
معمولی  گیررأی از یک ای نسخه N نویسی برنامهدر  اند.فتهرگ راراند یا در خروجی ماژول قاسازی شدهدج

کدام یک که نیا  دارند، برای تعیینمزایا و معایب خود را  ها یک از تکنیکاز آنجا که هرتوان استفاده کرد.  می

 .داردیق تر است، نیاز به تحلیل دقنظر مناسب برای سیستم مورد

است. احتمال وجود  شامل سه نسخه گوناگون از یک ماژول ایسه نسخه نویسی برنامهیک سیستم  :۴-۷مثال 

10هربه ازای  0.15و  0.1،0.12به ترتیب ی یک، دو و سه ها اشکال در نسخه
 CPUثانیه زمان اجرای   4 4

مستقل از یکدیگر است، قابلیت اطمینان ها کامالً آن متفاوت هستند و خرابی کامالًها که نسخهنای  با فرض است.

10سیستم حاصل به ازای هر 
 گیر،ست؟ فرض کنید قابلیت اطمینان رأیچقدر ا CPU ثانیه زمان اجرای  4 4

10به ازای هر  0.94
 است. CPUثانیه زمان اجرای   4 4

 

 TMRگاه رابطه قابلیت اطمینان ی مختلف مستقل از هم باشد، آنها اگر فرض کنیم خرابی نسخه جواب:

 استفاده شود: ای سه نسخه نویسی برنامهتواند برای قابلیت اطمینان سیستم  می

 

 خواهیم داشت: R1=0.9, R2=0.88, R3=0.85, RV=0.94 با جایگزین کردن

R3-version(4 × 10
4
 s) = 0.901 

 

 تایی -Nگر بررسی-خود نویسی برنامه ۷-3-3

. بررسی با کندکیب میتر ای نسخه N نویسی برنامههای ترمیم را با تایی، بلوک-Nگر بررسی-خود نویسی برنامه

یی از کاربردهای ها شود. مثال میانجام  ها ی پذیرش یا با استفاده از مقایسه جفت ماژولها استفاده از تست

و کامپیوتر کنترل پرواز  ESS-5 سوئیچینگ تلفن تند از: سیستمتایی عبار-Nگربررسی-خود نویسی برنامه

 .A-340رباس ای هواپیمای



نشان داده شده است.  8-7 های پذیرش در شکل تایی با استفاده از تست-Nگر بررسی-خود نویسی برنامهساختار 

با یک مشخصات مشترک توسعه  یکدیگر و مستقل از ATی پذیرش ها ماژول برنامه و تست ی مختلفها نسخه

اند. تفاوت اسازی شده یا در خروجی جای گرفتهدر برنامه ج سخه، یان اختصاصی برای هر یها اند. بررسییافته

ی پذیرش جداگانه برای هر نسخه است. اجرای هر ها ی ترمیم، استفاده از تستها بلوکروش ن تکنیک با ای  اصلی

شود که  می گرفتهای خهروند انجام شود. در هر دو مورد، خروجی از نستواند به صورت ترتیبی یا هم می نسخه

 تست پذیرش را گذرانده باشد و باالترین رتبه را داشته باشد.

 

 ی پذیرشها تایی با استفاده از تست-Nگر خود بررسی نویسی برنامه ۸-۷شكل 

نشان داده شده است. یک مزیت آن  ۹-7تایی با استفاده از مقایسه در شکل -Nگر بررسی-خود نویسی برنامه

شخیص ن است که برای تای  ی پذیرش،ها تایی با استفاده از تست-Nگر بررسی-خود نویسی برنامهنسبت به 

 شود.گیر مستقل از برنامه کاربردی استفاده میاشکال از یک الگوریتم تصمیم

تایی با استفاده از تست پذیرش که در -۵گر  بررسی-خود نویسی برنامهبرای قابلیت اطمینان سیستم  :۵-۷مثال 

ی مختلف، ها فرض کنید که نسخه ید.شوند عبارتی بنویس میروند اجرا ی مختلف به صورت همها آن نسخه



و قابلیت   i{1,2,3,4,5است که }   ، ام i خهرویدادهای مستقل از هم هستند و قابلیت اطمینان نس

 آل هستند.دهای پذیرش،تست  هایاست و بلوک Rsاطمینان سوئیچ، 

کافی است که یک   که سیستم درست کار کندنای  تایی برای-۵گر ود بررسییسی خنودر سیستم برنامه جواب:

اب خرکه همه پنج ماژول نای  احتمال منهای Iورت توان به ص مینسخه کار کند. بنابراین قابلیت اطمینان آن را 

 :داریم باشند، ضربدر قابلیت اطمینان سوئیچ در نظر گرفت و

 

 تایی با استفاده از مقایسه-Nگر  بررسی-خود نویسی برنامه ۹-۷شكل 

 

 گوناگونی در طراحی اهمیت  ۷-3-۴

-ی مختلف یک ماژول نرمها ، تضمین استقالل میان نسخهای ی چند نسخهها ترین موضوع در تکنیکبحرانی

افزاری از طریق گوناگونی در طراحی است. هدف گوناگونی طراحی، حفاظت نرم افزار از داشتن اشکاالت طراحی 



سازی شوند یا از یک زبان الگوریتم یکسان پیاده یکدر صورتی که با ی نرم افزاری ها است. سیستم 1مشترک

توسط همان زبان آزمایش شوند  یابند، یاتیم طراحی توسعه توسط یک  یکسان استفاده کنند یا اگر نویسی برنامه

 پذیر خواهند بود.مقابل اشکاالت طراحی مشترک آسیب در ...،و

ی ها از نسخه حاصل یگانگیزی است. درجه پیچیدسازی گوناگونی طراحی موضوع بحثحال حاضر پیادهدر 

که نای  اتکاء پایین شود، مگر بلیتقاجاد یک سیستم با ای  افزایش یابد و موجب کامالًتواند  میچندگانه افزونه، 

شامل موارد زیر  ای افزاری چند نسخهسیستم نرم توسعه  مگیری هنگات مناسبی اتخاذ شود. شرایط تصمیماقداما

 است:

 باید افزونه شوند. ها کدام ماژول 

 ونگی )رویه، فرآیند، کل سیستم(سطح افز 

 ی افزونه مورد نیازها تعداد نسخه 

 تیم، تکنیک تست و ، نویسی برنامهاز )گوناگونی مشخصات، الگوریتم، کد برنامه، زبان گوناگونی مورد نی

)... 

 خطای طراحی  عات که موجباطال انتقال از جلوگیری برای توسعه، یها تیم بین جداسازی قوانین

 شود. میمشترک 

ی کاربردی، هزینه چند ها نیز باید مدنظر قرار گیرد چرا که در بیشتر برنامه ای هزینه توسعه نرم افزار چند نسخه

ن موارد با اعمال افزونگی فقط در ای کند. در مینسبت به کل هزینه، به عنوان عامل بازدارنده عمل  ای نسخه

 توان هزینه را کاهش داد. مییی از سیستم که اتکاپذیری مساله مهم و بحرانی است، ها بخش
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 Common design faults 



 افزار تست نرم ۷-۴

افزار تست، یک مساله اصلی در توسعه نرمتست نرم افزار، فرآیند اجرای یک برنامه با هدف یافتن خطاها است. 

افزار، زمان بیشتری به فاز تست نسبت به دیگر فازهای توسعه نرم ،ها شود. در بسیاری از سازمان میتلقی 

دهندگان کد ، ممکن است دو یا سه برابر توسعهدهندگان تستعهی پیچیده، توسها یابد. در پروژه میاختصاص 

 برنامه باشند. 

، تست جعبه 4مندی )تست رفتاریدر تست وظیفه .3و ساختاری 2مندیتست نرم افزار وجود دارد: وظیفه دو نوع

 شود( رفتار برنامه تست در مینیز نامیده  6، تست جعبه بسته ۵سیاه

( 8ای جعبه شیشه، تست 7ساختاری )موسوم به تست جعبه سفیدتست شود. رسی میمقابل مشخصات آن بر

ح که دو عدد صحی ای کند. به طور مثال فرض کنید برنامه میساختار داخلی برنامه را برای وجود خطاها بررسی 

 ا عملیات اجرا شده به راستییآ  کهتأیید این است مندی شود. هدف از تست وظیفه میکند، تست  میجمع را 

 ضرب نیست. جمع است و بجای آن مثالً

کند. قدرت طرح  میبررسی داخلی را کند بلکه سازگاری  میمندی برنامه را تست ناختاری از نظر وظیفهتست س

افزار ناقص یا ات نرمکند حتی اگر مشخص مین امر تشخیص خطا را آسان ای  شود کهساختاری در نظر گرفته می

 مبهم باشد.

شی از کد است که بخگیری شود که اندازهبیان می ۹برحسب معیار پوشش تست ساختاری معموالًست کارایی ت

)تصمیم( و مسیر  11، انشعاب10پوشش دستور ،شود. معیارهای پوشش تست متداول میتوسط موارد تست بررسی 
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 Functional testing 

3
 Structural testing  

4
 Behavioral testing  

5
 Black-box testing 

6
 Closed-box testing 

7
 White-box testing 

8
 Glass-box testing 

9
 Test coverage  

10
 Statement 

11
 Branch 



به طوری که نامه تحت تست با موارد تست کافی اجرا شود برن است که ای  هستند. پوشش دستور، نیازمند12

که همه انشعابات برنامه حداقل نای  همه دستورهای برنامه حداقل یک بار اجرا شوند. پوشش تصمیم، نیاز دارد به

از طریق برنامه دنبال شود. که هر یک از مسیرهای ممکن نای  یک بار اجرا شوند. پوشش مسیر، نیاز دارد به

ی بزرگ قابل اجرا نیست، زیرا تعداد مسیرها به ها سیستم ترین معیار، پوشش مسیر است، هر چند برایمطمئن

 با توجه به تعداد انشعابات است. 13صورت نمایی

 این بخش مرور مختصری بر معیارهای پوشش انشعاب و دستور دارد.

 

 پوشش دستور  ۷-۴-1

دستور قابل هر ا آیکند که  میشود( بررسی  مینیز نامیده  14دستور )که پوشش خط و پوشش قطعه پوشش

 است که در 1۵پوشش بلوک پایه ش دستور،شود یا خیر. بسطی از پوش میاجرایی از برنامه در هنگام تست دنبال 

 شود.  میدستور رفتار واحد ک یانشعابی به صورت آن با هر توالی از دستورهای غیر

 پردازش به نیازی است و قابل اعمال 16ن است که به طور مستقیم برای کد شیئای  مزیت اصلی پوشش دستور

 :از عبارتند آن معایب. ندارد 17منبع کد

 گرهای پوشش دستور به برخی ساختارهای کنترلی، عملOR  وAND ی ها برچسب ی ومنطق

Switch  .غیرحساس است 

  ها کند که حلقه میا بدنه حلقه اجرا شده است یا نه و گزارش نیآ  کند که میپوشش دستور فقط بررسی 

یی ها ن محدودیت روی حلقهای  و جاوا Cو ++ Cی ها رسند یا نه. در برنامه میبه شرط خاتمه خودشان 

 گذارد. میهستند تأثیر  breakکه حاوی دستورات 
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 Path 
13

 Exponential 
14

 Segment 
15

 Basic block coverage 
16

 Object code 
17

 Source code  



 به عنوان مثالی از عدم حساسیت پوشش دستور به برخی ساختارهای کنترلی، کد زیر را در نظر بگیرید:

X = 0; 

 if (condition) 

         x=x+1; 

y= 10 x; 

رغم پوشش دستور سنجش شود. علی 18غلط conditionاگر مورد تستی وجود نداشته باشد که باعث شود 

برای  conditionشود که  مین کد تشخیص داده نخواهد شد. خطا در صورتی کشف ای  صددرصد، خطا در

ن مشکل نقطه ضعفی ای  متداول هستند ها در برنامه ifش شود. چون دستورهای برخی موارد تست غلط سنج

 .شود میجدی برای پوشش دستور محسوب 

 

 پوشش انشعاب ۷-۴-2

که هر  ویند( نیازمند این استگهم می ها یال -آن پوشش تصمیم، یا پوشش همه  پوشش انشعاب )که به

و هم  1۹، هم درستwhileیا  ifبار اجرا شود. برای بررسی عبارات بولی حداقل یک ر طی تستانشعاب برنامه د

  ANDو  ORگرهای که حاوی عملنای  شود. تمام عبارت بولی صرف نظر از میها ارزیابی بودن آنغلط 

مدیریت استثناء و مدیریت وقفه نیز  Switch دستورات شوند. برای میمنطقی باشند، به صورت یک گزاره لحاظ 

اجرای یک   پوشش دستور است چرا که اجرای هر انشعاب بهانشعاب شامل پوشش شود.  میبه طور مشابه رفتار 

 شود. می دستور منجر

کند. هر چند ممکن است برخی خطاها را تشخیص  میبسیاری از مشکالت پوشش دستور را رفع پوشش انشعاب 

 م:ای ندهد که در مثال زیر نشان داده
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 False 
19

 True 



if (condition1) 

    X = 0; 

 else 

   X = 2;  

if (condition2) 

   y= 10xx;  

else 

   y= 10/x; 

و  conditionlتواند حاصل شود به طوری که موجب شود هر دو  میپوشش انشعاب صددرصد، با دو مورد تست 

condition2  درست سنجش شوند وconditionl  وcondition2 ن ای  سنجش شوند. اگرچه با هر دو غلط

توان خطای رخ  میبرابر غلط سنجش شود، ن condition2برابر درست و  conditionlدو مورد تست وقتی که 

 داده را تشخیص داد. 

توان خطا را تشخیص داد. از آنجا که تعداد مسیرها به صورت  میدر مثال فوق با اجرای همه مسیرهای برنامه 

 اگر پذیر نیست. مثالًی بزرگ امکانها نمایی با توجه به تعداد انشعابات است، تست همه مسیرها برای سیستم

10 0.1 یک مورد تست برای اجرا 
 ifدستور  30همه مسیرهای برنامه حاوی تست  گاهثانیه طول بکشد، آن5-

 کشد. میقرن طول  366به میزان  ifدستور  60دقیقه و تست همه مسیرهای برنامه با  18به میزان 

 مسائل

 ی بیاورید.ی نرم افزارها افزاری، خطاهای نرم افزاری و خرابیسه مثال از اشکاالت نرم 7-1

 

 چنین اشکاالتی بیاورید.افزاری دارند. سه مثال از اشکاالت نرمطبیعتی همانند  زاریافبعضی اشکاالت سخت 7-2

  



حالت داخل  بدترینشده است. زمان اجرای هر بلوک در نمایش داده  2-7شکل جریان  ک برنامه با گرافی 7-3

اگر الزم باشد که فرایند از قرار دهیم بلوک مربوطه نوشته شده است. تصمیم بگیرید که نقاط بازرسی را کجا 

تواند  میکنید که یک بلوک ن واحد زمانی برسد. فرض 12اکثر در آخرین نقطه بازرسی به نقطه وقوع خرابی حد

 امکان حداقل کنید.هایی افراز شود. نقاط بازرسی را تا حد به زیربلوک

 

ی زمانی مساوی داخل برنامه ها نقطه بازرسی با فاصله nکنید تعداد  است. فرض Tزمان اجرای یک برنامه  7-4

 خرابی داشته باشیم؟ فرض kاند. زمان اجرای برنامه در بدترین حالت چقدر است اگر انتظار تعداد درج شده

 نظر است.ت و زمان بازیابی اشکال قابل صرفاس tکنید که سربار زمانی برای هر نقطه بازرسی 

 

تواند برای تخمین نرخ  می[ گرفته شده است 47افزار زیر که از مرجع ]مدل رشد قابلیت اطمینان نرم 7-۵

مورد انتظار تواند  می گبود یافته استفاده شود که پس از دیباافزار تولید شده اولیه و نرخ خرابی بهخرابی نرم

 شود: میافزار اولیه به صورت زیر محاسبه بی نرمباشد. نرخ خرا

 

نرخ  Kشود،می سرعت پردازنده میزبان است که بر حسب تعداد دستورالعمل در ثانیه بیان   که در این رابطه 

تخمینی از مجموع تعداد  W0ها است، تگی دادهتابعی از ساختار برنامه و وابسآشکارسازی اشکال است که 

روی تعداد خطوط کد برنامه ضربدر نرخ توسعه به ها است که از ملتعداد دستورالع nاشکاالت در برنامه است و 

 آید.دست می

 :شود میبه صورت زیر محاسبه  tافزار در زمان خرابی نرمنرخ 

 



𝛽 است و CPUزمان  tن رابطه، ای  که در   
  

  
عامل  Bکاهش نرخ خرابی به ازای هر وقوع خرابی است، که 

 کاهش اشکال است. 

 Cخط از برنامه   3 104را برای  CPUثانیه از زمان اجرای   5 104خرابی اولیه و نرخ خرابی بعد از نرخ 

 تخمین بزنید. از پارامترهای زیر استفاده کنید:

 

 

ن سه ای  کند که قابلیت اطمینان میافزاری متشکل از سه ماژول سری طراحی نرم  مییک مهندس، سیست 7-6

است. افزودن دو ماژول  CPU ثانیه اجرای  6 104به ازای هر  R1=0.89, R2=0.85, R3=0.83 ماژول

 یر را بهتر است که انجام دهیم:ی متفاوت(. کدام یک از موارد زها ن سیستم قابل قبول است )نسخهای  افزونه به

 کنیم.  ای را دو نسخه 3و  2 یها الف(، ماژول-2-4الف( با استفاده از افزونگی سطح باال )همانند شکل 

 کنیم.  ای را دو نسخه 3و  2ی ها ب(، ماژول-2-4ب( با استفاده از افزونگی سطح پائین )همانند شکل 

 کنیم. ای را سه نسخه 3ج( ماژول 

 

ی ترمیم متشکل از سه نسخه مختلف از ها ت دسترسی سیستم بلوکیک زنجیره مارکوف برای تحلیل قابلی7-7

 اژول یکسان رسم کنید. فرض کنید:یک م

  نرخ خرابی هر نسخهʎ اندازی مجدد سیستم است و نرخ راهρ .است 

  یابد میافزایش    ی دیگر به ها شود، نرخ خرابی نسخه میوقتی نسخه اول خراب. 

  یابد. میافزایش     هخرابی نسخه سوم بشود، نرخ  میوقتی نسخه دوم خراب 



 ی مختلف، رویدادهای مستقلی هستند.ها تعمیرات نسخه 

 ،نرخ خرابی سوئیچ Sʎ مجدد سیستم اندازی است و نرخ راهSρ .است 

 شوند. میحافظه نقطه بازرسی و بلوک تست پذیرش خراب ن 

 

یک ماژول  متشکل از سه نسخه مختلف ازی ترمیم ها منی سیستم بلوکای  یک زنجیره مارکوف برای تحلیل 7-8

 :طراحی کنید. فرض کنید

  هر نسخه نرخ خرابیʎ اندازی مجدد سیستم است و نرخ راهρ .است 

 ف، رویدادهای مستقلی هستند.ی مختلها خرابی و تعمیر نسخه 

 تست پذیرش با موفقیت عبور کند،  که یک ماژول دارای اشکال ازنای  احتمالq .است 

 شوند.بازرسی، بلوک تست پذیرش و سوئیچ خراب نمی حافظه نقطه 

 اندازی مجدد شود.تواند راه میخراب شود، ن 20سیستم اگر به صورت غیرایمن 

 

که نای  شامل هفت ماژول مستقل است که همگی برای عملکرد عادی برنامه الزم هستند. احتمال ای برنامه 7-۹

10به ازای هر  0.12 دار باشند،ها اشکالهر یک از روتین
ن شده ای  است. تصمیم بر CPUثانیه اجرای   6 4

شود.  گیری انجامری که بعد از اجرای هر روتین رأیاستفاده شود، به طو ای سه نسخه نویسی برنامهاست که از 

10به ازای هر  0.9گیر، قابلیت اطمینان رأی
 ها که خرابی ماژولنای  است. با فرض CPUثانیه اجرای   6 4

10بلیت اطمینان برنامه به ازای هر مستقل از هم هستند قا
 چقدر است: CPUثانیه اجرای   6 4

 شود. میشود و هیچ گونه تستی انجام نافزونه استفاده میالف( زمانی که فقط یک نسخه غیر
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 Nonsafe 



را تا ده  ها ماژول شود که اشکال میشود اما تستی انجام افزونه استفاده میزمانی که فقط یک نسخه غیر (ب

  دهد.درصد از سطح اولیه خود کاهش می

 شود؟ میشود اما هیچ گونه تستی انجام ن میاستفاده  ای سه نسخه نویسی برنامهزمانی که ج( 

 مستقل از هم هستند. کامالًها رویدادهایی متفاوت هستند و خرابی آن واقعاً ها کنید که نسخهفرض 

 

ماژول استفاده شده  گیر در انتهای اجرای همه هفتار کنید که یک رأیبرای حالتی تکررا ج -۹-7مساله  7-10

 باشد.

 

ثانیه  30000هر به ازای  0.1 نسخه متفاوت از یک ماژول داریم که احتمال خرابی هرکدام Nتعداد  7-11

آل دهای  گیرهم هستند و رأیاز ی مختلف، رویدادهایی مستقل ها است. فرض کنید خرابی نسخه CPUاجرای 

 30000به ازای هر  %3 نسخهای بیش از N نویسیهد تا احتمال خرابی سیستم برنامباید چند باش Nاست. 

 نباشد. CPUثانیه اجرای 

 

تایی با استفاده از مقایسه، متشکل از شش -Nبررسی گر -خود نویسی برنامهقابلیت اطمینان سیستم برای  7-12

ی مختلف ها بنویسد فرض کنید خرابی نسخه ای اند، رابطهروند اجرا شدهنسخه مختلف که به صورت هم

آل هستند و قابلیت دهای  گرهااست، مقایسه R ها نسخهز هم هستند، قابلیت اطمینان همه رویدادهایی مستقل ا

 است. Rsاطمینان سوئیچ 

 

کال ماژول را ی پذیرش، چند اشها تایی با استفاده از تست-Nگر  بررسی-خود نویسی برنامهدر سیستم  7-13

 توان تحمل کرد؟ می

 



توان  میتایی با استفاده از مقایسه، چند اشکال ماژول را -Nگر  بررسی-خود نویسی برنامهدر سیستم  7-14

 تحمل کرد؟

 

 ایآ  توان یک باگ را کشف کرد. مین %100رغم پوشش دستور از یک کد بیاورید که در آن علیمثالی  7-1۵

 شود؟ میکشف  %100 پوشش انشعابن باگ با استفاده از ای 

 

 کشف کرد.توان یک باگ را نمی %100رغم پوشش انشعاب ی از یک کد بیاورید که در آن علیمثال 7-16

 

ن ویژگی که هر ای  است با F از رئوس ای ، زیرمجموعهFبه نام  21از یک گراف جریان Kیک کرنل به نام  7-17

کند. پوشش  میرا اجرا  Fکند، همه رئوس گراف جریان  میکه همه رئوس کرنل را اجرا  22هااز تست ای مجموعه

حداقل با استفاده  هایلکرن آید.  تواند به دست میکرنل  برای رئوس 23، فقط با ساخت موارد تست100دستور %

 شوند. توانند محاسبه میجریان،  گراف از یک 24ی غالبها از رابطه

شود. اگر هر  می 2۵غالب-پیش  uبه رأس  vباشد، رأس  vحاوی  uبه رأس  entryدر صورتی که هر مسیر از 

غالب شده  uبر  vدر صورتی که شود.  می 26غالب-پس uبر رأس  vباشد، راس  vحاوی  exitتا  uاز رأس مسیر 

نشان  idom(v) است و این موضوع را با  u 27غالب فوری vغلبه کند، رأس  vنیز بر  uو هر غالب دیگر 

 exitها و در غالب -برای پیش entryدارای ریشه در دار جهت( از یک درخت idom(v),vهای )دهیم. یال می

 ها هستند.غالب-برای پس
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-از برگ ای وعهجمم Lر این رابطه، محاسبه کرد که د K=L-P توان از میرا  G مجموعه کرنل حداقل برای یک

 Lغالب بعضی رئوس -است که پیش  Lاز رئوس  ای زیرمجموعه Pاست و  Gغالب  -رئوس درخت پسهای 

  است.

 محاسبه کنید. 10-7جریان شکل  ک مجموعه کرنل حداقل برای رئوس گرافی

 

-ی پیشها شرح داده شد، به طریق مشابه و با ساخت درخت 17-7تکنیک مبتنی بر کرنل که در مسأله  7-18

تواند به پوشش انشعاب اعمال شود. یک مجموعه  میها به جای رئوس گراف جریان، غالب برای یال -غالب و پس

ن ویژگی که هر ای  شود با میی گراف جریان تعریف ها از یال ای ها به صورت زیر مجموعهکرنل برای یال

کند. پوشش  میان را اجرا های گراف جریکند، همه یال میی کرنل را اجرا ها ها که همه یالاز تست ای مجموعه

  د.یآ  تواند به دستی کرنل میها %، فقط با ساخت شرایط تست برای یال100 انشعاب

 محاسبه کنید. 10-7های گراف جریان شکل ک مجموعه کرنل حداقل برای یالی
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