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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn ñề tài 

Kiểm thử là một trong những hoạt ñộng quan trọng trong 

tiến trình phát triển phần mềm. Nó góp một phần rất lớn trong việc 

ñánh giá chất lượng của một phần mềm và là qui trình bắt buộc 

trong các dự án phát triển phần mềm trong nước cũng như trên   

thế giới. 

Như ta ñã biết trong lập trình phần mềm, các thành phần/mô-

ñun mã nguồn có thể ñược sử dụng chung bởi các chức năng của 

phần mềm. Trong giai ñoạn bảo trì, tức là phần mềm ñã ñi vào 

hoạt ñộng, giả sử rằng có một lỗi xảy ra tại một chức năng nào ñó, 

lỗi xảy ra tại một chức năng thường do một thành phần/mô-ñun 

nào ñó gây ra. Như vậy, khi thành phần/mô-ñun ñó lỗi sẽ ảnh 

hưởng ñến những thành phần/mô-ñun khác cũng như ảnh hưởng 

ñến các chức năng khác của hệ thống, chức năng ở ñây chính là 

các chức năng trong ñặc tả yêu cầu của người sử dụng. Một khi 

xác ñịnh ñược mức ñộ ảnh hưởng giữa các thành phần/mô-ñun, 

việc này sẽ hỗ trợ cho người kiểm thử xác ñịnh ñược các chức 

năng nào, hay cụ thể hơn các mô-ñun nào cần phải kiểm thử lại 

(bằng cách sử dụng kỹ thuật kiểm thử hồi quy) khi có một mô-ñun 

bị lỗi, từ ñó tái sử dụng các ca kiểm thử phù hợp. 

Do ñó, nhu cầu có ñược một công cụ hỗ trợ biểu diễn mối 

quan hệ về sự ảnh hưởng giữa các thành phần/mô-ñun và công 

thức tính ñộ ño ñể ñánh giá mức ñộ ảnh hưởng ñó nhằm hỗ trợ cho 

kiểm thử hồi quy, khi có một mô-ñun bị lỗi trong giai ñoạn bảo trì 

phần mềm thực sự là cần thiết. Kiểm thử hồi quy là một trong 

những loại kiểm thử tốn nhiều thời gian và công sức nhất. Tuy 
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nhiên, việc bỏ qua kiểm thử hồi quy là “không ñược phép” vì có 

thể dẫn ñến tình trạng phát sinh hoặc tái xuất hiện những lỗi 

nghiêm trọng, mặc dù ta “tưởng rằng” những lỗi ñó hoặc không có 

hoặc ñã ñược kiểm tra và sửa chữa rồi.  

2. Mục ñích nghiên cứu 

Trong giai ñoạn bảo trì phần mềm, giả sử có một lỗi xảy ra 

tại một thành phần/mô-ñun nào ñó. Luận văn này ñược thực hiện 

với mục ñích xác ñịnh tầm ảnh hưởng của lỗi ở thành phần/mô-

ñun ñó ñến các thành phần/mô-ñun khác cũng như ảnh hưởng ñến 

các chức năng khác của hệ thống.  

Đề tài tập trung vào vấn ñề bảo trì phần mềm, nghiên cứu kỹ 

thuật kiểm thử hồi quy và công cụ hỗ trợ biểu diễn mối quan hệ 

giữa các thành phần/mô-ñun trong phần mềm sử dụng ñồ thị ñồ thị 

biểu diễn quan hệ. Hơn nữa, ñề tài nghiên cứu công thức tính ñộ 

ño ñể ñánh giá mức ñộ ảnh hưởng của lỗi dựa vào các quan hệ 

trong ñồ thị này. Trên cơ sở ñó, ñề tài xác ñịnh ñược những ảnh 

hưởng của lỗi.  

Sau khi ñã tìm hiểu các vấn ñề lý thuyết trên, tôi sẽ tiến 

hành xây dựng công cụ hỗ trợ biểu diễn mối quan hệ về sự ảnh 

hưởng giữa các thành phần/mô-ñun và công thức tính ñộ ño ñể 

ñánh giá mức ñộ ảnh hưởng nhằm hỗ trợ cho kiểm thử hồi quy 

trong giai ñoạn bảo trì. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

5. Cấu trúc của luận văn 

Luận văn ñược tổ chức thành 3 chương như sau: 
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Chương 1: Nghiên cứu tổng quan: Chương này giới thiệu 

cơ sở lý thuyết về nghiên cứu và phân tích ảnh hưởng của lỗi trên 

phần mềm hướng ñối tượng. Chương này cung cấp các thông tin 

về bảo trì phần mềm, kiểm thử hồi quy và phân tích ảnh hưởng của 

lỗi cũng như những khó khăn gặp phải khi phân tích ảnh hưởng 

của lỗi trong các hệ thống hướng ñối tượng. Chương này ñịnh rõ 

phạm vi nghiên cứu của ñề tài và mô tả ngắn gọn những kết quả 

nghiên cứu ñược. 

Chương 2: Ảnh hưởng của lỗi trong giai ñoạn bảo trì 

phần mềm: Chương này mô tả các khái niệm về ảnh hưởng của 

lỗi, những nguyên nhân căn bản phát sinh ra lỗi khi phần mềm 

ñược ñưa vào sử dụng, các kiểu ảnh hưởng của lỗi, các thuật toán 

xác ñịnh ảnh hưởng và cuối cùng là các ñộ ño về ảnh hưởng của 

lỗi giữa các thành phần/mô-ñun. 

Chương 3: Thử nghiệm phân tích lỗi trong các ứng 

dụng: Chương này ñề tài ñi sâu vào giới thiệu một phương pháp 

thử nghiệm xác ñịnh ảnh hưởng của lỗi. Luận văn này tập trung 

vào hai hướng chính: phương pháp xác ñịnh những ảnh hưởng của 

lỗi xảy ra bên trong một lớp và giữa các lớp với nhau bằng các ví 

dụ minh họa. Mục 3.1. mô tả những ảnh hưởng của lỗi xảy ra bên 

trong một lớp, ở ñó các thành phần/mô-ñun bên trong lớp không 

có mối quan hệ phụ thuộc với nhau. Mục 3.2. mô tả những ảnh 

hưởng của lỗi xảy ra bên trong một lớp, nhưng ở ñó các thành 

phần bên trong lớp có mối quan hệ phụ thuộc với nhau. Mục 3.3 

trình bày những ảnh hưởng của lỗi xảy ra giữa các lớp với nhau. 

Cuối cùng, mục 3.4 áp dụng phương pháp thử nghiệm phân tích lỗi 

vào ứng dụng trong thực tiễn. 
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CHƯƠNG 1:  NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN 

 

Luận văn nhắm ñến vấn ñề nghiên cứu và phân tích ảnh 

hưởng của lỗi trên phần mềm hướng ñối tượng. Chương 1 cung 

cấp các thông tin về bảo trì phần mềm, kiểm thử hồi quy và phân 

tích ảnh hưởng của lỗi cũng như những khó khăn gặp phải khi 

phân tích ảnh hưởng của lỗi của các hệ thống hướng ñối tượng. 

Chương này ñịnh rõ phạm vi nghiên cứu của ñề tài và mô tả ngắn 

gọn những kết quả nghiên cứu ñược. 

1.1.  Tổng quan về bảo trì phần mềm 

1.1.1.  Khái niệm 

Khái niệm bảo trì phần mềm có thể ñược hiểu như sau: Bảo 

trì phần mềm bao gồm ñiều chỉnh các lỗi mà chưa ñược phát hiện 

trong các giai ñoạn trước của chu kỳ sống của một phần mềm, 

nâng cấp tính năng sử dụng và an toàn vận hành của phần mềm. 

Bảo trì phần mềm có thể chiếm ñến 65%-75% công sức trong chu 

kỳ sống của một phần mềm. 

1.1.2.  Mục ñích của bảo trì phần mềm 

Mục ñích của giai ñoạn bảo trì phần mềm là giữ cho phần 

mềm ñược cập nhật khi môi trường thay ñổi và yêu cầu người sử 

dụng thay ñổi bằng cách: 

-  Mở rộng và ñáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của 

khách hàng. 

-  Làm cho phần mềm dễ sử dụng hơn, hiệu quả hơn. 

-  Có thể ứng dụng công nghệ mới hơn cho phần mềm. 
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1.1.3.  Phân loại bảo trì phần mềm 

  Bảo trì phần mềm có thể ñược phân chia thành 3 giai ñoạn 

cơ bản như sau: giai ñoạn hiệu chỉnh, giai ñoạn hoàn thành và giai 

ñoạn cập nhật. Ở giai ñoạn hiệu chỉnh, những lỗi sau ñây sẽ có ảnh 

hưởng lớn ñến hệ thống, gây ra lỗi khi xử lý dữ liệu và thực thi các 

chức năng trên hệ thống: Lỗi thiết kế, lỗi logic và lỗi lập trình. 

1.1.4.  Hạn chế của việc bảo trì phần mềm 

Một số những lý do mà ngành bảo trì phần mềm chưa phát 

triển: 

- Bảo trì phần mềm thường không phải mối quan tâm 

chính trong thiết kế và thực thi chương trình. 

- Phần lớn công tác bảo trì ñã bị bỏ qua trong lĩnh vực 

nghiên cứu công nghệ phần mềm. 

- Hoạt ñộng bảo trì không ñược hiểu ñúng và thường bị 

xem nhẹ. 

1.1.5.  Phương pháp tiếp cận hướng ñối tượng trong bảo trì phần 

mềm 

1.2.  Kỹ thuật ki ểm thử hồi quy 

1.2.1.  Khái niệm 

Phân tích và kiểm thử hồi quy là một tiến trình ñược áp 

dụng sau khi có một lỗi nào ñó xảy ra trong giai ñoạn bảo trì phần 

mềm khi phần mềm ñược ñưa vào sử dụng. 

1.2.2.  Kỹ thuật phân tích và kiểm thử hồi quy 

Trong quá trình bảo trì phần mềm, giả sử rằng có một (hoặc 

một vài lỗi) xảy ra tại một thành phần/mô-ñun nào ñó. Thực tế cho 

thấy rằng, việc kiểm thử lại toàn bộ hệ thống phần mềm sẽ mất rất 
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nhiều thời gian và chi phí tốn kém, ñặc biệt là các hệ thống lớn. Do 

ñó, sử dụng kỹ thuật phân tích và kiểm thử hồi quy, chúng ta chỉ 

cần kiểm thử lại những thành phần/mô ñun chịu ảnh hưởng của lỗi, 

từ ñó giúp giảm ñược thời gian và chi phí kiểm thử. 

1.2.3.  Phân loại kỹ thuật kiểm thử hồi quy 

1.2.3.1.   Kỹ thuật kiểm thử toàn bộ 

1.2.3.2.  Kỹ thuật kiểm thử hồi quy lựa chọn 

1.2.4.  Ý nghĩa kỹ thuật kiểm thử hồi quy 

Trước tiên cần khẳng ñịnh rằng kỹ thuật kiểm thử hồi quy 

không phải là một mức kiểm tra như: Kiểm thử ñơn vị, kiểm thử 

chức năng, kiểm thử hệ thống và kiểm thử tiếp nhận. Nó ñơn thuần 

kiểm tra lại phần mềm sau khi có một sự thay ñổi xảy ra (thay ñổi 

mã nguồn) ñể bảo ñảm phiên bản phần mềm mới (bao gồm các 

thành phần ñược sửa ñổi trong phần mềm) thực hiện tốt các chức 

năng như phiên bản cũ và sự thay ñổi không gây ra lỗi mới trên 

những chức năng vốn ñã làm việc tốt. Kỹ thuật kiểm thử hồi quy 

có thể thực hiện tại mọi mức kiểm tra ở trên. 

1.2.5.  Mối quan hệ giữa bảo trì phần mềm và kiểm thử hồi quy 

Bảo trì phần mềm là một hoạt ñộng trong ñó bao gồm việc 

cải tiến, sửa chữa lỗi, tối ưu hóa và loại bỏ những ñặc tính dư thừa 

của phần mềm. Những việc sửa ñổi này có thể làm cho phần mềm 

làm việc không ñúng và có thể ảnh hưởng ñến các thành phần khác 

của hệ thống. Do ñó, ñể ngăn chặn ñiều này, kỹ thuật kiểm thử hồi 

quy ñược thực hiện. Kiểm thử hồi quy ñược sử dụng ñể kiểm thử 

lại những chức năng của phần mềm ñược chỉnh sửa. Kiểm thử hồi 

quy là một quá trình rất tốn kém, ở ñó bộ kiểm thử ñược thực thi, 
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ñảm bảo rằng không phát sinh lỗi mới trên những thành phần/mô-

ñun ñược kiểm thử trước ñó. 

1.3.  Phân tích ảnh hưởng của lỗi trong giai ñoạn bảo trì 

phần mềm 

1.3.1.  Tiến trình hoạt ñộng khi phát sinh lỗi 

1.3.2.  Phân tích ảnh hưởng của lỗi 

1.3.2.1.  Khái niệm phân tích ảnh hưởng của lỗi 

1.3.2.2.  Quá trình phân tích ảnh hưởng ñiển hình 

Phương pháp ñiển hình nhất về quá trình phân tích ảnh 

hưởng của lỗi ñược minh họa trong hình sau ñây: 
 

 

Hình 1.1. Quá trình phân tích ảnh hưởng ñiển hình 

Như vậy, việc phân tích ảnh hưởng của một sự thay ñổi/lỗi 

có thể ñược chia thành các giai ñoạn sau ñây: 
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- Giai ñoạn 1: Chuyển ñổi các ñề xuất thay ñổi, những 

giả ñịnh về các lỗi có thể xảy ra ở các thành phần/mô-

ñun ñược sửa ñổi vào một hệ thống ñặc tả lỗi. 

- Giai ñoạn 2: Trích xuất thông tin từ nguồn thông tin 

thu thập ñược và ñưa vào kho lưu trữ thông tin. 

- Giai ñoạn 3: Tính toán những ảnh hưởng của lỗi có 

thể xảy ra ñến các thành phần/mô-ñun khác trong hệ 

thống khi có một thành phần/mô ñun nào ñó phát sinh 

lỗi. Thực hiện giai ñoạn 1-3 một lần nữa ñể hoàn thành 

những ñề xuất thay ñổi khác. 

- Giai ñoạn 4: Xây dựng dự toán tài nguyên, dựa trên 

những xem xét như kích thước và ñộ phức tạp phần 

mềm. 

- Giai ñoạn 5: Phân tích chi phí và lợi ích của các yêu 

cầu thay ñổi, trong cùng một cách như ñối với một 

ứng dụng mới. 

- Giai ñoạn 6: Người quản lý dự án tư vấn cho người sử 

dụng những tác ñộng của yêu cầu thay ñổi trong vấn 

ñề công việc chứ không phải là về vấn ñề kỹ thuật, 

giúp họ ra quyết ñịnh có tiếp tục với sự thay ñổi hay 

không. 

1.3.2.3.  Lợi ích của việc phân tích ảnh hưởng của lỗi 

1.3.2.4.  Hạn chế khi phân tích ảnh hưởng của lỗi 

1.4.  Hướng nghiên cứu của ñề tài 

Các câu hỏi ñặt ra ñược trả lời trong ñề tài này: 
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- Các lỗi xảy ra có những ảnh hưởng gì ñến hệ thống 

phần mềm? 

- Ảnh hưởng của lỗi từ thành phần/mô-ñun này ñến 

thành phần/mô-ñun khác như thế nào? 

- Độ lớn của những ảnh hưởng ñó? Nếu ta có nhiều giải 

pháp bảo trì khi hệ thống phần mềm có lỗi thì làm sao 

ñể xác ñịnh giải pháp nào là có chi phí và hiệu quả tốt 

nhất? 

- Khi có lỗi xảy ra thì khả năng ảnh hưởng nhỏ nhất và 

lớn nhất của lỗi ñó ñến hệ thống phần mềm là gì? Biểu 

diễn mối quan hệ về sự ảnh hưởng giữa các thành 

phần/mô-ñun và ñộ ño về sự ảnh hưởng ñó như thế 

nào? 

Hướng giải quyết của ñề tài: 

- Phân tích hệ thống phần mềm một cách tự ñộng, và 

lưu lại các mối quan hệ giữa các thành phần/mô-ñun 

trong một ñồ thị mối quan hệ giữa các thành phần. Các 

nút sẽ ñại diện cho các loại ñối tượng khác nhau 

(thành phần/mô-ñun) và các cạnh ñược ñặt trọng số 

cho mối quan hệ của các ñối tượng này. Các loại quan 

hệ khác nhau sẽ có các ñộ ño về những ảnh hưởng của 

lỗi là khác nhau. 

- Đề xuất một mô hình tác ñộng ñể mô tả các thuộc tính 

của quá trình phân tích ảnh hưởng của lỗi. 
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- Trình bày các thuật toán ñể lấy thông tin từ ñồ thị và 

tính toán những ảnh hưởng có tính chất bắc cầu của 

lỗi. Các loại quan hệ khác nhau trong hệ thống sẽ ảnh 

hưởng ñến kết quả tác ñộng theo những cách khác 

nhau. 

- Xây dựng ñộ ño ñể ño những ảnh hưởng của lỗi ñối 

với phần mềm hướng ñối tượng. 

- Giới thiệu phương pháp thử nghiệm phân tích lỗi trong 

các ứng dụng ñể kiểm tra thuật toán và ñánh giá tính 

thực tiễn của cách tiếp cận. 

1.5.  Kết chương 

Bảo trì phần mềm ñược xem như là giai ñoạn tốn kém nhất 

và khó khăn nhất trong vòng ñời phát triển phần mềm. Hiểu ñược 

tầm quan trọng ấy, chương 1 ñã cho chúng ta thấy ñược một cách 

nhìn tổng quan nhất về công tác bảo trì phần mềm trong giai ñoạn 

hiện nay và nó ñược xem là một nghệ thuật hơn là một kỹ năng về 

kỹ thuật/chuyên môn. 

Một vấn ñề nữa có tầm quan trọng không kém ñược giới 

thiệu trong chương này là kỹ thuật kiểm thử hồi quy. Kỹ thuật 

kiểm thử hồi quy ñóng một vai trò quan trọng trong hoạt ñộng bảo 

trì phần mềm nhằm ñạt ñược sự tin cậy trong suốt quá trình phần 

mềm ñược sửa ñổi. Nó là một bộ phận cần thiết trong quá trình 

kiểm thử nhằm ñảm bảo chất lượng phần mềm. Hơn nữa, kiểm thử 

hồi quy còn là một hoạt ñộng quan trọng trong việc phát triển phần 

mềm hướng ñối tượng. Vì vậy, chúng ta thấy rằng, công tác bảo trì 
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phần mềm và kiểm thử hồi quy luôn có một mối quan hệ chặt chẽ với 

nhau. 

Cuối cùng, chương này cung cấp cho chúng ta một số thông 

tin rất bổ ích về vấn ñề phân tích ảnh hưởng của lỗi trong giai ñoạn 

bảo trì phần mềm. Để công việc bảo trì ñược hiệu quả thì việc 

quản lý ñầu vào trong quá trình bảo trì phần mềm là rất quan trọng. 

Quản lý lỗi và phân tích ảnh hưởng của lỗi là hai bước ñầu tiên 

trong quá trình bảo trì. Quá trình bảo trì chỉ có thể tối ưu và ñạt 

hiệu quả cao nếu ta có ñược những thông tin chính xác và rõ ràng 

về lỗi cũng như ảnh hưởng của lỗi ñó ñến các thành phần/mô-ñun 

khác trong phần mềm khi một thành phần nào ñó bị lỗi. Như vậy ta 

thấy rằng, bảo trì phần mềm, phân tích ảnh hưởng của lỗi và kiểm 

thử hồi quy luôn có một mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. 
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CHƯƠNG 2:  ẢNH HƯỞNG CỦA LỖI TRONG                      

GIAI ĐOẠN BẢO TRÌ PHẦN MỀM 

 

Chương 2 tập trung vào các vấn ñề về ảnh hưởng của lỗi 

như: các kiểu ảnh hưởng của lỗi, mối quan hệ phụ thuộc giữa các 

thành phần/mô-ñun, những nguyên nhân căn bản phát sinh ra lỗi 

khi phần mềm ñược ñưa vào sử dụng và những lỗi ñó ảnh hưởng 

ñến những thành phần nào trong phần mềm. Mặt khác, các thuật 

toán xác ñịnh ảnh hưởng và ñộ ño về mức ñộ ảnh hưởng của lỗi 

giữa các thành phần/mô-ñun cũng ñược giới thiệu một cách khá 

chi tiết trong chương này. 

2.1.  Các vấn ñề về ảnh hưởng của lỗi 

2.1.1.  Khái niệm lớp 

2.1.2.  Tiêu chí về lỗi 

2.1.3.  Tập hợp các kiểu ảnh hưởng của lỗi 

2.1.3.1.  Ảnh hưởng trực tiếp của lỗi 

2.1.3.2.  Ảnh hưởng gián tiếp của lỗi 

2.1.4.  Mối quan hệ phụ thuộc giữa các thành phần/mô-ñun 

Một mối quan hệ phụ thuộc trong một hệ thống phần mềm 

là một mối quan hệ trực tiếp giữa những thực thể trong hệ thống 

X�Y, chẳng hạn một lập trình viên chỉnh sửa X thì phải quan tâm 

ñến các mặt tác ñộng có thể có của nó trong Y. Chúng ta có thể 

phân loại thành 5 quan hệ phụ thuộc sau: 

2.1.4.1.  Quan hệ phụ thuộc giữa lớp với lớp 

2.1.4.2.  Quan hệ phụ thuộc giữa lớp với phương thức 

2.1.4.3.  Quan hệ phụ thuộc giữa lớp với biến 

2.1.4.4.  Quan hệ phụ thuộc giữa phương thức với biến 
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2.1.4.5.  Quan hệ phụ thuộc giữa phương thức với phương thức 

2.1.5.  Các nguyên nhân chính gây ra lỗi và mối quan hệ giữa 

chúng 

2.1.5.1.  Thay ñổi ở cấp ñộ hệ thống 

2.1.5.2.  Thay ñổi ở cấp ñộ lớp 

2.2.  Thuật toán xác ñịnh ảnh hưởng của lỗi 

2.2.1.  Mô tả thuật toán 

2.2.2.  Đầu vào và ñầu ra của thuật toán 

2.2.3.  Thuật toán TotalEffect() 

-   Hàm khởi tạo (SetInit) 

2.2.4.  Thuật toán về mối quan hệ ảnh hưởng xảy ra bên trong 

một lớp 

2.2.4.1.  Khái niệm về ñóng gói 

2.2.4.2.  Thuật toán FindEffectInClass() 

2.2.5.  Thuật toán về mối quan hệ ảnh hưởng giữa các lớp với 

nhau  

2.3.  Độ ño ñánh giá mức ñộ ảnh hưởng của lỗi trong phần 

mềm 

Mục tiêu của ñộ ño phần mềm là việc xác ñịnh và ño lường 

các thông số cần thiết tác ñộng ñến phát triển phần mềm. 

Trong thực tế, chúng ta thấy rằng, có nhiều ñề tài nghiên 

cứu về ñộ ño phần mềm, và một số các ñề tài nghiên cứu khác trên 

ñộ ño phần mềm hướng ñối tượng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa 

thấy có tài liệu nào nói về ñộ ño phân tích ảnh hưởng của lỗi trong 

phần mềm hướng ñối tượng. 

2.3.1.  Thông tin về các ñộ ño  

2.3.2.  Độ ño mức ñộ ảnh hưởng của lỗi trong phần mềm hướng 
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ñối tượng 

Công thức 1: Số lượng các lớp chịu ảnh hưởng 

Số lượng các lớp chịu ảnh hưởng ñược tính bằng số lượng 

của tất cả các lớp chịu ảnh hưởng của lỗi trong hệ thống.  

Công thức 2: Phần trăm các lớp chịu ảnh hưởng 

Tỷ lệ phần trăm các lớp chịu ảnh hưởng ñược tính bằng số 

lượng các lớp chịu ảnh hưởng chia cho tổng số các lớp có trong hệ 

thống. 

Công thức 3: Số lượng các thành viên chịu ảnh hưởng 

Số lượng các thành viên chịu ảnh hưởng bao gồm tổng số 

các thành viên chịu ảnh hưởng của tất cả các lớp chịu ảnh hưởng 

trong hệ thống. 

Công thức 4:  Số lượng trung bình của các thành viên 

chịu ảnh hưởng 

Số lượng trung bình các thành viên chịu ảnh hưởng ñược 

tính bằng tổng số các thành viên chịu chịu ảnh hưởng chia cho 

tổng số các thành viên của tất cả các lớp chịu ảnh hưởng trong hệ 

thống. 

Công thức 5: Tỷ trọng số lượng các thành viên chịu ảnh 

hưởng 

Tỷ trọng về số lượng các thành viên chịu ảnh hưởng bao 

gồm tổng số các thành viên chịu ảnh hưởng của tất cả các lớp chịu 

ảnh hưởng trong hệ thống, ñược tính theo khả năng ảnh hưởng. 

C1 và C2 là các hằng số ñược gán theo các khả năng ảnh 

hưởng khác nhau ñến các phương thức và các thành viên dữ liệu 

(hằng, biến).  
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Công thức 6: Tỷ trọng trung bình số lượng các thành 

viên chịu ảnh hưởng 

Tỷ trọng trung bình về số lượng các thành viên chịu ảnh 

hưởng ñược tính bằng tỷ trọng về số lượng các thành viên chịu ảnh 

hưởng chia cho tổng số các thành viên trong hệ thống. 

 

2.4.  Kết chương 

Chương 2 ñề cập ñến vấn ñề ảnh hưởng của lỗi trong giai 

ñoạn bảo trì phần mềm. Chương này giới thiệu cho chúng ta một 

cách khá chi tiết về tập hợp các kiểu ảnh hưởng của lỗi. Chúng ta 

có biết ñược những nguyên nhân chính phát sinh ra lỗi khi phần 

mềm ñược ñưa vào sử dụng và những lỗi ñó ảnh hưởng ñến những 

thành phần nào trong phần mềm. Mặt khác, chương này cũng ñã ñi 

sâu vào việc phân tích mối quan hệ phụ thuộc giữa các thành 

phần/mô-ñun ñể xác ñịnh những ảnh hưởng của lỗi có thể xảy ra 

khi một thành phần/mô-ñun nào ñó bị lỗi. 

Dựa vào các thông tin có ñược từ việc phân tích ảnh hưởng 

của lỗi, chương này giới thiệu một số thuật toán giúp xác ñịnh ảnh 

hưởng của lỗi. Các thuật toán sẽ ñi vào kiểm tra lỗi trên từng thành 

phần/mô-ñun bị lỗi và kiểm tra tất cả các thành phần/mô-ñun khác 

có mối quan hệ phụ thuộc với một thành phần/mô-ñun bị lỗi. Cuối 

cùng, chương này ñề cập ñến một số ñộ ño về mức ñộ ảnh hưởng 

của lỗi xảy ra trong phần mềm hướng ñối tượng. Độ ño ñược sử 

dụng giúp chúng ta có thể dự ñoán nhược ñiểm, sai sót và dự ñoán 

kết quả ñạt ñược của phần mềm.  
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CHƯƠNG 3:  THỬ NGHIỆM PHÂN TÍCH L ỖI TRONG 

CÁC ỨNG DỤNG 

 
Chương 3 ñi sâu vào giới thiệu phương pháp thử nghiệm 

xác ñịnh ảnh hưởng của lỗi. Thông qua một số các thí dụ minh họa 

về kỹ thuật phân tích ảnh hưởng của lỗi, ñề tài nghiên cứu có thể 

giúp cho các nhà phát triển theo dõi ñược các ảnh hưởng của lỗi 

xảy ra trong phần mềm của họ. Luận văn này tập trung vào hai 

hướng chính: phương pháp xác ñịnh những ảnh hưởng của lỗi xảy 

ra bên trong một lớp và giữa các lớp với nhau bằng các ví dụ minh 

họa. Mục 3.1 mô tả những ảnh hưởng của lỗi xảy ra bên trong một 

lớp, ở ñó các thành viên lớp không có mối quan hệ phụ thuộc với 

nhau. Mục 3.2 mô tả những ảnh hưởng của lỗi xảy ra bên trong 

một lớp, nhưng ở ñó các thành viên lớp có mối quan hệ phụ thuộc 

với nhau. Mục 3.3 trình bày những ảnh hưởng của lỗi xảy ra giữa 

các lớp với nhau. Cuối cùng, mục 3.4 áp dụng phương pháp thử 

nghiệm phân tích lỗi vào ứng dụng trong thực tế – phần mềm quản 

lý thư viện ở trường ñại học. Mục ñích của phương pháp thử 

nghiệm nhằm xác ñịnh ñộ ño mức ñộ ảnh hưởng của lỗi xảy ra 

trong phần mềm này. 

3.1.  Ảnh hưởng của lỗi xảy ra bên trong một lớp (không ñệ 

quy) 

Đề tài sử sụng một ví dụ ñơn giản ñể giới thiệu phương 

pháp xác ñịnh ảnh hưởng của lỗi truyền ñi bên trong một lớp. Ví 

dụ này chỉ có một lớp và không có mối quan hệ ràng buộc ñệ quy 

giữa các thành viên bên trong lớp (phương thức, biến). 
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3.2.  Ảnh hưởng của lỗi xảy ra bên trong một lớp (quan hệ ñệ 

quy) 

Phần này minh họa cách thuật toán quản lý mối quan hệ ñệ 

quy giữa các thành viên bên trong một lớp. Lớp A (ñược giới thiệu 

trước ñó) ñược sửa ñổi ñể chứa mối quan hệ ñệ quy giữa các thành 

viên bên trong lớp. Hình 3.7 mô tả mối quan hệ phụ thuộc ñệ quy 

như sau: A_meth1() tham chiếu A_meth2(), A_meth2() tham chiếu  

A_meth3(), A_meth3() sử dụng _A_field1, và _A_field1 ñược xác 

ñịnh bởi A_meth1(). 

3.3.  Ảnh hưởng của lỗi xảy ra giữa các lớp với nhau 

Cuối cùng, ñề tài giới thiệu phương pháp xác ñịnh ảnh 

hưởng của lỗi xảy ra giữa các lớp trong phần mềm. 

3.4.  Thử ngiệm phân tích ảnh hưởng của lỗi trong các ứng 

dụng 

Để minh họa tính thực tiễn của ứng dụng, ñề tài áp dụng 

phương pháp thực nghiệm vào phần mềm quản lý thư viện ở trường ñại 

học. Mục ñích của phương pháp thử nghiệm nhằm xác ñịnh ñộ ño mức 

ñộ ảnh hưởng của lỗi xảy ra trong phần mềm này. Phần mềm quản lý 

thư viện quản lý thông tin về tất cả các loại sách có trong thư viện của 

trường, thông tin mượn sách, trả sách và thông tin về ñộc giả mượn 

sách. Phần mềm gồm 3 phần chính: Thông tin về các lớp, giao diện 

chương trình và mục thống kê báo cáo. Bên trong mỗi phần là cơ chế 

truyền thông tin giữa các phương thức cũng như giữa các lớp với nhau. 

Bỏ qua các thông tin thiết kế chi tiết của chương trình, ñề tài tập trung 

vào mối quan hệ giữa các lớp giao diện với nhau của những phần này 

và những ảnh hưởng của lỗi khi một thành phần/mô-ñun trong một lớp 
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nào ñó bị lỗi. Các thành phần/mô-ñun ở ñây ñược hiểu là các phương 

thức, hằng hoặc biến nằm bên trong lớp. 

3.5.  Kết chương 

Dựa vào thuật toán ñề cập ở chương 2, chương 3 giới thiệu 

một số phương pháp xác ñịnh ảnh hưởng của lỗi xảy ra bên trong 

một lớp và giữa các lớp với nhau bằng việc ñưa ra một số thí dụ 

minh họa. Đồng thời, dựa vào các phương pháp trên, tác giả ñã 

thực hiện việc thử nghiệm phân tích lỗi vào trong ứng dụng thực 

tiễn - phần mềm quản lý thư viện ở trường ñại học. Mục ñích của 

phương pháp thử nghiệm nhằm xác ñịnh ñộ ño mức ñộ ảnh hưởng 

của lỗi xảy ra trong phần mềm này. Kết quả ñạt ñược từ việc thử 

nghiệm này có thể giúp cho các nhà phát triển theo dõi ñược 

những ảnh hưởng của lỗi xảy ra trong phần mềm của họ, giúp họ 

tiết kiệm thời gian, dể dàng trong việc sửa lỗi. 
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KẾT LUẬN 

 
Kết quả ñạt ñược và ứng dụng của luận văn 

Luận văn ñã trình bày ñược năm vấn ñề chính: Thứ nhất, 

cung cấp một cách nhìn tổng quan nhất về tầm quan trọng của vấn 

ñề bảo trì phần mềm và kiểm thử hồi quy trong giai ñoạn hiện nay 

nhằm ñảm bảo và nâng cao chất lượng phần mềm. Thứ hai, phân 

tích mối quan hệ phụ thuộc và những ảnh hưởng của lỗi có thể có 

xảy ra giữa các thành phần trong hệ thống phần mềm hướng ñối 

tượng. Những nguyên nhân chính gây ra lỗi và những lỗi ñó sẽ ảnh 

hưởng ñến những thành phần nào trong phần mềm cũng ñược ñề 

cập một cách khá chi tiết trong ñề tài. Thứ ba, giới thiệu một số 

các thuật toán xác ñịnh những ảnh hưởng của lỗi theo các tiêu chí 

ñặc tả của người dùng. Thứ tư, trình bày một tập hợp các ñộ ño về 

mức ñộ ảnh hưởng của lỗi trong hệ thống phần mềm hướng ñối 

tượng. Cuối cùng, dựa vào thuật toán, thử nghiệm phân tích lỗi vào 

trong ứng dụng thực tế ñể chứng minh tính khả thi của cách tiếp 

cận này trong ngành công nghiệp phần mềm. Kết quả ñạt ñược từ 

việc thử nghiệm này có thể giúp cho các nhà phát triển theo dõi 

ñược những ảnh hưởng của lỗi xảy ra trong phần mềm của họ, 

giúp họ tiết kiệm thời gian, dể dàng trong việc sửa lỗi. 

Luận văn ñã ñưa ra ñược một tập hợp các ñộ ño về mức ñộ 

ảnh hưởng của lỗi trong hệ thống, ñiều này giúp cho người bảo trì 

phần mềm ño ñược số lượng các thành phần bị lỗi, từ ñó giúp họ 

có thể dự ñoán nhược ñiểm, sai sót và dự ñoán kết quả ñạt ñược 
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của phần mềm. Trong thực tế, chúng ta thấy rằng, có nhiều ñề tài 

nghiên cứu về ñộ ño phần mềm và một số các ñề tài nghiên cứu 

khác trên ñộ ño phần mềm hướng ñối tượng. Tuy nhiên, chúng ta 

vẫn chưa thấy có tài liệu nào nói về ñộ ño phân tích ảnh hưởng của 

sự lỗi trong phần mềm hướng ñối tượng. 

Tính ứng dụng của luận văn có thể ñược áp dụng trong việc 

phân tích ảnh hưởng của lỗi. Bằng cách sử dụng kỹ thuật phân tích 

ảnh hưởng của lỗi ñược phát triển trong ñề tài này, chúng ta có thể 

làm giảm ñáng kể các rủi ro và chi phí bởi vì các vấn ñề ñược phát 

hiện càng về sau sẽ tốn nhiều chi phí hơn. Kỹ thuật phân tích ảnh 

hưởng có thể cung cấp cho chúng ta cách nhìn về những ảnh 

hưởng tiềm ẩn của lỗi trước khi có sự thay ñổi trên phần mềm 

(phần mềm ñược sửa ñổi), và nhận biết ñược những ảnh hưởng của 

lỗi sẽ tác ñộng ñến các thành phần nào trong phần mềm khi có lỗi 

xảy ra. Vì thế, kỹ thuật phân tích này giúp cho các nhà phát triển 

và người bảo trì lên kế hoạch xây dựng các chức năng của phần 

mềm một cách chính xác hơn nhằm giảm thiểu rủi ro phát sinh lỗi, 

phù hợp với những yêu cầu thay ñổi của phần mềm, ñồng thời theo 

dõi những ảnh hưởng của lỗi có thể xảy ra từ yêu cầu thay ñổi này.  

Mặt khác, kỹ thuật này còn giúp cho nhà phát triển và 

người bao trì ñánh giá ñược sự phù hợp của một bản ñề xuất thay 

ñổi ở phần mềm (phần mềm cần ñược sửa ñổi). Nếu sự thay ñổi ở 

phần mềm ñược ñề xuất có khả năng tác ñộng lớn, là bộ phận tách 

rời của một chương trình thì nó có thể cần phải ñược tái kiểm tra 
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ñể xác ñịnh xem ñề xuất thay ñổi ñó liệu có an toàn hơn không. 

Người quản lý có thể phân tích các ñề xuất thay ñổi trên và chọn ra 

một ñề xuất thay ñổi có chi phí và hiệu quả tốt nhất. Nhà phát triển 

có thể sử dụng kỹ thuật này ñể chỉ ra các lỗ hỗng quan trọng về lỗi 

trong mã nguồn phần mềm. Nếu một thành phần/mô ñun cung cấp 

chức năng quan trọng mà phụ thuộc vào nhiều phần khác nhau của 

chương trình thì chức năng của nó dễ bị thay ñổi trong những phần 

này. Kiểm thử viên có thể sử dụng kỹ thuật này ñể tìm ra những 

vùng/thành phần chịu ảnh hưởng của lỗi, ñiều này giúp họ chỉ cần 

thực hiện trên những vùng chịu ảnh hưởng ñó nhưng vẫn ñảm bảo 

chất lượng của phần mềm. 

Kết quả nghiên cứu này có thể làm tài liệu tham khảo cho 

các ñơn vị phát triển phần mềm ñang cần tiến hành nghiên cứu và 

xây dựng ứng dụng kiểm thử tự ñộng dựa vào kỹ thử kiểm thử hồi 

quy nhằm phát hiện ra lỗi, dùng công cụ ñó hỗ trợ việc sửa lỗi khi 

phần mềm ñưa vào sử dụng.  

Trên cơ sở xác ñịnh ñược mức ñộ ảnh hưởng giữa các thành 

phần/mô-ñun trong phần mềm, việc này sẽ hỗ trợ cho người kiểm 

thử xác ñịnh ñược các chức năng nào, hay cụ thể hơn các mô-ñun 

nào cần phải kiểm thử lại (sử dụng kỹ thuật kiểm thử hồi quy) khi 

có một mô-ñun bị lỗi, từ ñó tái sử dụng các ca kiểm thử phù hợp. 

Hạn chế của luận văn 

Mặc dù ñã hết sức cố gắng nhưng ñề tài vẫn còn một số hạn chế 

như sau: 
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- Phạm vi của ñề tài chỉ dừng lại ở bốn thuật toán phân 

tích ảnh hưởng và chưa ñề cập ñến những ảnh hưởng 

của lỗi xảy ra theo quan hệ thừa kế. 

- Các ñộ ño về mức ñộ ảnh hưởng của lỗi bên trong 

phương thức, bên trong lớp và bên trong hệ thống là 

những ñộ ño phức tạp và tinh vi, cho phép chúng ta 

ñánh giá chính xác hơn về ảnh hưởng của lỗi. Tuy 

nhiên trong luận văn này, tác giả chỉ dừng lại trong 

việc ñánh giá mức ñộ ảnh hưởng của lỗi ở các thành 

viên lớp và các lớp chịu ảnh hưởng, chưa ñi sâu vào 

ñánh giá mức ñộ ảnh hưởng bên trong mỗi thành viên 

lớp và mỗi lớp cũng như bên trong hệ thống. Mặt 

khác, giá trị chính xác cho các hằng số của các ñộ ño 

vẫn chưa ñược ñề cập trong luận văn. 

Hướng phát triển nguyên cứu 

Tác giả xin ñề cập một số hướng nghiên cứu trong tương lai: 

- Nghiên cứu thêm về ảnh hưởng của lỗi xảy ra theo 

quan hệ thừa kế. 

- Nghiên cứu ñể tìm ra giá trị chính xác cho các hằng số 

của các ñộ ño ñược trình bày trong chương 2, ñiều này 

giúp chúng ta có ñược một kế quả chính xác khi xác 

ñịnh mức ñộ ảnh hưởng của lỗi trong các ứng dụng 

thực tiễn.  
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- Nguyên cứu ñể xác ñịnh các ñộ ño về mức ñộ ảnh 

hưởng của lỗi xảy ra bên trong mỗi thành viên lớp, 

bên trong mỗi lớp và bên trong hệ thống. 

 


