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تحلیل نزمافشار تاستینی کذ
Coverity Code Advisor
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چکیذه

تشًاهِی  ،Coverity Code Advisorاتضاسی قذستوٌذ تشای تحلیل ٍ تاصتیٌی پشٍطُّای هختلف ًشمافضاسی

گًَیداسًذپـتیثاًیهیکٌذ.

ّایهختلفتشًاهًَِیؼیکِّشیککاستشدّایگًَا


شًاهِاصصتاى
اػت.ایيت
اسائِهیدّذ.

ٍتحلیلّایهتٌَفیسا

پزیشیّایهختلفیساتشسػیکشدُ


آػیة
ایياتضاس
فاهلّای
اصکاهپایلشّایهختلفٍػیؼتن 

ّایهختلفتشًاهِػاصی،اتضاسCoverity


دسکٌاسپـتیثاًیاصصتاى
خاًَادُی ٍیٌذٍص ٍ لیٌَکغ ًیض پـتیثاًی هیکٌذّ .وچٌیي اهکاى تقشیف

فاهلّای 
ػیؼتن 

گًَاگَى هاًٌذ 
پزیشیّایخافًیضٍجَدداسد.


قَافذٍهقیاسّایجذیذتشایکـفآػیة
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 1همذهه
یافتيهـکالتکیفیتیًشمافضاس ٍ

تشًاهِSynopsys Static AnalysisکِتاًامCoverityؿٌاختِهیؿَدتا
یشیّای هؼتقذ اهٌیتی تافث کن ؿذى سیؼک تِ خغش افتادى پشٍطُّای ًشمافضاسی ٍ کاّؾ
آػیةپز 
ّضیٌِّا دس عَل تَػقِی ًشمافضاس هیؿَد .ػاصًذگاى ایي تشًاهِ ،تا تجشتِی دُ ػالِی پظٍّؾ دس ایي

یشیّا هحلَلی سا ػاختِاًذ کِ تِ حفؼ کیفیت ٍ اهٌیت
صهیٌِ ٍ اسائِی سٍؽّای تـخیق آػیةپز 
دستشسػیهیلیَىّا

کٌذٍتاسّادسپشٍطُّایهختلفاػتفادُؿذُاػتکِ 


افضاسیکوکهی
پشٍطُّایًشم

خظکذًقؾداؿتِاػت.


شکل  1نوایی اس هیشکار تزناههی Coverity



 2عوك و صحت تحلیلها
ّایػاختٍ ،1تَلیذ تاصًواییّای


ییکپاسچِتَدىتاتؼیاسیاصػیؼتن
ًشمافضاس Coverityتَػیلِ


قاتلاعویٌاىاصکذّایتشًاهِتِدسکفویقیاصپشٍطٍُسفتاسآىکوکهیکٌذ.


Build System

3

1

ًشمافضاس  Synopsys Static Analysisتواهی هؼیشّای هَجَد دس کذ تشًاهِ سا پیوایؾ هیکٌذ ٍ


تواهیخغَطکذساتشایکـفًقاطهؼتقذ،هَسدتشسػیقشاسهیدّذ.ایيتشًاهِاصچٌذیيسٍؽ
هثتکشاًِتشایافضایؾدقتٍفوقتحلیلّااػتفادُهیکٌذ.
یتحلیلّایفویقٍ

تاداؿتيدسکفویقیاصکذّاٍچاسچَبّایهَسداػتفادُاصآىکِ تااسائِ


ؿَد،دیگشالصمًیؼتتاتَػقِدٌّذگاىصهاىٍاًشطیصیادیساكشف

دقیق Coverityفشاّنهی
افضایآىّاتِلحاػکیفیتٍاهٌیت


ّایًشم
یافتي خغاّایخَدکٌٌذٍتافثهیؿَد کِپشٍطُ
استقاپیذاکٌذ.

 3سزعت و همیاس تحلیلها
هقیاعّایهختلفساتا

دتَاًاییتحلیلاًَاؿٍاقؼامپشٍطُّادس 

تاقاتلیتّاییکِداس

ًشمافضاس Coverity

ػشفتًؼثتاصیادیداسد:
ّ16ؼتِای قاتلیت اجشای تحلیلّا سا داسد ٍ
تحلیلّای هَاصی تِ عَسی کِ ّوضهاى تِ كَست  


کاساییآىًؼثتتِتحلیلّایپـتػشّن10،تشاتشتیـتشاػت.
تحلیلّاحؼاعتِتغییشاتّؼتٌذ.یقٌیّشتاسکِتغییشیدسکذتشًاهِ

 دستشًاهِی Coverity
ایجاد هیؿَد ،کل تشًاهِ هَسد تحلیل قشاس ًویگیشد تلکِ تٌْا هحلّای تغییش ٍ اثشات آى هَسد
تشسػی قشاسهیگیشًذ .ایي اهشتِتؼشیـ تحلیلّاکوک صیادیهیکٌذّ.وچٌیيایياهکاى ٍجَد
داسدکِفایلّاتذٍىًیاصتِکاهپایلؿذىّنهَسدتشسػیقشاسگیشًذ.
تَاًاییتشسػیکیفیتکاسّضاساىتَػقِدٌّذُتاهَققیتّایجغشافیاییهختلفساکِتِ

Coverity 
كَست تَصیـ ؿذُ فول هیکٌٌذ سا داساػتّ ،وچٌیي تَاًایی تحلیل پشٍطُّایی تا تیؾ اص كذ
هیلیَىخظکذساتشاحتیداسد.

 4یکپارچگی چزخهی تولیذ نزمافشار
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ػاصیتاتؼیاسیاصػیؼتنّاٍاتضاسّاییکِدسعَلفشآیٌذتَلیذًشمافضاس


تَاًاییّوگام
تشًاهِیCoverity

اػتفادُهیؿًَذساداسد:

Software development life cycle (SDLC) integration
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2

ػیؼتنّایکٌتشلکذپشٍطُ
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ػیؼتنّایػاختٍپیَػتگیهذاٍم


تاگّایًشمافضاسی
 سدیاتی 
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5

ّایتَلیذًشمافضاس

ػیؼتنّایهذیشیتچشخِ


هحیظّایتَػقِییکپاسچِ



6

7

افضّایؿخقثالثساتشایداؿتيتحلیلّاییکپاسچٍِهذیشیت


تاصایيتشًاهِاهکاىافضٍدىًشم
تؼتش 
کٌذ.تذیيتشتیةکاستشاىهیتَاًٌذتواهیخغاّاساتایکتاصًواییٍاحذهـاّذُکٌٌذ.


تْتشخغاّافشاّنهی

 5هذیزیت دلیك و کارآهذ ایزادات
هیتَاىاؿکاالتهختلفهَجَددسکذساسدگیشیکشد.فالٍُ
 تِکوکٍیظگی Coverity Connect
ؿَدکِافوال آىّاکاهالػادٍُتِ


حلدقیقٍؿفافیًیضتشایایشاداتتشًاهِاسائِهی

تشایيساُ
یکذًَیؼیاهي،هیتَاًٌذ

كَستتقاهلیهیتاؿذ.کاستشاىتذٍىداؿتيتخلقخاكیدسحَصُ

یـٌْادهیؿَدساافوالٍهـکالتتشًاهِساتشعشفػاصًذ.

تغییشاتیکِتَػظCoverityپ
 Coverity Connect اهکاى سدگیشی ایشادات سا تا هـخق کشدى هحل ٍقَؿ آىّا دس کذ تشًاهِ
فشاّنٍهؼیشدقیقیاصهحلٍقَؿایشاداتتشػینهیکٌذ.
ػقِدٌّذگاىهَجَددستین
ساتِفْذُییکیاصتَ 

یحلآى


ایيتشًاهِتؼتِتًَِؿهـکلٍ،ؽیفِ

تشاػتهیػپاسد.ایيتشًاهِتَاًاییکـفاًَاؿهـکالتاهٌیتیاص


تَػقِکِتشایایيکاسهٌاػة
قثیلاػتاًذاسدّایصیشساداسد:
OWASP Top 10 
CWE 
PCI 
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source control management
continuous integration
5
bug tracking
6
)application life cycle management (ALM
7
)integrated development environments (IDEs
4

5


شکل  2تحلیل آسیةپذیزیهای هختلف در Coverity

 6توانایی کنتزل و کاهش ریسک
کٌذهیتَاًیذقَافذجذیذیساتشایاسصیاتی


فشاّنهی
تااػتفادُاصقاتلیتیکِ  Coverity Policy Manager
کیفیتٍاهٌیتپشٍطُتقشیفًواییذ.هیتَاًیذفٌاكشخاكیساتشایتاصتیٌیاًتخابکٌیذٍػپغاصهیاى

هقیاسّایهَجَد،تقذادیسااًتخابٍهقیاسّایجذیذیساتقشیفًواییذ .تااػتفادُاصایيٍیظگیاهکاى
هذیشیتٍکاّؾسیؼکًاؿیاصخغاّایپیچیذًُیضٍجَدداسد.
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 7انطثاق تا استانذاردهای هختلف کشف آسیةپذیزی
فشاّنهیؿَدتافث

یًشمافضاس 8کِتَػظقاتلیت  Coverity Extend


کیتتَػقِ
اهکاىاػتفادُآػاىاص
کٌٌذُّایجذیذی
تَاى،تحلیل 


گشددتاخغاّایخافساًیضتتَاىکـفکشد.تااػتفادُاصایيکیتهی

هی
سا تقشیف کشد کِ خغاّای هَسد ًؾش ها سا تیاتٌذ .تشای ایي کاس اص یک صتاى تشًاهًَِیؼی خافداهٌِ9
تَاىتحلیلگشّایجذیذیساػاخت.


ؿَدکِتِکوکآىهی
اػتفادُهی

 8ستاىها و چارچوبهای پشتیثانی شذه
اصعیفٍػیقیاصصتاىّایتشًاهًَِیؼیتاکاستشدّای

ّواًغَسکِدسجذٍل 1هـخقاػت Coverity،
ّایتحتٍب،هَتایلً،شمافضاسّای


ّایگًَاگَىهاًٌذتشًاهِ

ّادسحَصُ

کٌذ.ایيصتاى

هختلفپـتیثاًیهی
تَاىدستؼیاسیاصپشٍطُّاتْشُتشد.

کاهپیَتشؿخلیٍ...کاستشدداسًذ.تٌاتشایياص Coverity
هی
جذول  1ستاىهای پشتیثانی شذه توسط Coverity

توضیحات

نام ستاى تزناههنویسی

ّوِهٌؾَسُّ،وگشداى ،ػغح هیاًی ،ؿیءگشا ٍ چٌذسگِ (کِ اص
سایاًِای  
تشًاهًَِیؼی  

یک صتاى 
هیکٌذ) ،فوَهی ٍ تا
تشًاهًَِیؼی ؿیءگشا پـتیثاًی  

سٍیِای ،تجشیذ دادُّا ٍ 
تشًاهًَِیؼی  


C/C++

قاتلیتّای اًَاؿ دادُ ایؼتا،

هیتاؿذ .ایي صتاى داسای 
قاتلیتّای ػغح تاال ٍ ػغح پاییي  

ػاختیافتِ،

تشًاهًَِیؼی 

ًَؿتاس آصاد ،چٌذهذلی ،هقوَالً صتاى تشجوِ ؿذُ تا پـتیثاًی اص 
تشًاهًَِیؼیجٌشیکاػت.

تشًاهًَِیؼیؿیءگشا،

یک صتاى تشًاهِ ًَیؼی ّوگشداى ،ػغح تاال ،ؿیءگشا ،ػاخت یافتِ ،سٍیذاد هحَس ،تاتقی،

C#

خاًَادُی

دػتَسی ٍ جٌشیک اػت کِ تَػظ ؿشکت هایکشٍػافت دس ػال  2000هیالدی اص 
داتًت هقشفی ؿذ.صتاى ػی ؿاسج ّوچٌیي اص خاًَادُ صتاى ّای تشًاهِ
صتاىّای چاسچَب  

ًَیؼیػیًیضاػت.

Java

قاتلیتّایػغحپاییي

آػاىتشیداسدٍاص
صتاىجاٍاؿثیِتِC++اػتاهاهذلؿیءگشایی 
اػوالتاکگشفتِؿذُاػت.

هیکٌذ.ایذُؿیءگشاییجاٍااصصتاى
کوتشیپـتیثاًی 
تشًاهًَِیؼی ػغح تاال ،پَیا ،هثتٌی تش ؿیٍ ،اتؼتگی کن تِ

جاٍااػکشیپت ،تِ اختلاس  JSصتاى 

JavaScript

ًَؿ ( ،)Weakly typedچٌذ سٍیِ ٍ تفؼیشی اػت.دس کٌاس  ،CSS ٍ HTMLجاٍااػکشیپت
هیتاؿذ.
یکیاصػِّؼتِكفحاتدًیایٍب 

PHP

هیتَاىاصآى
یافتِاػت،اها 
تشًاهًَِیؼیِؿیءگشااػتکِتشایعشاحیٍبتَػقِ 

یکصتاى
اػتفادُکشد.

تِفٌَاىیکصتاىفوَهیًیض
Software Development Kit
domain-specific functional programming language
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Python

تشًاهًَِیؼی ّوِ هٌؾَسُّ ،وگشداى/هُفَؼّش ،ػغح تاال ،ؿیءگشا ،اِػکشیپتی ٍ هتي تاص

یک صتاى 
اػت
یک چاسچَب کاستشدی  Webاػت کِ تَػظ ؿشکت هایکشٍػافت فشضِ گشدیذُ تا تشًاهِ

ASP.NET

ٍػشٍیغّای Web

تشًاهِّای  Webپَیا 

ًَیؼاى تتَاًٌذ تشای ػاخت ػایتّای  ٍ Web
ٍػشٍیغّایWeb XMLاصآىاػتفادُکٌٌذ.

پَیا
اػوالتاک تِ صتاى ػی

ؿیگشا اػت کِ تا اضافِ کشدى هفاّین اسػال پیام اص صتاى 
یک صتاى  

Objective-C

هحیظّای iPhone OS ٍ Mac OS X

ایجاد ؿذُ.دس حال حاضش اػتفادُٔ اكلی آى دس 
اػت.
ًشمافضاسِ
تَػقِدٌّذگاى  

اعپی) ،یک فٌاٍسی اص ػکَی جاٍاػت کِ تِ 
جی 
كفحات جاٍاػشٍس( 

JSP

امال یا اػٌاد دیگشی سا
ایکغ 

امال ٍ 
تی 
اچ 
هیًوایذ تا كفحات پَیا هثتٌی تش  
ػشٍسّا کوک  
ایجادًوایٌذ.
اػکشیپتّای ػوت ػشٍس سا فشاّن

جیاع اهکاى اػتفادُ اص جاٍااػکشیپت تشای ًَؿتي 


Node.js

هیکٌذتاتذیيكَستتتَاىتاآىكفحاتٍبپَیاساقثلاصفشػتادىآىتِهشٍسگشکاستش

تَلیذکشد.

Ruby

ٍیظگیّایًگاسؿیپشلٍؿی

اًقغافپزیش،پَیاٍؿیءگشااػت.سٍتی

تشًاهًَِیؼی

یکصتاى
اػوالتاکساتاّندسخَدداسد.

گشایی
هیکٌذ ٍ تا
تثلتّا فشضِ  
ػیؼتنفاهل ّوشاُ اػت کِ گَگل تشای تلفيّای ّوشاُ ٍ  

یک 

Android

پایِی
هیدّذ.اًذسٍیذ تش  
دػتگاُّای هثتٌی تش اًذسٍیذ قشاس  

دُّا ؿشکت تش سٍی 
ّوکاسی  
فاهلّایّوشاُتیـتشیياػتفادُساداسد.
ػیؼتن 

ؿذُاػتٍدستیي
ّؼتِلیٌَکغػاختِ 

Swift

تَػقِی،iOS

ؿیَُایٍاصًَؿکاهپایلشیاػتکِتشای
تشًاهًَِیؼیچٌذ 

ػَیفتیکصتاى
ػاختِؿذُاػت.

tvOSٍwatchOS،macOSتَػظؿشکتاپل
تشًاهًَِیؼیفَستشىصتاًیػادُ

تشًاهًَِیؼیهفؼشیاػت(ایؼتایکاهپایلؿذُ).صتاى

صتاى

Fortran

سؿتِّای فٌی هٌْذػی تِ کوک ایي صتاى ًَؿتِ ٍ
پشٍطُّای تؼیاسی اص  
ٍ هحاػثاتی اػت ٍ  
اجشاؿذُاػت.

Scala

ؿیگشا ّوچَى سٍتی ٍ
صتاىّای  
تشًاهًَِیؼی ؿیءگشا ٍ تاتقی اػت .اػکاال تلفیق  

یک صتاى 
صتاىّایتاتقیّوچَىErlangٍHaskellاػت.
جاٍاتا 
تشًاهِّای هثتٌی ٍ تا

صتاىّای هقشفی ؿذُ تِ هٌؾَس ًَؿتي 
ٍیظٍال تیؼیک دات ًت یکی اص  

VB.NET

اػتفادُاصچْاسچَبداتًتاػت.دػتَسّایایيصتاىهـاتِتیؼیکQ basic,اػت.




آیپادتاچتَػقِ
یکػیؼتنفاهلّوشاُػاختِؿشکتاپلاػتکِدساتتذاتشایآیفَىٍ 

iOS

آیپذ ٍ
دػتگاُّای ؿشکت اَپل هاًٌذ  

هیؿذ ،اص آى صهاى تِ تقذ تشای اػتفادُ دس ػایش 
دادُ  
تیٍی گؼتشؽ یافت .ؿشکت اَپل هجَص اػتفادُ اص آی اُ اِع تشای ًلة تش سٍی
اَپل  
ًویدّذ.
ػختافضاسّایؿخقثالثسا 
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 9پلتفزمهای پشتیثانی شذه
کٌذ.کِاًقغافپزیشیاػتفادُاصایي


ّایفاهل،پـتیثاًیهی

تقشیثااصاًَاؿهختلفػیؼتن
اتضاس Coverity
اتضاس سا افضایؾ هیدّذ .دس جذٍل  ،2ػیؼتنفاهلّایی کِ تَػظ  Coverityپـتیثاًی هیؿَدّ ،وشاُ تا
تَضیحهختلشیآهذُاػت:
جذول  2سیستنعاهلهای پشتیثانی شذه توسط Coverity

نام

توضیحات

نشاى

فاهلّایی اػت کِ ؿشکت هایکشٍػافت آى سا
ػیؼتن 

خاًَادُای اص 

Windows

سایاًِّای لَحی
تلفيّای َّؿوٌذ ٍ  
سایاًِّای ؿخلی (  ،)PC
تشای  
ًؼخِّای هتقذدی داسد کِ اص

ػیؼتنفاهل ،

کشدُاػت .ایي 
تَلیذ  
ؿذُاًذ.
ػال1985تاکٌَىتِتاصاسفشضِ 
فاهلّای یًَیکؼی اًحلاسی اػت کِ تَػظ
ػیؼتن 

دػتِای اص 
ًام  

AIX

ػختافضاسی هختلف

تیام ٍتشای چٌذیي هقواسی 
آی 
ؿشکت  
هیسػٌذ.
تَػقِدادُؿذٍُتِفشٍؽ 

فوذُی آى ػاصگاس تا
ػیؼتنفاهل ؿثِ یًَیکغ اػت کِ تخؾ  

یک 
ػختافضاسّای هختلفی پـتیثاًی

اػتاًذاسد پاصیکغ اػت .لیٌَکغ اص 

Linux

هیکٌذ اص جولِ اًَاؿ هختلف تلفي ّوشاُ ،تثلت ،هؼیشیاب ٍ ،کٌؼَل

اتشسایاًِّا.

سایاًِّایتضسگٍ
سایاًِّایسٍهیضی ،
تاصیتا 
ػیؼتنفاهل اًحلاسی اػت کِ تَػظ ؿشکت ّیَلت-پاکاسد

یک 
ػیؼتنفاهلهثتٌیتشػیؼتنپٌجیًَیکغاػتٍ

هییاتذ.ایي
تَػقِ 

HP-UX

اٍپيگشٍج گَاّی
ػیؼتنفاهل اًحلاسی اػت کِ اص  

اص جولِ چْاس 
هیتَاًذ
ػاصگاسیتااػتاًذاسدUNIX 03دسیافتکشدُاػتٍقاًًَا 
یک«یًَیکغ»ًاهیذُؿَد.
ػیؼتنفاهل تِ كَست اًحلاسی تش سٍی کاهپیَتشّای هکیٌتاؽ

ایي 

Mac OS
X

هیؿَد.هکاٍ
ؿذُاًذاجشا 
هکّاییکِاصػال2002فشضِ 
ٍتوام 
اعتقذاصهایکشٍػافتٍیٌذٍص،دٍهیيػیؼتنفاهلهَسداػتفادُدس
جْاىدسصهیٌِدػکتاج(سایاًِؿخلی)اػت.

9

اعدی یک ػیؼتن فاهل ؿثِ یًَیکغ ٍ آصاد اػت کِ اص
تی 
ت 
ً 
فاهلّای خاًَادُ
ػیؼتن 

اعدی یًَیکغ هـتق ؿذُ اػت.دس تیي 
تی 


NetBSD

هیؿَد ٍ ٌَّص ّن تِ
قذیویتشیي هحؼَب  

اعدی 
تی 
ًت 
اعدی  ،
تی 

فقاالًِایدسحالتَػقِاػت.

عَس
ػیؼتنفاهل یًَیکغ اػت کِ دس اتتذا تَػظ ػاى

گًَِای اص 
ًام  
هیؿذ .ایي ػیؼتن دس ػال  1993جایگضیي
هایکشٍػیؼتوض تَلیذ  

Solaris

ػاىاٍاعًامداؿتؿذ.
قذیویتشؿشکتػاىکِ 

ػیؼتن
پشٍطُی
ّوِهٌؾَسُ ٍ ؿثِ یًَیکغ اػت کِ  
ػیؼتنفاهل  

یک 
هیدّذ FreeBSD .یکی اص ًخؼتیي
 FreeBSDآى سا تَػقِ  

FreeBSD

اعدی یًَیکغ هـتق
تی 
هتيتاص اػت ٍ یکشاػت اص  
فاهلّای  
ػیؼتن 

ؿذُاػت.

 11سیستنهای هذیزیت کذ پشتیثانی شذه
ّایکَچکٍتضسگًشمافضاسیاجتٌابًاپزیش


ّایهذیشیتًؼخِیاکذتشًاهِ،دسپشٍطُ

اػتفادُاصػیؼتن
کٌذٍتَاًاییّوگامػاصیتا


ّایهقشٍفهذیشیتًؼخِپـتیثاًیهی

اصػیؼتن
اػت،تٌاتشایي Coverity
پـتیثاًیهیؿَددسجذٍلصیش آهذُ

ًوایذ،ػیؼتنّایی کِ تَػظ Coverity


ّاسافشاّنهی
ّشیکاصآى
اػت:
جذول  3سیستنهای هذیزیت نسخه و کذ پشتیثانی شذه توسط Coverity

نشاى

نام

Accurev
Apache Subversion
)(SVN

Git

)Mercurial (Hg

10

Perforce Helix

Team Foundation
Server SCM

 کاهپایلزهای پشتیثانی شذه11
آىصتاىّا

اصکاهپایلشّاٍهفؼشّایگًَاگَى،تلفتشًاهًَِیؼی

فالٍُتشپـتیثاًیاصصتاىّایهخ

Coverity
:کاهپایلشّاییکِتَػظایياتضاسپـتیثاًیهیؿًَذتِقشاسصیشاػت.ًیضپـتیثاًیهیکٌذ


























ARM C/C++
Borland C++
CEVA-XC4500
Clang
Cosmic C
Freescale CodeWarrior
GNU GCC/G++
Green Hills C/C++/EC++
HI-TECH PICC
HP aCC
IAR C/C++
IBM AIX
IBM XLC
Intel C++
JDK for Mac OS X
Keil compilers
Marvell MSA
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QNX C/C++
Renesas C/C++
SNC C/C++
SNC GNU C/C++
Sony ORBIS SDK
Sony PS4
STMicroelectronics GNU C/C++
STMicroelectronics ST Micro C/C++
Sun (Oracle) CC
Sun/Oracle JDK
Synopsys MetaWare C and C++
TASKING for ARM Cortex
TI Code Composer
Visual Studio
VisualDSP++
Wind River C/C++
OpenJDK
MPLAB XC8

 12آسیةپذیزیهایی که هورد تزرسی لزار هیگیزنذ
هَسدتشسػیقشاسهیگیشددسریلآهذُاػت،تشسػیایيهَاسدتِ

پزیشیّاییکِتَػظ Coverity

آػیة
ّایاهيٍتاکیفیتکوکهیًوایذ.


یپشٍطُ

تَػقِ
تشًاهًَِیؼی

 خغاّایاػتفادُاصساتظ
کاستشدی

ٌّ گکشدىتشًاهِ

10

 خغاّایقَافذقشاسدادیتشًاهًَِیؼی
 هـکالتػیؼتنػاخت
 ػشسیضیتافش

 ؿشایظسقاتتی

11

 فقذاىهٌاتـ

12

ً قضقَافذ

13

هشاتثیکالعّا


ًققػلؼلِ

 هـکالتًگِداسیکذ
 خغایکٌتشلجشیاى

14

29

 تضسیقتِپایگاُدادُ

16

17

30

31

32

 ػشسیضیافذادكحیح

18

جقلدسخَاػتّایهیاىٍتگاّی



19

 خشاتیحافؾِ

35

36

 دػتشػیغیشهجاصتِحافؾِ

21

اؿاسُگشتْی



22

 هـکالتهذیشیتافذادكحیح

34

 دػتکاسیًااهياعالفات

20

دػتکاسیهؼیشّا



28

 افضایهقذاسدّیًـذُ33

 تضسیقاػکشیپتاصعشیقٍتگاُ

فثاستّایًادسػت



27

 تٌؾیواتاهٌیتیًادسػت

15

 هـکالتهذیشیتخغا

26

ً قضقَافذاػتاًذاسدقشاسدادی

خغشدػتشػیّوضهاىتِدادُّا



تيتؼت
 

ً اکاسآهذیفولکشد

25

37

38

ؿَاّذکذًَیؼیغیشاًقغافپزیش39



23

24

10

API usage errors
Best practice coding errors
12
Build system issues
13
Buffer overflows
14
Class hierarchy inconsistencies
15
Code maintainability issues
16
Concurrent data access violations
17
Control flow issues
18
)Cross-site scripting (XSS
19
)Cross-site request forgery (CSRF
20
Deadlock
21
Error handling issues
22
Incorrect expression
23
Integer handling issues
11

12



 هزاجع13
[1]https://www.synopsys.com/software-integrity/resources/datasheets/coverity.html
[2] https://www.synopsys.com/software-integrity/security-testing/static-analysis-sast.html
[3]https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=CoverityBySynopsys.CoveritySoftwar
eTesting
[4] https://continuousassurance.org/category/static-analysis-tools/
[5] https://www.owasp.org/index.php/Source_Code_Analysis_Tools
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Path manipulation
Performance inefficiencies
26
Program hang
27
Race conditions
28
Resource leaks
29
Rule violations
30
Security best practices violations
31
Security misconfigurations
32
SQL injection
33
Uninitialized members
34
Integer overflows
35
Insecure data handling
36
Memory—corruptions
37
Memory—illegal accesses
38
Null pointer dereferences
39
Hard-coded credentials
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