
 
1 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

 

TRẦN THỊ DIỆU LINH 

 

 

 

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ DỰA TRÊN 

BIỂU ĐỒ TRẠNG THÁI 

 

 

 

Chuyên nghành: Khoa học Máy tính 

Mã số: 60.48.01 

 

 

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT 

 

 

 

 

 

Đà Nẵng - Năm 2011 

 
2 

 

Công trình ñược hoàn thành tại 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

 

      Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thanh Bình 

  

 

      Phản biện 1: TS. Nguyễn Tấn Khôi 

 

 

  Phản biện 2: PGS. TS. Đoàn Văn Ban  

 

 

Luận văn sẽ ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt 

nghiệp thạc sĩ kỹ thuật họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 15 

tháng 10 năm 2011 

 

 

 

 

 

 

 Có thể tìm hiểu luận văn tại: 

 - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng 

 - Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng. 



 
1 

MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 
Trong tiến trình phát triển phần mềm, giai ñoạn kiểm thử 

ñóng một vai trò rất quan trọng. Một sản phẩm phần mềm chưa thể 
gọi là hoàn thiện nếu chưa thực hiện nghiêm túc giai ñoạn kiểm thử. 
Do tính phức tạp gia tăng của các hệ thống phần mềm và nhu cầu 
về ñảm bảo chất lượng phần mềm, kiểm thử ñã trở thành một phần 
của tiến trình chung trong việc ñảm bảo chất lượng phần mềm.  

Kể từ khi biểu ñồ trạng thái ñược giới thiệu, nó ñã trở thành 
một công cụ phổ biến cho các hệ thống mô hình hóa phần mềm. Hiện 
nay biểu ñồ trạng thái là một chuẩn trong ngành công nghiệp ñối 
với hành vi mô hình hóa hệ thống vì vậy nó có thể thực hiện ñược 
yêu cầu cho việc thiết kế kiểm thử.  

Kiểm thử dựa trên biểu ñồ trạng thái là một hình thức kiểm 
thử ñược thực hiện trong ñó sử dụng các mô hình nghữ nghĩa như 
máy trạng thái, biểu ñồ chuyển trạng thái. Các mô hình này biểu diễn 
các ñặc tả và ñược sử dụng ñể chứng minh hành vi của hệ thống hoặc 
của các ñối tượng.  

Với mong muốn tìm hiểu và ứng dụng kỹ thuật kiểm thử này 
vào trong thực tế ñó là lý do vì sao tôi chọn ñề tài “Nghiên cứu 
phương pháp kiểm thử dựa trên biểu ñồ trạng thái” dưới sự hướng 
dẫn của TS. Nguyễn Thanh Bình.  

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 
Luận văn gồm có hai mục tiêu chính: Thứ nhất là nghiên cứu 

các phương pháp kiểm thử dựa trên biểu ñồ trạng thái ñồng thời ñưa 
ra những nhận xét, ñánh giá. Sau ñó là trình bày quy trình cũng như 
ứng dụng thực hiện kiểm thử dựa trên biểu ñồ trạng thái trong một 
phương pháp cụ thể.  

Với những mục tiêu ñó, nhiệm vụ của luận văn bao gồm các 
công việc sau: giới thiệu các ñịnh nghĩa, tính chất cũng như nghữ 
nghĩa liên quan ñến biểu ñồ trạng thái và các môi trường thiết kế sử 
dụng biểu ñồ trạng thái; trình bày và ñánh giá một số phương pháp 
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kiểm thử dựa trên biểu ñồ trạng thái tiêu biểu; và trình bày việc ứng 
dụng của một trong các phương pháp ñã ñược giới thiệu. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
Dựa trên các kỹ thuật kiểm thử phần mềm: kiểm thử dựa trên 

mô hình, kiểm thử dựa trên ñặc tả, kiểm thử dựa trên biểu ñồ trạng 
thái… Dựa trên các ñịnh nghĩa và tính chất liên quan ñến biểu ñồ 
trạng thái.  

Đề tài thuộc loại hình nghiên cứu. 
4. Phương pháp nghiên cứu 
Thu thập, phân tích tài liệu và thông tin liên quan ñến ñề tài. 

Lựa chọn phương hướng giải quyết vấn ñề, nghiên cứu về lý thuyết 
liên quan. Trình bày và ñánh giá các phương pháp thực hiện; ứng 
dụng qui trình kiểm thử. 

5. Kết quả luận văn 
Nghiên cứu, trình bày và ñánh giá một số phương pháp kiểm 

thử dựa trên biểu ñồ trạng thái. Diễn giải việc triển khai ứng dụng 
của một phương pháp. 

6. Bố cục luận văn 
Luận văn gồm 3 chương chính: 

Chương 1: Biểu ñồ trạng thái và môi trường thiết kế sử dụng biểu 
ñồ trạng thái 

Nội dung Chương 1 nhằm giới thiệu các ñịnh nghĩa, tính chất 
cũng như nghữ nghĩa liên quan ñến biểu ñồ trạng thái. Đồng thời giới 
thiệu các môi trường thiết kế sử dụng biểu ñồ trạng thái thường ñược 
áp dụng hiện nay. 
Chương 2: Kiểm thử dựa vào biểu ñồ trạng thái 

Nội dung Chương 2 giới thiệu về kiểm thử phần mềm, bao 
gồm các kỹ thuật, các chiến lược, các mức ñộ kiểm thử. Đồng thời 
giới thiệu các mô hình sử dụng trong kiểm thử phần mềm, quy trình 
tiêu biểu của kiểm thử, các tiêu chí bao phủ và giới thiệu một số 
phương pháp kiểm thử dựa trên nghữ nghĩa biểu ñồ trạng thái. 
Chương 3: Ứng dụng kiểm thử dựa trên biểu ñồ trạng thái cho hệ 
thống quản lý âm thanh trong xe hơi 
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Nội dung của Chương 3 bao gồm việc giới thiệu quy trình 
kiểm thử và thực hiện kiểm thử thủ công. Giới thiệu cách thức mô 
hình hóa hệ thống bằng máy trạng thái, những khó khăn, thách thức 
khi thực hiện kiểm thử thủ công. 
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CHƯƠNG 1:      

NỘI DUNG  BIỂU ĐỒ TRẠNG THÁI VÀ MÔI TR ƯỜNG 

THI ẾT KẾ  SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ TRẠNG THÁI 

1.1  MÁY TRẠNG THÁI H ỮU HẠN  

1.1.1 Giới thi ệu 
 Máy trạng thái hữu hạn (Finite State Machine – FSM) hay 
còn gọi là một Otomat trạng thái hữu hạn hoặc gọi ñơn giản hơn là 
máy trạng thái, thuộc ngành toán học trừu tượng và ñược dùng ñể 
thiết kế các mạch kỹ thuật số logic hoặc các chương trình máy tính. 
Nó là một mô hình hành vi bao gồm một số hữu hạn các trạng thái, 
các chuyển tiếp giữa các trạng thái này, và các hành ñộng, tương tự 
như một ñồ thị luồng, trong ñó có thể kiểm tra logic cách thực hiện 
khi một số ñiều kiện ñược ñáp ứng.  

1.1.2 Định nghĩa và tính chất 

Một FSM M là một bộ 6:  

M = (S, I,O, s0, , λ ) 

Một FSM có thể có bốn tính chất dưới ñây. Chúng có 
thể ñược biểu diễn như sau: 

- Tính xác ñịnh hoàn toàn 

- Tính quyết ñịnh 

- Tính yếu 

- Tính kết nối mạnh 

1.2 MÁY TR ẠNG THÁI H ỮU HẠN MỞ RỘNG 
1.2.1 Giới thi ệu 

Máy trạng thái hữu hạn mở rộng (Extended Finite State 
Machine - EFSM) là một mô hình nâng cao dựa trên máy trạng thái 
hữu hạn truyền thống, là một mô hình hành vi kết hợp của các trạng 
thái, các chuyển tiếp và các hành ñộng. Trong một FSM thông 
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thường còn thiếu trong hai khía cạnh quan trọng: khả năng mô hình 
hóa thao tác của các biến một cách thuận tiện và khả năng mô hình 
hóa chuyển giao các giá trị. Do ñó EFSM ñã ñược ñề xuất ñể giải 
quyết vấn ñề này. 
1.2.2 Định nghĩa và tính chất 

EFSM là một bộ 7 ñược ñịnh nghĩa như sau: 
EM = (S, I, O, s0, E, T, V) 

1.3 HỆ THỐNG CHUYỂN TIẾP ĐƯỢC GÁN NHÃN 
Hệ thống chuyển tiếp ñuợc gán nhãn (Labelled transition 

systems - LTS) là một biến thể của FSM. Đó là một cấu trúc bao 
gồm các trạng thái với các chuyển tiếp ñược gán nhãn với các hành 
ñộng giữa chúng.   
1.4 BIỂU ĐỒ TRẠNG THÁI 
1.4.1 Giới thi ệu 

Biểu ñồ trạng thái (State Diagram, State Machine Diagram, 
State Chart Diagram) là một loại sơ ñồ ñược sử dụng trong khoa học 
máy tính và các lĩnh vực liên quan ñể mô tả hành vi của hệ thống. 
Biểu ñồ trạng thái ñòi hỏi hệ thống ñược mô tả bao gồm một số hữu 
hạn các trạng thái. 
1.4.2 Định nghĩa 

Một dạng của biểu ñồ trạng thái cho một máy trạng thái hữu 
hạn là một ñồ thị có hướng với các phần tử sau (S, I, O,δ, s0, F) 
1.5 BIỂU ĐỒ CHUYỂN TRẠNG THÁI 
1.5.1  Giới thi ệu 

Biểu ñồ chuyển trạng thái (Statechart) ñược sử dụng rộng rãi 
từ khi trở thành một phần của ngôn ngữ mô hình hóa hợp nhất UML. 
Biểu ñồ này cho phép mô hình hóa các siêu trạng thái, các miền trực 
giao và các hoạt ñộng như là một phần của trạng thái. 
1.5.2 Biểu diễn và tính chất 
1.6  CÁC MÔI TR ƯỜNG THIẾT KẾ 
1.6.1 Ngôn ngữ mô hình hóa hợp nhất - UML 
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Ngôn ngữ mô hình hóa hợp nhất (Unifield Modeling 
Language – UML) là một ngôn ngữ ñể biểu diễn mô hình theo hướng 
ñối tượng ñược xây dựng với các mục ñích: 
- Mô hình hoá các hệ thống sử dụng các khái niệm hướng ñối 

tượng. 
- Thiết lập một kết nối từ nhận thức của con người ñến các sự kiện 

cần mô hình hoá. 
- Giải quyết vấn ñề về mức ñộ thừa kế trong các hệ thống phức 

tạp, có nhiều ràng buộc khác nhau. 
- Tạo một ngôn ngữ mô hình hoá có thể sử dụng ñược bởi người 

và máy. 
1.6.2 Ngôn ngữ Simulink Mathworks 
1.6.3 Ngôn ngữ Scade 

TỔNG KẾT CHƯƠNG 
Nội dung Chương 1 nhằm giới thiệu các ñịnh nghĩa, tính chất 

cũng như nghữ nghĩa liên quan ñến biểu ñồ trạng thái bao gồm: máy 
trạng thái hữu hạn, máy trạng thái hữu hạn mở rộng, hệ thống chuyển 
tiếp ñược gán nhãn, biểu ñồ trạng thái, biểu ñồ chuyển trạng thái mục 
ñích giúp hiểu hơn vai trò cũng như tầm quan trọng của biểu ñồ trạng 
thái trong hoạt ñộng kiểm thử. Đồng thời giới thiệu các môi trường 
thiết kế sử dụng biểu ñồ trạng thái thường ñược áp dụng hiện nay 
như UML, Simulink, Scade. 
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CHƯƠNG 2: 

KI ỂM THỬ DỰA VÀO BI ỂU ĐỒ TRẠNG THÁI 

2.1  KIỂM THỬ PHẦN MỀM 

2.1.1 Giới thi ệu 
Kiểm thử phần mềm là một phần quan trọng của quá trình 

phát triển phần mềm. Nó có thể ñược sử dụng cho mục ñích ñảm bảo 
chất lượng, dự toán, xác minh ñộ tin cậy và phê chuẩn. Tuy nhiên, 
kiểm thử phần mềm là việc rất tốn kém và mất thời gian. Các nghiên 
cứu ñã chỉ ra rằng hơn 50% chi phí phát triển phần mềm ñược dành 
cho kiểm thử. Do ñó, cần có một yêu cầu cho các chiến lược kiểm 
thử hiệu quả. 
2.1.2 Các kỹ thuật kiểm thử  
2.1.2.1  Kiểm thử tĩnh 
2.1.2.2  Kiểm thử ñộng 
2.1.3 Các chiến lược kiểm thử 
2.1.3.1 Kiểm thử hộp ñen 
2.1.3.2  Kiểm thử hộp trắng 

2.1.3.3  Kiểm thử hộp xám 

2.1.4 Các mức ñộ kiểm thử 

2.1.4.1  Kiểm thử ñơn vị 

2.1.4.2  Kiểm thử tích hợp 
2.1.4.3  Kiểm thử hệ thống 
2.1.4.4 Kiểm thử chấp nhận 
2.1.4.5  Kiểm thử hồi quy 

2.2 KI ỂM THỬ DỰA TRÊN MÔ HÌNH  

2.2.1 Giới thi ệu 
Hiện nay, kiểm thử dựa trên mã nguồn không còn là cách 

tiếp cận hoàn toàn thỏa mãn ñể tạo ra sự ñảm bảo chấp nhận ñược 
các sản phẩm phần mềm hiện ñại. Kiểm thử dựa trên mô hình (Model 
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based Testing - MBT) là một thuật ngữ chỉ cách tiếp cận các công 
việc kiểm thử chung như tạo lập trường hợp kiểm thử và ñánh giá kết 
quả kiểm thử trên một mô hình ñuợc áp dụng cho kiểm thử. 

2.2.2 Khái ni ệm mô hình phần mềm 
Một mô hình của phần mềm là một mô tả về hành vi của 

phần mềm ñó. Hành vi có thể ñược mô tả dưới dạng các trình tự ñầu 
vào ñược chấp nhận bởi hệ thống, các hành ñộng, các ñiều kiện 
và các giá trị ñầu ra logic hoặc lưu lượng dữ liệu qua các modul và 
các chương trình của ứng dụng 
2.2.3 Các mô hình sử dụng trong kiểm thử phần mềm 
2.2.3.1  Máy trạng thái hữu hạn 

Máy trạng thái hữu hạn (Finite State Machine – FSM) 
ñã ñược sử dụng từ lâu ñể nắm bắt hành vi của hệ thống dựa trên 
các trạng thái. Việc sử dụng các mô hình trạng thái hữu hạn trong 
thiết kế và trong kiểm thử của các thành phần phần cứng máy tính 
ñã có từ lâu ñời và ñược xem là một chuẩn thực hiện nay.  
2.2.3.2  Biểu ñồ chuyển trạng thái 

Biểu ñồ chuyển trạng thái (Statechart) là một phần mở rộng 
của máy trạng thái hữu hạn mà cụ thể là mô hình hóa các hệ thống 
phức tạp hoặc hệ thống thời gian thực. Chúng cung cấp  một khuôn 
khổ ñể xác ñịnh các máy trạng thái trong một hệ phân cấp, nơi một 
trạng thái ñơn có thể ñược phát triển thành máy trạng thái ở mức ñộ 
thấp hơn.  
2.2.3.3  Ngôn ngữ mô hình hóa hợp nhất 
2.2.3.4  Chuỗi Markov 
2.2.3.5  Một số mô hình khác 

Ngoài những mô hình ñược giới thiệu ở trên, có một số dạng 
mô hình khác ñã ñược nghiên cứu bao gồm bảng ra quyết ñịnh, cây 
quyết ñịnh, và các ngôn ngữ thiết kế chương trình… 
2.2.4 Quy trình tiêu biểu của kiểm thử dựa trên mô hình 
2.2.4.1  Nhận biết về hệ thống cần ñược kiểm thử 
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Để hiểu về một ứng dụng, kiểm thử viên cần thiết phải hiểu 
về cả phần mềm và môi trường thực thi. 
2.2.4.2  Lựa chọn mô hình kiểm thử 

Không có mô hình phần mềm nào hiện nay là phù hợp với 
ñầy ñủ ý nghĩa và mục ñích. Do ñó, ñối với từng quyết ñịnh mà nên 
chọn mô hình (hoặc tập hợp các mô hình) nào là phù hợp nhất.  
2.2.4.3  Xây dựng mô hình trung gian 

Kiểm thử dựa trên mô hình trạng thái ñịnh nghĩa tính trừu 
tượng của trạng thái ở mức cao và sau ñó tinh chỉnh các trừu tượng 
hóa này thành một không gian trạng thái thực tế. Đối với một số 
phương pháp kiểm thử, xây dựng mô hình trung gian nhằm giảm 
thiểu ñộ phức tạp của biểu ñồ gốc. 
2.2.4.4  Tạo các kịch bản kiểm thử  

Một kịch bản kiểm thử (test script) trong kiểm thử phần mềm 
là một tập hợp các hướng dẫn sẽ ñược thực hiện trên hệ thống cần 
ñược kiểm thử ñể kiểm tra các chức năng của hệ thống như mong 
ñợi.  
2.2.4.5  Tạo các bộ kiểm thử 

Trong phát triển phần mềm, một bộ kiểm thử (test suite) 
thường ñược biết ñến như  là một bộ xác nhận tính hợp lệ, là một tập 
hợp các trường hợp kiểm thử ñược sử dụng ñể thử nghiệm một 
chương trình phần mềm nhằm chỉ ra rằng nó có một số quy ñịnh về 
các hành vi.   
2.2.4.6  Tạo các trường hợp kiểm thử tự ñộng 

Trong một số trường hợp, các trường hợp kiểm thử (test 
cases) thậm chí có thể ñược thực hiện bằng tay, tuy nhiên, các bộ tạo 
kiểm thử thường là quá lớn cho một hướng dẫn thực hiện.  
2.3 CÁC TIÊU CHÍ BAO PH Ủ DỰA TRÊN BIỂU ĐỒ 

TRẠNG THÁI 
2.4 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ DỰA TRÊN BIỂU 

ĐỒ TRẠNG THÁI 
2.4.1 Phương pháp của Supaporn Kansomkeat và Wanchai 

Rivepiboon 

 
10 

2.4.1.1  Giới thiệu 
Phương pháp này ñược giới thiệu với mục ñích ñề xuất các 

kỹ thuật kiểm thử nhằm giải quyết một phần quy trình kiểm thử. Kỹ 
thuật này có thể tạo ra các trường hợp kiểm thử từ biểu ñồ chuyển 
trạng thái (statechart). Phương pháp này gồm hai bước sau: 

- Thứ nhất, cần biến ñổi biểu ñồ này thành biểu ñồ trung gian, 
ñược gọi là biểu ñồ luồng kiểm thử (Testing Flow Graph-
TFG), mục ñích xác ñịnh rõ luồng di chuyển của biểu ñồ 
trạng thái và làm cho dễ dàng ñể kiểm thử. Biểu ñồ này làm 
giảm sự phức tạp của biểu ñồ trạng thái. TFG là một biểu ñồ 
luồng có cấu trúc rõ ràng và ñơn giản.  

- Thứ hai, từ TFG tạo ra các trường hợp kiểm thử bằng cách 
sử dụng các tiêu chí kiểm thử, ñó là bao phủ các trạng thái và 
các chuyển tiếp của biểu ñồ. TFG ñược sử dụng ñể tạo ra các 
trình tự kiểm thử bằng cách phân tích ñể ñưa ra các trạng thái 
và các chuyển tiếp.   

2.4.1.2  Mô hình hóa hệ thống bằng biểu ñồ chuyển trạng thái 

 
 
 

Hình 2.7: Biểu ñồ chuyển trạng thái cho Stack 
2.4.1.3  Xây dựng trường hợp kiểm thử trên TFG 

a. Xây dựng thuật toán 

empty not full 

not empty 

push(num) 
/top:=top+1 

pop()[top=1] 
/top:=top-1 

pop()[top>1] 
/top:=top-1 

pop() 
/top:=top-1 

push(num) 
[top:=max-2] 

push(num)[top<max-2] 
   /top:=top+1 
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Hình 2.8 cho thấy TFG là một ñồ thị bao gồm các chuyển 
tiếp và các nút. Có hai loại nút ñó là nút s ñược vẽ bởi vòng tròn ñiền 
ñầy và nút g ñược vẽ bởi vòng tròn rỗng. Hai loại chuyển tiếp bắt ñầu 
từ nút s và nút g ñược gọi là chuyển tiếp s và chuyển tiếp g, tương 
ứng: 

 
Hình 2.8: Biểu diễn một TFG ñơn giản 

Mỗi trạng thái trong biểu ñồ chuyển trạng thái ñược xem xét 
trong các bước sau: 

- Trạng thái trong biểu ñồ chuyển trạng thái ñược thay thế bởi nút s và 
các chuyển tiếp rời khỏi trạng thái này ñược nhóm lại theo các sự 
kiện. Mỗi nhóm các sự kiện biểu diễn chuyển tiếp s ñược gán nhãn 
bằng tên của sự kiện.  

 

 
Hình 2.9.a: Trạng thái ñơn       Hình 2.9.b: TFG của Hình 2.9.a 

Hình 2.9: Chuyển ñổi trạng thái ñơn 

A 

e1[g1]  

e2[g3]  e1[g2]  

A 

A2 A1 

e1 e2 

g1 g2 g3 

nút s 

nút g 

chuyển tiếp s 

chuyển tiếp g 
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Với trường hợp ñể bao phủ mọi quy trình kiểm thử từ các 
trạng thái hỗn hợp, các tác giả chuyển ñổi trạng thái B thành TFG 
bằng cách chuyển ñổi từ các trạng thái của trạng thái hỗn hợp có 
chứa trạng thái S và T. Điều này có thể ñược minh họa trong hình 
2.10. 

 
 
Hình 2.10.a: Trạng thái hỗn hợp           Hình 2.10.b: Một TFG cho trạng     

 thái hỗn hợp 

Hình 2.10: Chuyển ñổi trạng thái hỗn hợp 

b. Xây dựng các trường hợp kiểm thử 

TFG ñược triển khai bằng cách phân tích các nhánh từ nút 
gốc ñến mỗi nút lá ñể bao phủ nút và chuyển tiếp ít nhất một lần. 
Trong phần này, các TFG biểu diễn cho stack, ñược sử dụng ñể tạo 
các trường hợp kiểm thử. 

B 

S T 
C 

e[g] 

S 

S

C 

T 

e e 

g 
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Hình 2.11: Biểu ñồ chuyển trạng thái cho Stack 

             Đánh giá phương pháp: 
Nhiệm vụ chính của phương pháp là chuyển biểu ñồ chuyển 

trạng thái thành biểu ñồ trung gian – biểu ñồ luồng kiểm thử. Mục 
ñích của việc làm này là san bằng cấu trúc phân cấp của các trạng 
thái, xác ñịnh rõ luồng di chuyển cũng như làm giảm ñộ phức tạp của 
biểu ñồ chuyển trạng thái trước khi tạo ra các trường hợp kiểm thử. 
Sau ñó, từ biểu ñồ trung gian này, sử dụng các tiêu chí bao phủ các 
trạng thái và các chuyển tiếp của biểu ñồ, từ ñó xây dựng các trường 
hợp kiểm thử. 

Phương pháp này ñược thực hiện một cách thủ công và chưa 
có công cụ hỗ trợ. 
2.4.2 Phương pháp của Axel Hollmann, Fevzi Belli và Christof J. 
Budnik 
2.4.2.1  Giới thiệu 

top>1 

top=1 

INT 

EM 

NF 

NF1 NF2 

FU NF NF EM 

NF 

push(num) 

pop() 

top=max-2 top<max-2 

push(num) 

pop() 

INT - trạng thái ban ñầu cho Stack 
EM - rỗng 
NEM -  không rỗng 
NF - không ñầy 
FU - ñầy 
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Phương pháp này giới thiệu về bộ tạo cũng như lựa chọn các 
trường hợp kiểm thử dựa trên biểu ñồ chuyển trạng thái. Tiêu chí lựa 
chọn kiểm thử ñược biểu diễn cho phép kiểm thử một cách hiệu quả. 

 

Hình 2.12. Ví dụ biểu ñồ chuyển trạng thái với trạng thái lỗi 

2.4.2.2  Một mô hình lỗi ñược ñề xuất cho biểu ñồ chuyển trạng 
thái 
Một biểu ñồ chuyển trạng thái với các chuyển tiếp có khuyết 

ñiểm và các trạng thái bị lỗi theo thuật toán sau ñây: 
Bảng 2.2: Thuật toán biểu diễn lỗi  

 for each Ss Or∈   

 if  ∈∈∃ uSu Simple:  substate(s) 

 insert an error state es in s 
 for each ∈u substate(s) 

 if Su Simple∈  addFaultyTransitions(u,es) 

Quản lý phòng 

t1: add Insert t3: edit Empty 

t4: save
  

t2: delete 
[#rooms=1 t5: add 

t6: delete [#rooms>1
]  

Edit 

Error 

t7: delete 
t8: edit 
t9: save 

t11: add 
t12: 
delete t10: save tε 

tγ 
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2.4.2.3 Giới thiệu phương pháp tạo trường hợp kiểm thử và tạo 
trình tự các trường hợp kiểm thử 

Một cặp chuyển tiếp là một trình tự của chuyển tiếp vào hợp 
lý ñến chuyển tiếp ra hợp lý của một trạng thái. Một cặp chuyển tiếp 
có khuyết ñiểm là một trình tự của chuyển tiếp vào hợp lý ñến một 
chuyển tiếp ra bị lỗi.  

Những quan niệm trên cho phép tạo ra các tiêu chí bao phủ 
sau ñây: 

- Bao phủ cặp chuyển tiếp (Transition Pair Coverage-TPC): 
Tạo dãy kiểm thử liên tục mà thực hiện tuần tự mỗi cặp 
chuyển tiếp.  

- Bao phủ cặp chuyển tiếp có khuyết ñiểm (Faulty Transition 
Pair Coverage-FTPC): Tạo dãy kiểm thử liên tục mà thực 
hiện tuần tự mỗi cặp chuyển tiếp bị lỗi của mỗi trạng thái bất 
kỳ. 
Bước tiếp theo là tạo ra các trình tự trýờng hợp kiểm thử ðộc 

lập ðối với cả hai tiêu chí.  
 

Hình 2.13: Đồ thị cặp chuyển tiếp 
 Dựa trên ñồ thị cặp chuyển tiếp một tập tối thiểu của các 
trình tự kiểm thử ñược ước tính cho kết quả trong sáu trường hợp 
kiểm thử dưới ñây: 
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Bảng 2.3: Trình tự kiểm thử bao phủ cặp chuyển tiếp 
 

Thứ tự các  
trường hợp kiểm thử 

Dãy trình tự kiểm thử 

#1 tε t1 tγ 
#2 tε t1 t5 tγ 
#3 tε t1 t5 t6 t5 t6 t6 tγ 
#4 tε t1 t5 t5 t6 t3 tγ 
#5 tε t1 t3 t4 tγ 
#6 tε t1 t2 t1 t3 t4 t2 t1 t3 t4 t3 t4 t5t3 t4 t6 t2 tγ 

Bảng 2.4: Trình tự kiểm thử bao phủ cặp chuyển tiếp có khuyết ñiểm 
Thứ tự các trường 

hợp 
kiểm thử 

Bắt ñầu dãy 
trình tự 

Các chuyển 
tiếp không 
gây ra lỗi 

Các chuyển tiếp 
lỗi 

Kết 
thúc 
dãy 

#7 tε  t1 t10 tγ 
#8 tε t1  t2 t7 t8 t9 tγ 
#9 tε t1  t3 t11 t12 t13  tγ 
#10 tε t1 t3 t4 t10  tγ 
#11 tε t1  t5 t10  tγ 
#12 tε t1 t5 t6 t10  tγ 
#13  tε t7 t8 t9 tγ 

Đánh giá phương pháp:  
Từ một biểu ñồ chuyển trạng thái cho trước, phương pháp 

này dự ñoán các lỗi có thể xảy ra bằng cách thêm các trạng thái bị lỗi 
và các chuyển tiếp có khuyết ñiểm vào trong biểu ñồ. Từ ñó ñề xuất 
phương án giải quyết. 

Phương pháp này nhằm tách các cặp chuyển tiếp không bị lỗi 
và các cặp chuyển tiếp bị lỗi riêng ra với nhau. Sau ñó thực hiện hai 
nhiệm vụ: một là xây dựng các trường hợp kiểm thử với tiêu chí bao 
phủ các cặp chuyển tiếp không bị lỗi. Hai là, xây dựng các trường 
hợp kiểm thử với tiêu chí bao phủ các cặp chuyển tiếp bị lỗi. Mục 
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ñích nhằm tạo ra các trường hợp kiểm thử từ biểu ñồ chuyển trạng 
thái không chỉ xem xét các trình tự hợp lý của các chuyển tiếp mà 
còn có những trường hợp không hợp lý. 
2.4.3  Phương pháp của Dirk Seifert 
2.4.3.1  Giới thiệu 

Đây là phương pháp mô tả một cách tiếp cận nhằm kiểm tra 
tính phù hợp của hệ thống phản ứng. Dựa trên một ñặc tả hình thức, 
cụ thể là máy trạng thái UML, tự ñộng tạo ra các trường hợp kiểm 
thử và sử dụng chúng ñể kiểm tra tính phù hợp của các giá trị vào và 
ra của một hệ thống cần ñược thử nghiệm.  

Nghiên cứu gồm hai phần: 
- Đầu tiên, tác giả mô hình hóa một tập con quan trọng của 

máy trạng thái UML bao gồm các thao tác dữ liệu có cấu 
trúc phức tạp.  

- Thứ hai, trình bày một phương pháp kiểm thử sự phù hợp 
dựa trên các máy trạng thái, cho phép tạo tự ñộng, thực thi và 
ñánh giá các trường hợp kiểm thử 

2.4.3.2  Ngữ nghĩa máy trạng thái 
a. Giới thiệu 
- Trạng thái hỗn hợp  
- Trạng thái trực giao  
- Một mô hình ngữ nghĩa của máy trạng thái  
- Một trạng thái ngữ nghĩa 
b. Giải quyết các xung ñột có thể xảy ra khi máy trạng thái hoạt 

ñộng 
Do có các miền trực giao, một máy trạng thái có thể ñang xử 

lý một vài trạng thái tại một thời ñiểm. Ta gọi ñó là tập tất cả các 
hoạt ñộng trong một cấu hình. Cũng với cùng một lý do ñó, có thể 
là nhiều hơn một chuyển tiếp có thể thực thi tại một thời ñiểm 
tại một trong các miền trực giao ñang hoạt ñộng. Ta gọi các tập tất cả 
các chuyển tiếp thực thi cùng nhau tại một thời ñiểm là tập chuyển 
tiếp thực thi.  
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Thuật toán lựa chọn chuyển tiếp lựa chọn tập tối ña các 
chuyển tiếp thực thi theo các yêu cầu sau ñây: 

- Đầu tiên, tất cả các chuyển tiếp trong tập chuyển tiếp thực thi 
phải ñược kích hoạt liên quan ñến cấu hình hiện tại, sự kiện 
kích hoạt và sự phân công dữ liệu hiện tại.  

- Thứ hai, tất cả các chuyển tiếp trong tập là xung ñột lẫn 
nhau.   

- Thứ ba, không có chuyển tiếp ñược kích hoạt bên ngoài tập 
ñó là xung ñột với các chuyển tiếp bên trong tập hoặc có ưu 
tiên cao hơn một chuyển tiếp bên trong tập. 

2.4.3.3  Bộ tạo trường hợp kiểm thử 
Việc thực hiện gồm hai phần:  

- Đầu tiên, một hàng ñợi sự kiện và các sự kiện chưa ñược 
xét sẽ ñược ñưa vào mô hình ngữ nghĩa của máy trạng thái.  

- Thứ hai, cần phải lựa chọn tập chuyển tiếp thực thi khác 
nhau và thực thi các chiến lược trong một phương pháp kiểm 
thử. 

 

Hình 2.15: Kiến trúc kiểm thử trừu tượng 
a. Lựa chọn giá trị ñầu vào cho bộ tạo trường hợp kiểm thử  

Tác giả sử dụng bộ công cụ TEAGER trong ñó cài ñặt 
một số chiến lược lựa chọn ñầu vào. 

b. Thuật toán tạo trường hợp kiểm thử 
- Đầu tiên, khởi tạo máy trạng thái với tình trạng ban ñầu của 

nó, chẳng hạn: với cấu hình ban ñầu và một hàng ñợi sự kiện 
rỗng. Tiếp theo chèn các sự kiện vào ñầu tiên ñến hàng ñợi 



 
19 

sự kiện. Bấy giờ áp dụng một bước ngữ nghĩa ñể cấu hình: 
dự tính tất cả các chuyển tiếp có thể thực thi. Đối với mỗi tập 
chuyển tiếp và mỗi thứ tự thực hiện các chuyển tiếp bên 
trong những tập này ta ước tính kết quả thực hiện. Kết quả 
trả về là một tập tất cả các tình trạng có thể truy cập bao 
gồm tất cả các tình trạng trung gian cho sự kiện ñầu tiên.       

- Tiếp theo, chèn sự kiện tiếp theo ñến mỗi tình trạng có thể 
truy cập trong bước trước. Bằng cách ñó chú ý ñến sự xen 
kẻ có trước của các sự kiện trong hàng ñợi sự kiện. Sau 
ñó, ước tính lại tất cả các tình trạng có thể truy cập cho ñầu 
vào này và thực hiện tương tự cho các yếu tố ñầu vào khác. 
Tiếp theo là ước tính lại ñồ thị của tất cả các lộ trình thực 
hiện bao gồm các tình trạng có thể truy cập.  

2.4.3.4  Công cụ hỗ trợ phương pháp 
Để ñánh giá và chỉ ra sự khả thi của phương pháp tiếp cận, 

các tác giả triển khai bộ công cụ TEAGER. 

 
Hình 2.18: Kiến trúc của bộ công cụ TEAGER 

 Đánh giá phương pháp:  
 Với cách tiếp cận dựa trên máy trạng thái này có thể ñược áp 
dụng trong việc bảo ñảm chất lượng như là một ñặc tả cho các hành 
vi phản ứng mong muốn của hệ thống. Có thể lựa chọn ñầu vào có 
liên quan cho một trường hợp kiểm thử và dự tính các quan sát chính 
xác có thể cho ñầu vào cho trước ñồng thời cho phép tự ñộng ñánh 
giá quá trình kiểm thử. 

So với các công trình nghiên cứu khác, phương pháp này 
không hạn chế số lượng các máy trạng thái. Bên cạnh ñó, các tác giả 
còn chỉ ra các chi tiết về ngữ nghĩa phát sinh từ các nguồn khác nhau 
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về tính không ñơn ñịnh. Đặc biệt giải quyết các vấn ñề về giao tiếp 
không ñồng bộ.   

Nhận xét chung về cả 3 phương pháp nghiên cứu ở trên 

 Trong 3 phương pháp ñã nêu, hai phương pháp ñầu các tác 
giả dựa trên mô hình biểu ñồ chuyển trạng thái ñể áp dụng kiểm thử. 
Mỗi phương pháp có hướng nghiên cứu riêng. Phương pháp thứ nhất 
sử dụng biểu ñồ luồng kiểm thử làm biểu ñồ trung gian ñể làm giảm 
ñộ phức tạp của biểu ñồ chuyển trạng thái. Sau ñó sử dụng các tiêu 
chí bao phủ trạng thái và bao phủ chuyển tiếp ñể tạo ra các trường 
hợp kiểm thử. 

Phương pháp thứ hai, vẫn giữ nguyên biểu ñồ chuyển trạng 
thái nhưng thêm vào ñó các trạng thái bị lỗi và các chuyển tiếp có 
khuyết ñiểm mà ta có thể dự tính trước. Sau ñó tách các cặp chuyển 
tiếp không bị lỗi và các cặp chuyển tiếp bị lỗi ra riêng thành hai 
trường hợp khác nhau. Sau ñó sử dụng tiêu chí bao phủ cặp chuyển 
tiếp không bị lỗi và tiêu chí bao phủ cặp chuyển tiếp bị lỗi ñể tạo ra 
các trường hợp kiểm thử.  

Hai phương pháp ở trên ñược các tác giả giới thiệu nhưng 
chưa có công cụ hỗ trợ. Ở phương pháp thứ 3, các tác giả sử dụng 
máy trạng thái ñể mô hình hóa hệ thống cần ñược kiểm thử. Đề xuất 
cũng như xử lý trường hợp nhiều chuyển tiếp có thể xảy ra tại một 
thời ñiểm do máy trạng thái là không ñơn ñịnh. Có các chiến lược lựa 
chọn giá trị ñầu vào cho bộ tạo trường hợp kiểm thử. Sử dụng hàng 
ñợi sự kiện ñể lưu trữ các sự kiện chưa ñược xử lý. Có xây dựng 
thuật toán ñể tạo các trường hợp kiểm thử, kết quả trả về các lộ trình 
kiểm thử mà ñược thực thi một cách tự ñộng bởi công cụ TEAGER. 

TỔNG KẾT CHƯƠNG  
 Kết quả ñạt ñược trong Chương 2 là ñã giới thiệu cũng như 
ñưa ra những nhận xét, ñánh giá và so sánh giữa các phương pháp 
nghiên cứu. Đồng thời chỉ ra ñược vai trò quan trọng của biểu ñồ 
trạng thái trong kiểm thử phần mềm. 
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CHƯƠNG 3:  

ỨNG DỤNG KIỂM THỬ DỰA TRÊN BIỂU ĐỒ TRẠNG THÁI 

CHO HỆ THỐNG QUẢN LÝ ÂM THANH TRONG XE H ƠI 

 
3.1  QUY TRÌNH TH ỰC HIỆN KIỂM THỬ DỰA VÀO 

PHƯƠNG PHÁP CỦA DIRK SEIFERT 
Phương pháp này ñược thực hiện theo các bước sau: 

 

Như vậy, quá trình thực hiện kiểm thử thủ công với: 
Đầu vào: Máy trạng thái với tình trạng ban ñầu, mô tả hoạt 

ñộng của hệ thống quản lý âm thanh trong xe hơi. 
Đầu ra: Tập các trường hợp kiểm thử, bao gồm dãy trình 

tự tuyến tính của các sự kiện ñầu vào cho hệ thống cần ñược kiểm 
thử và các ñồ thị chấp nhận cho các quan sát từ hệ thống này.  

Xây dựng máy trạng thái cho hệ thống 
cần ñược kiểm thử 

Sử dụng TEAGER ñể tự ñộng tạo các 
trường hợp kiểm thử 

Thực thi các trường hợp kiểm thử một 
cách tự ñộng 

So sánh kết quả từ việc thực hiện với kết 
quả mong ñợi 

Dự kiến các hành vi xảy ra và các kết quả 
mong ñợi 

Đánh giá việc thực hiện 
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Hình 3.1: Quy trình thực hiện kiểm thử thủ công 
3.2 GIỚI THI ỆU ỨNG DỤNG 

 

Hình 3.2: Đặc tả máy trạng thái cho hệ thống âm thanh trên xe hơi 
3.3 MÔ HÌNH H Ệ THỐNG ÂM THANH TRONG XE H ƠI 

 Ở mức cao nhất của mô hình trừu tượng bao gồm trạng thái 
gốc Car Audio System ñược cải tiến thành ba miền trực giao. Hai 
miền dành cho băng và ñĩa CD khi một băng hay ñĩa ñược chèn vào 
hệ thống, cụ thể là CD Player - máy hát ñĩa CD, Tape Deck - máy 
nghe băng từ.  

Máy trạng thái 

với tình trạng  

ban ñầuc 

Dãy trình tự 

tuyến tính của 

các sự kiện ñầu 

vào và các ñồ thị 

chấp nhận 

Quá trình tạo các trường 
hợp kiểm thử 
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Miền phức tạp hơn dành cho chế ñộ nghe ñài dùng ñể mô 
hình hóa việc ñiều khiển hệ thống, cụ thể là Audio Player - máy nghe 
ñài.  
3.4  THIẾT KẾ TRƯỜNG HỢP KIỂM THỬ 
3.4.1 Thiết kế chi tiết 
3.4.2    Xây dựng các trường hợp kiểm thử  

Với dãy trình tự ñầu vào power – src, ta có trạng thái ngữ 
nghĩa với cấu hình chứa trạng thái ñang hoạt ñộng Tuner Mode, Tape 
Mode, CD Mode, hàng ñợi sự kiện chứa các sự kiện vào power – src. 
Áp dụng thuật toán lựa chọn tập các chuyển tiếp thực thi, xây dựng 
các tập ước tính quan sát có thể, ta có thể mô h�nh hóa các trường hợp 
kiểm thử như dưới ñây: 
Bảng 3.1: Xây dựng 2 trường hợp kiểm thử thủ công  
Bảng 3.2: Dãy trình tự tuyến tính của các sự kiện ñầu vào 
Bảng 3.3: Xây dựng các ñồ thị chấp nhận 

3.5  ĐÁNH GIÁ K ẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 
Phần 3.4 chỉ mới nêu hai trường hợp kiểm thử. Đó là các 

trường hợp bao phủ chuyển tiếp từ Tuner Mode ñến CD Mode và bao 
phủ chuyển tiếp từ Tuner Mode ñến Tape Mode. Do máy trạng thái 
là không ñơn ñịnh nên có thể cùng thời ñiểm có nhiều hơn một 
chuyển tiếp thực thi, ñồng thời số lượng các quan sát cho các trường 
hợp tương ứng là tăng lên dẫn ñến hàng ñợi sự kiện sẽ lưu trữ với số 
lượng nhiều các sự kiện sẽ thực hiện. Điều này dẫn ñến việc mô tả 
trên giấy là gặp nhiều khó khăn. 

Kết quả nhận ñược là dãy trình tự tuyến tính các sự kiện ñầu 
vào và các ñồ thị chấp nhận. 

TỔNG KẾT CHƯƠNG 
 Từ phương pháp kiểm thử của tác giả Dirk Seifert ñã ñược 
giới thiệu ở Chương 2, nội dung của Chương 3 bao gồm việc ứng 
dụng phương pháp này cho hoạt ñộng kiểm thử hệ thống quản lý âm 
thanh trong xe hơi, từ ñó tự xây dựng các trường hợp kiểm thử thủ 
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công, thực thi các trường hợp kiểm thử một cách thủ công nhưng 
tuân theo các nguyên tắc hoạt ñộng của phương pháp. 
 Kế ñến là trình bày những khó khăn khi thực hiện kiểm thử 
thủ công cũng như ñánh giá phương pháp thực hiện kiểm thử của 
Dirk Seifert. 

 
KẾT LUẬN 

 
Kiểm thử là một giai ñoạn quan trọng của quá trình kiểm 

soát chất lượng trong quy trình phát triển phần mềm. Mục ñích của 
kiểm thử phần mềm là tìm ra các lỗi hay khiếm khuyết nhằm ñảm 
bảo hiệu quả hoạt ñộng tối ưu của phần mềm. Hiện nay có rất nhiều 
phương pháp kiểm thử và ñược phân chia theo từng cấp ñộ kiểm thử 
khác nhau. Bài viết này tập trung vào nghiên cứu phương pháp kiểm 
thử dựa trên biểu ñồ trạng thái, ñây là một kỹ thuật kiểm thử mà 
trong ñó các trường hợp kiểm thử ñược thiết kế ñể thực thi các giao 
dịch trạng thái hợp lệ. 

Bên cạnh những việc ñã làm ñược như trình bày và ñánh giá 
các phương pháp kiểm thử dựa trên ngữ nghĩa biểu ñồ trạng thái; lựa 
chọn một phương pháp và triển khai ứng dụng, nhưng công việc chỉ 
mới dừng lại ở việc trình bày phương pháp và áp dụng kiểm thử thủ 
công, chưa có công cụ triển khai thực hiện cụ thể.   

Vấn ñề kiểm thử dựa trên biểu ñồ trạng thái hiện nay ñang là 
một trong những hướng nghiên cứu rất ñược quan tâm, bao hàm 
nhiều phương pháp tiếp cận và kỹ thuật áp dụng. Do thời gian nghiên 
cứu và phạm vi tìm hiểu có giới hạn nên luận văn không tránh khỏi 
những hạn chế và thiếu sót. 

Từ những vấn ñề ñã nêu ở trên, hướng phát triển trong thời 
gian sắp tới của tôi ñó là sẽ tìm hiểu và nghiên cứu thêm một số 
phương pháp có liên quan, từ ñó ñánh giá cũng như rút ra kinh 
nghiệm. Tiếp theo sẽ nghiên cứu ñể ñề xuất một phương pháp mới, 
ñồng thời xây dựng công cụ hỗ trợ cho phương pháp mới này. 


