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MỞ ĐẦU 

1. Giới thiệu 

Điện thoại thông minh ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống 

bận rộn và hiện đại ngày nay. Có rất nhiều thứ chúng ta có thể làm với chiếc 

điện thoại thông minh và rất nhiều cách khác nhau để chúng đóng vai trò quan 

trọng trong cuộc sống của mọi người. Điện thoại thông minh có những ưu điểm 

như tính kết nối giữa con người với con người và với vạn vật, tính hiệu quả, 

giải trí và đặc biệt là chức năng ứng dụng của chúng như thực hiện giao dịch 

ngân hàng, mua bán, lịch trình, quản lý công việc, tìm kiếm thông tin, kiểm tra 

sức khỏe v.v. Một số ứng dụng phổ biến nhất là ứng dụng nhắn tin và gọi điện 

như Zalo (Vietnam), WhatsApp, Line, Snapchat hoặc trò chơi như PokeMon 

Go, Flappy Bird (Vietnam) hoặc ứng dụng Wallet hoặc các ứng dụng phổ biến 

khác như Flipboard, Pocket, Vine, ZingMP3 (Vietnam), Uber, Grab, Money 

Lover (Vietnam) và nhiều ứng dụng kinh doanh khác. Với mức độ sử điện 

thoại ngày càng tăng và lý do chính để sử dụng điện thoại chính là việc sử dụng 

các tiện ích, các ứng dụng chạy trên nó. Thực tế cho thấy rằng, để giữ chân 

người dùng sử dụng điện thoại nhiều hơn, đồng nghĩa với việc sử dụng các ứng 

dụng chạy trên nó lâu hơn, thường xuyên hơn cho các mục đích khác nhau thì 

đòi hỏi các ứng dụng phải đáp ứng được yêu cầu sử dụng của người dùng, ứng 

dụng phải dễ sử dụng, ổn định, chất lượng và đáng tin cậy. Khoảng 50% sản 

phẩm bị đánh giá kém trên các cửa hàng ứng dụng dựa trên các mối quan tâm 

như sự cố, hiệu suất kém và hao pin. Mọi người đều trải qua sự thất vọng và 

dẫn đến việc xóa khỏi hệ thống ứng dụng đó và có 77% người dùng xóa ứng 

dụng sau 72 giờ. Cho nên vấn đề kiểm thử cho ứng dụng di động đang được 

các nhà phát triển, các nhà nghiên cứu đầu tư để đề xuất các giải pháp, các 

phương pháp, kỹ thuật kiểm thử nhằm nâng cao chất lượng của sản phẩm, nâng 

cao độ tin cậy và hiệu năng. Tính đa dạng của các thiết bị di động, băng thông 

hạn chế, bộ nhớ và dung lượng lưu trữ bị giới hạn, nguồn năng lượng, độ tin 

cậy của các mạng không dây và đa dạng người dùng là những vấn đề thách 

thức lớn nhất mà các nhà phát triển cũng như kiểm thử phải đầu tư nghiên cứu 

để đưa ra các giải pháp hiệu quả cho phát triển ứng dụng di động hiện nay. Bên 

cạnh đó, tính cạnh tranh để đưa sản phẩm ra thị trường sớm mà vẫn đảm bảo 

đáp ứng yêu cầu của người dùng, đáng tin cậy và chất lượng cũng là thách thức 

hiện nay cho các nhà sản xuất phần mềm. Do đó, kiểm thử ứng dụng di động 

trong môi trường phát triển linh hoạt đang đối mặt với thách thức phải giao 

hàng nhanh, giao hàng đúng hạn, sự thay đổi mã nguồn, mã chết và vấn đề hiệu 

năng của ứng dụng. Hiện tại, các nhà nghiên cứu phát triển đang dành nhiều 

quan tâm cho các vấn đề này, nhiều nghiên cứu và công bố được đề xuất và áp 

dụng nhưng vẫn chưa thể đáp ứng hay giải quyết đầy đủ các thách thức và các 

vấn đề trên, điều này dẫn đến động lực cho tác giả nghiên cứu để đưa ra các 

giải pháp, các kỹ thuật, các cách tiếp cận mới đóng góp vào lĩnh vực kiểm thử 
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ứng dụng di động cũng như ứng dụng thực tiễn hiện nay. Trong nghiên cứu 

này, tác giả thực hiện nghiên cứu các kỹ thuật kiểm thử tĩnh, kỹ thuật kiểm thử 

động và đề xuất phương pháp vận dụng vào qui trình phát triển linh hoạt Agile 

Scrum trong phát triển ứng dụng Android. Trong phạm vi của luận án này tác 

giả tác giả tập trung nghiên cứu và đề xuất mở rộng của qui trình Agile scrum 

và kèm theo đó là (1) một số kỹ thuật tối ưu và tái cấu trúc mã nguồn nhằm 

nâng cao hiệu năng, tiết kiệm năng lượng và chất lượng của mã nguồn; (2) 

kiểm thử hộp trắng và phát hiện lỗi tiềm ẩn trong mã nguồn; (3) kỹ thuật sinh 

ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử tự động trong giai đoạn đầu của dự án nhằm 

hỗ trợ nguồn đầu vào cho giai đoạn kiểm thử đơn vị và kiểm thử chấp nhận; 

(4) phương pháp trực quan hóa bằng đồ thị cho hoạt động kiểm thử thăm dò 

trong kiểm thử hướng ngữ cảnh. (5) ứng dụng Heuristics và học máy (Machine 

learning) trong kiểm thử ứng dụng web di động trong kiểm thử hướng ngữ 

cảnh; đi kèm với các phương pháp/ kỹ thuật được đề xuất là các công cụ hỗ 

trợ. Các kết quả nghiên cứu (1), (2), (3), (4) và (5) có thể vận dụng riêng lẻ 

hoặc cùng áp dụng vào qui trình Agile Scrum để giúp nâng cao chất lượng của 

sản phẩm, tăng độ tin cậy của ứng dụng khi phát hành. Kết quả nghiên cứu đã 

được thực nghiệm, phân tích, cũng như ứng dụng thực tiễn cho kết quả tốt và 

khả thi cho các doanh nghiệp phần mềm ứng dụng. 

Kết quả của nghiên cứu của luận án bên cạnh các đóng góp về mặt khoa 

học còn có ý nghĩa về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng 

thực tiễn ở các công ty phần mềm (thử nghiệm tại công ty MeU Solutions), kỹ 

sư phát triển và kỹ sư kiểm thử sử dụng để nâng cao chất lượng cho sản phẩm, 

nâng cao độ tin cậy cho ứng dụng và hiệu quả trong sản xuất phần mềm nói 

chung, cho ứng dụng di động nói riêng. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Nâng cao chất lượng, độ tin cậy của ứng dụng di động thông qua việc áp 

dụng các kỹ thuật kiểm thử được đề xuất trong môi trường phát triển linh hoạt 

(Agile Scrum): 

(1) kỹ thuật tối ưu và tái cấu trúc mã nguồn nhằm nâng cao hiệu năng, tiết 

kiệm năng lượng và chất lượng của mã nguồn;  

(2) kỹ thuật kiểm thử hộp trắng và phát hiện lỗi tiềm ẩn trong mã nguồn. 

(3) kỹ thuật sinh ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử tự động trong giai đoạn 

đầu của dự án nhằm hỗ trợ nguồn đầu vào cho giai đoạn kiểm thử đơn vị 

và kiểm thử chấp nhận. 

(4) phương pháp trực quan hóa bằng đồ thị cho hoạt động kiểm thử thăm 

dò theo phương pháp kiểm thử hướng ngữ cảnh. 

(5) ứng dụng Heuristics và Machine learning trong kiểm thử ứng dụng web 

di động trong phương pháp kiểm thử hướng ngữ cảnh. 

3. Phương pháp nghiên cứu  

o Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết:  nghiên cứu các tài liệu, lý 

luận khác nhau về kiểm thử, kiểm thử ứng dụng di động, phương pháp, 
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kỹ thuật kiểm thử cho ứng dụng di động, các kỹ thuật kiểm thử tĩnh, kiểm 

thử động, kiểm thử hướng ngữ cảnh, phương pháp và kỹ thuật sinh ca 

kiểm thử, phương pháp đánh giá chất lượng, độ tin cậy của ứng dụng để 

từ đó hiểu rõ các vấn đề liên quan để đưa ra các định hướng, vấn đề nghiên 

cứu và cần giải quyết trong luận án. 

o Phương pháp thực nghiệm khoa học: là phương pháp phân tích, cài đặt 

thuật toán và xây dựng các công cụ dựa trên các cách tiếp cận được đề 

xuất, từ đó thực hiện các thực nghiệm, phân tích các kết quả thực nghiệm 

để đánh giá phương phương pháp đề xuất cũng như ứng dụng chúng. 

o Phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm: nghiên cứu và xem xét lại 

những kết quả thực tiễn trong quá trình thực nghiệm qua thời gian để rút 

ra kết luận bổ ích cho thực tiễn và khoa học. 

o Phương pháp chuyên gia: sử dụng trí tuệ của đội ngũ chuyên gia để xem 

xét nhận định, đánh giá các phương pháp, các cách tiếp cận được đề xuất 

để từ đó giúp tác giả hoàn thiện giải pháp một cách hiệu quả. 

4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi thực hiện 

Đối tượng nghiên cứu: 

o Nghiên cứu kiểm thử ứng dụng Android 

o Tối ưu hóa và tái cấu trúc mã nguồn cho ngôn ngữ lập trình ứng dụng 

di động Java. 

o Sinh ca kiểm thử tự động và dữ liệu kiểm thử 

o Kiểm thử hướng ngữ cảnh – công cụ và phương pháp  

o AI và ML trong kiểm thử phần mềm di động 

o Phương pháp phát triển TDD, BDD  

o Qui trình phát triển ứng dụng di động Agile Scrum. 

Phạm vi nghiên cứu trong trong luận án: 

o Kỹ thuật kiểm thử tĩnh:  

- Tối ưu hóa mã nguồn để nâng cao hiệu năng, tiết kiệm năng lượng 

cho ứng dụng Android,  

- Phân tích mã nguồn để tìm lỗi tìm ẩn và phát hiện lỗi trong các 

phương thức của lớp của ngôn ngữ Java (lập trình ứng dụng di 

động). 

o Kỹ thuật kiểm thử động: 

- Sinh ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử từ câu chuyện người dùng 

(User story) và điều kiện chấp nhận (Acceptance Criteria). 

- Đồ thị hóa hoạt động và dữ liệu dữ kiểm thử thăm dò theo phương 

pháp kiểm thử hướng ngữ cảnh (Graph visualization) 

- Ứng dụng Heuricstic và học máy (Machine learning) trong kiểm 

thử ứng dụng web di động (mobile web application) 

o Qui trình ứng dụng và đánh giá chất lượng, độ tin cậy ứng dụng khi sử 

dụng các kỹ thuật kiểm thử tĩnh và động ở trên. 
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Nghiên của của luận án tập trung thực hiện thử nghiệm trên điện thoại 

Android mã nguồn mở, kho ứng dụng mã nguồn FOSS; và trường hợp thực 

nghiệm cho ứng dụng ACM app, các công cụ xây dựng cũng phục vụ cho ngôn 

ngữ Java, các IDE hỗ trợ plug-in Java. 

5. Cấu trúc của luận án 

Chương 1. Tổng quan kiểm thử ứng dụng di động và phương pháp phát triển 

linh hoạt 

Chương 2. Kỹ thuật kiểm thử tĩnh, tối ưu hóa và tái cấu trúc mã nguồn cho ứng 

dụng di động 

Chương 3. Kỹ thuật kiểm thử động cho ứng dụng di động 

Chương 4. Ứng dụng các kỹ thuật kiểm thử tĩnh và động cho ứng dụng di động 

trong môi trường phát triển linh hoạt 

 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN KIỂM THỬ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG 

VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN LINH HOẠT 

1.1. Giới thiệu tổng quan 

Theo nghiên cứu của Research and Markets, thị trường đám mây di động 

dự kiến sẽ trị giá 46,90 tỷ USD vào năm 2019. Kết quả nghiên cứu của Markets 

and Markets cho thấy thị trường điện toán và xử lý di động không đồng nhất 

sẽ có giá trị 61,70 tỷ USD vào năm 2020. Theo những số liệu mới nhất từ 

Gartner, trong năm 2017, hai hệ điều hành phổ biến nhất trên điện thoại di động 

đang là iOS và Android khi đang chiếm tới 99.9% thị phần. Hệ điều hành 

Android vẫn tiếp tục chiếm ưu thế với khoảng 88% thị phần, trong khi đó iOS 

là 11.9% ở quý 2 năm 2018.  

Thực tế là các ứng dụng di động tương đối dễ tạo hơn các ứng dụng máy 

tính, cũng như mức giá thấp hơn đáng kể của chúng đã chuyển thành một ngành 

công nghiệp đang phát triển sản xuất hàng năm ngày càng nhiều.  

Việc nhu cầu sử dụng ngày càng tăng cũng như các hoạt động giải trí có 

nghĩa là người dùng mong đợi các giải pháp dựa trên thiết bị di động cho hầu 

hết các tác vụ tính toán của họ. Ứng dụng theo đó cần phải được tích hợp tốt, 

thiết kế tốt, dễ tiếp cận, mạnh mẽ và đáng tin cậy. Tuy nhiên, điều này làm cho 

các giải pháp ứng dụng điện thoại di động không chỉ phức tạp hơn và thách 

thức cho việc phát triển, cũng như kiểm thử và xác nhận tính đúng đắn, độ tin 

cậy cho ứng dụng. 

1.2. Phân loại ứng dụng di động 

Các ứng dụng di động được phân thành 3 loại:  

Native Applications: Các ứng dụng bản địa được phát triển cho một nền 

tảng cụ thể và được cài đặt trên thiết bị di động.  

Web Based Applications: ứng dụng được truy cập thông qua trình duyệt 

của bên thứ 3 được cài trên thiết bị di động. Một ứng dụng Web di động là một 

trang web mà có thể được truy cập từ trình duyệt web của điện thoại.  
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Hybrid Applications: là sự kết hợp giữa ứng dụng native và ứng dụng web.  

1.3. Kiểm thử ứng dụng di động 

Kiểm thử ứng dụng di động là một quá trình mà các phần mềm ứng dụng 

được phát triển cho các thiết bị di động được thử nghiệm chức năng của nó, 

khả năng sử dụng và hiệu năng. Kiểm thử ứng dụng di động có thể được thực 

hiện tự động hóa hoặc thủ công.  

1.3.1.Ứng dụng di động 

1.3.2.Tính đặc thù của các ứng dụng di động ảnh hưởng đến việc kiểm thử 

phần mềm  

1.4. Phương pháp phát triển linh hoạt. 

Qui trình phát triển phần mềm truyền thống đã không còn phù hợp khi các 

công ty đang cố gắng rút ngắn thời gian sản xuất sản phẩm và sớm đưa ra thị 

trường. Các công ty phát triển phần mềm cần có một qui trình mới mà qui trình 

đó sẽ đánh giá chất lượng trong từng giai đoạn phát triển sản phẩm của họ mà 

không cần can thiệp vào tiến độ giao hàng - Agile Development Methodology- 

Agile.   

1.4.1. Phát triển hướng kiểm thử TDD 

1.4.2. Phát triển hướng hành vi BDD 

1.4.3. Kiểm thử trong mô hình phát triển Agile Scrum 

Các mô hình hướng Agile như TDD-BDD đang dần thay đổi vai trò chuyên hóa 

của một kiểm thử viên (Acceptance Tester) truyền thống trong việc kiểm thử. 

Công việc kiểm thử dựa trên nguyên tắc đợi sản phẩm phần mềm hoàn tất (một 

phần hoặc toàn phần) và chạy kiểm thử trên sản phẩm như một người dùng 

cuối không phù hợp mà thay vào đó vai trò của người kiểm thử có xu hướng 

chuyển dần sang việc bảo trì chất lượng phần mềm và hỗ trợ kỹ sư lập trình 

trong việc tối ưu sự tiện dụng của sản phẩm ngay từ khâu xây dựng.  
1.5. Các nghiên cứu liên quan và thách thức của kiểm thử ứng dụng di động 

Phân tích những thách thức và những hướng nghiên cứu tiềm năng trong 

tương lai về (i) qui trình và môi trường kiểm thử, (ii) kỹ thuật kiểm thử, (iii) 

các mức kiểm thử, (iv) và phạm vi kiểm thử sẽ được thực hiện. 
1.6. Nhiệm vụ cần giải quyết trong luận án 

1.7. Kết chương 

 

CHƯƠNG 2. KỸ THUẬT KIỂM THỬ TĨNH, TỐI ƯU HÓA VÀ 

TÁI CẤU TRÚC MÃ NGUỒN CHO ỨNG DỤNG  

DI ĐỘNG 
2.1. Kỹ thuật tối ưu và tái cấu trúc mã nguồn trong phát triển ứng dụng di động 

Android 

2.1.1. Đặt vấn đề 

Theo COMSCORE báo cáo năm 2017 có hơn 64% thời gian người sử dụng 

điện thoại dùng cho các ứng dụng di động và ứng dụng web di động [24,79]. 

Một sự gia tăng nhanh chóng như thế chắc chắn sẽ tạo ra những vấn đề cho các 



 9 

kỹ sư phát triển và kỹ sư kiểm thử, đặt họ dưới áp lực làm sao có thể sản xuất 

ra những phần mềm một cách nhanh chóng, chất lượng và đáng tin cậy. Các 

kỹ thuật tối ưu và kiểm thử hiệu năng để tối ưu hóa hiệu năng của các ứng dụng 

di động được nghiên cứu và thực nghiệm trên hệ điều hành Android.  

2.1.2. Kiểm thử hiệu năng 

2.1.2.1. Các thách thức lớn nhất đối với kiểm thử hiệu năng cho các ứng 

dụng di động. 

2.1.2.2. Một số kỹ thuật kiểm thử hiệu năng cho ứng dụng di động 

o Xem xét và tối ưu mã nguồn (kiểm thử tĩnh) 

o Xem xét và tối ưu kiến trúc (kiểm thử tĩnh) 

o Kiểm thử khả năng chịu tải:  

2.1.2.3. Các thực nghiệm kiểm thử chịu tải cho ứng dụng di động 

2.1.2.4. Các điều kiện, yêu cầu và quá trình thực hiện kiểm thử hiệu năng 

2.1.2.5. Công cụ kiểm thử hiệu năng 

NeoLoad, robotium, jMetter, keynode, Selenium, Soasta, Perfecto, 

cloudtest. 

2.1.3. Các kỹ thuật tối ưu trong phát triển ứng dụng android 

2.1.3.1. Tối ưu mã nguồn java 

2.1.3.2. Sử dụng bộ nhớ hiệu quả 

2.1.3.3. Đa luồng và đồng bộ hóa 

2.1.3.4. Tối ưu hóa mã nguồn sử dụng JNI 

2.1.3.5. Thực nghiệm kiểm thử hiệu năng 

 

 
Hình 2.3. So sánh hiệu năng của 2 thiết bị 

Bảng 2.2. Kết quả thực hiện kiểm thử hiệu năng 

Kịch bản HTC One S 
Samsung Galaxy 

Nexus 

1. Kích hoạt ứng dụng 
Lịch vạn niên 

25 giây 37 giây 

2. Thực hiện chức năng 

đổi ngày 
5 giây 3 giây 
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2.2. Phân tích và tối ưu mã nguồn dựa trên PMD và Android lint 

2.2.1. Đặt vấn đề 

Phân tích và xem xét mã nguồn là hoạt động bao gồm việc xem xét một 

cách cẩn thận tất cả các khía cạnh của mã nguồn ứng dụng để có thể phát hiện 

những khiếm khuyết, vấn đề tìm ẩn trong ứng dụng dựa trên các kinh nghiệm 

trước đó. Chi phí cho sửa chữa một lỗi, một khiếm khuyết là thấp hơn nhiều 

lần khi nó được phát hiện sớm hơn trong chu trình phát triển. Do đó, ưu điểm 

của kỹ thuật này là phần mềm được phân tích trước khi thực hiện kiểm thử nên 

khi phát hiện được các vấn đề tìm ẩn, mã nguồn chưa được chất lượng, chưa 

tối ưu sẽ được chỉnh sửa và tái cấu trúc lại mã nguồn nhằm làm tăng chất lượng 

cho mã nguồn, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng năng suất cho 

các lập trình viên.  

2.2.2. Sử dụng luật phân tích mã nguồn 

2.2.3. Sử dụng luật thay đổi mã nguồn 

2.2.4. Chiến lược áp dụng luật 

2.2.5. Cài đặt luật phân tích và thay đổi mã nguồn 

Các bộ luật được xây dựng dựa trên các nhóm luật (xem Bảng 2.3): 

o Giảm tiêu thụ năng lượng: giảm hoạt động CPU, giảm màu sắc độ sáng, 

giảm các hoạt động mạng. 

o Các luật tổng quát, luật chung (có thể áp dụng cho các ngôn ngữ lập trình 

khác nhau). 

o Các luật đặc tả dành riêng cho ngôn ngữ lập trình Java sau đó là các file 

XML để hiển thị layout.  

o Các luật giúp cải tiến cho mã nguồn sáng sủa hơn, dễ dàng bảo trì hơn.  

o Các luật giúp giảm các chi phí khác. 

2.2.6. Xây dựng mô đun plug-in tối ưu và tái cấu trúc mã nguồn dựa trên 

PMD và Android Lint 

2.2.6.1.Chức năng của mô-đun 

2.2.6.2. Mô hình kiến trúc của công cụ 
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Hình 2.4. Biểu đồ luồng dữ liệu giữa các thành phần  

2.2.7.Kết quả thử nghiệm  

Trong nghiên cứu này, tác giả đặt ra bài toán cải tiến chất lượng mã 

nguồn, giảm tiêu thụ năng lượng (tiêu thụ pin) của ứng dụng nhằm nâng 

cao hiệu năng cho hệ thống. Với bộ luật đặt ra ở Bảng 2.3, chúng được 

dùng cho tối ưu hóa mã nguồn, giảm tiêu thụ năng lượng (Pin) cho điện 

thoại Android. 

Bảng 2.4: Thống kê % sử dụng CPU đã kiểm thử trên Motorola moto 

X 
Ứng dụng Trước khi tối ưu Sau khi tối ưu 

AndyChat (app) 0.39 / 0.5 / 0.59 0.24 / 0.18 / 0.29 

Thegot2run (game) 1.28 / 1.16 /0.74 0.91 / 0.79 / 0.54 

myFacebook (app) 0.2 / 0.16 / 0.25 0.17 / 0.18 / 0.23 

ESSSpinner (SQLlite) 0.28 / 0.28 / 0.17 0.24 / 0.25 / 0.21 

Play Sách (web) 0.86/3.04/6.97 0.62 / 2.14/ 4.68 

Bảng 2.5: Thống kê % sử dụng CPU đã kiểm thử trên HTC One XL 

Ứng dụng Trước khi tối ưu Sau khi tối ưu 
AndyChat 0.72 / 0.9 / 1.0 0.32 / 0.29 / 0.4 

Thegot2run 1.99 / 2.11 / 1.54 1.26 / 1.27 / 0.92 

myFacebook 0.31 / 0.32 / 0.42 0.3 / 0.29 / 0.43 

ESSSpinner 0.48 / 0.39 / 0.22 0.42 / 0.36 / 0.21 

Play Sách (web) 0.76/3.25/6.27 0.57 / 2.10/5.68 

Bảng 1.6 – Thống kê % sử dụng CPU của kết quả kiểm thử trên HTC One 

XL cho từng luật 
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Ứng dụng 
Luật Trước khi tối 

ưu 
Sau khi tối ưu 

Estate AvoidEmptyIf  0.28/0.22/0.14 0.27/0.19/0.14 

Estate AvoidMethodCalls-

InLoop (luật 32) 

0.34/0.13/0.12 0.08/0.07 /0.10 

Who is 

millionaire 

UseStringLength-

CompareEmptyString  

0.51/0.17/0.08 0.09/0.10 /0.08 

Estate AvoidObject-

Instantiation-InLoops 

0.38/0.12/0.08 0.32/0.11 /0.07 

Book 

management 

ConstantExpression  0.43/0.12/0.08 0.11/0.09 /0.07 

Book 

management 

DefineInitialCapacities  0.14/0.09/0.06 0.0 /0.04 /0.05 

Who is 

millionaire 

AvoidSynchronized-

MethodsInLoop  

0.22/0.07/0.06 0.01/0.08 /0.07 

(0.28 /0.22/0.14: the average % of CPU being used in the last 1-minute, 5 minutes and 

10 minutes) 

2.3. Kỹ thuật phân tích và sinh dữ liệu kiểm thử hộp trắng cho các 

phương thức của lớp Java  

2.3.1. Đặt vấn đề 

Kiểm thử hộp trắng là một kĩ thuật kiểm tra mã nguồn của chương trình về 

luồng điều khiển, hoặc luồng dữ liệu trên thực tế có hoạt động đúng theo mong 

muốn hay không. Mục đích của quá trình kiểm thử hộp trắng là chỉ ra được 

nếu trong mã nguồn có lỗi thì đó là lỗi gì, nằm ở đâu. Trong trường hợp quá 

trình kiểm thử phát hiện chương trình có lỗi nhưng không khoanh vùng được 

chính xác vị trí lỗi ở đâu thì nó cũng sẽ chỉ ra loại lỗi là gì khi chương trình 

được thực thi với bộ dữ liệu kiểm thử cụ thể nào đó.  

2.3.2.Đề xuất kỹ thuật 

2.3.2.1.Mô hình kiểm thử 

Hình 2.7 giới thiệu mô hình kiểm thử mà tác giả đã nghiên cứu để kiểm thử 

từng phương thức có trong mỗi lớp mã nguồn được phát triển bằng ngôn ngữ 

Java.  

Mô hình kiểm thử gồm các bước chính sau: 

Bước 1. Sinh biểu đồ cấu trúc điều khiển. 

Bước 2. Sinh mô hình các điều kiện. 

Bước 3. Sinh các bộ dữ liệu kiểm thử. 

Bước 4. Thực hiện quá trình kiểm thử. 

Bước 5. Phân tích kết quả kiểm thử, phân loại - lựa chọn các bộ dữ liệu 

kiểm thử. 
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Hình 2.7. Mô hình tổng quan kiểm thử hộp trắng mã nguồn phương thức của một lớp viết bằng Java 

2.3.2.2.Biểu đồ cấu trúc điều khiển 

2.3.2.3.Mô hình các điều kiện 

2.3.2.5.Thực hiện quá trình kiểm thử 

2.3.2.6. Phân tích kết quả kiểm thử 

Sử dụng các thông tin thu được từ bước thực hiện quá trình kiểm thử và 

tiến hành phân tích kết quả để rút ra được: 

(1) Khả năng bao phủ tất cả các câu lệnh. 

(2) Khả năng bao phủ tất cả các nhánh của các câu lệnh rẽ nhánh. 

(3) Khả năng bao phủ tất cả các đường đi của luồng điều khiển. 

(4) Số lỗi, số loại lỗi, loại lỗi, một mẫu về bộ dữ liệu kiểm thử khiến phát 

sinh lỗi đối với mỗi loại lỗi. 

(5) Số trường hợp bộc lộ lỗi, số loại trường hợp bộc lộ lỗi, một mẫu về bộ 

dữ liệu kiểm thử khiến phương thức bộc lộ lỗi cùng các preconditions không 

thỏa mãn trong mỗi loại trường hợp. 

(6) Số trường hợp phương thức chưa xử lý chặt khiến nó kém chịu lỗi, số 

loại trường hợp cùng một mẫu về bộ dữ liệu và các preconditions, 

postconditions không thỏa mãn với mỗi loại trường hợp. 

2.3.2.7.Phân loại và lựa chọn các bộ dữ liệu kiểm thử 

2.3.3. Xây dựng mô-đun phân tích và kiểm thử hộp trắng  

2.3.3.1.Xây dựng mô-đun công cụ và thực nghiệm 

Mô-đun công cụ hỗ trợ được xây dựng có sử dụng plugin “Source Code 

Visualizer” do Dr. Garbage phát triển  có cải tiến để hỗ trợ bước sinh biểu đồ 

cấu trúc điều khiển một cách chính xác và đầy đủ thông tin phục vụ kiểm thử 
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(CFG được tạo ra từ công cụ này không chính xác và thiếu thông tin phục vụ 

cho quá trình kiểm thử).  

Bảng 2.8: Kết quả kiểm thử các phương thức của lớp UtilityTasks.java 

 
Bảng 2.9 tổng hợp lại toàn bộ quá trình kiểm thử tất cả các phương thức 

của lớp UtilityTasks.java 

Bảng 2.9: Tổng hợp kết quả kiểm thử tất cả các phương thức của lớp 

UtilityTasks.java 
Tổng số phương thức đã kiểm thử 14 

Tổng số câu lệnh thực tế được kiểm thử 133 

Tổng số bộ dữ liệu test thực tế đã sinh ra 9226 

Tổng số câu lệnh không được bao phủ đã tìm thấy 20 

Tổng số câu lệnh rẽ nhánh không được bao phủ tất 

cả các nhánh đã tìm thấy 
13 

Tổng số phương thức không bao phủ hết tất cả các 

luồng điều khiển 
3 

Tổng số lỗi tìm thấy 210 (1 loại) 

Tổng số bộ dữ liệu test khiến phương thức bộc lộ 

lỗi 
18 (1 loại) 

Tổng số bộ dữ liệu test phương thức chưa xử lý 

chặt khiến nó kém chịu lỗi 
1271 (1 loại) 

Tổng thời gian kiểm thử 17 phút 8 giây 

2.3.3.2.Một số đánh giá nhận xét 
Mô hình kiểm thử này có thể áp dụng để kiểm tra không chỉ các chương 

trình viết bằng ngôn ngữ Java, mà hoàn toàn cũng có thể áp dụng một cách linh 

hoạt vào kiểm thử các chương trình được viết theo các ngôn ngữ lập trình cấu 

trúc.  

Mô hình kiểm thử thích hợp cho người lập trình ngay sau khi viết xong một 

phương thức có thể thực hiện kiểm thử ngay phần mã nguồn phương thức đó 

mà không cần phải viết một đoạn mã nguồn khác có sử dụng tới phương thức 

đó. Điều này có ý nghĩa rất lớn trong phát triển các chương trình vì vừa lập 
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trình và vừa kiểm soát ngay mã nguồn tránh gây ra lỗi, giảm thiểu việc bộc lộ 

lỗi và hạn chế vấn đề kém chịu lỗi sẽ giúp cho toàn bộ phần mềm được viết ra 

có độ tin cậy cao hơn. 

2.4. Kết chương 

 

CHƯƠNG 3. KỸ THUẬT KIỂM THỬ ĐỘNG TRONG PHÁT 

TRIỂN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG 
3.1. Kỹ thuật sinh ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử dựa trên yêu cầu 

người dùng và điều kiện chấp nhận 

3.1.1. Đặt vấn đề 

Kiểm thử cần được thực hiện sớm và lặp lại trong vòng đời phát triển dự 

án. Trong nghiên cứu này, tác giả đề xuất một phương pháp mới cho việc sinh 

ca kiểm thử (test case) và dữ liệu kiểm thử thông qua suy luận mô hình dựa 

trên user story và tiêu chí chấp nhận (acceptance criteria) trong các dự án phát 

triển theo phương pháp Agile. AgileUATM là công cụ được phát triển cùng 

với phương pháp đề xuất, theo đó kỹ sư kiểm thử /phát triển có thể tạo trường 

hợp kiểm thử từ user story và acceptance criteria. Dựa vào user story (US) và 

acceptance criteria (AC), người kiểm thử đặc tả lại các yêu cầu bằng cách sử 

dụng ngôn ngữ hình thức (formal language) để có thể sử dụng sinh test case tự 

động. Kết quả được sử dụng cho kiểm thử đơn vị và kiểm thử chức năng.  Công 

cụ AgileUATM (sinh test case và test data) cũng được dùng để tạo tập lệnh thử 

nghiệm cho Cucumber framework trong thử nghiệm đơn vị.  

3.1.2. Một số thuật ngữ liên quan 

3.1.2.1. Câu chuyện người dùng, điều kiện chấp nhận, kịch bản kiểm thử 

3.1.2.2.  Z3 SMT solver 

3.1.2.3. Ngôn ngữ máy tính chuyên biệt  

3.1.2.4. Phương pháp đặc tả hình thức  

3.1.2.5. Xtext  

3.1.2.6. Kiểm thử tự động sử dụng công cụ Cucumber 
3.1.3. Đề xuất tiếp cận sinh test case và test data tự động 

3.1.3.1. Xây dựng giải pháp AgileAUTM 

Trong cách tiếp cận được đề xuất của tác giả, xText framework được sử 

dụng để định nghĩa một ngôn ngữ, được gọi là myDSL. Sau đó, Z3 SMT Solver 

được áp dụng để tìm một bộ các giải pháp (các trường hợp kiểm thử và dữ liệu 

kiểm thử). Phương pháp và công cụ AgileAUTM bao gồm tạo các trường hợp 

thử nghiệm để tạo dữ liệu thử nghiệm theo định dạng DSL, dịch DSL thành 

ngôn ngữ đặc tả hình thức bằng công nghệ Z3, tạo ra dữ liệu kiểm thử để hỗ 

trợ cho kiểm thử tự động hóa; tạo một ứng dụng để sử dụng dữ liệu thử nghiệm 

trong kiểm thử tự động hóa bằng phương pháp BDD. Hình 3.1 trình bày cách 

tiếp cận được đề xuất và kiến trúc của AgileAUTM. 
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Hình 3.1. Mô hình hoạt động của giải pháp AgileAUTM đề xuất 

Các thành phần trong giải pháp AgileAUTM: 
(1) User story.  

(2) Acceptance criteria (AC) 

(4) Dịch myDSL sang Z3 SMT 

  (5) Sinh Test Cases/ Test Inputs 

 

Giải thuật sinh test case và test data từ DSL file: 

// Input: file DSL (.agt) ; Output: test data (.csv) 

GenTest (input.agt, output.csv) 

call ReadWriteFile to read DSL file 

Call TranslateDsl to translate myDSL file to z3 smt language, 

convert String type to Int or Boolean type before translation (ex: length of 

string is Int, use length of String to generate String, contain of String) 

covert infix expression to prefix expression 

return list of code z3 (z3 smt file) 

//GenTest using z3 constaint solver to find models 

read and parse file SMT2 

invoke SMT solver 

set the parameter for random-seed //find random models 

loop while (s.check() == Status.SATISFIABLE and limit) // limit is 

number of test cases we want to generate 

find all satisfiable models and getModel() 

if data is String, use generateStringDataByCondition method to generate 

string. 

seek to next model, remove duplicated value 

call ReadWriteFile method to write data test to csv file. 

return output.csv 

 

(6) Kiểm tra kết quả (Validate Output)  
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TestcaseOp.csv: Kết quả các test-case/test data được lưu trữ ở định dạng 

XLS / CSV hoặc ở các định dạng khác để sử dụng sau này. Người phát triển 

có thể sử dụng đặc tả BDD và sử dụng Cucumber để thực hiện kiểm tra tự động. 

Hình 3.1, tác giả đề xuất một quy trình mới để thực hiện kiểm thử bằng 

Cucumber sử dụng tính năng của AgileUATM như sau (Hình 3.2). 

 
Hình 3.2. Workflow sinh test script cho Unit test (BDD) 

.feature file: được gọi là Test Scenario. Mục đích của tệp này là tạo ra 

một kịch bản thử nghiệm cho yêu cầu của người dùng để có thể kiểm tra 

dữ liệu được xây dựng bằng công cụ AgileUATM.  

File có định dạng: 

Given: Thiết lập điều kiện, ngữ cảnh cho kịch bản kiểm thử 

When: Hành động thực hiện 
Then: Kiểm tra output/ kết quả của hành động 

 

Thuật toán sinh file BDD: 

//Input: file BDD (.feature) and file data test (.csv) 

//Output: file BDD with data like cucumber format (.feature), file java test 

case in corresponding path. 

CreateBdd (bdd.feature, output.csv) 

call ReadWriteFile method to read BDD file and data test file. 

merge BDD file with data test file and 

write it to a file [name of BDD file] + ‘cucumber.feature’ in same folder 

with BDD file. 

generate java test case file in corresponding path. 

return a test script file that developer can use in automation unit test. 

3.1.3.2. Case-study thực nghiệm cho phương pháp đề xuất 

Ứng dụng được dùng trong nghiên cứu này là dự án ACM (Academic 

Conferrence Management – phiên bản di động iOS và Android). Ứng dụng này 

sẽ cung cấp một giải pháp cho các hội nghị, hội thảo của một trường đại học 

hoặc một tổ chức. Nó sẽ cung cấp cho người tham gia dễ dàng chia sẻ hoạt 
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động của họ, theo dõi lịch biểu của họ, ghi chú nhanh, gửi tin nhắn thời gian 

thực cũng như nhiều tính năng khác. 

3.1.3.3. Phân tích dữ liệu thực nghiệm so sánh hiệu quả giải pháp 

AgileUATM 

Bảng 3.9. Kết quả thực hiện theo phương pháp kiểm thử truyền thống 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
5+ 

năm 

2 15 15 phút 1 giờ 97% Cao Còn 

thùy 

thuộc 

24 giờ 

3+ 

năm 

2 15 30 phút 1.2 giờ 95% Cao Không 34 giờ 

< 1 

năm 

2 10 75 phút 2 giờ 85% Cần 

thêm 

thông tin 

Không 51 giờ 

 

Bảng 3.10. Kết quả thực hiện áp dụng giải pháp AgileUATM 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

< 1 

năm 

5 60 phút 2.3s 250 (không 

dùng 

heuristics) 

92% Có 19 giờ 

< 1 

năm 

5 60 phút 1.2s 122 (có 

heuristics) 

90% Cả 

hai 

19 giờ 

3.2. Kỹ thuật đồ thị hóa hoạt động kiểm thử thăm dò 

3.2.1. Đặt vấn đề 

Với các xu hướng hiện tại của các phương pháp phát triển phần mềm, thay 

vì lập hồ sơ các yêu cầu trong hàng trăm trang hoặc lên kế hoạch các dự án với 

hàng chục trang giấy, các nhà phát triển sử dụng Scrum-board và Mind-map 

làm công cụ để trực quan hóa kế hoạch, tiến độ dự án của họ và các yêu cầu 

của dự án. Đối với những thách thức nhất định của kiểm thử thăm dò, một 

trong những giải pháp là để theo dõi chi tiết tất cả những gì đã được thực hiện 

bởi người kiểm thử và trực quan hóa chúng dưới bất kỳ hình thức nào dễ nắm 

bắt thông tin. Việc sử dụng đồ thị như là một phương pháp để thể hiện việc 

thực thi các hoạt động kiểm thử và thông tin liên quan là một cách tiếp cận có 

lợi trong việc đạt được hiệu quả của giai đoạn kiểm thử đồng thời góp phần 

nâng chất lượng kiểm thử, cải tiến chất lượng qui trình thực hiện kiểm thử và 

nâng cao chất lượng, độ tin cậy cho sản phẩm.  
3.2.2. Phương pháp trực quan hóa kết quả kiểm thử 

Quá trình kiểm thử thăm dò được thể hiện như sau: 

o Lập kế hoạch là một tuyên bố ngắn về phạm vi cho một nỗ lực kiểm tra 

trong khoản thời gian ngắn được xác định.  
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o Exploratory testing cả việc thiết kế kiểm thử và thực hiện kiểm thử diễn 

ra đồng thời và không có tài liệu chính thức cho các kịch bản thử nghiệm, 

điều kiện kiểm thử, hoặc các trường hợp kiểm thử. 

o Việc ghi nhật ký kiểm thử được thực hiện cùng lúc với việc thực hiện 

kiểm thử. 

o Kiểm thử thăm dò giúp đảm bảo rằng các khiếm khuyết nghiêm trọng 

nhất đã được xác định. 

Quá trình xây dựng đồ thị kiểm thử thăm dò: 

Bước 1-Xây dựng đồ thị  

Bước 2 - Ghi dữ liệu có liên quan 

Bước 3 - Lưu trữ thực thi Exploratory 

Bước 4 – Trực quan hóa kết quả kiểm thử 

Bước 5 - Xây dựng đồ thị chính để tăng hiệu quả: xây dựng đồ thị tổng áp 

dụng giải thuật The Bron–Kerbosch để tối đa hóa cliques trong đồ thị. 

Bước 6- nâng cao kỹ thuật kiểm thử thăm dò bằng cách áp dụng kỹ thuật 

Machine learning và recommendation. 

3.2.4. Kết quả thực nghiệm  

Với khoảng 40.000 bước kiểm thử được ghi lại ở định dạng hình ảnh được 

sử dụng trong việc đồ thị hóa các thực thi kiểm thử và so sánh với các lần thực 

hiện kiểm thử khác của ứng dụng web apps (POS system cho doanh nghiệp 

vừa và nhỏ).  

 
Hình  3.5.  Kết quả so sánh giữa hai lần thực hiện kiểm tra 
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Hình  3.7.  Một kết quả so sánh giữa thực thi hiện tại và các thực thi trước đó (Master) 

Trong Hình 3.7, màu trắng là các trang bị thiếu của tester thực thi kiểm thử 

hiện tại, màu xanh là trùng nhau với các thực thi của các tester trước đó. Các 

con số là thể hiện các bước để đến được các trang đó; ở các hình master chỉ 

hiện những trang chính của các kịch bản test, nên các bước được liệt kê ghi lên 

các cạnh đó. Master tổng hợp các nodes chính của kịch bản. 

Phương pháp được đề xuất trong nghiên cứu này và công cụ One2Explore 

đã được áp dụng cho 06 dự án ở các lĩnh vực khác nhau tại Me-U Solutions 

bao gồm dự án eCommerce, Healthcare, Government and SME Management. 

Nhóm nghiên cứu cũng đã thực hiện lấy ý kiến phản hồi của người kiểm thử, 

trưởng nhóm kiểm thử và khách hàng, những người có liên quan đến dự án. 

Kết quả thể hiện ở hai bảng 3.11 và 3.12: 

Bảng 3.11. Thông tin của các đối tượng người dùng của dự án được 

lấy ý kiến phản hồi (360-degree feedbacks) 

 
Bảng 3.12.  Kết quả phản hồi của các đối tượng (360-degree 
feedbacks) testers, trưởng nhóm kiểm thử và khách hàng 
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3.2.5. Một số đánh giá về giải pháp  

Các giải pháp để tìm ra những thách thức đang sử dụng thử nghiệm theo 

ngữ cảnh dưới dạng thử nghiệm thăm dò để xử lý các thay đổi trong quá trình 

thực hiện sản phẩm và giảm thời gian cho các trường hợp kiểm thử chi tiết. 

One2Explore được sử dụng để quản lý phạm vi kiểm thử, để xem xét việc thực 

hiện kiểm thử hiện tại và đưa ra các ý tưởng thử nghiệm tốt hơn.  

3.3. Kỹ thuật ứng dụng heurictics và học máy vào kiểm thử ứng dụng di 

động 

3.3.1. Đặt vấn đề 

Các cách mới để tăng tốc độ kiểm thử tự động được yêu cầu như sử dụng 

BOT, trí tuệ nhân tạo và học máy để tối ưu hóa kiểm thử hàng loạt mà không 

ảnh hưởng đến chất lượng. Mặc dù các công ty đang hướng đến các phương 

pháp tối ưu hóa và tính hiệu quả của chu trình kiểm thử, các nghiên cứu đã chỉ 

ra rằng nếu áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (ML) có thể tiết kiệm 

được ít nhất 35% trong các nỗ lực kiểm thử. Kết quả là sự kết hợp các phương 

pháp cùng một lúc để tăng hiệu quả: (1) nhanh hơn (agile), (2) tốt hơn (quality) 

và (3) ít tốn kém hơn (efficency). 

3.3.2. Đề xuất kỹ thuật ứng dụng heuristics và học máy kiểm thử ứng dụng 

web di động 

Vấn đề cần giải quyết khi triển khai hoạt động kiểm thử ứng dụng web là 

nhận biết các điều khiển web (web controls như textbox, button …) và kiểu 

của chúng. Việc phân tích mã HTML, CSS, JavaScript để nhận diện các đối 

tượng là bất khả thi vì quá phức tạp. Hơn nữa, công nghệ ngày càng thay đổi 

quá nhanh, các công cụ, công nghệ phát triển ứng dụng web ra đời ngày càng 

nhiều và đặc biệt là cấu trúc của các điều khiển do người dùng tự tạo ra. Không 

có chuẩn chung nào cho các kỹ sư phát triển có thể tạo ra các đối tượng/điều 

khiển bằng bất kỳ cấu trúc CSS nào. Do đó, sử dụng cách tiếp cận máy học có 

thể giải quyết được vấn đề này bởi cách thực hiện giống với cách mà con người 

thực hiện. 
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Hình 3.8. Shinobi framework 

Trên thực tế, tất cả các web control có thể được phân loại thành Textbox, 

Dropdown list box, Checkbox, Radio button, image, Label, Panel, Listbox, 

Datetime, Hyperlink. Qua quan sát cho thấy rằng, dù công nghệ thay đổi nhưng 

hình dạng của các đối tượng này vẫn không thay đổi, và nó có thể giống với 

các điều khiển chuẩn. Và do đó, phương pháp học có giám sát được áp dụng 

để phát hiện các đối tượng web từ ứng dụng. Hình 3.8 trình bày framework của 

cách tiếp cận được đề xuất cho kiểm thử ứng dụng web và thể hiện cách thức 

hoạt động của Shinobi.  

3.3.2.1. Xây dựng và huấn luyện bộ phân loại nhận diện đối tượng (Object 

Detection classifier- ODC) 

Thu thập dữ liệu: Tensorflow được sử dụng để huấn luyện bộ phân loại 

phát hiện đối tượng. Dữ liệu đào tạo được yêu cầu phụ thuộc cả vào độ 

phức tạp của vấn đề cũng như thuật toán. Tập huấn luyện được sử dụng để 

huấn luyện trình phân loại trong nghiên cứu này được tạo từ khoảng 500 

ảnh chọn thủ công được chụp từ các ứng dụng web khác nhau. 

Gắn nhãn và sinh dữ liệu huấn luyện: Trong nghiên cứu này, Faster R-

CNN đã được sử dụng làm mô hình cho việc học vì hình ảnh đầu vào (hình 

dạng điều khiển) không quá phức tạp và nhanh trong việc nhận diện các 

đối tượng. Hình 3.9 làm nổi bật hình ảnh của mô hình Fast R-CNN.  

Mô hình Faster R-CNN được triển khai như sau: 

(1) Huấn luyện trước VGG16. Bản đồ tính năng từ conv53 được sử dụng 

cho các miền đề xuất và được đưa vào khu vực quan tâm xem xét (RoI) 
(2) Thay đổi lớp pooling ROI, sử dụng toán tử crop và thay đổi kích thước, 

cắt và thay đổi kích thước bản đồ thành 14 × 14, sau đó gộp tối đa chúng 
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thành 7 × 7 để khớp với kích thước đầu vào của fc6. Mẫu R = 256 vùng từ 

N = 1 thay vì R = 128 vùng và N = 2 như trong triển khai ban đầu. 

(3) Huấn luyện mô hình phát hiện đối tượng Fast R-CNN bằng cách sử 
dụng các đề xuất được sinh ra bởi RPN hiện tại. 

(4) Sau đó sử dụng mạng Fast R-CNN để khởi tạo huấn luyện RPN. Trong 
khi giữ các lớp chập được chia sẻ, tinh chỉnh các lớp RPN cụ thể. Ở giai 

đoạn này, RPN và mạng phát hiện đã chia sẻ các lớp chập. 

(5) Cuối cùng, tinh chỉnh các lớp duy nhất của Fast R-CNN. 
(6) Bước 4 – 5 có thể được lặp lại để huấn luyện RPN và Fast R-CNN, nếu 

cần. 

 
Hình 3.10. (a) Độ chính xác với  giá trị loss ở mức 0,8, (b) Độ chính xác với giá trị loss ở mức 0,02  

 

3.3.2.2. Xây dựng thư viện heuristics 

Một số heuristic phổ biến có thể được liệt kê như: 

o DUFFSSCRA: Domain, User, Function, Flow, Stress, Scenario, Claims, 

Risk,Automatic. 

o HICCUPPSF: History, Image, Comparable Product, Claims, User 

Expectations, Product, Purpose, Standards and Statutes, Familiar 

Problems. 

o CRUSSPIC: Capability, Reliability, Usability, Security, Scalability, 

Performance, Installability, Compatibility. 

o SFDIPOT: Structure, Operation, Function, Time, Data, Interface, 

Platform. 

 



 24 

3.3.3. Kiến trúc mức tổng quát Shinobi 

 
Hình 3.11 Kiến trúc mức tổng quát của Shinobi 

o Cấu trúc (Structure): Kiểm tra những gì sản phẩm được làm từ. 

o Chức năng (Function): Kiểm tra những gì sản phẩm làm. 

o Dữ liệu (Data): Kiểm tra đầu vào / đầu ra cho sản phẩm. 

o Giao diện (Interface): Kiểm tra xem sản phẩm trông như thế nào. 

o Nền tảng (Platforms): Kiểm tra những gì sản phẩm phụ thuộc vào. 

o Hoạt động (Operation): Kiểm tra cách sử dụng sản phẩm. 

o Thời gian (Time): Kiểm tra xem sản phẩm bị ảnh hưởng bởi thời 

gian như thế nào. 
3.3.4. Phân tích kết quả thực nghiệm 

Phương pháp đề xuất đã được thử nghiệm tại MeU Solutions - nhà cung 

cấp hàng đầu về các dịch vị ITO rất hiệu quả và đáng tin cậy. MeU-

Solutions cung cấp giải pháp được đề xuất nhằm mang lại thành công cho 

một công ty. Tại MeU Solutions (https://meu-solutions.com), giải pháp 

được thực hiện thực nghiệm trên hệ thống PHPTravels 

(www.phptravels.net/). Sau ba tuần đào tạo với khoảng 500 hình ảnh và 

hơn 100 nghìn bước thực hiện, hàm loss giảm xuống 0,02. Tác giả đã sử 

dụng một bộ thử nghiệm gồm 300 hình ảnh từ các trang web khác nhau để 

các thể loại đa dạng được thể hiện trong bộ kiểm thử. Những thể loại này 

bao gồm Blog cá nhân, trang web quản lý sản phẩm, trang web hệ thống 

du lịch, tin tức. Kết quả bước đầu của nghiên cứu cho thấy tất cả các điều 

khiển đều có thể được nhận diện. Hình 3.12 minh họa kết quả nhận diện 

của công cụ, các con số hiển thị trên hình thể hiện mức độ nhận diện đạt 

hơn 99%. 

Với khả năng phát hiện đối tượng của công cụ hiện tại, Shinobi có lợi 

ích sau: 

https://meu-solutions.com/
https://meu-solutions.com/
http://www.phptravels.net/
http://www.phptravels.net/
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o Đề xuất thêm dữ liệu thử nghiệm cho các phân vùng khác nhau, điều 

này làm tăng cơ hội bắt các lỗi không mong muốn. 

o Thực hiện thử nghiệm được tiến hành theo cách phù hợp với dữ liệu có 

ý nghĩa cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về bối cảnh thực tế của nó. 

o Tăng phạm vi bao phủ kiểm thử giao diện người dùng, giảm rủi ro bỏ 

sót các đối tượng mà người dùng có thể tương tác với chúng. 
3.3.5. Đánh giá kết quả 

Phương pháp đề xuất và công cụ Shinobi bước đầu xem như một PoC 

để chứng minh ý tưởng sử dụng Heuristic và Machine learning cho việc 

phát triển “người trợ lý kiểm thử ảo” nhằm cải thiện chất lượng kiểm thử 

và huấn luyện những kỹ sư kiểm thử non kinh nghiệm thành người kiểm 

thử có trách nhiệm. Trong bối cảnh cải thiện hiệu suất thử nghiệm và dựa 

trên kết quả thử nghiệm tại MeU Solutions, Shinobi với việc kết hợp các 

thuật toán Machine Learning và Heuristic có thể được coi là “Trợ lý kiểm 

thử” cho những người kiểm thử hướng ngữ cảnh. 
3.4. Kết chương 

CHƯƠNG 4. ỨNG DỤNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO 

SẢN PHẨM MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN LINH HOẠT  
4.1. Đặt vấn đề 

Trong chương này, tác giả thực hiện việc đánh giá chất lượng, độ tin cậy 

của ứng ụng di động bằng cách sử dụng mô hình tăng trưởng độ tin cậy phần 

mềm SRGMs thông qua việc áp dụng các kỹ thuật tối ưu hóa và tái cấu trúc 

mã nguồn, kỹ thuật PMD và Android Lint, kỹ thuật sinh ca kiểm thử tự động 

dựa trên user story và điều kiện chấp nhận, kỹ thuật kiểm thử hướng ngữ cảnh, 

kỹ thuật ứng dụng Heuristics và học máy (ML) đã được trình bày ở Chương 2 

và Chương 3, cũng như ở các công bố [CT1 – CT6]. Tác giả đề xuất qui trình, 

cách thực hiện và vận dụng hiệu quả các kỹ thuật này để nâng cao chất lượng 

và độ tin cậy cho ứng dụng di động và thử nghiệm, đánh giá kết quả áp dụng 

quy trình trong một số dự án thực tế. 

4.2. Các khái niệm và thuật ngữ liên quan 

4.2.1. Biểu diễn toán học cho độ tin cậy 

4.2.2. Mô hình tăng trưởng độ tin cậy phần mềm 

4.2.3. Độ tin cậy trong lĩnh vực di động  

4.2.4. Một số mô hình tăng trưởng độ tin cậy phần mềm áp dụng cho ứng 

dụng di động 

4.2.4.1. Mô hình hàm mũ Poision không đồng nhất 

4.2.4.2. Mô hình thời gian thực hiện Musa cơ bản 

4.2.4.3. Mô hình toán học Poisson của Musa-Okumoto 
4.3. Đề xuất qui trình và phương pháp đo độ tin cậy cho ứng dụng di 

động 
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4.3.1. Qui trình phát triển ứng dụng di động theo cách tiếp cận Agile kết 

hợp một số kỹ thuật nâng cao độ tin cậy 

Qui trình đề xuất như Hình 4.2 dưới đây. 

 
Hình 4.2. Qui trình phát triển Scrum có đề xuất ứng dụng các kỹ thuật kiểm thử và tối ưu hóa mã 

nguồn 

Quy trình phát triển ứng dụng di động theo cách tiếp cận Agile kết hợp 

một số kỹ thuật nâng cao độ tin cậy được mô tả ở Hình 4.2. Quy trình mô tả 

các kỹ thuật sẽ áp dụng trong một Sprint của vòng đời phát triển phần mềm di 

động. Qui trình Scrum cơ bản sẽ bao gồm các giai đoạn lấy yêu cầu, đề xuất 

yêu cầu bởi PO bằng việc đưa ra các User stories . Từ Product Backlog, PO và 

đội phát triển sẽ chọn lựa thực hiện những US nào được ưu tiên thực hiện trước 

để hình thành nên một pha (sprint) phát triển đầu tiên (i=1), mỗi sprint có thời 

gian từ 1 đến 4 tuần. Tại giai đoạn (1) trong Hình 4.2 ở trên, PO cùng với đội 

phát triển sẽ đặc tả chi tiết các câu chuyện người dùng, đưa ra các điều kiện 

chấp nhận AC cho từng US, phân rã các US thành các công việc cụ thể để giao 

việc cho các thành viên của đội. Sau khi có đặc tả chi tiết sẽ sang giai đoạn lập 

trình và kiểm thử đơn vị (giai (2) ở Hình 4.2). Ở giai đoạn này, đội phát triển 

sẽ dùng phương pháp TDD,  BDD  để thực hiện “Viết và thực thi kiểm thử 

trước – Lập trình – Thực thi kiểm thử và tái cấu trúc mã nguồn”. Kết thúc từng 

tính năng sẽ được chuyển sang giai đoạn kiểm thử chấp nhận (3) ở Hình 4.2. 

Giai đoạn (3) người kiểm thử và PO sẽ thực hiện kiểm thử mức người dùng để 

đảm bảo yêu cầu phát hành phiên bản thứ nhất (hoặc thứ i, i=1,n). Kết thúc 

phát hành phiên bản thứ i, đội phát triển cùng PO tiếp tục chọn và phát triển 

các US cho phiên bản thứ i+1. Trong Hình 4.2, ở giai đoạn (2) tác giả đề xuất 

áp dụng kỹ thuật sinh ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử được suy diễn từ US và 

AC thông qua sử dụng phương pháp đặc tả hình thức đã được trình bày ở 

Chương 3, mục 3.1, thể hiện ở giai đoạn (4), kết quả đầu ra của kỹ thuật này 

có thể được sử dụng ở giai đoạn (2) hoặc (3). Ở giai đoạn (2), kỹ thuật tối ưu 

mã nguồn bằng PMD và Android Lint, Kỹ thuật phân tích và kiểm thử mã 

nguồn Java được đề xuất áp dụng. Mô tả của kỹ thuật được trình bày trong 
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phần 2.2 và 2.3 của Chương 2, đây là giai đoạn (5) của Hình 4.2. Trong giai 

đoạn (6), kỹ thuật trực quan hóa kiểm thử hướng ngữ cảnh và kỹ thuật áp dụng 

Heurictics -ML trong kiểm thử ứng dụng mobile web được đề xuất áp dụng 

cho giai đoạn kiểm thử chấp nhận (3) của Hình 4.2; nội dung của kỹ thuật được 

trình bày ở mục 3.2 và 3.3 của Chương 3. Các kỹ thuật được đề xuất ở (4), (5), 

(6) tích hợp vào qui trình phát triển nhằm mục đích cải tiến, nâng cao hiệu 

năng, tăng chất lượng và độ tin cậy của ứng dụng di động. 

4.3.2. Áp dụng các kỹ thuật kiểm thử cho qui trình được đề xuất  

Các kỹ thuật kiểm thử và tối ưu mã nguồn, phân tích mã nguồn đã được 

trình chi tiết bày ở Chương 2 và Chương 3.  

Kỹ thuật tối ưu mã nguồn sử dụng PMD - Android lint 

Kỹ thuật phân tích và kiểm thử mã nguồn Java 

Kỹ thuật sinh test case và test input từ yêu cầu người dùng và điều kiện 

chấp nhận 

Kỹ thuật trực quan hóa kiểm thử hướng ngữ cảnh và kỹ thuật áp dụng 

Heurictics – học máy trong kiểm thử ứng dụng mobile web 

4.3.3. Phương pháp thực nghiệm đánh giá độ tin cậy của ứng dụng  

Đánh giá độ tin cậy của ứng dụng di động được áp dụng các kỹ thuật 

được đề xuất ở phần 4.3.2 theo qui trình được trình bày trong phần 4.3.1, được 

mô tả trong Hình 4.3, gồm các bước sau: (i) Thu thập dữ liệu lỗi theo thời gian; 

(ii) Vận dụng mô hình tăng trưởng độ tin cậy SRGMs đã được trình bày ở phần 

4.2; (iii) Xác định các tham số tính toán; (iv) Lấy mẫu dữ liệu để đánh giá; (v) 

Thực hiện điều chỉnh hoặc tính toán bổ sung nếu cần; (vi) Tính kết quả. Dựa 

vào kết quả tính toán của các mô hình tương ứng trước khi áp dụng kỹ thuật 

2.2  và 2.3, hai kỹ thuật này có thể áp dụng đối với các dự án đã phát hành 

và/hoặc các dự án đang phát triển. 

4.4. Kết quả thực nghiệm và đánh giá 

Thực nghiệm thứ nhất: thực hiện thực nghiệm ở 2 kỹ thuật được trình 

bày ở mục 2.2 và 2.3 của Chương 2 cho 3 ứng dụng mã nguồn từ kho ứng dụng 

FOSS (https://fossdroid.com/) Android. Các tiếp cận tương tự là (1) thu thập 

lỗi của từng ứng dụng trong khoảng thời gian 30 giờ đối với phiên bản ứng 

dụng gốc; (2) thu thập lỗi của từng ứng dụng trong khoảng thời gian 30 giờ đối 

với phiên bản đã được chúng tôi chỉnh sửa thông qua việc áp dụng kỹ thuật ở 

2.2  và 2.3. Kết quả cuối cùng thu được như Bảng 4.1 dưới đây, giá trị độ tin 

cậy ở giờ thứ 30: 

Bảng 4.1. Kết quả thực hiện áp dụng kỹ thuật 2.2 và 2.3 cho các dự án 

mã nguồn FOSS. 

Tên ứng dụng Mô tả 
Độ tin cậy 

(1) 

Độ tin cậy 

(2) 

 

Memory 

Game 

Là một game ghi nhớ thứ tự các hình 

ảnh. Khi người chơi lật trúng 2 ô có 

hình ảnh giống nhau sẽ được tính 

0.923 0.948 

https://fossdroid.com/
https://fossdroid.com/
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điểm. Game có nhiều chế độ lựa chọn 

kích thước ma trận hình ảnh: 4x4, 

5x5, 6x6 

Student 

Details 

Là ứng dụng đơn giản tương tác với 

SQLite 

Có khả năng thêm, xóa, sửa, xem 

danh sách các dòng dữ liệu nhập vào. 

0.907 0.926 

Faster 

Ứng dụng hỗ trợ người bệnh với các 

chức năng: Ghi lại lịch sử bệnh tật, 

ghi lại lịch sử các toa thuốc, hỗ trợ hẹn 

giờ uống thuốc. 

0.944 0.951 

Thực nghiệm thứ hai: áp dụng cho dự án đang phát triển ACMapp – ứng dụng 

quản lý sự kiện hội nghị khoa học. Trong thực nghiệm này, sau khi kết quả thử nghiệm 

của nhóm dự án, chúng tôi thực hiện quan sát và thu thập lỗi trong 59 giờ (tổng time 

interval), dữ liệu lỗi quan sát được như ở Bảng 4.2 a) đối với đội dự án A, Bảng 4.2 b) 

đối với đội dự án B. Trong đó, cột Time Interval là thời gian (giờ) quan sát và thu thập 

lỗi, cột faults là số lỗi quan sát được trong thời gian time interval. 

Sử dụng SRATS2010 để tính toán và ước lượng ra kết quả như sau: 

Bảng 4.3. Kết quả tính toán và ước lượng độ tin cậy của dự án đội A so với đội 

B 

Kết quả của dự án 

đội A 
  

Kết quả của dự án đội 

B 
  

Total Experienced 

Failures 
39 Total Experienced Failures 65 

Minimum Failure Time 10 Minimum Failure Time 10 

Maximum Failure Time 59 Maximum Failure Time 59 

Mean Failure Time 22.61648 Mean Failure Time 26.501792 

The Number of 

Parameters 
2 The Number of Parameters 2 

Parameter 1 42.347116 Parameter 1 82.92862883 

Parameter 2 0.043008 Parameter 2 0.025954832 

Expected Total Faults 42.347116 Expected Total Faults 82.92862883 

Expected Residual 

Faults 
3.3471156 Expected Residual Faults 17.92862883 

Fault-Free Probability 0.0351857 Fault-Free Probability 1.64E-08 

Conditional MTTF 9.1059987 Conditional MTTF 2.28068753 

Cumulative MTTF 1.5128631 Cumulative MTTF 0.907754025 

Median 5.0924656 Median 1.518744355 

 
Đánh giá kết quả thực nghiệm: Từ những lý thuyết và kết quả thực nghiệm được 

trình bày trong phần 4.2 và 4.3 và  4.4, tác giả rút ra các nhận xét sau: 

1) Các kĩ thuật lập trình tối ưu mã nguồn ảnh hưởng nhất định đến độ tin 

cậy của hệ thống. 
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2) Có thể mở rộng các tập luật cho việc tối ưu mã nguồn, tìm lỗi của mã 

nguồn cho nhiều mục đích khác nhau của dự án. 

3) Việc đánh giá mức độ bao phủ mã nguồn và xác định lỗi cấu trúc, logic 

cũng như đánh giá khả năng chịu lỗi của một chương trình, của một 

phương thức (hay một hàm) khi kiểm thử hộp trắng là hoạt động rất quan 

trọng để đảm bảo chương trình hoạt động đúng và tin cậy. 

4) Kỹ thuật trực quan hóa việc thực hiện kiểm thử hướng ngữ cảnh là điều 

rất cần thiết giúp tăng hiệu quả của công việc kiểm thử đồng thời tăng 

khả năng theo dõi, giám sát lỗi đảm bảo đưa ra sản phẩm có chất lượng 

cao. Dữ liệu này là cơ sở cho việc dự đoán và đánh giá lỗi của ứng dụng. 

5) Việc thực hiện các hoạt động kiểm thử sớm, phân tích và sinh kịch bản 

kiểm thử, trường hợp kiểm thử sớm giúp cho người phát triển định hướng 

việc lập trình, tạo ra mã code chất lượng hơn.  

6) Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng, các phương pháp, kỹ thuật đề xuất 

trong nghiên cứu này là phù hợp và có giá trị ứng dụng cho các nhà phát 

triển sản phẩm phần mềm trên các thiết bị di động Android nói riêng, một 

số kỹ thuật cũng có thể vận dụng cho phát triển các loại ứng dụng khác.  

4.4. Kết chương 

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
1. Kết luận 

Luận án đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu, đáp ứng được các mục 

tiêu ban đầu đã đặt ra. Các công việc đã hoàn thành trong luận án và các 

đánh giá nhận xét kèm theo: 

(1) Trình bày một số kỹ thuật tối ưu hóa và mức độ cải tiến từ các thí 

nghiệm thực nghiệm mà nghiên cứu đã tiến hành. Từ các thí nghiệm được 

thực hiện trong nghiên cứu này, việc tối ưu hóa hiệu năng các ứng dụng di 

động là cần thiết, từ việc tối ưu hóa mã nguồn, tối ưu hóa bộ nhớ sử dụng, 

đa luồng và đồng bộ hóa, hay sử dụng kỹ thuật JNI để làm tăng hiệu năng 

của ứng dụng di động, giảm tiêu thụ năng lượng. 

(2) Nghiên cứu và xây dựng bộ luật ở Bảng 2.1 (với 49 luật) và công 

cụ plug-in cho phép tự động hóa việc phân tích, phát hiện các vấn đề tìm 

ẩn, tái cấu trúc để nâng cao chất lương mã nguồn, giảm tiêu thụ năng lượng 

của ứng dụng Android. Kết quả này rất có ý nghĩa đối với các kỹ sư phát 

triển phần mềm theo qui trình linh hoạt, bởi theo qui trình phát triển linh 

hoạt nó đòi hỏi người kỹ sư phát triển phải đảm nhận cả vai trò như một kỹ 

sư kiểm thử (Engineer in Test) cho nên công việc lập trình và kiểm thử xem 

như được thực hiện sớm và lồng vào trong suốt quá trình phát triển sản 
phẩm nhằm nâng cao chất lượng và hiệu năng của sản phẩm. Với cách tiếp 

cận được đề xuất, các kỹ sư có thể xây dựng mở rộng bộ luật theo yêu cầu 

để đáp ứng được các mục tiêu khác nhau một cách hiệu quả và tin cậy. 
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(3) Đề xuất một mô hình kiểm thử hộp trắng mã nguồn phương thức 

trong một lớp và cũng đã thực thi mô hình này trên thực tế để kiểm thử mã 

nguồn các phương thức trong một lớp được viết bằng ngôn ngữ Java. Kết 

quả nghiên cứu cũng đưa ra được kỹ thuật phân loại - lựa chọn các bộ dữ 

liệu kiểm thử hiệu quả giúp tìm ra các nguyên nhân của những phần chưa 

tốt của chương trình. Khả năng ứng dụng Mô hình kiểm thử này có thể áp 

dụng để kiểm tra không chỉ các chương trình viết bằng ngôn ngữ Java, mà 

hoàn toàn cũng có thể áp dụng một cách linh hoạt vào kiểm thử các chương 

trình được viết theo các ngôn ngữ lập trình cấu trúc. Ý nghĩa thực tế mô 

hình kiểm thử này đặc biệt thích hợp cho người lập trình ngay sau khi viết 

xong một phương thức có thể thực hiện kiểm thử ngay phần mã nguồn 

phương thức đó mà không cần phải viết một đoạn mã nguồn khác có sử 

dụng tới phương thức đó. Điều này có ý nghĩa rất lớn trong phát triển các 

các chương trình vì vừa lập trình và vừa kiểm soát ngay mã nguồn tránh để 

gây các lỗi, giảm thiểu việc bộc lộ lỗi và tránh để kém chịu lỗi sẽ giúp cho 

toàn bộ phần mềm được viết ra có độ tin cậy cao hơn. 

(4) Việc xem xét các kịch bản của việc sinh ca kiểm thử tự động có 

một số nghiên cứu khác nhau, tuy nhiên với mỗi phương pháp đều có ưu 

nhược điểm và phạm vi sử dụng của nó. Kỹ thuật sinh ca kiểm thử tự động 

dựa trên câu chuyện người dùng và điều kiện chấp nhận trong môi trường 

phát triển linh hoạt và công cụ hỗ trợ sẽ cung cấp cho các kỹ sư phát triển 

phần mềm cũng như kỹ sư kiểm thử phương pháp và công cụ hiệu quả để 

phát triển ứng dụng di động nói riêng và sản phẩm phần mềm nói chung. 

Theo cách tiếp cận được đề xuất, ngôn ngữ tự nhiên của người dùng sẽ 

được chuyển đổi linh hoạt sang ngôn ngữ mà máy tính có thể hiểu được 

(ngôn ngữ hình thức) và từ đó sử dụng Z3 SMT Solver để thực hiện tìm kết 

quả. Có được bộ ca kiểm thử và bộ dữ liệu kiểm thử sẽ giúp cho kỹ sư phát 

triển và kiểm thử sử dụng vào những mục đích, giai đoạn họ muốn cho 

từng chức năng, tính năng của sản phẩm. Công cụ AgileUATM đáp ứng 

được vấn đề thực hiện kiểm thử sớm, phát hiện lỗi từ giai đoạn đặc tả yêu 

cầu, tiết kiệm thời gian và công sức xây dựng test case và test data, khả 

năng bảo trì và sử dụng lại một cách có hiệu quả. 

(5) Nghiên cứu đã đề xuất sử dụng đồ thị như là một phương pháp để 

hiển thị hoạt động thực thi kiểm thử và thông tin có liên quan giúp nâng 

cao năng suất, hiệu quả của kỹ thuật kiểm thử thăm dò. Cùng với phương 

pháp đề xuất là một công cụ hỗ trợ trực quan hóa (bằng đồ thị) kết quả thực 

hiện kiểm thử nhằm giúp cho người kiểm thử cũng như khách hàng có thể 

sử dụng kiểm thử phần mềm. Kết quả đánh giá được phản hồi từ các khách 

hàng tiềm năng và đội ngũ kỹ sư hiện tại của MeU-Solution đã chỉ ra rằng 

các báo cáo và biểu đồ được tạo bởi One2Explore là hiệu quả cho người 
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quản lý kiểm thử có thể kiểm soát được công việc, hoạt động kiểm thử của 

nhóm dự án. Người quản lý kiểm thử có thể dễ dàng thấy cách các tester 

đã sử dụng thời gian được phân bổ của họ. One2Explore có thể tích hợp 

với Jira để người kiểm thử không mất nhiều thời gian báo cáo lỗi và nhập 

chi tiết lỗi. Hành vi bất thường được ghi lại và phân tích, do đó, bằng chứng 

được lưu lại. 

(6) Công cụ Shinobi được xây dựng và ứng dụng được xem là một 

PoC để chứng minh ý tưởng sử dụng Heuristics-ML như là người trợ lý 

kiểm thử ảo (Virtual tester assistant). Phương pháp tiếp cận được đề xuất 

và công cụ Shinobi giúp cải thiện chất lượng kiểm thử sản phẩm cũng như 

là “người huấn luyện các kỹ sư kiểm thử mới trở thành một kỹ sư kiểm thử 

thực thụ”. Trong bối cảnh cải thiện hiệu suất thử nghiệm và dựa trên kết 

quả thử nghiệm tại MeU Solutions, Shinobi với việc kết hợp thuật toán 

Machine Learning và Heuristic có thể được coi là Trợ lý kiểm thử cho tất 

cả những kỹ sư kiểm thử theo ngữ cảnh. 

(7) Các kỹ thuật được đề xuất và kết quả nghiên cứu trình bày ở 

Chương 2 và Chương 3 đã được kiểm nghiệm và đánh giá cũng như đề xuất 

cách thức ứng dụng ở Chương 4. Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng, các 

phương pháp, kỹ thuật đề xuất trong nghiên cứu của luận là phù hợp và có 

giá trị ứng dụng cho các nhà phát triển sản phẩm phần mềm trên các thiết 

bị di động Android nói riêng, một số kỹ thuật cũng có thể vận dụng cho 

phát triển các loại ứng dụng khác.  

Các kết quả nghiên cứu đã được công bố tại các hội nghị, tạp chí khoa 

học liên quan. Một số kỹ thuật đang tiếp tục thử nghiệm, đánh giá để công 

bố kết quả. 

Các đóng góp khoa học của luận án có thể liệt kê ra như sau: 

Thứ nhất. Xây dựng và thử nghiệm các kỹ thuật kiểm thử tĩnh, tối ưu 

hóa và tái cấu trúc mã nguồn nhằm nâng cao hiệu năng cho ứng dụng di 

động: sử dụng bộ nhớ hiệu quả, đa luồng và đồng bộ hóa, xây dựng các 

luật sử dụng Programming Mistake Detector và Android Lint để tối ưu mã 

nguồn, xây dựng mô hình kiểm thử hộp trắng mã nguồn phương thức trong 

một lớp: Độ bao phủ các câu lệnh, độ bao phủ các nhánh và độ bao phủ các 

đường của mã nguồn.  

Nội dung này được trình bày trong chương 2 và có 04 công bố khoa học 

liên quan, gồm 03 bài báo ở Hội nghị khoa học trong nước và 01 bài báo ở 

Hội nghị khoa học quốc tế (nằm trong danh mục Scopus). 

Thứ hai. Đề xuất và thử nghiệm các kỹ thuật kiểm thử động cho phát 

triển ứng dụng di động: sinh ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử tự động dựa 

trên lịch sử người dùng và tiêu chí chấp nhận; sử dụng phương pháp đồ thị 
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thăm dò (Graph exploratory), phương pháp heuristics và học máy trong 

kiểm thử hướng ngữ cảnh.  

Nội dung này được trình bày trong chương 3 và có 03 công bố khoa học 

liên quan, gồm 01 bài báo ở Tạp chí khoa học nằm trong danh mục Sccopus 

và 02 bài báo ở Hội nghị khoa học quốc tế (nằm trong danh mục Scopus, 

01 công trình đang được phản biện ở vòng 3). 

Thứ ba. Đề xuất và tổng hợp qui trình ứng dụng các kỹ thuật ở chương 

2 và 3 trong môi trường phát triển linh hoạt Scrum/XP.  

Nội dung này được trình bày trong chương 4 và công trình nghiên cứu 

đang được phản biện ở tạp chí khoa học của Học viện Kỹ thuật Quân sự. 
2. Hướng phát triển của luận án 

- Phát triển một công cụ plug-in hoàn chỉnh để phục vụ kiểm thử tĩnh: 

phân tích mã nguồn, tối ưu hóa mã để nâng cao chất lượng mã, cải thiện 

hiệu suất, giảm tiêu thụ năng lượng và phát hiện các vấn đề tiềm ẩn 

trong mã nguồn để hỗ trợ nhà phát triển và thử nghiệm trong thử nghiệm 

ứng dụng di động. 

- Tiếp tục phát triển các thuật toán liên quan đến sinh ca kiểm thử và dữ 

liệu kiểm thử tự động, cải tiến công cụ AgileUAT để tích hợp trong IDE 

phát triển Java như Eclipse, IntelliJ. 

- Cải tiến công cụ One2Explore để khắc phục các hạn chế hiển thị các dữ 

liệu trên đồ thị bằng cách sử dụng phương pháp phân lớp. Mỗi lớp chứa 

một loại thông tin cụ thể. Dữ liệu được lưu trữ ở nhiều định dạng: cơ sở 

dữ liệu theo dõi lỗi, tệp hình ảnh, XML và CSV. Đồ thị hoặc cơ sở dữ 

liệu lớn sẽ được sử dụng để lưu trữ và phân tích dữ liệu để đưa ra các 

khuyến nghị tốt hơn để quyết định phương pháp thử nghiệm và chất 

lượng kiểm thử.  

- Cải tiến hiệu suất của công cụ Shinobi, nghiên cứu một số mô hình khác, 

giải thuật sẽ được sử dụng để tăng tốc độ của nó.  Nghiên cứu các 

heuristic khác để vận dụng vào Shinobi nhằm bao quát các khía cạnh 

khác của SFDIPOT (Cấu trúc - Chức năng - Dữ liệu - Giao diện - Nền 

tảng - Hoạt động - Thời gian). 


