های( در 

مون مسير استفاده کرد بر اساس آز GAطول یک توليد)نسل( از 

جستجو  آن ها استراتژی .کردندپيشنهاد ( 1بر اساس معادله )را 

برای یک نسل بيشتر، مشابه آزمون در یک فاصله زمانی بيشتر 

 است.

μ( )  
 

 
   (      )                                             (1)  

که است  )شکست(مجموع تعداد معایب ( )μ( 1در فرمول )

رود در هنگام آزمون برنامه در مقادیر مشخصی از  انتظار می

شدت شکست می باشد، تعداد  ( ) . وجود آیده ب  ی زمان اجرا

مقدار اوليه ی    عيوب مورد انتظار در یک نقطه خاص از زمان. 

درجه ی کاهش در شدت شکست نرمال شده   شدت شکست. 

 در هر شکست می باشد.

یک مسير هدف به عنوان دنباله ای ((: 2)معادله )تابع هزینه

از جفت های عدد گزاره ای)یا شاخه( نشان داده می شود. تابع 

( ALشامل سطح تقریبی) آن آزمایشبرازندگی مورد استفاده در 

شباهت یا عدم شباهت بين مسير  AL( است. BDو فاصله شاخه)

گرفته شده به وسيله داده ورودی و مسير هدف را مشخص می 

تا )غير هم تا( محاسبه می  عنوان تعداد شاخه های همکند و به 

 شود.



 

   

 

 

 
 

 

محاسبه ادامه پيدا می کند تا با اولين شاخه غير هم تا 

مواجه شود. اگر مسيری متفاوت با مسير مورد نظر دیده شود، 

BD  به عنوان تابع فاصلهKOREL .محاسبه می شود 

    
∑ ∑ (         )

    
   

  
   

    
 (2 )                                   

 I ،)شماره مسير)هدف  j  ،تعداد      عدد ورودی

و مسير  iحداقل طول بين مسير هدف      مسيرها)هدف(، 

نرمال شده فاصله شاخه بين مسير      ، jپيمایش شده ی 

نرمال شده سطح تقریبی      ، jو مسير پيمایش شده  iهدف 

 می باشند. jو مسير پيمایش شده  iبين مسير هدف 

روش پيشنهاد شده با الهام از مدل قابليت رشد نرم افزار که 

یک روش اميدوار کننده است به عنوان یک معيار متوقف کننده 

در آزمون مسير تکاملی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تجربی 

نگين ل اجرا و بهينه بودن این روش را نشان داد، چراکه ميانيز قاب

و  96/8تعداد مسير های پيمایش شده قبل از اعمال معيار توقف 

محاسبه شد، مسيرهای امکان  59/7بعد از اعمال معيار توقف 

 پذیر حذف شدند و در نتيجه سرعت آزمون نيز افزایش یافت.

و  Ahmed Sروش دیگری از بکارگيری الگوریتم تکاملی را 

Ghiduk [16 سال ]تحت عنوان توليد در تحقيقی که  2214

خودکار مسيرها ی آزمون پایه با استفاده از الگوریتم ژنتيک با 

طول متغير انجام شد ارائه دادند، یک الگوریتم ژنتيک جدید 

برای توليد مسيرهای آزمون معرفی گردید. در این الگوریتم طول 

کروموزوم در هنگام تغيير طول مسير از یک تعداد تکرار به تعداد 

گری تغيير می کند. بر اساس الگوریتم پيشنهادی یک تکرار دی

روش جدید برای توليد خودکار مجموعه ای از مسيرهای آزمون 

پایه که می توانند به عنوان مسيرهای آزمون در هر روش آزمون 

 مسير استفاده شوند ارائه شد.

روش پيشنهاد شده از یک رویکرد برای بررسی استقالل 

مجموعه مسير های پایه را شامل می مسير های توليد شده که 

شوند استفاده می کند. عالوه بر این، این تکنيک یک روش برای 

 بررسی امکان پذیری مسير های توليد شده را بکار می گيرد.

که به منظور توليد خودکار مسير های آزمون  GAالگوریتم 

پایه برای آزمون نرم افزار ارائه شده از یک تابع برازندگی جدید 

برای اندازه گيری مسير آزمون توليد شده استفاده می کند. این 

-تابع برازندگی بر اساس مفهوم تعداد لبه های همجوار در گراف

ddگراف(-dd  می تواند با کاهشCFG  از نرم افزار ) ساخته شود

 تحت آزمون می باشد.

مسئله ی این کار، تعریف یک الگوریتم ژنتيک جدید و 

از مسير های پایه است.  Qی توليد مجموعه استفاده از آن برا

 D = { e | e   DDGفضای جستجوی الگوریتم پيشنهاد شده

and e is reached by entry and reaches exit} .می باشد 

GA  پيشنهاد شده از یک بردار اعداد صحيح به عنوان

برنامه مورد آزمون  dd-کروموزوم برای نمایش لبه ها در نمودار

ی کند. در کل هر مقدار از بردار)کروموزوم( به لبه استفاده م

 متناظرش نگاشت می شود. 

PS  می باشند، به  2که بردار هایی با اعداد صحيح به طول

 PSصورت تصادفی برای نمایش جمعيت اوليه توليد می شوند. 

، شامل دو یال ورودی و خروجی 2اندازه جمعيت می باشد. طول 

می باشد. کم ترین مقدار طول  برنامه تحت آزمون dd-گراف

-و بيش ترین مقدار آن برابر با تعداد یال های گراف 2کرومزوم 

dd .می باشد 

الگوریتم پيشنهاد شده برای تعریف تابع برازندگی، به یال 

برای  (  )  های همجوار در مسير وابسته است. مقدار برازندگی 

 ود:به صورت زیر محاسبه می ش (        )   هر کرومزوم 

  (  )  ∑  (  )
 (  )

                                 (3)  

 iکرومزوم     تعداد یال های هم جوار می باشد، (  )  

 می باشد که به صورت    وزن یال  (  ) است و 

 (  )
تعریف می  

است. در این مورد مقداری    نيز طول کرومزوم  (  ) شود، 

 بيشتری داشته باشد. (  )  بهينه است که 

پيشنهاد شده از روش چرخ رولت  GAدر فرآیند انتخاب 

در حال  فرآیند انتخاب بر اساس چرخ رولت .شده استاستفاده 

 دفعه می باشد. PSحرکت 

در این فاز از سه عملگر تقاطع، جهش و پرورش  توليد مثل:

مکان  POS. ابتدا عمل تقاطع انجام می شود، شده استاستفاده 

ی باشد، سپس عملگر جهش اعمال نقطه ی تقاطع کرومزوم م

پيشنهاد شده  GA احتمال جهش می باشد، در PMمی شود، 

 روند زیر اجرا می شود:

  توليد عدد تصادفیr [ 2.....1در بازه ی] 

  اگرr<PM  سپس سلول را با جا بجا کردن یال با یال

 خواهر/برادر)یال هایی با والد یکسان(تغيير بده



 

   

 

 

 
 

 

و  Ahmed Sدر تحقيقات لگری را که مبعد از جهش، ع

Ghiduk  پرورش، به صورت دوره ای در تعریف شده است یعنی

تمام تکرار های الگوریتم ژنتيک اعمال می شود. عملگر پرورش 

 برای هر کرومزوم در جمعيت جاری، به روش زیر انجام می شود:

  توليد اعداد تصادفیPOS [ 1در بازه-L.....2 ،]L  برابر

 اشدبا طول کرومزوم می ب

 ریف یال در مکان تعPOS  و انتخاب تصادفی یک یال از

 بين یال های جانشين آن

  درج یال جانشين در مکانPOS+1  و افزایش طول

 کرومزوم به اندازه یک واحد

 شرایط توقف:

زمانی که مسير های آزمون توليد شده با شرایط  .1

 مجموعه مسيرهای پایه مطابقت کنند

 ل ها برسيمزمانی که به حداکثر تعداد نس .2

 

غلبه می  CFGروش پيشنهادی به مشکل وجود حلقه در 

 کند و این روش قابليت توليد مسير های امکان پذیر را دارد.

در دهند که این روش باعث کاهش قابل توجهی نتایج نشان می 

پيشنهاد  GA تالش برای توليد مسير می شود و این که الگوریتم

 شده در توليد مسير آزمون موثر است.

 بحث و نتیجه گیری -4

 توسعهارائه استراتژی های موجود جهت  مقالههدف در این 

به کمک الگوریتم های معيار های فرایند توليد داده آزمون 

نرم  داده های از استفاده با مطالعات قبلی در .است تکاملی بوده

رویکرد  از بهره گيری و اجرایی مسيرهای منبع، کد مانند افزاری

 بهينه مجموعه ایبه کمک الگوریتم های تکاملی،  داده ها توليد

الزم به  گردید. عالوه بر آن ارائه نرم افزار های آزمون استراتژی از

های  کاهش هزینه منجربه نرم افزار بهبود آزمون ذکر است که

 .ستشده ا نرم افزار نهایی کيفيت افزایش و مالی و زمانی

تکنيک آزمون مسير پایه یکی از چند تکنيک مربوط به 

آزمون ساختار کنترلی است. اگرچه آزمون مسير های پایه، ساده 

و بسيار کارآمد است، اما به تنهایی کافی نيست. شکل های 

دیگری از آزمون ساختار کنترلی وجود دارند که کيفيت آزمون 

     را وسعت  جعبه سفيد را بهبود بخشيده و پوشش دهی آن

ن جریان داده ها و آزمون می بخشند؛ مانند آزمون شرط ها، آزمو

حلقه ها. همچنين عالوه بر الگوریتم های تکاملی ذکر شده، 

الگوریتم های بهينه سازی جدید تری در سال های اخير معرفی 

 شده اند که می توان از آن ها نيز در این زمينه استفاده کرد.
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