
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

 

HUỲNH NGỌC KHOA 

 

 

 

NGHIÊN CỨU KIỂM THỬ HỆ THỐNG  

HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG DỰA TRÊN BIỂU ĐỒ LỚP 

 

 

 

   Chuyên ngành : Khoa học máy tính 

Mã số :  60.48.01 

 

 

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT 

 

 
 

 

 
Đà Nẵng - Năm 2012 



 

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. TRẦN THIÊN THÀNH 

 

 

 

 

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 19 

tháng 01 năm 2013 

 

 

 

      

 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. Tính cấp thiết của đề tài 

 Cùng với sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin, 

đặc biệt trong lĩnh vực Công nghệ phần mềm, hoạt động kiểm thử đã 

được đặc biệt chú trọng, thu hút sự tập trung nghiên cứu của các nhà 

khoa học, các học giả trên toàn thế giới. Song, bên cạnh những thành 

tựu khoa học, hoạt động kiểm thử vẫn chưa thể khẳng định được 

rằng một sản phẩm phần mềm ra đời có chắc chắn đảm bảo tính đúng 

đắn, có lỗi hay không.  

Ngày nay, với sự phổ dụng và tính ưu việt của kỹ thuật lập 

trình hướng đối tượng, sản phẩm phần mềm đã có những bước đột 

phá về chất lượng. Tuy nhiên, vấn đề kiểm soát lỗi và hoàn thiện sản 

phẩm vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Một trong những nguyên nhân dẫn 

đến tình trạng trên là do chúng ta chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa của 

hoạt động kiểm thử khi thực hiện các giai đoạn trong tiến trình phát 

triển phần mềm; các phương pháp kiểm thử truyền thống vẫn được 

sử dụng phổ biến. Hơn nữa, độ phức tạp của phần mềm ngày càng 

cao; sự linh hoạt, mềm dẻo và những đặc điểm đa dạng của kỹ thuật 

lập trình hướng đối tượng, nếu người phát triển phần mềm không cẩn 

thận, đôi khi sẽ trở nên nhập nhằng, dễ phát sinh lỗi. 

Với thực trạng và yêu cầu trên, việc kiểm thử các hệ thống 

hướng đối tượng cần phải được nghiên cứu kỹ, có chiều sâu; trong 

đó kiểm thử hệ thống hướng đối tượng dựa trên các mô hình hợp 

nhất là một trong những phương pháp có thể tiếp cận nghiên cứu.  

Mô hình hợp nhất có tính ưu việt về mặt mô hình hóa một 

cách trực quan. Ngày nay, ngôn ngữ mô hình hóa hợp nhất (UML) 

đã trở thành công cụ quen thuộc trong tiến trình phát triển hệ thống 

hướng đối tượng (HTHĐT). Một trong những dạng biểu đồ thường 
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dùng để thực hiện việc mô hình hóa là biểu đồ lớp. Biểu đồ lớp 

không những cho ta cách nhìn tổng quan về cấu trúc mà còn thể hiện 

hành vi của hệ thống. Một cách chủ quan rằng, hoạt động kiểm thử 

dựa trên biểu đồ lớp sẽ tối ưu và mang lại hiệu quả cao cho nguồn tài 

nguyên cần chi phí trong hoạt động này. Bởi vậy, chúng tôi tiến hành 

nghiên cứu về vấn đề kiểm thử HTHĐT trên biểu đồ lớp. 

2. Mục đích nghiên cứu 

 Đề tài có tên “Nghiên cứu kiểm thử hệ thống hƣớng đối 

tƣợng dựa trên biểu đồ lớp” được thực hiện với mục đích đưa ra 

giải pháp và quy trình kiểm thử  HTHĐT dựa trên biểu đồ lớp.  

 Mục tiêu của đề tài là trình bày một cách tổng quan về kiểm 

thử HTHĐT dựa trên lớp và đưa ra quy trình áp dụng thực tế. 

 Để đạt được mục tiêu, đề tài cần thực hiện các nhiệm vụ sau: 

 - Tìm hiểu HTHĐT; UML và biểu đồ lớp (Class Diagram). 

 - Nghiên cứu về kiểm thử hướng đối tượng (OOT). 

 - Xây dựng quy trình kiểm thử HTHĐT dựa trên biểu đồ lớp. 

 - Ứng dụng quy trình vào HTHĐT cụ thể, từ đó đưa ra đánh 

giá tính hiệu quả của quy trình đề xuất. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

 - Lý thuyết về HTHĐT, UML và biểu đồ lớp. 

 - Kiểm thử hướng đối tượng (OOT), kiểm thử lớp. 

 - Một số kỹ thuật kiểm thử hướng đối tượng (OOT). 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

 - Đặc trưng, tính chất của HTHĐT. 

 - Kiểm thử HTHĐT: cơ sở lý thuyết, các kỹ thuật kiểm thử. 

 - Kiểm thử HTHĐT mức lớp (Class Testing). 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

4.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 
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 - Tìm hiểu các nội dung liên quan đến các đối tượng cần 

nghiên cứu, có tổ chức đánh giá. 

 - Tổng hợp, xây dựng cơ sở lý luận và đề xuất giải pháp đáp 

ứng mục đích đề tài. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 

 - Tìm hiểu, thu thập dữ liệu và đặc tả HTHĐT. 

 - Xây dựng các điều kiện đầu vào/ra (input/output), tiến hành 

áp dụng kết quả nghiên cứu lý thuyết; Nhận xét, đánh giá kết quả. 

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

5.1. Ý nghĩa khoa học 

 - Lý thuyết tổng quan về HTHĐT.  

 - Nghiên cứu về UML và biểu đồ lớp. 

 - Nghiên cứu về kiểm thử HTHĐT dựa trên biểu đồ lớp.  

5.2. Ý nghĩa thực tiễn 

 - Ứng dụng quy trình và các kỹ thuật kiểm thử đã được 

nghiên cứu, đề xuất cho HTHĐT cụ thể. 

 - Làm cơ sở lý thuyết tham khảo để xây dựng quy trình kiểm 

thử trên các dạng biểu đồ khác. 

6. Cấu trúc của luận văn 

Toàn bộ luận văn gồm ba chương được tóm tắt như sau: 

Chương 1 - Hệ thống HĐT và KTPM: Trình bày về HTHĐT 

và UML, đặc biệt là biểu đồ lớp (Class Diagram) và kỹ thuật KTPM.  

Chương 2 - Kiểm thử HTHĐT dựa trên biểu đồ lớp: Trình 

bày một cách tổng quan về kiểm thử hướng đối tượng (OOT). Từ đó, 

phân tích và hệ thống hóa việc kiểm thử lớp (Class Testing). 

Chương 3 - Ứng dụng kiểm thử dựa trên biểu đồ lớp: Xây 

dựng quy trình kiểm thử HTHĐT dựa trên biểu đồ lớp; đồng thời áp 

dụng quy trình cho HTHĐT cụ thể: Moved_Balls. 



-4- 

 

CHƢƠNG 1  

HỆ THỐNG HƢỚNG ĐỐI TƢỢNG VÀ 

KIỂM THỬ PHẦN MỀM 

1.1. HỆ THỐNG HƢỚNG ĐỐI TƢỢNG 

1.1.1. Một số khái niệm 

1.1.1.1. Đối tượng (Object) 

1.1.1.2. Lớp (Class) 

1.1.1.3. Lớp con (SubClass) 

1.1.1.4. Lớp trừu tượng (Abstract Class) 

1.1.2. Các tính chất cơ bản 

1.1.2.1. Tính trừu tượng (Abstraction) 

1.1.2.2. Tính thừa kế (Inheritance) 

1.1.2.3. Tính đa hình (Polymorphism) 

1.1.2.4. Tính đóng gói (Encapsulation) 

1.1.3. Ngôn ngữ mô hình hóa hợp nhất (UML) 

1.1.3.1. Định nghĩa 

1.1.3.2. Ý nghĩa của UML 

 UML là ngôn ngữ dùng để trực quan hóa 

 UML là ngôn ngữ đặc tả 

 UML là ngôn ngữ dùng để xây dựng 

 UML là ngôn ngữ dùng để lập tài liệu 

1.1.3.3. Các thành phần của UML 

 Các phần tử 

 Các quan hệ 

 Các biểu đồ 
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Lập kế 

hoạch 

Thiết kế 

Test case 

Phát triển 

Test script 

Thực hiện 

kiểm thử 

 

Đánh giá  

Hình 1.15. Qui trình kiểm thử phần mềm  

 

1.1.4. Biểu đồ lớp (Class Diagram) 

1.1.4.1. Khái niệm  

1.1.4.2. Các thành phần của biểu đồ lớp 

 Lớp (Class): Thuộc tính (attribute), Phương thức (method) 

 Mối quan hệ giữa các lớp 

1.1.4.3. Cách xây dựng biểu đồ lớp 

1.2. TỔNG QUAN VỀ KIỂM THỬ PHẦN MỀM 

1.2.1. Khái niệm 

1.2.2. Quy trình kiểm thử phần mềm 

1.2.2.1. Lập kế hoạch kiểm thử 

1.2.2.2. Thiết kế ca kiểm thử (Test case) 

1.2.2.3. Phát triển Test Script  

1.2.2.4. Thực thi kiểm thử  

1.2.2.5. Đánh giá quá trình kiểm thử 

1.2.3. Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm 

1.2.3.1. Kiểm thử chức năng (Functional Testing) 

Kiểm thử chức năng là phương pháp kiểm thử chủ yếu dựa 

vào đặc tả chức năng của hệ thống. Các ca kiểm thử hay dữ liệu kiểm 

thử được dẫn xuất từ đặc tả. Bởi vậy, kiểm thử chức năng còn được 

gọi là kiểm thử dựa trên đặc tả hay kỹ thuật kiểm thử hộp đen 

(Black-Box Testing). Kiểm thử chức năng là giải pháp tốt nhất để 
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tìm ra lỗi thiết kế. Hoạt động kiểm thử được áp dụng cho các mức độ 

kiểm thử: Kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống, 

kiểm thử hồi quy và kiểm thử chấp nhận. 

1.2.3.2. Kiểm thử cấu trúc (Structural Testing) 

Kiểm thử cấu trúc còn gọi là kiểm thử hộp trắng (White-Box 

Testing) chủ yếu dựa vào mã nguồn và cấu trúc chương trình. Kiểm 

thử cấu trúc cho phép chúng ta kiểm thử cấu trúc bên trong của phần 

mềm, với mục đích kiểm tra tất cả các câu lệnh và điều kiện tồn tại 

trong phần mềm đó. Kiểm thử cấu trúc thường phát hiện lỗi lập trình. 

Tuy nhiên, đây là phương pháp kiểm thử khó thực hiện, chi phí cao. 

1.3. TỔNG KẾT CHƢƠNG 

Chương này trình bày tổng quan về HTHĐT. Bên cạnh đó, 

chúng tôi cũng tìm hiểu một cách chi tiết về UML và biểu đồ lớp. 

Nhiều khái niệm về kiểm thử cũng được đề cập, đặc biệt QTKT và 

các kỹ thuật kiểm thử (kiểm thử chức năng và kiểm thử cấu trúc). 

 

CHƢƠNG 2  

KIỂM THỬ HỆ THỐNG HƢỚNG ĐỐI TƢỢNG  

DỰA TRÊN BIỂU ĐỒ LỚP 

2.1. KIỂM THỬ HỆ THỐNG HƢỚNG ĐỐI TƢỢNG 

2.1.1. Tổng quan về kiểm thử HTHĐT 

2.1.2. Các chiến lƣợc kiểm thử HTHĐT 

2.1.2.1. Kiểm thử đơn vị (Unit Testing) 

2.1.2.2. Kiểm thử tích hợp (Integration Testing) 

2.1.2.3. Kiểm thử hệ thống (System Testing) 

2.2. KIỂM THỬ HTHĐT DỰA TRÊN BIỂU ĐỒ LỚP 

2.2.1. Ý nghĩa của biểu đồ lớp trong hoạt động kiểm thử 

2.2.1.1. Xây dựng tập các lớp 
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 Xác định lớp 

 Đặc tả lớp 

2.2.1.2. Xác định mối quan hệ của lớp 

2.2.1.3. Tính chất của lớp 

2.2.1.4. Tập liên quan với lớp 

2.2.2. Kiểm thử Lớp (Class Testing) 

2.2.2.1. Kiểm thử phương thức (Method Testing) 

Trong hệ thống hướng đối tượng, phương thức được xem là 

đơn vị nhỏ nhất nên kiểm thử phương thức (method testing) có thể 

được xem là kiểm thử đơn vị (Unit Testing) [4], [5]. Kiểm thử 

phương thức tập trung vào từng chi tiết bên trong của mỗi phương 

thức. Do vậy, những kỹ thuật kiểm thử đơn vị truyền thống hoàn 

toàn phù hợp cho kiểm thử phương thức trong HTHĐT như kỹ thuật 

kiểm thử dựa vào đồ thị luồng dữ liệu (DFG), kiểm thử dựa vào đồ 

thị luồng điều khiển (CFG), kiểm thử giá trị biên (BVT),...  

2.2.2.2. Kiểm thử lớp đơn (Intra-Class Testing) 

 Kiểm thử dựa vào phân tích hợp nhất  

Kỹ thuật được xây dựng gồm ba bước chính [15]: 

- Phân tích luồng dữ liệu (Data flow analysis)  

- Thực thi thành phần tiêu biểu (Symbolic Execution) 

- Tinh giảm tự động (Automated deduction) 

 Kiểm thử lớp tương đương (Equivalence Classes Testing) 

Việc đầu tiên của kỹ thuật kiểm thử này là phân hoạch không 

gian trạng thái, từ đó xác định tập ca kiểm thử [4], [5]. 

Định nghĩa 1:  Một phân hoạch của không gian trạng thái S 

của một lớp là tập hợp các trạng thái trừu tượng S1, S2, …, Sn   trong 

không gian trạng thái S. Trong đó:  

- S1, S2, …, Sn là tập hợp con khác rỗng của trạng thái S 
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- S1  S2 …  Sn = S 

- Si  Sj ≠  , i, j  [1, n] và i ≠ j. 

Theo kỹ thuật phân hoạch của kiểm thử truyền thống thì:  

 Nếu việc phân hoạch không gian trạng thái dựa vào đặc 

tả của lớp thì cần kiểm thử những giá trị đặc biệt của mỗi thuộc tính 

trong lớp đó bằng cách phân hoạch miền thuộc tính theo những giá 

trị tiêu biểu, những giá trị được sử dụng trong đặc tả nhằm kiểm tra 

những sự kiện xảy ra theo điều kiện nào đó, những giá trị biên. 

 Nếu việc phân hoạch không gian trạng thái dựa vào việc 

thực thi của lớp thì phải phân hoạch miền của mỗi thuộc tính theo 

cấu trúc của mỗi phương thức tồn tại trong lớp đó. Việc phân hoạch 

các miền thuộc tính có thể dựa vào tiêu chuẩn bao phủ: bao phủ câu 

lệnh, bao phủ nhánh và bao phủ đường đi. 

 Kiểm thử lớp đơn dựa trên máy trạng thái hữu hạn 

* Máy trạng thái lớp (Class State Machine -CSM) 

Định nghĩa 2: Máy trạng thái của một lớp C là một bộ M = 

(V, F, S, T). Trong đó [9], [14]: V: tập hữu hạn các thuộc tính của lớp 

C, F: tập hữu hạn các phương thức của lớp C, S: tập hữu hạn các 

trạng thái, trong đó S được định nghĩa như sau:  

S = {s| s = (pred)}, pred là tính chất của thuộc tính trong V. 

T: là sự chuyển tiếp, T = {t| t = (s, r, fn, g, a)} ; trong đó: s, 

r  S: là trạng thái nguồn (trạng thái trước) và trạng thái đích (trạng 

thái sau) của chuyển tiếp ; s0: là trạng thái đầu,  sf : là trạng thái cuối; 

fn  F: là một phương thức gây ra sự chuyển tiếp t, nếu điều kiện 

được xác nhận là đúng ; g: biểu thức điều kiện tương ứng giữa thuộc 

tính trong V và tham số của phương thức fn  F; a: là một tập các 

hành động tương ứng giữa các thuộc tính với những tham biến của 

phương thức fn. 
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Ví dụ: Tập các thuộc tính, phương thức, trạng thái và sự 

chuyển tiếp của lớp Door thể hiện trạng thái đóng sang mở được 

trình bày như sau: 

V = {int angle, boolean locked} 

F = {door(), ~door(), lock(boolean l), angle(int a), open(int 

a), close(), move(int a)} 

S = {s0, đóng, mở, sf}  

T = {ti | 1≤ i ≤ 9} 

t1 = (s0, đóng, door(), true, {angle :=0, lock := true}), 

t2 = (đóng, đóng, angle(a), true, {a := angle}), 

t3 = (đóng, đóng, lock(l), true, {lock := l}), 

t4 = (đóng, mở, open(a), (locked = false   

0 < a  180), {angle := a}), 

t5 = (đóng, sf, ~door(), true, ), 

t6 = (mở, mở, angle(a), true, {a: = angle}), 

t7 = (mở, mở, move(a), 0 < a  180, {angle := a}), 

t8 = (mở, đóng, close(), true, {angle := 0}), 

t9 = (mở, sf, ~door(), true, ) 

Từ việc phân tích sự chuyển tiếp của lớp Door, ta xây dựng 

máy trạng thái lớp Door như hình 2.7. 
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Hình 2.7. Máy trạng thái lớp Door 
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Như vậy, một máy trạng thái lớp C gồm hai phần: 

- Phần thứ nhất mô tả các thuộc tính và các phương thức.  

- Phần thứ hai mô tả trạng thái và sự chuyển tiếp.  

* Những chuyển tiếp lỗi trong máy trạng thái lớp 

Máy trạng thái lớp ở hình 2.7 chưa mô tả tất cả các trạng thái 

chuyển tiếp, chẳng hạn đối tượng đang ở trạng thái đóng, phương 

thức move() được gọi thì không thể tồn tại sự chuyển tiếp này. Nếu 0 

< a  180, đó là sự chuyển tiếp t7; trong trường hợp a  0 hoặc a > 

180 thì không thể tồn tại sự chuyển tiếp. Những trường hợp như vậy, 

chúng ta gọi là sự chuyển tiếp lỗi. Khi đó, chúng ta sử dụng trạng 

thái se để biểu diễn những trạng thái này.  

Định nghĩa 3:  Cho M = (V, F, S, T) là máy trạng thái lớp, 

với s’ S và f  F. Khi đó, T’(s’,f) được gọi là  tập các chuyển tiếp 

xuất phát từ trạng thái nguồn s’ được tạo ra bởi phương thức f.  

T’(s’,f) = t T/ t.s s ' t.fn f  

Định nghĩa 4:  Cho M = (V, F, S, T) là máy trạng thái lớp, 

với s’ S và f  F. Khi đó, T’(s’,f) được gọi là  tập các chuyển tiếp 

xuất phát từ trạng thái nguồn s’ được tạo ra bởi phương thức f.  

Nếu T’(s’,f) =  thì t = (s’, se, f, true, ) là trạng thái 

chuyển tiếp lỗi của M. Nếu T’(s’,f) = {ti | 0 i n } và t1.g  t2.g  

t3.g ...  tn.g  true thì t = (s, se, f , (t1.g  t2.g ..  tn.g), ) 

được gọi là chuyển tiếp lỗi của M. 

Ví dụ: Chuyển tiếp (đóng, se, move(a), true, ) là chuyển 

tiếp lỗi vì T’(đóng, move(a)) = . 

Như vậy, các trạng thái lỗi chuyển tiếp của lớp Door là: 

t10 = (đóng, se, open(a), true, ) 

t11 = (đóng, se, close(), true, ) 

t12 = (đóng, se, move(a), true, ) 
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t13 = (mở, se, lock(l), true, ) 

t14 = (mở, se, open(a), true, ) 

t15 = (mở, se, move(a), (0 < a  180), ) 

Hình 2.8 trình bày máy trạng thái lớp Door  bao gồm những 

chuyển tiếp lỗi 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.8. Máy trạng thái lớp Door bao gồm những chuyển tiếp lỗi 

* Xây dựng đồ thị lớp (CFG) dựa vào máy trạng thái lớp 

Định nghĩa 5: Đồ thị của lớp C được chuyển tiếp từ máy 

trạng thái lớp là đồ thị có hướng bao gồm các nút và các cung, ký 

hiệu G = (N, E). Trong đó: 

- N = Ns
  

 Ng  Nt ;  Ns
  
: tập các nút trạng thái s, Ng : tập các 

nút điều kiện g, Nt : tập các nút chuyển tiếp. 

- E = Est   Esg   Egt  Ets ;  Est : tập các cạnh xuất phát từ nút 

s  Ns và kết thúc tại nút t  Nt : cho biết đối tượng đang ở trạng thái 

s chuyển tiếp đến t, Esg : tập các cạnh xuất phát từ nút s  Ns và kết 

thúc tại nút g  Ng : cho biết đối tượng ở trạng thái s thỏa mãn điều 

kiện g, Egt : tập các cạnh xuất phát từ nút g  Ng và kết thúc tại nút t 

 Nt : các cạnh g-t  Egt đi sau cạnh s-g  Esg cho biết đối tượng 

đang ở trạng thái s nếu thỏa mãn điều kiện g thì chuyển tiếp đến t, 

Ets : tập các cạnh xuất phát từ nút t  Nt và kết thúc tại nút s  Ns : 

cho biết đối tượng đang chuyển tiếp t thay đổi đến trạng thái cuối s. 

s0 đóng mở 

sf 

t1 

t2, t3 t6, t7 

t5 

t9 

t8 

t4 

se 

t10, t11, t12 

t13,     t14, t15 
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Thuật toán chuyển máy trạng thái lớp sang đồ thị lớp 

Thuật toán CSM_CG ;  

Input : CSM, M = (V, F, S, T), S = {s1, s2, …, sn}, s0, sf  là 

trạng thái khởi tạo và kết thúc; T = {t1, t2, …, tm} 

Output: CG, G = (N, E), N = Ns  Ng  Nt  và  

E = Esg  Est  Egt  Ets  

Begin 

Ns := Ng := Nt = ; 

for 1:= 1 to n do Ns = Ns  { si}; 

for i := 1 to m do  

begin 

if ti.g <> true then Ng = Ng  {ti.g}; 

Nt = Nt  {ti}; 

end; 

Esg := Est := Egt := Ets:= ; 

for 1:= 1 to m do  

begin 

if ti.g = true then Est := Est  {(ti.s , ti)} 

else 

Begin 

Esg := Esg  {(ti.s , ti.g)}; 

Egt := Egt  {(ti.g , ti)} ; 

           End; 

        Ets := Ets  {(ti , ti.t)} ; 

         End; 

 End. 

Áp dụng thuật toán CMS_CG, chúng ta xây dựng đồ thị lớp 

Door (được chuyển từ hình 2.8) như hình 2.9. 
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Hình 2.9. Đồ thị lớp Door 

* Xây dựng ca kiểm thử từ đồ thị lớp  

Để tạo ra tập các ca kiểm thử, chúng ta sử dụng kỹ thuật 

kiểm thử luồng dữ liệu. Việc chọn lựa dữ liệu thử được dựa vào việc 

khai báo (definition) và sử dụng (uses) các biến trong đồ thị lớp. 

Quy tắc 1: Cho G = (N, E) là đồ thị lớp của lớp C, v là thuộc 

tính của lớp C: 

- v là def của nút trạng thái t nếu t.a gán một giá trị cho v.  

- v gọi là c-use tại trạng thái t nếu t.a tham chiếu đến v.  

- v được gọi là p-use tại cạnh thuộc tập cạnh  Est  hoặc Esg, 

hoặc Egt  nếu s.pred hoặc g tham chiếu đến v. 
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Quy tắc 2: Cho G = (N, E) là đồ thị lớp của lớp C, v là thuộc 

tính của lớp C: 

- Mỗi quan hệ def-c-use của thuộc tính v là cặp theo thứ tự 

(d,c), trong đó d là nút trạng thái chứa khai báo biến v; c là nút trạng 

thái chứa c-use - có thể được tìm thấy bởi d. 

- Mỗi quan hệ def-p-use của thuộc tính v là cặp có thứ tự 

(d, p) trong đó d là nút trạng thái chứa khai báo biến v; p là cung 

thuộc tập Est, Esg hoặc Egt chứa p-use của biến v và tìm thấy bởi d. 

- Mối quan hệ def-use chính là mối quan hệ của def-c-use 

hoặc def-p-use. 

Tập ca kiểm thử được sinh ra từ mối quan hệ bao phủ giữa 

khai báo - sử dụng của mỗi thành phần dữ liệu dựa trên tiêu chuẩn 

kiểm thử luồng dữ liệu. Tiêu chuẩn bao phủ gồm: bao phủ tất cả các 

khai báo (all-definition), bao phủ tất cả các sử dụng (all-uses), và bao 

phủ tất cả các lộ trình khai báo - sử dụng (all-du path). 

Tập dữ liệu thử của lớp Door như sau: (s0, t1, đóng, t2, đóng, 

t5, sf ), (s0, t1, đóng, g4, t4, mở, t6, mở, t9, sf ), (s0, t1, đóng, g4, t4, mở, g7, 

t7, mở, t13, se), (s0, t1, đóng, g4, t4, mở, t8, đóng, t11, se ), (s0, t1, đóng, g4, 

t4, mở, t9, sf), (s0, t1, đóng, t3, đóng, g4, t4, mở, t9, sf ) 

2.2.2.3. Kiểm thử tích hợp lớp (Inter-Class Testing) 

Kiểm thử tích hợp lớp (Inter-Class testing) còn được gọi là 

kiểm thử Cluster. Cluster là sự tương tác của các lớp với nhau nhằm 

thực hiện một yêu cầu nào đó của hệ thống phần mềm. Kiểm thử 

cluster được xem là giai đoạn kiểm thử tích hợp của hệ thống. Kiểm 

thử cluster là kiểm thử tập lớp của hệ thống con hoặc cả hệ thống. 

 Kiểm thử dựa vào quan hệ kết tập – sử dụng 

Mối quan hệ và sự tương tác giữa các lớp là đặc tính cơ bản 

trong HTHĐT [15], [16]. Có thể phân loại nhiều cách khác nhau 
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dưới góc nhìn Inter-Class. Tuy nhiên, trong phần này, chúng tôi quan 

tâm đến quan hệ kết tập và quan hệ sử dụng. 

Kỹ thuật kiểm thử inter-class dựa vào quan hệ kết tập - sử 

dụng tạo ra chuỗi trình tự các lời gọi đối với một tập các đối tượng 

tạo nên hệ thống nào đó. Hai yêu cầu cần phải thực hiện là: mở rộng 

khái niệm quan hệ khai báo-sử dụng đối với các biến tuyến tính bởi 

các đối tượng; việc phân tích luồng dữ liệu lớp sẽ được thực hiện 

trên một tập các lớp bằng cách sử dụng thông tin được tóm tắt của 

từng lớp. Kỹ thuật này gồm hai bước: 

- Tạo ra các đặc tả ca kiểm thử (Generating Test Case 

Specifications): Đặc tả ca kiểm thử đối với kiểm thử interclass là 

một cặp phương thức; trong đó phương thức đầu tiên làm thay đổi 

trạng thái đối tượng, phương thức thứ hai truy cập trạng thái được 

thay đổi. Cặp phương thức này được tạo ra bằng cách xác định trình 

tự các lớp cho phép phân tích luồng dữ liệu tăng trưởng và thực hiện 

việc phân tích luồng dữ liệu tăng trưởng để xử lý trạng thái của các 

lớp có thành phần của các lớp khác. 

- Tạo ra các ca kiểm thử (Generating Test Cases)  

Một ca kiểm thử tương ứng với một quan hệ def-use, là một 

trình tự lời triệu gọi các phương thức, bắt đầu là hàm tạo và kể cả các 

phương thức trong quan hệ def-use thông qua lộ trình khai báo-trắng 

(def-clear). Việc tạo ra các ca kiểm thử ứng với quan hệ def-use 

thông qua xác định các điều kiện trước và sau cho việc thực thi lộ 

trình trong các phương thức đơn bằng kỹ thuật thực thi thành phần 

tiêu biểu; sau đó lựa chọn các điều kiện thích hợp nhờ vào kỹ thuật 

tinh giảm tự động. 

 Kiểm thử dựa vào quan hệ thừa kế của các lớp 

Trong phần này trình bày kỹ thuật kiểm thử nhóm các lớp có 
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quan hệ với nhau bằng cách tái sử dụng thông tin kiểm thử trên lớp 

cha để áp dụng cho lớp con thông qua việc khai thác tính phân cấp tự 

nhiên trong quan hệ thừa kế. Như vậy, kỹ thuật kiểm thử dựa vào 

tính thừa kế của các lớp được thực hiện qua hai giai đoạn: Kiểm thử 

trên lớp cơ sở (lớp cha – parent class) và kiểm thử trên lớp con 

(subclass) [4], [12]. 

- Kiểm thử lớp cơ sở (Base class testing):  

Giai đoạn này nhằm mục đích tạo ra lịch sử kiểm thử của lớp 

cha. Các mức kiểm thử áp dụng cho lớp dạng này có thể là intra-

class và inter-class tương ứng với sự tương tác của lớp đó với các đối 

tượng trong nhóm bằng các kỹ thuật kiểm thử đã có. Các ca kiểm thử 

bao gồm hai loại: ca kiểm thử được tạo ra dựa vào đặc tả và ca kiểm 

thử dựa vào chương trình.  

- Kiểm thử lớp con (subClass testing): 

Trên cơ sở sử dụng lịch sử kiểm thử (HISTORY(P)) và đồ 

thị lớp (G(P)) của lớp cha, thuật toán TestSubclass (được trình bày 

tại [12]) dẫn xuất ra lịch sử kiểm thử của lớp con R (HISTORY(R)). 

HISTORY(R) được dùng để kiểm thử lớp con. 

 Kiểm thử dựa vào cây thực thi (Execution Tree) 

Kỹ thuật kiểm thử dựa vào cây thực thi được xây dựng trên 

cơ sở ứng dụng lý thuyết về đồ thị - một phương pháp được sử dụng 

để mô hình hóa quy trình thực thi của các lớp và các phần tử trong nó 

rất hiệu quả [5], [13]: 

Định nghĩa 4: Đồ thị tương tác (Interaction Graph) của một 

phương thức m biểu diễn tất cả các phương thức và các điều kiện liên 

quan đến phương thức đó. 

Định nghĩa 5: Cây thực thi (Execution Tree) là sự liên kết 

của các đồ thị tương tác trong cùng một cluster. 
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- Xây dựng đồ thị tương tác (Interaction Graph) 

Để xây dựng đồ thị tương tác (IG), chúng ta dựa vào bảng 

biến và đồ thị luồng điều khiển của mỗi phương thức. 

Trong đồ thị tương tác chúng ta cần quan tâm hai vấn đề sau: 

 Một là: sự tương tác không có tham số thì được thực hiện 

một cách tự động. 

Hai là: có thể có những mối quan hệ phụ thuộc giữa những 

biến sử dụng trong các thuộc tính. 

- Xây dựng cây thực thi (Execution Tree) 

Cây thực thi được xây dựng nhờ vào sự liên kết giữa các đồ 

thị tương tác trong cluster. Cây thực thi là một cây hữu hạn với nút 

gốc tương đương với phương thức ban đầu và các nút còn lại là 

những dịch vụ cuối của cluster. Các điều kiện có trên cạnh đồ thị 

tương tác cũng được sử dụng trong cây thực thi và tất cả các phương 

thức nhập đều kết nối đến nút gốc.  

- Xây dựng ca kiểm thử (Test Case) 

Các ca kiểm thử cluster được trình bày theo trình tự lời gọi 

các phương thức. Trình tự thực hiện mỗi phương thức được xác định 

từ điểm đầu đến điểm cuối, bắt đầu từ nút gốc của cây thực thi đến 

mỗi nút lá. Đường dẫn này cho biết trình tự gọi mỗi cây con trong 

cây thực thi theo nguyên tắc từ trên xuống dưới và từ trái sang phải.  

2.2.3. TỔNG KẾT CHƢƠNG 

Trong chương này, chúng ta đã tìm hiểu về kiểm thử 

HTHĐT với nội dung tổng quan nhất, các chiến lược kiểm thử: kiểm 

thử đơn vị, kiểm thử tích hợp và kiểm thử hệ thống. Chúng tôi tiến 

hành nghiên cứu kiểm thử HTHĐT dựa trên biểu đồ lớp trên hai 

phương diện: tổ chức, cài đặt các lớp và các mức kiểm thử lớp.  
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CHƢƠNG 3  

ỨNG DỤNG KIỂM THỬ DỰA TRÊN BIỂU ĐỒ LỚP 

 

3.1. XÂY DỰNG QUY TRÌNH KIỂM THỬ HTHĐT DỰA 

TRÊN BIỂU ĐỒ LỚP 

3.1.1. Các mức và kỹ thuật kiểm thử 

3.1.2. Quy trình kiểm thử đề xuất 

3.1.2.1. Mô hình hóa quy trình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Quy trình kiểm thử HTHĐT dựa trên biểu đồ lớp 

Yêu cầu phần mềm 
Kế hoạch 
kiểm thử 

1. Xây dựng tập lớp 

2. Chuyển đổi mô hình lớp 

(Đồ thị lớp) 

4. Thực thi kiểm thử 
 

 

 

 

 

Ca kiểm thử 

Chuyển tiếp 

Công cụ kiểm thử Intra-class 

SUT 
(System Under Test) 

Còn lỗi 

3. Tạo ca kiểm thử 

5. Phân tích kết quả 

kiểm thử 

6. Chuyển đổi mô hình lớp 

(Cây thực thi) 

Hết lỗi 

7. Tạo ca kiểm thử 

8. Thực thi kiểm thử 
 

 

 

 

 

Ca kiểm thử 

Chuyển tiếp 

Công cụ kiểm thử Inter-class 

SUT 
(System Under Test) 

9. Phân tích kết quả 

kiểm thử 
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3.1.2.2. Quy trình kiểm thử chi tiết 

Bước 1: Xây dựng tập lớp 

Bước 2: Chuyển đổi mô hình đối với các lớp 

Bước 3: Tạo ca kiểm thử 

Bước 4: Thực thi kiểm thử 

Bước 5: Phân tích kết quả kiểm thử  

Bước 6: Chuyển đổi mô hình lớp 

Bước 7: Tạo các ca kiểm thử  

Bước 8: Thực thi kiểm thử  

Bước 9: Phân tích kết quả kiểm thử 

3.2. ỨNG DỤNG QTKT VÀO HTHĐT THỰC TẾ 

3.2.1. Xác định hệ thống và các đối tƣợng kiểm thử 

Hệ thống được dùng để ứng dụng QTKT đề xuất là chương 

trình Moved_Balls - cho phép nhiều quả bóng đồng thời chuyển 

động trên màn hình. Khi một quả bóng tiếp xúc với các cạnh của 

màn hình thì quả bóng đó “phản hồi” theo phương đối xứng. Mỗi quả 

bóng được điều khiển bởi hai nút: “chuyển động” và “dừng”.  

Mã nguồn cài đặt bằng ngôn ngữ lập trình Java, trình bày tại 

mục PHỤ LỤC. 

3.2.2. Tiến hành hoạt động kiểm thử 

3.2.2.1. Kiểm thử lớp đơn (Intra-Class Testing) 

 Xây dựng máy trạng thái lớp Ball 

 

 

 

 

 

Hình 3.2.  Máy trạng thái lớp Ball 

s0 

Di 

chuyển 
sf 

t1 

t2, t3 
t5, t6 

t8 

t7 

t4 

Dừng 
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 Chuyển máy trạng thái lớp thành đồ thị lớp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Đồ thị lớp Ball 

 Tập ca kiểm thử (Test case):  

T1 = {(status = WAIT); (status = CONTINUE, 

position.x>dimension.width-RADIUS*2 && stepX>0); (status = 

CONTINUE, position.x<stepX && stepX<0); (status = CONTINUE, 

position.y>dimension.height-RADIUS*2 && stepY>0); (status = 

CONTINUE, position.y<stepY && stepY<0)}  

3.2.2.2. Kiểm thử tích hợp lớp (Inter-Class Testing) 

 Xây dựng IG và cây thực thi cho hệ thống Moved_Balls 

+ Đồ thị tương tác của paint()lớp PauseContinueBalls 

 

 

 

 

 

 

s0 

t1 

Dừng 

t2 

t3 

g4 

t4 

Di chuyển 

t5 

t6 

g6 

t7 

g8 

sf 

t8 

n0 

12 

14 

a 

ne 

b 

Hình 3.4. Chuyển đổi CFG sang IG của phương thức paint() 

n0 
A 

m9 

a 

m9 
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- Đồ thị tương tác phương thức actionPerformed() 

 

 

 

 

 

 

Bằng cách thực hiện như trên, các phương thức còn lại có đồ 

thị tương tác tương tự như phương thức init(). 

- Cây thực thi của hệ thống Moved_Balls 

 

 

 

 

 

 

 

 Tập ca kiểm thử (Test case) 

T2 = {(numOfBalls = 0); (numOfBalls > 1, status = WAIT);        

(numOfBalls > 1, status = CONTINUE)} 

3.3. ĐÁNH GIÁ 

Với tập các ca kiểm thử T = T1  T2, khi tiến hành thực thi 

kiểm thử bằng thủ công có thể nhận thấy kết quả sau: 

- numOfBalls = 0, khi ta quan sát sẽ không có quả bóng 

nào trên màn hình. 

- numOfBalls = 2 và status = WAIT:  nhìn thấy quả bóng 

dừng di chuyển. 

Hình 3.6. Chuyển đổi CFG sang IG của phương thức actionPerformed() 

C 

 Pause   |    Continue 

m6 

m1 m2 m3 

m9 

m4 

m6 

m5 m6 m7 m8 m9 

Nút 

gốc 

numOfBalls 0 Pause |  Continue  

Hình 3.7. Cây thực thi của hệ thống 
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- numOfBalls = 2 và status = CONTINUE, nếu quả bóng 

đang dừng thì nó chuyển sang trạng thái di chuyển. 

- (status = CONTINUE, position.x>dimension.width-

RADIUS*2 && stepX>0); (status = CONTINUE, position.x<stepX 

&& stepX<0) khi quan sát kết quả sẽ thấy quả bóng phản hồi theo 

trục X khi chúng di chuyển đến đường biên của trục X. 

- (status = CONTINUE, position.y>dimension.height-

RADIUS*2 && stepY>0); (status = CONTINUE, position.y<stepY 

&& stepY<0)  khi quan sát kết quả sẽ thấy quả bóng phản hồi theo 

trục Y khi chúng di chuyển đến đường biên của trục Y. 

Ngoài ra, nếu thử nghiệm với numOfBalls = “abc” chương 

trình sẽ thông báo lỗi. Đồng thời, dựa vào đồ thị lớp có thể dễ dàng 

thấy được khi các quả bóng đang ở trạng thái “dừng” không thể 

chuyển sang trạng thái kết thúc bằng một phép dịch chuyển mà phải 

gọi đến các phương thức ở lớp khác. Điều này rất dễ nảy sinh xung 

đột giữa các phương thức và nguy cơ tiềm ẩn lỗi. Vì vậy, cần phải 

cấu trúc lại chương trình. 

Như vậy, qua việc ứng dụng QTKT đề xuất vào chương trình 

Moved_Balls, chúng ta có thể nhận thấy rằng: 

 - Quy trình kiểm thử đề xuất đảm bảo tính khoa học, khả thi: 

Chương trình Moved_Balls được xét duyệt qua tập các ca kiểm thử ở 

hai mức độ (Intra-class và Inter-class); một số lỗi được phát hiện. 

- Quy trình kiểm thử đề xuất có tính trực quan cao, dễ dàng 

sinh ra các ca kiểm thử: Việc tạo ra các ca kiểm thử chủ yếu dựa vào 

lưu trình đồ thị nên khá đơn giản. Thông qua mô hình cây thực thi, 

dễ dàng nhận thấy sự tương tác giữa các phương thức trong các lớp 

với nhau. Từ đó, xác định được các điểm hở trong mối quan hệ đó. 
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Tuy nhiên, để hoạt động kiểm thử đạt hiệu quả khi áp dụng 

QTKT đề xuất, điều kiện tiên quyết là HTHĐT cần được kiểm thử 

mức phương thức. 

3.4. TỔNG KẾT CHƢƠNG 

Khả thi và đảm bảo tính khoa học là những tính chất rất quan 

trọng của bất kỳ một phương thức hay một giải pháp công nghệ, đặc 

biệt trong lĩnh vực CNTT. Trong chương 3, chúng tôi xây dựng quy 

trình kiểm thử HTHĐT dựa trên biểu đồ lớp; đồng thời tiến hành ứng 

dụng quy trình vào việc thực hiện hoạt động kiểm thử cho HTHĐT 

Moved_Balls.  

 

KẾT LUẬN  

 

Với phạm vi luận văn này, qua nghiên cứu và thực hiện đề 

tài, chúng tôi đã xác định được mục đích, phạm vi và nội dung 

nghiên cứu để thực hiện đề tài. Nhìn chung, luận văn đã đạt được 

mục đích đề ra, với những vấn đề đã được giải quyết và cần tiếp tục 

phát triển trong tương lại, cụ thể như sau: 

1. Kết quả đạt đƣợc 

Thứ nhất, luận văn đã tổng hợp, hệ thống hóa một khối 

lượng tri thức khá rộng về HTHĐT; Trong đó, việc sử dụng UML 

trong tiến trình phát triển hệ thống được chú trọng quan tâm, đặc biệt 

là biểu đồ lớp. 

Thứ hai, hệ thống cơ sở lý thuyết về KTPM và KTPM 

hướng đối tượng là cơ sở lý luận chính cho việc thực hiện đề tài nên 

đã được tìm hiểu và trình bày chi tiết trong luận văn này. Hoạt động 

kiểm thử dựa trên biểu đồ lớp là nội dung được chú trọng, tập trung 

nghiên cứu và trình bày một cách tổng quan, từ các mức đến kỹ thuật 



-24- 

kiểm thử được áp dụng trong từng mức. 

Thứ ba, qua việc tìm hiểu, tổng hợp, đánh giá, luận văn đã 

xây dựng được quy trình kiểm thử HTHĐT dựa trên biểu đồ lớp 

hoàn chỉnh; có tổ chức thực nghiệm cụ thể. 

2. Hạn chế 

 - Quan hệ giữa các lớp trong biểu đồ lớp là yếu tố rất quan 

trọng. Nó xác định hành vi trong từng ngữ cảnh của hệ thống hoặc 

một hệ thống con. Tuy nhiên, với tính chất đa dạng và phức tạp của 

HTHĐT, luận văn chưa thể xét hoạt động kiểm thử trên từng loại 

quan hệ cho các ngữ cảnh khác nhau. Đây cũng là vấn đề đang được 

đặt ra cho lĩnh vực nghiên cứu KTPM trên HTHĐT. 

 - Nội dung ứng dụng QTKT đề xuất chỉ thực hiện trên một 

HTHĐT được xây dựng trên ngôn ngữ lập trình Java nên chưa đủ 

mạnh để làm cơ sở đánh giá tính hiệu quả và độ tin cậy. 

 - Luận văn chưa hỗ trợ công cụ kiểm thử cho QTKT đề xuất. 

3. Hƣớng phát triển 

- Hiện tại, có rất nhiều kỹ thuật kiểm thử HTHĐT dựa vào 

biểu đồ lớp. Vì vậy, chúng ta cần xây dựng giải pháp cho phép lựa 

chọn kỹ thuật kiểm thử tối ưu cho từng dạng HTHĐT. 

- Xây dựng công cụ có thể tiến hành thực thi kiểm thử một 

cách tự động khi các ca kiểm thử đã được sinh ra, nghĩa là đầu vào 

của công cụ này sẽ là tập các ca kiểm thử của hệ thống. 

- Tiếp tục nghiên cứu về kiểm thử HĐT để có thể đề xuất kỹ 

thuật kiểm thử hiệu quả trong từng ngữ cảnh của mối quan hệ giữa 

các lớp; mở rộng việc nghiên cứu trên các dạng biểu đồ khác.  


