
 

 

 از استفاده با کاربردی ایه برنامه رگرسیون آزمون  برای  آزمون مورد انتخاب

 WSDL مشخصات  رتغیی براساس اسرویس ه وب

 

 چکیده 

  دو  بین  ارتباط  برای  اینترنت  از  هاسرویس   وب.  وجود دارد  امروز  جهانها در  سرویس وبنسبت به    زیادی  اشتیاق 

می   شبکه  طریق  از  متصل   الکترونیکی  دستگاه یک    یچالش  سرویس  وب  آزمون.  کنند استفاده  که  است 

  تست .  دارد  افزار  نرم   در  تغییرات  تاثیر   کامل   تست  به   نیاز  وعینبه   و  دندار  را  منبع  کد سرویس  ی  کننده درخواست

 جدید   افزار  نرم   های  خطا  تغییرات   که   کند می   حاصل  اطمینان   وکند  می   تایید   را  افزار  نرم   یکپارچگی  رگرسیون

  های پیام   عملیات،  نام   به   مربوط  اطالعات  استخراج   برای   WSDL XML  فایل  تجزیه  شامل  ما  روش .  است  شده   معرفی 

  اطالعات  استخراج   برای  سرویس  وب   برای  XML  ییافته تغییر  و  اصلی   فایل  دو  هر.  است  خروجی  های  پیام  و  ورودی

  اطالعات   از   هش  جدول  یک  آن،  از  پس .شده است  تجزیه  WSDL  پیام  عنصر   و  پورت   نوع   از   خود  ی  مربوطه 

  ورودی   عنوان   کننده به مقایسهیک    به   هش   جداول  .ایجاد شده است  ادلت  و   اصلی   WSDL  دو   هر  برای  شده   استخراج

می  می   خروجی  صورت  به   را  عملیات  تغییرات  و  شده  مقایسه  هش  جداول  آن  از  پس  ،شودوارد    در .  کند تولید 

  تغییرات  اساس  بر خدمات انتخاب یافته تغییرهای سرویس  وب  از رگرسیون  تست برای موارد آزمون  آخر یمرحله 

 . شودانتخاب می  کننده  مقایسه توسط   شده ارائه  عملیات در

 

 WSDL .هش  جدول رگرسیون؛  آزمون  ؛هاسرویس  وب :کلیدی کلمات

 

 

 



 مقدمه

  دو   بین   ارتباط   برای   اینترنت  از  هاسرویس   وب .  دارد  وجود  امروز  جهان   در ها    سرویس  وب   برای   زیادی   اشتیاق

  که   است  افزاری  نرم  سیستم  یک  اصل  در   سرویس  وب.  کنند استفاده می   شبکه  طریق  از  متصل  الکترونیکی  دستگاه

  دهد از خود نشان می   شبکه یک   در   ها داده  انتقال   برای   ماشین   به   ماشین تعامل از  حمایت  برای ی  سازگار  عملکرد

  برنامه   دیگر  با  که   UDDI  دایرکتوری   در  آنها  مشخصات  کههستند    وب  استاندارد  کاربردی  های  برنامه ها  آن   [. 1]

  استاندارد  پنج   از   ها  سرویس  وب .  کنند انتشار شده استمی  برقرار   ارتباط اطالعات    تبادل  منظور   به   وب   کاربردی   های

  زبان ،  ]3[(  WSDLها )  سرویس  وب  توصیف  زبان:  کنند استفاده می   شبکه  در طول  ارتباط  برقراری  برای  اصلی

  توضیحات   و  ]2[(  SOAPشی )  دسترسی به  ساده   پروتکل  (، HTTP)  متن  انتقال  پروتکل  (،XMLی )یافته   توسعه

 (.  UDDIسازی )  یکپارچه  و  کشف جهانی،

  درخواست  داده کهافزاری    نرم .  است  خدماتی  دهندهارائه   و سرویس  یکنندهدرخواست  یک   دارای   هاسرویس   وب

 کند می  پردازش کننده را درخواست  درخواست که افزاری    نرم  و  شودنامیده می  سرویس یکننده درخواست کند می 

  خدمات  یدهنده   ارائه  با  سرویس  وب   برای   منبع  کد .  شودنامیده می   خدمات  یدهنده  ارائه   کند می   ارائه   داده را  و

  دهد، می   رخ سرویس    وب   در   تغییر   یک   که   زمان  هر  بنابراین،دارد.  WSDL  تنها  سرویس  یکننده درخواست.  است

  کد   طور کهاست همان  سرویس  یکننده درخواست  برای  چالشیک    تست.  است  نیاز  مورد  سرویس  وب  مجددتست  

  کاربر   ها رابط گرافیکی سرویس  وب.  دارد  را   خود  درخواست  در   تغییرات   تاثیر   کامل  تست  به  نیاز  و   را ندارد   منبع 

 [. 7]کنند می  استفاده  پیام تبادل برای  ریزی   برنامه رابط   یک از  آنها عوض، در . ندارد

  آزمون   انجام   به   نیاز   ما  ترتیب،  همین  به.  یابند ی تکامل می دیگر  افزار   نرم   هر   زمان مانند   طول   در ها  سرویس   وب

  ینسخه   که   شود  حاصل  اطمینانتا    است  شده   انجام   رگرسیون  تست.  سرویس داریم  وب   در   تغییر هنگام    رگرسیون 

  رگرسیون   آزمون.  شودانجام می   درستی   به   عملیات  تمام  و   کردن است  کار   حال  در  سرویس  وب  ییافته   تغییر

وجود  به   افزار نرم   جدیدی در   خطاهای،  تغییرات که  کند می   حاصل  اطمینان   و کند تایید می  را   افزار  نرم   یکپارچگی

  ادغام  برای  پوشش  آزمون  حداکثر آوردن  فراهم   از  بیشتری چالش سرویس  وب   رگرسیون آزمون [. 6] نیاورده است 

 .است خطر و ارزیابی  هزینه  کمترین با آزمون  موارد   تعداد حداقل تضمین برای  افزار  نرم با



را   کاربر  سطحدر   سرویس کیفیت  آنها  کهطوری  به ، دارند شناختی   هستی از پیشنهادی روش  یک  پارک ها و [ 4] 

  تالش   امروز   به   تا .  دهند را ارائه می   مناسب  کیفیت   با  سرویس  وب   برای   مختلف  سطح  دوکه    ( QoS)برند کار می به 

.  انجام شده است  دیگر   کاربردی   هایبرنامه   با   سازی   یکپارچه  برای [  7]  سرویس  وب  تست  در   تحقیق برای    زیادی 

  از   بسیاری.  دارد  تست  زمان   و   وریبهره   بهبود  و  تحقیق   به  نیاز   ای است که منطقه   سرویس  وب  رگرسیون  آزمون 

است  تست   اساس   بر   سرویس   وب   خدمات  از   رگرسیون   آزمون  برای   موجود   هایروش  کد  براساس    آنها .  های 

  یک .  دارند   سرویس   وب   برای  منبع  کد آزمایش    جهت  سرویس  یکننده درخواست   عنوانبه   را  خود   هایمحدودیت 

  آنها   رویکرد  ما[.  8]شده است  پیشنهاد  نادم  و  مسعود  ها توسط سرویس   وب  تست  برای  مشخصات  بر  مبتنی   رویکرد 

ها سرویس   وب   رگرسیون   آزمون   مورد   انتخاب  کاهش  منظور  به   XML  را در  تغییرات  از  برخی  و  داده   گسترش   را

 . مایه داد پیشنهاد

 
 سرویس وب سازیپیاده : 1 شکل

  مجدد   جهت تست  آزمون   موارد  انتخاب   برای   سرویس   وب  برای   WSDL  از   گیری بهره   با  مشخصات   بر   مبتنی   رویکرد 

  شده   ارائه   عملیات  و   عملکرد   که .  است  XML  بر   مبتنی   یک زبان تعریف رابط   WSDL.  شودسرویس اجرا می   وب

  توسط  تواند می  که   ی استعملیات مورد  در   جزئیات تمام  شامل  WSDL. کند را توصیف می  سرویس وب  یک  توسط 

   شامل  پورت نوع . صحافی و   خروجی پیام ورودی،   پیام پیام، انواع پورت، نوع عملیات،  نام - شود انجام سرویس  وب

  از  هاداده  عناصر ها شاملپیام. است آن  با  مرتبط  هایپیام و  سرویس  وب  در   موجود عملیات نام  به مربوط  اطالعات

  .یات استعمل خروجی نوع و  آنها انواع و  پارامتر نام مانند  عملیات



  خروجی   و  پیام  ورودی   عملیات،  نام   به   مربوط   اطالعات  استخراج  برای   WSDL XML فایل   تجزیه  شامل  ما   رویکرد 

  پیام  و پورت  نوع  از  مربوطه اطالعات استخراج  برای  سرویس وب  برای یافته  تغییر  و  اصلی XML فایل  دو  هر. است

  اصلی  WSDL دو  هر  برای  شده استخراج  اطالعات از هش جدول  یک  آن،   از پس .شودمی  تجزیه  WSDL از  عنصر

  جداول   آن  از  پس   که  ،کنیموارد می   ورودی   عنوان  به  کننده مقایسه   یک  به  را  هش  جداول   .کنیمتولید می   دلتا  و

  رگرسیون   آزمون  موارد   مرحله  آخرین  در.  شودتولید می   خروجی   عنوان  به   عملیات  تغییرات   و  شده  مقایسه   هش

 .شودانتخاب می  کننده مقایسه توسط   شده ارائه عملیات در تغییرات اساس  بر یافته  تغییر   سرویس وب تست  برای

  همراه   آزمون  موارد   ما  تست  مجموعه .  کند رابطه برقرار می   مستقیم   طوربه   سرویس   وب  در   عملیات  با  آزمون  موارد 

  در   که   کند هستند انتخاب می   آزمون  مورد   که  کسانی  تنها  رگرسیون  آزمون   گرانتخاب.  کند را حفظ می   عملیات  نام  با

  آزمون   موارد   . دارد  وجود   شده  اضافهجدید    عملیات  یک  یا   و   مرتبط   هایارزش   یا   و   عملیات  نام   در   تغییر   یک  آن

  این.  شود  انتخاب  رگرسیون  آزمون   برای   است  ممکن  همچنین  دارد ن  وجود  سیستم   در  تغییری   هیچ  آن  که در  دیگر

  پوشش   تحت  رگرسیون  در  سیستم  قطعات  تمام  همانند قبل است.  افزارنرم   از رفتار  اطمینان منظور حصول  کار به 

  درستی منظور    به  را  سیستم  برای  آزمون  موارد   تمام  رگرسیون  آزمون ایمنی[.  10]  هستند   ایمنی   تضمین  تست

 دهد. می  آزمون پوشش

  بخش :  است  زیر   شرح   مقاله به   سازماندهی.  است  شده   نوشته  جزئیات  به   ی پیشنهاد  رویکرد  توصیف  برای   مقاله   بقیه 

  بخش .  پردازدمی   پیشنهادی  روش   جزئیات  تشریح  به   سوم  بخش  وشده است    داده  اختصاص  کارهای گذشته   به  دوم 

 . است بحث و  تحقیق برای های آتیدیدگاه  شامل پنجم  بخش  و  برای مقاله است گیری نتیجه  یک چهارم

 

 . کارهای گذشته2

  دهد، می   رخ   تغییرات  هنگامی که .  استنتاج شده است  صنعت  های  شیوه   تکامل   و   تکنولوژی   در   تغییر   باسرویس    وب

این   اطمینانحصول    منظور  به  قیمت  گران  بسیار  و  مهم  فعالیت   یک  رگرسیون  آزمون توسط  اختالل  ایجاد  از 

تغییرات  وب  کاربردی  افزارنرم   سیستم  هایویژگی   است کهتغییرات   از    رگرسیون   آزمون  .کند بررسی می   را بعد 

 :تواند می 



را مشخص    افزار  نرم  در  شده  ساخته  منبع   ، تغییرات موجود در کد کد   اساس   بر  های  تکنیک   :کدبراساس  .  1

  تکنیک   بنابراین،.  شده است  ، انتخابافزار  نرم   برای   شده  ساخته  کد   در  اتتغییر  اساس   بر  آزمون  موارد .  کنند می 

 . بسیار خاص است منبع  کد  توسعه   برای استفاده مورد نویسی  برنامه  هایزبان برای   کد  اساس  بر های

.  کنند تولید می   مختلف   های  سیستم   هایمدل   به   نگاه  با   را  رگرسیون   آزمون   موارد   ها  تکنیک  این   :مدلبراساس  .  2

 . ( استUML) سازیمدل  زبان  اساس  بر مدل  بر مبتنی   های تکنیک  بیشتر

. باشد می   مشتری   توسط   شده  ارائه  هایویژگی   در  تغییرات  و  مشخصات  براساس   روش   این  :مشخصاتبراساس  .  3

شده    برآورده   مشتری   توسط   شده  عنوان   مشخصات   تمام  که  شود   حاصل   اطمینانشود تا  می   انجام   رگرسیون   آزمون 

 .است امن سیستم و است

  رگرسیون   آزمون   روش   یک  آنها.  انجام دادند   جاوا  در  شده  ساختهسرویس    وب   در  را  خود  تحقیقات  شهمکاران  و   روت

برای    تحت   افزار   نرم .  دادند   پیشنهادها  این سرویس   برای   امن تحلیل    کد   از  پویا   و   ایستا  تحلیل آزمون  و  تجزیه 

  آن،   از  پس.  نامیده شده است  ( JIF)  جاوا  درون   نمودار با نام    جاوا  کد   اساس   بر (    CFG)   کنترل  گراف   یک.  شودمی 

JIF  بین  مقایسهیک  .  شودمی  ایجاد  جدید   و   اصلیکد    دو  هر  برای  JIF  شودمی   شناسایی  خطرناک  بالقوه  هاییال   و .

  مورد   سازی  شبیه   ابزار  یک  با  را   رویکرد  اعتبار  آنها.  شودمی   انتخاب  خطرناک  یال  اساس   بر  آزمون   موارد  نهایت،  در

 [. 12] اند نشان داده  خطرناک یال شناسایی برای استفاده

.  گسترش دادند   هاسرویس   وب  تمام   به   جاوا  خاص   هایوب سرویس  در  را   خود  کار کلی    طوربه   شهمکاران  و   روت

  کنترل   گراف   .استفاده کردند   عمومی   وب   های  سرویس   برای   امن   رگرسیون   آزمون   برای  مشابه   چارچوب   یک   از  آنها

  برای  CFG  بین  مقایسه  یک  سپس،.  شده است  ایجادهای تحت آزمون  سرویس   وب  یهمه   رای( ب   CFG)  جریان

  همچنین   آنها.  انجام گرفته است  سرویس  وب  درتغییرات  کردن    برجسته  منظور  به  جدید   و  قدیمی  های  سروی  وب

  برای   آزمون   موارد   انتخاب  در  تواند می   که  ، دادند   WSDL  مشخصات  با  همراه [  13]آزمون  موارد  انتشار  به   پیشنهاد

   .واقع شود مفید  رگرسیون 

  موارد [.  7]دادند   پیشنهاد   رگرسیون  آزمون   برای   XML  گذاریکد   آزمون   موارد   تولید   برای  ابزار   یک  ،همکاران  و پنتا  

شد   خدمات  یدهنده   ارائه   و  سیستم  بین   قرارداد   یک  عنوان  به  آزمون   اساس   بر   کاربردی   هایبرنامه .  استفاده 



  موارد   انتخاب  انجام   شده  ارائه  روش   از   اصلی  هدف.  در نظر داشتند   مهم   عامل  یک   عنوان  به را    پویایی  هاسرویس

   .کند استفاده می  خدمات از که   است افزار نرم   ازحاالتی  طول  در  آزمون 

ساخته    سناریوها  و(    QoS)   سرویس   کیفیت  در  اظهارات  از  برخی  رگرسیون،   آزمونامن    روش   یک   به  رسیدن  برای

  آزمون   تحلیل  و  تجزیه  برای  ابزار  جعبه.  نگرفتند   نظر  وریکرد خود در   در  را  مشخصات  در  تغییرات  این  آنها.  شد 

JUnit  کدگذاری  آزمون پس از آن  وشد  استفاده XML  [. 7] انجام شد 

  های تست   تکنیک .  بودند   کد   اساس   بر   عمدتا  رگرسیون   تست  های  تکنیک   ی همه   پژوهش،  از   مرحله   این  طول   در

  تغییرات   این   تاثیر   و   تغییرات  شناسایی   برای  مدل   آن   در   که شد    پیشنهادها    سرویس  وب   برای  براساس   رگرسیون 

  رفتار   برای   محدود  حالت  های با   ااتومات.  هستند   سرویس  رابط   توصیف  برای   هامدل .  استشده    ایجاد   افزار   نرم   در

  روش   این  در .  است  شده   ایجاد  دوبخشی   وابستگی   گراف  ها،داده   وابستگی   ایجاد   برای.  کار گرفته شدند بیرونی به 

 [. 14]  است  شده   ارائه  آزمون  مورد  انتخاب  برای  الگوریتم  یک   سپس.  است  داده   نشان  گره   توسط   ها  کالس   و  نمودار

  مشخص   عملیات  اساس   بر را    آزمون  یهاداده   آنها.  پرداختند WSDL مشخصات  تحقیق   به   بیشتر   شهمکاران  و   بای

  سرویس   وب   در   عملیات  زمان  از  ایدنباله   به   همچنین  آنها.  تولید کردند   WSDL سرویس  وب   مشخصات  در  شده

  آزمون   در   آنها  رویکرد .  گرفت  قرار   مورد تحلیل   تست   برای  تست  هایداده   تولید   برای  WSDL  رابط .  توجه کردند 

 .نیست تمرکز ها مسرویس  وببرای  رگرسیون 

  وب   بر  مبتنی  کاربردی  های برنامه  از  رگرسیون  آزمون  انجام برای  را    WSDL  مشخصات  رویکرد  ،دیگری   یمطالعه 

  مورد   رگرسیون  آزمون   برای  آزمون  موارد   انتخاب  برای  WSDL  مشخصات  .قرار داده است  استفاده   مورد  سرویس

  سپس .  شد   انتخاب  داده  نوع  تغییرات   تحلیل شد و  و  تجزیه  WSDL XML  مشخصات[.  8]گرفت    قرار   استفاده 

.  است  تغییر یافته تولید شده  و  اصلی   وب سرویس    دو  هر  برای   درخت.  شد  تولید   ،شده   تجزیه  XML  از   یدرخت

  این.  انجام شده است  رگرسیونگر آزمون  انتخاب  از   استفاده  با  آزمون   موارد  و  درختان  بین  مقایسه   یک  آن،ازپس

برای    خودکار  ابزار  یک  آنها.  کند استفاده می   آزمون  موارد  شناسایی  برای   مرزی  مقدار  تحلیل  و  تجزیه  از  گرانتخاب

  .اند ساخته  خود رویکرد حمایت از 

توسعه    WSDL  مشخصات در  تغییرات   شناسایی  برای   پورت   نوع  شامل   صراعن  به   را  خود   رویکرد   دیم ان  و   مسعود 

  درخت   یک است.    WSDL  خصوصیات   از   خروجی   پیام   و  ورودی   های   پیام   نام،عملیات    شامل  پورت   نوع   عنصر .  دادند 



  در   آزمون   موارد   منظور انتخاببه   درختان   بین   مقایسه شده است.    ایجاد و تغییریافته    یاصل  WSDL  دو  هر   برای

 .انجام شده است رگرسیون  آزمون  مجموعه

  اصلی   WSDL دو  هر  برای  هش   جدول   یک   سپس   و را گرفته  WSDL  [8  ]  مشخصات از  پورت   نوع   عنصر   ما   رویکرد 

سرویس    وب  برای  عملیات  اسامی  در   اتتغییر  هش،  جداولبین    ای  مقایسه  آن،  از  پس.  کند ایجاد می   یافته  تغییر  و

نشان می  در   آزمون   موارد   ، عملیات  در   تغییرات شناسایی    براساس .  دهد را    رگرسیون   آزمون   برای گنجانده شدن 

 .شودانتخاب می 

 

 شده  ارائه  روش. 3

عمال  ی اِکد در نتیجه   در  است  ممکن  که   ییهاخطا  و  غیرعمدی  اشکاالت  تعریف   برای  رگرسیون  تست  افزار  نرم

  متقابل   هایوابستگی  و  هاسرویس   وب  یتوسعه   سهولت  .شود، استفاده می ایجاد شود  افزار کاربردی   در نرم  تغییرات

  اعتماد،   یت قابل  از   اطمینان منظور حصول  به   سرویس   وب  کنندگان آزمایش   بر زیادی    فشار   ، افزار نرم   و  خدمات  بین

سرویس    وب   کار   تضمین   در  امن   سیون آزمون رگر.  کند میها را تحمیل  بودن وب سرویس   امن   و   پذیر  مقیاس   قوی، 

  .است فزارا  نرم  عمر  یچرخه  طول  در

باشد.    هزینه  پر  بسیار  تواند می   رگرسیون  آزمون  هایتکنیک  از  استفاده  با  یافته  اصالح  سرویس  وب  مجددآزمون  

را    آن   و   سرویس را ادغام کند   وب   افزار   نرم   تغییرات در   تواند این نمی   ندارد، بنابر   کد   سرویس   یکننده درخواست

  قابل  طوربه   توانمی   را  سرویس  وب  یک   برای  رگرسیون  آزمون   هزینه  .تست کند   ایمن  رفتار  برای   کامل  طوربه 

  موارد   در   هزینه   ایجاد   از   رویکرد  این .  کاهش داد  آزمون   موارد  انتخاب  و   سرویس   وب  در  تغییرات   شناسایی  با   توجهی

کند    تضمین  د توانمی   کند ومی   جلوگیری   موجود  آزمونی  دوباره   اجرای  پربار  دانچن  نه  و   فایدهبی   و  جدید   آزمون

تولید خواهد کردمی   تولید   قبال   که  همانطور  ایمشابه   نتایجسرویس    وب  تغییر  بدون  کد   که   از   ما   رویکرد  . کرد 

  تغییر   بخش  به  مربوط  آزمون   موارد  انتخاب  نتیجه  در   و   سرویس  وب   در   تغییرات  شناساییبرای    WSDL  خصوصیات

می   افزار   نرم کهعملیات  جزئیات  تمام   و  سرویس  وب  توضیحات  شامل  WSDL  مشخصات.  بردبهره    پشتیبانی   ی 

 . است هاپیام  و  انواع  اتصال، پورت، نوع: از عبارتند  WSDL مهم  اجزای .کند، استمی 

 .شدن است منتقل حال  در  که کند می  تعریف را   داده  یک. باشد  خروجی یا ورودی تواند می  :پیام



 .دهد سرویس را ارائه می  وب  توسط  شده اجرا عملیات نام :عملیات نام

 .دهد را ارائه می  اطالعات نوع   و انتزاعی  ورودی   پارامتر :ورودی پیام

 .دهد را ارائه می  سرویس وب  توسط  شده داده  انتزاعی خروجی  :خروجی پیام

 .دهد را ارائه می  پیام فرمت  و  پیام جزئیات و  عملیات :عنصر  اتصال

  سرویس   وب  توسط   عملیات  این  تمام.  دهد هستند ارائه می   سرویس   وب  از  بخشی   که  یعملیات  تمام  :پورت  نوع

 . شودمی  انجام

  وب   توسط   استفاده شده  یشده   بدل  و   رد  هایپیام  از  توصیف   یک   این.  کند می   فراهم  را  داده  نوع  تعریف  :نوع

  .دهد را ارائه می  سرویس

 
 WSDL: پیام 2 شکل

 

 WSDL: نوع پورت 3 شکل

 



  خط   عنوان   به را    اصلی   سرویس  وب .  کنیممی   پیگیری  را   WSDL  عناصر  و عنصر    نام  عملیات،  نام   در   تغییرات  ما

  رویکرد .  شودمی   نامیده  Delta  سرویس  وب  عنوان  با   یافته  تغییرسرویس    وب.  کنیمتعریف می  سرویس   وب   یپایه

 .رگرسیون دارد آزمون گرانتخاب و  مقایسه ،XML یکننده تجزیه  ، جزء سه ما

  وب از    دلتا  و  پایه  ینسخه   دو  هر   برای  WSDL XML یتجزیه   به   XML  یکنندهتجزیه   عملکرد  : XMLپارسر

  نام .  داردنگه می   هش  جدول  یک   در  را  آن  و  کند را استخراج می   WSDL  از   عنصر  هر  XML  پارسر.  سرویس است

  جدول   برای   فرد  منحصربه  کلید   یک  عملیات  هر.  دهد را تشکیل می  هش  جدول  کلید ،  پورت  نوع  عنصر  ازعملیات  

  در   عنصر   نوع   و  عنصر  نام  پارامتر،  تعداد   خروجی،   یعنی   عملیات  هر   به  مربوط   هایارزش   تمام .  کند ایجاد می   هش

  فهرست   عملیات  کلید   هر.  کند را درست می   هش   جدول  در   کلید   هر   ارزش   فهرست  این.  شودمی   ذخیره   لیست  یک

بر اساس  نشان داده شده است  5شکلدر    XML  یکننده تجزیه   الگوریتم.  دارد  را  خود   هایارزش  ی کار  لو اص. و 

   . شود   استفاده   هش   جدول   در   کلید   عنوان   به   تواند می   و   است  فرد   به   منحصر   سرویس   وب  در   عملیات  نام   که   کند می 

 
 WSDL روابط عناصر: 4 شکل

 . [16]  آمده است زیر  شرح  به WSDL در  اطالعات جریان

 

 



 
 XML یکننده تجزیه  برای  الگوریتم : 5 شکل

  به   توجه  با  دیگر  یمربوطه   اطالعات  تمام   سازی ذخیره  برای  خالی  لیست یک  ،شد   انتخاب  عملیات  نام   که   هنگامی

  ما   ترتیب  این  به .  شودمی   ایجاد   ورودی  پارامترهای   نوع  و  ورودی   پارامتر  نام  پارامتر،  تعداد   خروجی،  نوع:  عملیات

  WSDL  هر برای    XML  پارسر.  در یک جدول هش هستیم  WSDL  در  عمل  هر  به  مربوط  اطالعات  یذخیره   به  قادر

 شود. می  اجرا دلتا  و  پایه



 
 : جدول هش 6 شکل

  هر  برای  لیست  یک   عنوانبه   هاارزش   ودارد    کلید   عنوان  به  را  عملیات  نام  شده،  تولید   هش   جدول  :هش  جدول

 .  است شده  داده نشان  6در شکل   هش جدول  فرمت . شودمی   ذخیره کلید 

 
 XML ی کننده مقایسه : 7 شکل

وارد    کنندهمقایسه   یک   به  را  آنها  ، داریم  دلتا  و   پایه  WSDL  برای  هش  جداول  ما  که   هنگامی  :کننده مقایسه 

دلتا را اسکن    هش  جدول   ارب  اولین   برای   کنندهمقایسه .  شودمی   مقایسه   عملیات  کلید   اساس   بر   ارزش   که کنیم  می 

در  .  است  شده  مقایسه  هاارزش   از  ایمجموعه   دارد،  وجود  پایه  هش   جدول  در   که  عملیاتی  کلید   هر  برای.  کند می 

  زمانی   تا  فرایند   این.  شودمی  ذخیره  لیست  یک  در   مربوطه  عملیات  کلید   ندارد،  مطابقت  ارزشها  آن  در  که  یمورد 

 . شودپیموده شوند تکرار می دلتا  هش جدول در  هاکلید   تمام که 



  جداگانه   لیست  یک   در  آن  ،پیدا نشود   پایه  هش   جدول  دریات  عمل  کلید   برای  ایمربوطه   نگاشت  هیچ   ،ی کهمورد   در

   .شودمی  ذخیره 

  جدول   در  حاضردرحال که هستیم  یعملیات  نام  در جستجوی  ما.  است  شده  پیموده  پایه  هش  جدول  حاضر،درحال

  افزار نرم   از   باید   آنها  به  ایاشاره  گونه   هر .  یافته در دسترس نیستند  تغییر  سرویس   در   عملیات  این   .نیست  دلتا  هش

  مجموعه   از   یا  حذف   باید   عملیات  این  به   مربوط   آزمون  موارد  یهمه .  شود  آزمایش   طورکاملبه   افزار  و نرم   شده  حذف

 . بایگانی شوند  تست جریان

  عملیات   نام   با   شده  اجرا  تست  هر   آن  در   که داریم    پایه  تست  مجموعه   یک  ما  : رگرسیونی تست  کننده انتخاب

  موارد   حذف  و   ویرایش   کردن،اضافه   ،کند می   انتخاب  یراب   کنندهمقایسه   از  عملیات  کلید   در  تغییرات  .است  ارتباط  در

 .داشته باشیم عملیات تغییرات اساس  بر  مختلف هایموقعیت  توانیممی  ما. پایه آزمون مجموعه  از آزمون 

  و   بررسی ،عملیات کلید  به مربوط   آزمون موارد   تمام: کلیدی هایعملیات به مربوط هایارزش  در اتتغییر. 1

  سرویس   وب   رفتار   که   شود   حاصل   اطمینان   تا  است  شده  انجام   رگرسیون   آزمون .  شده است  اصالح   لزوم   صورت   در

 .است تغییرات  از  قبل مانند 

  در   ونشوند    اجرا  است  ممکن  عملیات  کلید   به  مربوط  تست  مخازن:  کلیدی  هایعملیات  در  تغییر  بدون.  2

 .وجود داشته باشند   دلتا تست  مجموعه

 عنوان  به  طورکاملبه   و  شده  ایجاد  عملیات  کلید   برای  باید   جدید   مورد آزمون  :عملیاتی  اضافه شدن کلید.  3

 . وجود خواهد داشت  دلتا تست  مجموعه در  نیز  آزمون موارد   این. مورد آزمایش قرار گیرد انتظار مورد  رفتار

  عنوان به . شد  خواهند  حذف  تست  مجموعه  از  عملیات کلید  به  مربوط آزمون  موارد  تمام : عملیاتی کلیدحذف . 4

 . دارد  منسوخ  به عملیات ارجاع هر  برای  تست و  تغییر  به  نیاز  برنامه عملیات،  انجام سرویس  وب

تغییرات    از لیستی حاضردرحال  ما. دلتا باشد   تست مجموعه  انجام براساس  تواند می  رگرسیون آزمون حاضر،درحال

  از   دسته  آن   فقط   انتخابی  طور توانی به می   ما.  است  ارتباط  در  عملیات  نام  با  شده  اجرا  آزمون   هر   و  داریم  عملیات  نام

  آزمون بنابراین اجرای یک  .  اجرا کنیم  ، هستند   سرویس  وب   در   شده   اصالح   عملیات  با   ارتباط   در   که   آزمون   موارد 

   .دهد را مورد اطمینان قرار می  سیستم  از  کارآمد   و  کامل رگرسیون 

 . است رگرسیون آزمون  مجموعه یک  انتخاب و  حفظ  جهت جامع  رویکرد  بنابراین یک
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سرویس ارائه    وب  رگرسیون  آزمونانتخاب    برای  شده  ارائه  مشخصات  اساس   بر   آزمون  مورد  یک  ما  مقاله  این  در

  تحقیقات .  کند استفاده می   هش  جدول   یک  به  را  آن  عناصر  تجزیه  و   WSDL  مشخصات  از  ما  رویکرد.  دهیممی 

  ساختار  هر   یا  و   دیگر  جستجوی  درخت   از  ترسریع   و   کارآمدتر  هش   جداول  شرایط،  برخی  در  که،   استداده نشان

 . دیگری هستند 

 
 درخت دودویی  و  هش  جدول زمانی پیچیدگی  :8 شکل

  درخت   یک   جای   به  WSDL XML  یذخیره   برای  هش  جدول از    ودادیم    گسترش   را   دیما ن  و  مسعود  رویکرد  ما

  بر   همچنین،.  باشد   ترساده  بسیار  الگوریتم   مقایسه  شودمی   باعث  هش   جدول  از  استفاده.  عملیات استفاده کردیم

  رگرسیون   آزمون   یکننده انتخاب  . است  جستجو  درختان  از  بهتر   متوسط   طور  به   هش   جدول   زمانی  پیچیدگی  اساس 

  سرویس   وب  برای  آزمون  موارد  انتخاب  مبنای   این.  کند کننده استفاده میمقایسه   توسط   عملیات  تغییراتشناسایی    از

 .کند می   فراهم  امن رگرسیون آزمون  انتخاب روش   یک  رو،  این  از .دهد را تشکیل می  پایه  سرویس وب از  دلتا

 

 . کارهای آینده 5

بر  آزمایش  برای   انتخاب  فرآیند   و  آزمون  تولید خودکار کردن    با  کارمان را  داریم   قصد   آینده  در   روی   رگرسیون 

  عملیات   فرض  با  هش  جدول  برای  یکلید   صورتبه  عملیات  نام  روی  ما بر  پژوهش.  ارتقا دهیم  کنندهمقایسه   خروجی

  جدول   وری   بهره   ،هش  جدول  برای   ترکیبی  کلید   یک  از   استفاده  توانیم بامی   ما.  انجام شده است  فرد  به  منحصر

 .را افزایش دهیم هش
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