
 1 

 
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
 
 

 
PHẠM TH Ị TRINH 

 

 
 

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG  

KI ỂM TH Ử WEBSERVICE 

 

 

 

Chuyên ngành :  Khoa học máy tính 
                    Mã số :                 60.48.01 

 

 
 

TÓM T ẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT 
 

 

 

 

 

Đà Nẵng - Năm 2012 
 



 2 

 
Công trình được hoàn thành tại 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
 
 
 

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thanh Bình 
 
 
 

       Phản biện 1: TS. Huỳnh Công Pháp 

 

 

       Phản biện 2: TS. Trương Công Tuấn 

 
 
 

 Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt 

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

04 tháng 03 năm 2012. 

 

 

 

 

 
* 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. 



 3 

MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Webservices ra đời đã mở ra hướng mới cho việc phát triển các 

ứng dụng trên internet. Công nghệ webservices là một cuộc cách 

mạng hóa cách thức hoạt động của các dịch vụ B2B và B2C. 

Webservices kết hợp sử dụng nhiều công nghệ khác nhau cho phép 

hai ứng dụng cùng ngôn ngữ, độc lập hệ điều hành trao đổi được với 

nhau thông qua môi trường mạng. Điểm khác biệt của webservices 

so với các công nghệ khác, đó chính là khả năng kết hợp các công 

nghệ đã có như là XML, SOAP, WSDL, UDDI để tạo ra các dịch vụ, 

đặc điểm này làm nổi bật vai trò của webservice. Tuy nhiên, nó 

mang đến cho các nhà kiểm thử và phát triển phần mềm nhiều thách 

thức. 

Sự phức tạp, tính linh hoạt và phụ thuộc các ứng dụng vào một 

dịch vụ, thiếu thử nghiệm là một trong những thách thức mà các nhà 

phát triển webservice phải đối mặt. Vì vậy, nhu cầu kiểm thử 

webservice ngày càng tăng lên và trở thành thiết yếu đối với dự án 

phần mềm.   

 Các lỗi là nguyên nhân chính của năng suất thấp và là kết quả 

của những sai sót trong suốt vòng đời phát triển của phần mềm. 

Những lỗi này bao gồm mọi thứ từ lỗi thực thi, các lỗi bảo mật, thực 

hiện sai chức năng, lỗi sụp đổ hệ thống... càng sớm phát hiện vấn đề, 

càng dễ để sửa lỗi và giảm thời gian chi phí cho phần mềm.  

Nói chung, các nhà phát triển, nhà nghiên cứu, những chuyên 

gia dựa vào thực nghiệm kiểm tra tính đảm bảo các chức năng dịch 

vụ, độ tin cậy của các máy chủ cung cấp webservice, cung cấp các 

giải pháp kiểm thử tự động (KTTĐ). Ngoài ra, khả năng tương tác, 

an ninh và các vấn đề liên quan đều có ảnh hưởng đến cả nhà sản 
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xuất và người tiêu dùng webservice, tất cả đều bị ảnh hưởng bởi các 

tiêu chuẩn WSDL cho mô tả dịch vụ, HTTP cho tầng vận chuyển và 

SOAP cho các lớp tin nhắn. Tại sao và làm thế nào để thực hiện 

đúng các tiêu chuẩn này? 

Xuất phát từ những lý do trên, tôi chọn đề tài “Nghiên cứu và 

ứng dụng kiểm thử webservice” với mục tiêu tập trung vào nghiên 

cứu kiểm thử webservice và dùng công cụ KTTĐ để kiểm thử 

webservice theo quy trình, nền tảng để phát triển công nghệ KTTĐ 

một cách nhanh chóng, hiệu quả và chính xác hơn.  

2. Mục đích nghiên cứu 

Tạo ra những sản phẩm phần mềm có chất lượng là vấn đề cơ 

bản của ngành công nghiệp phát triển phần mềm. Cách tiếp cận, 

phòng chống lỗi, nghiên cứu và xây dựng các công cụ hỗ trợ kiểm 

thử phần mềm là nhu cầu cần thiết. Để hoàn thành mục đích, ý tưởng 

đề ra cần nghiên cứu các nội dung như sau: 

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về webservice, thành phần của 

webservice, kiểm thử webservice, quy trình kiểm thử webservice, 

thách thức của việc kiểm thử đó. 

- Tìm hiểu các công cụ KTTĐ và đánh giá các công cụ đó. 

- Tìm hiểu công cụ KTTĐ QuickTestPro (QTP), xây dựng các 

ca kiểm thử webservice phía trình khách (dịch vụ Google) và phía 

trình chủ (dịch vụ tra cứu tài liệu trực tuyến-Opac), đánh giá kết quả 

kiểm thử. 

- Kết luận và định hướng phát triển luận văn. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu: 

- Cơ sở lý thuyết kiểm thử webservice, phương thức kiểm thử 

webservice. 
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- Nền tảng của webservice: WSDL, SOAP, HTTP, XML, 

UDDI... 

- Ngôn ngữ lập trình, nền tảng và khả năng kiểm thử của các 

công cụ kiểm thử webservice: WebInject, Parasoft SOAtest, 

Soapsonar, QTP... 

- Tìm hiểu các tính năng của QTP và quy trình kiểm thử 

webservice với QTP. 

Phạm vi nghiên cứu:  

Nghiên cứu công cụ kiểm thử QTP và ứng dụng quy trình 

kiểm thử của QTP với các webservice cụ thể là dịch vụ Google và 

dịch vụ tra cứu tài liệu trực tuyến-Opac. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Khi triển khai thực hiện luận văn, tôi đã sử dụng các phương 

pháp như: 

- Phương pháp tư liệu: thu thập tư liệu, phân tích các tài liệu 

liên quan đến webservice và tổng hợp một cách khoa học các tài liệu 

đó. 

- Phương pháp thực nghiệm: cài đặt phần mềm KTTĐ QTP và 

ứng dụng phần mềm này để kiểm thử webservice phía trình chủ và 

trình khách. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Ý nghĩa về mặt khoa học:  

Phần nghiên cứu lý thuyết sẽ cung cấp một cách nhìn tổng 

quan về webservice, phương thức kiểm thử và quy trình kiểm thử 

webservice.  

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

người phát triển kiểm thử webservice, cung cấp các tài liệu tham 

khảo bằng tiếng Việt về các vấn đề liên quan. 
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Hướng nghiên cứu kiểm thử, đặc biệt là kiểm thử webservice 

rất được các công ty và các chuyên gia phát triển phần mềm quan 

tâm. Đề tài có ý nghĩa rất lớn trong việc cung cấp giải pháp cho kiểm 

thử webservice nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn 

dịch vụ. 

Ý nghĩa về thực tiễn: 

Tìm hiểu các công cụ KTTĐ, thấy được sự hiệu quả khi sử 

dụng các công cụ tự động để kiểm thử thay vì kiểm thử thủ công 

bằng tay hay dựa trên kinh nghiệm của kiểm thử viên. 

QTP trả về kết quả kiểm thử nhanh chóng, quá trình thực hiện 

kiểm thử được ghi lại chính xác và rõ rằng, hệ thống hỗ trợ thông 

báo vị trí và nguyên nhân của lỗi/cảnh báo, tất cả đều được điều 

khiển và hiển thị trên giao diện dễ sử dụng. 

6. Cấu trúc của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, trong luận 

văn được tổ chức thành 3 chương chính như sau:  

Chương 1: Giới thi ệu về webservice  

Trình bày các khái niệm về webservice, các thành phần trong 

webservice, một số vấn đề của webservice. 

Chương 2: Kiểm thử webservice 

Trình bày kiểm thử phần mềm, kiểm thử webservice và một số 

công cụ hỗ trợ kiểm thử webservice. 

Chương 3: Ứng dụng kiểm thử webservice 

Trình bày công cụ KTTĐ QTP và quy trình kiểm thử 

webservice với QTP. 
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CHƯƠNG 1: GIỚI THI ỆU VỀ WEBSERVICE 

1.1. Tổng quan về webservice 

1.1.1. Webservice là gì? 

1.1.2. Đặc điểm của webservice 

1.1.3. Kiến trúc webservice 

WEBSERVICES 

UDDI 

(discovery) 

WSDL 

(description) 

SOAP 

(remote service call) 

HTTP 

(transport application protocol) 

TCP/IP 

(transport protocol) 

Hình 1.1. Thành phần của webservice 

1.2. Các thành phần trong webservice  

1.2.1. XML (Extensible Markup Language) 

Webservice giao tiếp bằng cách trao đổi thông điệp XML.  

XSLT giúp việc chuyển đổi các tin nhắn dễ dàng, xác nhận và 

chuyển đổi, cung cấp tính linh hoạt rất lớn cho webservice. 

XML gi ải quyết Blues Middleware truyền thống kết hợp với 

kết nối chặt chẽ. XML làm cho webservice linh hoạt và thích nghi.  
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1.2.2. WSDL (Web Service Definition Language) 

WSDL mô tả webservice theo cú pháp tổng quát XML.  

1.2.3. UDDI (Universal Description Discovery and Integration) 

UDDI định nghĩa thông tin một số thành phần, cho phép trình 

khách truy tìm và nhận lại những thông tin yêu cầu sử dụng 

webservice. 

1.2.4. SOAP (Simple Object Access Protocol )  

SOAP là một giao thức XML được sử dụng để giao tiếp với 

webservice. 

1.3. Ưu và nhược điểm của webservice     

1.4. Kết chương 

Để tạo một webservice, cần xây dựng và thiết lập các thành phần 

trong kiến trúc webservice (SOAP, WSDL, UDDI, XML) trong đó: 

- SOAP là giao thức nằm giữa tầng vận chuyển và tầng mô tả 

thông tin về dịch vụ. 

- Webservice sử dụng ngôn ngữ WSDL để truyền các tham số và 

các loại dữ liệu cho các thao tác, các chức năng mà webservice 

cung cấp. 

- UDDI cho phép trình khách đăng ký dịch vụ để người dùng có 

thể gọi thực thi các hàm, các chức năng của webservice. 

- Tính an toàn, toàn vẹn và bảo mật thông tin trong webservice, 

dịch vụ liên quan đến giao dịch thương mại và tài chính.  
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CHƯƠNG 2: KIỂM THỬ WEBSERVICE 

2.1. Kiểm thử phần mềm 

2.2. Kiểm thử webservice 

2.2.1. Khái niệm 

Kiểm thử webservice bao gồm kiểm thử chức năng cơ bản và 

khả năng tương tác của webservice, một số các chức năng SOA 

(service oriented architecture), QoS (quality of service) và kiểm thử 

load/stress. 

Theo Bloomberg, lịch sử của kiểm thử webservice được chia 

thành ba giai đoạn, dựa các chức năng:  

- Trong giai đoạn một (2002 - 2003): kiểm thử được thực hiện 

kiểu kiểm thử đơn vị bằng cách sử dụng các đặc tả webservice.  

- Trong giai đoạn hai (2003 - 2005): kiểm thử SOA và kiểm thử 

trong giai đoạn này bao gồm kiểm thử việc xuất bản (publishing), 

việc tìm kiếm (finding), khả năng liên kết (binding capabilities) của 

webservice, khả năng các trang web không đồng bộ thông điệp 

webservice và khả năng trung gian SOAP của SOA. 

- Trong giai đoạn ba (2004 và xa hơn nữa): khả năng thực thi 

chức năng của webservice được kiểm thử, kiểm thử các thành phần 

của webservice và phiên bản kiểm thử webservice. 

2.2.2. Phương thức kiểm thử webservice 

2.2.2.1. Kiểm thử ứng dụng web 

a) Kiểm thử giao diện người dùng 

- Kiểm thử thiết kế giao diện người dùng 

- Kiểm thử thực thi giao diện người dùng 

- Kiểm thử khả năng sử dụng và khả năng truy cập 

b) Kiểm thử chức năng 



 10 

- Kiểm thử đơn giản chấp nhận được (fuctional acceptance 

simple testing - FAST) 

- Kiểm thử chức năng hướng tác vụ (task oriented functional 

testing - TOFT) 

- Kiểm thử lỗi ép buộc (forced error tests - FET) 

- Kiểm thử điều kiện biên và phân tích lớp tương đương 

(boundary condition test - BCT ) 

- Kiểm thử dạng khám phá (exploratory testing - ET) 

c) Kiểm thử cơ sở dữ liệu 

Kiểm thử cơ sở dữ liệu (CSDL) bao gồm kiểm thử dữ liệu 

hiện tại và tính toàn vẹn của dữ liệu, đảm bảo dữ liệu không bị hỏng 

và các sơ đồ dữ liệu là đúng đắn cũng như kiểm thử chức năng của 

các ứng dụng CSDL.  

d) Kiểm thử cài đặt 

Kiểm thử cài đặt thường sử dụng phương pháp so sánh các 

thuộc tính hệ thống và các các tệp cả trước và sau khi cài đặt và xóa 

cài đặt.  

e) Kiểm thử khả năng tương thích và cấu hình 

Chiến thuật trong kiểm thử cấu hình và khả năng tương thích 

là thực hiện các kiểm thử đơn giản chấp nhận chức năng (FAST), tập 

con các kiểm thử chức năng  hướng tác vụ (TOFT) và tập các kiểm 

thử ép buộc lỗi (FET) để thực thi tập hợp các chức năng. Kiểm thử 

này tập trung trên dữ liệu vào và ra, sự phụ thuộc của các thiết 

lập/cấu hình, tương tác trên cấu hình phần mềm và phần cứng. Ngoài 

ra, kiểm thử này kiểm thử bao phủ tất cả những cài đặt của người 

dùng (máy tính, cấu hình, kết nối, hệ điều hành, trình duyệt, phần 

mềm…).  
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f) Kiểm thử bảo mật web 

Kiểm thử bảo mật web là kiểm thử hiệu quả sự bảo vệ toàn bộ 

hệ thống web (công nghệ bảo mật, công nghệ mạng, lập trình, thâm 

nhập hệ thống mạng).  

g) Kiểm thử hiệu năng 

Kiểm thử hiệu năng ứng dụng với các tốc độ kết nối mạng 

khác nhau.  

Kiểm thử chịu tải (stress test) 

Trong kiểm thử hiệu năng web, các chức năng của webservice 

trên các hệ điều hành, các nền tảng phần cứng khác nhau phải được 

kiểm thử để tìm ra các lỗi phần mềm, thất thoát bộ nhớ… 

2.2.2.2. Kiểm thử hướng dịch vụ web 

Về cơ bản, chức năng của webservice hoạt động dựa trên giao 

thức SOAP. WSDL cấp thông tin về giao diện webservice, bao gồm 

cả các loại cổng (port type), ràng buộc (binding)…Do đó, kiểm thử 

webservice là vấn đề trao đổi thông điệp SOAP thích hợp: 

a) Kiểm thử tập tin WSDL  

Điểm đặc biệt của webservice là các tập tin của chúng có chứa 

siêu dữ liệu về các giao diện của chúng theo tiêu chuẩn mở. Công cụ 

kiểm thử các tập tin WSDL tạo ra các kế hoạch kiểm thử hộp đen tự 

động và tập tin WSDL cũng được kiểm thử hộp trắng. 

b) Kiểm thử thông điệp SOAP 

- Kiểm thử khả năng trung gian SOAP 

- Kiểm thử các thông báo không đồng bộ và khả năng cảnh 

báo của webservice trong RPC đồng bộ. 

- Khách hàng của webservice và mô phỏng của nhà sản xuất. 
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c) Kiểm thử khả năng sản xuất, tìm kiếm và liên kết của SOA 

Đặc trưng cơ bản của SOA là khả năng xuất bản (publish), tìm 

kiếm (find) và kết nối (bind) tạo thành một tam giác. Trước hết, nhà 

cung cấp webservice xuất tập tin WSDL của dịch vụ trên UDDI, nơi 

mà người sử dụng dịch vụ có thể tìm thấy chúng. Sau đó, người tiêu 

dùng liên kết các dịch vụ dựa trên đăng ký tập tin WSDL. Công cụ 

kiểm thử webservice kiểm thử từng đoạn của tam giác này. 

2.2.3. Những thách thức và giải pháp của kiểm thử webservice  

2.3. Một số công cụ hỗ trợ kiểm thử webservice 

2.3.1. WebInject 

2.3.2. Parasoft SOAtest 

2.3.3. Soapsonar  

2.3.4. Quick Test Pro (QTP) 

2.4. Kết chương 
 

Bảng 2.1. Các công cụ kiểm thử tự động 

Công cụ  

kiểm thử 
Ưu điểm Hạn chế 

WebInject 

- Là phần mềm nguồn mở, dễ cài 

đặt và sử dụng. 

- Kiểm thử webservice bằng 

phương pháp kiểm thử hồi quy và 

kiểm thử chấp nhận mức HTTP. 

- Điều khiển phần mềm bằng giao 

diện đồ họa người dùng. 

- Giám sát kiểm thử và cung cấp 

báo cáo kết quả (lỗi/không lỗi, 

thời gian đáp trả yêu cầu dịch 

vụ…) 

- Thực thi nhị 

phân của 

WebInject chỉ 

dùng cho MS 

Windows, trên 

nền tảng khác 

thì phải có 

thông dịch Perl 

và chạy nó trên 

mã nguồn Perl.  
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Parasoft 

SOAtest 

- Kiểm thử webservice bằng 

phương pháp kiểm thử WSDL, 

kiểm thử đơn vị, kiểm thử hồi quy, 

kiểm thử an ninh và kiểm thử tải. 

- Phần mềm có 

phí. 

Soapsonar 

- Cung cấp kiểm thử webservice 

phức tạp, phụ thuộc và phân tán 

với phương pháp kiểm thử mở 

rộng WSDL và SOAP/XML, kiểm 

thử hồi quy, an ninh và hiệu suất. 

- Giám sát kiểm thử và cung cấp 

các báo cáo chức năng, hiệu suất, 

khả năng tương tác, tính dễ bị lỗi. 

- Phần mềm có 

phí. 

 

Quick 

Test Pro 

- Kiểm thử chức năng và kiểm thử 

hồi quy. 

- Thực hiện kiểm thử các đối 

tượng giao diện, đồ họa, cơ sở dữ 

liệu, tập tin, dịch vụ. 

- Có thể viết các kịch bản kiểm thử  

(scipt). 

- Lưu kết quả kiểm thử vào bảng 

dữ liệu để so sánh, đánh giá. 

- Ghi lại quá trình kiểm thử với 

tình trạng kiểm thử, kết quả thành 

công/thất bại, chỉ ra vị trí và 

nguyên nhân thất bại. 

- QTP chỉ chạy 

trong môi 

trường 

windows. 

- QTP không 

kiểm thử với 

mọi trình duyệt 

và phiên bản. 

- Chi phí bản 

quyền QTP cao. 
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CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG KI ỂM TH Ử WEBSERVICE 

3.1. Quick Test Pro (QTP) 

3.1.1. Giới thiệu 

3.1.2. Vấn đề đặt ra khi sử dụng QTP 

3.1.3. Các thành phần quan trọng của QTP 

Action: ghi lại các bước thực hiện kiểm thử tự động và nó có 

thể được sử dụng lại nhiều lần. Trong một test script có thể có nhiều 

action. 

DataTable: bảng dữ liệu là nơi lưu dữ liệu phục vụ cho kiểm 

thử tự động, là công cụ (như cửa sổ làm việc trong Microsoft Excel) 

có thể truy xuất dữ liệu trong QTP.  

Object Repository (OR): cấu trúc theo dạng cây, mô tả các đối 

tượng trong phần mềm được kiểm thử.  

Checkpoint: kiểm thử trong test script, thực hiện so sánh kết 

quả thực tế khi kiểm thử phần mềm với kết quả mong đợi.  

Output Values: giá trị đầu ra được sử dụng để gọi lại giá trị 

hiện thời của ứng dụng và được lưu trữ trong một vị trí đặc biệt.  

Một số chức năng thường sử dụng:  

- Hộp thoại Add-in Manager (thêm vào phần quản lý) 

- Keyword View: hiển thị các bước kiểm thử tự động của một 

quy trình kiểm thử cũng như diễn tả, mô tả lại các hành động, các 

chức năng.  

- Expert View: cho phép hiển thị và chỉnh sửa các đoạn script 

phát sinh. . 

- Hộp thoại Record and Run Settings: cho phép chọn đường dẫn 

tới ứng dụng cần kiểm thử. 
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- Lưu trữ quá trình test: File/Save 

3.2. Quy trình kiểm thử webservice với QTP 

 

 

 

 

Hình 3.8. Quy trình kiểm thử phần mềm được đề xuất áp dụng 

3.2.1. Phân tích ứng dụng 

- Xác định các môi trường phát triển mà QTP cần hỗ trợ.  

- Chuẩn bị thông tin mà QTP cần để xác định các đối tượng 

trong ứng dụng và (tùy chọn) mở ứng dụng bắt đầu một phiên 

chạy.  

- Phân tích quy trình kinh doanh khác nhau. 

3.2.2. Cơ sở hạ tầng kiểm thử  

Để tạo cơ sở hạ tầng cho kiểm thử, cần xây dựng các tệp nguồn 

được sử dụng cho kiểm thử, bao gồm kho đối tượng chia sẻ (chứa 

các đối tượng kiểm thử), thư viện chức năng (chứa các chức năng 

tăng cường chức năng QuickTest). 

Ở giai đoạn này, cũng cần cấu hình QTP theo nhu cầu kiểm 

thử, bao gồm thiết lập kiểm thử, phiên kiểm thử, ưu tiên kiểm thử cụ 

thể và kịch bản phục hồi.  

Cuối cùng, tạo một hoặc nhiều kiểm thử, kho lưu trữ các hành 

động được sử dụng cho kiểm thử. Lưu trữ các hành động theo từng 

kiểm thử cụ thể cho phép duy trì hành động ở một vị trí.  

3.2.3. Xây dựng các bước kiểm thử 

Trong giai đoạn này, thêm các bước hành động trong kho lưu 

trữ hành động kiểm thử. Trước khi bắt đầu thêm các bước, phải đảm 

Phân tích  
ứng dụng 

Cơ sở hạ tầng  
kiểm thử 

Xây dựng các 
bước kiểm thử 

Chạy và gỡ lỗi 
Phân tích kết 
quả kiểm thử 
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bảo việc liên kết các thư viện chức năng và kịch bản phục hồi của 

các kiểm thử liên quan, do đó có thể chèn các bước sử dụng từ khoá.  

Tạo ra các bước kiểm thử bằng cách sử dụng phương pháp định 

hướng từ khóa, ghi lại hoặc kết hợp cả hai. 

Tăng cường kiểm thử bằng cách thay đổi các tùy chọn kiểm thử 

đặc biệt và/hoặc với các báo cáo, chẳng hạn như: các điểm kiểm thử 

(checkpoint), tham số (parameterization), giá trị đầu ra (output 

values), hoạt động (actions), lập trình báo cáo (programming 

statement) 

Thêm người dùng chức năng bằng cách tạo ra các thư viện chức 

năng và gọi đến các chức năng khác.  

3.2.4. Chạy và gỡ lỗi 

Xác định lỗi (identify errors): Sau khi thực hiện kiểm thử, QTP 

sẽ hiển thị kết quả: Test, Results name, Time Zone, Run started, Run 

ended. 

Bảng 3.2. Báo cáo kiểm thử 

Interation Results 

1, 2... Pass/Fail 

 

Status Times 

Pass/Fail/Warning 0,1, 2, .... 

Ngay khi kiểm thử nếu phát hiện thấy lỗi, xác định hành động 

là stop, retry, skip, debug, help hành động đó.  

3.2.5. Phân tích kết quả kiểm thử 

Giải quyết lại các lỗi (resolve errors): xác định nguyên nhân lỗi 

và chỉnh sửa lại mã. 

Thực thi kiểm thử lại các lỗi (execute retest): kiểm thử lại lỗi 

đó, với môi trường và tình trạng dữ liệu được thiết lập như thời điểm 
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xảy ra lỗi. 

Báo cáo về tình trạng lỗi (report status): theo dõi và quản lý các 

lỗi đã tìm ra cũng như các lỗi khác được gán lại.  

3.3. Ứng dụng QTP để kiểm thử webservice 

3.3.1. Kiểm thử webservice phía trình khách 

a) Phân tích ứng dụng 

Kiến trúc webservice Google: Google Cluster và Google API 

b) Cơ sở hạ tầng kiểm thử 

Tài nguyên kiểm thử webservice của Google là môi trường .Net 

và Google service có các dịch vụ: web (web search, directory, google 

chrome), innovation (code), specialized search (scholar, blog search, 

alerts), social (group), home & office (docs, translate), media 

(images, news), mobile.  

Bảng 3.3. Các yêu cầu kiểm thử webservice của Google. 

Mã  
Yêu cầu 

Yêu cầu kiểm 
thử webservice 

Yêu cầu chức 
năng tương ứng 

Đối tượng kiểm 
thử 

(checkpoint) 
RT.0001 Kiểm thử cơ sở 

dữ liệu của dịch 
vụ gmail.  

Nhập dữ liệu 
username và 
password vào 
dịch vụ gmail của 
Google. 

Với dữ liệu nhập 
vào sẽ có dữ liệu 
kiểm thử đầu ra 
được lưu ở bảng 
dữ liệu của QTP. 

RT.0002 Kiểm thử chức 
năng  tìm kiếm 
của dịch vụ 
Google. 

- Nhập thông tin 
cần tìm kiếm (có 
thể tìm kiếm 
dạng web, image, 
video, translate) 
để kiểm thử chức 
năng tìm kiếm 
(Google Search) 

- Các thuộc tính 
nativeclass: 
Google 
SearchButton, 
ActiveX. 
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của Google. 
- Kiểm thử link 
liên kết với dịch 
vụ của Google.  

 
- Thuộc tính kiểm 
thử: Link (của web 
ứng dụng), 
ViewLink.  

RT.0003 Kiểm thử giao 
diện dịch vụ khi 
tìm kiếm. 

Kiểm thử kết quả 
giao diện hiển thị 
khi thực hiện 
chức năng tìm 
kiếm của dịch vụ 
Google. 

Các thuộc tính: 
frame, image, 
page, webarea, 
WebButton, 
WebCheckBox, 
WebEdit, 
WebElement, 
WebFile, 
WebList, 
WebRadioGroup, 
WebTable. 

RT.0004 Kiểm thử hiệu 
suất dịch vụ tìm 
kiếm của 
Google. 

Kiểm thử với dữ 
liệu thông tin tìm 
kiếm lớn. 

Thuộc tính: 
Browse page, 
search engine. 

RT.0005 Kiểm thử dịch 
vụ. 

Kiểm thử khả 
năng Get/Post 
của HTTP. 

Thuộc tính: 
HTTP của 
Google API. 

c) Xây dựng các bước kiểm thử  

Bảng 3.4. Các ca kiểm thử  dịch vụ Google của yêu cầu kiểm 

thử  RT.0001 

Bảng 3.5. Các ca kiểm thử  dịch vụ Google của yêu cầu kiểm 

thử  RT.0002 

Bảng 3.6. Các ca kiểm thử  dịch vụ Google của yêu cầu kiểm 

thử  RT.0003 
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Bảng 3.7. Các ca kiểm thử hiệu suất dịch vụ Google của yêu 

cầu kiểm thử  RT.0004 

Bảng 3.8. Các ca kiểm thử  dịch vụ Google của yêu cầu kiểm 

thử  RT.0005 

d) Chạy, gỡ lỗi, phân tích kết quả kiểm thử 

Sau khi thực hiện các ca kiểm thử với QTP, hệ thống kiểm thử 

tự động đã xuất ra kết quả:  

Hình 3.10. Kết quả của kiểm thử RT.0001 
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Hình 3.11. Kết quả của kiểm thử RT.0002, RT.0003 và RT.0005. 
 

Hình 3.12. Kết quả của kiểm thử RT.0004 
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3.3.2. Kiểm thử webservice phía trình chủ 
a) Phân tích ứng dụng 

Web Opac là ứng dụng tra cứu tài liệu điện tử trực tuyến (tra 

cứu dữ liệu trực tuyến Opac) tại Thư viện trường CĐSP Quảng Trị. 

Thành viên của Opac sau khi đăng nhập vào hệ thống có quyền 

sử dụng các chức năng của hệ thống, đó là các chức năng:  

- Tìm kiếm 

- Đăng nhập/đăng xuất 

- Sách mới: tìm kiếm sách mới có trong thư viện. 

- Hàng đợi: đăng ký mượn trước tài liệu qua trực tuyến để 

phòng trường hợp sách cho mượn hết. 

- Xin gia hạn: xin gia hạn thêm ngày mượn trực tuyến trên phần 

mềm quản lý tài liệu mượn của tài khoản bạn đọc. 

- Đổi mật khẩu: bạn đọc thay đổi mật khẩu theo ý để bảo mật 

tài khoản người dùng. 

b) Cơ sở hạ tầng kiểm thử 

Cài đặt web Opac trên máy đơn giả lập máy chủ để thực hiện 

kiểm thử phía trình chủ. Bảng yêu cầu kiểm thử được xây dựng dựa 

trên tài liệu kỹ thuật phương thức kiểm thử webservice và tài liệu 

phân tích ứng dụng, mỗi ứng dụng có nhiều chức năng và mỗi chức 

năng đều có thể thực hiện các ca kiểm thử webservice như yêu cầu 

kiểm thử chức năng đăng nhập/đăng xuất của web Opac sau: 

Bảng 3.9. Các yêu cầu kiểm thử  webservice của Opac 

Mã  
yêu cầu 

Yêu cầu kiểm 
thử webservice 

Yêu cầu chức 
năng tương ứng 

Đối tượng kiểm 
thử (checkpoint) 

RT.0001  Kiểm thử cơ sở 
dữ liệu.  

Nhập dữ liệu 
username và 
password để 
đăng nhập tài 
khoản của 
Opac. 

Với dữ liệu nhập 
vào sẽ có dữ liệu 
kiểm thử đầu ra 
được lưu ở bảng dữ 
liệu của QTP. 
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RT.0002 Kiểm thử chức 
năng.  

 - Kiểm thử 
chức năng đăng 
nhập và đăng 
xuất tài khoản. 
 - Kiểm thử các 
link liên kết của 
Opac. 

 - Các thuộc tính 
nativeclass: button, 
submit, activex. 

 
 - Thuộc tính kiểm 
thử: Link, ViewLink. 

RT.0003  Kiểm thử giao 
diện đăng 
nhập/đăng 
xuất Opac. 

 

Kiểm thử giao 
diện sau khi 
đăng nhập/đăng 
xuất Opac. 

 

Các thuộc tính: 
frame, image, page, 
webarea, 
WebButton, 
WebCheckBox, 
WebEdit, 
WebElement, 
WebFile, WebList, 
WebRadioGroup, 
WebTable. 

RT.0004  Kiểm thử dịch 
vụ. 

 Kiểm thử khả 
năng Get/Post 
dữ liệu của 
HTTP khi đăng 
nhập/đăng xuất 
Opac. 

Thuộc tính: Browse. 

c) Xây dựng các bước kiểm thử  

Dựa vào các yêu cầu kiểm thử webservice đã được nêu trong 

Bảng 3.8. để thiết kế các kịch bản kiểm thử (test case) sau: 

Bảng 3.10. Các ca kiểm thử Opac của yêu cầu kiểm thử 

RT.0001 

Bảng 3.11. Các ca kiểm thử Opac của yêu cầu kiểm thử 

RT.0002 

Bảng 3.12. Các ca kiểm thử Opac của yêu cầu kiểm thử 

RT.0003 

Bảng 3.13. Các ca kiểm thử Opac của yêu cầu kiểm thử 

RT.0004 
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d) Chạy, gỡ lỗi, phân tích kết quả kiểm thử 

Sau khi thực hiện các ca kiểm thử với QTP, hệ thống kiểm thử 

tự động xuất ra báo cáo kết quả:  

Hình 3.13. Kết quả kiểm thử Opac 

Chi tiết báo cáo lỗi và các thuộc tính được kiểm thử thể hiện 

trong báo cáo Test result RT.1234. Qua báo cào này, số lỗi phát hiện 

sẽ được chuyển sang cho cán bộ lập trình và người người quản lý 

dịch vụ xử lý và khắc phục. Kết quả khắc phục các lỗi là thành công 

nếu số lỗi phát hiện khi thực hiện kiểm thử hồi quy là 0. 

3.4. Kết chương 

Tóm lại, chương này tập trung tìm hiểu quy trình kiểm thử 

webservice với công cụ kiểm thử QTP, các chức năng kiểm thử của 

công cụ này, ứng dụng để kiểm thử dịch vụ của Google và Opac. Kết 

quả thực hiện kiểm thử được thể hiện qua báo cáo kiểm thử và báo 
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cáo ghi nhận lỗi phát sinh để người phát triển phân tích và chỉnh sửa 

các lỗi, đảm bảo được chất lượng của webservice. Kiểm thử tự động 

mang lại hiệu quả, sự tiện lợi trong kiểm thử và là hướng phát triển 

của kiểm thử phần mềm/webservice trong tương lai. 
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRI ỂN 

Kết quả đạt được: 

- Tìm hiểu lý thuyết về webservice và kiểm thử webservice. 

- Phân tích khó khăn và giải pháp khắc phục của kiểm thử 

webservice. Tìm hiểu các công cụ kiểm thử webservice tự 

động và đánh giá các công cụ đó.  

- Vận dụng phương thức kiểm thử webservice, quy trình 

kiểm thử của QTP để tiến hành kiểm thử các webservice. 

Qua đó thấy được tầm quan trọng và mức độ hiệu quả của 

việc kiểm thử có quy trình và có hỗ trợ của công cụ kiểm thử 

tự động (KTTĐ). 

- Hiện nay, có nhiều công cụ KTTĐ đang được sử dụng, tuy 

nhiên trong luận văn này, tôi chọn công cụ QTP bởi tính linh 

hoạt và mềm dẻo của công cụ này (hỗ trợ kiểm thử hộp đen 

và hộp trắng), kiểm thử viên có thể chủ động xây dựng kịch 

bản kiểm thử theo kế hoạch kiểm thử. 

Hạn chế:  

- Luận văn chỉ mới ứng dụng QTP để kiểm thử tự động 

webservice ở mức đơn giản và chưa kiểm thử tất cả các dịch 

vụ của web, chưa xây dựng được kịch bản kiểm thử 

(testscript).  

- Phiên bản QTP sử dụng để kiểm thử trong luận văn này chỉ 

là phiên bản phần mềm bẻ khóa (crack), không có bản quyền 

nên không thể kiểm thử được tập tin WSDL khi thực hiện 
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kiểm thử dịch vụ Google và QTP chỉ duyệt được một số trình 

duyệt thông dụng (duyệt được trên IE/FireFox, không hỗ trợ 

duyệt trên Chrome, Opera….) 

Hướng phát triển:  

- Nghiên cứu sâu hơn kiểm thử hướng dịch vụ (SOA) và kiểm 

thử bảo mật. 

- Tìm hiểu và xây dựng nhiều thư viện liên kết để việc kiểm 

thử đạt hiệu quả cao hơn, tiện dụng hơn. 

- Nghiên cứu ngôn ngữ kịch bản (script) và viết testscript 

kiểm thử. 

- Nghiên cứu khả năng bắt lỗi chính xác và tự động sửa những 

lỗi đơn giản của các công cụ KTTĐ. 

 


