آشنایی با مفاهیم تست نفوذ در نرم افزارها
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تست ًفَرپزیشی سٍیِای است کِ تشای اسصیاتی اهٌیت ًشم افضاسی یک ساصهاى استفادُ
هیضَد .یک تین تشًاهًَِیس تا استفادُ اص تکٌیک ّای ًفَر ،1یک حولِ ٍالؼی سا ضثیِ
ساصی هیکٌٌذ تا تِ ایي ٍسیلِ سطح اهٌیت یک سیستن (تشًاهِ کاستشدی) سا هطخع کٌٌذ.
تست ًفَرپزیشی تِ یک ساصهاى کوک هیکٌذ کِ ضؼفّای ضثکِ ٍ ساختاسّای اطالػاتی
خَد سا تْتش تطٌاسذ ٍ دس غذد اغالح آًْا تشآیذ .ایي اهش تِ یک ساصهاى کوک هی کٌذ تا
دس هَسد اهٌیت ًیشٍّا ٍ ضثکِ خَد یک اسصیاتی ٍالؼی داضتِ تاضذ.
ػوَهیتشیي دالیل اًجام اسصیاتی اهٌیتی تِ ضشح صیش هیتاضذ:
 .1هطخعکشدى خطشات ٍ سیسکّایی کِ سشهایِّای اطالػاتی ساصهاى تا
آًْا هَاجِ هیضًَذ .دس ٍالغ هیتَاى تا سیسکّای اطالػاتی ساصهاى آضٌا
ضذ ٍ سپس تشای آًْا تِ همذاس هَسد ًیاص ّضیٌِ کشد.
 .2تا هطخع کشدى ًماط ضؼف ٍ آسیةپزیشیّای سیستنّای اطالػاتی
ساصهاى ٍ تش طشف کشدى آىّا تِ همذاس لاتل تَجْی اص ّضیٌِّای غشف
ضذُ تشای اهٌیت ٍ ّضیٌِّای ایجاد ضذُ تِ ػلت اص دست سفتي اطالػات
کاستِ هیضَد.
 .3یک اسصیاتی دلیك ٍ کاهل اهٌیتی ،آسَدگی خاطش سا تشای ساصهاى تِ اسهغاى
هی آٍسد.
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تاهیي اهٌیت دس الیِی ًشمافضاس تِ دالیل هطشح ضذُ دس صیشیکی اص پیچیذُتشیي
حَصُّای اهٌیت است:
 .1هیلیَىّا ًشمافضاس هختلف تشای اًجام اهَس هختلف ٍجَد داسد کِ ّیچ دٍتای
آًْا اص توام اتؼاد طشاحی ،پیادُساصی ،پلتفَسم ،ظاّش ٍ  ...هطاتِ ًیستٌذ.
 .2تٌَع ٍ تؼذاد تسیاس صیاد اهکاًات ٍ لاتلیتّایی کِ هیتَاى دس الیِی ًشمافضاس
داضت ٍ طثؼاً لضٍم تَجِ تِ هالحظات اهٌیتی ّش یک.
ٍ .3جَد پلتفَسمّای هختلف تشای پیادُساصی ًشمافضاسّا ٍ طثؼاً هالحظات
اهٌیتی خاظ ّش یک (اًَاع دیتاتیس سشٍسّا ،اًَاع ٍب سشٍسّا ،اًَاع
چاسچَبّای تَلیذ ًشمافضاس ٍ صتاىّا)
 .4پیچیذگی ٍ حجین تَدى تسیاسی اص ًشمافضاسّا کِ هذیشیت اهٌیت سا دس آىّا
تسیاس دضَاس هیساصد.
 .5کنتش هلوَس تَدى اهٌیت دس الیِی ًشمافضاس
دس خػَظ اهٌیت اًَاع ًشمافضاسّا دٍ حَصُ هطشح است:
 .1لاتلیتّا ٍ اهکاًات هشتَط تِ اهٌیت ّش ًشمافضاس(ضٌاسایی کاستش ،تشسسی
هجَصّا ،ثثت ٍلایغ ،سهضًگاسی ٍ)...
 .2طشاحی ،پیادُساصی ٍ تست غحیح ٍ اهي اغل ًشمافضاس
دس حَصُ لاتلیت ّا ٍ اهکاًات هشتَط تِ اهٌیت ّش ًشمافضاس ،تحث حَل ایٌوحَس است
کِ چِ اهکاًاتی تشای تاهیي اهٌیت ًشمافضاس الصم است ٍ ایي اهکاًات تایذ چگًَِ تاضٌذ ٍ
چگًَِ ػول کٌٌذ ٍ چگًَِ پیادُ ساصی ضًَذ .تشای هثال اتتذا تػوینگیشی دس خػَظ
ایٌکِ آیا ًشمافضاسی تػذیك َّیت کاستشاى سا الصم داسد یا خیش ٍ سپس تػوینگیشی دس
خػَظ ایٌکِ تا چِ هکاًیضهی تػذیك َّیت غَست پزیشد (هثتٌی تش ًام کاستشی ٍ کلوِ
ػثَس یا هثتٌی تش تَکي ٍ )....
اها دس حَصُ طشاحی ،پیادُ ساصی ٍ تست غحیح ٍ اهي ًشمافضاسّا ،تحث حَل ایٌوحَس
است کِ یک ًشمافضاس ٍ لاتلیتّای هختلف آى چِ هشتَط تِ اغل ػولکشد ًشمافضاس تاضذ
(هاًٌذ گضاسش گیشی) ،چِ هشتَط تِ تاهیي اهٌیت ًشمافضاس تاضٌذ (هاًٌذ سیستن تػذیك
َّیت) ،چگًَِ تِ غَست غحیح طشاحی ،پیادُ ساصی ٍ تست گشدًذ تِ ًحَی کِ حذالل
ًماط ضؼف سا تشای سَءاستفادُ تذخَاّاى داضتِ تاضذ .تشای هثال چِ ًکاتی تایذ دس خػَظ
طشاحی ٍ پیادُ ساصی لسوت چاج اطالػات ًشمافضاس دس ًظش گشفتِ ضَد تا یک فشد تذخَاُ
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ًتَاًذ یک ًسخِ اص اطالػات چاج ضذُ سا دس یک هحل دیگش رخیشّکٌذیا پشیٌتش سا دچاس
هطکل کٌذ؟ ٍ پس اص لحاظ کشدى ًکات هشتَط چگًَِ تایذ ًشمافضاس تست ضَد تا اص دسست
کاس کشدى ایي توْیذات اطویٌاى حاغل ضَد.
دس پایاى الصم تِ رکش است ،کِ اٍالً حَصُ اهٌیت ًشمافضاس یک حَصُ تذیغ ٍ تاصُ است ٍ
تا لثل اص آى ،تیطتش توشکض ساُحل ّای اهٌیتی دس الیِ سیستن ػاهل (ضذ ٍیشٍس ّا ٍ ٍ )...
الیِ ضثکِ (فایشٍال ّا) تَدُ است ٍ دس ٍالغ ًسل سَم ساُحلّای اهٌیتی است ٍ ثاًیاً
اهٌیت ًشمافضاسیک ٍیژگی جالة داسد کِ دس سایش الیِّا هطشح ًیست ٍ آى ٍیژگی ایي است
کِ هی تَاى تا اسائِ ساُحل ّایی غحیح دس حَصُ اهٌیت ًشمافضاس تسیاسی اص ًماط ضؼف
الیِّای دیگش سا پَضاًذ ٍ تْذیذّای ًاظش تِ آًْا سا کاّص داد .تشای هثال اگش یک ًشمافضاس
یک ضذ ٍیشٍس دسًٍی داضتِ تاضذ ٍیشٍسّای سیستن ػاهل ًویتَاًٌذ تاثیش هخشتی دس
آى ایجاد کٌٌذ ٍ یا اگش دس یک ًشمافضاس اطالػات تثادلی تیي هؤلفِ ّای آى سهض ضَد ًیاصی
تِ فؼالساصی هکاًیضمّای سهضًگاسی دس الیِ ضثکِ ًیست.
متدولوژي اجراي پروژه
تِ طَس کلی تشای تشسسی غحت ٍ اهٌیت حَصُ طشاحی ،پیادُ سااصی ٍ تسات دٍ سٍش
جؼثِ سیاُ ٍ جؼثِ ضفاف ٍجَد داسد ،دس اداهِ تِ تشسسی آًْا هیپشداصین:
اسصیاتی جؼثِی سیاُ
دس سٍش جؼثِی سیاًُ ،شمافضاس تذٍى ایٌکِ اطالػی اص طشاحی ،پیادُساصی ٍ
سَسس کذ آى دس اختیاس تاضذ تَسط تین هتخػع اسصیاتی اهٌیت ًشمافضاس هَسد
تشسسی لشاس هی گیشد ٍ آًْا تش اساس اغَل ػلوی حَصُ اهٌیت ًشمافضاس ،تجشتیات
خَد ٍ تؼذادی اص اتضاسّای ٍیژُ ایي اهش تالش هیکٌٌذ تا هالحظات هشتَط تِ
اهٌیت ًشمافضاس استخشاج ضَد.
تکٌیکّای اًجام تست جؼثِی سیاُ
 .1اًجام تست تش سٍی توام ٍاسطّای تیشًٍی کِ تِ طَس ػادی تشای استفادُ اص
تشًاهِ دس اختیاس کاستش لشاس هیگیشد هاًٌذ ّpublic classا .ایي تست ضاهل
هشاحل صیش است:
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o

اطویٌاى اص ایٌکِ ٍاسط کاستشی ًسثت تِ توام اهکاًاتی کِ دس اختیاس
کاستش لشاس هی دّذ تست ضَد .تذیي هؼٌی کِ ّ Test Caseا تایذ
تِ گًَِ ای تاضٌذ کِ تتَاًٌذ توام کالسّای پیادُساصی ضذُ دس
تشًاهِ سا استفادُ کٌٌذ .دس ایي هشحلِّ ،ن اص ٍسٍدی تػادفی ٍ ّن
اص ٍسٍدی سٍتیي استفادُ هی ضَد.

 oاًجام تست تشای ٍسٍدیّای هختلف :دس ایي گام تِ تشسسی دسستی
خشٍجیّای هَسد اًتظاس تشای دادُّای هطخع هیپشداصین ٍ ،اص
 Handelکشدى دادُّای غیشهجاص ٍ یا دادُّایی کِ تاػث تِ ٍجَد
آهذىExceptionهیضًَذ اطویٌاى حاغل هیکٌین .دادُّای
ٍسٍدی هیتَاًٌذ تِ غَست تػادفی دس هحذٍدُ هَسد اًتظاس تشًاهِ
یا خاسج اص هحذٍدُ هَسد اًتظاس تشًاهِ تَلیذ ضًَذ .تست دادُّای
خاسج اص هحذٍدُ هَسد اًتظاس تاػث هیضَد کِ لذست تشًاهِ ًسثت
تِ ٍسٍدی ّای غیش هجاص سٌجیذُ ضَد.
 .2تست کاسایی :دس ایي لسوت کاسایی تشًاهِ ًسثت تِ ٍسٍدی تا حجن تاال
سٌجیذُ هی ضَد .کِ داسای  2لسوت Load Testing ٍ Stress Testing
هیتاضذ.
o

 :Load Testingایي لسوت جْت تست کشدى تشًاهِ تشای
سٌجص سفتاس آى تشای دادُّای ًشهال ٍ تست حذاکثش ظشفیت
استفادُ هیضَد .ایي تست هطخع هیکٌذ کِ آیا تشًاهِ تَاى ًگِ
داضتي کاسایی دس حذ لاتل لثَل سا داسد ٍ آیا هیتَاًذ هاًغِ اص تیي
سفتي دادُّا ضَد.

o

 :Stress Loadingدس ایي لسوت سفتاس تشًاهِ دس تشخَسد تا تاسی
تیص اص حذ تَاًص هَسد تشسسی لشاس هی گیشد ّذف ایي لسوت پیذا
کشدى خطاّایی است کِ تشًاهِ دس هَاجِ ضذى دس ایي ٍضؼیتّا اص
خَد تشٍص هی دّذّ( Synchronization issue .وگاهی اًتطاس) ،
( .Memory Leak ،Race Conditionتشاٍش حافظِ) ٍ ...دس
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ٌّگام تش خَسد تا ایي هطکالت تایذ تِ هٌثغ کذ هشاجؼِ کشدُ ٍ
الذام تِ تػحیح کذ ضَد.
 .3تست اهٌیتی 1تِ ٍسیلِ ضثیِ ساصی هحیط ٍالؼی حولِ تشای تشًاهِ اجشا هی
ضَد .ایي سٍش تِ ضٌاسایی هَاسد آسیة پزیش تشًاهِ تا ضثیِ ساصی توام
دادُّای ٍسٍدی هجاص هی پشداصدّ .ذف آًالیض پشداصُّ2ای هختلف تشًاهِ
هیتاضذ کِ هوکي است تِ خاطش ًثَد هْاست کافی دس تشًاهًَِیسی تِ خَتی
ساصهاًذّی ًطذُ تاضٌذ .تست اهٌیت تِ ضٌاسایی حفشُّایی اص تشًاهِ کِ
تاػث ًطت اطالػات ٍ دستشسی افشاد غیش هجاص تِ سیستن هی ضَد کوک
هیکٌذ .اًَاع تستّای اهٌیتی ػثاستٌذ اص:
o

هؼتثش تَدى دادُّا :اگش تشًاهِ تِ غَست پیص فشؼ ٍسٍدی تشًاهِ
سا هؼتثش تذاًذ ،هیتَاى تا تَلیذ دادُّای هتٌَع غیشهؼتثش تاػث ایجاد
خطا دس تشًاهِ ضذ.

o

هی تَاى تا تذست آٍسدى کلیذ سهضًگاسی دادُّا ،تِ دادُّای
حساس پی تشد.

o

ایجاد  Buffer overflowدس تشًاهِ.

o

سؼی دس ایجاد ًفَر تِ تشًاهِ تا تذست آٍسدى حساب کاستشی احشاص
َّیت ٍ تػذیك اغالت.

o

تست ًفَر :دس ایي هشحلِ تست کٌٌذُ سؼی هیکٌذ کِ تِ ّش
غَست هوکي تِ تشًاهِ ًفَر کٌذ دس هشحلِ هوکي ،تست کٌٌذُ
تشای سسیذى تِ اّذاف خَد اص تشًاهِ ّایی دس ایي صهیٌِ کوک
تگیشد ٍ یا اص تشکیة سخٌِّای ضٌاسایی ضذُ دس تشًاهِ تِ ّذف
خَد تشسذ.

1
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o

تست آسیةپزیشی :دس ایي لسوت تست کٌٌذُ سؼی هیکٌذ کِ
تشًاهِ سا ًسثت تِ ًماط آسیةپزیش هؼوَل ضٌاختِ ضذُ پَیص کشدُ
ٍ ًماط آسیةپزیش سا ضٌاسایی کٌذ ،کِ ایي کاس هوکي است تَسط
ًشمافضاسّایی کِ تا ایي ّذف تَسؼِ یافتِاًذ اًجام ضَد.

اسصیاتی جؼثِی ضفاف
دس ایي تست ،تا دسدست داضتي کذّای هٌثغ 1تشًاهِ ،تست کٌٌذُ تِ توام اجضای
دسًٍی تشًاهِ ،هٌطك تشًاهِ ٍ ساختاس کذ تشًاهِ تطَس کاهل سیطشُ داسد.
ایي تست اص  3هشحلِ تطکیل ضذُ است:
 :Unit Testing oدس ایي هشحلِ ًشم افضاسّا تِ غَست هجضا تشسسی
هیضًَذ هٌظَس اص  unitدس ایيجا صیش تشًاهِای است کِ لاتلیت
ضکستِ ضذى تِ صیش تشًاهِّای کَچکتش سا ًذاضتِ تاضذ .تست
کٌٌذُ دس ایي هشحلِ ضشٍع تِ ًَضتي ّTest Caseایی تشای تست
کذ هضتَس هیکٌذ .ایي هشحلِ تِ ایي دلیل اّویت داسد کِ اگش کذ ّا
تِ غَست  unitتست ًطًَذ ،تست توام تشًاهِّا تِ غَست یکثاسُ
تسیاس سخت ٍ صهاىتش ٍ دس هَاسدی غیش هوکي است.
o

 :Integration Testingدس ایي هشحلِ لسوتّای هختلف
ًشمافضاسٍ استثاط آًْا تا یکذیگش هَسد اسصیاتی لشاس هیگیشد.

 :Regression testing oدس ایي هشحلِ توام ًشمافضاس تا توام اتضاسّای
جاًثی آى هَسد تشسسی لشاس هیگیشد تا اطویٌاى حاغل ضَد کِ
تست ّای تاال تاػث تِ ٍجَد آهذى خطاّای ًحَی ًاخَاستِ ًطذُ
2
تاضذ ٍ تشًاهِ ٌَّص ّن تا ًیاصّای اص پیص تؼییي ضذُ کاهپایل
هیضَد.

1
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تکٌیکّای اًجام تست جؼثِی ضفاف
 :Crystal-Box Testing by Stubs and Drivers .1دس ایي لسوت تشسسی
هیضَد کِ آیا یک تکِ کذ تا دسیافت همادیش هطخع تِ ػٌَاى ٍسٍدی،
1
خشٍجی هَسد اًتظاس سا تَلیذ هیکٌذ یا خیش .دس ایي لسوت اص Stub
ٍ 2Driverاستفادُ هیکٌین.
 :Deriving Test Cases .2دس ایي لسوت ضیَُی اًتخاب test caseهٌاسة
تشای تشًاهِ سا تشسسی هیکٌین .تا طشاحی دلیك ٍ هٌظن هیتَاى تسیاسی اص
ّbugای تشًاهِ هَسد آصهایص سا ضٌاسایی کشد.
o

 :Basis Path Testingدس ایي تکٌیک فلَچاست تشًاهِی هَسد
تست کطیذُ هیضَد ٍ سٍاتط تَاتغ تا یکذیگش هطخع هیضَد .دس
ایي هشحلِ ّ test caseای هتٌَع ٍ هختلفی ًَضتِ هیضَد تا
تواهی حاالت هوکي استثاط تیي تَاتغ هَسد تشسسی لشاس گیشد.

 :Equivalence Partitioning/Boundary Value Analysis oدس
ایي لسوت تِ تشسسی همادیش ٍسٍدی حذ هشصی تَاتاغ هایپاشداصین.
تذٍى ضک ٌّگاهی کِ تش سش همادیش ٍسٍدی تاتغ هحذٍدیت ّاایی
لحاظ هیضَد تِ ّTest Caseای اص ایي ًَع ًیاصهٌذین.
 :Control-flow/Coverage Testing: Coverage Testing .3ایي تست
ضاهل سِ هشحلِ هیتاضذ کِ ػثاستٌذ اص :پیذا کشدى تخصّایی اص تشًاهِ کِ
تا ّ Test Caseای هؼوَل آصهایص ًطذُ است .تَلیذّTest Caseای جذیذ

1

 دستًساتسادٌبشوامٍ وًیسياستکٍبٍجايقست َایياصبشوامٍمًسدتست کٍ
َىًص Test Caseآنتًلیذوطذٌقشاسميگیشدتابشوامٍسادٌضذٌيتستآنآسانتش
ضًد .

2

 ماطيلياستکٍجُتفشاخًاويبشوامٍمًسدتستاستفادٌميضًد.ماطيلdriver
کاستًلیذيسيدي،کىتشلاجشايکذ،گضاسشوتیجٍتستمضبًسسابشعُذٌداسد.دس
یکتعشیفسادٌایهماطيليظیفٍفشاخًاوييمقذاسدَيتابعسابٍعُذٌداسد .
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تشای اسصیاتی ًَاحی تست ًطذُ ٍ تؼییي هیضاًی تشای اًذاصُ گیشی کوی
ّCaseای ایجاد ضذُ تشای تشًاهِ.

Test

o

Test Case

 :Method Coverageدسغذ تَاتؼی است کِ تَسط
ّا فشاخَاًی هیضَد .اص آىجا کِ تستّای اًجام ضذُ تایذ تتَاًذ
توام تَاتغ سا فشاخَاًی کٌذ ،الصم است تشسسی فَق غَست پزیشد.

o

 :Statement Coverageدسغذ خطّایی اص تشًاهِ است کِ تَسط
ّTest Caseا اجشا هیضَد .تستّا تایذ تِ گًَِای طشاحی ضَد
کِ ایي همذاس تِ ً %111ضدیک ضَدDecision/Branch .
 :Coverageدسغذ ضشط ّایی اص تشًاهِ است کِ تَسط Test
ّCaseا تشسسی هیضَد .تستّای اًتخاب ضذُ تایذ توام ضشط
ّای یک تشًاهِ سا تشسسی کٌذ.

 :Condition Coverage oدس ایي لسوت تِ طَس ػویكتش تِ تشسسی
ػثاسات ضشطی هیپشداصین
 :Data Flow Testing .4دس ایي لسوت سؼی هیضَد کِ هطخع ضَد کِ
هتغیشّای تشًاهِ چگًَِ تؼشیف ضذُاًذ ٍ تخػیعدّی حافظِ تِ آىّا
چگًَِ هیتاضذ.
 :Failure (Dirty) Test Cases .5دس ایي لسوت تِ تشًاهِ هاًٌذ جؼثِ سیاُ
ًگاُ کشدُ ٍ دس ساتطِ تا ساُ ّایی کِ یک ضخع هیتَاًذ تِ تشًاهِ ًفَر کٌذ
فکش هیکٌین .هوکي است ٌَّص ساُّایی تالی هاًذُ تاضذ کِ تا Test Case
ّای هشاحل لثل سفغ ًطذُ تاضذ.
م
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خروجیها
يتستوفًربایذتحًیلکاسفشماگشدد :


َايصیشدسپایانَشپشيطٌ

خشيجي
وشمافضاس 
سىذمطخصاتعمًمي 
پلتفشمَايابضاسَاي مًسداستفادٌدستًلیذ
سىذوقاطضعفراتي  
وشمافضاس 

واظشبٍوشمافضاس 

سىذحمالتيتُذیذَاي
جعبٍيسیاٌي
وشمافضاسبشاساسآصمًنَاي 
سىذآسیبپزیشيَاي 
علتآنَا 
سىذساٌحلَايبشطشفکشدنیاکاَصتُذیذاتيحمالت

وشمافضاس
سىذمطخصاتPerformanceعمًمي 
يعملكشدوشمافضاسدسَBrowserايمختلف


سىذمقایسٍ
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