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تولید خودکار داده آزمون در فازرهای قالب فایل
مرتضی ذاکری نصرآبادی ،1سعید پارسا

*2

 -1دانشجوی دکتری تخصصی -2 ،دانشیار ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران.
(دریافت ،19/11/11 :پذیرش)12/9/12 :

چکیده
آزمون فازی یک فن آزمون پویای نرمافزار است .در این فن با تولید ورودیهای بدشکل و تزریق پیدرپی آنها به نرمافزار تحت آزمون ،دنبال
یافتن خطاها و آسیبپذیریهای احتمالی آن هستیم .ورودی اصلی بسیاری از نرمافزارهای دنیای واقعی فایل است .تعداد زیادی از دادههای
آزمون که برای آزمون فازی این نرمافزارها تولید میشوند در همان مراحل اوّلیه بهعلّت نداشتن قالب مورد قبول ،توسط پویشگر فایل برنامه
رد میشوند .در نتیجه شاهد پوشش کم کد برنامه در روند آزمون فازی هستیم .استفاده از گرامرِ ساختار فایل برای تولید داده آزمون ،منجربه
افزایش پوشش کد میگردد ،اما این گرامر معموالً بهصورت دستی تهیه میشود که کاری زمانبر ،پرهزینه و مستعد خطا است .در این مقاله
روشی نو با استفاده از مدلهای زبانی عصبی ژرف برای یادگیری خودکار ساختار فایل و سپس تولید و فاز دادههای آزمون ارائه شده است.
آزمایشهای ما بهبود پوشش کد روش پیشنهادی را در مقایسه با دیگر روشهای تولید داده آزمون نشان میدهد .برای نرمافزار  MuPDFکه
قالب فایل پیچیده  PDFرا بهعنوان ورودی میپذیرد ،بیش از  1/93تا  11درصد بهبود پوشش کد را نسبت به روشهای هوشمند و روش
تصادفی داشتهایم.
کلیدواژهها :آزمون فازی ،داده آزمون ،پوشش کد ،شبکه عصبی مکرر ،مدل زبانی ،یادگیری ژرف

 .1مقدمه
آزمون فازی [ ]1-4یک فن آزمون پویای نرمافزار است که در آن
برنامه با ورودیهای مختلفی اجرا میگردد .این ورودیها توسط
ابزاری به نام فازر 1و بهصورت خودکار تولید میشوند [.]5
هرچهقدر این ورودیها متنوعتر باشند ،پوشش کد برنامه هنگام
آزمـون افزایش داشته و کشف خطاها و آسیبپذیریهای
احتمالی افزایش مییابد .لذا ،الگوریتم تولید خودکار داده آزمون
در فازرها بسیار حائز اهمیت است .ورودی بسیاری از نرمافزارهای
دنیای واقعی ،بهشکل فایل بوده و فازرهای توسعه داده شده برای
آزمون فازی آنها ،با مشکل اساسی آگاهی از ساختار فایل ،هنگام
تولید داده آزمون مواجه هستند .بایستی ابزاری داشت که قادر
باشد دادههای آزمون را با توجه به ساختار فایل تولید کند؛ تا هم
محتوا و هم قالب را آن چنان تغییر دهد که بتوان کلیه مسیرهای
اصلی اجرایی برنامه را بررسی و پوشش داد .در صورت تولید
دادههای آزمون بهشکل تصادفی یا بدون در نظر گرفتن ساختار
ورودی ،بهخصوص برای ساختارهای ورودی پیچیده مانند فایلها،

آزمون فازی پوشش کد بسیار پایینی خواهد داشت .در نتیجه
امکان کشف خطا بهشدت کاهش مییابد [ ]9[ AFL .]6و
 ]2[ SampleFuzzدو ابزار مطرح در زمینه آزمون فازی قالب
فایل ،مبتنی بر روشهای هوشمند هستند.
فازر  ]9[ AFLبا استفاده از یک فرایند تکاملی ،جمعیتی
تصادفی از دانههای اولیه 2را چنان اصالح میکند که وقتی
9
دادههای جدید بهعنوان ورودی ،به نرمافزار تحت آزمون ()SUT
داده شوند؛ در مجموع تعداد بیشتری از دستورالعملهای برنامه
اجرا گردیده و پوشش یابند .چالش عمده  AFLاین است که چون
بدون دانش پیرامون ساختار فایل ،برای نمونه فایل  ،PDFمبادرت
به ایجاد فایلی جدید ،از ترکیب قبلیها مینماید ،فایل حاصل
ممکن است برچسبها و اشیای مورد نیاز را برای پیروی از
ساختار فایل مورد نظر نداشته باشد .چنین فایلی در عمل
غیرقابل استفاده است؛ زیرا ،به احتمال قوی در همان مراحل اولیه
اجرا ،توسط تجزیهگرِ SUT 4رد شده و لذا فقط مسیرهای سطحی

2- Initial seeds
3- Software under test
4- Parser

*رایانامه نویسنده پاسخگوparsa@iust.ac.ir :
1- Fuzzer
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و تکراری را پوشش میدهد [ AFL .]6همچنین در جهش و
تولید دادههای آزمون با حجم زیاد (بیشتر از  1مگابایت) بسیار
کند عمل میکند و هفتهها تا ماهها زمان الزم است تا شاید به
پوشش کد مورد قبولی دست یابد.
برای حل مسائل باال ،داده آزمون را با استفاده از قالب یا
گرامر ورودی تولید میکنند .اما ،این قالب یا گرامر بهصورت
دستی و از روی مستندات تهیه میشود که با توجه به حجیم
بودن آن برای ساختارهای پیچیدهای همچون فایل  ،PDFعملی
زمانبر ،پرهزینه و مستعد خطاست [ .]2همچنین ممکن است
برای یک قالب فایل همواره مشخصههای آن در اختیار نباشد که
در این حالت نوشتن گرامر بسیار سخت و تا حدی غیرممکن
خواهد بود.
گودفروید و همکاران [ ،]2برای نخستین بار ،روشی تحت
عنوان کلی یادگیری و فاز 1برای استخراج خودکار گرامر فایل با
استفاده از مدلهای یادگیری ژرف ارائه کردند .در واقع در این
روش یک مدل مولد روی یک مجموعه از فایلهای موجود ،ایجاد
شده و سپس با استفاده از این مدل ،فایلهای مورد نظر برای
آزمون نرمافزار مربوطه تولید میگردد .اما روش یادگیری و فاز
[ ]2مشکالتی دارد .از جمله مدل استفاده شده در این روش برای
نگاشت توالیها از دو دامنه مختلف به یکدیگر استفاده میشود.
این روش بیشتر در مسائلی مانند ترجمه ماشینی کاربرد دارد
[ .]1-13برای یادگیری ساختار فایل میتوان از مدلهای
سادهتری مثل مدل زبانی احتماالتی [ ]11استفاده کرد .همچنین
روش مذکور ،همواره با یک پیشوند ثابت شروع به تولید داده
جدید میکند که این سبب میشود تنوع کمتری حاصل شود .در
نتیجه ناچار به پیچیده کردن فرایند نمونهبرداری از مدل بودهاند.
از طرفی فقط دادههای متنی فایل در این روش تولید و فاز
شدهاند؛ حال آنکه یک فایل با ساختار پیچیده ،در حالت کلی
حاوی ترکیبی از دادههای متنی و غیرمتنی (دودویی) است .در
نهایت الگوریتم ارائه شده برای تولید دادههای جدید ،تحت عنوان
 ،]1[ SampleFuzzممکن است هیچگاه پایان نیابد.
در روش پیشنهادی با مطالعهای که روی ابزارها و
الگوریتمهای یادگیری ژرف و پردازش زبان طبیعی (،1)NLP
بهعمل آمد بهجای روش کدگذار-کدگشا( 9توالیبهتوالی)4
[ ،]1-13که پیش از این در [ ]2استفاده شده بود ،از مدلهای

1- Learn & Fuzz
2- Natural Language Processing
3- Encoder-decoder
4- Sequence-to-Sequence

زبانی عصبی ( ،]11[ 5)NLMاستفاده گردیده است .در عمل
شاهد بهبود میزان پوشش کد آزمون فازی ،نسبت به فازرهای
 ]2[ SampleFuzz ،]9[ AFLو  ]19[ FileFuzzبودهایم.
همچنین مدلهای زبانی عصبی ،در یادگیری ساختار فایل به
دقت بیشتری نسبت به مدل توالیبهتوالی استفادهشده در [،]2
دست یافتند .فازر ما تحت عنوان  IUST-DeepFuzzقادر به
تشخیص خودکار ساختار فایلهای مختلف و تولید دادههای
آزمون جدید است .بهعنوان یک نمونه پیچیده ،توانستیم ساختار
قالب فایل  ]14[ PDFرا توسط این ابزار استخراج کرده و در پی
آن ،ابزار مربوطه را روی نرمافزار  ]15[ MuPDFبا استفاده از
فایلهای تولید شده ،مورد استفاده قرار دادیم .در عمل نشان داده
شد که تعدادی هشدار امنیتی و استفاده از توابع ناامن ،در نسخه
آزمون شده از  MuPDFوجود دارد .بهطور خالصه مهمترین
نوآوریها و دستاوردهای این مقاله عبارتند از:







استفاده از مدلهای زبانی عصبی برای یادگیری ساختار
فایلهای پیچیده ،مثل .PDF
تولید و فاز (بدشکلسازی) خودکار و هوشمند دادههای
آزمون با استفاده از مدلهای مولد.
ارائه یک الگوریتم ترکیبی تولید داده آزمون ،تحت عنوان
 ،NeuralFuzzکه بخشهای متنی را با روش مبتنی بر
تولید 6و بخشهای دودویی را با روش مبتنیبر
جابهجایی 9ایجاد میکند.
ارائه یک فازر قالب فایل ،تحت عنوان ،IUST-DeepFuzz
برای آزمون فازی نرمافزارهای واقعی.
جمعآوری و انتشار یک مجموعه داده حاوی بیش از 533
هزار شئ دادهای  PDFبرای یادگیری ماشینی ساختار
پیچیده این قالب فایل.

ساختار ادامه این مقاله بدین شرح است :در بخش  ،1مفاهیم
اولیه و کارهای مرتبط با آزمون فازی ،پوشش کد و نیز مدلهای
زبانی عصبی را مطرح میکنیم .بخش  9را به تبیین روش
پیشنهادی خود که شامل مدلهایی برای یادگیری ساختار فایل و
نیز الگوریتمی برای تولید و بدشکلسازی فایل است ،اختصاص
دادهایم .در بخش  ،4آزمایشهای انجام شده و ارزیابی روش
پیشنهادی را بیان کرده و در نهایت در بخش  ،5به نتیجهگیری و
ذکر تعدادی از کارهای آتی ،خواهیم پرداخت.

5- Neural Language Model
6- Generation Based
7- Mutation Based
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تولید خودکار داده آزمون در فازرهای قالب فایل؛ مرتضی ذاکری نصرآبادی و سعید پارسا

 .2مفاهیم اولیه و کارهای مرتبط
 .1-2آزمون فازی
آزمون فازی فرایند ساده تولید و سپس تزریق یک ورودی
ناخواسته (بدشکل شده یا نامتعارف )1به  SUTاست .چنانچه
برنامه بر اثر پردازش این ورودی ناخواسته ،دچار خرابی شود،
حافظه برنامه مورد تحلیل قرار گرفته و خطای احتمالی موجود در
کد آشکار میگردد [ .]1-4چون  SUTبا تعداد ورودیهای بسیار
زیادی مورد آزمون قرار میگیرد ،آزمون فازی را میتوان نوعی
آزمون فشار ،1آزمون نفوذ 9و آزمون قدرتمندی 4هم بهشمار آورد
[ .]16،19فرایند معمول آزمون فازی ،در شکل ( )1نشان داده
شده است.

 .1-1-2فازر
فازر ابزاری است که فرایند آزمون فازی را خودکار میکند.
پیادهسازی هریک از پیمانههای شکل ( )1و تجمیع آنها در کنار
یکدیگر یک فازر را ایجاد میکند [ .]16تمرکز اصلی در یک فازر،
نحوه تولید داده آزمون است بهگونهای که میتوان آن را وجه
تمایز اصلی فازرهای مختلف دانست .فازری که برای آزمون
5
برنامههای با ورودی فایل توسعه داده میشود ،فازر قالب فایل
هم نامیده میشود [ .]19 ،5روشهای تولید داده در فازرها قابل
تفکیک به دو دسته کلی روشهای مبتنی بر جابهجایی (یا
جهش) و روشهای مبتنی بر تولید هستند [.]19
در روش مبتنی بر جابهجایی ،تعداد یک یا بیشتر داده ورودی
معتبر بهعنوان دانه اولیه برای تولید دادههای آزمون بیشتر بهکار
میرود .دانه اولیه سپس جهش (تغییر یا جابهجایی ناگهانی)
مییابد تا داده آزمون دیگری تولید شود .جهش میتواند ساده
باشد؛ شبیه معکوس کردن یک بیت ،جایگزین کردن یک کاراکتر،
یا پیچیدهتر باشد؛ شبیه شناسایی و تکرار ساختارهای مشخص در
داده ،جایگزینی اعداد صحیح و حقیقی با مقادیر مرزی (بسیار
بزرگ یا کوچک) و غیره .ساختن یک فازر مبتنی بر جابهجایی و
تولید ورودی بد شکل و مخرب با آن ،آسان است و نیاز به
شناخت قبلی ساختار داده ورودی مورد جهش ندارد .عیب روش
مبتنی بر جابهجایی اینجاست که این روش وابسته به تنوع
ورودیهای نمونه است .بدون وجود ورودیهای مختلف با

1- Mal-Formed
2- Stress Testing
3- Penetration Testing
4- Robustness Testing
5- File Format Fuzzer

پیچیدگی کافی ،این نوع فارز به پوشش کد باالیی دست نمییابد
[ ]9[ AFL .]12یک فازر مبتنی بر جهش است.
روش مبتنیبر تولید ،دادههای آزمون را کامالً تصادفی یا از
روی یک توصیف صوری مانند گرامر ،قالب یا مدل تولید میکند
[ .]11در حالت آخر ،از مشخصههای داده ورودی ،برای ساخت
یک مدل مولد استفاده میشود .این روش بیشتر روی قالبهای
فایلی که مستندی از مشخصههای آنها در دسترس است بهکار
میرود و معموالً در مقایسه با فازرهای مبتنی بر جابهجایی ،به
پوشش کد باالتری دست مییابد .اما همانطور که گفتیم زمان و
هزینه زیادی باید صرف شود تا مشخصههای قالب فایل کامالً
فهمیده و مدل خوبی از آن تهیه شود ]13[ SAGE .یک فازر
مبتنی بر تولید است .فازر ارائه شده در این مقاله یک فازر
ترکیبی است که دادههای متنی را با روش مبتنی بر گرامر و
دادههای دودویی را با روش مبتنی بر جابهجایی تولید و حاصل را
ترکیب میکند.
شروع

دانههای اولیه
(قالب /گرامر ورودی)

تولیدکننده داده آزمون
ایجاد و فاز یک داده آزمون
تزریق کننده داده آزمون
تزریق داده آزمون

به SUT

بلی

پایش SUT

خرابی /سقو برنامه
( رفتار ناخواسته)
بلی
ذخیره داده آزمون

خیر

ادامه آزمون

خیر

پایان

شکل ( :)1روندنمای فرایند آزمون فازی در حالت ساده ،پیمانههای
مورد نیاز برای خودکارسازی فرایند ،با مستطیل خطچین مشخص
شدهاند [.]16

کارهای متعددی در زمینه آزمون فازی قالب فایل انجام شده
است .یعقوبی [ ]11یک روش تولید داده آزمون برمبنای الگوریتم
ژنتیک و میزان حافظه مصرفی برنامه حین اجرای آن ارائه داده
است ولی تمرکز آن برروی ساختارهای ساده است .امینی []11
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سعی در شناسایی فراخوانیهای سیستمی و اجرای مسیرهای
حاوی این فراخوانیها داشته است ،اما روش وی نیازمند اطالع از
ساختار ورودی  SUTاست .رحیمی و پنجی [ ]19عملکردهای
جابهجایی  ]19[ FileFuzzرا که یک فازر تصادفی است ،بهبود
دادهاند .روش پیشنهادی آنها مبتنیبر جابهجایی است و تالشی
در راستای افزایش پوشش کد نمیکند.

نشانهها (اغلب واژهها) که احتمال وقوع یک توالی دادهشده را
مشخص میکند .درنتیجه میتوان بین چندین توالی داده شده
برای مثال چند جمله ،آن را که محتملتر است ،انتخاب کرد
مدل زبانی
[ .]11برای توالی داده شده
به صورت زیر تعریف میشود [:]12

()1

 .2-1-2پوشش کد
آزمون نرمافزار قادر است وجود خرابی 1را نشان دهد ولی نبود آن
را تضمین نمیکند .بهبیان صوری ،مسئله یافتن تمامی خرابیها
در یک برنامه تصمیمناپذیر 1است [ .]14این موضوع سبب
میشود بهدنبال راهکارهایی برای اندازهگیری آزمون و تعیین
میزان خوب بودن آن باشیم .یک معیار برای این منظور پوشش
کد است .پوشش کد یعنی چه میزان از کد برنامه توسط مجموعه
دادههای آزمون پوشش داده شده است .این معیار خود در سطوح
مختلفی مطرح است؛ پوشش دستور ،پوشش شاخه و پوشش
مسیر سه سطح شناخته شده هستند [.]14-15
در پوشش دستور اجرای حداقل یکمرتبه هر دستور برنامه
به عنوان نیازمندی تعریف و سپس اندازهگیری میشود .در
پوشش شاخه اجرای حداقل یکمرتبه هر انشعاب برنامه به عنوان
نیازمندی مطرح است و باألخره در پوشش مسیر اجرای حداقل
یکمرتبه هر مسیر اجرایی مد نظر است .بدیهی است که پوشش
مسیر ،پوشش شاخه و پوشش شاخه ،پوشش دستور را شامل
میشود [ .]14پوشش بلوکپایه 9تعمیمی از پوشش دستور است
که در آن یک توالی از دستورهای برنامه که شامل هیچ دستور
پرشی در بین خود نیستند ،یک دستور واحد در نظر گرفته
میشوند .مزیت پوشش کد در سطح دستور و پوشش بلوک پایه
سادگی اندازهگیری آن و عدم نیاز به وجود کد منبع برنامه است
[ .]15یعنی از آن میتوان در آزمون جعبه سیاه و جعبه
خاکستری نیز که کد منبع در اختیار آزمونگر نیست ،استفاده
کرد .در این مقاله نیز پوشش بلوکپایه را محاسبه و گزارش
میکنیم.

 .2-2مدل زبانی
مدل زبانی 4یک مفهوم پایه در  NLPاست که امکان پیشبینی
نشانه بعدی در یک توالی را فراهم میکند .بهبیان دقیقتر مدل
زبانی عبارت است از یک توزیع احتمالی روی یک توالی از

1- Fault
2- Undecidable
3- Basic-Block
4- Language Model

|

( ∏

| ( احتمال شرطی
در رابطه ( )1هر جمله منفرد
به شر وقوع (ظاهر شدن)  tنشانه قبلی است که به
نشانه
آن زمینه یا تاریخچه میگویند .در عمل محاسبه این احتمال
بهصورت رابطه ( ،)1تقریباً غیرممکن است؛ زیرا ،نیازمند داشتن
همه تـوالیهای ممکن هستیم .مدلهای سنتی  n-gramبرای
غلبه بر چالشهای محاسباتی ،با استفاده از فرض مارکوف ،رابطه
( )1را به درنظر گرفتن تنها  n-1نشانه قبلی محدود میکنند.
اگرچه در بسیاری از مسائل این مدلها به خوبی پاسخگو هستند؛
اما ،برای توالیهای طوالنی (بیشتر از  4یا  5نشانه) و نیز
مشاهدهنشده مناسب نیستند؛ زیرا به توالیهای مشاهده نشده
مقدار صفر را نسبت میدهند.

 .1-2-2مدل زبانی عصبی
برای حل مشکالت  n-gramمیتوان یک رده خاص از شبکههای
عصبی ژرف به نام شبکه عصبی مکرر ( ]16[ 5)RNNرا برای
ساخت مدل زبانی استفاده کرد .مدلهای زبانی حاصل را مدل
زبانی عصبی میگویند [ .]11استفاده از  RNNهر دو مشکل اشاره
شده در باال را برطرف میکند .یعنی هم امکان پیشبینی
توالیهای طوالنیتر فراهم میشود و هم وقوع احتماالت صفر از
بین میرود [RNN .]19ها ردهای از شبکههای عصبی هستند که
بهصورت یک گراف جهتدار دارای دور بیان میشوند .بهعبارت
دیگر ورودی هریک از الیه(های) پنهان یا الیه خروجی افزون بر
خروجی الیه قبل ،شامل ورودی از گام زمانی قبل بهصورت
بازخورد نیز میشود .شکل ( )1گراف محاسباتی یک  RNNرا
نشان میدهد.
از توالی ورودی پردازش
در هر گام زمانی  tیک بردار
میشود .معادالت گذرجلو شبکه در  tعبارتند از [:]16

()1
()9
()4
()5

̂

5- Recurrent Neural Network
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و ماتریسهای V ،U

در روابط ( )1تا ( b ،)5و  cمقادیر بایاس
و  Wبهترتیب وزن یالهای الیه ورودی به پنهان ،پنهان به
خروجی و پنهان به پنهان ،پارامترهای شبکه هستند .در الیه
خروجی بهجای تابع انگیزش ،تابع بیشینه هموار 1اعمال میشود.
این تابع خروجی شبکه را بهشکل یک توزیع احتمالی معتبر
تبدیل مینماید .برای آموزش شبکه عصبی ژرف ابتدا یک تابع
1
هدف تعریف و سپس با استفاده از الگوریتم پسانتشار
پارامترهای شبکه که همان وزن یالهای گراف محاسباتی هستند،
تنظیم میشوند که به این مرحله گذرعقب میگویند [.]16
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شکل ( :)2گراف محاسباتی یک شبکه عصبی مکرر با یک الیه پنهان

[.]16
مدلهای زبانی را مدل موّلد هم مینامند؛ زیرا یک توزیع
احتمالی روی توالیهای یک زبان میدهند که با نمونهبرداری از
آن میتوان توالیهای جدید تولید کرد .در وظایف NLP
نشانههای هر توالی واژهها هستند ،اما میتوان این مدل را در
سطح کاراکتر نیز آموزش داد .در روش پیشنهادی از این مدلها
در سطح کاراکتر استفاده خواهیم کرد.
 .2-2-2سرگشتگی
سرگشتگی 3معیاری است برای ارزیابی مدل زبانی که بهصورت
زیر تعریف میشود [:]12

()6

∏√
∑

1- Softmax
2- Back-Propagation
3- Perplexity

در رابطه ( x ،)6توالی مورد ارزیابی است .سرگشتگی میزان
اختالف بین مدل و نمونههای مجموعه آزمون را نشان میدهد و
هرچهقدر پایینتر باشد ،مدل زبانی بهتر است .در بدترین حالت
میزان سرگشتگی برابر با اندازه مجموعه واژگان زبان است .حال
چنانچه از مدل زبانی استفاده کنیم ،احتمال نسبت دادهشده به
وقوع هر نشانه ،نسبت به حالت عدم استفاده از مدل زبانی،
افزایش و در نتیجه سرگشتگی کاهش خواهد یافت.

 .3روش پیشنهادی
چالش اصلی در یادگیری ساختار فایل ،تعیین قسمتهایی است
که در قالب فایل ثابت هستند .هدف از یادگیری ساختار امکان
تولید فایلهایی است که تاحد زیادی منطبق بر مشخصههای
قالب فایل باشند .اما هدف از آزمون فازی در مقابل فاز یا
بدشکلکردن فایل به عنوان ورودی برنامه است .در روش
پیشنهادی ابتدا مدلی برای یادگیری خودکار ساختار فایل ارائه
میدهیم .سپس یک الگوریتم برای فاز هدفمند بخشهایی از
فایل همزمان با تولید آن پیشنهاد میکنیم .وقتی دادهها بر اساس
گرامر تولید میشوند قادر به گذشتن از شرایط اولیه تجزیهگر
بوده و درصد بیشتری از کدهای برنامه را اجرا میکنند.

 .1-3کلیات
شکل ( ،)9یک روندنمای کلی از مراحل روش پیشنهادی ما را
نشان میدهد .در ساختار قالبهای فایل پیچیده مانند ،PDF
بسیاری از قسمتها بهصورت متنی (کدهای  )asciiهستند؛ اما،
ممکن است قسمتهای دودویی (کدهای غیر  )asciiهم وجود
داشته باشد .در این مقاله ،منظور از قسمتهای متنی،
کاراکترهای  asciiو منظور از قسمتهای دودویی هر نشانه غیر
 asciiبهکار رفته در یک فایل است .در فایل  ،PDFقسمتهایی
دودویی مابین کلیدواژههای  streamو  endstreamظاهر میشوند
و در واقع مبیّن بخشهایی مانند متنها و تصاویر هستند؛ در
مقابل ،بخش عمده فایل ،بهشکل متنی بوده و ساختار اصلی آن را
توصیف میکند [ .]14این تفکیک ،حین خواندن فایل  ،PDFقابل
انجام است .در سایر قالبها نیز تفکیک قسمتهای متنی و
دودویی بهآسانی ،با یک مقایسه ساده ،بر اساس تعریف مفهوم
دودویی و متنی ،امکانپذیر خواهد بود.
در روش پیشنهادی خود ،پس از جمعآوری تعدادی فایل با
ساختار کامالً درست ،از یک قالب مشخص مانند  ،PDFبهعنوان
دانه اولیه ،کلیه قسمتهای متنی فایلهای موجود در مجموعه
دانه اولیه را استخراج کرده و سپس این قسمتها را به یکدیگر
الحاق میکنیم .حاصل این کار ایجاد یک پیکره متنی بزرگ است
که در بطن خود مشخصههای قالب یک فایل را دارد .قسمتهای
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دودویی را نیز بهصورت مجزا ذخیره کرده و در محل وقوع آنها در
قسمت متنی ،یک نشانه متنی یکتا ،قرار میدهیم .ما این نشانه را
توکن دودویی 1مینامیم .مجموعه داده در این مرحله ،شامل
دادههای متنی بوده که از نمونه فایلهای با ساختار درست حاصل
شده است؛ زیرا هدف یادگیری هرچه بهتر ساختار فایل است .در
ادامه ،این مجموعه را مطابق با ضوابط فنون یادگیری ماشینی به
سه مجموعه آموزش ،ارزیابی و آزمون با نسبتهای مشخص
تقسیمبندی میکنیم .سپس یک مدل مولد را ایجاد نموده و آن
را روی دادههای مجموعه آموزش ،با تعریف یک روش یادگیری،
آموزش میدهیم .برای اینکه فرایند آموزش بهخوبی انجام شود،
مطابق یک حساب سرانگشتی در وظایف  ،NLPبایستی به میزان
نشانه در پیکره متنی وجود داشته باشد که اندازه
مجموعه واژگان است [ .]11براین اساس میتوان تعداد دانههای
اولیه را نیز تعیین کرد.
شروع
دانههای اولیه
جداسازی بخشهای متنی و دودویی
الحاق همه بخشهای متنی و ایجاد یک مجموعه داده

تقسیم مجموعه داده به مجموعههای آموزش ،ارزیابی و آزمون
ایجاد و آموزش مدل یادگیری ژرف
تولید و فاز داده آزمون متنی
تولید و فاز داده آزمون دودویی

در مرحله بعد ،از این مدل ،برای ایجاد دادههای آزمون جدید
استفاده خواهیم کرد .از آنجاییکه مدل روی دادههای متنی
آموزش میبیند ،صرفاً قادر به تولید دادههای متنی است که
مطلوب نیست .در نتیجه پس از تولید و فاز داده آزمون متنی ،در
مرحله بعدی ،قسمتهای دودویی را که قبالً تفکیک و ذخیره
کرده بودیم ،با روش مبتنی بر جابهجایی فاز و بازتولید کرده،
سپس به داده آزمون متنی تزریق مینماییم .توکن دودویی ،مکان
تزریق دادههای دودویی در داخل داده آزمون متنی را ،بهشکل
احتمالی ،برای ما مشخص میسازد .بدین ترتیب یک روش
ترکیبی برای تولید دادههای آزمون حاصل میگردد که دادههای
متنی را با روش مبتنی بر تولید ،براساس یک مدل مولد ،تولید
کرده و دادههای دودویی را با روش مبتنی بر جابهجایی ،براساس
تصادف ،تولید کرده و در نهایت هر دو قسمت را ترکیب میکند.
علّت تفکیک اولیه دادههای متنی و دودویی از یکدیگر ،در
این روش ،دشواری یادگیری قسمتهایی دودویی فایل است.
قسمتهای دودویی ،معموالً در سطح بیت تفسیر میشوند،
برخالف قسمتهای متنی که در سطح بایت (کاراکتر) بهکار
گرفته میشوند .یادگیری وابستگیهای بین بیتها در قسمتهای
دودویی ،با مدلهای ژرف امیدبخش نبود .در واقع هنگامی که
ورودی و خروجی مدل زبانی را در سطح بیت تعریف کردیم،
شبکه بهخوبی آموزش ندید و همگرا نشد .یعنی قادر به تولید یک
توالی معنادار از بیتها نبود که در نتیجه نمیتوان دادههای
آزمون دودویی مناسب از این طریق تولید کرد .از طرفی
روشهای مبتنی بر جهش در آزمون فازی ساختارهای دودویی
ساده ،بسیار مؤثر واقع شدهاند [ .]6-2بنابراین ،ایده یک روش
ترکیبی میتواند برای ساختارهای پیچیده مناسبتر باشد .در
مرحله پایانی روش پیشنهادی ،آزمون نرمافزار ،با استفاده از
دادههای آزمون تولیدی ،صورت میپذیرد.

 .2-3مدل

ترکیب داده آزمون متنی و دودویی
اعمال آزمون فازی با دادههای آزمون تولیدی
جمعآوری نتای
پایان
شکل ( :)3مراحل روش پیشنهادی

1- Binary Token

برای ایجاد مدلهای زبانی در اینجا دو مدل با معماری مختلف بر
مبنای  RNNمیسازیم .در هسته عصبهای  RNNهر دو مدل از
سلول  ]11[ LSTM2استفاده میکنیم که قابلیت یادگیری
توالیهای با طول زیاد را دارد .مدل اول  LSTMیکسویه نام دارد
که معماری آن مشابه شکل ( )1است .مدل دوم  LSTMدوسویه
است LSTM .دوسویه توالی ورودی را به دو صورت روبهجلو و
روبهعقب میبیند .این مدل از دو  LSTMیکسویه تشکیل شده
است .یکی از آنها توالی را از چپ به راست پردازش میکند و

2- Long Short-Term Memory
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دیگری از راست به چپ .در نتیجه هر گذرجلو  LSTMدو
خروجی خواهد داشت .معموالً از یک تابع برای ادغام هریک از
خروجیها استفاده میشود .تابع ادغام میتواند هر تابعی که قادر
به ترکیب دو بردار با طولهای یکسان است ،درنظر گرفته شود؛ از
جمله :جمع ،ضرب و الحاق .ما از تابع جمع برای مدل پیشنهادی
خود استفاده میکنیم که درایههای نظیر به نظیر هریک از
بردارهای خروجی را با یکدیگر جمع میزند.
عالوهبر نوع مدل ،برای LSTMهای یکسویه مدلهایی با
تعداد عصبهای متفاوت و نیز تعداد الیههای پنهان متفاوت را
ساختهایم .هدف از این کار مشاهده تأثیر مدلهای با پیچیدگی
مختلف در یادگیری ساختار فایل و تولید دادههای آزمون و
آزمایش این فرضیه است که آیا مدلهای پیچیدهتر ،مدلهای
سادهتر را شکست میدهند یعنی موفق به افزایش پوشش کد و
یا شناسایی خطاهای بیشتری میشوند یا خیر .جدول (،)1
مدلهای طراحی شده برای استفاده در آزمایشها و مشخصههای
هریک را نشان میدهد .یکی از مهمترین مشخصهها تعداد
پارامترهای هر مدل است که پیچیدگی آن را مشخص میکند.

 .1-2-3آموزش مدل
فرایند آموزش همه مدلهای جدول ( )1یکسان است .در واقع
برای آموزش هر مدل تنها نیاز داریم که ورودی و خروجی شبکه
عصبی ژرف را مشخص نماییم .پس از استخراج مجموعه داده
اولیه که حاوی یک پیکره متوالی از کاراکترهای دربردارنده قالب
فایل است ،آن را به مجموعههای آموزش ،آزمون و ارزیابی تقسیم
میکنیم .چون خروجی مدل مولد در هربار اجرا یک توالی خواهد
بود ،طول توالیهای مجموعه داده معیار مناسبی برای
تقسیمبندی آن به مجموعههای سهگانه یاد شده است به نحوی
که هر مجموعه توزیع یکسانی از فراوانی طولهای مختلف باشد.
از مجموعههای آموزش و ارزیابی در هنگام آموزش مدل و از
مجموعه آزمون در هنگام تولید دادههای جدید از روی مدل،
استفاده خواهیم کرد .جداسازی مجموعه آزمون در روش
پیشنهادی ما ،یکی از ایدههای نو بهشمار میرود که ارزیابی بهتر
مدلهای یادگیری را فراهم میآورد .هر مجموعه بدین ترتیب
حاوی تعدادی فایل است و هر فایل یک توالی از کاراکترهای
 ASCIIاست .شروع و پایان هریک از این توالیها پیش از فرایند
آموزش ،با توکنهای شروع و پایان که نشانههای مجزایی هستند
برچسبگذاری میشود .بسیاری از قالبهای فایل چنین
توکنهایی بهعنوان بخشی از ساختار خود دارند .برای مثال
فایلهای  XML ،HTMLو  ،PHPچنین هستند.

بهمنظور آموزش هر مدل چند به یک و ایجاد یک مدل زبانی
عصبی ،ابتدا با الحاق محتوای فایلهای مجموعه آموزش ،یک
ایجاد
توالی بزرگ از کاراکترها بهشکل
میکنیم .سپس این توالی را به تعدادی توالی ورودی کوچکتر با
طول ثابت  dمیشکنیم طوری که iامین توالی ورودی برابر است
با:

()9
در رابطه ( S[l..u] ،)9برشی از توالی  Sبین شاخصهای  lو
بوده و  jگام پرش است که میزان پرش به جلو در انتخاب توالی
ورودی بعدی از توالی اصلی را نشان میدهد .گفتیم شبکه عصبی
در حالت بانظارت آموزش میبیند؛ یعنی ،برای هر ورودی یک
برچسب خروجی نیاز است .در اینجا کاراکتر بعدی ،که هدف
پیشبینی آن است ،را بهعنوان برچسب برای هر توالی ورودی
نسبت میدهیم .بنابراین ،برچسب خروجی برای  iامین توالی
ورودی برابر خواهد بود با:
u

دول ( :)1مدلهای یادگیری ژرف طراحی شده و مشخصههای آنها.
شماره
مدل

نوع مدل

تعداد
الیه(ها)ی
پنهان

تعداد
عصب(ها) در
هر الیه

تعداد
پارامترها

1

Unidirectional
LSTM

1

112

119524

1

Unidirectional
LSTM

1

112

192656

9

Unidirectional
LSTM

1

156

293464

4

Bidirectional
LSTM

1

112

461356

()2
پس از تولید همه نمونههای آموزشی و برچسبهای متناظر
آنها ،مدل بهصورت انتهابهانتها 1آموزش داده میشود؛ یعنی
ویژگیها از دادههای خام بیرون کشیده میشوند .در این حالت
مدل ایجاد شده ،قادر به پیشبینی احتمال شرطی
( خواهد بود .شکل ( ،)4یک
|
فایل  HTMLو سهتوالی آموزشی اول تولید شده برای آن ،توسط
الگوریتم شرح داده شده در باال را به همراه موقعیت قرارگیری
آنها در شبکه نشان میدهد .توالی ورودی کلی در این مثال ،همه
1- End-to-End

نشریه علمی «پدافند الکترونیکی و سایبری»؛ سال هشتم ،شماره  ،1بهار 1311

2
کاراکترهای فایل  HTMLو پارامترهای  dو  jبهترتیب برابر  9و
 1قرار داده شدهاند .در هر مرحله یک توالی برای آموزش به
شبکه داده میشود.
m

><html
><body
><h1>Data</h1
></body
></html

V
W

W

U

U

U

t

h

<
(آ ) یک فایل

(ب ) توالی آموزشی اول

HTML

l

>

V

V

W

W

W

W

U

U

U

U

U

U

l

m

t

m

t

h

(ت ) توالی آموزشی سوم

( ) توالی آموزشی دوم

شکل ( :)4نحوه آموزش مدلهای چندبهیک پیشنهادی

 .2-2-3تولید دادههای آزمون دید
پس از اتمام فرایند آموزش ،مدل برای تولید دادههای جدید مورد
پرسوجو قرار میگیرد .در این مرحله ابتدا یک پیشوند ثابت از
کاراکترهای شروع کننده یک توالی از فایلهای مجموعه آزمون به
طول  ،dکه توکن شروع در ابتدای آن است ،به شبکه خورانده
میشود .شبکه توزیع احتمالی کاراکتر d+1ام را بهعنوان خروجی
تولید میکند که شامل یک بردار از مقادیر احتمالهای تمام
کاراکترهای دیده شده هنگام آموزش است .سپس یک کاراکتر از
این توزیع احتمالی ،انتخاب شده و به پیشوند ورودی الحاق
میگردد .در این حالت طول پیشوند  d+1است .در مرحله بعد
سمت چپترین کاراکتر پیشوند حذف شده و  dکاراکتر باقی
مانده دومرتبه به شبکه داده میشود تا توزیع احتمالی کاراکتر
 d+2حاصل شود .این روند تا زمان تولید توکن پایانی که
خاتمهیافتن یک توالی را پیشبینی میکند ،ادامه خواهد داشت.
در روش یادگیری و فاز [ ]2سه راهبرد حریصانه،
نمونهبرداری 1و نمونهبرداری -فاصله ،برای تولید داده جدید از
توزیع احتمالی پیشبینی شده توسط مدل ،معرفی شده است در
اینجا ما از راهبرد دوم یعنی نمونهبرداری که روشی مرسوم برای
تولید داده از یک توزیع آماری است ،استفاده میکنیم؛ یعنی
هربار از توزیع احتمالی پیشبینی شده به عنوان یک توزیع
چندجملهای ،نمونهبرداری مینماییم .برخالف روش یادگیری و
فاز ،چون پیشوندهای ما متفاوت است (هر بار از مجموعه آزمون

1- Sampling

انتخاب میگردد) ،میتوانیم از راهبرد حریصانه نیز استفاده کنیم.
در هر دو حاالت تنوع دادههای تولید شده نسبت به روش
یادگیری و فاز بیشتر خواهد بود.

 .3-3الگوریتم فاز عصبی
هنگامی که دادههای آزمون را با استفاده از مدلهای جدول ( )1و
راهبردهای معرفی شده در بخش  1-1-9تولید می کنیم یک
تنوع ذاتی در دادهها وجود خواهد داشت و در هر صورت دادههای
آزمون جدید محسوب میشوند .اما همانطور که در ابتدای بخش
 9اشاره کردیم ،اهداف یادگیری و آزمون فازی قالب فایل در تضاد
با یکدیگر هستند .هدف الگوریتم یادگیری ایجاد دادههای
خوششکل 2است که بتواند از تجزیهگر اولیه عبور و مسیرهای
عمیق را اجرا کند و هدف آزمون فازی بدشکل کردن ورودی
است بهنحوی که تجزیهگر و دیگر قسمتهای کد اجرا شده را به
حالت خرابی ببرد .در این بخش ،ما الگوریتم فاز عصبی را با
هـدف ایجاد یک مصالحه بین دو هدف قبلی و تولید نهایی داده
آزمون مناسب برای یک فازر قالب فایل ،معرفی میکنیم.
گفتیم فاز کردن داده آزمون همزمان با تولید آن از روی مدل
صورت میگیرد و مرحله مجزایی نیست .الگوریتم پیشنهادی ما
با نام فاز عصبی ،در شکل ( )5نشان داده شده است .این الگوریتم
بهعنوان ورودی مدل آموزش داده شده  ،Mپیشوند شروع توالی P
(حاوی توکن شروع) ،نرخ فاز  ،FRتوکن پایان  ETو توکن
دودویی  BTرا پذیرفته و داده آزمون  TDرا بهعنوان خروجی باز
میگردانند .در یک حلقه تکرار هر بار از مدل نمونهبرداری شده و
یک نشانه از داده آزمون تولید میشود .حلقه اصلی الگوریتم ،تا
زمانی که  ETتولید نشده باشد ،ادامه مییابد .چنانچه طول
توالی تولید شده از یک حد آستانه  MaxLenبیشتر شد ولی ET
کماکان تولید نشده باشد ،آنگاه  ETبهصورت خودکار به انتهای
 TDاضافه میشود تا الگوریتم از حلقه تکرار بیرون آید.
بدینترتیب مطمئن میشویم که الگوریتم همواره خاتمه خواهد
یافت.
در هر تکرار پس از نمونهبرداری احتمال کاراکتر نمونهبرداری
شده با یک حد آستانه  βمقایسه میشود .چنانچه این احتمال
بزرگتر از  βبود ،بدین مفهوم است که کاراکتر فعلی در این
موقعیت بارها تکرار شده و لذا بخشی از قالب فایل است .در این
حالت کاراکتر پیشبینیشده توسط مدل با کم احتمالترین
کاراکتر ،با هدف بدشکلسازی آن ،جایگزین میشود .البته
جایگزین شدن برای همه کاراکترهای قالب اتفاق نمیافتد و فقط
در حالتی رخ میدهد که عدد  p_fuzzکه از یک توزیع تصادفی
2- Well-Formed

1

تولید خودکار داده آزمون در فازرهای قالب فایل؛ مرتضی ذاکری نصرآبادی و سعید پارسا

یکنواخت انتخاب میشود از عدد  FRکه توسط آزمونگر تعیین
گردیده است ،کوچکتر باشد .به این ترتیب آزمونگر روی درصد و
شدت کارکترهای فاز شده کنترل خواهد داشت .پیش از خروج از
حلقه تکرار یا بازگشت به ابتدای آن کاراکتر تولید شده به داده
آزمون اضافه میشود .همچنین کاراکتر اولیه صرفنظر از اینکه
تغییر یافته باشد یا خیر ،به پیشوند اضافه میشود و پیشوند را
بروزرسانی میکند .چون نمیخواهیم مدل از فاز کردن کاراکترها
آگاهی داشته باشد ،آن را به پیشوند انتشار نمیدهیم؛ زیرا ،هدف
ما فاز تنها یک کاراکتر است و با انتشار فاز به پیشوند ،ممکن
است که مدل کامالً گمراه شود .همچنین در آخرین دستور حلقه
بررسی میشود که طول  TDاز یک عدد تصادفی  MaxLenبیشتر
نباشد .در غیر این صورت الگوریتم نتوانسته است تا بدین جای
کار  ETرا پیشبینی کند که آن را بهصورت دستی به  TDاضافه
کرده و از حلقه بیرون میآییم.

پس از خروج از حلقه  ،whileدر صورتی که مدل حضور یک
داده دودویی در  TDرا پیشبینی کرده باشد؛ یعنی نشانه خاص
 BTدر توالی  TDیافت شود (خط  ،)19ابتدا یک قسمت دودویی
از قسمتهای قبالً ذخیره شده ،جایگزین  BTشده (خط  )12و
سپس این بخش با روشهای جابهجایی تصادفی یا هر روش
دلخواه دیگر ،بهصورت مجزا فاز میشود (خط  )11و در نهایت
داده آزمون نهایی توسط الگوریتم بازگردانیده میشود (خط .)11
همانطور که قبالً هم اشاره شد ،برای قالبهای فایل ساده مثل
( jpegقالب رای عکس) و بهطور کلی دادههای دودویی روشهای
جابهجایی مناسبتر به نظر میرسد [.]6-2
الگوریتم فاز عصبی در نگاه اول مشابه با الگوریتم یادگیری و
فاز [ ]2است .اما چندین تفاوت و بهبود مهم دارد که عبارتند از:


الگوریتم تضمین میکند که همواره پایان یابد .درعینحال
قادر است تا دادههای آزمونی با طول متغیر را تولید نماید.



پرس وجوی مدل هربار با یک پیشوند متفاوت صورت
میگیرد که منجربه تنوع بیشتر دادههای آزمون تولیدی
میگردد.



عملیات فاز در پیشبینیهای بعدی مدل و درهم ریختگی
کنترل نشده داده آزمون ،تأثیر گذار نیست.
ایده ما برای فاز در سطح کاراکتری با احتمال بیشتر از  ،βاین

است که در اغلب مواقع یک تغییر کوچک ،مثالً تغییر یک بایت
در قسمتی که قالب فایل را بیان میکند سبب گمراهشدن
تجزیهگر فایل میشود .حد آستانه  MexLenکه بیشینه طول داده
آزمون تولیدی را در الگوریتم شکل ( )5مشخص میکند نیز با
یک عدد صحیح تصادفی در بازهی [ (a,bتعیین میگردد.

 .4-3پیادهسازی
برای پیشپردازش و تفکیک قسمتهای متنی و دودویی فایل
 PDFاسکریپتهایی به زبان پایتون نوشته شد .برای پیادهسازی
مدلهای یادگیری ژرف از کتابخانه سطح باالی یادگیری ژرف
 ]93[ Kerasبر روی بستر  ]91[ Tensorflowاستفاده کردیم .در
آموزش مدلها نیز تابع خطای آنتروپی متقاطع 1و بهینهساز
 ]91[ Adamرا بهکار بردیم .هدف این مقاله ارائه یک روش تولید
خودکار داده آزمون است .اما تولید داده آزمون بهتنهایی کافی
نیست و برای ارزیابی الزم است تا یک فازر قالب فایل با همه
پیمانههای شکل ( )1در اختیار داشته باشیم .برای این منظور نیاز

شکل ( :)5الگوریتم فاز عصبی .تولید ترکیبی و بدشکلسازی همزمان
دادههای آزمون از روی مدلهای زبانی عصبی.

1- Cross Entropy
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به دو پیمانه تزریقکننده مورد آزمون و پایش  SUTنیز داریم.
اغلب نرمافزارهایی که یک فایل را بهعنوان ورودی میپذیرند یک
واسط خط فرمان نیز دارند که میتوان از این طریق یک فایل را
به آنها داد.

نحوه تغییر آنها با گذشت زمان که توسط تابع هدف
بهدست میآید.


پیشبینی نشانه بعدی توالی داده شده .معیار سرگشتگی
از رابطه  6قابل محاسبه است.

برای پایش هم ابزارهای مستقلی وجود دارد که میتوان از
آنها استفاده کرد .فازر پیشنهادی از ابزار

Application Verifier

سرگشتگی :برای ارزیابی میزان خوب بودن مدل زبانی در



پوشش کد :تعداد خطو

برنامه و نیز تعداد بلوکهای

[ ]99مایکروسافت برای پایش  SUTاستفاده میکند.

اولیهای که اجرا شدهاند ،شمارش میشود .با داشتن کل

 Application Verifierفایل اجرایی  SUTرا میگیرد و در هر بار

خطو

و بلوکهای اولیه درصد پوشش کد نیز قابل

اجرای آن ،یک فایل حاوی وقایع را با یک شماره ترتیبی ثبت

محاسبه است .برای یک مجموعه آزمون ،یعنی چندین بار

میکند .در صورتی که برنامه دچار خطای زمانِ اجرا (شامل یکی

اجرای متوالی  SUTپوشش کد عبارت خواهد بود از

از انواع خطاهای فساد حافظه ،دسترسی غیرمجاز و غیره) شود،

اجتماع پوشش کد تکتک هریک از اجراها.

نوع خطا در این فایل ثبت و ضبط میگردد .همچنین برای
اندازهگیری پوشش کد از ابزار  VSPerfMonدر محیط توسعه
مجتمع ویژوال استادیو ،استفاده کردیم که قادر به گزارش پوشش
کد در سطح دستورات و بلوکهای پایه است.



خطا و آسیبپذیری :خطاهای گزارششده از  SUTتوسط
ابزار پایش .]99[ Application Verifier

 .2-4مجموعه داده
برای یادگیری آماری ساختار اشیای فایل  PDFپیکره بزرگی از

 .4ارزیابی روش پیشنهادی

فایلهای  PDFرا جمعآوری کردیم .چنین پیکرهای از قبل وجود

ما روش پیشنهادی خود را روی قالب فایل  ]14[ PDFبهعنوان

نداشت .بخشی از این پیکره شامل مجموعه دادههای آزمون

یک قالب فایل با ساختار پیچیده و ترکیبی و نرمافزار متنباز و

مرورگر وب  ]94[ Mozillaاست .بخش دیگری از آن PDFهای

رایگان  ]15[ MuPDFمورد ارزیابی قرار دادیم MuPDF .مجموعه

استفاده شده در فازرهای مثل  ]9[ AFLاست و باألخره بخشی

غنی از کتابخانههاAPI ،ها و ابزارهای کاربردی برای کار با

نیز از طریق وب جمعآوری شد بهنحوی که تنوع خوبی از لحاظ

فایلهای  PDFاست .فایل  PDFساختار پیچیدهای دارد.

اندازه و محتوا داشته باشند .از این فایلها بیش از  533هزار شئ

مشخصات کامل این فایل در [ ]14آمده است .بخش عمده

دادهای با طولهای گوناگون استخراج شد که به عنوان مجموعه

فایلهای  PDFرا اشیای دادهای تشکیل میدهند که ساختار آنها

داده جهت یادگیری ساختار اشیای دادهای در نظر گرفته شدهاند.

متنی است .لذا ما ساختار این اشیاء را مورد یادگیری و سپس

بخشهای دودویی این اشیاء که نماینده تصاویر در فایل

تولید خودکار قرار دادهایم .در این بخش به تشریح معیارهای

هستند ،با توکن ( streamنمایانگر توکن دودویی در الگوریتم

ارزیابی ،چیدمان آزمایشها ،یافتههای حاصل و نتیجهگیری از

شکل ( ،))5جایگزین شدند.

آنها میپردازیم.

 .3-4انتخاب فایلهای میزبان

PDF

 .1-4معیارهای ارزیابی

در روش پیشنهادی اشیای  PDFرا استخراج ،یادگیری و تولید

در تولید داده آزمون به روش یادگیری ژرف تعداد زیادی پارامتر

میکنیم اما  MuPDFیا هر PDFخوان دیگری فایلهای کامل

وجود دارد که میتوان تأثیر آنها را در فرایند آزمون فازی سنجید.

 PDFرا بهعنوان ورودی میپذیرد .به همین دلیل الزم است تا

مهمترین هدف در فرایند آزمون فازی ،همانطور که قبالً هم

اشیای تولید شده را به یک فایل تبدیل کنیم .برای این منظور

اشاره شد ،یافتن خطا در  SUTاست .هدف مهم بعدی افزایش

اشیای جدید را با استفاده از سازوکار بهروزرسانی افزایشی []14

میزان پوشش در راستای نیل به هدف اول است .هدف دیگر که

به یک فایل معتبر از پیش موجود ،که آن را میزبان مینامیم،

مختص به این روش است یادگیری هر چه بهتر ساختار فایل

اضافه میکنیم .بهروزرسانی افزایشی روشی استاندارد برای تغییر

ورودی است .براساس اهداف اشاره شده ،معیارهای ارزیابی زیر را

اشیای  PDFاست که در مستندات آن آمده است .در نتیجه یک

در آزمایشهای خود در این بخش لحاظ کردهایم:


فایل  PDFجدید در اختیار خواهیم داشت که ساختار آن معتبر

خطا و دقت مدلهای یادگیری ژرف :شامل خطا و دقت

بوده و برخی اشیای آن بازنویسی شدهاند .برای فایلهای میزبان

هر مدل روی مجموعههای آموزش و ارزیابی ،میزان و

ما سه فایل از پیکره فایلهای جمعآوری شده ،به ترتیب با

11

تولید خودکار داده آزمون در فازرهای قالب فایل؛ مرتضی ذاکری نصرآبادی و سعید پارسا

کد ( )host2_minو پوشش کد میانگین ( )host3_avgرا انتخاب

3

کردیم .هدف از این کار بررسی تأثیر روش پیشنهادی بر بهبود

2

میزان پوشش کد در فایلهای با اختالف پوشش کد زیاد و سپس

1

Loss

بیشترین میزان پوشش کد ( ،)host1_maxکمترین میزان پوشش

4

0

انجام آزمون فازی براساس بهترین میزبان است.

60

40

Epoch

در تولید داده آزمون ،اشیای جدید را به دو صورت به
فایلهای میزبان اضافه میکنیم -1 :اضافه کردن و بروزرسانی یک

model_laf

شیء ( -1 ،1)SOUاضافه کردن و بروزرسانی چندین شئ
( .2)MOUهدف بررسی این فرضیه است که آیا تغییر بیشتر

20

0

model2

شکل ( :)2نمودار میزان تغییر خطای مدلهای  1و  lafدر دورههای 1

ساختار فایل پوشش کد بیشتری را نتیجه میدهد یا خیر

تا .53

مشاهدهها:

 .4-4سرگشتگی ،خطا و دقت مدلها
جدول ( )1سرگشتگی ،خطا و دقت مدلهای چهارگانه پیشنهادی



سرگشتگی و خطای همه مدلهای پیشنهادی از مدل

laf

و مدل یادگیری و فاز را بعد از گذشت  53دوره ،روی

کمتر و دقت آنها از  lafبیشتر است .یعنی مدل زبانی

مجموعههای آموزش و ارزیابی نشان میدهد .خطا و دقت توسط

عصبی از مدل کدگذار-کدگشا [ ]13 ،1بهتر عمل کرده

 Kerasبرای هر مدل حساب شدهاند .در ردیفهای سرگشتگی و

است.

خطا کمترین مقدار و در ردیفهای دقت بیشترین مقدار هر



بیشترین دقت در بین تمامی مدلها مربو

به مدل 4

ردیف پررنگ شدهاند .همچنین شکل ( )6روند تغییرات خطا در

است .مدل  LSTM ،4دوسویه است .این مدل هنگام

فرایند آموزش را برای مدل  1و مدل  lafنشان میدهد .مدل 1

آموزش عالوهبر کاراکترهای قبلی ،کاراکترهای بعدی را

در این نمودار بهاین دلیل انتخاب گردیده که بیشترین میزان

نیز در نظر میگیرد .بنابراین ،توانسته است بـه دقت

شباهت را از لحاظ معماری و مقادیر اَبرپارامترها با مدل  lafدارد.

بیشتر و در نتیجه سرگشتگی کمتری دست یابد.

دول ( .)2ارزیابی مدلهای یادگیری ژرف .اعداد بدون واحد
هستند و بهترین عدد در هر سطر پررنگ شده است.



در شکل ( ،)6منحنی خطای مدل  1در همه دورهها ،از
منحنی خطای مدل  lafپایینتر است که نشان میدهد
آموزش مدل بهتر و سریعتر است.

معیار  /مدل

1

1

9

4

]1[ laf

سرگشتگی

1/443

1/911

1/335

1/953

1/269

بیشینه دقت
آموزش

3/226

3/131

3/219

0/101

3/213

بیشینه دقت
ارزیابی

3/224

3/215

3/134

0/105

3/233

کمینه خطای
آموزش

3/959

3/112

3/914

0/272

3/619

کمینه خطای
ارزیابی

3/965

3/993

0/281

3/933

3/914

 .5-4پوشش کد مدلها
برای مقایسه پوشش کد با روش یادگیری و فاز [ ]2ابتدا مدل
کدگذار-گشای پیادهسازی شده را  53دوره آموزش دادیم .سپس
 1333فایل  ]14[ PDFرا با این مدل تولید و پوشش کد مجموع
آنها را اندازهگیری کردیم .چون راهبرد نمونهبرداری برای مدل
مذکور نیز بهترین روش گزارش شده است ،ما نیز از نمونهبرداری
برای تولید دادهها با این مدل استفاده کردهایم .همین کار را
توسط  4مدل پیشنهادی خود نیز انجام دادیم .در نهایت دو
حالت  SOUو  MOUرا بهصورت مجزا مورد ارزیابی و مقایسه قرار
دادیم .نتای در شکل ( )9نشان داده شده است.

1- Single Object Update
2- Multiple Object Update
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مشاهدهها:


در حالت  SOUو برای  host1_maxهمه مدلهای
پیشنهادی پوشش کد باالتری داشتهاند .در همین حالت
دو میزبان دیگر اختالف پوشش کد ناچیز بوده است .اما
در حالت اجتماع پوشش کدها یعنی  host123مدلهای
پیشنهادی بهتر ظاهر شدهاند که نشان میدهد هر مدل
برای هر میزبان مجموعه دستورات متفاوتی را اجرا کرده
است.



در حالت  MOUمدلهای پیشنهادی ما با اختالف بهتر
هستند .این نشان میدهد که تغییر بیشتر فایلهای
میزبان به افزایش پوشش کد ،در تعداد داده آزمون



مساوی ،میانجامد .بنابراین ،حالت  MOUرا برای انجام
آزمون فازی توصیه میکنیم.

در هر دو حالت اختالف بین پوشش کد مدلها برای
 host2_minکمتر و برای  host1_maxبیشتر بهچشم
میخورد .این امر نشان میدهد که انتخاب فایل میزبان
در مواردی که نیاز به آن هست ،مانند فایل  PDFکه
ساختار پیچیدهای دارد و یادگیری کامل آن بهآسانی
محقق نمیشود ،بسیار حائز اهمیت است و تأثیر
چشمگیری روی ارتقاء پوشش کد دارد .این انتخاب
نبایست تصادفی انجام شود ،چون دیدیم افزایش پوشش
کد رابطه مستقیمی با پوشش کد فایل میزبان دارد.
بنابراین ،فایل میزبان با پوشش کد بیشتر را برای انجام
آزمون فازی توصیه میکنیم.
در نهایت مشاهده میشود که مدل  1توانسته است به
پوشش کد بیشتری دست یابد؛ لذا ،آن را برای تولید داده
آزمون در آزمون فازی  ]15[ MuPDFانتخاب میکنیم..

شکل ( .)7نمودار پوشش کد مدلهای مختلف در مقایسه با مدل  lafبرحسب میزبانها در دو حالت  SOUو host123 .MOUاجتماع پوشش کد سه میزبان
را نشان میدهد.

 .2-4آزمون فازی عصبی

مختلف در جدول ( )4آمده است .در جدول ( )5نیز اختالف

در این آزمایش نرمافزار  ]15[ MuPDFرا مورد آزمون فازی قرار

پوشش کد الگوریتم پیشنهادی با هریک از الگوریتمهای دیگر

دادیم .برای این منظور الگوریتمهای فاز عصـبی را که در بخش

جدول ( )4و نیز با فازر قالب فایل  ]9[ AFLذکر شده است.

 9-1-9معرفی کرده بودیم ،پیادهسازی و با استفاده از آن تعداد

مشاهدهها:

 13,333فایل  PDFمجزا را تولید کردیم .جدول ( ،)9مشخصات

 الگوریتم فاز عصبی پوشش کد بهتری نسبت به الگوریتم

مقادیر هریک از ورودیها و ثابتهای بهکار برده شده در الگوریتم

ارائه شده در [ ]2داشته است که نشان از عملکرد بهتر

فاز عصبی را در آزمایش انجام شده نشان میدهد .ما همچنین

مدلهای پیشنهادی در یادگیری ساختار فایل و نیز عملکرد

آزمون فازی را با فازر  ]19[ FileFuzzکه یک فازر قالب فایل

بهتر الگوریتم پیشنهادی در فاز کردن دادههای آزمون دارد.

تصادفی است و نیز با الگوریتم ارائه شده در [ ،]2انجام داده و

 روش ترکیبی ارائه شده توسط الگوریتم فاز عصبی نسبت به

پوشش کد را اندازهگیری کردیم .درضمن در همه آزمایشها ،از

فازر  ]9[ AFLهم بهتر است که نشان میدهد برای

 host1_maxبهعنوان میزبان همچنین بهعنوان دانه اولیه برای

ساختارهای پیچیده استفاده از تولید مبتنی بر گرامر منجربه

روش تصادفی استفاده شد .نتای حاصل از پوشش کد روشهای

افزایش پوشش کد میشوند.

19

تولید خودکار داده آزمون در فازرهای قالب فایل؛ مرتضی ذاکری نصرآبادی و سعید پارسا

 بهوضوح میتوان برتری روشهای هوشمند تولید داده آزمون
را نسبت به روشهای تصادفی مشاهده کرد .پوشش کد
الگوریتم فاز عصبی بیش از  9برابر الگوریتم فاز تصادفی
یعنی  ]19[ FileFuzzاست.
دول ( :)3تنظیمات و مقادیر ورودیها و ثابتهای الگوریتم فاز
عصبی

 .5نتیجهگیری

پارامتر

مقدار

Learnt model M

1

Sequence prefix P

انتخاب تصادفی از مجموعه
آزمون

Fuzzing rate FR

3/1

End token ET

endobj

Binary token BT

stream

)(a, b

()453, 553

β

3/15

دول ( :)4پوشش کد حاصل از آزمون فازی  MuPDFبا
الگوریتمهای مختلف.
الگوریتم  /معیار

پوشش بلوک
پایه

درصد

NeuralFuzz

11259

12/49

]2[ SampleFuzz

13159

19/13

9596

6/19

)RandomFuzz (FileFuzz

[]19

سخت خواهد بود .از طرفی  MuPDFنرمافزاری تحت توسعه فعال
و جامعه توسعهدهنده و کاربری بزرگی است که سبب میشود تا
از کیفیت خوبی برخوردار باشد .با این حال الگوریتم فاز عصبی
چندین مورد استفاده از توابع ناامن را شناسایی کرد که
 Application Verifierآنها را درقالب هشدارهای امنیتی اعالم
کرده است.

مولد داده آزمون ،مهمترین پیمانه در فازرها است .ایجاد یک
روش برای تولید خودکار دادههای آزمون که در نرمافزارهای
پیچیده به پوشش کد باالیی دست یابد ،برای یافتن خطاها ،امری
ضروری است .در این مقاله روشی بر مبنای مدلهای زبانی عصبی
و یادگیری ژرف برای یادگیری خودکار ساختار فایل ارائه شد.
نتای ارزیابیها بهبود پوشش کد و دقت مدلهای پیشنهادی
نسبت به روشهایی مثل الگوریتمهای تکاملی و تصادفی را تأیید
میکنند .برای اثبات درستی روش پیشنهادی ما قالب فایل PDF
[ ]14را که یک قالب فایل ترکیبی و بسیار پیچیده است مورد
یادگیری و سپس از آن برای تولید فایلهای  PDFجدید و آزمون
فازی نرمافزار شناخته شده  ]15[ MuPDFاستفاده کردیم .افزون
بر این نتیجهگیری کلی آزمایشهای مختلف ما چندین واقعیت
تجربی دیگر را مشخص میکند که مهمترین آنها عبارتند از:




دول ( :)5میزان بهبود پوشش کد آزمون فازی ( MuPDFبر حسب
درصد) با الگوریتم فاز عصبی در مقایسه با الگوریتمهای دیگر.
الگوریتم موجود  /الگوریتم پیشنهادی

NeuralFuzz

]2[ SampleFuzz

+1/99

]9[ AFL

+6/23

)]19[ RandomFuzz (FileFuzz

+11/16





 .7-4خطا و آسیبپذیری
در بررسی گزارشهای تولید شده توسط
[ ،]99پس از هر آزمون ،خطای حافظه مشاهده نکردیم .باتوجه
بهاینکه ما نسخه نهایی نرمافزار  ]15[ MuPDFرا مورد آزمایش
قرار دادیم ،تصور میشود که بیشتر خطاهای آن در نسخههای
آزمایشی برطرف شده باشد و در نتیجه پیدا کردن خطای جدید
Application Verifier

روشهای ترکیبی تولید داده آزمون مانند الگوریتمهای
فاز عصبی ،که بخشهای دودویی را نیز در فرایند آزمون
فازی شرکت میدهند منجربه پوشش کد بیشتری
میشوند.
مدلهای یادگیری ژرف سادهتر مانند مدل  ،1در میان
مدلهای پیشنهادی ،مدلهای پیچیدهتر مثل مدل
کدگذار-کدگشا [ ]13 ،1و مدل  LSTMدوسویه را در
معیار پوشش کد شکست میدهند .زمینه نتیجهگیری
مشابهی در همین زمینه ،در [ ]16گزارش شده است.
فایلهای PDFای که پوشش کد بیشتری دارند ،هنگام
تغییر از طریق بروزرسانی افزایشی نیز اختالف پوشش کد
بیشتری نسبت به دیگر فایلها فراهم میکنند.
تغییر هرچه بیشتر ساختار فایل ضمن پیروی از چارچوب
گرامری آن ،پوشش کد بیشتری ایجاد میکند ،که امکان
کشف خطاها و آسیبپذیریهای احتمالی را افزایش
میدهد.

چندین کار مرتبط برای آینده مدنظر هستند؛ از جمله
استفاده از دیگر مدلهای یادگیری ژرف مانند  ]95[ GANکه
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 همچنین استفاده از روش.نوع جدیدی از مدلهای مولد هستند
پیشنهادی در فازرهای دیگر مانند آزمون فازی پروتکلهای شبکه
 فازر پیشنهادی در این مقاله دارای حلقه.جالب بهنظر میرسد
بازخورد نیست و در نتیجه از اطالعات زمان اجرا برای تولید داده
آزمونهای بعدی استفاده نمیکند که این محدودیت نیز با
افزودن سازوکار بازخورد و استفاده از دیگر روشهای یادگیری
. قابل حل است،ماشینی مثل یادگیری تقویتی
در نهایت روش پیشنهادی در این مقاله را میتوان نخستین
استفاده از مدلهای زبانی در تولید خودکار دادههای آزمون
، این مدلها پیش از این در وظایف پردازش زبان طبیعی.دانست
مورد استفاده قرار گرفته و در مدلسازی پدیدههای مبتنی بر
 میتوانند در همه، بنابراین. بسیار موفق ظاهر شدهاند،توالی
 در حالت جعبه، بهعنوان مثال.وظایف این طیف استفاده شوند
 از این مدل میتوان،سفید که کد منبع برنامه دردسترس است
] و توابع آسیبپذیر96[ برای کشف توالی فراخوانیهای سیستمی
 برای این منظور. نیز استفاده کرد،مورد استفاده در یک برنامه
الزم است تا یک مجموعه داده از فراخوانیهای سیستمی
.آسیبپذیر در اختیار داشته باشیم
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ABSTRACT
Fuzzing is a dynamic software testing technique. In this technique with repeated generation and injection of
malformed test data to the software under test (SUT), we are looking for the possible errors and
vulnerabilities. Files are significant inputs to most real-world applications. Many of test data which are
generated for fuzzing such programs are rejected by the parser because they are not in the acceptable
format and this results in a low code coverage in the process of fuzz testing. Using the grammatical
structure of input files to generate test data leads to increase code coverage. However, often, the grammar
extraction is performed manually, which is a time consuming, costly and error-prone task. In this paper, a
new method, based on deep neural language models (NLMs), is proposed for automatically learning the
file structure and then generating and fuzzing test data. Our experiments demonstrate that the data
produced by this method leads to an increase in the code coverage compared to previous test data
generation methods. For MuPDF software, which accepts the PDF complex file format as an input, we
have more than 1.30 to 12 improvement in percent code coverage than both the intelligence and random
methods.
Keywords: Fuzz testing, Test Data, Code Coverage, Recurrent Neural Network, Language Model, Deep
Learning.
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