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GIỚI THIỆU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Lustre là một ngôn ngữ đồng bộ luồng dữ liệu. Chương trình 

Lustre gồm một chuỗi có thứ tự các phương trình tính toán từ các đầu 

vào thành các đầu ra thông qua một tập hợp các toán tử. Do đó, cách 

biểu diễn phù hợp nhất cho các chương trình Lustre là một đồ thị có 

hướng, gọi là mạng lưới toán tử (trong thực tế, người sử dụng không 

viết chương trình Lustre mà sử dụng trình soạn thảo đồ họa trong công 

cụ SCADE để xây dựng các mạng lưới toán tử liên quan). Việc kết hợp 

của cả hai mô hình đồng bộ và dòng dữ liệu, cú pháp đồ họa đơn giản, 

áp dụng khái niệm thời gian rời rạc là một số trong những đặc điểm 

chính làm cho Lustre trở thành ngôn ngữ lý tưởng cho việc xây dựng 

các mô hình, các thiết kế hệ thống điều khiển trong một số lĩnh vực 

công nghiệp, chẳng hạn như hệ thống điện tử, ô tô và năng lượng, hạt 

nhân nói riêng và hệ thống phản ứng nói chung. Với các hệ thống này, 

yếu tố an toàn (safety) được quan tâm hàng đầu.  

Trong quá trình phát triển phần mềm nói chung và các hệ thống 

phản ứng nói riêng, hệ thống thường được cập nhật tính năng và nâng 

cấp phiên bản, từ đó đòi hỏi việc kiểm thử phải được tiến hành lặp lại 

nhiều lần khi có bất kỳ sự thay đổi trên ứng dụng, điều này có nghĩa 

kỹ thuật kiểm thử hồi quy được sử dụng thường xuyên. Số lượng của 

những ca kiểm thử này sẽ tăng lên với mỗi thay đổi, cuối cùng nó sẽ 

trở nên rất lớn dẫn đến làm tăng chi phí của kiểm thử hồi quy. Do đó 

cần có các giải pháp kỹ thuật nhằm giải quyết vấn đề này trong kiểm 

thử hồi quy. Vấn đề tiếp theo là trong các lĩnh vực nhúng và thời gian 

thực được trình bày ở trên, các ứng dụng luôn được đồng bộ hóa 

với môi trường bên ngoài, do đó phần mềm phải nhận biết được những 
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thông tin được cung cấp bởi môi trường bên ngoài phải gần như là tức 

thời, để bất kỳ sự thay đổi nào của môi trường đều được đón nhận và 

xử lý. Chính yếu tố này gây khó khăn cho quá kiểm thử, đòi hỏi phải 

có những kỹ thuật để tự động hóa quá trình kiểm thử này.  

Xuất phát từ yêu cầu đó, chúng tôi đề xuất thực hiện đề tài  Kiểm 

thử hồi quy tự động cho các ứng dụng Lustre/SCADE cho luận án 

tiến sĩ của mình. 

2. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Mục tiêu cuối cùng của đề tài là tự động hóa quá trình kiểm thử 

hồi quy cho các hệ thống phản ứng được xây dựng bởi ngôn ngữ Lustre 

và môi trường SCADE. Trong đó, đề tài tập trung xây dựng được giải 

pháp sinh ca kiểm thử tự động trong kiểm thử hồi quy các ứng dụng 

Lustre/SCADE. Mục tiêu cụ thể như sau: 

− Thứ nhất, đề tài tập trung nghiên cứu về kỹ thuật kiểm thử hồi 

quy trong kiểm thử phần mềm, đặc biệt là kiểm thử hồi quy các ứng 

dụng trong các hệ thống phản ứng. 

− Thứ hai, luận án phân tích các tính năng của hệ thống phản 

ứng, cách tiếp cận đồng bộ, ngôn ngữ Lustre và môi trường SCADE; 

nghiên cứu về mạng lưới toán tử của chương trình Lustre/SCADE, 

khái niệm về lộ trình và các điều kiện kích hoạt các lộ trình tương ứng. 

− Thứ ba, luận án tập trung vào việc sử dụng kỹ thuật kiểm 

chứng mô hình trong kiểm thử phần mềm. Trên cơ sở đó đề xuất hướng 

tiếp cận sử dụng kiểm chứng mô hình để tạo ra các dữ liệu thử dựa trên 

các điều kiện kích hoạt các lộ trình trên mạng lưới toán tử. 

− Cuối cùng, chúng tôi đề xuất một cách tiếp cận để tạo ra dữ liệu 

thử nghiệm trong thử nghiệm hồi quy cho các chương trình Lustre. Trong 

cách tiếp cận này, một chương trình Lustre được mô phỏng bởi một mạng 
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lưới toán tử. Sau đó chúng tôi xác định tập hợp các lộ trình và tính toán 

một các điều kiện kích hoạt cho các lộ trình tương ứng ở mỗi phiên bản. 

Các ca kiểm thử trong quá trình kiểm thử hồi quy được tạo ra bằng cách 

so sánh các lộ trình giữa các phiên bản. Để tự động hóa giải pháp này, 

chúng tôi đã phát triển một công cụ có tên LUSREGTES. 

3. Những đóng góp chính của luận án  

− Trình bày và phân tích kỹ thuật kiểm chứng mô hình cho các 

hệ thống phản ứng và những đặc trưng của nó trong việc ứng dụng vào 

kiểm thử phần mềm. 

− Đề xuất giải pháp sử dụng điều kiện kích hoạt trên mạng lưới 

toán tử của các chương trình Lustre, kết hợp với kỹ thuật kiểm chứng 

mô hình để sinh dữ liệu thử cho các chương trình Lustre/SCADE. Từ 

đó luận văn đã xây dựng được quy trình sinh tập dữ liệu thử cho việc 

kiểm thử các chương Lustre/SCADE. 

− Luận án thực hiện nghiên cứu về kiểm thử hồi quy trong quá 

trình kiểm thử phần mềm, phân tích các kỹ thuật kiểm thử hồi quy. Đề 

xuất các giải pháp sinh dữ liệu kiểm thử cho việc kiểm thử hồi quy các 

chương trình Lustre/SCADE. Luận án đã đề xuất và thử nghiệm ba 

cách tiếp cận:  

▪ GSRS - Sinh dữ liệu kiểm thử cho việc kiểm thử hồi quy 

với đầu vào là tài liệu yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên; 

▪ GSCR - Sinh dữ liệu kiểm thử cho việc kiểm thử hồi quy 

với đầu vào là tài liệu yêu cầu được đặc tả bằng SCR; 

▪ GOPN - Sinh dữ liệu kiểm thử cho việc kiểm thử hồi quy 

với đầu vào chính là mã nguồn của chương trình Lustre, trên cơ sở điều 

kiện kích hoạt các lộ trình của mạng lưới toán tử của chương trình 

Lustre/SCADE. Từ đó đề xuất giải pháp phù hợp nhất để tự động hóa 
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quá trình tạo ra dữ liệu kiểm cho việc kiểm thử tra hồi quy các chương 

trình Lustre/SCADE. 

− Xây dựng công cụ LUSREGTES sinh dữ liệu kiểm thử tự động 

cho kiểm thử hồi quy các chương trình Lustre/SCADE. 

4. Cấu trúc của luận án 

Ngoài phần các phần Giới thiệu, Kết luận và hướng phát triển, 

cấu trúc của luận văn bao gồm các chương sau: 

Chương 1 trình bày các khái niệm cơ bản về kiểm thử phần mềm 

nói chung và kiểm thử hồi quy nói riêng; giới thiệu tổng quan về hệ 

thống phản ứng, lập trình đồng bộ, môi trường Lustre/SCADE. Đặc biệt, 

chúng tôi tập trung giới thiệu các nội dung: Mạng lưới toán tử, lộ trình và 

điều kiện kích hoạt các lộ trình trên mạng lưới toán tử của một chương 

trình Lustre/SCADE.  

Trong chương 2, chúng tôi trình bày chi tiết về kiểm chứng mô 

hình, ứng dụng kỹ thuật kiểm chứng mô hình trong kiểm thử phần 

mềm. Trong chương này, chúng tôi đã đề xuất hướng tiếp cận sử dụng 

kiểm chứng mô hình để sinh ra các ca kiểm thử dựa trên những đặc 

trưng của chương trình Lustre/SCADE. 

Chương 3 trình bày các giải pháp sinh dữ liệu thử trong kiểm thử 

hồi quy các chương trình Lustre/SCADE. Chúng tôi đã nghiên cứu và 

đề xuất 3 cách tiếp cận: GSRS, GSCR và GOPN. Trên cơ sở so sánh 

ba cách tiếp cận này, xác định các đặc tính phủ hợp và không phù hợp 

của từng cách tiếp cận, từ đó xác định giải pháp phù hợp nhất để tiến 

hành hoàn chỉnh giải pháp để giải quyết các vấn đề của luận văn. 

Chương 4 trình bày công cụ LUSREGTES, đây là công cụ được 

phát triển phụ vụ cho việc sinh dữ liệu kiểm thử tự động trong kiểm thử 

hồi quy các chương trình Lustre/SCADE. Sau đó là các ca kiểm thử. 
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Chương 1 TỔNG QUAN VỀ LUSTRE/SCADE VÀ KIỂM 

THỬ HỒI QUY 

1.1 Các kỹ thuật kiểm thử  

Phần này chúng tôi trình bày tổng quan về kiểm thử phần mềm 

và các kỹ thuật kiểm thử, trong đó có kỹ thuật kiểm thử hộp đen và 

kiểm thử hộp trắng. 

 Kiểm thử hồi quy  

1.2.1 Tổng quan 

Kiểm thử hồi quy là kiểm thử lặp đi lặp lại một chương trình đã 

được kiểm thử trước đó sau khi có thay đổi, nhằm phát hiện các sai sót 

từ những thay đổi này. Những lỗi này có thể không chỉ ở các thành 

phần đã được kiểm thử mà còn ở những thành phần liên quan khác.  

1.2.2 Các kỹ thuật kiểm thử hồi quy 

Có bốn kỹ thuật kiểm thử hồi quy [20]: (1) Thực thi lại tất cả; 

(2) Lựa chọn ca kiểm thử cho kiểm thử hồi quy; (3) Thực thi các ca 

kiểm thử được ưu tiên; (4) Cách tiếp cận lai. Trong phần này, chúng 

tôi trình bày chi tiết và đánh giá các kỹ thuật này. 

1.2.3 Kỹ thuật lựa chọn trong kiểm thử hồi quy 

Trong phần này, chúng tôi nghiên cứu các kỹ thuật lựa chọn ca 

kiểm thử trong kiểm thử hồi quy. 

1.2.4 Các công cụ kiểm thử hồi quy 

 Giới thiệu chung về Lustre/SCADE  

1.3.1 Hệ thống phản ứng  

Hệ thống phản ứng  [29] là một hệ thống thay đổi hành động của 

nó với đầu ra, điều kiện và trạng thái nhằm đáp ứng với các tác động 

từ bên ngoài nó. Hệ thống này có thể tự định hướng hoặc được điều 

khiển định hướng để phản ứng lại với các tác động bên ngoài.  
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1.3.2 Chương trình đồng bộ  

1.3.3 Ngôn ngữ lập trình Lustre 

Lustre là một ngôn ngữ hướng dữ liệu đồng bộ, được xây dựng 

dành riêng cho việc lập trình các chương trình điều khiển trong các hệ 

thống phản ứng như: các hệ thống điều khiển tự động, các hệ thống 

giám sát trong các lĩnh vực năng lượng, hạt nhân... Khác với ngôn ngữ 

mệnh lệnh, Lustre mô tả cách mà các đầu vào được chuyển thành kết 

quả đầu ra.  

Hình 1.6. Ví dụ một mô hình SCADE và chương trình Lustre. 

1.3.4 Đặc tả của một phần mềm trong ngôn ngữ Lustre 

1.3.5 Flows và Clocks trong Lustre 

1.3.6 Môi trường SCADE   

SCADE (Safety Critical Application Development 

Environment) [6] là một môi trường đồ họa dành riêng để phát triển 

các hệ thống phản ứng trong công nghiệp công nghệ cao. SCADE cung 

cấp môi trường đồ họa cho phép thiết kế các mô hình và sinh ra các 

chương trình bằng ngôn ngữ Lustre. Hình 1.6 là ví dụ một mô hình 

SCADE và chương trình Lustre tương ứng. 
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 Cấu trúc mô hình chương trình Lustre 

1.4.1 Mạng lưới toán tử  

Lustre là một ngôn ngữ luồng dữ liệu: Luồng vào của một 

chương trình được biến đổi thành luồng ra bởi một tập hợp độc lập 

hoặc không độc lập các toán tử. Do đó một chương trình Lustre thường 

được biễu diễn bằng mạng lưới các toán tử. Một mạng lưới toán tử là 

một đồ thị có nhãn trực tiếp nhiều đầu vào, gồm một tập hợp N toán tử 

và một tập hợp  𝐸 ⊆ 𝑁 × 𝑁 các cạnh (edge) nối các toán tử. Mỗi toán 

tử biểu diễn bằng một biểu thức logic hoặc một phép toán.  

1.4.2 Lộ trình 

Bảng 1.3. Ví dụ về lộ trình. 

# Lộ trình (Path) Kiểu Độ dài 

1 (E, L0, S) acyclic 3 

2 (E, L1, L3, S) acyclic 4 

3 (E, L0, S, L2, L3, S) cyclic 6 

4 (E, L1, L3, S, L2, L3, S) cyclic 7 

Trong Lustre, mạng lưới toán tử được biểu diễn thành các lộ 

trình (paths) từ đầu vào đến đầu ra. Lộ trình được tạo ra từ kết quả của 

các cạnh p=<e0,e1,…,en> là một dãy hữu hạn các cạnh nối liên tiếp 

nhau. Bảng 1.3 trình bày các lộ trình của chương trình never ở trên.  

1.4.3 Toán tử vị từ 

1.4.4 Điều kiện kích hoạt   

Điều kiện kích hoạt (Activation Condition)  [61] là điều kiện để 

luồng dữ liệu được chuyển từ cạnh vào sang cạnh ra của một toán tử. 

Mỗi một điều kiện kích hoạt được kết hợp với một lộ trình. Khi các 
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điều kiện kích hoạt của một lộ trình là đúng, thì bất kỳ sự thay đổi các 

giá trị trên lộ trình sẽ tạo ra những thay đổi trong kết quả cuối cùng.  

 Bảng 1.4 tóm tắt các biểu thức chính của các điều kiện kích hoạt 

cho hầu hết các toán tử trong ngôn ngữ lập trình Lustre [63]. 

Bảng 1.4. Điều kiện kích hoạt các toán tử trong Lustre. 

Toán tử Điều kiện kích hoạt 

s = NOT (e) AC (e,s) = true 

s = AND(a,b) AC (a,s) = not(a) or b 

AC (b,s) = not(b) or a 

s = OR(a,b) AC (a,s) = a or not(b) 

AC (b,s) = b or not(a) 

s = ITE (c,a,b) AC (c,s) = true 

AC (a,s) = c 

AC (b,s) = not(c) 

relational operator AC (e,s) = true 

s = FBY (a,b) AC (a,s) = true → false AC (b,s) = false 

→ true 

s = PRE (e) AC (e,s) = false -> pre(true) 

Ví dụ, với lộ trình p2 = (E, L1, L3, S) trên mạng lưới toán tử của 

chương trình never được giới thiệu trong bảng 1.3, điều kiện kích hoạt 

tương ứng sẽ là:   AC (p2) = false → E or pre(S). 

 Kiểm thử các chương trình Lustre/SCADE 

1.5.1 Sinh dữ liệu thử 

Các kỹ thuật sinh dữ liệu kiểm thử thường được chia thành hai 

lớp. Trong luận án này, chúng tôi tập trung vào các chương trình Lustre 

và như đã nêu, các nghiên cứu trước đâychủ yếu dựa trên kiểm thử hộp 

đen và chỉ đơn thuần yêu cầu các đặc tả chức năng để tạo ra dữ liệu 
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thử nghiệm. Ttrong thời gian gần đây, đã có những nghiên cứu dựa 

trên kỹ thuật kiểm thử hộp trắng trên cơ sở mã nguồn Lustre của 

chương trình đang kiểm thử. Phần này, chúng tôi giới thiệu một số 

công cụ kiểm thử cho các ứng dụng Lustre/SCADE đã được phát triển 

đến thời điểm này. 

1.5.2 Tiêu chuẩn bao phủ các chương trình Lustre 

 Kết luận 

Chương này trình bày tổng quan về các hệ thống phản ứng và 

các đặc tính của các hệ thống này. Bên cạnh đó, chúng tôi đã tập trung 

nghiên cứu những đặc điểm đặc biệt của ngôn ngữ Lustre và môi 

trường SCADE, các khái niệm về mạng lưới toán tử, lộ trình và các 

điều kiện kích hoạt, những yếu tố quan trọng được sử dụng làm cơ sở 

cho các giải pháp được đề xuất trong nghiên cứu này. Ngoài ra, chương 

này đã trình bày các nội dung liên quan đến các giải pháp kiểm thử cho 

các ứng dụng Lustre/SCADE đã được nghiên cứu và chúng tôi đã đề 

cập đến một số công cụ kiểm thử đã được phát triển.      

Chương 2 SỬ DỤNG KIỂM CHỨNG MÔ HÌNH TRONG 

KIỂM THỬ CÁC CHƯƠNG TRÌNH LUSTRE/SCADE 

2.1 Kỹ thuật kiểm chứng mô hình 

2.1.1 Tổng quan về kiểm chứng mô hình 

Kiểm chứng mô hình là kỹ thuật phân tích hệ thống để xác định 

tính hợp lệ của một hay nhiều tính chất mà người dùng quan tâm trong 

một mô hình cho trước. Về mặt thực thi, kiểm chứng mô hình là kỹ thuật 

tĩnh, nó duyệt qua tất cả các trạng thái, các lộ trình thực thi có thể có 

trong mô hình để xác định tính khả thỏa của các thuộc tính. Trên thực 

tế, kiểm chứng mô hình đã chứng minh rằng nó là một phương thức hiệu 
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quả để phát hiện nhiều lỗi trong các giai đoạn thiết kế ban đầu. Kiểm 

chứng mô hình bao gồm 3 bước: mô hình hóa, đặc tả và kiểm chứng. 

Hình 2.2. Quy trình tổng quát của kiểm chứng mô hình. 

2.1.2 Cấu trúc Kripke  

2.1.3 Logic thời gian 

2.2 Ứng dụng kiểm chứng mô hình trong kiểm thử phần mềm 

Kiểm chứng mô hình là một giải pháp để kiểm tra tính đúng đắn 

của mô hình, tuy nhiên, kỹ thuật này cũng thường được áp dụng trong 

trong kiểm thử phần mềm. Ý tưởng cơ bản là trên cơ sở mô hình đã có, 

chúng ta định nghĩa các thuộc tính làm cho mô hình không thỏa mãn, 

gọi là các thuộc tính bẫy [71]. Việc này nhằm mục đích tạo ra các phản 

ví dụ sau khi thực thi quá trình kiểm chứng mô hình. Từ các phản ví dụ 

này, chúng ta sẽ tạo được các ca kiểm thử mong muốn. 

2.3 Lesar: Công cụ kiểm chứng mô hình cho các chương trình 

Lustre/SCADE 

2.4 Giải pháp sinh ca kiểm thử cho chương trình Lustre/SCADE 

2.1.4 Sử dụng kiểm chứng mô hình trong sinh ca kiểm thử 
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Trong kiểm thử tự động, việc sinh ca kiểm thử là công việc rất 

quan trọng. Để tạo ra các ca kiểm thử cho các chương trình 

Lustre/SCADE từ các yêu cầu của hệ thống, chúng tôi đề xuất giải 

pháp sinh dữ liệu kiểm thử tự động dựa trên kỹ thuật kiểm chứng mô 

hình cho các chương trình Lustre/SCADE.  

2.1.5 Thuật toán AGTC  

Trong phần này, luận án phân tích và định nghĩa thuật toán  

AGTC (Algorithm for Generating Test Cases) tự động hóa giải pháp 

sinh dữ liệu kiểm thử tự động với đầu vào là mã nguồn của chương 

trình Lustre/SCADE.  

Input:  - SourceFile: The source code of Lustre/SCADE program 

Output: - T: The list of test cases for testing 

- DatabaseSuite: The database of relation between Paths, 

Activation Conditions, Trap properties and Test case  

Algorithm: 

1. Begin 

2. SourceCode=readSourceCode(SourceFile) 

3. T= initTestCaseList() 

4. DatabaseSuite =initDatabaseSuite() 

5. P= getAllPathInSourceCode(SourceCode)  // Define list of paths 

from source code 

6. i=1 

7. while (not isEndOfListPath(P)) 

8. AC[i]=getAc(P[i])  //get Activation condition of path 

9. Trap [i]=defineTrapPro(AC[i]) //create Trap properties with AC 

10. ModelFileList[i]=CreateFileForLesar(SourceCode, Trap[i]) 

11. UpdateDatabase(DatabaseSuite, P[i], AC[i], Trap[i], 

ModelFileList[i]) 
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12. i++ 

13. end while 

14. foreach (LesarInputFile in ModelFileList) 

15. Counter_Example=modelChecking(LesarInputFile) // Run Lesar  

16. TestCase=defineTestData(Counter_Example) 

17. T=addTestCaseList(T, TestCase); 

18. UpdateDatabase(DatabaseSuite, T)    

19. end foreach 

20. Optimize(T); //Optimize the list of test cases 

21. Optimize(DatabaseSuite); //Optimize the database of relation 

22. End 

Hình 2.1. Thuật toán AGTC 

Với n là số lộ trình của chương trình. Vòng lặp đầu tiên của thuật 

toán lặp lại n lần, do đó độ phức tạp của nó là O(n). Vòng lặp thứ hai 

lặp lại cũng n lần, do đó, độ phức tạp của thuật toán là O (n) + O(n), vì 

vậy nó là O(n). 

2.1.6 Thử nghiệm 

Trong phần này, chúng tôi trình bày nội dung liên quan đến việc 

thử nghiệm giải pháp sinh ca kiểm thử cho chương trình Lustre, sử 

dụng thuật toán AGTC được trình bày ở trên. 

2.5 Kết luận 

Chương 2 trình bày hướng tiếp cận sử dụng kiểm chứng mô hình 

trong kiểm thử phần mềm các ứng dụng trong các hệ thống phản ứng. 

Ý tưởng cơ bản của giải pháp này là áp dụng các thuộc tính bẫy trong 

kỹ thuật kiểm chứng mô hình, mục đích cuối cùng là tạo ra các phản 

ví dụ từ đó tự động sinh ra các ca kiểm thử tương ứng.  
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Trong nghiên cứu này, thay vì sử dụng các ngôn ngữ mô hình 

thông dụng như Promela, SMV và ngôn ngữ LTL để xây dựng các mô 

hình của các chương trình Lustre, chúng tôi đã đề xuất giải pháp sử 

dụng đầu vào trực tiếp là mã nguồn của chương trình, dựa trên các điều 

kiện kích hoạt trên mạng lưới toán tử của chương trình Lustre. Cách 

tiếp cận này có thể thực hiện hoàn toàn tự động vì vậy nó có thể làm 

tăng hiệu quả của quá trình sinh dữ liệu kiểm thử cho các chương trình 

Lustre/SCADE. Đồng thời, trong phần này, chúng tôi cũng đã đề xuất 

thuật toán AGTC giúp tự động hóa hoàn toàn các công đoạn của giải 

pháp sinh dữ liệu thử đã được trình bày. 

Chương 3 GIẢI PHÁP KIỂM THỬ HỒI QUY CHO CÁC 

CHƯƠNG TRÌNH LUSTRE/SCADE 

3.1 Các vấn đề cần giải quyết   

Kiểm thử hồi quy được áp dụng khi mã nguồn của chương trình 

được thay đổi, để đảm bảo rằng không có lỗi mới nào được đưa ra. 

Cách tiếp cận đơn giản để kiểm thử hồi quy là thực thi lại tất cả các ca 

kiểm thử. Tuy nhiên sẽ mất rất nhiều thời gian và tốn kém chi phí, đặc 

biệt là đối với những hệ thống điều khiển trong công nghiệp, các hệ 

thống phản ứng... Vì vậy, việc xây dựng bộ dữ liệu kiểm thử trên cơ sở 

chọn một tập con của tập hợp các ca kiểm thử có sẵn, đủ để kiểm thử 

lại những chức năng đã được thay đổi hay mới bổ sung là điều hết sức 

cần thiết.  

Hiện tại, có một số nghiên cứu liên quan đến các kỹ thuật lựa 

chọn các ca kiểm thử trong kiểm thử hồi quy, tuy nhiên chưa có một 

đề xuất nào được thực hiện cho kiểm thử hồi quy các chương trình 

Lustre/SCADE. 
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Bên cạnh đó, các ứng dụng Lustre/SCADE thường yêu cầu hoạt 

động kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt trước khi triển khai. Trong quá 

trình phát triển, chương trình Lustre thường được cập nhật, nên kiểm 

thử hồi quy để phát hiện lỗi. Tuy nhiên, quá trình kiểm thử hồi quy mất 

nhiều thời gian và tài nguyên nếu chúng ta chạy lại tất cả các ca kiểm 

thử trong phiên bản cũ và tạo ra các ca kiểm thử mới. Vì vậy, chúng ta 

cần phải tối ưu hóa số lượng các ca kiểm thử trong quá trình kiểm thử 

hồi quy. Do đó, chúng ta cần phải xác định một kỹ thuật chọn một tập 

hợp con của bộ kiểm tra hiện có. 

3.2 Phạm vi nghiên cứu trong kiểm thử hồi quy cho các chương 

trình Lustre/SCADE 

Giả sử, chúng ta có hai phiên bản của chương trình Lustre là L1 

và L2. Thực hiện so sánh 2 phiên bản ta sẽ có: 

− Một số thành phần của L1 nhưng bị loại bỏ trong L2; 

− Một số thành phần được thêm mới trong L2; 

− Một số thành phần được giữ lại hoàn toàn trong L2; 

− Và một số thành phần được được sửa đổi, bổ sung trong L2. 

Ở phiên bản đầu tiên, việc kiểm thử hồi quy chưa được áp dụng. 

Trong phiên bản này, việc lựa chọn ca kiểm thử chưa được áp dụng, tất 

cả các ca kiểm thử được sinh ra đều phải được thực hiện trong quá trình 

kiểm thử. Từ phiên bản thứ hai trở đi, việc kiểm thử hồi quy sẽ được áp 

dụng. Bắt đầu từ phiên bản tiếp theo, chúng ta cần áp dụng kỹ thuật lựa 

chọn ca kiểm thử phù hợp cho quá trình kiểm thử hồi quy nhằm loại bỏ 

các ca kiểm thử không cần thiết. 
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3.3 Đề xuất giải pháp cho kiểm thử hồi quy 

Trong kiểm thử hồi quy, vấn đề chính cần giải quyết là tạo ra 

một tập hợp các dữ liệu thử để kiểm thử hồi quy trong phiên bản mới. 

Chúng ta có phiên bản hiện tại L2 và phiên bản trước đó L1. 

Về mặt tổng thể, chúng tôi đề xuất giải pháp sinh ca dữ liệu thử 

trong kiểm thử hồi quy các chương trình Lustre/SCADE bao gồm 2 

giai đoạn. Đầu tiên, các dữ liệu thử được tạo ra cho phiên bản L1. Bước 

tiếp theo là xác định được sự khác nhau giữa 2 phiên bản, làm cơ sở 

cho việc lựa chọn và tạo ra các dữ liệu thử cho kiểm thử hồi quy phiên 

bản L2. Ý tưởng chính của chúng tôi là tiến hành so sánh các lộ trình 

trên mạng lưới toán tử của hai phiên bản L1 và L2 để xác định được 

thành phần nào được của L1 nhưng loại bỏ hoặc giữ lại, thành phần nào 

được thay đổi hay thêm mới trong L2. 

Để giải quyết được vấn đề được đặt ra, chúng tôi đề xuất ba cách 

tiếp cận sau để kiểm thử hồi quy cho các chương trình Lustre/SCADE:  

− Giải pháp GSRS (Generation of test cases in regression test 

using Software Requirements Specification) – Sinh ca kiểm thử cho 

kiểm thử hồi quy dựa trên tài liệu yêu cầu của phần mềm bằng ngôn 

ngữ tự nhiên; 

− Giải pháp GSCR (Generation of test cases in regression test 

using Software Cost Reduction) - Sinh ca kiểm thử cho kiểm thử hồi 

quy dựa trên đặc tả SCR; 

− Giải pháp GOPN (Generation of test cases in regression test 

using Operator Network) - Sinh ca kiểm thử cho kiểm thử hồi quy dựa 

trên mạng lưới toán tử của chương trình Lustre. 
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3.4.1 Giải pháp GSRS 

Trong phương pháp này, đầu vào của quá trình kiểm thử và kiểm 

thử hồi quy chương trình Lustre là các tài liệu đặc tả yêu cầu của phần 

mềm gọi tắt là SRS (Software Requirements Specification). Đặc điểm 

của tài liệu này là thường được trình bày bằng ngôn ngữ tự nhiên.  

Phương pháp này cũng bao gồm 2 bước. Bước 1 là từ đặc tả yêu 

cầu của phần mềm, chúng ta định nghĩa thủ công các ca kiểm thử để 

xây dựng tập hợp các ca kiểm thử cần phải thực hiện cho phiên bản L1. 

Bước 2, chúng ta tiến hành so sánh 2 bộ tài liệu yêu cầu của 2 phiên 

bản, từ đó xác định được những thành phần cần phải được thực hiện 

kiểm thử. Trên cơ sở đó người kiểm thử sẽ tiến hành lựa chọn ra các 

ca kiểm thử tương ứng và cần thiết để kiểm thử những thành phần được 

thêm mới hoặc được cập nhật từ phiên bản L1 lên phiên bản L2. 

Cách tiếp cận GSRS là cách tiếp cận hoàn toàn thủ công, phụ 

thuộc hoàn toàn vào năng lực định nghĩa ca kiểm thử của của người 

thực hiện, khả năng tự động hóa là rất khó.  

3.4.2 Giải pháp GSCR  

Trong hướng tiếp cận này, chúng tôi sử dụng đặc tả SCR 

(Software Cost Reduction) [88] của các chương trình Lustre. Chúng 

tôi đề xuất giải pháp tự động sinh dữ liệu thử cho các chương trình 

Lustre/SCADE dựa trên đầu vào là các đặc tả SCR của chương trình 

Lustre. Từ tài liệu mô tả của chương trình Lustre, chúng tôi chuyển đổi 

thành các các đặc tả có cấu trúc theo định dạng SCR. Trên cơ sở các 

đặc tả SCR này chúng tiến hành các giai đoạn để sinh dữ liệu thử.  

Bước 1, chúng tôi định nghĩa đặc tả SCR của phiên bản L1 từ tài 

liệu mô tả yêu cầu. Đồng thời trên cơ sở đặc tả SCR này, chúng ta tiến 

hành định nghĩa mô hình của chương trình Lustre và sử dụng ngôn ngữ 
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logic thời gian để định nghĩa các thuộc tính bẫy. Sau đó tiến hành sử 

dụng kỹ thuật kiểm chứng mô hình để sinh ra bộ dữ liệu kiểm thử cho 

phiên bản 1.  

Bước 2, chúng ta tiến hành so sánh 2 đặc tả SCR của 2 phiên bản 

tương ứng L1 và L2 để xác định sự khác biệt của 2 phiên bản. Kết quả 

của việc so sánh sẽ xác định được các thành phần và các thuộc tính bẫy 

cần tiến hành kiểm chứng mô hình.  

Các tiếp cận GSCR này thuận lợi khi những chương trình Lustre 

đã được sử dụng SCR để đặc tả yêu cầu. Tuy nhiên, có một số vấn đề 

khi sử dụng cách tiếp cận này: 

Việc xây dựng các đặc tả SCR của chương trình Lustre phải thực 

hiện thủ công, chưa có giải pháp tự động; 

Để sử dụng kiểm tra mô hình, cần phải thực hiện công đoạn định 

nghĩa mô hình bằng cách chuyển đổi từ SCR ra các ngôn ngữ mô hình 

như SMV, Promela. Các thuộc tính phải được đặc tả bằng LTL, tuy 

nhiên những công việc này đều phải thực hiện thủ công, chưa có giải 

pháp tự động hóa. 

3.4.3 Giải pháp GOPN  

Cả hai phương pháp GSRS và GSCR được sử dụng trong các kỹ 

thuật kiểm thử hộp đen. Chúng thường được sử dụng trong kiểm thử 

thủ công với đầu vào là các mô tả yêu cầu là ngôn ngữ tự nhiên hoặc 

đặc tả SCR. Nếu đầu vào là một chương trình với mã nguồn Lustre, cả 

hai cách tiếp cận GSRS và GSCR đều không thể sử dụng được các 

chương trình Lustre/SCADE có đặc điểm riêng. Trong phần này, 

chúng tôi đề xuất một cách tiếp cận mới dựa trên các đặc điểm của các 

chương trình Lustre/SCADE với tên gọi là GOPN. 
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Như đã đề cập trước đó, một chương trình Lustre được biểu diễn 

bởi một mạng lưới các toán tử với các lộ trình tương ứng và điều kiện 

kích hoạt. Hình 3.9 trình bày tổng thể về phương pháp GOPN  

Hình 3.9. Mô hình tổng thể của giải pháp GOPN. 

Về tổng thể, phương pháp GOPN bao gồm 2 giai đoạn: 

Giai đoạn 1: Tạo bộ dữ liệu kiểm thử cho phiên bản L1 

Giai đoạn này sử dụng giải pháp sinh dữ liệu thử ứng dụng kỹ 

thuật kiểm chứng mô hình dựa trên mạng lưới toán tử của chương trình 

Lustre đã được trình bày ở Chương 2. Kết quả của giai đoạn 1 là một 

tập hợp T1 bao gồm các dữ liệu thử cho phiên bản L1 (chưa kiểm thử 

hồi quy) và mối quan hệ giữa các lộ trình và các dữ liệu thử. 

Giai đoạn 2: Lựa chọn và sinh bộ dữ liệu thử cho kiểm thử hồi 

quy phiên bản L2 

Đây là giai đoạn chính của việc sinh dữ liệu thử cho kiểm thử 

hổi quy cho phiên bản L2. Giai đoạn này được thực hiện qua 3 bước: 

− Bước 2.1: Xác định tập hợp các lộ trình P2 trên mạng lưới toán 

tử của chương trình Lustre phiên bản L2.  
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− Bước 2.2: So sánh hai tập hợp lộ trình P1, P2 chúng ta có được 

ba tập con PA¸PB và PC. 

− Bước 2.3: Xây dựng tập hợp các ca kiểm thử cho phiên bản 2 

bằng cách dựa vào PA, PB và PC. 

Tùy thuộc vào ngữ cảnh, chúng ta có thể sử dụng một trong ba 

giải pháp trên dựa trên dữ liệu đầu vào. Tuy nhiên, trong ba cách giải 

pháp trên, hai giải pháp GSRS và GSCR có nhiều khó khăn trong việc 

tự động hóa. Vì vậy, chúng tôi quyết định chọn giải pháp GOPN để áp 

dụng vào kiểm thử hồi quy tự động các chương trình Lustre/SCADE. 

Trong phần này, luận án cũng định nghĩa thuật toán tự động hóa giải 

pháp tự động lựa chọn và sinh dữ liệu kiểm thử cho kiểm thử hồi quy, 

dựa trên phương pháp GOPN. Chúng tôi gọi nó là thuật toán AGTR 

(Algorithm for Generating Test cases for Regression testing). 

Input:  - SourceFile2: The source code of Lustre/SCADE program in 

version 2 

-DatabaseSuite1: The database of relation between Paths, 

Activation Conditions, Trap properties and Test case of 

version 1. 

Output: - T2: The list of test cases for regression testing 

- T2all: The list of all test cases for version 2 

- T1remove: The list of test cases removed 

- T1reuse: The list of test cases reused 

- DatabaseSuite2: The database of relation  

Algorithm: 

1. Begin 

2. SourceCode2=readSourceCode(SourceFile2) 

3. T2=T2all=T1remove=T1reuse= initTestCaseList()=null 

4. DatabaseSuite2 =initDatabaseSuite()=null 
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5. P1= getAllPathInDatabase(DatabaseSuite1) 

6. P2= getAllPathInSourceCode(SourceCode2) 

7. Pa=P1 

8. Pb=null 

9. Pc=P2 

m=getCount(P2) // get the number of paths P2 

n=getCount(P1) // get the number of paths P1 

10. for j=1 to m 

11. for i=1 to n 

12. if  (compare(P2[j], P1[i])==0) 

13. Pb=addPath(Pb, P2[j])         //Pb= Pb - P2[j] 

14. Pa=removePath(Pa, P1[i])   //Pa= Pa - P1i] 

15. Pc=removePath(Pc, P2[j])  //Pc= Pc - P2[j] 

16. end if 

17. end for i 

18. end for j 

19. T1remove= getTestCases(DatabaseSuite1, Pa) 

20. T1reuse= getTestCases(DatabaseSuite1, Pb) 

21. i=1 

22. T2=AGTC(SourceFile2, Pc) //the AGTC algorithm proposed  

23. Optimize(T2)  //Optimize the TestCaseList set 

24. T2all=T1reuse+T2 

25. UpdateDatabase(DatabaseSuite2, T2, T1reuse, T1remove)    

26. Optimize(DatabaseSuite) //Optimize the database 

27. End 

Hình 3.1. Thuật toán AGTR  

Độ phức tạp của thuật toán AGTR là O(nm). 
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Bảng 3.6. So sánh 3 phương pháp GSRS, GSCR và GOPN 

Giải pháp 

Tiêu chí  

GSRS  GSCR  GOPN 

Đầu vào  Tài liệu mô tả 

yêu cầu bằng 

ngôn ngữ tự 

nhiên SRS 

Bài toán được 

mô tả bằng đặc tả 

SCR 

Mã nguồn của 

chương trình 

Lustre cần 

kiểm thử 

Môi trường 

sử dụng 

Kiểm thử hộp 

đen 

Kiểm thử hộp 

đen 

Kiểm thử hộp 

trắng 

Chi phí   Rất cao Cao Thấp 

Khả năng 

tự động hóa 

Không thể tự 

động hóa 

50% 100% 

Khả năng 

bao phủ của 

bộ dữ liệu 

thử 

Phụ thuộc vào 

năng lực của 

kiểm thử viên 

 

Bao phủ luồng 

điều khiển, 

không đảm bảo 

luồng dữ liệu 

Bao phủ cả 

luồng điều 

khiển và 

luồng dữ liệu 

3.4 Kết luận 

Chương 4 đã thảo luận các giải pháp sinh dữ liệu thử cho quá 

trình kiểm thử hồi quy các chương trình Lustre/SCADE. Luận án đã 

nghiên cứu và đề xuất 3 giải pháp: GSRS, GSCR và GOPN. Chúng tôi 

đã so sánh ba phương pháp, xác định các đặc tính phù hợp và không 

phù hợp của từng phương pháp đối với vấn đề của chúng tôi. Quan 

trọng nhất là chúng tôi đã lựa chọn giải pháp GOPN, tự động hóa được 

quá trình sinh dữ liệu kiểm thử trong kiểm tra hồi quy dựa trên những 

tính chất riêng của chương trình Lustre/SCADE. 
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Chương 4 CÔNG CỤ LUSREGTES 

4.1 Giới thiệu 

Với giải pháp GOPN đã đề xuất trong chương 3, chúng tôi đã 

phát triển công cụ LUSREGTES. Công cụ này giúp tự động sinh ra 

các dữ liệu thử cho quá trình kiểm thử hồi quy các chương trình 

Lustre/SCADE.  

4.2 Môi trường thực thi 

LUSREGTES bao gồm hai Mô-đun chính: 

− Mô-đun 1: Sinh dữ liệu thử phiên bản đầu tiên; 

− Mô-đun 2: Sinh dữ liệu thử cho kiểm thử hồi quy. 

Mô đun 1 của LUSREGTES nhận các đầu vào: mã nguồn phiên 

bản đầu tiên của chương trình Lustre để phân tích; chiều dài tối đa của 

lộ trình cần xét và số vòng lặp tối đa trong một lộ trình. Kết quả sinh 

ra là bộ dữ liệu thử cho phiên bản này. 

Mô đun 2 sử dụng kết quả của Mô-đun 1 và mã nguồn Lustre 

của phiên bản mới của chương trình cần kiểm thử làm đầu vào. Mô 

đun này thực thi nhiệm vụ chọn và tạo ra dữ liệu thử để kiểm tra hồi 

quy trong phiên bản thứ hai.  

4.3 Công cụ LUSREGTES 

4.4 Thử nghiệm 

Phần này của luận án, chúng tôi trình bày kết quả thử nghiệm 

công cụ LUSREGTES trên hai hệ thống: Hệ thống điều khiển  lò sưởi 

Heater Controller System và hệ thống điều khiển trạm dừng tàu hỏa  

U-turn Section Management System.  

4.5 Đánh giá kết quả 

Phần này trình bày kết quả so sánh ba công cụ: LUSREGTES, 

Lutess và GATel, dựa trên các tiêu chuẩn cơ bản của một công cụ kiểm 
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thử phần mềm cho các ứng dụng Lustre/SCADE để làm nổi bật những 

ưu, nhược điểm của giải pháp và công cụ do luận án đề xuất. 

4.6 Kết luận 

Trong chương này, chúng tôi đã trình bày về công cụ 

LUSREGTES, công cụ này được phát triển dựa trên giải pháp GOPN 

đã được đề xuất trước đó. Đồng thời, trong chương này, chúng tôi cũng 

trình bày hai thử nghiệm cụ thể nhằm kiểm tra và minh họa tính đúng 

đắn của giải pháp, tính hiệu quả của công cụ được xây dựng.  

 

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Qua quá trình nghiên cứu, luận án đã đạt được các kết quả chính 

dưới đây: 

− Nghiên cứu về hệ thống phản ứng, các ứng dụng 

Lustre/SCADE cho các hệ thống phản ứng. Đồng thời trình bày về kỹ 

thuật kiểm thử hồi quy cho các ứng dụng này. 

− Luận án đã trình bày và phân tích kỹ thuật kiểm chứng mô 

hình cho các hệ thống phản ứng và những đặc trưng của nó trong việc 

ứng dụng vào kiểm thử phần mềm. 

− Đề xuất giải pháp sử dụng điều kiện kích hoạt trên mạng lưới 

toán tử của các chương trình Lustre, kết hợp với kỹ thuật kiểm chứng 

mô hình để sinh dữ liệu thử cho các chương trình Lustre/SCADE. Luận 

án cũng đã đề xuất thuật toán hoàn chỉnh để tự động hóa giải pháp này. 

− Luận án thực hiện nghiên cứu về kiểm thử hồi quy và phân 

tích các kỹ thuật kiểm thử hồi quy. Đề xuất các giải pháp sinh dữ liệu 

kiểm thử cho việc kiểm thử hồi quy các chương trình Lustre/SCADE. 

Luận án đã đề xuất và thử nghiệm ba phương pháp:  GSRS, GSCR và 

GOPN có thể áp dụng cho các ngữ cảnh sử dụng khác nhau. 
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− Trên cơ sở đánh giá các phương pháp đã đề xuất, dựa trên đặc 

thù của chương trình Lustre/SCADE và mục tiêu cần giải quyết, luận 

án đã đề xuất giải pháp phù hợp nhất để tự động hóa quá trình tạo ra 

dữ liệu thử trong kiểm thử hồi quy các chương trình Lustre/SCADE, 

bên cạnh đó, luận án đã định nghĩa thuật toán AGTR để tự động hóa 

toàn bộ giải pháp GOPN. 

− Xây dựng công cụ hỗ trợ sinh dữ liệu hử tự động cho việc kiểm 

thử hồi quy các chương trình Lustre/SCADE. 

Mặc dù luận án đã đạt được các kết quả theo mục tiêu nghiên 

cứu đặt ra, tuy nhiên, một số hướng phát triển dưới đây có thể tiếp tục 

thực hiện trong tương lai: 

− Tự động xây dựng các báo cáo để đánh giá chi phí, đánh giá 

độ bao phủ của các dữ liệu thử và các lỗi được tìm thấy. 

− Phát triển giải pháp đánh giá độ bao phủ của mỗi dữ liệu thử, 

loại bỏ những dữ liệu thử tương tự nhau nhằm xây dựng số lượng tối 

thiểu các dữ liệu thử đáp ứng tất cả các điều kiện kích hoạt cho một 

tiêu chí kiểm thử nhất định. 

− Tiến hành thêm nhiều thử nghiệm của giải pháp và công cụ đề 

xuất trên các ứng dụng lớn, đặc biệt các ứng dụng trong công nghiệp. 

− Hoàn thiện công cụ LUSREGTES thành sản phẩm đóng gói, 

có thể phát hành sử dụng rộng rãi.



 

 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 

 
[1] Trinh Cong Duy, Nguyen Thanh Bình, Ioannis Parissis, “Automatic Generation of 

Test Cases in Regression Testing for Lustre/SCADE Programs,” Journal of Software 

Engineering and Applications (ISSN: 1945-3124), P: 27-35, Vol.6,  No.10A,  2013. 

[2] Trịnh Công Duy, Nguyễn Thanh Bình, Ioannis Parissis, “Sinh ca kiểm thử tự động 

trong kiểm thử hồi quy cho các hệ thống phản ứng,” Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ 

VI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), P: 484-494, 2013.  

[3] Trinh Cong Duy, Nguyen Thanh Bình, “Applying model checking for regression 

testing based on requirements specifica,” 13th International Symposium on Advanced 

Technology - ISAT13 - Engineering innovation for sustainable future, P: 61-67, 2014. 

[4] Trịnh Công Duy, Nguyễn Thanh Bình, ”Sinh ca kiểm thử cho các hệ thống phản ứng 

sử dụng công cụ kiểm chứng mô hình NUSMV,” Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ, 
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