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تقنيات فحص البرمجيات
Software Testing Technologies

تصميم حاالت االختبار  ----( Test Case Designالموضوع األهم فً فحص البرمجٌات )----
سنتعلم كٌف نصمم حاالت االختبار

تارٌخ :عندما تعطل أول حاسب (وكان عمالقا) جاء المهندسون لعند كبٌرهم وسألهم ما الخطب فقالوا  Bugأي أن حشرة
كانت سبب التماس الذي عطل الحاسب وأصبحت مثالً على سبٌل الطرفة فعندما ال ٌعمل برنامج ما نقول .Bug
القدر :أن الحشرات تتجمع فً زواٌا المنزل وتمشً على الفاصل (الحدود) بٌن األرض والجدار وكذلك أخطاء البرامج
هً فً المناطق الحدٌة (مثالً  ..عند نهاٌة مصفوفة  :تعمل  forولكنها تتجاوز بعد المصفوفة بواحد) وهذا ما نسمٌه
بالعٌب  Faultولكن لٌس من الضرورة أن ٌظهر فورا فإن كنت تعبر المصفوفة باحثا ً عن عنصر موجود فٌها فلن تصل
إلى النهاٌة ولن ترى العٌب  ..وإن لم ٌكن العنصر غٌر موجود فستصل إلى ما بعد نهاٌة المصفوفة وٌنتج خطأ  Errorو
لو أوقف هذا الخطأ البرنامج ألصبح إخفاق Failure
لذلك الكتشاف األخطاء نحتاج إلى تصمٌم حاالت اختبار  ..كل حالة اختبار هً مجموعة دخل للبرنامج (مثل فً برنامج
البحث عن عنصر من مصفوفة  ...حالة الفحص = البحث عن عنصر غٌر موجود فً المصفوفة  ..للتأكد من أن حلقة
عبور المصفوفة ال تتجاوز حدود المصفوفة)

إن أي برنامج ٌقبل عدد ال نهائً من تشكٌالت الدخل (برنامج جمع عددٌن  .. 44+22.. 8+5 .. 2+3..إلخ) فمن
المستحٌل اختبار كل تشكٌلة دخل ممكنة وبالتالً من المستحٌل إختبار كل التشكٌالت الممكنة ..بل أخذ تقسٌم كل تشكٌالت
الدخل الممكنة إلى صفوف تكافؤ بحٌث أي اختبار لنقطة (تشكٌلة دخل) من هذا الصف التكافؤ كما لو أنك اختبرت كل
نقاطه ..
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كٌف نقسم فضاء تشكٌالت الدخل (حاالت الفحص) إلى صفوف تكافؤ من حاالت الفحص (تشكٌالت الدخل) بالحفاظ على
معاٌٌر تصمٌم حاالت الفحص:




اكتشاف األخطاء
بشكل كامل (دون أن ننسى اكتشاف أحدها)
بأقل جهد ووقت ممكن (بأقل عدد ممكن من حاالت الفحص)

أي اختبار العدد األصغري من حاالت الفحص واكتشاف كل األخطاء
ٌبٌن الشكل التالً إجرائٌة تصمٌم حاالت االختبار واختبار النظام (واضحة)

لدٌنا منهجٌتٌتن لتصمٌم حاالت الفحص:



 :White Boxباختصار سنعتمد على الكود الستنتاج حاالت الفحص.
 :Black Boxباختصار سنعتمد على توصٌف وظائف النظام الستنتاج حاالت الفحص.

منهجية Black BOX
فً هذه التقنٌة نرى البرنامج كصندوق أسود (له متطلبات تقول لنا من أجل
دخل معٌن ما هو الخرج الذي ٌمكننا الحصول علٌه) وال تهمنا تفاصٌل
التنفٌذ والتحقٌق .ونركز فٌه على وجهة نظر المستخدم.
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لذلك نحاول فً هذه الطرٌقة إٌجاد الدخل الذي ٌسبب خرجا ً شاذاً عن مواصفات عمل البرنامج (المتطلبات) كما هو مبٌن
بالشكل السابق.
بالطبعٌ ،جب أن تخطر ببالك كٌف ٌمكن اختبار إقرار الصالحٌة لبرنامج واختبار األداء (كٌف ٌمكن تقسٌم الدخل إلى
صفوف تكافؤ إلٌجاد حاالت اختبار جٌدة؟):





هل النظام حساس لبعض قٌم الدخل (ٌجب إٌجادها)؟
كٌف ٌمكن إٌجاد الحدود بٌن صفوف مجموعات الدخل (تذكر األخطاء تختبًء فً الزواٌا وتسٌر ما بٌن
الحدود)؟
ما هً تراكٌب الدخل التً تؤثر على عملٌات النظام؟
ماهً حجوم ومعدالت المعطٌات التً ٌمكن للنظام معالجتها وٌبقى األداء مقبوالً؟

لنأخذ مثاالً بسٌطا ً جداً (تابع للبحث عن عنصر (عدد صحيح) ضمن مصفوفة أعداد صحيحة).
وٌعبر الشكل التالً عن توصٌف لمتطلبات برنامج البحث عن عدد صحٌح فً مصفوفة لألعداد الصحٌحة:
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لتقسٌم الدخل إلى صفوف نستخدم المحاكمة التالٌة:
لدٌنا صنفٌن رئٌسٌن للدخل:



صف دخل ال ٌوافق للشروط المسبقة (فً مسألتنا المصفوفة خالٌة)
صف دخل موافق للشروط المسبقة (فً مسألتنا المصفوفة غٌر خالٌة)
 oصف دخل ٌحقق نتٌجة سلبٌة (فً مسألتنا المصفوفة غٌر خالٌة وال تحوي العنصر موضوع البحث)
 عدد عناصر المصفوفة واحد فقط.
 عدد عناصر المصفوفة أكبر من واحد.
 oصف دخل ٌحقق نتٌجة إٌجابٌة (فً مسألتنا المصفوفة غٌر خالٌة وتحوي العنصر موضوع البحث)
 العنصر موضوع البحث موجود فً المصفوفة وعدد عناصر المصفوفة واحد فقط
 العنصر موضوع البحث فً أول المصفوفة وعدد عناصر المصفوفة أكبر من واحد
 العنصر موضوع البحث فً نهاٌة المصفوفة وعدد عناصر المصفوفة أكبر من واحد
 العنصر موضوع البحث فً منتصف المصفوفة وعدد عناصر المصفوفة أكبر من واحد

والشكل التالً ٌوضح ببساطة  Black Box Testingلتابع البحث عن عدد صحٌح فً مصفوفة.

لتحدٌد صفوف التكافؤ للدخل لدٌنا القواعد التالٌة:
 If an input condition specifies a range, one valid and two invalid equivalence classes
are defined
 Input range: 1 – 10
 Eq classes: {1..10},
} {x < 1}, {x > 10
 If an input condition requires a specific value, one valid and two invalid equivalence
classes are defined
 Input value: 250
 Eq classes: {250},
} {x < 250}, {x > 250
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 If an input condition specifies a member of a set, one valid and one invalid
equivalence class are defined
 Input set: {-2.5, 7.3, 8.4}
 Eq classes: {-2.5, 7.3, 8.4},
 {any other x}
 If an input condition is a Boolean value, one valid and one invalid class are define
 Input: {true condition}
 Eq classes: {true condition},
 {false condition}

 تعتمد على تفاصٌل التنفٌذ وبالتالً تعتمد على وجهةWhite Box Testing لشرح النقطة األخٌرة لنتذكر بأن اختبارات
)نظر المطور المبرمج من المسألة المراد حلها وقد ال تطابق هذه الوجهة تماما ً مع المسألة (بل ضمن زاوٌة معٌنة
.وبالتالً قد ال تساعدنا على اكتشاف كل األخطاء الموجودة فً البرنامج
:ً لنفرض أن مبرمج كتب برنامج لحساب العاملً كما ٌل:مثال
Factorial(int N){
result = 1;
while(N!=0){
result = result * N
N = N-1
}
return result
}
 للبرنامج الذي كتبهWhite Box قام هذا المطور باختبار
result = 1
N != 0
return result

Control Flow Graph  رسم: 1 الخطوة
result = result * N
N= N -1
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الخطوة  : 2تحدٌد المسارات وحاالت االختبار
لدٌنا مسارٌن :األول دون الدخول بالحلقة ( )N=0  1والثانً بالدخول بالحلقة ()Ex: N=3  6
وبالتالً عند تجرٌب البرنامج مع الدخل  N=0و  N=3سٌعطً البرنامج نتائج صحٌحة تماما أي أن البرنامج اجتاز
اختبارات الصندوق األبٌض وعلٌه أن ٌكون صحٌح تماما  ...ولكن هذا لٌس صحٌح تماما ألن المبرمج غاب عن نظره
أن ٌختبر الدخل إن كان سالبا ً (ومن المعروف أال عاملً للعدد السالب وهنا سٌعطً الرنامج نتٌجة خاطئة)
لماذا حدث هذا ألن اختبار الصندوق األبٌض ٌختبر زاوٌة المطور من المسألة وهنا كل مافعله المبرمج (ضمن هذه
الزاوٌة) كان صحٌحا واختبار الصندوق األبٌض أقر بذلك
لنختبر البرنامج باستخدام الصندوق األسود:
إن الشروط االبتدائٌة لمسألة العاملً هو أن ٌكون الدخل عدداً صحٌحا ً موجبا ً
لدٌنا صنفٌن رئٌسٌن للدخل:



صف دخل ال ٌوافق للشروط المسبقة (فً مسألتنا الدخل عدد سالب والنتٌجة رسالة خطأ للمستخدم)
صف دخل موافق للشروط المسبقة (فً مسألتنا الدخل عدد صحٌح موجب)
 oصف دخل ٌحقق نتٌجة إٌجابٌة)
 العدد صفر (عند الحدود والنتٌجة )1
 أي عدد موجب(ولٌكن  3والنتٌجة )6

وهنا نرى بأن اختبار الصندوق األسود سٌكتشف خطأ عند إدخال عدد سالب (لن نحصل على رسالة خطأ وإنما سنحصل
على رقم وهذا مخالف لمواصفات مسألة العاملً)

