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LỜI CẢM ƠN 
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và TS. Nguyễn Thanh Hùng là người đã định hướng, chỉ dẫn, hướng dẫn rất tận tình 
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động viên, khuyến khích kịp thời và luôn chu đáo, nghiêm túc trong công tác nghiên cứu 

điều này đã giúp cho em trưởng thành hơn trên con đường học thuật, nghiên cứu khoa 

học của bản thân. 
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trình làm việc của em. 
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đại học của trường Đại học Duy Tân, đặc biệt là sự giúp đỡ của TS. Nguyễn Gia Như đã 

giúp đỡ em trong quá trình học tập và nghiên cứu tại Khoa. Sự hỗ trợ của mọi người thực 
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hôm nay. 

Tôi xin cảm ơn Công ty MeU-Solutions và nhóm dự án của công ty, đặc biệt là cảm 

ơn Anh Đỗ Hoàng Nhật, CEO của công ty MeU đã tạo điều kiện, hỗ trợ nghiên cứu cho 

tôi và là nơi thực hiện các thử nghiệm các nghiên cứu. 

Cảm ơn các thành viên trong nhóm nghiên cứu cùng tham gia trong các công trình 

công bố và cho phép sử dụng kết quả nghiên cứu trong luận án này. 

Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, những người thân yêu và bạn bè đã 

đồng hành, chia sẻ và giúp đỡ rất nhiều về tình cảm, vật chất trong quá trình học tập, lao 

động và trưởng thành của bản thân. Đặc biệt là gia đình nhỏ của tôi, chỗ dựa vững chắc 
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điều kiện nghiên cứu còn nhiều hạn chế, luận án có thể còn nhiều thiếu sót. Tác giả rất 

mong nhận được sự đóng góp và góp ý quý giá của mọi người để hoàn thiện nội dung 
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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. Đối với các 

công ty kinh doanh ứng dụng di động, họ đang cạnh tranh vị trí hàng đầu về lượt tải ứng 

dụng. Mặc dù nhiều người tin rằng sự thành công của một ứng dụng di động phụ thuộc 

vào loại chương trình và khả năng của nó và một số người tin rằng sự khác biệt thực sự 

giữa ứng dụng bán và ứng dụng miễn phí là hiệu suất của nó. Không chỉ có một ứng 

dụng tốt, người dùng có khả năng từ bỏ một ứng dụng nếu chức năng của nó có vấn đề, 

bất kể nó có vẻ hứa hẹn như thế nào. Ngược lại, ngay cả những ứng dụng đơn giản nhất 

cũng có thể sinh lời cho một doanh nghiệp nếu nó hoạt động hoàn hảo. 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 [24, 74, 79, 80]. 

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, 
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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 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): 
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(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, 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 
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o Phương pháp phát triển TDD (Test Driven Development), BDD (Behavior Driven 

Development) 

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 – 

US) và điều kiện chấp nhận (Acceptance Criteria-AC). 

- 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. 

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 

Cấu trúc luận án được mô tả chi tiết trong bảng sau. 

Tên chương và mục  

Các 

công bố 

khoa 

học liên 

quan 

Đóng góp khoa học cụ thể liên quan 

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

hoạt 

- Tổng hợp và phân tích các vấn đề về kiểm 

thử, chiến lược, qui trình, thách thức kiểm thử 

ứng dụng di động. 

Không có 
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- Các công trình nghiên cứu liên quan kiểm 

thử ứng dụng di động 

- Đặt vấn đề về các nhiệm vụ giải quyết trong 

luận án 

(1) Kỹ thuật kiểm thử tĩnh, phân tích mã 

nguồn, tối ưu hóa và nâng cao hiệu năng 

Mobile Apps 

(2) Kỹ thuật kiểm thử động: 

   (3) Qui trình ứng dụng và đánh giá độ tin cậy 

ứng dụng khi sử dụng các kỹ thuật (1) & (2) 

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

dụng di động 

- Các kỹ thuật tối ưu hóa mã nguồn 

nâng cao hiệu năng 

 
CT1 

+ Kỹ thuật tối ưu: (1)Tối ưu mã nguồn 

Java; (2) Sử dụng bộ nhớ hiệu quả; (3) 

Đa luồng và đồng bộ hóa; (4)

 Tối ưu hóa mã nguồn sử dụng 

JNI 

+ Kiểm thử hiệu năng nguồn. 

+ Xây dựng Các điều kiện, yêu cầu và 

quá trình thực hiện kiểm thử hiệu 

năng 

- Phát triển công cụ hỗ trợ phân 

tích và tìm lỗi tiềm ẩn, tối ưu năng 

lượng  

 

 

CT3 

Một số kỹ thuật tối ưu mã nguồn 

JAVA: Sử dụng Programming 

Mistake Detector và Android lint để 

xây dựng lên tập các luật cho Eclipse 

plugins. Các luật này cho phép phân 

tích, tối ưu và refactor Java source 

code, từ đó nâng cao hiệu năng và 

giảm sử dụng năng lượng nguồn cho 

các ứng dụng 

- Kỹ thuật phân tích mã nguồn và 

kiểm thử đường dẫn tìm lỗi tiềm 

ẩn 

 

CT2, 

CT4 

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 từng phương thức đã 

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

Kỹ thuật sinh ca kiểm thử và dữ liệu 

kiểm thử tự động dựa trên User story 

và Acceptance criteria 

CT7 

Đề xuất kỹ thuật sinh ca kiểm thử và 

dữ liệu kiểm thử tự động dựa trên câu 

chuyện người dùng và tiêu chí chấp 

nhận trong phát triển ứng dụng 

Mobile. 

Phương pháp đồ thị hóa kỹ thuật 

kiểm thử thăm dò trong CDT 

(One2Explore) 
CT5 

Đề xuất sử dụng phương pháp đồ thị 

thăm dò (Graph exploratory) trong 

kiểm thử hướng ngữ cảnh. Thuật toán 

xây dựng đồ thị kiểm thử. 

Kỹ thuật ứng dụng heuristics và ML 

trong kiểm thử hướng ngữ cảnh cho 

web mobile apps (shinobi) 

CT6 

Kỹ thuật ứng dụng AI, ML và 

heuristics cho kiểm thử ứng dụng 

mobile web apps 

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

trong môi trường phát triển linh hoạt  

- Đề xuất qui trình ứng dụng các kỹ 

thuật ở chương 2,3, trong môi 

trường phát triển linh hoạt Scrum 

- Áp dụng đánh giá thử nghiệm thực 

tế cho một lớp phần mềm phát triển 

trên Android trên 2 cases 

- FOSS – kiểm thử tĩnh 

- ACM kiểm thử động 

- Áp dụng công thức tính độ tin cậy, 

đánh giá 

CT8 

Đề xuất và thực nghiệm một số kỹ 

thuật như tối ưu hóa mã nguồn, phân 

tích và kiểm thử mã nguồn, phương 

pháp kiểm thử thăm dò, kiểm thử 

hướng ngữ cảnh và sinh test case, test 

input tự động để thực hiện kiểm thử 

sớm ứng dụng nhằm tăng hiệu năng 

của ứng dụng, cải tiến qui trình và 

nâng cao chất lượng cũng như độ tin 

cậy cho ứng dụng di động.  

 

6. Các đóng góp khoa học của luận án 

Thứ nhất: Xây dựng và thử nghiệm các kỹ thuật kiểm thử tĩnh cho việc 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. 
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Thứ hai: Đề xuất và thử nghiệm một số 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 câu chuyện người 

dùng và tiêu chí chấp nhận; sử dụng phương pháp đồ thị thăm dò (Graph exploratory), 

phương pháp heuristics và học máy trong kiểm thử hướng ngữ cảnh. 

Thứ ba: Đề xuất và tổng hợp qui trình ứng dụng các kỹ thuật ở chương 2 và 3 trong 

môi trường phát triển Agile Scrum. 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN KIỂM THỬ ỨNG DỤNG DI 

ĐỘNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN LINH HOẠT 

Trong chương này, tác giả trình bày các số liệu thống kê, các khảo sát về ứng dụng 

di động, xu hướng phát triển và người dùng di động. Phân loại ứng dụng di động, các 

thách thức trong việc kiểm thử cho ứng dụng di động. Ngoài ra, chương này cũng trình 

bày các khái niệm, các thuật ngữ liên quan đến kiểm thử ứng dụng di động, phương pháp 

phát triển ứng dụng cũng như qui trình phát triển ứng dụng theo cách tiếp cận linh hoạt 

(agile development), các cơ sở lý luận, các nghiên cứu liên quan cũng như nhiệm vụ 

nghiên cứu trong luận án. 

1.1. Giới thiệu tổng quan 

Lý thuyết và thực hành về kiểm thử phần mềm đã phát triển kể từ thập niên 1970 

thông qua sự xuất hiện của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia như Myers [85], Beizer 

[17][18], Kaner [62][63], Black [19], v.v. Đặc biệt, cùng với sự phát triển của các phương 

pháp và qui trình phát triển phần mềm, hoạt động kiểm thử đã trở thành một phần quan 

trọng. Theo nghiên cứu của Research and Markets [101], 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 [74] 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. Trong khi các hệ điều hành khác gần như không đáng 

kể, chỉ chiếm có 0.01%. 

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. So với năm 2017, con số này có thay đổi không 

đáng kể. Android tăng thêm hơn 0.2%, iOS thì giảm 0.3% [46]. Trong khi thị trường 

điện thoại thông minh trên toàn thế giới dự kiến sẽ giảm 3% trong năm 2018, IDC tin 

rằng thị trường sẽ có mức tăng trưởng một chữ số thấp từ năm 2019 đến hết dự báo vào 

năm 2022 [111][56]. 

Từ năm 2017, nền kinh tế ứng dụng đã tiếp tục phát triển một cách phi thường nhờ 

vào bối cảnh kỹ thuật số theo sau. Phần lớn các công ty và doanh nhân nhận ra rằng các 

ứng dụng di động không còn là một tiện ích giá trị gia tăng mà là một sự cần thiết để duy 

trì và phát triển doanh nghiệp. Điện thoại di động là cách tốt nhất để đáp ứng khách hàng. 

Trong khi các tổ chức lớn đang sử dụng các ứng dụng di động để xây dựng thương hiệu, 

tiếp thị trực tiếp, tăng sự tham gia của khách hàng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng 

đang đi theo con đường di động để có chỗ đứng trên thị trường. Và vì thế, nền kinh tế 



 

 18 

ứng dụng tiếp tục mở rộng và phát triển với tốc độ chóng mặt, được minh chứng bởi số 

lượng ứng dụng miễn phí được tải xuống đã tăng lên tới 253,91 tỷ trong năm 2017, so 

với 57,33 tỷ lượt tải xuống vào năm 2012. Tương tự, số lượng ứng dụng được trả tiền đã 

tải xuống tăng lên 14,78 tỷ trong năm 2017 so với 2,89 tỷ ứng dụng trong năm 2011. 

Đương nhiên, số lượng tăng lên tải xuống đã dẫn đến tăng doanh thu ứng dụng. Doanh 

thu ứng dụng được dự đoán sẽ tăng lên tới 188,9 tỷ đô la vào năm 2020, từ mức 69,7 tỷ 

đô la trong năm 2015 [87, 88]. 

 

 
Hình 1.1. Thị trường của ứng dụng trên điện thoại thông minh 

 

Thống kê của Statista về số lượng ứng dụng có sẵn để tải xuống trong các cửa hàng 

ứng dụng hàng đầu kể từ quý 3 năm 2018, người dùng Android có thể chọn giữa 2,1 

triệu ứng dụng. App Store của Apple vẫn là cửa hàng ứng dụng lớn thứ hai với gần 2 

triệu ứng dụng có sẵn (xem Hình 1.1). 

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. Trên thực tế, không thể biết chính xác có 

bao nhiêu ứng dụng, nhưng tính đến tháng 3 năm 2018, đã có khoảng 3,6 triệu ứng dụng 

trong Google Play, nhiều hơn 100 nghìn so với tháng 12 của năm trước. Apple Store, 

mặt khác, đã tăng từ 800 ứng dụng trong tháng ra mắt vào tháng 7 năm 2008 lên 2,2 triệu 

vào tháng 1 năm 2017. Apple ước tính rằng vào tháng 9 năm 2016, các ứng dụng từ 
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Apple App Store đã được tải xuống tích lũy 140 tỷ lần. Tuy nhiên, dữ liệu năm 2016 cho 

thấy nhiều ứng dụng đã tải xuống không được sử dụng nhiều hơn một lần trong sáu tháng 

đầu tiên. Danh mục Apple App Store phổ biến nhất là chơi game với khoảng 25 phần 

trăm các ứng dụng có sẵn thuộc danh mục này [88]4.  

Các ứng dụng di động ngày nay không chỉ phát triển để phục vụ cho giải trí hay lĩnh 

vực truyền thông xã hội, mà còn nhắm mục tiêu đến các lĩnh vực cần sự an toàn và tính 

toán quan trọng, chẳng hạn như hệ thống thanh toán, m-chính phủ, quân đội, sức khỏe, 

và nhiều lĩnh vực khác [58]. Người dùng di động đang ngày càng sử dụng các ứng dụng 

cài trên điện thoại thông minh thay cho các máy tính cá nhân và máy để bàn và họ hoàn 

toàn hy vọng rằng ứng dụng như vậy là dễ dàng, đáng tin cậy và an toàn để sử dụng. 

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 [6]. 

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. Các ứng dụng Android được phát triển trong Java, 

trong khi iOS ứng dụng được viết bằng Objective-C hoặc Swift. Các ứng dụng native có 

quyền truy cập vào tất cả các thư viện nền tảng cụ thể và các API để tận dụng lợi thế của 

tất cả các tính năng của một điện thoại thông minh hiện đại đã cung cấp như có thể truy 

cập trực tiếp vào máy ảnh, GPS, và tất cả các cảm biến khác. 

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. Trang web đó được tối ưu hóa cho việc 

sử dụng trình duyệt di động và độc lập với các nền tảng di động. Các ứng dụng Web di 

động đang phát triển với các công nghệ web như HTML và JavaScript, đặc biệt là với 

HTML5, CSS3 và JavaScript. 

Hybrid Applications: là sự kết hợp giữa ứng dụng native và ứng dụng web. Những 

ứng dụng đó bao gồm các công nghệ Web khác nhau như HTML5 hoặc JavaScript. Một 

khi các phần web đã được xây dựng, việc phát triển có thể biên dịch mã cơ sở này với 

định dạng gốc khác nhau: Android, iOS, Windows Phone, hoặc BlackBerry. Để biên 

dịch mã web vào mã di động native, các nhà phát triển cần phải sử dụng framework phát 
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triển như PhoneGap.  Các framework như vậy cung cấp các API để truy cập các tính 

năng phần cứng thiết bị cụ thể trong phần web của ứng dụng. Tương ứng với từng loại 

ứng dụng, các công nghệ, công cụ và kỹ thuật phát triể tương ứng được thể hiện qua 

Bảng 1.1. 

Bảng 1.1. So sánh các kỹ thuật, công nghệ phát triển của các loại ứng dụng di động  

 Native Hybrid Mobile web 

Kỹ năng/ 

công cụ cần 

để phát 

triển các 

ứng dụng 

đa nền tảng 

Objective-C 

Java 

C/C++ 

C# 

VB.Net 

 

HTML5 

CSS3 

Javascript 

Mobile development 

framwork 

 

HTML, CSS, javascript 

 

Phân phối App store/ Market App store/ Market Internet 

Tốc độ phát 

triển 
Chậm Trung bình Nhanh 

Mức độ tiếp 

tục bảo trì 

ứng dụng 

Khó Trung bình Dễ 

Truy cập 

thiết bị 

Truy câp đầy đủ vào: 

camera, microphone, 

GPS, gyroscope, 

accelerometer, file 

upload… 

Đa số truy cập được: 

camera, microphone, 

GPS, gyroscope, 

accelerometer, file 

upload… 

Chỉ truy cập một phần: 

GPS, gyroscope, 

accelerometer, file 

upload. 

Truy cập 

offline 
Có Có Giới hạn mức độ 

Ưu điểm 

Cho phép tạo các ứng 

dụng với nhiều giao 

diện, hay đồ họa 

Sự kết hợp giữa tốc độ 

phát triển ứng dụng web 

với tốc độ truy cập thiết 

bị và kho phân phối ứng 

dụng Native 

Yêu cầu phát triển nhanh, 

bảo trì dễ dàng, tính cơ 

động của ứng dụng; 1 sản 

phẩm nhưng có thể chạy 

trên nhiều nền tảng khác 

nhau 

Nhược 

điểm 

Thời gian và chi phí 

phát triển lớn. 

Tiếp tục bảo trì khó 

Không có tính cơ động 

(portability) – không 

chạy được trên nền tảng 

khác 

Không thể xử lý đồ họa 

nhiều; yêu cầu phải 

quen, thân thiện với các 

framework phát triển 

mobile 

Không xử lý đồ họa nhiều 

Không truy cập được 

camera, âm thanh. 
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Sử dụng tốt 

nhất cho  

Trò chơi 

Các ứng dụng hướng 

người dùng mà yêu cầu 

đồ họa cao. 

Các ứng dụng hướng 

người dùng với yêu cầu 

đồ họa vừa phải, các 

ứng dụng hướng kinh 

doanh cần truy cập full 

access các thiết bị 

Thường không phải là 

ứng dụng game, tập trung 

cho các ứng dụng kinh 

doanh. 

 

Các nghiên cứu cho rằng những đặc thù của kiểm thử ứng dụng di động là một phần 

do sự đa dạng của các nền tảng di động và tính năng của các thiết bị di động [83], [40], 

[30]. Ví dụ, các thiết bị có kích thước màn hình (từ máy nhắn tin hoặc điện thoại thông 

minh nhỏ đến máy tính bảng lớn); cơ chế tương tác (stylus, ngón tay, bàn phím, cử chỉ); 

băng thông mạng (ví dụ như Bluetooth, 3G, WiFi); khả năng lưu trữ, tốc độ CPU, kích 

thước thiết bị, và tích hợp thiết bị với thiết bị ngoại vi bên ngoài và hệ thống máy tính 

khác. Điều này làm cho nó rất khó để đảm bảo rằng các ứng dụng có thể được sử dụng 

một cách hiệu quả và hiệu quả trong bất kỳ hoàn cảnh và môi trường nào. Theo các 

nghiên cứu hiện tại cho thấy, hiện đang thiếu các nghiên cứu về cách để đưa ra các yêu 

cầu kiểm tra cụ thể liên quan đến ứng dụng di động theo vòng đời phát triển từ các bản 

đặc tả yêu cầu [83]. Đặc biệt, các nhà phát triển phải xây dựng các ứng dụng để đảm bảo 

rằng nó sẽ được xem xét và hành xử đúng. Những vấn đề trên đã thúc đẩy nhu cầu cần 

phải có cách tiếp cận tốt hơn, các kỹ thuật, công cụ tốt hơn để thực hiện kiểm thử và xác 

nhận cho các ứng dụng di động để đảm bảo hoạt động hiệu quả và tin cậy [83], [30], 

[132], [68]. 

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 bằng tay 

[65]. Kiểm thử ứng dụng di động phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Những câu hỏi 

nghiên cứu cần được giải quyết là: 

(1) Các ứng dụng di động khác biệt gì so với các ứng dụng truyền thống, vì vậy có 

yêu cầu đặc biệt nào về các kỹ thuật kiểm thử mới để đáp ứng điều khác biệt này? 

(2) Những thách thức và hướng nghiên cứu kiểm thử cho ứng dụng di động là gì?  

(3) Vấn đề kiểm thử bằng tay và kiểm thử tự động được thực hiện như thế nào, vai trò 

là gì?  

(4) Với xu hướng phát triển các ứng dụng theo phương pháp linh hoạt thì vai trò của 

kiểm thử thay đổi như thế nào cho phù hợp nhằm nâng cao chất lượng và độ tin cậy 

cho sản phẩm. 
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1.3.1.Ứng dụng di động 

Việc xem xét tính di động và nhận biết theo ngữ cảnh (context-aware) như là các đặc 

điểm đặc biệt nhất của ứng dụng di động. Dựa trên những đặc điểm này có thể định nghĩa 

2 loại ứng dụng di động cụ thể và từ đó chúng ta phân tích các đặc điểm riêng biệt của 

ứng dụng di động dẫn đến việc nghiên cứu và đưa ra phương pháp, kỹ thuật kiểm thử 

phù hợp cho các ứng dụng di động. 

Một ứng dụng di động là ứng dụng chạy trên các thiết bị di động [83], [68] và nhận 

thông tin, dữ liệu đầu vào dựa theo thông tin ngữ cảnh [22]. Ứng dụng di động được xem 

xét theo 2 yếu tố sau: 

o Xét theo đặc điểm điện toán di động (mobile computing): một ứng dụng được xem 

là ứng dụng di động nếu nó chạy được trên các thiết bị điện tử di động như mp3 

reader, mobile phone, máy ảnh số.v.v. theo Satyanarayanan [105] đã đưa ra sự 

khác biệt và khái niệm về điện toán di động thông qua 4 ràng buộc: hạn chế nguồn 

tài nguyên; lổ hổng và bảo mật; hiệu suất và tính biến thiên độ tin cậy; và nguồn 

năng lượng hữu hạn. 

o Xét trên sự nhận biết theo ngữ cảnh (context–aware): một ứng dụng di động là sự 

nhận biết của môi trường điện toán mà ứng dụng chạy trên đó, và thích ứng/phản 

ứng theo tính toán của ứng dụng, người dùng, yếu tố vật lý hoặc bối cảnh thời gian 

[106]. Theo Schmidt [107] đã phân loại thông tin ngữ cảnh thành yếu tố con người 

(người dùng, môi trường xã hội và các tác vụ) và môi trường vật lý (vị trí, cơ sở 

hạ tầng, và điều kiện vật lý). Các thách thức trong nhận biết ngữ cảnh được thể 

hiện bởi những cảm biến theo ngữ cảnh (như vị trí, thời gian, đối tượng gần đó, 

hướng, ngữ cảnh xã hội), sự thích ứng hay cấu hình lại, các hành động ngữ cảnh 

được kích hoạt, và khám phá tài nguyên theo ngữ cảnh. 

Hình 1.2 thể hiện ứng dụng di động được phân thành 02 loại khác nhau:  

o Các ứng dụng truyền thống được viết lại để chạy trên các thiết bị di động như ứng 

dụng web, tìm kiếm, mạng xã hội, các ứng dụng làm việc cộng tác… được gọi là 

ứng dụng cho di động (Apps4Mobile). 

o Và các ứng dụng di động mà sử dụng thông tin ngữ cảnh để sinh ra các kết quả 

dựa vào ngữ cảnh thì gọi là ứng dụng di động (MobileApps). 

 

Khi ảnh hưởng trực tiếp điến việc kiểm thử, ứng dụng Apps4Mobile sẽ kế thừa những 

đặc tính đặc thù của ứng dụng di động như tính di động, tính đơn thể, tính kết nối… 

trong khi MobileApps sẽ kế thừa những thách thức liên quan đến các ứng dụng nhận biết 

ngữ cảnh. Từ quan điểm của kiểm thử, chúng ta xác định Apps4Mobile như là một ứng 
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dụng mà định hướng bởi user input (đầu vào của người sử dụng), chạy trên các thiết bị 

di động với tài nguyên hạn hẹp.  Còn MobileApps là ứng dụng đặc biệt của Apps4Mobile 

mà dữ liệu đầu vào từ môi trường xung quanh của thiết bị và từ hành động của người 

dùng để cho ra kết quả dựa vào ngữ cảnh. Do đó, các kỹ thuật kiểm thử khác nhau sẽ 

được yêu cầu cho từng loại ứng dụng. 

 

 

Hình 1.2. Phân loại ứng dụng di động 

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

phần mềm  

Có thể nhóm các ứng dụng cho di động nói chung theo đặc thù riêng của nó như Bảng 

1.2 [83]. 

Bảng 1.2. Phân loại ứng dụng di động theo đặc thù riêng và kiểm thử tương ứng 

Loại ứng 

dụng mobile 

Các trạng thái đặc 

thù/riêng biệt 
Các loại kiểm thử được xem xét 

M
o
b
il

e 
A

p
p
li

ca
ti

o
n
s 

M
o
b
il

eA
p
p
s 

A
p
p
s4

M
o
b
il

e 

Kết nối di động (Mobile 

Connectivity) 

Độ tin cậy, hiệu năng, an ninh, kiểm thử 

chức năng thông qua các mạng khác 

nhau. 

Tài nguyên bị giới hạn 
Kiểm thử hiệu năng và giám sát chức 

năng 

Sự tự trị (autonomy) Theo dõi tiêu thụ năng lượng 

Giao diện người dùng (UI) GUI testing 

 

Nhận biết bối cảnh 
Kiểm thử các chức năng mở rộng và các 

chức năng phụ thuộc vào ngữ cảnh 

Khả năng thích ứng 
Kiểm thử tính chính xác của khả năng 

thích ứng. 

 
Ngôn ngữ lập trình mới 

Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng, hộp đen 

mới 

Hệ điều hành mới (O.S) Kiểm thử tính tương thích 
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Sự đa dạng của điện thoại và 

hệ điều hành 
Kiểm thử mức độ bao phủ tính đa dạng 

Touch screen- màn hình cảm 

ứng 

Tính dễ sử dụng và khả năng phản hồi 

khi cảm ứng 

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. Trong nhiều 

trường hợp, kiểm soát chất lượng thường giảm hoặc hoãn lại do thời hạn cuối giảm hoặc 

bị quá thời gian của các giai đoạn phát triển. 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. Chính điều này đã 

chuyển mối quan tâm của các doanh nghiệp hiện nay sang việc sử dụng các phương pháp 

phát triển linh hoạt (Agile Development Methodology- Agile) [25, 37, 38, 50, 112, 114, 

123, 124]. 

Agile là một triết lý phát triển phần mềm mà nhà phát triển sẽ phải thực hiện sản xuất 

sản phẩm với lịch trình giao hàng ngắn bằng cách tạo ra một sản phẩm với tính năng ít 

hơn thay vì hạ thấp các tiêu chuẩn chất lượng của các sản phẩm tương tự. Với triết lý và 

phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt, vấn đề là nhiều trường hợp đã được kiểm 

chứng việc áp dụng phương pháp phát triển linh hoạt trong môi trường có quy mô lớn 

được cụ thể cho từng công ty riêng và thực hành tốt nhất của họ không thể dễ dàng áp 

dụng cho một tổ chức hay công ty khác. Hơn nữa, hiện nay rất nhiều công ty đang gặp 

phải các vấn đề trong việc chuyển đổi từ cách tiếp cận truyền thống sang tiếp cận linh 

hoạt. Một trong những nguyên nhân của vấn đề này là trong thực tế, công ty đang cố tái 

sử dụng các kỹ thuật và công cụ từ quá trình phát triển truyền thống mà có thể không 

được áp dụng trong phương pháp phát triển linh hoạt.  

Agile không phải là một qui trình phát triển phần mềm theo định nghĩa, mà là một 

triết lý dựa trên một tập hợp các nguyên tắc. Những nguyên tắc này được gọi là "Tuyên 

ngôn Agile" [40],[114].  

Một số quy trình phát triển phần mềm sử dụng một số các nguyên tắc đó, như: Lập 

trình cực hạn (XP), Scrum, Dynamic Systems Development Method (DSDM), Feature 

Driven Development (FDD), v.v. thường đề cập đến chúng như là phương pháp phát 

triển phần mềm nhanh, linh hoạt. 

Nhu cầu kinh doanh ngày nay đang đòi hỏi các công ty phần mềm phải chấp nhận một 

tốc độ không đổi của sự thay đổi vì nó phản ánh thị trường hiện tại và nhu cầu kinh tế. 

Theo triết lý phương pháp Agile việc thay đổi yêu cầu được diễn ra thường xuyên và 
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nhanh. Phương pháp phát triển phần mềm Agile là một trong những đại diện của các giải 

pháp công nghiệp hiện nay với thách thức này. Việc áp dụng và thích ứng phương pháp 

agile cho nhiều tổ chức tạo ra không chỉ là một giai đoạn chuyển đổi trong suy nghĩ về 

cách để phát triển phần mềm, nhưng nó cũng giới thiệu một số đáng kể thay đổi các hoạt 

động hàng ngày của họ. 

1.4.1. Phát triển hướng kiểm thử TDD 

TDD (Test-Driven Development) có thể được hiểu là mô hình phát triển với trọng 

tâm hướng về việc kiểm thử. TDD được xây dựng theo hai tiêu chí: Test-First (Kiểm thử 

trước) và Refactoring (điều chỉnh mã nguồn) [8, 10]. Hình 1.3 thể hiện qui trình phát 

triển TDD. Trong đó, khi một yêu cầu phần mềm được đặt ra: 

o Người lập trình viên soạn thảo kịch bản kiểm thử (test case) cho yêu cầu đó trước 

tiên và chạy thử kịch bản đó lần đầu tiên. Hiển nhiên, việc chạy thử sẽ đưa ra kết 

quả thất bại vì hiện tại chức năng đó chưa được xây dựng (và thông qua kết quả 

đó, ta cũng kiểm tra được là kịch bản kiểm thử đó được viết đúng). 

o Theo đó, dựa vào mong muốn của kịch bản kia, người lập trình sẽ xây dựng một 

lượng mã nguồn (source code) vừa đủ để lần chạy thứ 2 của kịch bản đó thành 

công. 

o Nếu trong lần chạy thứ hai vẫn đưa ra một kết quả thất bại, điều đó có nghĩa là 

thiết kế chưa ổn và người lập trình lại chỉnh sửa mã nguồn và chạy lại kịch bản 

đến khi thành công. 

 

Hình 1.3. Quy trình phát triển TDD 

 

o Khi kịch bản kiểm thử được chạy thành công, người lập trình tiến hành chuẩn hóa 

đoạn mã nguồn (base-line code) và tiếp tục hồi quy với kịch bản kiểm thử tiếp 

theo. Việc chuẩn hóa bao gồm thêm các comment, loại bỏ các dư thừa, tối ưu các 

biến.  
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1.4.2. Phát triển hướng hành vi BDD 

Trong mô hình TDD nhiệm vụ kiểm thử do lập trình viên đảm nhiệm và vai trò chuyên 

hóa của người kiểm thử gần như không còn nữa. Trong mô hình TDD người kiểm thử 

chấp nhận (Acceptance Tester) không tồn tại. Tuy nhiên, việc cộng gộp vai trò (code-

test) phát sinh vấn đề quá tải cho người lập trình viên. Để làm tốt công việc, xuyên suốt 

chu trình người lập trình viên phải chú ý thêm những vấn đề thuần túy của kiểm thử như: 

“Cái gì cần kiểm thử và cái gì không?”, “Viết bao nhiêu kịch bản là đủ?”, “Làm sao để 

hiểu là kiểm thử đó thất bại?”, “Bắt đầu kiểm thử từ đâu?” v.v. Để giải quyết vấn đề 

phát sinh mà vẫn tận dụng triệt để lợi ích của phương pháp TDD mang lại, Dan North 

phát triển một mô hình mới với tên gọi (Hình 1.4): Behavior-Driven Development – 

BDD (hoặc cũng có thể hiểu là Acceptance Test-Driven Development – ATDD) [1, 

14,16]. Trong đó, vai trò mới trong việc thiết kế kiểm thử (Test Design) được đặt ra: 

o Thay vì chờ đợi sản phẩm hoàn thành và kiểm thử, tester/analyst tham gia vào quá 

trình xây dựng mã nguồn với vai trò phân tích và xây dựng hệ thống kịch bản kiểm 

thử dưới góc độ ngôn ngữ tự nhiên dễ hiểu từ các user story. 

o Đồng thời, tester giúp đỡ lập trình viên trong việc giải thích và đưa ra các phương 

án xây dựng mã nguồn mang tính thực tiễn với người dùng ngay trước khi bắt tay 

vào việc lập trình. 

o Người lập trình viên liên hệ mật thiết với người kiểm thử và xây dựng mã nguồn 

với những phương án mà người kiểm thử cung cấp theo mô hình TDD. 

o Kịch bản kiểm thử được phân chia làm 2 lớp: Lớp chấp nhận (feature/acceptance 

test) và lớp đơn vị (unit test). 

o Theo đó, kịch bản kiểm thử lớp đơn vị mang thuần tính thiết kế và phục vụ cho 

việc kiểm thử lớp đơn vị (Unit test) còn kịch bản kiểm thử lớp chấp nhận có thể 

được tái sử dụng cho quá trình kiểm thử hồi quy về sau. 

 

Hình 1.4. Mô hình BDD – TDD trong Agile mô phỏng bởi Paul Littlebury 

Từ mô hình BDD – TDD cho thấy được sự ưu việt mà BDD mang lại, đặc biệt là 

trong các dự án phần mềm lớn và phức tạp, khi cả hai khía cạnh phân hóa vai trò và chất 
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lượng phải đi đôi. Ngoài ra, việc chạy kịch bản kiểm thử và xử lý sớm các vấn đề thiết 

kế ngay trong khâu xây dựng sẽ giúp giảm thiểu tối đa chi phí và công sức sữa chữa lỗi. 

Trong khi khái niệm BDD mang tính lý thuyết, việc ứng dụng của nó lại đặt nặng sự 

thực nghiệm. Để phát huy lợi ích về thời gian trong việc xây dựng kịch bản kiểm thử, 

ngôn ngữ và cách truyền tải là một thử thách khi phải đáp ứng khả năng đọc hiểu từ cả 

2 khía cạnh: tự nhiên và thiết kế. Bằng sự vay mượn từ ngôn ngữ viết câu chuyện người 

dùng (User Story), ngôn ngữ Gherkin được phát triển để phục vụ nhu cầu đó với cấu trúc 

đơn giản, hướng đối tượng và tương đồng cho mọi kịch bản: Given – When – Then [14]. 

Given: Là một chủ thẻ ATM ngân hàng 

When: Tôi thực hiện giao dịch rút tiền 

Then: Tôi có thể rút được tiền trong tài khoản của tôi và thực hiện một số giao dịch 

khác 

 

Điều kiện cho kiểm thử chấp nhận được mô tả theo đặc tả này, được phân tích và sinh 

từ user story. 

Given: Bối cảnh của hệ thống là gì? Những điều kiện trước nào phải đúng trước khi 

hành động được kiểm tra? Dữ liệu gì trong hệ thống? 

When: Điều gì sẽ được kiểm tra? Đầu vào những dữ liệu sẽ được kiểm tra thông qua 

các quy luật kinh doanh khi các hành động xảy ra? 

Then: Để phản hồi với các hành động, các kết quả quan sát được là gì? Các kết quả 

dự kiến là gì? Hậu điều kiện hoặc dữ liệu đầu ra quan sát bởi người sử dụng là gì? 

 

Ví dụ cụ thể từ user story sinh kiểm thử chấp nhận: 

User story title: Khách hàng rút tiền mặt từ ATM. 

As a “Khách hàng” 

I want to “rút tiền mặt từ máy ATM” 

So that I “không phải xếp hàng ở ngân hàng” 

 

Acceptance Criterion 1 (điều kiện chấp nhận 1) 

 

Given “tài khoản đó là đáng tin cậy” 

   And “Thẻ là hợp lệ”, 

   And “bộ phân phối có chứa tiền mặt – còn tiền trong máy ATM” 

When “Khách hàng yêu cầu rút tiền” 

Then “đảm bảo đây là tài khoản ghi nợ” 
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   And “đảm bảo tiền mặt được phân phối” 

   And “đảm bảo tiền được nhả ra từ máy ATM”. 

 

Acceptance Criterion 2 (điều kiện chấp nhận 2) 

 

Given “khách hàng rút quá số tiền mặt cho phép” 

   And “thẻ là hợp lệ”, 

When “khách hàng yêu cầu rút tiền mặt” 

Then “đảm bảo thông báo từ chối được hiển thị” 

   And “đảm bảo rằng tiền sẽ không được phân phối”. 

 

1.4.3. Kiểm thử trong mô hình phát triển Agile Scrum 

Có thể nhìn nhận rằng cùng với những lợi ích mà tuyên ngôn Agile mang lại, việc nở 

rộ và chiếm lĩnh của 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 trở nên 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. Trong tương lai, các kỹ sư kiểm thử cần có khả năng 

xây dựng và chạy các bộ kiểm thử mang tính bảo trì chất lượng. Đặc biệt, kiểm thử hồi 

quy tự động và các bộ kiểm thử tải là phần việc duy nhất kỹ sư phát triển không đảm 

nhiệm [102, 117]. 

1.5. Các nghiên cứu liên quan và thách thức của kiểm thử ứng dụng di động 

Kiểm thử phần mềm là nhằm mục đích tối đa hóa phát hiện lỗi, làm cho kết quả tái 

sản sinh và giảm ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài như lựa chọn ngẫu nhiên các trường 

hợp thử nghiệm và tâm trạng của kiểm thử viên. Đối với mục đích của nghiên cứu này, 

tác giả tập trung vào một tập hợp con của những gì chúng ta xem xét các khía cạnh liên 

quan nhất trong kiểm thử phần mềm cho các ứng dụng di động. 

Cụ thể, tác giả 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. 

Một số thách thức và xu hướng kiểm thử cho ứng dụng di động: 
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o Khách hàng: Khách hàng và kỳ vọng của họ là một trong những thách thức chính 

đối với các nhà phát triển di động cũng như kỹ sư kiểm thử. Thực tế cho thấy, mỗi 

người dùng có kỳ vọng từ các ứng dụng di động là duy nhất, không ai giống ai dẫn 

đến việc phát triển và cung cấp một sản phẩm thỏa mãn cho khách hàng là khá khó 

khăn. Theo khảo sát của Compuware [80], người dùng di động có những kỳ vọng 

đối với các ứng dụng chạy trên đó cao hơn so với các ứng dụng web hoặc PC. Báo 

cáo cho thấy có gần 80% người dùng xóa một ứng dụng sau khi sử dụng nó lần 

đầu tiên! Bốn lý do hàng đầu để xóa luôn ngay lập tức sau khi cài đặt là: thiết kế 

xấu, khả năng sử dụng kém, thời gian tải chậm, treo máy. Gần 60% người sử dụng 

sẽ xóa một ứng dụng mà có yêu cầu đăng ký, và hơn một nửa số người dùng mong 

đợi một ứng dụng có thể khởi động trong 2 giây. Nếu ứng dụng mất nhiều thời 

gian, nó sẽ bị xóa. Dựa trên những con số cho thấy rằng, người dùng di động có 

kỳ vọng thực sự cao khi nói đến khả năng sử dụng, hiệu năng và độ tin cậy của 

ứng dụng di động. Hướng kiểm thử về hiệu năng, tính dễ sử dụng và độ tin cậy 

của ứng dụng là rất quan trọng cần phải được thực hiện. 

o Nền tảng di động và sự phân mảnh thiết bị: Các nhà cung cấp điện thoại di động 

khác nhau và các nền tảng di động khác nhau sẽ là một thách thức lớn cho phát 

triển và kiểm thử. Đối với một số nền tảng điện thoại di động, có nhiều hơn một 

nhà sản xuất thiết bị di động. Phân mảnh là một vấn đề lớn trong lĩnh vực di động. 

Dựa trên các số liệu từ OpenSignal [7], gần 19.000 thiết bị Android có sẵn trên thị 

trường. Cho nên không thể và không cần thiết phải thử nghiệm trên tất cả các thiết 

bị. Vấn đề này không chỉ giới hạn cho Android; các nền tảng di động khác như 

iOS, Windows Phone, BlackBerry và cũng bị ảnh hưởng bởi sự phân mảnh. Các 

phần cứng và phần mềm có thể kết hợp trên các nền tảng cũng có thể là một vấn 

đề lớn. Giải pháp thực hiện là phân nhóm thiết bị; thực hiện kiểm thử tổ hợp để 

làm giảm số lượng kiểm thử, giảm khối lượng công việc của kiểm thử, tăng năng 

suất. 

o Vòng đời của ứng dụng di động: Đối với các ứng dụng di động, chu kỳ sống (vòng 

đời) được coi là các trạng thái khác nhau mà một ứng dụng có thể trải qua trong 

thời gian chạy của nó và chuyển đổi giữa các trạng thái. Khi phát triển các ứng 

dụng di động chạy trên hệ điều hành Android, iOS, các nhà phát triển phải nhận 

thức đầy đủ các trạng thái của chu kỳ sống để đảm bảo chính xác hành vi của ứng 

dụng trong mọi trường hợp. Bên cạnh đó, kỹ sư phát triển và kỹ sư kiểm thử cần 

phải có sự hiểu biết đầy đủ mô hình vòng đời của ứng dụng di động, các thuộc tính 

và các sự kiện để đảm bảo rằng không có dữ liệu nào bị mất khi các giao dịch hoán 

đổi sử dụng giữa các ứng dụng hoặc khi hệ điều hành tắt các ứng dụng riêng của 
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mình. Sự hiểu biết như vậy sẽ đảm bảo rằng các nhà phát triển có thể xây dựng 

một ứng dụng di động đáng tin cậy và đầy đủ, hoạt động một cách chính xác và 

có thể duy trì tính toàn vẹn dữ liệu [51,71,97]. Hiện tại chỉ có hai nghiên cứu đã 

đề xuất và đánh giá cách tiếp cận như vậy để kiểm tra sự phù hợp của các ứng 

dụng di động cho các mô hình vòng đời [40], [41]. Tuy nhiên, các phương pháp 

được đề xuất là rất cơ bản và hầu hết các bước quan trọng được đề xuất là thủ công 

và phụ thuộc vào các nhà phát triển hoặc nhận thức của kiểm thử viên về vấn đề 

này. 

o Qui trình kiểm thử: Qui trình kiểm thử ứng dụng di động bao gồm nhiều hoạt động 

khác nhau nhưng ở đây chỉ tập trung vào khâu chọn lựa kỹ thuật, phương pháp, 

lựa chọn kịch bản kiểm thử (test selection) và cách thức thực thi (test execution). 

Các ứng dụng MobileApps nhận các giá trị đầu vào từ các đối tượng ngữ cảnh 

khác nhau như người dùng, sensor và các thiết bị kết nối, các dữ liệu vào từ các 

ngữ cảnh khác nhau và luôn thay đổi. Điều này sẽ dẫn đến việc không thể dự đoán 

được cũng như mức độ biến động rất cao của các giá trị đầu vào mà ứng dụng sẽ 

nhận. Do đó, các điều kiện kiểm thử mới sẽ được yêu cầu cung cấp các hướng dẫn, 

các luật và chiến lược cho việc sẽ lựa chọn test case nào để đảm bảo mức độ bao 

phủ tối đa trong trường hợp không dự đoán được mức độ biến đổi của dữ liệu vào 

theo ngữ cảnh. Đối với các ứng dụng Apps4Mobile, việc thực thi kiểm thử cơ bản 

giống với các ứng dụng truyền thống. Còn đối với các ứng dụng MobileApps, 

thông tin ngữ cảnh sẽ là thách thức cho việc thực thi các test case. Hiện tại các 

trình giả lập không thể mô phỏng được thực tế của các điện thoại với các sensor, 

GPS, hay các kết nối. Kỹ thuật ghi (capture) và chạy lại (replay) mới có thể được 

triển khai cho việc thực thi các test case với dữ liệu vào phụ thuộc ngữ cảnh trong 

suốt giai đoạn lựa chọn test case. Áp dụng phương pháp kiểm thử hướng ngữ cảnh, 

kiểm thử hướng mô hình là hướng giải quyết cho thách thức này.  

o Kiểm thử chức năng: Các kỹ thuật kiểm thử chức năng sẽ yêu cầu xác định cả ứng 

dụng và môi trường mà nó hoạt động. Cách tiếp cận dựa trên trạng thái có thể được 

xem là một phần hữu hiệu cho việc xác định các trạng thái khác nhau cho một ứng 

dụng di động có thể tính đến khi nhận các dữ liệu cảm ứng khác nhau. Ta có thể 

kỳ vọng vào mô hình các miền (range) của giá trị môi trường thay đổi mà có thể 

nhận được và mô hình sự ảnh hưởng của các dữ liệu đầu vào phụ thuộc vào các 

môi trường khác nhau. Cũng có thể sử dụng cách tiếp cận dựa trên trạng thái (State-

based) cho mô hình các chế độ thực thi kiểm thử khác nhau như (chế độ low battery, 

flight mode, meeting…). Các công cụ hiện tại như Robotium có thể được sử dụng; 
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MonkeyRunner có thể dùng kiểm thử chức năng cho ứng dụng Android. 

MobileTest là công cụ kiểm thử tự động hộp đen cho các ứng dụng di động. 

o Kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp: Các công cụ, các nghiên cứu hiện nay tập 

trung nhiều cho kiểm thử đơn vị (Unit test) còn kiểm thử tích hợp dường như ít 

được quan tâm khai thác.  

o Kiểm thử đơn vị: đối với việc lập trình các ứng dụng di động hiện nay, kiểm thử 

đơn vị được tập trung triển khai và hỗ trợ nhiều, iOS có hướng dẫn cho kiểm thử 

đơn vị; Android có Junit. Tuy nhiên cả 2 trường hợp đều không xem xét đến giá 

trị ngữ cảnh (contextual values). 

o Kiểm thử tích hợp: Trong khi hầu hết các cách tiếp cận kiểm thử hiện tại đều xem 

xét các ứng dụng di động trong sự cô lập. Kiểm thử tích hợp các ứng dụng di động 

là nói đến việc kiểm thử tính giao tiếp giữa các ứng dụng thông qua ý định hoặc 

nơi cung cấp nội dung trong nền tảng Android [85]. Thông thường và trong hầu 

hết các trường hợp, các ứng dụng di động không tồn tại riêng một mình mà có nó 

nhu cầu trao đổi dữ liệu với các thành phần khác hoặc các ứng dụng thuộc hệ điều 

hành. Tương tự như vậy, các ứng dụng di động cũng thường yêu cầu giao tiếp với 

các ứng dụng khác bên ngoài như các trang web mạng xã hội (như Facebook, 

Twitter và MySpace) [88].  

o Các loại và kỹ thuật kiểm thử khác: Các loại kiểm thử khác nhau có thể được ứng 

dụng cho việc kiểm thử ứng dụng di động, cụ thể: 

o Kiểm thử độ tin cậy và hiệu năng: Hiệu năng và độ tin cậy của ứng dụng phụ thuộc 

rất lớn vào tài nguyên của thiết bị di động, phụ thuộc vào chế độ hoạt động của 

thiết bị, vào chất lượng kết nối và mức độ biến thiên thông tin ngữ cảnh. Các kỹ 

thuật kiểm thử mới cho phân tích độ tin cậy và hiệu năng của ứng dụng sẽ phải 

xem xét đến các đặc tính liên quan sự thay đổi ngữ cảnh, và sự khác nhau của thiết 

bị. Các kỹ thuật phân tích khi run-time có thể cũng được thích ứng để giám sát tài 

nguyên và trạng thái kết nối. 

o Kiểm thử bộ nhớ và năng lượng: Lãng phí, rò rỉ bộ nhớ có thể làm hạn chế tài 

nguyên của hệ thống, các tiến trình đang hoạt động có thể làm giảm năng lượng 

của thiết bị. Có thể sử dụng các độ đo để đo lường, ước lượng năng lượng sử dụng 

và tiêu thụ năng lượng được đề xuất để tự động dự đoán mức độ rò rỉ bộ nhớ và 

mất mát năng lượng. Nghiên cứu hiện tại có iOS Instruments cho phép phân tích 

rò rỉ bộ nhớ (memory leaks). Tuy nhiên, việc phân tích như vậy là chưa đầy đủ. 

Thompson et al. [48] [118] đã đề xuất một công cụ hướng mô hình để mô hình hóa 

các kiến trúc phần mềm di động một cách liên tục được sử dụng để sinh mã mô 

phỏng để ước lượng tiêu thụ điện năng.  
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o Kiểm thử bảo mật: Tính bảo mật đặc biệt có liên quan đến tính di động của thiết 

bị vào các vùng mạng có mức độ an ninh là khác nhau. Một trojan có thể truy xuất 

vào thông tin cá nhân, các mạng riêng và thông tin ngữ cảnh riêng tư như vị trí 

người dùng ứng dụng đang đứng. Sự dân chủ của các nhà sản xuất ứng dụng di 

động cũng làm tăng số lượng các ứng dụng lưu trữ cho người dùng cuối mà họ 

không biết gì về nó. Vì tính di động hướng tới các mạng khác nhau đại diện cho 

tính đặc thù của các ứng dụng di động nên phương pháp kiểm tra an ninh truyền 

thống phải được thay đổi để xem xét các yếu tố ngữ cảnh phải được mô phỏng để 

kiểm tra những dữ liệu được truyền từ các thiết bị di động. 

o Kiểm thử giao diện người dùng GUI: có hai thách thức lớn trong việc thực hiện 

kiểm thử giao diện người dùng: (i) kiểm thử xem các thiết bị khác nhau có cùng 

hiển thị dữ liệu như nhau, (ii) kiểm thử các ứng dụng native có được hiển thị một 

cách đúng đắn trên các thiết bị khác nhau hay không. Một ý tưởng có thể thực hiện 

một cách tự động là ghi lại các tương tác người dùng và replay lại trên các thiết bị 

khác nhau. 

o Kiểm thử tự động: Hầu hết các phát triển ứng dụng di động được coi là phát triển 

nhanh chóng và các đội dự án sẽ phân phối các ứng dụng cho thị trường trong một 

thời gian ngắn để theo kịp với nhu cầu thị trường. Với sự hỗ trợ của kiểm thử tự 

động, kỹ sư kiểm thử có nhiều khả năng để có thể bắt kịp với các kỹ sư phát triển 

để duy trì sự nhanh nhẹn này. Hơn nữa, kiểm thử tự động có thể tiết kiệm thời gian 

cho các kỹ sư kiểm thử, hạn chế sai sót của các kiểm thử thủ công. Những công 

cụ hỗ trợ kiểm thử tự động hiện tại chủ yếu là kiểm thử đơn vị và kiểm thử giao 

diện UI [40].  

o Kiểm thử dòng sản phẩm: Kiểm thử một ứng dụng trên nhiều thiết bị khác nhau 

thực sự là một thách thức quan trọng, đặc biệt như Android OS, các diện thoại 

khác nhau sẽ cung cấp các thành phần phần cứng và tính năng khác nhau cũng như 

các nhà sản suất điện thoại tùy biến hệ điều hành khác nhau. Việc xem xét hơn 

130 điện thoại di động khác nhau đang chạy Android OS với 7 phiên bản khác 

nhau và nếu cứ mỗi thiết bị có 02 firmwares thì sẽ có đến 1800 tổ hợp khác nhau. 

Do đó, việc kiểm thử trên nhiều thiết bị sẽ được thay thế bởi các kỹ thuật được tự 

động hiệu quả hơn về mặc chi phí. Một cách tiếp cận khác là cho phát hành bản 

kiểm thử beta (miễn phí) trên các thiết bị khác nhau, từ đó thu thập dữ liệu lỗi, dữ 

liệu khi chạy để phân tích và tìm lỗi.  

1.6. Nhiệm vụ cần giải quyết trong luận án 

Các nhiệm vụ giải quyết trong luận án: 
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o (i) Nghiên cứu và đề xuất các 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. 

o (ii) Nghiên cứu và đề xuất các kỹ thuật kiểm thử động: 

- Sinh ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử từ dựa trên suy diễn từ user story (US) 

và acceptance criteria (AC) 

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

thử hướng ngữ cảnh. 

- Ứng dụng Heuricstic và học máy (ML) trong kiểm thử ứng dụng web di động. 

o  Đề xuất qui trình ứng dụng và đánh giá độ tin cậy ứng dụng khi sử dụng các kỹ 

thuật (i) và (ii) 

1.7. Kết chương 

Trong Chương 1, tác giả đã trình bày tổng quan về điện thoại di động thông minh, 

ứng dụng cho điện thoại di động, phân loại ứng dụng di động, các số liệu thống kê và xu 

hướng sử dụng ứng dụng di động, các thách thức trong phát triển và kiểm thử ứng dụng 

di động, qui trình phát triển và kiểm thử ứng dụng di động. Tác giả cũng trình bày các 

nghiên cứu liên quan và đề ra nhiệm vụ nghiên cứu trong luận án. Các nội dung trình 

bày trong chương này thể hiện được các cơ sở lý luận và thực tiễn yêu cầu mà nhiệm vụ 

của luận án cần phải đưa ra để giải quyết. 

Trong các Chương tiếp theo, tác giả sẽ cụ thể hóa các đề xuất và các thực nghiệm để 

đánh giá các phương pháp, kỹ thuật hay cách tiếp cận được nghiên cứu trong luận án. 

  



 

 34 

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

VÀ TÁI CẤU TRÚC MÃ NGUỒN CHO ỨNG DỤNG  

DI ĐỘNG 

Trong chương này, tác giả trình bày 3 kỹ thuật – phương pháp kiểm thử tĩnh và công 

cụ hỗ trợ đó là  (1) kỹ thuật và phân tích mã nguồn, tối ưu mã nguồn để tăng hiệu năng 

của ứng dụng; (2) kỹ thuật phân tích, tối ưu mã nguồn Java bằng PMD và Android lint, 

xây dựng tập luật mới cùng với công cụ hỗ trợ phân tích mã tự động, và tái cấu trúc mã 

nguồn dựa trên Eclipse Refactoring API để giảm tiêu thụ năng lượng, nâng cao hiệu 

năng cho ứng dụng Android và (3) Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng mức đơn vị  nhằm đánh 

giá mức độ bao phủ mã nguồn và xác định lỗi cấu trúc, logic,  đánh giá khả năng chịu 

lỗi của một chương trình, của một phương thức (hay một hàm). Cách tiếp cận này giúp 

cho người phát triển có thể nhanh chóng tìm ra giải pháp để chỉnh sửa lại mã nguồn của 

phương thức được viết ra ít gặp lỗi và tăng khả năng chịu lỗi. Các kỹ thuật kiểm thử tĩnh 

(1), (2) và (3) được trình bày chi tiết ở các phần sau đây của Chương 2. 

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 

Hiện tại, các điện thoại thông minh có khả năng giao tiếp và xử lý tiên tiến với CPU 

mạnh, GPU với màn hình cảm ứng có độ phân giải cao, đồng thời cho phép truy cập dữ 

liệu tốc độ cao thông qua WiFi hoặc băng thông di động rộng. Những sự tiến bộ của các 

phần mềm hiện tại đã thực sự giải phóng khả năng tiềm tàng của các thiết bị di động. 

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 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. Trong phần này tác giả tập trung nghiên cứu và trình 

bày một số kỹ thuật tối ưu và kiểm thử hiệu năng để tối ưu hóa hiệu năng của các ứng 

dụng di động, nghiên cứu được thực nghiệm trên hệ điều hành Android. Kết quả nghiên 

cứu này là quan trọng để giúp cho các nhà phát triển ứng dụng di động chọn lựa các kỹ 

thuật tối ưu hóa hiệu năng và kiểm thử hiệu năng phù hợp khi phát triển các ứng dụng di 

động bằng ngôn ngữ Java. Việc xem xét áp dụng các kỹ thuật tối ưu mã nguồn, tối ưu 

bộ nhớ sử dụng, đa luồng và đồng bộ hóa cũng như sử dụng Android Native 

Development Kit (NDK) trong thiết kế và lập trình ứng dụng di động được xem như là 
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một phương pháp kiểm thử tĩnh (static) của kiểm thử hiệu năng được áp dụng trong chiến 

lược kiểm thử cho các ứng dụng di động.  

2.1.2. Kiểm thử hiệu năng 

Kiểm thử hiệu năng là việc xác định khả năng đáp ứng thời gian (response time), khả 

năng đáp ứng thông lượng (throughput), độ tin cậy, khả dụng và khả năng mở rộng của 

ứng dụng. Kiểm thử hiệu năng là một phần quan trọng trong toàn bộ quá trình kiểm thử 

ứng dụng di động, tiêu chuẩn đo lường hiệu năng của các ứng dụng di động dựa trên các 

yếu tố [91]:  

o Thời gian – thời gian đáp ứng hành động của người dùng, người dùng có xu hướng 

ít kiên nhẫn. 

o Pin - nguồn cung cấp cho di động: đây là yếu tố rất quan trọng,  

o Băng thông mạng 

o Bộ nhớ và CPU 

o Và binary size- thời gian nạp ứng dụng, sử dụng bộ nhớ, thời gian tải và cài đặt 

ứng dụng 

Người dùng di động ngày càng trở nên khó tính và luôn mong đợi các ứng dụng di 

động phải thực hiện như máy tính PC. Theo [86], 71% người dùng di động kỳ vọng việc 

mở ứng dụng web trên di động nhanh như trên PC của họ, 5 giây là khoảng thời gian cho 

phép mở một ứng dụng hoặc website trên di động; 74% người dùng di động sẽ từ bỏ 

hoặc thoát ứng dụng, website nếu thời gian đáp ứng quá 5 giây và 1/3 trong số đó sẽ 

chuyển sang sử dụng ứng dụng của đối thủ cạnh tranh. Việc thiết kế và thực hiện kiểm 

thử hiệu năng là một nhiệm vụ khá khó khăn, thiết lập môi trường thử nghiệm hiệu năng 

tương tự như môi trường sản xuất sản phẩm luôn luôn là một sự khởi đầu và đòi hỏi khắc 

khe nhất của hoạt động này. Nó đòi hỏi sự tham gia của tất cả các bên liên quan của ứng 

dụng được phát triển, đội ngũ kỹ sư có tay nghề cao, thiết lập cơ sở hạ tầng lớn, v.v. Tuy 

nhiên, do kiến trúc phức tạp, các ứng dụng di động rất khó kiểm thử, việc kiểm thử các 

loại ứng dụng khác nhau (web, native, hybrid) trên các nền tảng khác nhau (iOS, Android, 

Windows …) và các mạng di động khác nhau (Wifi, 2G, 3G, 4G…) cũng là một thách 

thức lớn. 

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

Các thiết bị di động hiện nay là một trong những thị trường lớn cho các công ty phần 

mềm nhưng cũng là thách thức lớn trong vấn đề kiểm thử phần mềm trên các thiết bị di 

động: 

o Sự phân tán: ứng dụng di động chạy trên nhiều loại thiết bị, phiên bản hệ điều 

hành, nhà sản xuất và giao diện người sử dụng khác nhau. 

http://www.vntesters.com/kiem-thu-di-dong/
http://www.vntesters.com/kiem-thu-di-dong/
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o Mạng đi động: hiệu năng của các mạng đi động là khác nhau và nó ảnh hưởng đến 

trải nghiệm người dùng một cách mạnh mẽ. 

o Tính tiện dụng: một thiết kế giao diện người dùng thông minh là cần thiết trong 

việc tạo ra các ứng dụng để mọi người có thể sử dụng một cách trực quan hơn. 

o Công cụ: các công cụ kiểm thử trên thiết bị di động rất hạn chế so với công cụ 

kiểm thử trên các ứng dụng truyền thống. 

o Các thách thức khác cũng đã được trình bày ở mục 1.5 của Chương 1. 

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): Kiểm thử tĩnh là hình thức kiểm tra 

chương trình thông qua hoạt động xem xét (review) hoặc thanh tra (inspection) mã 

nguồn, bản phân tích và thiết kế, kiến trúc của hệ thống. Với kiểm thử tĩnh thì các 

lỗi được phát hiện ở phương pháp kiểm thử này đôi khi rất quan trọng so với các 

kiểm thử tự động như phát hiện các sai sót trong thiết kế, vấn đề tối ưu trong thiết 

kế và viết mã… Việc xem xét mã nguồn, thanh tra mã nguồn để tối ưu hóa chương 

trình, phát hiện lỗi v.v, tối ưu hóa cho ứng dụng tạo ra cũng được xem là một 

phương pháp của kiểm thử hiệu năng. 

o Xem xét và tối ưu kiến trúc (kiểm thử tĩnh): Việc xem xét và tối ưu mã nguồn được 

thực hiện tại giai đoạn lập trình, giai đoạn xem xét và tối ưu kiến trúc sẽ được thực 

hiện ở giai đoạn thiết kế kiến trúc và cả thiết kế chi tiết. Đây là giai đoạn khá quan 

trọng, hoạt động kiểm thử chỉ thực hiện bằng các phương pháp review và 

inspection. Với giai đoạn thiết kế và kiến trúc thì hoạt động thanh tra là cần thiết 

để đảm bảo có được một thiết kế tốt, có chất lượng. Bên cạnh việc thiết kế các 

thành phần, chức năng của ứng dụng thì việc quan tâm kiểm tra các thiết kế có đáp 

ứng được các thuộc tính chất lượng của sản phẩm: tốc độ, thời gian đáp ứng, sử 

dụng bộ nhớ, tính tiết kiệm, tiện nghi, khả năng nâng cấp, bảo trì ứng dụng. 

o Kiểm thử khả năng chịu tải: Mục đích của kiểm thử khả năng chịu tải là để xác 

định xem các ứng dụng có thể duy trì số lượng yêu cầu của người sử dụng với thời 

gian đáp ứng chấp nhận được. Mục đích của thử nghiệm là hướng tiêu chuẩn tải 

trọng tối đa cho phép số người sử dụng đồng thời của một ứng dụng có thể duy trì 

được trước khi hệ thống bị lỗi.  Ở phía máy chủ (đối với ứng dụng web hoặc 

hybrid): cần phải hiểu sự khác biệt về thời gian đáp ứng, tải các gói tin, sự chậm 

trễ trong việc cung cấp các tin nhắn, ứng dụng bị treo, v.v. Về phía máy khách: 

cần phải giải quyết sự khác biệt thông thường của hành vi ứng dụng trên các nền 

tảng khác nhau và các thiết bị cầm tay, bộ nhớ và sử dụng CPU, vấn đề tốc độ tải 

và pin. 
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2.1.2.3. Các thực nghiệm kiểm thử chịu tải cho ứng dụng di động [86, 131] 

Ghi lại các kịch bản ứng dụng native: Kỹ sư kiểm thử cần một thiết bị thật hoặc giả 

lập để ghi lại các hành động của người sử dụng cho một ứng dụng trên điện thoại di động 

native. Để ghi lại hành động của người sử dụng cho việc thực hiện kiểm thử hiệu suất 

lưu lượng mạng cần phải được ngăn chặn từ thiết bị di động hoặc trình giả lập. Từ đó, 

cần một số thiết bị để ghi lại lưu lượng truy cập thiết bị di động hoặc trình giả lập phải 

được kết nối với internet như một điện thoại di động hoặc trình giả lập. Thiết bị ghi lại 

lưu lượng truy cập từ mạng 3G hay 4G là không thể nếu thiết bị ghi này đang chạy trên 

mạng nội bộ phía sau tường lửa. Vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách cấu hình 

thiết bị di động để ghi lại hành động người dùng thông qua proxy. 

Ghi lại các kịch bản ứng dụng Web di động: Việc ghi lại hành động của người dùng 

từ một ứng dụng web di động tương tự như ứng dụng web trên PC đều dùng công nghệ 

tương tự. Các trình duyệt web máy tính để bàn có thể được dùng để ghi lại các hành động 

người dùng trên web di động cho đơn giản. Và điều này buộc phải chỉnh sửa yêu cầu 

người dùng để đánh lừa máy chủ rằng các yêu cầu này đến từ di động chứ không phải từ 

máy để bàn. Để làm điều này cần phải xây dựng một plug-in cho trình duyệt làm thay 

đổi tác tử người dùng để cho phần mềm kiểm thử hiểu rằng các yêu cầu được đến từ thiết 

bị di động; các trình duyệt phải hỗ trợ HTML5. 

Ghi lại các kịch bản cho ứng dụng Hydrid: Mô phỏng mô hình khối lượng công 

việc thích hợp là chìa khóa để đạt được kết quả mong muốn của hoạt động này. Chúng 

ta cần phải phân phối các hành động của người sử dụng, sử dụng băng thông mạng và 

thời gian kiểm tra đúng cách để đạt được kết quả mong muốn, từ người dùng khác nhau 

sử dụng các kết nối internet khác nhau (ví dụ như Wifi, 3G và 4G), do đó mô phỏng tất 

cả trong số họ là bắt buộc đối với hoạt động kiểm thử hiệu năng thành công. Tất cả các 

công cụ kiểm thử hiệu năng ứng dụng di động hiện đại cung cấp tất cả các kết nối mạng 

thế giới thực trong khi thực hiện thử nghiệm. 

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

Phương pháp phát triển Agile hiện nay đang được các nhà sản xuất phần mềm vận 

dụng khá hiệu quả trong việc tổ chức, quản lý và vận hành để sản xuất ra các sản phẩm 

chất lượng, hiệu năng cao, đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng. Bởi lẽ, phương pháp 

Agile cho phép sự liên kết, cộng tác trực tiếp giữa nhóm phát triển sản phẩm và khách 

hàng/ người đưa ra yêu cầu cho sản phẩm. Chính vì điều này, người kiểm thử, nhóm phát 

triển phải thực hiện việc kiểm thử từ những giai đoạn khởi đầu của dự án, từ việc xem 

xét yêu cầu, xem xét kiến trúc thiết kế, phân tích mã nguồn, kiểm thử đơn vị và cùng với 
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người đại diện khách hàng/ người sử dụng sản phẩm kiểm thử chấp nhận và xuất xưởng 

sớm từng phần của dự án. 

Để tạo hiệu quả cao trong kiểm thử hiệu năng cho các sản phẩm di động, cần thực 

hiện theo quá trình lặp sau (quá trình này sẽ được lặp lại để hoàn thiện sản phẩm): 

o Xác định các yêu cầu nghiệp vụ cho hiệu năng của ứng dụng, ưu tiên cho giai đoạn 

kế hoạch dự án và phân bổ nguồn lực, thu thập các yêu cầu chi tiết trước khi phát 

triển sản phẩm/ ứng dụng. 

o Đánh giá kiến trúc, thiết kế và an ninh, xác định các lĩnh vực này sẽ ảnh hưởng 

đến hiệu năng của sản phẩm và chất lượng tổng thể như thế nào. 

o Bắt đầu sớm công việc kiểm thử hiệu năng và thực hiện kiểm thử liên tục như là 

một phần của qui trình phát triển linh hoạt. Với phương pháp phát triển Agile, cần 

phải thực hiện kiểm thử hiệu năng ngay từ những thành phần đầu tiên được xây 

dựng trong suốt giai đoạn chạy nước rút (sprint) đầu tiên của qui trình trước khi 

các thành khác được hoàn thiện. Trong giai đoạn này, các kỹ sư phát triển cũng có 

thể thực hiện các kiểm thử hiệu năng đơn vị (performance unit tests) để xác định 

các vấn đề về hiệu năng ở trong mã nguồn. 

o Kết hợp việc kiểm thử với quản lý thay đổi, quản lý cấu hình và kiểm soát phiên 

bản để ghi nhận sự thay đổi, nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc kiểm thử. 

o Thực thi kiểm thử hiệu năng: 

- Chuyển yêu cầu của người dùng thành mục tiêu của kiểm thử tải (load testing): 

hiểu biết về các hành vi của người sử dụng và ứng dụng được kiểm thử. Một 

đánh giá toàn diện yêu cầu người dùng trước khi kiểm thử tải có thể giúp cung 

cấp các điều kiện và mục tiêu kiểm thử thực tế hơn. 

- Tạo các kịch bản người dùng ảo: chụp lại các qui trình nghiệp vụ trong kịch 

bản thử nghiệm. 

- Xác định và cấu hình hành vi người dùng. 

- Tạo kịch bản thử tải, thử áp lực. 

- Hiểu được những ảnh hưởng của mạng trong ứng dụng được kiểm thử. 

- Chạy kịch bản kiểm thử tải và giám sát hiệu suất. 

- Phân tích kết quả. 

o Chuyển giao cho việc sản xuất, quản lý phát hành/ triển khai khi các kịch bản kiểm 

thử hiệu năng được đánh giá tốt. 
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o Giám sát các ứng dụng và trải nghiệm của người dùng cuối; thực hiện phân tích 

nguyên nhân gốc, có thể kết hợp với các sự kiện, hiệu năng, áp lực, tải, giám sát 

mạng. 

o Kết hợp với quản lý ứng dụng và quản lý thay đổi, ưu tiên các yêu cầu mới và 

kiểm thử hiệu năng. 

o Sử dụng các phân tích tĩnh/ phân tích động cho phân tích chất lượng phần mềm, 

đo lường và phân tích bảo mật. Công việc này cần được thực hiện lặp lại trong 

suốt quá trình phát triển. 

o Các dữ liệu sản xuất sản phẩm cần được lưu lại cho việc kiểm thử lại khi ứng dụng 

thay đổi hay chỉnh sửa, điều này hỗ trợ cho việc lập kế hoạch trong tương lai. 

 

Hình 2.1 Qui trình thực hiện kiểm thử hiệu năng 

o Các kênh dữ liệu kiểm thử hiệu năng được thu thập lại phục vụ cho công tác phát 

triển và, kiểm thử được xem như và đầu vào cho quá trình cải tiến và thẩm định 

ứng dụng được thực hiện như thế nào trong sản xuất sản phẩm. 

o Ưu tiên cho các yêu cầu mới và yêu cầu lặp lại để cho các dự án mới như là một 

phần của hồ sơ dự án, để giúp phân bổ nguồn lực, đánh giá kiểm thử hiệu năng 

một cách phù hợp và các độ đo khác.  
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Với các yếu tố trên cần phải được thực hiện lặp lại trong qui trình phát triển linh hoạt, 

có thể rút gọn lại thành qui trình kiểm thử 5 bước như Hình 2.1. 

2.1.2.5. Công cụ kiểm thử hiệu năng 

Với sự đa dạng về nền tảng di động, sự phức tạp của ứng dụng, trải nghiệm của người 

dùng, bên cạnh kiểm thử tĩnh, chúng ta cần thực hiệu có hiệu quả kiểm thử tự động cho 

các ứng dụng, đặc biệt là kiểm thử hiệu năng. Các công cụ kiểm thử hiệu năng hiện nay 

là có phí và miễn phí, tùy vào thực tế yêu cầu cũng như chiến lược thực hiện kiểm thử 

mà nhà phát triển hay người kiểm thử lựa chọn các công cụ phù hợp. Một số công cụ 

kiểm thử hiệu năng phổ biến có phí và miễn phí: 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 

Việc xem xét và tinh chỉnh mã nguồn là thay đổi mã nguồn đã chạy theo hướng hiệu 

quả hơn. Công việc này có thể thực hiện ở phạm vi hẹp như liên quan đến một chương 

trình con, một tiến trình hay một đoạn mã nguồn. Việc tinh chỉnh mã nguồn không liên 

quan đến việc thay đổi thiết kế ở phạm vi rộng nhưng có thể góp phần cải thiện hiệu 

năng cho từng phần trong thiết kế tổng quát. Các kỹ thuật tinh chỉnh mã nguồn:  

o Tinh chỉnh các biểu thức logic: Không kiểm tra khi đã biết kết quả rồi; Sắp xếp 

thứ tự các phép kiểm tra theo tần suất xảy ra kết quả đúng, ví dụ: 

Select inputCharacter 

 Case "+", "=" 

  ProcessMathSymbol(inputCharacter) 

 Case "0" To "9" 

  ProcessDigit (inputCharacter) 

 Case ",", "."m ":", ";", "!", "?" 

  ProcessPunctuation(inputCharacter) 

 Case " " 

  ProcessSpace(inputCharacter) 

 Case "A" to "Z"; 

  ProcessAlpha(inputCharacter) 

 Case else 

  processErr(inputCharacter) 

End select 
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Chuyển các lệnh switch thành lệnh if –then –else thì tốc độ sẽ được cải thiện đáng kể 

[78] (xem Bảng 2.1): 

Bảng 2.1. So sánh thời gian thực hiện sau tinh chỉnh mã nguồn 

Ngôn ngữ 

Thời gian 

bình thường 

Thời gian 

sau tối ưu 

Tiết 

kiệm 

C# 0.63 0.33 48% 

Java 0.922 0.46 50% 

Visual Basic 1.36 1 26% 

 

o Tinh chỉnh các vòng lặp: loại bỏ bớt các điều kiện bên trong vòng lặp, nếu vòng 

lặp lồng nhau cần đặt vòng lặp xử lý nhiều công việc hơn ở bên trong; sử dụng các 

kỹ thuật ghép vòng lặp hoặc giảm thiểu các phép tính toán bên trong vòng lặp. 

o Tinh chỉnh việc biến đổi dữ liệu: sử dụng các kiểu dữ liệu có kích thước nhỏ, sử 

dụng mảng có số chiều nhỏ nhất nếu có thể; mang các phép toán trên mảng ra 

ngoài vòng lặp, sử dụng chỉ số phụ, biến trung gian nếu có thể. 

o Tinh chỉnh các biểu thức: thay thế các phép nhân bằng các phép cộng; phép lũy 

thừa bằng phép nhân; thay thế việc tính hàm lượng giác bằng các hàm có sẵn; thay 

thế các phép nhân đôi/ chia đôi số nguyên bằng phép bitwise.  

2.1.3.2. Sử dụng bộ nhớ hiệu quả 

Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) là một nguồn tài nguyên có giá trị trong bất kỳ 

môi trường phát triển phần mềm, nhưng nó thậm chí còn giá trị hơn một hệ điều hành di 

động, nơi bộ nhớ vật lý thường được hạn chế. Để tăng hiệu suất chương trình sử dụng 

chúng ta nên quản lý và cấp phát bộ nhớ một cách hiệu quả. 

o Sử dụng dịch vụ một cách hợp lý: Nếu ứng dụng cần một dịch vụ (service) để thực 

hiện công việc nền, không nên giữ cho nó chạy trừ khi nó đang thực hiện một công 

việc. Khi bắt đầu chạy một service thì hệ thống luôn luôn chỉ biết giữ quá trình 

hoạt động khi cho rằng dịch vụ đang hoạt động. Điều này dẫn đến việc trưng dụng 

bộ nhớ RAM làm giảm số lượng của quá trình lưu trữ hệ thống trong bộ nhớ cache 

LRU, làm ứng dụng chuyển đổi kém hiệu quả hơn, cần sử dụng một IntentService 

được kết thúc bởi chính nó ngay sau khi hoàn thành công việc xử lý.  

o Giải phóng bộ nhớ khi giao diện người dùng được điều hướng: Khi người dùng 

điều hướng đến các ứng dụng khác nhau và giao diện ứng dụng không còn nhìn 

thấy, chúng ta nên giải phóng bất kỳ nguồn tài nguyên được sử dụng bởi giao diện 

của ứng dụng điều này có thể làm tăng đáng kể khả năng của hệ thống trong quá 

trình lưu trữ, trong đó có tác động trực tiếp đến chất lượng trải nghiệm của người 

dùng. 
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o Giải phóng khi bộ nhớ tràn: Trong bất kỳ giai đoạn nào vòng đời ứng dụng, lời 

gọi onTrimMemory() cũng thông báo cho chúng ta biết khi bộ nhớ điện thoại ở 

mức thấp, nên xử lý giải phóng tài nguyên dựa trên các mức độ mà lời gọi hàm 

onTrimMemory() cung cấp: TRIM_MEMORY_RUNNING_MODERATE.  

- Ứng dụng đang chạy nhưng bộ nhớ thiết bị đang ở mức thấp vì vậy hệ thống 

sẽ loại bỏ các tiến trình trong bộ nhớ cache LRU: 

TRIM_MEMORY_RUNNING_LOW  

- Ứng dụng đang chạy nhưng thiết bị chạy rất chậm vì vậy nên giải phóng mọi 

tài nguyên không sử dụng để cải thiện hiệu năng hệ thống: 

TRIM_MEMORY_RUNNING_CRITICAL 

- Ứng dụng đang chạy nhưng hệ thống đã loại bỏ hầu hết các quá trình trong bộ 

nhớ cache LRU vì vậy nên giải phóng mọi nguồn tài nguyên không quan trọng 

và nếu hệ thống không đủ lượng RAM cần thiết hoạt động thì nó sẽ xóa tất cả 

bộ nhớ cache LRU. 

o Kiểm tra dung lượng bộ nhớ: Mỗi thiết bị Android có số lượng RAM khác nhau 

trong hệ thống và do đó cung cấp một không gian lưu trữ khác nhau cho mỗi ứng 

dụng. Có thể gọi hàm getMemoryClass() để có thể ước tính dung lượng mà ứng 

dụng đó cần. Nếu ứng dụng đó trưng dụng nhiều hơn dung lượng có sẵn hệ thống 

sẽ thông báo OutOfMemoryError. Trong những tình huống đặc biệt có thể yêu cầu 

kích thước bộ nhớ heap lớn hơn bằng cách thiết lập trong tag <application> 

largeHeap với giá trị “True” và khi đó sẽ gọi hàm getLargeMemoryClass(). Bằng 

cách sử dụng thêm bộ nhớ sẽ càng ngày càng làm giảm hiệu suất chương trình vì 

thu gom rác sẽ mất nhiều thời gian. 

o Hạn chế việc sử dụng thư viện bên ngoài: Mã thư viện bên ngoài thường không 

được viết cho môi trường di động và không hiệu quả khi được sử dụng trên thiết 

bị di động. Thiết kế để sử dụng trên Android có thể cũng gây nguy hiểm bởi vì 

mỗi thư viện có thể làm những việc khác nhau, cần phải cẩn thận việc sử dụng thư 

viện chia sẻ cho một hoặc hai tính năng ra hàng chục thứ khác nó, điều này sẽ tạo 

ra một lượng lớn các chi phí mà chúng ta không sử dụng. 

2.1.3.3. Đa luồng và đồng bộ hóa 

Tốc độ và hiệu quả của các tiến trình thực thi trong một thời gian dài, hoạt động dữ 

liệu chuyên sâu sẽ được cải thiện khi chia nó thành các tiến trình thực thi nhỏ chạy song 

song. Trên các thiết bị có nhiều CPU, hoặc CPU đa nhân hay CPU hỗ trợ siêu phân luồng, 

các luồng sẽ thực sự hoạt động song song tại cùng một thời điểm. Như vậy nếu các luồng 

này cùng truy xuất đến một biến dữ liệu hoặc một phương thức điều này có thể gây đến 

việc sai lệch dữ liệu. Việc sắp xếp thứ tự các luồng truy xuất đối tượng thật sự rất cần 



 

 43 

thiết, đồng bộ hóa chính là việc sắp xếp thứ tự các luồng (thread) khi truy xuất vào đối 

tượng giúp cải thiện cũng như tối ưu hóa hiệu năng của chương trình. 

Để tự động chạy các tác vụ sẵn có, hoặc cho phép nhiều tác vụ chạy cùng một lúc cần 

phải cung cấp bộ quản lý luồng. Điều này sử dụng thực thể của lớp ThreadPoolExecutor, 

chạy các tác vụ từ hàng đợi. Một thread pool có thể chạy song song hoạt động của một 

tác vụ. Kèm theo đó các biến có thể được truy cập bởi nhiều luồng trong khối đồng bộ. 

Khi hai hay nhiều hơn một thread muốn truy cập vào tài nguyên được chia sẻ chúng cần 

một cách thức để đảm bảo rằng nguồn tài nguyên sẽ được sử dụng duy nhất bởi một 

thread tại một thời điểm gọi là Synchronization. Nếu một thread cập nhật đối tượng được 

chia sẻ và một thread khác cũng cố gắng cập nhật đối tượng đó thì hành động cập nhật 

đối tượng đó không được rõ ràng. Đôi lúc chương trình sẽ đưa ra các kết quả không thực 

sự chính xác. Cách thực thi đồng bộ là sử dụng các monitor trong Java. Mỗi đối tượng 

sẽ có một monitor và một monitor lock (intrinsic lock). Monitor đảm bảo rằng monitor 

lock của đối tượng của nó được nắm giữ bởi một thread duy nhất tại mỗi thời điểm. Do 

đó các monitor và monitor lock được sử dụng để ngăn chặn việc nhiều thread cùng nắm 

giữ nó. Nếu một operation yêu cầu thread thực thi nắm giữ một lock thì thread đó phải 

nắm giữ được khóa trước khi bắt đầu thực thi. Nếu các thread khác cố gắng một operation 

yêu cầu khóa thì sẽ bị block cho đến khi thread đầu tiên giải phóng [49]. 

2.1.3.4. Tối ưu hóa mã nguồn sử dụng JNI 

JNI định nghĩa hai cấu trúc dữ liệu quan trọng “javaVM” và “JNIEnV”. Cả hai chủ 

yếu là con trỏ để trỏ đến các chức năng trong bảng. Các JavaVM cung cấp giao diện 

chức năng cho phép tạo lập và hủy bỏ JavaVM. Các JniEnV cung cấp hầu hết các chức 

năng của JNI.  Để truy cập trường đối tượng từ native code, thực hiện như sau [49]: 

o Lấy được tham chiếu đối tượng của các lớp với FindClass. 

o Lấy được các trường ID của các lớp với GetFieldID. 

o Lấy được nội dung của các trường với GetIntField. 

Tương tự như vậy, để gọi một phương thức ta cần đầu tiên tham chiếu được đến đối 

tượng lớp và lấy được ID. Các ID trỏ đến cấu trúc dữ liệu và việc tìm kiếm phải mất thời 

gian so sánh các chuỗi, tuy nhiên một khi đã thiết lập được lời gọi chức năng thì sẽ rất 

nhanh chóng. Phương thức trong JNIEnV: 

void CallVoidMethod (jobject obj, jmethodID,); 

- //dùng gọi một phương thức trên Java 
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2.1.3.5. Thực nghiệm kiểm thử hiệu năng 

Tác giả tập trung nghiên cứu kỹ thuật tối ưu và kiểm thử hiệu năng cho việc phát triển 

ứng dụng di động bằng ngôn ngữ Java trên cơ sở thực hiện qua ứng dụng native Lịch 

vạn niên. Thực nghiệm được thực hiện bởi 2 phương pháp: kiểm thử tĩnh và kiểm thử 

động. Kiểm thử hiệu năng tĩnh theo 4 nhóm kỹ thuật đã trình bày ở phần 2.1.3, kết quả 

của việc kiểm thử tĩnh được minh chứng qua việc áp dụng phương pháp kiểm thử động 

để đánh giá và so sánh hiệu năng của ứng dụng so với sản phẩm cùng loại khác được thể 

hiện ở trong mục này. Một số kịch bản chung cho kiểm thử hiệu năng các ứng dụng di 

động: 

o Xác định xem ứng dụng có thực hiện theo đúng yêu cầu trong điều kiện tải khác 

nhau 

o Xác định xem vùng phủ sóng mạng hiện tại có khả năng hỗ trợ các ứng dụng vào 

giờ cao điểm, mức độ sử dụng trung bình và tối thiểu. 

o Xác định xem các thiết lập cấu hình client-server hiện tại có cung cấp các yêu cầu 

đảm bảo ở mức tối ưu hiệu năng. 

o Xác định cơ sở hạ tầng và mạng có bị thắt cổ chai không. 

o Xác định thời gian đáp ứng của ứng dụng có được thiết kế theo đúng yêu cầu. 

o Đánh giá sản phẩm hoặc phần cứng để xác định xem nó có thể xử lý khối lượng 

tải dự kiến. 

o Đánh giá xem tuổi thọ pin có thể hỗ trợ các ứng dụng để thực hiện theo khối lượng 

tải dự kiến. 

o Xác nhận hiệu suất ứng dụng khi mạng được thay đổi để WIFI từ 2G/3G hoặc 

ngược lại. 

o Xác nhận hiệu suất ứng dụng khi mạng được thay đổi để WIFI từ 2G/3G hoặc 

ngược lại. 

o Xác nhận hiệu suất mạng trong khi di chuyển xung quanh với các thiết bị. 

Do ứng dụng thuộc loại native nên việc kiểm thử hiệu năng chỉ có thể xem xét áp 

dụng kiểm thử thời gian kích hoạt ứng dụng (load), sử dụng bộ nhớ, CPU. Và việc kiểm 

thử đánh giá hiệu năng thông qua kiểm thử trên các dòng hệ điều hành khác nhau, thiết 

bị khác nhau với các cấu hình khác nhau để so sánh thời gian đáp ứng, sử dụng tài nguyên 

của hệ thống. Trong thử nghiệm, tác giả luôn làm xác minh, cho dù đó là kiểm tra dữ 

liệu, lỗi, v.v. Và điều này song hành cùng thử nghiệm hiệu suất thiết bị di động cục bộ 

và các công cụ tác giả sử dụng. Đôi khi, kết quả đạt được là khác nhau từ các công cụ 

khác nhau. Kết quả thử nghiệm trên 2 điện thoại tương đồng nhau, dùng Quadrant của 

Aurora Softworks để kiểm thử (Hình 2.2): 
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Thiết bị 1 

Device: HTC One S; Dimensions: 130.9x65x7.8mm; Weight: 119.5g 

CPU: Max freq.: 1512MHz, Cores: 2 

Memory: 684MB 

Battery: type: Li-Po, capacity: 1650mAh 

Thiết bị 2 

Device: Samsung Galaxy Nexus; Dimensions: 135.5x69.9x8.9mm; Weight: 135g 

CPU: Cortex-A9.: 1650MHz, Cores: 2 

Memory: 695MB 

Battery: type: Li-lon, capacity: 1750mAh 

 

Hình 2.2 kết quả kiểm tra từ Quadrant cho từng thiết bị 

So sánh cấu hình và hiệu năng của 02 thiết bị HTC và Samsung. Kết quả như Hình 

2.3 bên dưới. 

 

Hình 2.3. So sánh hiệu năng của 2 thiết bị 
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Kết quả kiểm thử thời gian kích hoạt ứng dụng Lịch vạn niên và thực hiện một thao 

tác nào đó của ứng dụng để kiểm thử tải (load) và thời gian đáp ứng của trải nghiệm 

người dùng được mô tả trong Bảng 2.2. 

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 

 

Kết quả kiểm thử thời gian kích hoạt ứng dụng Lịch vạn niên và thực hiện một số thao 

tác của ứng dụng để kiểm thử tải và thời gian đáp ứng của trải nghiệm người dùng trên 

thiết bị thực đã được công bố tại kỷ yếu hội nghị FAIR 2014 ở Thái Nguyên [CT 1]. 

2.2. Phân tích và tối ưu mã nguồn dựa trên PMD và Android lint 

2.2.1. Đặt vấn đề 

Việc phân tích, thanh tra và xem xét mã nguồn là các kỹ thuật kiểm thử tĩnh nhằm 

nâng cao chất lượng phần mềm, tăng độ tin cậy cho ứng dụng. Các kỹ thuật này đã được 

Fagan đề xuất vào năm 1976 [35], và được trình bày bởi nhiều nghiên cứu khác kể từ đó. 

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 [35, 2, 3]. 

Thực tế chứng minh rằng, chi phí cho sửa 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. Các kỹ thuật tối ưu hóa mã nguồn cho ứng dụng di động Android 

thường được sử dụng như tối ưu hóa xử lý: sử dụng phép dịch bit, sử dụng biến trung 

gian, loại bỏ phép tính thừa, xử lý vòng lặp, sử dụng lại đối tượng, tái cấu trúc mã nguồn 

để nâng cao hiệu năng cho ứng dụng đã được trình bày ở mục 2.1. Các kỹ thuật phân 

tích và tối ưu mã nguồn trước đây thường được thực hiện bằng tay, nhưng với sự phát 

triển và yêu cầu hiện tại đã được tự động hóa và hỗ trợ bởi rất nhiều công cụ [127, 42], 

nhằm giúp giảm gánh nặng và tăng năng suất cho các lập trình viên.  
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2.2.2. Sử dụng luật phân tích mã nguồn 

Theo [13, 53] mỗi luật sẽ tác động lên các thành phần khác nhau của mã nguồn. Các 

thành phần này là kết quả của việc phân tích mã nguồn ban đầu thành cây cú pháp trừu 

tượng AST đối với Java và cây DOM đối với xml. Do vậy, chúng ta sẽ áp dụng chiến 

lược sau vào việc phát hiện các thành phần tiềm năng. 

Bước 1: Với từng tệp mã nguồn Java (*.java) và XML (*.xml) trong dự án, phân tích 

chúng thành một cây cú pháp trừu tượng AST và cây DOM.  

Bước 2: Với mỗi cây cú pháp trừu tượng và cây DOM thu được, tiến hành phân loại 

các thành phần của chúng thành những nhóm có cùng kiểu. Ví dụ, chia chúng thành 

nhóm chứa các phần tử là lời gọi phương thức, nhóm chứa các phần tử là các khai báo 

biến, v.v. 

Bước 3: Với mỗi luật trong tập luật đã được xây dựng, áp dụng vào những thành phần 

mà luật đó tác động lên. Nếu những thành phần đó vi phạm điều kiện mà luật đã đề ra 

thì đó sẽ là những thành phần tiềm năng. 

Bước 4: Với mỗi thành phần tiềm năng phát hiện được, tổng hợp những thông tin cần 

thiết liên quan đến thành phần tiềm năng đó và đưa chúng vào một danh sách. Danh 

sách này sẽ được thông báo lại cho người sử dụng. 

Do tập luật có thể rất phong phú, hơn nữa việc các luật có nên được áp dụng trong 

một trường hợp cụ thể hay không đôi khi phụ thuộc rất nhiều vào ngữ nghĩa của chương 

trình. Vì vậy, các thành phần tiềm năng cần được liệt kê đầy đủ trong một danh sách để 

người lập trình quyết định sẽ áp dụng hoặc không áp dụng luật nào vào mã nguồn của 

mình. 

2.2.3. Sử dụng luật thay đổi mã nguồn 

Sau khi phân tích mã nguồn và tìm ra những thành phần tiềm ẩn, việc quan trọng tiếp 

theo là thay đổi mã nguồn để đảm bảo không vi phạm luật. Việc đề ra cách thay đổi, sửa 

chữa mã nguồn là một trong những chức năng mà ứng dụng xây dựng cần phải có. Nhưng 

cần phải chú ý rằng, không phải luật nào chúng ta cũng có thể dễ dàng thay đổi, sửa chữa 

mã nguồn, đôi lúc nó phụ thuộc vào ngữ nghĩa chương trình, nên sửa chữa sẽ là trách 

nhiệm của người lập trình. 

Các bước thực hiện sửa chữa mã nguồn: 

Bước 1: Lựa chọn một thành phần tiềm năng trong danh sách phát hiện được để tiến 

hành chỉnh sửa. Thành phần này sẽ chứa đầy đủ thông tin về luật mà nó vi phạm. 

Bước 2: Tiến hành kiểm tra xem thành phần đó có còn vi phạm luật đó nữa hay không 

(áp dụng kỹ thuật phân tích mã nguồn ở trên như cây cú pháp trừu tượng…). Nếu nó 

vẫn vi phạm, tức chưa được sửa chữa, sẽ có hai trường hợp xảy ra: 
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a) Nếu luật đó không phụ thuộc nhiều vào ngữ nghĩa chương trình, một sự thay 

đổi mã nguồn tự động sẽ được đưa ra. 

b) Nếu luật đó phụ thuộc vào ngữ nghĩa chương trình, người lập trình sẽ tự thay 

đổi mã nguồn dựa vào những thông tin chi tiết được cung cấp từ luật. 

Bước 3: Sự thay đổi mã nguồn được áp dụng. 

Các luật tự bản thân nó đề ra việc kiểm tra tính vi phạm, đồng thời cả cách thức sửa 

chữa tính vi phạm. Ứng dụng được xây dựng sẽ đề ra một chiến lược tổng quát giúp cho 

việc sửa chữa mã nguồn trở nên dễ dàng hơn, có thể là tự động, cũng có thể là gợi ý cho 

lập trình viên để sửa chữa vi phạm đó. 

2.2.4. Chiến lược áp dụng luật 

Dựa vào luật phân tích mã nguồn và thay đổi mã nguồn, cách tiếp cận cần thực hiện:  

o Phân loại ngay từ đầu các thành phần của cây cú pháp trừu tượng thành các nhóm 

riêng biệt giúp cho tăng hiệu quả hoạt động của chương trình. Có thể có nhiều luật 

tuy khác nhau nhưng tác động lên các thành phần giống nhau. Khi đó, các luật này 

chỉ việc sử dụng lại các nhóm đã được phân loại từ trước một cách nhanh chóng.  

o Khi việc phân loại diễn ra ngay từ đầu, mỗi phần tử của cây cú pháp trừu tượng sẽ 

chỉ duyệt đúng một lần duy nhất, nhưng nếu việc phân loại chỉ diễn ra khi một luật 

yêu cầu tác động lên một nhóm nào đó thì cứ mỗi lần như vậy, mỗi phần tử của 

cây cú pháp trừu tượng đó lại bị duyệt qua thêm một lần. Rõ ràng cách phân loại 

đã được đề xuất hiệu quả hơn rất nhiều về mặt hiệu năng. 

o Khả năng tương thích với sự mở rộng cao. Khi số lượng tệp mã nguồn Java hay 

số lượng luật tăng lên, chiến lược đã đề xuất vẫn áp dụng theo một cách thức không 

đổi. Đặc biệt, khi số lượng luật càng lớn, khả năng số lượng các thành phần của 

cây cú pháp trừu tượng được sử dụng càng lớn. Điều đó đồng nghĩa với việc hiệu 

quả của phân loại sớm càng được bộc lộ. 

o Luôn đảm bảo chắc chắn thành phần tiềm năng vẫn đang vi phạm luật trước khi 

tiến hành chỉnh sửa mã nguồn. 

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

Cơ sở để xây dựng các luật dựa trên [13, 109, 93], các luật trong nghiên cứu này tác 

giả xây dựng có chứa thêm những thông tin hữu ích để sử dụng sau này. Thông tin này 

có thể cung cấp cho người sử dụng một cái nhìn sâu hơn về luật để họ có thể tránh vi 

phạm luật mà không phải nhờ sự hỗ trợ của ứng dụng về sau.  

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

Bảng 2.3: Danh sách các luật đã thực hiện trong phạm vi của luận án 

STT Tên luật Mô tả 

1 
FinalVariable 

Gán cho các biến thuộc tính “final” nếu giá trị của 

nó không thay đổi 

2 FieldShouldBeStatic Các thuộc tính “final” nên là “static” 

3 AlwaysReuseImmutable-

ConstantObjectsForBetter-

MemoryUtilization 

Nên sử dụng các đối tượng bất biết(constant) nếu có 

thể 

4 UnusedVariable Các biến không được sử dụng nên bị loại bỏ 

5 
UncalledPrivateMethod 

Các phương thức “private” không được sử dụng nên 

được loại bỏ 

6 ShouldBeStaticInnerClass Các lớp trong nên sử dụng là tĩnh nếu có thể 

7 AvoidUsingMathClass-

MethodsOnConstant 

Tránh sử dụng các phương thức của lớp “Math” trên 

các hằng số 

8 
ConstantExpression 

Các biểu thức mà giá trị của nó là hằng số nên được 

tính toán luôn 

9 
UseShiftOperators 

Nên sử dụng các phép toán dịch bit thay cho các phép 

toán nhân chia cho lũy thừa của 2 

10 UseShortCircuit-

BooleanOperators 
Sử dụng “||”, “&&” thay cho “|”, “&” 

11 UseStringLength-

CompareEmptyString 

Sử dụng “String.length()” thay cho “String.equal()” 

khi kiểm tra sâu rỗng 

12 
UseStringEqualsIgnoreCase 

Sử dụng “String.equalsIgnoreCase()” thay cho 

“String.equals()” khi so sánh xâu chuỗi nếu có thể 

13 
AvoidUnnecessarySubstring 

Tránh sử dụng “String.substring()” nếu không cần 

thiết 

14 AvoidUsingStringCharAt Tránh sử dụng “String.charAt()” nếu có thể 

15 AvoidConcatenatingString-

UsingPlusOperatorInLoop 

Tránh sử dụng toán tử “+” của lớp “String” để nối 

chuỗi trong vòng lặp 

16 UseSingleQuotesWhen-

ConcatenatingCharacter-

ToString 

Khi nối một ký tự vào một chuỗi, sử dụng dấu nháy 

đơn (kiểu “char”) thay vì dấu nháy kép (kiểu 

“String”) 

17 AvoidUsingStringTokenizer Tránh sử dụng “StringTokenizer” 
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18 

BoxedPrimitiveJust-

CallToString 

Nếu chỉ khởi tạo các đối tuợng từ lớp bao của các 

kiểu dữ liệu nguyên thủy để sử dụng phương thức 

“toString()” thì có thể sử dụng phương thức tính 

“toString()” của những lớp bao đó thay thế 

19 AvoidConstructing-

PrimitiveType 

Tránh khởi tạo các đối tuợng của lớp bao của các 

kiểu dữ liệu nguyên thủy qua toán tử “new” 

20 AvoidInstantiation-

ForGetClass 

Tránh khởi tạo đối tuợng chỉ để gọi phương thức 

“getClass()” 

21 AvoidBooleanArray Tránh sử dụng mảng các phần tử kiểu “bool” 

22 AvoidEmptyLoops Tránh sử dụng các vòng lặp rỗng 

23 AvoidEmptyStaticInitializer Tránh sử dụng khối khởi tạo tính rỗng 

24 AvoidEmptyTryBlocks Tránh sử dụng khối “try” rỗng 

25 AvoidEmptyFinallyBlock Tránh sử dụng khối “finally” rỗng 

26 AvoidEmptyCatchBlocks Tránh sử dụng khối “catch” rỗng 

27 AvoidEmptySynchronized-

Block 
Tránh sử dụng khối “synchronized” rỗng 

28 AvoidEmptyIf Tránh sử dụng câu điều kiện rỗng 

29 
AvoidUnnecessaryIf 

Câu điều kiện luôn hoặc không bao giờ xảy ra nên 

bị loại bỏ 

30 AvoidWriteByteMethod-

InLoop 

Tránh sử dụng “DataOutputStream.writeByte()” 

trong vòng lặp 

31 AvoidReadByteMethod-

InLoop 

Tránh sử dụng “DataInputStream.readByte()” trong 

vòng lặp 

32 AvoidMethodCallsInLoop Tránh gọi các phương thức trong vòng lặp nếu có thể 

33 AvoidObjectInstantiation-

InLoops 
Tránh khởi tạo các đối tuợng trong vòng lặp 

34 PlaceTryCatchOutOfLoop Nên đặt “try/catch” ra bên ngoài vòng lặp nếu có thể 

35 AvoidVectorElementAt-

InsideLoop 
Tránh sử dụng “Vector.elementAt()” trong vòng lặp 

36 EnsureEfficientRemoval-

OfElementsInCollection 

Xóa các phần tử của “Collection” trong vòng lặp một 

cách hiệu quả 

37 EnsureEfficientRemoval-

OfMapEntries 

Xóa các phần tử của “Map” trong vòng lặp một cách 

hiệu quả 

38 EnsureEfficientIteration-

OverMapEntries 
Duyệt qua các phần tử của “Map” một cách hiệu quả 

39 
UseEntrySetInsteadOf-KeySet 

Nên sử dụng “Map.entrySet()” thay cho 

“Map.keySet()” 

40 AvoidPollingLoops Tránh sử dụng “Thread.sleep()” trong vòng lặp 

41 AvoidUsingThreadYield Tránh sử dụng “Thread.yield()” 

42 AvoidCreatingThread-

WithoutRunMethod 

Tránh khởi tạo “Thread” nếu không có đối tuợng 

“implement” phương thức “run” 
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43 AvoidSynchronized-

BlocksInLoop 

Tránh sử dụng các khối “synchronized” trong 

vòng lặp 

44 AvoidSynchronized-

MethodsInLoop 

Tránh sử dụng các phương thức “synchronized” 

trong vòng lặp 

45 AvoidSynchronized-

ModifierInMethod 

Tránh sử dụng “synchronized” đối với một phương 

thức nếu có thể 

46 AvoidLinkedList Tránh sử dụng “LinkedList” nếu có thể 

47 
DefineInitialCapacities 

Nên định truớc kích thuớc ban đầu của một 

“AbstractList” 

48 UseToArrayWithArray-

AsParameter 

Sử dụng “Collection.toArray(Object[])” thay cho 

“Collection.toArray()” 

49 UseDataSourceInstead-

OfDriverManager 

Nên sử dụng “DataSource” thay cho 

“DriverManager” để lấy đối tuợng “Connection” 

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 

Công cụ Plug-in được xây dựng trong nghiên cứu này bao gồm các chức năng sau: 

o Phân tích các đề án ứng dụng Android: Đây là một trong những chức năng chính 

của ứng dụng nhằm thực hiện việc phân tích các dự án chứa mã nguồn Java để tìm 

ra các thành phần tiềm ẩn (potential problems) và thông tin về luật vi phạm. 

o Giải quyết các thành phần tiềm ẩn các vấn đề: cho phép sửa chữa và giải quyết các 

vấn đề tìm ẩn nhằm tối ưu hóa mã nguồn. 

o Xem thông tin các luật: cho phép chọn một thành phần tìm ẩn nào đó để xem các 

thông tin về luật bị vi phạm. 

o Xóa bỏ một thành phần tiềm năng trong danh sách. 

o Bổ sung luật mới: dựa vào kinh nghiệm lập trình của mình, người lập trình có thể 

thêm luật mới vào tập luật. 

2.2.6.2. Mô hình kiến trúc của công cụ 

Dựa vào các đặc tả chức năng đã được nêu trên, ứng dụng sẽ được phân chia thành 

các mô đun con giúp cho việc thiết kế và triển khai trở nên dễ dàng hơn, kiến trúc của 

công cụ plug-in được thể hiện trong Hình 2.4. [114, 8, 14] 

Ứng dụng được phân chia thành 5 mô đun chính: 

o Configuration Loader (bộ nạp cấu hình): nạp và lưu lại cấu hình các luật về tối ưu 

mã nguồn. Các thông tin liên quan khác về các luật về các luật cũng được nạp vào 

trong module này. Cấu hình này phải được nạp trước bất kỳ hoạt động nào của 

ứng dụng, bởi cấu hình này được sử dụng bởi hầu hết các chức năng. 
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o Preprocessor (bộ tiền sử lý): thu thập thông tin hữu ích từ mã nguồn Java, phân 

tích mã nguồn từ các tập tin được lưu trong dự án của Eclipse thành cây cú pháp 

AST, phân loại các thành phần của AST thành các nhóm riêng biệt có cùng kiểu. 

o Analyzer (bộ phân tích): dò tìm các thành phần tiềm ẩn trong mã nguồn Java, lấy 

dữ liệu từ bộ tiền xử lý là các nhóm nốt cùng kiểu và thao tác trên chúng. 

o Display Problem Unit (khối hiển thị thành phần tiềm ẩn): hiển thị các thành phần 

tiềm ẩn được tìm thấy bởi bộ phân tích. Các thông tin về các thành phần này sẽ 

được tổng hợp và hiển thị giúp người sử dụng có cái nhìn trực quan về thực trạng 

mã nguồn chương trình mà mình đang viết. 

o Refactoring Unit (khối tái cấu trúc mã nguồn): cấp cho người sử dụng một công 

cụ hỗ trợ việc thay đổi mã nguồn để giải quyết, loại bỏ các thành phần tiềm ẩn 

giúp cho mã nguồn trở nên tối ưu hơn, và chất lượng hơn. 

 

 
 

Hình 2.4. Biểu đồ luồng dữ liệu giữa các thành phần  
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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. Kết quả thử nghiệm bằng cách cài đặt “Show CPU 

Usage” của Developer Options trong các thiết bị Android để hiện thị CPU đã sử dụng. 

Sau khi cài đặt phần trăm CPU sử dụng trung bình theo thứ tự 01 phút gần nhất/05 phút 

gần nhất/10 phút gần nhất ở góc trên bên phải màn hình điện thoại. Trong quá trình thử 

nghiệm, tác giả thực hiện trên 5 loại ứng dụng khác nhau để so sánh trên cùng thiết bị 

với 02 cấu hình khác nhau, kết quả thể hiện ở Bảng 2.4 cho cấu hình thiết bị tương ứng 

ở Hình 2.5 a) và Bảng 2.5 cho cấu hình thiết bị ở Hình 2.5. b). Giao diện thực hiện phân 

tích và tái cấu trúc mã nguồn như ở Hình 2.6. 

 

Hình 2.5. Cấu hình điện thoại a) Motorola moto X, b) HTC One XL 

 

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 
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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 

 

Qua số liệu của Bảng 2.4 và Bảng 2.5 cho thấy việc áp dụng các kỹ thuật tối ưu mã 

nguồn và tái cấu trúc mã nguồn giúp làm tăng hiệu năng của ứng dụng và thiết bị; tương 

ứng với mỗi ứng dụng mức tỷ lệ sử dụng CPU của ứng dụng là giảm xuống như ứng 

dụng AndyChat giảm 60%, hay Thegot2run giảm 40%, Play Sách 10% ở mốc 10 phút. 

Tuy nhiên, nếu có nhiều ứng dụng được tối ưu và được cài đặt trên thiết bị đó thì kết quả 

tiết kiệm sử dụng năng lượng (pin) sẽ là rất đáng kể và có ý nghĩa. 

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

Ứng dụng Luật Trước khi tối ưu Sau khi tối ưu 

Estate AvoidEmptyIf (luật 28) 0.28/0.22/0.14 0.27/0.19/0.14 

Estate AvoidMethodCallsInLoop 

(luật 32) 

0.34/0.13/0.12 0.08/0.07 /0.10 

Who is 

millionaire 

UseStringLength-

CompareEmptyString (luật 11) 

0.51/0.17/0.08 0.09/0.10 /0.08 

Estate AvoidObjectInstantiation-

InLoops(luật 33) 

0.38/0.12/0.08 0.32/0.11 /0.07 

Book 

management 

ConstantExpression (A 

constant expression can be 

evaluated (luật 8)) 

0.43/0.12/0.08 0.11/0.09 /0.07 

Book 

management 

DefineInitialCapacities (luật 

47) 

0.14/0.09/0.06 0.0 /0.04 /0.05 

Who is 

millionaire 

AvoidSynchronized-

MethodsInLoop (luật 44) 

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) 

Bảng 2.6 cho biết CPU được sử dụng khi mỗi luật được triệu gọi. Tùy thuộc vào các 

luật cụ thể mà tỷ lệ giảm sau 1 phút sử dụng CPU là rất cao, chẳng hạn như 

AvoidMethodCallsInLoop, UseStringLength CompareEmptyString, DefineInitialCa-

pacities, v.v. Tương ứng với từng chương trình, tất cả các luật trong Bảng 2.3 được đưa 

ra để tìm ra các vi phạm của chương trình có thể giúp các lập trình viên tối ưu hóa mã 

nguồn để cải thiện hiệu suất cho các ứng dụng. Hơn nữa, nếu có nhiều hơn một ứng dụng 

được cài đặt được tối ưu hóa, việc giảm mức tiêu thụ pin sẽ đáng kể hơn nhiều. 
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Hình 2.6 thể hiện kết quả minh họa cho 1 luật bị vi phạm của lớp 

ShowlistAuthorActivity.java đó là “Define initial capacities”, thông tin về luật bị vi 

phạm được mô tả lý do và gợi ý dòng lệnh bị vi phạm cũng như chỉ ra câu lệnh thực sự 

trong mã nguồn bị vi phạm (vòng tròn đỏ (2) và (4), bên trái của hình) và phía bên phải 

(vòng tròn (3) và (5) ) sẽ gợi ý phương án chỉnh sửa, kỹ sư phát triển có thể chấp nhận 

việc chỉnh sửa gợi ý hoặc có thể bỏ qua, hoặc tự chỉnh sửa theo yêu cầu. 

 
Hình 2.6. Giao diện thực hiện phân tích và tái cấu trúc mã nguồn 

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 

[57] [85]. Theo IEEE (1990), kiểm thử hộp trắng là “quá trình kiểm thử dựa theo cấu 

trúc bên trong của một hệ thống hay một thành phần phần mềm”. Kết quả của quá trình 

kiểm thử hộp trắng cho chúng ta biết về khả năng các phần mã nguồn của chương trình 

được viết ra liệu có thể được thực thi hay không, tất cả các nhánh có được thực hiện, tất 

cả các luồng điều khiển có diễn ra 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 [57]. Với tất cả các thông tin về độ bao phủ mã nguồn, 

độ bao phủ nhánh, độ bao phủ đường, thông tin lỗi, thông tin các bộ dữ liệu vào giúp 

(

a) 

(

b) 
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phát hiện ra lỗi và thông tin các bộ dữ liệu vào mà chương trình chưa xử lý chặt nhằm 

giúp người lập trình có đủ thông tin để tìm cách sửa lại những phần mã nguồn chưa đúng 

hay chưa hiệu quả, thông qua đó tăng độ chính xác, độ tin cậy cũng như hiệu năng của 

chương trình được viết ra. 

Trong phần này tác giả trình bày một mô hình kiểm thử từng phương thức (method) 

trong mỗi lớp (class) được viết bằng ngôn ngữ Java cho các ứng dụng di động. Mô hình 

kiểm thử này cũng có thể được áp dụng linh hoạt để kiểm thử mã nguồn cho các ngôn 

ngữ lập trình khác và nhiều loại ứng dụng khác nhau. Cụ thể, kết quả sau khi sử dụng 

mô hình kiểm thử này để kiểm thử [57,85]: 

o Bao phủ câu lệnh (Statement Coverage): Trong trường hợp phương thức không 

bao phủ hết thì phải chỉ ra được những phần mã nguồn nào không được bao phủ. 

o Bao phủ nhánh (Branch Coverage): Trong trường hợp tồn tại những nhánh chưa 

được bao phủ thì phải chỉ ra được vị trí của nhánh đó. 

o Bao phủ đường (Path Coverage): Trong trường hợp tồn tại các luồng điều khiển 

không bao giờ được diễn ra trong quá trình phương thức thực thi thì cần chỉ rõ ra 

đó là những đường nào. 

o Thông tin lỗi (Error Information): Nếu trong quá trình thực thi của phương thức 

xuất hiện các lỗi thì phải chỉ ra được vị trí chính xác của lỗi ở đâu, và loại lỗi đó 

là gì. 

o Thông tin các trường hợp bộc lộ lỗi (Fault-revealing): Khi chúng ta truyền vào 

phương thức các bộ dữ liệu (các đối số) đúng nhưng phương thức thực hiện không 

đạt được kết quả kỳ vọng thì phương thức được xem như đã bộc lộ ra các lỗi. Khi 

đó sẽ chỉ ra chính xác vị trị lỗi ở đâu, yêu cầu nào không thỏa mãn để người kiểm 

thử dựa vào chỉnh sửa mã nguồn. 

o Thông tin các trường hợp phương thức chưa xử lý chặt chẽ khiến nó kém khả năng 

chịu lỗi (Less fault-tolerance): Thông tin cho người kiểm thử biết được với những 

bộ dữ liệu nào thì phương thức chưa xử lý được toàn bộ các điều kiện làm cho 

chương trình chạy sai. Người phát triển sẽ dựa vào đó sửa lại những phần phương 

thức chưa bắt các điều kiện chặt chẽ. Khi đó phương thức được viết ra sẽ có tính 

chịu lỗi cao hơn. 

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.  
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Trong đó, CFG là biểu đồ cấu trúc điều khiển của phương thức, dữ liệu kiểm thử được 

sinh tự động thông qua chức năng sinh các dữ liệu kiểm thử, Kết quả kiểm thử là kết quả 

thu được từ bước thực hiện quá trình kiểm thử, hình chữ nhật có góc vuông thể hiện đầu 

vào, đầu ra giữa các bước trong quá trình thực hiện mô hình kiểm thử hộp trắng. Các 

hình chữ nhật có góc khuyên tròn thể hiện các bước chính trong mô hình kiểm thử hộp 

trắng. 

 

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

 

Mô hình kiểm thử gồm các bước chính sau: 

Bước 1. Sinh biểu đồ cấu trúc điều khiển: từ mã nguồn của phương thức sẽ kiểm thử, 

sinh ra một biểu đồ biểu diễn cấu trúc luồng điều khiển của phương thức đó. 

Bước 2. Sinh mô hình các điều kiện: Tạo các điều kiện muốn kiểm tra trước khi bắt 

đầu quá trình thực thi các bộ dữ liệu kiểm thử bắt vết của luồng điều khiển 



 

 58 

(preconditions) và các điều kiện muốn kiểm tra sau khi quá trình thực thi các bộ dữ 

liệu kiểm thử bắt vết của luồng điều khiển kết thúc (postconditions). 

Bước 3. Sinh các bộ dữ liệu kiểm thử: từ khai báo danh sách các tham số của phương 

thức, sinh ra các bộ dữ liệu kiểm thử cho quá trình kiểm thử. 

Bước 4. Thực hiện quá trình kiểm thử: Thực thi các bộ dữ liệu kiểm thử vừa sinh ra 

để bắt dấu vết của luồng điều khiển thực tế diễn ra cùng với các thông tin về lỗi phát 

sinh, các preconditions và postconditions không thỏa mãn trong quá trình chạy các bộ 

dữ liệu. 

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

kết quả chạy các bộ dữ liệu kiểm thử, kết quả các lỗi tìm thấy, và dựa vào biểu đồ cấu 

trúc điều khiển thực hiện phân tích khả năng bao phủ mã nguồn, khả năng bao phủ 

nhánh, khả năng bao phủ đường, thông tin các loại lỗi. Bên cạnh đó, tác giả sẽ sử dụng 

một kỹ thuật (thuật toán) phân loại và lựa chọn các bộ dữ liệu kiểm thử để xác định 

Bộ dữ liệu nào thì phương thức bộc lộ lỗi, các trường hợp bộ dữ kiệu kiểm thử nào 

phương thức chưa xử lý chặt khiến nó kém chịu lỗi. 

2.3.2.2.Biểu đồ cấu trúc điều khiển 

Trong nghiên cứu này tác giả dựa trên những nghiên cứu của Robert Gold [47] về 

biểu đồ cấu trúc điều khiển của các chương trình để định nghĩa biểu đồ cấu trúc điều 

khiển cho mỗi phương thức trong một lớp thể hiện qua ví dụ dưới đây. 

Giả sử có một phương thức sumAbsolute với mã nguồn như trong Hình 2.8 (Các số 

đầu mỗi dòng thể hiện dòng mã nguồn tương ứng trong tệp mã nguồn của lớp chứa nó).  

 

 

Hình 2.8. Mã nguồn phương thức sumAbsolute 
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Khi đó, áp dụng định nghĩa biểu đồ cấu trúc điều khiển theo [47], chúng ta có biểu đồ 

cấu trúc điều khiển của phương thức sumAbsolute như Hình 2.9. Chúng ta thêm vào 

những cạnh của hai nút một nhãn để thể hiện trong trường hợp nào thì luồng điều khiển 

đi qua đó. Ví dụ từ nút “while” nếu kết quả thực thi câu lệnh ở nút “while” bằng “true” 

thì luồng điều khiển tiếp tục đi qua node “sum += a[count]”, ngược lại nếu kết quả ở 

nút “while” bằng “false” thì luồng điều khiển đi qua nút “sum += abs(a[count])” 

 

 

Hình 2.9.  Biểu đồ cấu trúc điều khiển của phương thức sumAbsolute 

 

Trên mỗi nút của biểu đồ cấu trúc điều khiển đã chứa mã nguồn câu lệnh tương ứng 

của phương thức. Việc thực hiện thông dịch mã nguồn từng câu lệnh này bắt đầu từ nút 

START để tìm kết quả sau khi thông dịch. Kết quả đó sẽ có giá trị bằng một trong số các 

nhãn được gán cho các cạnh giữa nút vừa được thông dịch với các nút con của nó (tập 

các nút con của nút đó chính là postset của nó). Khi đó có thể chọn nút con tiếp theo để 

tiếp tục thông dịch tìm kết quả. Quá trình tiếp diễn cho đến khi bắt gặp nút EXIT . Quá 

trình này có thể xem như việc thông dịch mã nguồn của phương thức để bắt lấy vết của 

luồng điều khiển thực tế diễn ra bên trong, và nếu quá trình thông dịch gặp lỗi thì người 

lập trình sẽ tìm ra chính xác câu lệnh đã phát sinh ra lỗi. 

Để có thể thực hiện được quá trình thông dịch này kỹ sư lập trình cũng cần biết trước 

loại câu lệnh, dòng thứ tự mã nguồn mà từng nốt trong biểu đồ cấu trúc điều khiển biểu 

diễn là gì. Ví dụ, có thể mô hình hóa lại biểu đồ cấu trúc điều khiển của phương thức 

sumAbsolute trong Hình 2.9 (mã nguồn ở Hình 2.8) như Hình 2.10. 
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Trong biểu đồ ở Hình 2.10, số ở mỗi nút thể hiện dòng mã nguồn trong tệp mã nguồn 

Java mà node đó biểu diễn, các hình chữ nhật biểu diễn câu lệnh tuần tự, các hình thoi 

biểu diễn câu lệnh chứa biểu thức điều kiện (if, while, do-while và for), hình ngũ giác 

biểu diễn câu lệnh return. Ngoài ra, kỹ sư phát triển cũng có thể sử dụng một hình nào 

đó để biểu diễn câu lệnh switch. Việc sử dụng hình vẽ nào để biểu diễn các loại câu lệnh 

không phải là vấn đề chính ở đây, mà điều quan trọng cần đạt được đó là việc phân các 

câu lệnh ra thành các loại trước khi bắt đầu quá trình thông dịch bắt vết luồng điều khiển. 

 

Hình 2.10. Mô hình hóa lại biểu đồ cấu trúc điều khiển của phương thức sumAbsolute 

 2.3.2.3.Mô hình các điều kiện 

Mô hình điều kiện chứa các điều kiện cần kiểm tra trước khi bắt đầu thực thi câu lệnh 

đầu tiên (preconditions) của phương thức và các điều kiện cần kiểm tra sau khi thực thi 

câu lệnh cuối cùng của phương thức (postconditions). Preconditions được kiểm tra sau 

khi trình thông dịch nhận được bộ dữ liệu kiểm thử và trước khi trình thông dịch thực 

hiện thông dịch câu lệnh đầu tiên của phương thức. Thông thường việc kiểm tra các 

preconditions này có ý nghĩa để kiểm tra xem dữ liệu kiểm thử đưa vào quá trình kiểm 

thử có thỏa mãn các yêu cầu nào đó mà kỹ sư kiểm thử mong muốn hay không. Việc 

kiểm tra các postconditions này có ý nghĩa xác định xem sau khi toàn bộ các câu lệnh 

của phương thức được thực thi thì một số điều kiện nào đó có thể đạt được hay không. 

Có hai hướng tạo ra mô hình các điều kiện: 

Thứ nhất: Kỹ sư kiểm thử chỉ ra các preconditions và các postconditions mà họ mong 

muốn kiểm tra. Sau khi viết xong phương thức, kỹ sư phát triển chỉ ra các preconditions 

thể hiện các điều kiện cần có trước khi thực thi phương thức và postconditions thể hiện 
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các điều kiện phải đạt được sau khi thực thi phương thức. Sau đó tạo mô hình các điều 

kiện dựa vào những preconditions và postconditions đó. 

Thứ hai: Xây dựng mô hình điều kiện dựa vào việc tìm các biểu thức điều kiện luôn 

đúng. Các điều kiện luôn đúng là các điều kiện trước khi thực thi phương thức hay sau 

khi thực thi xong phương thức thì các điều kiện đó luôn bắt buộc phải thỏa mãn. Trong 

nghiên cứu này tác giả sử dụng kết quả của M. D. Ernst và cộng sự [34]. 

2.3.2.4.Sinh các bộ dữ liệu kiểm thử 

Mỗi phương thức có một danh sách tham số khác nhau. Công việc sinh các bộ dữ liệu 

kiểm thử đồng nghĩa với việc sinh ra các đối số tương ứng để truyền vào danh sách tham 

số của phương thức đó. Ví dụ như một phương thức có danh sách tham số: 

void methodName(int p1, double p2, boolean[] p3,float[] p4) 

Khi đó kỹ sư phát triển cần tạo ra mỗi bộ dữ liệu kiểm thử gồm có: (1) Một giá trị 

nguyên tương ứng với p1; (2) Một giá trị số thực double tương ứng với p2; (3) Một mảng 

các giá trị logic tương ứng với mảng p3; (4) Một mảng các giá trị thực float tương ứng 

với mảng p4. 

Các bộ dữ liệu kiểm thử có thể được sinh ngẫu nhiên hoặc sinh theo các tiêu chí xác 

định. Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng các tiêu chí của N. Tracey và cộng sự [120] 

để sinh các bộ dữ liệu kiểm thử. Trong trường hợp sinh các bộ dữ liệu kiểm thử ngẫu 

nhiên, chúng ta cần một công thức chỉ ra số lượng bộ dữ liệu kiểm thử cần sinh ra là bao 

nhiêu để đảm bảo nếu mã nguồn viết ra với tất cả các câu lệnh, tất cả các nhánh, tất cả 

các đường thực sự có thể được bao phủ thì mô hình của chúng ta cũng phải chỉ ra được 

điều đó. 

Số bộ dữ liệu kiểm thử cần sinh trong trường hợp sinh bộ dữ liệu kiểm thử ngẫu nhiên 

Giả sử phương thức cần kiểm thử có b nút rẽ nhánh (nút rẽ nhánh hiểu là nút có nhiều 

hơn một nút con: if, while, do-while, for, và switch). Gọi tập các nút rẽ nhánh này là B. 

Nếu tất cả các nút rẽ nhánh nối tiếp nhau thì cần sinh một số lượng bộ dữ liệu kiểm thử 

sao cho nó đi qua được tất cả các nhánh của nút có nhiều nhánh nhất. Trường hợp xấu 

nhất, tất cả các nút rẽ nhánh lồng nhau, khi đó số nhánh đường đi của luồng điều khiển 

bằng: 

1 − 𝑏 + ∑ |𝑝𝑜𝑠𝑡(𝑛)|

 

𝑛∈𝐵

 

(Ghi chú: | . | chỉ số phần tử của một tập hợp. Mỗi nhánh đường đi của luồng điều 

khiển hiểu là một đường đi đầy đủ [47] trong biểu đồ cấu trúc điều khiển của phương 

thức) 

(2.1) 
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Gọi số nút trung bình mỗi nhánh đường đi của luồng điều khiển là �̅�. Nếu tồn tại lỗi 

trên tất cả các nút mỗi nhánh đường đi của luồng điều khiển, thì cần ít nhất �̅�  bộ dữ liệu 

khác nhau để phát hiện lỗi trong �̅� nút của mỗi nhánh, vì mỗi khi gặp lỗi phương thức bị 

dừng lại và chúng ta cần lặp lại việc kiểm thử từ đầu với một bộ dữ liệu mới. Như vậy 

cần ít nhất 

�̅� × (1 − 𝑏 + ∑|𝑝𝑜𝑠𝑡(𝑛)|

 

𝑛∈𝐵

) 

để phát hiện được tất cả các lỗi trong tất cả các nhánh đường đi của luồng điều khiển. 

Chúng ta chỉ cần tăng một tỉ lệ số bộ dữ liệu kiểm thử cần sinh theo công thức trên để 

đảm bảo đạt được độ bao phủ. Gọi 𝑘 là hằng số thể hiện tỉ lệ đó, 𝑘 ≥ 1.  

Khi đó số bộ dữ liệu kiểm thử cần sinh theo phương pháp ngẫu nhiên bằng: 

𝑘 × �̅� × (1 − 𝑏 + ∑|𝑝𝑜𝑠𝑡(𝑛)|

 

𝑛∈𝐵

) 

Sử dụng biểu đồ cấu trúc điều khiển chúng ta sẽ tìm được �̅�, 𝑏, 𝐵. 

 2.3.2.5.Thực hiện quá trình kiểm thử 

Với mỗi lần thực hiện kiểm thử với một bộ dữ liệu tác giả thực hiện các bước sau: 

o Khởi tạo bộ dữ liệu kiểm thử trong trình thông dịch. 

o Kiểm tra các preconditions để xác định xem trước khi thực thi câu lệnh đầu tiên 

của phương thức các preconditions có thỏa mãn không. 

o Thực thi từng câu lệnh của phương thức bắt vết của luồng điều khiển và tìm lỗi 

nếu có. 

o Kiểm tra các postconditions để xác định xem sau khi phương thức được thực thi, 

các postconditions có thỏa mãn không. 

Sau bước thực hiện quá trình kiểm thử, chúng ta sẽ thu được các thông tin sau: 

(a)Biểu đồ cấu trúc điều khiển. 

(b)Một cấu trúc dữ liệu biểu diễn vết của luồng điều khiển. 

(c)Một cấu trúc dữ liệu biểu diễn lỗi. 

(d)Mô hình các điều kiện. 

(e)Danh sách các bộ dữ liệu kiểm thử. 

(f)Một cấu trúc dữ liệu biểu diễn kết quả kiểm tra các preconditions và postconditions 

đối với mỗi bộ dữ liệu kiểm thử. 

(2.2) 

(2.3) 
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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. 

Để rút ra được mục (1), (2), (3), (4) tác giả sử dụng các thông tin (a), (b), (c), (e) và 

để rút ra được (5), (6) chúng ta sử dụng các thông tin (d), (e), (f) trong mục 2.3.2.5 cùng 

với một thuật toán phân loại - lựa chọn các bộ dữ liệu kiểm thử được giới thiệu trong 

phần tiếp theo. 

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

Thừa kế từ kết quả nghiên cứu của Carlos Pacheco và đồng sự [90, 29] về sinh và 

phân loại tự động các bộ dữ liệu kiểm thử cho quá trình kiểm thử đơn vị đối với ngôn 

ngữ hướng đối tượng và tiếp tục phát triển, ứng dụng vào kiểm thử từng phương thức 

trong lớp. Kỹ thuật (thuật toán) phân loại và lựa chọn các bộ dữ liệu kiểm thử được mô 

tả trong Hình 2.11. Kỹ thuật này chỉ ra cho kỹ sư kiểm thử biết phương thức sẽ bộc lộ 

những những điều kiện preconditions hay postconditions nào không thỏa mãn với những 

bộ dữ liệu gì, đồng thời cũng chỉ ra phương thức chưa xử lý chặt các điều kiện nào tương 

ứng với những bộ dữ liệu kiểm thử khiến nó kém khả năng chịu lỗi. Nói một cách khác, 

không xuất hiện hiện tượng bất thường trong quá trình phương thức này thực thi. Dựa 

vào những thông tin này, kỹ sư kiểm thử, lập trình viên sẽ biết phải sửa mã nguồn của 

phương thức vừa kiểm thử để nó không bộc lộ ra các lỗi hay tăng khả năng chịu lỗi.  

Khi phương thức được kiểm thử với một bộ dữ liệu thực thi bình thường cho đến hết 

câu lệnh cuối cùng thì chúng ta sẽ biết được tất cả các preconditions có được thỏa mãn 

không, nếu không thì những preconditions nào không được thỏa mãn. Sau đó, phương 

thức được thực thi để hoàn thành nhiệm vụ mà người phát triển kỳ vọng, khi đó, sẽ biết 
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được tất cả các postconditions có được thỏa mãn không, nếu không sẽ xác định được 

những postconditions không đạt được kỳ vọng đó. 

 

Hình 2.11 Mô hình kỹ thuật phân loại, lựa chọn các bộ dữ liệu kiểm thử   

Ghi chú: Các hình chữ nhật có góc vuông thể hiện đầu ra, đầu vào giữa các bước. Các 

hình chữ nhật có góc khuyên tròn thể hiện các bước trong kỹ thuật phân loại – lựa chọn. 

Bảng 2.7 [90] liệt kê tất cả các khả năng về kết quả kiểm tra các preconditions và 

postconditions cũng như phân loại một bộ dữ liệu kiểm thử dựa vào kết quả kiểm tra các 

preconditions và postconditions trong mô hình điều kiện. 

 

Bảng 2.7: Bảng quyết định phân loại các bộ dữ liệu kiểm thử dựa vào kết quả kiểm tra các 

điều kiện trong mô hình các điều kiện  

Tất cả các preconditions 

đều đúng? 

Tất cả các postconditions 

đều đúng? 

Bộ dữ dữ liệu kiểm thử 

được phân loại với nhãn: 

True true normal-operation 

True false fault-revealing 

False true normal-operation 

False false less-fault-tolerance 

Vậy, có 4 khả năng về kết quả kiểm tra preconditions và postconditions: 

o Tất cả các preconditions và postconditions đều đúng: Trường hợp này có nghĩa là 

thông qua việc kiểm tra các điều kiện preconditions và postconditions chúng ta 
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biết được bộ dữ liệu kiểm thử mà phương thức nhận được hợp lệ, và phương thức 

hoạt động bình thường, trả về kết quả chính xác. Do đó, chúng ta gán cho bộ dữ 

liệu nhãn normal-operation để thể hiện phương thức hoạt động bình thường với bộ 

dữ liệu kiểm thử này. 

o Tất cả các preconditions đều đúng, một số postconditions sai: Thông qua việc kiểm 

tra các điều kiện preconditions và postconditions thì bộ dữ liệu kiểm thử hợp lệ, 

nhưng phương thức hoạt động không chính xác khiến một số postconditions sai. 

Khi đó, chúng ta gán cho bộ dữ liệu test nhãn fault-revealing để thể hiện phương 

thức bộc lộ ra một số lỗi (nhưng không chỉ ra được chính xác vị trí của lỗi) với bộ 

bộ dữ liệu kiểm thử này. 

o Một số preconditions sai, tất cả các postconditions đều đúng: Phương thức hoạt 

động chính xác đối với bộ dữ liệu kiểm thử không hợp lệ. Khi phương thức hoạt 

động chính xác ta gán nhãn normal-operation. Vì khi phương thức thỏa mãn được 

tất cả các postconditions đồng nghĩa với việc nó đáp ứng được nhiệm vụ mà người 

viết ra mong muốn và phương thức cũng đã xử lý chặt được các điều kiện. 

o Một số preconditions và postconditions sai: Phương thức hoạt động không chính 

xác đối với bộ dữ liệu kiểm thử không hợp lệ. Chúng ta gán cho bộ dữ liệu kiểm 

thử nhãn less-fault-tolerance trong trường hợp này để chỉ phương thức chưa xử lý 

chặt chẽ với bộ dữ liệu kiểm thử không hợp lệ. Điều này cũng nói lên rằng phương 

thức kém chịu lỗi và phương thức cần được sửa lại để có thể tăng khả năng chịu 

lỗi tốt hơn. 

Với những bộ dữ liệu kiểm thử được phân loại với nhãn fault-revealing và less-fault-

tolerance chúng ta tiếp tục sử dụng một kỹ thuật lựa chọn nữa để chọn ra một tập nhỏ từ 

một tập rất lớn các bộ dữ liệu kiểm thử đại diện cho các loại trường hợp phương thức 

bộc lộ lỗi và kém chịu lỗi. Lý do làm điều này là vì số lượng bộ dữ liệu kiểm thử sinh ra 

trong suốt bước thực hiện quá trình kiểm thử ở Hình 2.11 là rất lớn và có thể số lượng 

bộ dữ liệu kiểm thử được phân loại với nhãn fault-revealing và less-fault-tolerance cũng 

rất lớn. Nhờ bước lựa chọn này chúng ta có thể giảm bớt công sức cho kỹ sư kiểm thử 

khi soát các bộ dữ liệu khiến phương thức bộc lộ lỗi hay kém chịu lỗi. Để lựa chọn một 

tập nhỏ các bộ dữ liệu kiểm thử khiến phương thức bộc lộ lỗi (các bộ dữ liệu được phân 

loại với nhãn fault-revealing) chúng ta tiếp tục phân loại những bộ dữ liệu này thành các 

nhóm mà mỗi nhóm chứa những bộ dữ liệu có cùng các postconditions không thỏa mãn. 

Sau đó, chọn ra trong mỗi nhóm một bộ dữ liệu cùng với những postconditions không 

thỏa mãn để chuyển cho kỹ sư kiểm thử. Bởi vì những bộ dữ liệu khiến phương thức 

không thỏa mãn cùng các postconditions có thể xem như các bộ dữ liệu khiến phương 

thức hoạt động sai giống nhau. 



 

 66 

Ý tưởng tương tự đối với vệc lựa chọn các bộ dữ liệu kiểm thử phương thức chưa xử 

lý chặt khiến nó kém chịu lỗi (các bộ dữ liệu được phân loại với nhãn less-fault-tolerance). 

Việc phân loại các bộ dữ liệu có nhãn less-fault-tolerance này thành các nhóm mà mỗi 

nhóm chứa những bộ dữ liệu có cùng các preconditions và cùng các postconditions 

không thỏa mãn. Sau đó chọn ra trong mỗi nhóm này một bộ dữ liệu cùng với các 

preconditions và postconditions không thỏa mãn để giới thiệu tới kỹ sư 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 [43] 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 (CFG được tạo ra từ công cụ 

này không chính xác và thiếu thông tin phục vụ cho quá trình kiểm thử), sử dụng trình 

thông dịch của BeanShell [15] để tiến hành thông dịch từng câu lệnh của phương thức 

trong bước thực hiện quá trình kiểm thử, để đảm bảo trình thông dịch BeanShell thực 

hiện được tác giả tách mã nguồn của các câu lệnh if, while, do-while, for, switch lấy 

phần mã nguồn mà trình thông dịch có thể thông dịch và trả lại kết quả để xử lý các bước 

tiếp theo. Dữ liệu kiểm thử được sinh theo phương pháp sinh ngẫu nhiên với số bộ dữ 

liệu được xác định bởi công thức (3). Bảng 2.8 chỉ ra kết quả thu được khi sử dụng mô 

hình kiểm thử này vào kiểm thử mã nguồn các phương thức của lớp UtilityTasks.java. 

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

 

(1) Số thứ tự phương thức 

(2) Số câu lệnh 

(3) Số bộ dữ liệu kiểm thử được sinh ra 
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(4) Số câu lệnh không được bao phủ 

(5) Số node nhánh không được bao phủ 

(6) Có tồn tại đường không được bao phủ không (Có / Không) 

(7) Số lỗi phát sinh 

(8) Số bộ dữ liệu gây bộc lộ lỗi 

(9) Số bộ dữ liệu phương thức chưa xử lý chặt khiến nó kém chịu lỗi 

(10) Thời gian kiểm thử (m: phút, s: giây, 0s(*) thời gian kiểm thử chưa đến 1000 

miliseconds) 

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 
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Hình 2.12 Một số màn hình kết quả thử nghiệm  

Hình 2.12 mô tả một số màn hình kết quả thực nghiệm. Như vậy, mô hình kiểm thử 

hộp trắng đã nghiên cứu cho các kết quả khá khả quan và có ý nghĩa. Các kết quả kiểm 

thử với lớp UtilityTasks.java được kiểm tra lại bởi con người cũng cho cùng kết quả như 

kết quả mà mô hình kiểm thử nghiên cứu thực hiện. Các câu lệnh không được bao phủ, 

các nhánh không được bao phủ, các đường không được bao phủ được tìm ra chính xác. 

Phần phân loại và lựa chọn lỗi cũng cho lại kết quả đúng, và nếu chúng ta tiếp tục cung 

cấp thêm các preconditions và postconditions cho mỗi phương thức được kiểm thử thì 

mô hình còn có thể tìm ra được nhiều hơn các bộ dữ liệu kiểm thử khiến các phương 

thức bộc lộ lỗi hay các phương thức chưa xử lý chặt khiến nó kém chịu lỗi. 

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 
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các chương trình được viết theo các ngôn ngữ lập trình cấu trúc. Kỹ thuật phân loại - lựa 

chọn các bộ dữ liệu được giới thiệu ở đây cũng có thể được áp dụng vào phân loại các 

bộ dữ liệu kiểm thử cho quá trình kiểm thử đơn vị đối với một lớp mã nguồn Java tương 

tự như Carlos Pacheco và cộng sự [29]. Mô hình kiểm thử này cũng dễ dàng có thể tích 

hợp cùng các phương pháp kiểm thử sử dụng các thuật toán Reinforcement Learning 

hoặc Artificial Intelligence. 

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 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 

Trong Chương 2, tác giả đã trình bày 3 kỹ thuật: (1) kỹ thuật và phân tích mã nguồn, 

tối ưu mã nguồn để tăng hiệu năng của ứng dụng; (2) kỹ thuật phân tích, tối ưu mã nguồn 

java bằng PMD và Android lint, xây dựng tập luật mới cùng với công cụ hỗ trợ phân tích 

mã tự động, và tái cấu trúc mã nguồn dựa trên Eclipse Refactoring API để giảm tiêu thụ 

năng lượng, nâng cao hiệu năng cho ứng dụng Android và (3) Kỹ thuật kiểm thử hộp 

trắng mức đơn vị  nhằm đánh giá mức độ bao phủ mã nguồn và xác định lỗi cấu trúc, 

logic,  đánh giá khả năng chịu lỗi của một chương trình, của một phương thức (hay một 

hàm được viết bằng Java).  

Các nội dung trình bày trong chương này thể hiện đóng góp khoa học thứ nhất của 

luận án: 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 (CT1 (2014) được thể hiện ở mục 2.1), xây dựng các luật sử dụng 

Programming Mistake Detector và Android Lint để tối ưu mã nguồn (CT3 (2016) được 

thể hiện ở mục 2.2), 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 (CT2 (2015) được thể hiện ở mục 2.3, và CT4 (2016)). 

Tiếp theo, trong chương 3, tác giả sẽ trình bày về các kỹ thuật liên quan đến kiểm thử 

động trong phát triển ứng dụng di động. 
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CHƯƠNG 3. KỸ THUẬT KIỂM THỬ ĐỘNG TRONG PHÁT 

TRIỂN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG 

Trong chương này, tác giả tập trung nghiên cứu và đề xuất 3 kỹ thuật và phương 

pháp thực hiện kiểm thử cho ứng dụng di động và thực hiện thử nghiệm trên hệ điều 

hành Android. (1) Kỹ thuật sinh test case/ test data dựa trên câu chuyện người dùng 

(user story) và điều kiện chấp nhận (acceptance criteria) để hỗ trợ cho kiểm thử tự động 

cũng như kiểm thử chấp nhận, (2) đồ thị hóa kết quả kiểm thử theo kỹ thuật kiểm thử 

thăm dò và (3) kỹ thuật ứng dụng heurictics & machine learning trong kiểm thử ứng 

dụng mobile web application. Đi kèm với các kỹ thuật trên là các công cụ hỗ trợ để thực 

hiện. 

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 

Người dùng di động coi chất lượng và hiệu suất của ứng dụng là mối quan tâm chính 

để mang lại giá trị cho các khoản đầu tư [9, 98]. Các khía cạnh chất lượng bao gồm các 

tính năng liên quan đến phản ứng nhanh, chức năng không có vấn đề, giao diện người 

dùng đơn giản, sử dụng dữ liệu di động an toàn, v.v. [98]. Các công ty sản xuất di động, 

dự định ra mắt điện thoại thông minh mới đòi hỏi các ứng dụng chất lượng cao để cung 

cấp những sản phẩm chất lượng cao cho người dùng nhằm có được thiện chí tốt nhất và 

uy tín cao đối với thương hiệu và từ đó tăng doanh thu bán hàng. Vì vậy, để cung cấp 

các ứng dụng chất lượng tốt nhất, kiểm thử ứng dụng di động được coi là vấn đề quan 

trọng. So với kiểm thử ứng dụng trên máy tính để bàn và ứng dụng web, kiểm thử ứng 

dụng di động rất phức tạp và tốn thời gian [5]. Đối với những người kiểm thử ứng dụng 

di động, phát triển ứng dụng theo phương pháp linh hoạt phải rất cẩn thận và nhận thức 

được rằng mọi thứ có thể thay đổi bất thường bất cứ lúc nào và cũng được chuẩn bị cho 

những thất bại khó lường [89]. Bên cạnh đó, vòng đời của các ứng dụng mới trở nên 

ngắn hơn bao giờ hết và nó gây áp lực lớn hơn cho người kiểm thử. Các kỹ sư kiểm thử 

phải đối mặt với những vấn đề về thời gian phát hành ngắn (time-to-market) và chất 

lượng của sản phẩm. Điều này sẽ yêu cầu các kỹ sư kiểm thử phân bổ thời gian để thử 

nghiệm và sửa chữa các khiếm khuyết bằng cách áp dụng các phương pháp thử nghiệm 

mới [66]. Kiểm thử sớm được coi là yếu tố bắt buộc trong phát triển phần mềm nói chung 

và ứng dụng di động nói riêng. Nhóm phát triển phải nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng 

của kiểm thử sớm để đảm bảo về tính tương thích của nó đối với quy trình phát triển 

phần mềm [60]. Xu hướng hiện nay, các công ty phần mềm sử dụng phương pháp phát 
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triển Agile để đảm bảo rằng các sản phẩm được phát hành ra thị trường sớm, chất lượng 

và đáng tin cậy. Với các phương pháp Agile, các yêu cầu đối với phần mềm được chỉ 

định khác với các phương pháp truyền thống khác. Kiểm thử được thực hiện sớm và lặp 

lại trong vòng đời phát triển dự án [38, 61, 50]. 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 

Câu chuyện của người dùng (user story) là phản hồi thu được từ người dùng sử dụng 

hệ thống. Cohn (2004) mô tả các user story bao gồm ba phần [23]: (1) một mô tả bằng 

văn bản được sử dụng để xác định câu chuyện trong một bối cảnh ngắn, cụ thể; (2) các 

cuộc hội thoại liên quan đến câu chuyện để làm rõ chi tiết câu chuyện; (3) các thử nghiệm 

liệt kê chi tiết tài liệu và xác nhận khi câu chuyện kết thúc. Câu chuyện của người dùng 

phát biểu theo một mẫu: As a < type of user >, I want < some goal > so that < some 

reason >. 

Tiêu chí chấp nhận (acceptance criteria) là các trường hợp mà hệ thống phần mềm 

phải đáp ứng để được người dùng, khách hàng hoặc bất kỳ người nào khác chấp nhận về 

mặt chức năng. Các AC cũng được gọi là tập hợp các câu lệnh hoặc nói cách khác là 

danh sách kiểm tra cần được trả lời rõ ràng Có/Không hoặc Đạt/Không và được áp dụng 

cho cả các yêu cầu chức năng và phi chức năng. AC cũng giúp nhanh chóng định hình 

user story, bởi vì một khi họ biết các user story sẽ được xác minh như thế nào, họ hiểu 

nỗ lực cần thiết để làm cho nó xảy ra [96]. AC được mô tả theo cú pháp “When I <input> 

X and <process > Y, I will check for   <outcome> Z as a result”, nó bao gồm 3 phần: 

input – giá trị/ yêu cầu đầu vào; process – các tính toán yêu cầu kiểm tra; outcome: kết 

quả kỳ vọng.  

Kịch bản kiểm thử (Test scenario) bao gồm một bộ các trường hợp thử nghiệm được 

lên kế hoạch để kiểm thử một ứng dụng phần mềm. Mục tiêu chính là dự đoán đầu ra 
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bằng cách đưa ra một tập hợp các đầu vào được chỉ định. Nó chứa các chỉ dẫn hoặc mục 

tiêu chi tiết cho mọi trường hợp kiểm thử và thông tin liên quan đến cấu hình hệ thống 

được sử dụng trong quá trình kiểm thử. Người kiểm thử đứng trên quan điểm của người 

dùng và xác định những loại kịch bản thực tế khác nhau có thể được thực thi. Một khi 

các kịch bản thử nghiệm được xác định, các trường hợp kiểm thử có thể được viết cho 

mọi tình huống. 

3.1.2.2.  Z3 SMT solver 

Bài toán SAT là một bài toán trong khoa học máy tính nhằm kiểm tra tính thỏa mãn 

(Satisfiability) hay không thỏa mãn (Unsatisfiability) của một công thức Lôgic mệnh đề 

SAT – Satisfiability solver là công cụ chứng minh một cách tự động công thức logic 

mệnh đề là thoả mã hay không thoả mãn. SAT có thể giải hiệu quả với hàng triệu biến 

trong một mệnh đề và có thể tìm được lời giải tốt nhất [26].  

SMT (satisfiability modulo theories) được coi là sự mở rộng của SAT đối với từng lý 

thuyết (Theory) nhất định. SMT là hướng tiếp cận hiệu quả cho việc giải logic mệnh đề . 

SMT Solver ứng dụng trong việc giải các công thức biểu diễn dưới dạng logic vị từ (First 

order logic – FOL) thay vì logic mệnh đề của SAT Solver. Cả SAT Solver và SMT 

Solver đều đóng vai trò là công cụ nền (backed engine) trong các công cụ kiểm chứng 

phần mềm.  

Z3 SMT Solver là công cụ hữu hiệu cho việc tìm lời giải, phân tích và kiểm chứng 

phần mềm của Microsoft Research [95, 26]. SAT Solver đóng vai trò như các công cụ 

nền hỗ trợ cho các SMT Solver (SAT Modul Thoeries) - công cụ chứng minh tính thỏa 

mãn của các công thức logic xây dựng trên lý thuyết logic vị từ cấp 1. SAT Solver có 

thể giải được biểu thức logic với hàng trăm ngàn hoặc thậm chí hàng triệu biến trong 

một mệnh đề dưới dạng chuẩn tắc hội (CNF - Conjunctive Normal Form) với khoảng 

thời gian hợp lý. Các bài toán thỏa mãn ràng buộc hiện diện trong rất nhiều lĩnh vực khác 

nhau bao gồm xác minh phần mềm và phần cứng, sinh dữ ca kiểm thử, dữ liệu kiểm thử, 

lập lịch, đồ thị. Định dạng đầu vào cho Z3 là phần mở rộng của định dạng được xác định 

bởi tiêu chuẩn SMT-LIB 2.0 [77]. Tiêu chuẩn SMT-LIB định nghĩa một định dạng để 

mô tả các vấn đề về quyết định. Các tệp SMT-LIB là các tệp văn bản ASCII có thể được 

viết đơn giản bằng cách sử dụng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào. Cú pháp này bắt 

nguồn từ các biểu thức S của Common Lisps. Hầu hết những người giải quyết có thể đọc 

công thức từ đầu vào tiêu chuẩn của chương trình, cho phép sử dụng các ống POSIX để 

giao tiếp với người giải quyết [77]. 
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3.1.2.3. Ngôn ngữ máy tính chuyên biệt  

Domain-specific language (DSL) là một ngôn ngữ máy tính chuyên biệt cho miền ứng 

dụng cụ thể. Có rất nhiều loại DSL, trải dài từ các ngôn ngữ được dùng cho miền phổ 

biến, như HTML cho các trang web, đến các ngôn ngữ chỉ được dùng cho một hoặc một 

phần của phần mềm. DSL có thể được chia nhỏ hơn theo loại ngôn ngữ, và bao gồm ngôn 

ngữ đánh dấu miền chuyên biệt, ngôn ngữ mô hình miền chuyên biệt (tổng quát 

hơn, ngôn ngữ đặc tả), và ngôn ngữ lập trình miền chuyên biệt. Ngôn ngữ máy tính có 

mục đích đặc biệt luôn tồn tại trong thời đại máy tính, nhưng thuật ngữ "ngôn ngữ miền 

chuyên biệt" trở nên phổ biến do sự gia tăng của mô hình miền chuyên biệt (domain-

specific modeling). Các DSL đơn giản hơn, đặc biệt được dùng bởi chỉ một ứng dụng, 

đôi khi được gọi mini-language [39]. 

3.1.2.4. Phương pháp đặc tả hình thức  

Đặc tả chính thức (Formal Specification methods) được gọi là đặc điểm kỹ thuật các 

thuộc tính của một chương trình trong một ngôn ngữ được xác định bởi logic toán học 

[113]. Đặc tả hình thức được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển 

phần mềm. Đặc tả hình thức là một biểu thức và tập hợp các thuộc tính cụ thể mà mọi 

hệ thống phải thỏa mãn. Nó được thể hiện bằng một ngôn ngữ được tạo thành từ bốn yếu 

tố: các quy tắc để xác định ngữ pháp chính thức của các câu (cú pháp- syntax); các quy 

tắc để diễn giải câu một cách rõ ràng, có ý nghĩa trong miền được xem xét (ngữ nghĩa- 

the semantics); và các quy tắc để suy ra thông tin hữu ích từ đặc điểm kỹ thuật [70, 52]. 

Việc sử dụng phương pháp đặc tả hình thức giúp loại bỏ sự mơ hồ và làm giảm các 

lỗi trong chu kỳ phát triển phần mềm. Một đặc tả hình thức có thể được phân tích để 

khám phá hậu quả của đặc điểm kỹ thuật này và có khả năng tìm thấy tất cả các loại sai 

sót trong phần mềm trong quá trình phát triển [52]. Với việc sử dụng đặc điểm kỹ thuật 

hình thức, quy trình thử nghiệm có thể được tự động hóa, thử nghiệm hiệu quả [52, 44, 

104]. 

3.1.2.5. Xtext  

Xtext là một khuôn khổ (framework) cho việc phát triển các ngôn ngữ lập trình và các 

ngôn ngữ chuyên biệt cho miền ứng dụng cụ thể (DSL) [119,130]. Với Xtext, có thể 

tạo ngôn ngữ rất riêng một cách nhanh chóng. Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng Xtext 

để tạo một môi trường phát triển dựa trên Eclipse cung cấp. Eclipse IDE cung cấp một 

bộ các DSL và các API hiện đại để mô tả các khía cạnh khác nhau của ngôn ngữ lập trình 

tự định nghĩa. Dựa trên mô tả ngôn ngữ, nó cho phép thực hiện đầy đủ ngôn ngữ đó đang 

chạy trên JVM, tức là (1) trình phân tích cú pháp và một cây cú pháp trừu tượng (AST); 
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(2) serializer và mã định dạng; (3) khuôn khổ phạm vi và liên kết; (4) kiểm tra trình biên 

dịch và phân tích tĩnh; (5) trình tạo mã hoặc thông dịch mã [119, 130]. 

3.1.2.6. Kiểm thử tự động sử dụng công cụ Cucumber 

Cucumber là khung kiểm thử phát triển theo hướng hành vi (BDD) được sử dụng để 

viết các kiểm thử chấp nhận cho ứng dụng. Cucumber cho phép tự động hóa xác thực 

chức năng một cách dễ đọc và toàn diện cho các nhà phân tích nghiệp vụ, nhà phát triển 

và người thử nghiệm. Nhiều công cụ khác như JBehave, SpecFlow và Concordion có 

sẵn cũng hỗ trợ framework BDD. BDD là phần mở rộng của TDD và nó được sử dụng 

để kiểm thử hệ thống thay vì kiểm thử mã cụ thể [129, 55, 125]. 

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. 

 

 
Hình 3.1. Mô hình hoạt động của giải pháp AgileAUTM đề xuất 

Các thành phần trong giải pháp AgileAUTM: 

(1) User story: yêu cầu của sản phẩm với bối cảnh của người dùng  được viết bởi 

khách hàng hoặc bởi chủ sở hữu sản phẩm (Product owner-PO). Nếu có sự hợp tác giữa 
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nhóm phát triển và khách hàng, sẽ có sự hiểu biết tốt hơn về sản phẩm. Bảng 3.1. mô tả 

một ví dụ mẫu về một user story theo cú pháp đã trình bày trong mục 3.1.2.1. 

Bảng 3.1. Ví dụ mẫu về mô tả một user story 

USER 
STORY ID 

AS A <type of user> I WANT TO <perform 
some tasks> 

So that I CAN <achieve 
some goals> 

1 As a conference 
attendee, 

I want to be able to 
register online, 

so that I can register 
quickly and cut down on 
paperwork 

 

(2) Acceptance criteria (AC): Trong môi trường phát triển Agile, AC là một tập hợp 

các câu lệnh, mỗi câu lệnh có tuyên bố thành công / thất bại được chỉ định trong cả các 

yêu cầu chức năng và phi chức năng và được áp dụng. AC được cung cấp để xác định 

ranh giới cho một câu chuyện hoặc tính năng người dùng và được nhà phát triển sử dụng 

để kiểm thử trường hợp. Vì vậy, từ yêu cầu được quy định tại (1), tại bước này, PO và 

người kiểm thử xác định các điều kiện chấp nhận cho từng câu chuyện của người dùng 

để có cơ sở cho trường hợp thử nghiệm trong các bước tiếp theo. Tiêu chí chấp nhận AC 

cũng giúp nhóm phát triển xác định tầm quan trọng của user story một cách nhanh chóng, 

vì họ biết cách user story được kiểm tra, hiểu nỗ lực cần thiết để triển khai nó và sử dụng 

các tiêu chí bất đồng. Ví dụ về đặc tả AC được trình bày trong Bảng 3.2. 

Bảng 3.2. Ví dụ về đặc tả tiêu chuẩn chấp nhận 

Acceptance 

Criteria ID 
INPUT PROCESS OUTPUT 

AC1 

 

 

Valid User-

name, First-

name, Last-

name, 

Email, 

Password, 

Institution, 

Detail-Info 

Pre-condition: fieldname.length>0; 

Condition: Username.length >=4 and 

Username.length ¡=16 and not user- 

name.contains (!%$#@ˆ˜?/*)  

Email is valid format.  

Password.length =8 characters and 

Password.contains(!,@,#,$,%,ˆ,˜,*) 

Register 

successfully 

AC2 Invalid 

Username 

(Username.length>0 and  

Username.length <= 4) or  

Username.length  >=16  or   

Username.contains(!%$#@ ?̂/()*+-=) 

Register 

failed 

 

(3) Đặc tả yêu cầu bằng ngôn ngữ myDSL: là một ngôn ngữ máy tính chuyên biệt 

cho một miền ứng dụng cụ thể. Để viết DSL, tác giả đã xây dựng một bộ cú pháp như 

trong Bảng 3.3: 
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Bảng 3.3. Mô tả cú pháp của ngôn ngữ đặc tả myDSL 

Yếu tố từ 

khóa  

Mô tả cú pháp Ví dụ 

Enum Lệnh bắt đầu kịch bản kiểm thử  

Cú pháp: 

enum<scenarioname> {[datareturned]} 

Enum Register {SUCCESS FAIL 

INVALID} 

Function It is a statement to define input for enum 

statement. It is necessary to determine the 

variable   represent for each   test   data.   

The   syntax: F unction < nameof enum 

> (<Typename1 > [,Typename]) 

function Register (String user, 

String fname, String lname, 

String password, String email) 

Precondition 

Post 

condition 

It is a statement to define precondition 

for variable. The syntax is: 

precondition{< comparing − expression 

>} 

precondition {fname.length > 0 

&& fname.length < 50} 

Define It is a statement to define comparing 

expression and assign it to a variable. The 

syntax: define <name> {<comparing − 

expression >} 

define userLength {user.length 

>= 4 && user.length <= 16} 

 Test case It is a statement to begin a block code to 

define test case. The syntax: testcase{(< 

result >< comparingexpression >)∗} 

testcase {”SUCCESS” conSuccess 

&& emailContain && validUser 

&& validPass ”FAIL” conFail 

”INVALID” } 

Run It is statement to finish test scenario. Its 

syntax: run 

 

 

 (4) Dịch myDSL sang Z3 SMT: Sau khi đặt tả hình thức, engine chuyển đổi ngôn 

ngữ đặc tả này sang SMTLib để sử dụng tùy chọn đối sánh tìm kiếm nghiệm thỏa mãn 

các điều kiện được chỉ định trong bước đặc tả. Tại bước này, công cụ dịch từ myDSL 

sang Z3 SMT sẽ được thực hiện, ví dụ cú pháp chuyển đổi như sau trong Bảng 3.4. 

Bảng 3.4. Ví dụ mô tả cú pháp chuyển đổi từ MyDSL sang Z3  

myDsl (.agt) Z3 (.smt2) 

enum Register {SUCCESSFAIL 

IN VALID} 

(declare-datatypes () ((Register SUCCESS 

FAIL INVALID))) 

function Register (String user, String 

fname, String lname, String password, 

String email) 

(declare-fun result () Register)  

(declare-const user Int) 

(declare-const fname Int)  

(declare-const lname Int)  

(declare-const password Int)  

(declare-const email Int)  
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String datatype will be changed to check the 

length of string 

precondition {fname.length > 0 && 

fname.length < 50} 

(assert (and (> fname 0) (< fname 50))) 

define userLength {user.length >= 4 && 

user.length <= 16} 

(definefun userLength () Bool (and (>= user 

4) (<= user 16))) 

testcase { ”SUCCESS” conSuccess && 

emailContain && validUser andand validPass 

”FAIL” conFail ”INVALID” } 

(assert (= result (if conSuccess SUCCESS 

(if conFail FAIL INVALID )))) 

Run (check-sat) 

 

  (5) Sinh Test Cases/ Test Inputs: Trong bước này, dựa trên đặc tả Z3 SMT (.smt2), 

engine  Z3 tìm các giải pháp thỏa mãn các điều kiện được quy định trong .smt2 (tức là 

đáp ứng các điều kiện đầu vào, đầu ra, các yêu cầu của vấn đề). Từ đó, người kiểm thử 

có thể sử dụng các trường hợp thử nghiệm và kiểm tra dữ liệu để xác minh sản phẩm 

(bằng thử nghiệm hộp đen hoặc bằng kiểm đơn đơn vị được thực hiện bởi lập trình viên). 

Ví dụ mẫu ở bảng Bảng 3.5 bên dưới. 

 

Bảng 3.5. Ví dụ về test case / test input được sinh ra cho feature Register 

FName UserName Password Email Result 

73u8OB oJRNjn npWWaY dmC3Ih FAIL 

8vAlr41WW hhC4fCkA OiWiMRTTa 0ZQ6kf@qe9Y.ca SUCCESS 

a m B x FAIL 

B1d 6de cIC FeX FAIL 

DIZMlH90 yrw9bobAMpLyOrAfw JaDGTu8r 6elcYlQV FAIL 

dR 5u t1 j7 FAIL 

FECEGpD jfyK8Yi FiP6Mg5 SsQtPWd FAIL 

IFuMBzWfA 5GhPr0LXw 9mRQsZSsfu oJ3WWV@NShJV.cn SUCCESS 

L3kq ntZt MFyD y13M FAIL 

aFGH Hj%rD N&^gt#R G6amh@hsn.tv FAIL 

 

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 

mailto:0ZQ6kf@qe9Y.ca
mailto:oJ3WWV@NShJV.cn
mailto:G6amh@hsn.tv
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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): Dữ liệu được tạo ra sẽ xem xét lại và được 

xác nhận bằng các heurictics thông qua myDSL. Tại bước này, kết quả được xác nhận 

và có thể thêm điều kiện, chiến lược và phỏng đoán để tối ưu hóa việc tạo ra các trường 

hợp kiểm thử, dữ liệu đầu vào thử nghiệm trong đặc tả myDSL - quay lại bước xác định 

các yêu cầu. Ví dụ, đối với kiểu dữ liệu số của bài toán tam giác, tác giả áp dụng các kỹ 

thuật phân tích giá trị biên (BVA), phân vùng tương đương (EPC) và loại bỏ đối xứng 

để giảm đầu ra. Ngoài ra, các thuật toán meta-heuristic có thể được áp dụng để tối ưu 

hóa dữ liệu được tạo ra (nếu cần). Từ bước này, chúng ta có thể xem và điều chỉnh các 

điều kiện, các thông số kỹ thuật để có thể chạy quy trình và tạo ra kết quả tốt hơn. Trong 

trường hợp có quá nhiều giải pháp thỏa mãn được cung cấp bởi Z3 SMT, tác giả có thể 

điều chỉnh các kết quả được cung cấp theo cách thủ công để phù hợp hơn với các yêu 

cầu thực tế. 

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. Người thử nghiệm có thể thực 

hiện thử nghiệm chức năng và thử nghiệm hộp đen cho hệ thống. Dựa trên đầu ra của 

cách tiếp cận như được mô tả trong 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). 
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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 

Test Case/ Test Input:  Dữ liệu ca kiểm thử được sinh ra bởi AgileUATM. 

Auto Test Script: Tạo kịch bản kiểm thử.  

Cucumber Execution: Công cụ thực thi ca kiểm thử dựa trên kịch bản và dữ liệu 

được sinh ra bởi AgileUATM.  

Report: Báo cáo kiểm thử (ca kiểm thử thành công hay thất bại). 

 

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 
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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. 

Khi một dự án được bắt đầu, chủ sở hữu sản phẩm (PO) và người kiểm tra xác định 

US và AC cho mỗi câu chuyện. PO sử dụng các nguyên tắc được đề xuất để làm cho câu 

chuyện của Người dùng rõ ràng hơn và tuân thủ các quy tắc và chỉ định kịch bản để viết 

tiêu chí chấp nhận. Đây là một bước quan trọng vì AC ảnh hưởng trực tiếp đến myDSL 

để tạo dữ liệu thử nghiệm. Điều đặc biệt là cách tiếp cận của tác giả sử dụng các heurictics 

cho việc đặc tả myDSL với kỳ vọng rằng dữ liệu thử nghiệm được tạo sẽ được tối ưu 

hóa và bao phủ điều kiện. Kiểu dữ liệu chuỗi sẽ được phát triển ở giai đoạn này. Vấn đề 

là Z3 SMT không hỗ trợ dịch cho kiểu String, vì vậy tác giả tạo bản dịch để tạo dữ liệu 

thử nghiệm với nhiều trường hợp có kiểu dữ liệu String. Quá trình xử lý kiểu String sẽ 

được thực hiện đồng thời với việc xử lý dữ liệu thử nghiệm bằng cách sử dụng Z3 SMT. 

Sau khi tạo ra các trường hợp kiểm thử/ dữ liệu kiểm thử, người kiểm thử / người phát 

triển cần phải xác nhận hợp lệ đầu ra bằng cách sử dụng một số heurictics, các chiến 

lược như BVA, EPC và phá vỡ đối xứng. Từ các case test / test inputs được tạo ra, tester 

/ developer tiếp tục thực hiện nó với công cụ Cucumber. AgileUATM được phát triển 

dưới dạng công cụ tự động có thể hỗ trợ quá trình kiểm tra tự động hóa. Các tính năng 

của nó được đưa ra trong Bảng 3.6 và kiến trúc của nó được mô tả trong Hình 3.1. 

Bảng 3.6. Các chức năng của công cụ AgileUATM 

No. Các tính năng của AgileUATM  

1 Đặc tả Acceptance criteria từ User stories  

2 Đặc tả hình thức cho AC sử dụng các heuristics (MyDSL) 

3 Translate MyDSL to Z3 SMT2 

4 Generate test data 

5 Validate test data 

6 Execute test data by Cucumber automation testing 

 

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

Mục tiêu của trường hợp nghiên cứu này là để cải thiện khả năng kiểm thử phần mềm 

bằng cách sử dụng các kỹ thuật hình thức và bộ giải quyết ràng buộc (constraint solvers) 

để tạo ra các trường hợp thử nghiệm. Tác giả đã tiến hành một số vấn đề đơn giản để 
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đánh giá cách tiếp cận, đánh giá phương pháp tạo dữ liệu cũng như phương pháp tối ưu 

hóa dữ liệu thử nghiệm. Các kết quả thử nghiệm cho kiểu dữ liệu số (int, real, Boolean), 

cho kiểu dữ liệu chuỗi chúng ta thay đổi theo chiều dài của một chuỗi (len (st)), tìm chuỗi 

con ... và áp dụng phương thức để tạo các kịch bản thử nghiệm. 

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 động của họ, theo dõi lịch biểu của họ, ghi 

chú nhanh, gửi tin nhắn thời gian thực cũng như nhiều tính năng khác. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Xác định các user story của ứng dụng 

Là một người tham dự (attendee), người ta muốn xem thông tin về các hội nghị, quản 

lý hồ sơ và lịch biểu của họ. Trong một cuộc họp, người tham dự muốn kết nối với mọi 

người bằng cách theo dõi họ và gửi một tin nhắn. Người tham dự cũng có thể chụp ảnh, 

viết một cái gì đó về các hoạt động và sau đó chia sẻ với những người tham dự khác để 

họ có thể xem, thích và nhận xét về bài đăng. Hơn nữa, ứng dụng phải thông báo về các 

tương tác như ai đó thích hoặc nhận xét về bài đăng của mình, đặc biệt là trước khi bất 

kỳ hoạt động nào được bắt đầu 30 phút. Ban tổ chức nên cho phép người tham dự xếp 

hạng diễn giả và hoạt động vì bất kỳ hoạt động nào được hoàn thành, người tham dự 

cũng có thể gửi đánh giá cho họ để họ biết hội nghị của họ là tốt hay không; do đó, họ 

có thể cải thiện cho các hội nghị khác trong tương lai. Bên cạnh đó, nếu người tham dự 

muốn biết thêm thông tin và có bất kỳ vấn đề gì với các hội nghị đó, người tham dự có 

thể gửi câu hỏi cho ban tổ chức để nhờ họ giúp đỡ. Các yêu cầu này được viết lại theo 

đúng cú pháp “As a < user >, I want < action > so that I can < benefit >”. Ứng dụng 

này được phát triển bằng tiếng Anh, nên các dữ liệu về dự án được phép để nguyên 

bản ở trong luận án. 

Bảng 3.7. Danh sách các user stories của ứng dụng ACM  

Story 

No. 

Tên tính 

năng của 

sản phẩm 

User stories- Câu 

chuyện người dùng 
Mô tả 

US01 
 

 

As an attendee, I want 

to register to join the 

conference 

Attendee can register to join in 

conference They have a valid account 

to use the apps in the conference 
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US02 Ticket-box 

As an attendee, I want 

to receive a ticket which 

is provided by 

organizers, so that I can 

use it to check-in. 

Get a ticket (represented as 

a QR code) from the organizer after 

successful register and paid (if yes) 

US03 
News 

posting 

As an attendee, I want 

to post my photos or 

feeling of activities 

which I have attended 

Allow attendees to post photos, 

feeling of activities which they have 

attended (limited 140 characters). 

They can take a photo by using a 

smartphone and directly post on the 

News- feed. 

US04 Notification 

As an attendee, I want 

to receive notification 

when someone likes or 

comments on my posts 

and remind me before 

each activity is started. 

The notification will be displayed 

when:  

+ Someone likes or comments an 

attendee’s activities.  

+ Before 15 - 30 minutes to remind 

each activity is started. 

US05 People List 

As an attendee, I want 

to view a list of people, 

find and follow them. 

Show list of people and it will be 

arranged by Alphabet. People able to 

filter by speakers, participants or who 

have top points. Allow attendees to 

find people and follow them. 

US06 Agenda 

As an attendee, I want 

to view the conference’s 

schedule, choose any 

activities to attend or 

cancel. 

Show schedule of all activities which 

will be occurred for each day (detail 

of schedule). The activities will be 

filtered by tags. The attendees can 

view, choose activities which they 

want to attend, or cancel the 

activities. The schedules will be 

sorted by date. 

US07 Messenger 

As an attendee, I want 

to send a message to 

one or more person. 

Allow an attendee to send message to 

one or more people 

US08 News Feed 

As an attendee, I want 

to view posts of people, 

like and comment on 

each post. 

Show activities of people in the 

conference. Allow attendees to like and 

comment. 

US09 
Personal                                                                                                                                           

Agenda 

As an attendee, I want 

to view the schedule of 

each activity which I 

have added to attend. 

The schedule of each activity chosen 

by attendees will be added or 

cancelled automatically to personal 

schedule. The schedule will be sorted 

by date. 



 

 83 

US10 
Conference 

Detail 

As an attendee, I want 

to view detail of the 

conference. 

Show the detail of each activity such 

as: - title - date (dd/mm/yyyy), hour 

(from to) - sitemap (floor, room) =¿ 

represented as a photo - description - 

organizer 

US11 
Attendee 

Profile 

As an attendee, I want 

to have a profile since I 

have invited to attend a 

conference so that I can 

connect with the 

others. 

Includes basic information 

about an attendee and they can also 

update their profile. 

US12 
Document 

Downloader 

As an attendee, I want 

to download photos, 

videos or speeches. 

Allow attendees to down load:

 presentation, photos, and 

videos. 

US13 
Conference 

Feedback 

As an attendee, I want 

to send feedback to an 

organizer. 

Allow attendees to send feed back to 

the organizer. 

US14 
Activities 

Rating 

As an attendee, I want 

to rate and comment on 

the activities I have 

attended. 

Show a popup after the activities are 

finished for attendees to rate and 

comment. 

US15 

Question 

and 

Answer 

As an attendee, I want 

to ask questions during 

an activity. 

Allow attendees to send questions 

during an activity. 

US16 
Speakers 

Rating 

As an attendee, I want 

to rate the speakers. 

Allow attendees to rate the speakers 

after a speech is finished, if a speech 

is still not presented, they cannot rate. 

US17 

Help and 

Live 

Support 

As an attendee, I want 

to receive support from 

the conference’s staffs 

if I need more 

information or have 

any problems. 

Allow attendees to send questions to 

the organizer if they have any 

problems or want to know more 

information about the conference. 

US18 Map 

As an attendee, I want 

to know the location of 

the conference. 

Allow users to view where the 

conferences are on the map 

(supported by google map) 

US19 
Activity 

Detail 

As an attendee, I want 

to view detail of an 

activity. 

Show information about an activity 

includes: - Title - Time (date, start - 

end) - Description – Place (room...) 
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Bước 2: Xác định Acceptance Criteria 

Dựa trên đặc tả US ở bảng trên, PO và tester sẽ tiến hành xác định các điều kiện chấp 

nhận cho từng US của sản phẩm. Cú pháp đặt tả AC: When I < input > X and < process 

> Y, I will check for < outcome >Z as the result 

Vì dữ liệu đặc tả cho từng US nhiều, ở đây chỉ minh hoạ cho một US01- Register của 

ACM App. 

Bảng 3.8. Đặc tả điều kiện chấp nhận cho chức năng Register (US01) 

AC ID. Input Process Output 

AC1 Valid Username, 

First name, 

Lastname, 

Email, 

Password, 

Institution, 

Detail-Info 

Pre-condition: fieldname.length > 0; // All 

fields are not null  

Condition: Username is at least 4 characters 

and less than 16 characters and no special 

characters.   

Email is valid format.   

The password is at least 8 characters.  

The password contains a character from 

Numbers Special Characters 

(!,@,#,$,%,ˆ,and,*) 

Register 

successfully 

AC2 Invalid 

Username 

(Username.length > 0 and Username.length 

< 4) or Username.length > 16 or User- 

name.contains( !%$#@ and?̂/()*+-=) 

Register 

failed 

AC3 Invalid 

Password 

Password.length < 8 OR NOT 

Password.contains(!,@,#,$,%,ˆ,and,*) OR 

NOT Password.contains(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) 

Register 

failed 

AC4 Invalid Email Invalid email address Register 

failed 

AC5 Invalid 

Firstname, 

Lastname, 

Institution 

First-name, Last-name,   

Instituion do not 

left blank; other fields are valid  

Firstname.length   <   =0   OR Lastname.length 

<=0 OR Institution.length <=0 

Register 

failed 

 

Bước 3: Đặc tả yêu cầu sang ngôn ngữ myDSL 

Ở giai đoạn này, tester/ developer xác định lại các yêu cầu và tiêu chí chấp nhận trong 

ngôn ngữ đặc tả đã được đề xuất trong giải pháp. Trên thực tế, đây chỉ là khởi đầu của 

quy trình đặc điểm kỹ thuật và tạo thử nghiệm, dữ liệu thử nghiệm trong mô hình được 
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đề xuất. Các bước một và hai được thực hiện bởi PO hoặc tester (đại diện cho khách 

hàng, sử dụng quan điểm của khách hàng để xây dựng chiến lược và kiểm tra hệ thống). 

Tạo myDSL dựa trên tiêu chí chấp nhận cho mỗi câu chuyện của người dùng. Hình 3.3 

là một ví dụ cho user story Register (US01). 

 
 

Hình 3.3. Đặc tả hình thức cho US Register gọi là myDSL.agt 

 

Bước 4 và 5: Sinh test case và test data 

Bước này được thực hiện tự động bao gồm 2 bước (1) dịch tệp .agt được mô tả trong 

bước 3 sang Z3 SMT (tệp .smt2) và (2) gọi công cụ Z3 SMT để tìm mô hình, bảng bên 

dưới là trường hợp thử nghiệm / kiểm tra đầu vào được tạo ra. Kết quả dữ liệu được tạo 

ra để đăng ký tài khoản ví dụ trong Bảng 3.5. Thực thi dữ liệu thử nghiệm bằng 

Cucumber Hình 3.4 bên dưới. 
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Hình 3.4 Kết quả thực thi Unit test cho Register class sử dụng tính năng sinh kịch bản BDD và 

JUnit 

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

Dự án ACM App được thực hiện bởi hai nhóm độc lập, mỗi nhóm gồm 4 kỹ sư dưới 

1 năm kinh nghiệm, một nhóm A áp dụng phương pháp được đề xuất trong nghiên cứu 

này và nhóm B thực hiện theo phương pháp truyền thống. Dự án được phát triển theo 

qui trình scrum trong 14 tuần (4 sprints). Ngoài ra, tác giả cũng gửi Product backlog, 

user stories và acceptance criteria cho hai kỹ sư với hơn 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh 

vực thử nghiệm, hai kỹ sư có hơn 5 năm kinh nghiệm trong hai công ty phần mềm khác 

nhau, và ba kỹ sư dưới một năm kinh nghiệm để viết các trường hợp thử nghiệm dựa 

theo cách truyền thống (không phải là thành viên của nhóm B), kết quả được thể hiện 

trong Bảng 3.9 như sau: 

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 

 

(1) Số năm kinh nghiệm của tester 

(2) Số lượng tester 

(3) Số test cases trung bình cho mỗi User story  

(4) Thời giant rung bình để viết tất cả các test cases cho một user story 
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(5) Thời giant rung bình để chuẩn bị dữ liệu kiểm thử cho mỗi US 

(6) Tỷ lệ bao phủ yêu cầu  

(7) Mức độ thu nhận thông tin cho kiểm thử 

(8) Các developer sử dụng kết quả cho giai đoạn Unit test 

(9) Tổng thời gian cho việc chuẩn bị toàn bộ test case, test data cho tất cả các user 

stories. 

 

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 

 

(1) Số năm kinh nghiệm của tester 

(2) Số lượng tester 

(3) Thời gian trung bình để đặc tả sang myDSL từ US và AC (*) 

(4) Thời gian trung bình để sinh test case và test data bởi công cụ 

AgileUATM 

(5) Trung bình số lượng test cases, test data được sinh ra cho mỗi US 

(6) Mức độ bao phủ yêu cầu 

(7) Developer sử dụng cho Unit test với Cucumber (BDD)(**) 

(8) Tổng thời gian cho việc chuẩn bị test case, test data cho tất cả các user stories 

Lưu ý rằng (*) Các kỹ sư đã được đào tạo để viết đặc tả DSL như được đề xuất 

trong nghiên cứu này, (**) trường hợp thử nghiệm và đầu vào thử nghiệm được sử dụng 

cho thử nghiệm đơn vị dựa trên phương pháp kết hợp BDD và Cucumber framework để 

tiết kiệm thời gian, thực hiện kiểm tra sớm, kiểm tra tự động hóa và thử nghiệm hồi quy. 

Dựa trên kết quả thực nghiệm cho tất cả các câu chuyện của người dùng, chúng ta có 

thể thấy rằng với cách tiếp cận được đề xuất trong nghiên cứu này, sự kết hợp các công 

cụ hỗ trợ có thể giảm thời gian và nỗ lực của việc tạo ra các trường hợp thử nghiệm và 

tạo dữ liệu thử nghiệm của tester (19 giờ so với 24 hoặc 34 giờ đối với thủ công). Trong 

Bảng 10, mặc dù các kỹ sư không có nhiều kinh nghiệm thực hành với cách tiếp cận 

được đề xuất, thời gian để tạo ra trường hợp kiểm tra và dữ liệu thử nghiệm ít hơn nhiều 

so với những kỹ sư có kinh nghiệm. Thực hiện các trường hợp kiểm tra tốt, mức độ phù 

hợp cao các yêu cầu phụ thuộc vào kinh nghiệm của kỹ sư kiểm tra. Những thách thức 

của phương pháp đề xuất là đặc tả myDSL. Đối với các kỹ sư có kinh nghiệm, sẽ mất ít 

thời gian hơn để xác định và áp dụng các chẩn đoán tốt, giúp tạo ra các trường hợp kiểm 
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tra chất lượng cao và dữ liệu thử nghiệm, phạm vi kiểm tra cao và nỗ lực giảm đáng kể. 

Bên cạnh đó, các trường hợp thử nghiệm có thể duy trì hiệu quả. 

Hai kỹ sư có kinh nghiệm dưới 1 năm ở đội A, ở cùng cấp với đội B (Bảng 3.10), 

nhưng kết quả thì khác. Thời gian và nỗ lực để chuẩn bị các trường hợp kiểm tra và dữ 

liệu thử nghiệm của nhóm A đã dành hơn 51 giờ trong khi nhóm B chỉ dành 19 giờ; 

phạm vi kiểm tra của nhóm B là trên 90% so với 85% của đội A. Chất lượng của trường 

hợp thử nghiệm của đội B tốt hơn đội A, và tiến độ của đội B thông qua mỗi lần chạy 

nước rút đúng giờ ( thời gian của đội A tăng 15% cho toàn bộ thời gian của dự án) và tỷ 

lệ phát hiện khuyết tật cao hơn 20% so với đội A. Một điểm mạnh khác của phương pháp 

được đề xuất là dữ liệu ngẫu nhiên sẽ làm tăng khả năng phát hiện lỗi. Phương pháp này 

không chỉ cho thử nghiệm tự động mà còn cho việc kiểm tra thủ công một cách hiệu quả. 

Hạn chế của phương pháp được đề xuất là nếu câu chuyện của người dùng không có giá 

trị đầu vào hoặc không có điều kiện đầu vào như US09, US10 sẽ không được chỉ định 

bởi AgileAUTM. Ngoài ra, kiểm tra mức đơn vị là rất cần thiết, hầu hết công việc phụ 

thuộc chủ yếu vào khả năng và kinh nghiệm của nhà phát triển. Tuy nhiên, công cụ 

AgileUATM và phương pháp BDD là những cách hiệu quả cho nhà phát triển và người 

thử nghiệm với ít kinh nghiệm hơn. 

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

3.2.1. Đặt vấn đề 

Sự phát triển và tính đa dạng của ứng dụng di động là thách thức lớn cho việc kiểm 

thử; bên cạnh các phương pháp kiểm thử phổ biến thì xu hướng hiện nay, kiểm thử hướng 

ngữ cảnh được cho là phù hợp với các phương pháp phát triển Agile. Theo Tricentis [121, 

122], việc kiểm thử bằng tay truyền thống sẽ giảm xuống một nửa, kiểm thử tự động và 

Sevice Virtualization sẽ tăng lên gấp 5 lần, kiểm thử thăm dò (Exploratory testing -ET) 

và crowd testing sẽ được tăng gấp 3 lần vào năm 2021. Kiểm thử thăm dò được đề xuất 

bởi Cem Kaner [64], nó thường được sử dụng để mô tả một cách tiếp cận của kỹ thuật 

kiểm thử. Đây là quá trình kiểm thử mà không sử dụng bất kỳ bộ test case nào kể cả tài 

liệu cho kế hoạch kiểm thử ứng dụng. Người kiểm thử chịu trách nhiệm về sự thành công 

hay thất bại của cách tiếp cận này. Họ phải sử dụng óc sáng tạo của mình để xây dựng 

các trường hợp kiểm thử, các chiến lược và phân tích phản ứng của sản phẩm từ mọi góc 

độ có thể. Với mỗi trường hợp kiểm thử, họ học nhiều hơn và sử dụng cách học này để 

kiểm tra sản phẩm theo nhiều cách không thể đoán trước. Exploratory testing đã giúp 

khám phá lỗi một cách nhanh chóng vì người kiểm thử không phải tốn quá nhiều thời 

gian vào các kịch bản kiểm thử cho trước. Họ có thể thực hiện lý luận suy luận để mở 

rộng các tình huống, kịch bản kiểm thử, xác định lỗi có thể không phát hiện được bằng 
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các kịch bản thử nghiệm tự động lặp lại. Hạn chế của cách tiếp cận này là các kịch bản 

kiểm thử rất khó để tái sử dụng. 

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. Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng 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. Trong nghiên cứu này, tác 

giả đề xuất phương pháp đồ thị hóa hoạt động kiểm thử tham dò của phương pháp kiểm 

thử hướng ngữ cảnh và công cụ hỗ trợ nhằm để ghi dấu lại một cách chi tiết những gì 

tester đã thực thi và trực quan hóa chúng thành đồ thị giúp dễ dàng đọc, hiểu thông tin, 

kết quả thực thi kiểm thử. Những phát hiện của nghiên cứu này chỉ ra rằng sử dụng biểu 

đồ như một phương pháp để hiển thị kết quả kiểm thử và thông tin liên quan là một cách 

tiếp cận có thể có lợi trong việc đạt được thử nghiệm hiệu quả. 

3.2.2. Phương pháp trực quan hóa kết quả kiểm thử 

Quá trình kiểm thử thăm dò là quá trình khám phá, điều tra và học tập. Quá trình này 

nhấn mạnh sự tự do cá nhân và trách nhiệm của người kiểm thử. Các trường hợp thử 

nghiệm không được tạo trước; thay vào đó, người thử nghiệm mở ứng dụng và bắt đầu 

duyệt nó để phát hiện lỗi. Họ có thể ghi lại ý tưởng về những gì cần kiểm tra trước khi 

thực hiện kiểm thử. Tập trung vào thử nghiệm thăm dò là nhiều hơn về thử nghiệm như 

là một "suy nghĩ" hoạt động. Kiểm thử thăm dò là một phương pháp thực hành trong đó 

người thử nghiệm có liên quan đến việc lập kế hoạch tối thiểu và thực hiện kiểm tra tối 

đa [128]. 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. Trong kế hoạch kiểm thử, tác giả xác định 

các mục tiêu và phương pháp khả thi sẽ được sử dụng trong hạn mức thời gian 

ngắn đó. 
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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. 

Trong thời gian đó, tác giả ghi lại các khía cạnh chính của chức năng được kiểm 

thử, bất kỳ lỗi nào được tìm thấy và bất kỳ ý tưởng nào liên quan đến thử nghiệm 

tiếp theo. 

o Bằng cách sử dụng kiểm thử thăm dò với các kỹ thuật kiểm thử chính thức khác, 

sẽ có sự tự tin hơn trong các sản phẩm phần mềm được tạo ra. Do đó, kiểm thử 

thăm dò giúp đảm bảo rằng các khiếm khuyết nghiêm trọng nhất đã được xác định. 

Có rất nhiều thách thức về kiểm thử thăm dò như sau: 

o Học cách sử dụng ứng dụng hoặc hệ thống phần mềm là một thách thức; 

o Xác định xem các công cụ cần được áp dụng có thể là thách thức hay không; 

o Xác định các trường hợp kiểm thử tốt nhất để thực hiện có thể khó khăn; 

o Báo cáo kết quả kiểm thử là một thách thức vì báo cáo không có các kịch bản hoặc 

trường hợp được lên kế hoạch để so sánh với kết quả thực tế; 

o Tài liệu của tất cả các sự kiện trong quá trình thực hiện khó ghi lại; 

o Không biết khi nào nên ngừng kiểm thử. 

Các yếu tố đầu vào của các bên liên quan là rất quan trọng đối với quá trình kiểm thử; 

các mô hình kiểm thử trực quan giúp họ dễ dàng tham gia, đưa ra các đề xuất và chỉ ra 

sự thiếu sót trong kế hoạch kiểm thử. Các mô hình kiểm thử trực quan làm giảm thời 

gian phát triển vì chúng đảm bảo các nhu cầu kinh doanh quan trọng được bao phủ lúc 

khởi phát. Các chiến lược mô hình thử nghiệm trực quan như sơ đồ tư duy giúp người 

kiểm tra tách biệt các vấn đề quan trọng khỏi đống tài liệu và chỉ tập trung vào thử 

nghiệm. Tác giả nhận thấy rằng việc sử dụng biểu đồ làm phương pháp để hiển thị việc 

thực thi kiểm thử và thông tin có liên quan là một phương pháp giúp tăng năng suất kiểm 

thử thăm dò. Do đó, tác giả đề xuất giải pháp liên quan đến kiểm thử thăm dò. Quá trình 

xây dựng đồ thị kiểm thử thăm dò bao gồm sáu bước được mô tả như sau. 

Bước 1-Xây dựng đồ thị: Tất cả hành động của tester sẽ tạo ra đồ thị. Họ đưa ra rất 

nhiều kịch bản như "soạn email có nội dung của nó với một tệp tài liệu đính kèm"; "Soạn 

một email có nội dung của nó với một tập tin media đính kèm"; “Soạn một email có nội 

dung của nó với một hoặc nhiều tệp kích thước lớn được đính kèm”, Mỗi kịch bản được 

thực thi với hàng loạt hành động tương tác của tester với ứng dụng. Các chuỗi hành động 

này đang xây dựng một biểu đồ nơi mỗi màn hình đại diện cho một nút và các hành động 
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(như gửi hoặc điều hướng) đang tạo các cạnh cho các nút liên kết. Một agent được cài 

đặt trên máy của người thử nghiệm để ghi lại tất cả các hành động và xây dựng biểu đồ 

cho các lần thực hiện kiểm tra hiện tại. 

Bước 2 - Ghi dữ liệu có liên quan: Không chỉ để ghi lại các hành động, nó cũng cần 

thiết để nắm bắt các dữ liệu khác được sử dụng để phân tích hiệu quả của thử nghiệm 

thăm dò dữ liệu được phân loại thành hai: (1) dữ liệu nội bộ là các phần tử hiển thị tạo 

ra màn hình hoặc trang. Thông thường, chúng là các phần tử DOM như các nút và thuộc 

tính của nó, các siêu liên kết và các thuộc tính của nó, (2) dữ liệu ngoài là các phần tử 

vô hình và hành vi của màn hình hoặc một trang. Thông thường, chúng bao gồm các 

tham số, yêu cầu thời gian và phản hồi, thời gian khi màn hình được tương tác với. 

Bước 3 - Lưu trữ thực thi Exploratory: Tất cả các nút, cạnh và dữ liệu được lưu trữ 

trong Graph Database. Dữ liệu đại diện cho các giá trị của một nút. 

Bước 4 – Trực quan hóa kết quả kiểm thử: Việc thực thi các bước kiểm thử sẽ được 

vẽ đồ thị. Biểu đồ này có các nút là các màn hình được kết hợp với URL của nó, cạnh có 

chỉ báo là số bước. Đồ thị giúp xem xét việc thực thi thử nghiệm dễ dàng. Một thử 

nghiệm chỉ có thể nắm bắt nhanh và hiệu quả những gì đã được thực hiện bởi việc xem 

xét lại và thể hiện ý tưởng kiểm thử. 

Bước 5 - Xây dựng đồ thị chính để tăng hiệu quả: kết nối các đồ thị của từng tester 

thành một đồ thị tổng hợp giúp xem xét các kiểm thử một cách hiệu quả hơn. Việc xây 

dựng đồ thị tổng áp dụng giải thuật The Bron–Kerbosch [20],[100] để tối đa hóa cliques 

trong đồ thị. 

BronKerbosch (R, P, X)  

//R: set of vertices that construct the Maximal Clique 

//P: set of possible vertices may be selected 

//X: set of vertices can not construct Maximal Clique 

//N(v): neighbor vertices of v 

1  if P and X are both empty then  

2   report R as a maximal clique  

3  for each vertex v in P do  

4  BronKerbosch (R ∪ v, P ∩ N(v), X ∩ N(v))  

5  P ← P \ v  

6  X ← X ∪ v 

 

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

learning và recommendation. 
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3.2.4. Kết quả thực nghiệm  

Kỹ thuật này đã nghiên cứu thực nghiệm thành công cho ứng dụng web apps (POS 

system cho doanh nghiệp vừa và nhỏ). Kết quả thực nghiệm cho ứng dụng mobile đang 

được tiến hành và đánh giá. Tuy nhiên với kết quả thực nghiệm cho ứng dụng web App 

(smartphone vẫn chạy được các ứng dụng này) được thực nghiệm bởi đội 4 người kiểm 

thử trong thời gian 2 tháng. Các chức năng cơ bản của ứng dụng chạy được cả trên PC 

và mobile apps: Ordering, Purchasing, Inventory Management, User Management, Pre-

Booking. Kết quả thực nghiệm tại công ty giải pháp phần mềm Me-U Solutions cho các 

dự án nội bộ và dự án của khách hàng. 

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. Hơn một nửa số lần thực hiện kiểm thử đã sử dụng One2Test (công cụ capture và 

trực quan hóa – đồ thị hóa hoạt động kiểm thử hướng ngữ cảnh) để phỏng vấn, xem xét 

và xây dựng các ý tưởng thử nghiệm mới. Một phần ba các điều khoản kiểm tra được 

tạo ra bằng cách so sánh hai lần thực hiện kiểm tra hoặc so sánh thực hiện kiểm tra hiện 

tại với đồ thị Master. Sau đây là hai ví dụ được sử dụng bởi One2Test và One2Explore 

để quyết định hiệu quả kiểm tra và tạo ra các ý tưởng thử nghiệm mới. 

 
Hình  3.5.  Kết quả so sánh giữa hai lần thực hiện kiểm tra 

Trong hình 3.5, ở màn hình bên trái, đồ thị có: các các nút màu xanh là những trang 

(pages) bị thiếu (hoặc bị bỏ qua) của tester A trong quá trình thực thi, màu vàng là những 
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trang bị bỏ qua của tester B  và màu xám là những màu được thực hiện bởi cả hai tester. 

Các con số trên các cạnh thể hiện các bước thực hiện exploratory test (bước thứ mấy). 

Từ kết quả này có thể thấy được, cùng một chức năng nhưng theo phương pháp kiểm 

thử thăm dò, có thể mỗi tester thực hiện một cách khác nhau và cũng dựa vào đây thấy 

được trực quan các bước thiếu, thông tin từ các nốt này sẽ giúp cho người quản lý theo 

dõi được kết quả kiểm thử. Hai màn hình nhỏ bên phải của Hình 3.5 là thông tin, các số 

liệu tổng hợp của từng tester. 

 
Hình  3.6. Đồ thị tổng hợp các kết quả thực thi của Master Graph 

 

Trong hình 3.6, là đồ thị tổng hợp của tất cả các tester thực hiện trước đó, đây là đồ 

thị Master Graph. Màu cam thể hiện cho kết quả của tất cả các tester thực hiện thao tác 

(bước) trùng nhau. Màu trắng là bước thiếu của đồ thị master. 
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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: 
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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 

  
Trong Bảng 3.11 là thông tin của những người (đối tượng) được lấy phản hồi của các 

dự án tương ứng có sử dụng công cụ và phương pháp được đề xuất, bao gồm số thành 

viên của đội dự án, thời gian thực hiện của dự án, loại kiểm thử được áp dụng, loại dự 

án, số lượng phiếu khảo sát gửi ra và thu vào (có phản hồi). Trong Bảng 3.12 là kết quả 

phản hồi được tổng hợp thông qua các tiêu chí về tính dễ sử dụng, tính hữu dụng trong 

đề xuất ý tưởng kiểm thử, trong đánh giá, báo cáo và các gợi ý từ công cụ. Các giá trị số 

trong ngoặc () thể hiện số phản hồi chọn tiêu chí tương ứng. Ví dụ đội dự án POS có 4 

người phản hồi dễ sử dụng ở mức cao nhất (very satisfied), tất cả đội đều đồng ý với tính 

hữu dụng khi đề xuất ý tưởng (2 – very satisfied, 2 satisfied). 

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 và One2Test 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. Với thực hành này, kiểm thử được thực hiện trong 

các khung thời gian (timebox) đã cho (từ 60 đến 90 phút) với một (hoặc hai) mục tiêu 



 

 96 

kiểm thử. Điều này giúp việc kiểm thử vẫn tập trung và giảm độ phức tạp của đồ thị. 

Hơn nữa, tác giả sẽ thực hiện một cách tiếp cận mới cho việc hiển thị của đồ thị. Nó 

được mô tả ngắn gọn như sau: 

o Sắp xếp thông tin để hiển thị: công cụ cho phép phân loại hai loại thông tin để hiển 

thị. (1) Thông tin đồ thị bao gồm: nút và cạnh. Đây là bộ xương của biểu đồ. (2) 

Thông tin kiểm thử: lỗi liên quan đến từng màn hình riêng lẻ (nút), URL, ảnh chụp 

màn hình. Biểu đồ được hiển thị trong nhiều lớp. Mỗi cái được sử dụng để miêu 

tả thông tin quan trọng mô tả từng yếu tố riêng lẻ. Các lớp này có thể bị ẩn hoặc 

hiển thị giúp hiển thị tốt hơn. 

o Hiển thị biểu đồ trong các điều kiện nhất định: công cụ cho phép người kiểm tra 

xác định các điều kiện để hiển thị biểu đồ như: họ có thể chọn một loạt các hoạt 

động thử nghiệm: 10 bước đầu tiên để hiển thị hoặc họ có thể chọn tùy chọn “Chỉ 

hiển thị màn hình liên kết với lỗi”, sau đó các màn hình khác (nút) và các liên kết 

khác (cạnh) sẽ chuyển sang màu xám. 

o Phóng to và thu nhỏ: Tương tự như hiển thị bản đồ đường phố, phóng to (và thu 

nhỏ) trên phần tử biểu đồ và mở rộng vùng cần xem. 

Mặc dù đồ thị kiểm thử thăm dò với One2Explore đang chứng minh giá trị của nó 

trong nhiều khía cạnh, tuy nhiên, nó vẫn còn những hạn chế như (1) hỗ trợ ứng dụng 

web, web di động ở thời điểm hiện tại, (2) khó hiển thị và thể hiện chi tiết thông tin khi 

đồ thị phức tạp hơn , (3) quá nhiều thông tin liên quan đến kiểm thử cần được trình bày, 

(4) dữ liệu được thu thập để phân tích trở nên rất lớn theo thời gian. Các hạn chế này sẽ 

được tiếp tục nghiên cứu và phát triển trong tương lai. 

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

3.3.1. Đặt vấn đề 

Theo Báo cáo chất lượng thế giới năm 2017-2018, chỉ có 16% là hoạt động thử nghiệm 

tự động trong khi 60% các công ty đang áp dụng phương pháp Agile tại thị trường Bắc 

Mỹ và châu Âu [21]. Các nghiên cứu khác chỉ ra rằng thiếu tự động hóa kiểm thử đang 

cản trở việc sử dụng phương pháp Agile. Báo cáo chỉ ra rằng tự động hóa kiểm thử là 

cần thiết để thành công trong kỷ nguyên định hướng kỹ thuật số ngày nay. 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 [21]. 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 
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(quality) và (3) ít tốn kém hơn (efficency) [92, 110]. Các phương pháp kiểm thử linh 

hoạt thường không được vận dụng nhiều trong các công ty lớn. Nhiều công ty tồn đọng 

hàng ngàn trường hợp thử nghiệm, và vì vậy họ cần tự động hóa để giải quyết vấn đề. 

AI và ML có thể loại bỏ lỗi của con người, giảm trùng lặp và các vấn đề khác cũng như 

cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc. Kiểm thử tự động sử dụng AI sẽ giúp nâng cao 

chất lượng của các ca kiểm thử, giảm thời gian, chi phí và khả năng mở rộng của các 

phương pháp kiểm thử truyền thống [75,116]. 

Khi sự phức tạp của các ứng dụng web ngày càng tăng và chu kỳ phát hành sản phẩm 

ngày càng rút ngắn, kỹ sư kiểm thử cần cung cấp các phản hồi về chất lượng của sản 

phẩm cho các kỹ sư phát triển ngay lập tức. Hơn nữa, hiện nay có quá nhiều công cụ, 

công nghệ để phát triển ứng dụng web nhằm đáp ứng nhu cầu thay đổi nhanh chóng của 

các bên liên quan cũng như tính tích hợp và tính linh hoạt của việc phát triển ứng dụng. 

Theo Gerd Weishaar-Giám đốc sản phẩm tại Tricentis [121, 110,33], chìa khóa để kiểm 

thử phần mềm thông minh hơn và hiệu quả hơn khi sử dụng AI, ML trong các hoạt động 

kiểm thử, kiểm thử tự động. Bằng cách sử dụng AI vào việc tạo các thử nghiệm, thực 

hiện và phân tích dữ liệu, người kiểm thử có thể nhanh chóng xác định các điều khiển, 

phát hiện các liên kết giữa các khiếm khuyết và các thành phần khác, loại bỏ nhu cầu 

cập nhật các trường hợp kiểm thử bằng phương tiện thủ công một cách thường xuyên 

[75,116]. 

Kiểm thử hướng ngữ cảnh (CDT) là sự kết hợp của các kỹ năng, kỹ thuật, tài liệu phụ 

thuộc vào tình huống cụ thể. Nó phải phù hợp với bối cảnh của dự án và do đó người 

kiểm thử đòi hỏi cần phải có một tập hợp các kỹ năng mới có thể thực hiện tốt phương 

pháp này. CDT gợi ý một quá trình tư duy phê phán và sáng tạo bằng cách sử dụng 

phương pháp phỏng đoán để giải quyết vấn đề hoặc đưa ra quyết định [11]. Heuristic đề 

cập đến các kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm để giải quyết vấn đề, khám phá và học tập. 

Vì việc kiểm thử toàn diện là không thực tế, các phương pháp heuristic được sử dụng để 

tăng tốc quá trình tìm kiếm một giải pháp thỏa đáng. Heuristic testing là rất quan trọng 

khi nói đến kiểm thử thăm dò trong môi trường phát triển linh hoạt khi không có đủ thời 

gian để xây dựng các trường hợp thử nghiệm và sản phẩm liên tục phát triển. Không phải 

chỉ dựa vào các kịch bản thử nghiệm được thiết kế sẵn, mà phải sử dụng kiến thức miền 

(Test Orials) và kinh nghiệm thử nghiệm trước đó (Test Heuristic) để nhanh chóng thiết 

kế và thực hiện thử nghiệm đồng thời cùng với việc tìm hiểu về sản phẩm [31,12,45]. 

Heuristic giúp người kiểm thử giảm sự thiên vị cá nhân, định hướng phân tích và ra quyết 

định. Do đó, heuristic giúp cho người kiểm thử làm việc có năng suất và đáng tin cậy 

hơn. 
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Trong nghiên cứu này, tác giả đề xuất một phương pháp tiếp cận cho CDT bằng cách 

sử dụng Heuristic, ML và công cụ được gọi là Shinobi framework để kiểm thử ứng dụng 

web và ứng dụng web di động. Shinobi framework sử dụng ML để vượt qua các thách 

thức từ sự thay đổi công nghệ quá nhanh hiện nay, làm cho hoạt động kiểm thử thông 

minh hơn từ việc học hỏi kinh nghiệm từ những người thử nghiệm theo thời gian trên 

cùng một ứng dụng. Công cụ Shinobi cung cấp một tập hợp nhiều tính năng có thể được 

phân loại thành ba nhóm: (i) sử dụng ML để phát hiện các điều khiển và loại của chúng, 

sử dụng thư viện heuristic để đề xuất ý tưởng thử nghiệm cho người kiểm thử. (ii) Sử 

dụng ML để nắm bắt và tìm hiểu tất cả các lần thực hiện kiểm thử, nhận ra sự thiên vị 

và đề xuất ý tưởng kiểm thử cho việc thực hiện kiểm thử hiện tại. (iii) Báo cáo kết quả 

thực hiện kiểm thử kết hợp với chẩn đoán học được từ tất cả các lần thực hiện kiểm thử 

trước đó dưới dạng sơ đồ tư duy. Trong phạm vi của luận án này, công cụ Shinobi bước 

đầu thực hiện ở mức chứng minh ý tưởng (PoC) và khả năng ứng dụng của phương pháp. 

Nghiên cứu tập trung giải quyết 3 vấn đề, cụ thể: (1) để phát hiện các điều khiển web 

bằng cách sử dụng Tensorflow và Faster R-CNN và gợi ý một tập hợp các giá trị heuristic 

cho các điều khiển (controls) kiểu số và DateTime, (2) để nhận ra liệu dữ liệu được nhập 

vào có ý nghĩa hay không, (3) thay đổi giữa các phiên bản ứng dụng thông qua ML để 

đề xuất ý tưởng thử nghiệm. Shinobi có thể được coi là “Trợ lý kiểm thử” cho những kỹ 

sư kiểm thử theo ngữ cảnh, giúp cải thiện chất lượng kiểm thử và hỗ trợ huấn luyện 

những kỹ sư mới. 

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. Ví dụ như công nghệ mới React 

JS yêu cầu người dùng có thể re-implement hay thêm nhiều điều khiển mới vào ứng 

dụng. 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. 

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 
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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. Shinobi đã được tích hợp thử nghiệm với các 

dự án thương mại điện tử và mang lại giá trị gia tăng cho hoạt động kiểm thử web. 

Hình 3.8 thể hiện kiến trúc của công cụ và cách tiếp cận được đề xuất trong nghiên 

cứu này. 

 

Hình 3.8. Shinobi framework 

 

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. Tác giả đã thu thập nhiều hình ảnh có chứa các điều khiển web được sử dụng để 

huấn luyện trình phân loại nhận diện được đề xuất. Các hình ảnh được chọn với các đối 

tượng web được phác thảo khác nhau. Ví dụ: hình ảnh loại hộp văn bản với phông chữ 

văn bản khác nhau, kích thước văn bản hoặc đường viền khác nhau được chụp từ Blog, 

Web quản lý sản phẩm. Chúng được sử dụng để tạo dữ liệu đào tạo và dữ liệu thử nghiệm. 

Dữ liệu đào tạo được yêu cầu phụ thuộc cả vào độ phức tạp của vấn đề cũng như thuật 
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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: Bước tiếp theo là ghi nhãn tất cả các đối tượng 

web mong muốn trong mỗi hình ảnh. Ghi nhãn sẽ tạo ra tập kết quả. Dữ liệu huấn luyện 

đòi hỏi chất lượng ghi nhãn cao, vì vậy việc học có giám sát đảm bảo rằng các mô hình 

có thể dự đoán, phân loại hoặc phân tích hiện tượng được quan tâm với độ chính xác cao. 

Khi tất cả các hình ảnh được dán nhãn, điều cuối cùng trước khi thực hiện huấn luyện là 

tạo bản đồ nhãn xác định loại điều khiển là gì, bằng cách xác định ánh xạ tên lớp thành 

số định danh ID class. Việc lựa chọn mô hình là quan trọng để huấn luyện nhằm giảm tỷ 

lệ tổn thất xuống dưới 0,05. Vì có rất nhiều mô hình, một số trong số chúng rất chính 

xác nhưng có tốc độ chậm. Mặt khác, có những mô hình nhanh nhưng có độ chính xác 

thấp. 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 [115].  

 

Hình 3.9. Faster R-CNN  

Mô hình Faster R-CNN được triển khai như sau [95, 125]: 

(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 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. 
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(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. 

Huấn luyện bộ phân loại và giám sát mất mát thông tin. Trong tiến trình này, mất mát 

thông tin ở ở mỗi bước huấn luyện được theo dõi. Hàm loss sẽ cho TensorFlow biết dự 

đoán tốt hay xấu như thế nào so với kết quả mong muốn. Hàm loss phải liên tục giảm 

xuống thấp hơn một số đã cho (ở đây là 0,05). Hình 3.10 nhấn mạnh hàm loss quan sát 

được từ việc thực hiện huấn luyện. 

Hình 3.10(a) và (b) cho thấy rằng độ chính xác phụ thuộc vào hàm loss khi chạm 

0,02, tất cả các điều khiển được ghi nhận ở mức 99% độ chính xác của nó. 

 
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 

Có những heuristic không thể đếm được được sử dụng trong kiểm thử phần mềm; 

thậm chí một người thử nghiệm có thể đưa ra các bộ heuristic của riêng mình để làm cho 

nó phù hợp hơn với sản phẩm được thử nghiệm. Một số heuristic phổ biến có thể được 

liệt kê như: 

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

 

Data Attack Heuristic: Trong phạm vi nghiên cứu này, Shinobi sử dụng Heuristic 

Data Attack kết hợp với trình phân loại phát hiện đối tượng để cải thiện việc thực hiện 

kiểm thử. Khi trình phân loại phát hiện đối tượng xác định một điều khiển (control) - 

trong đó thuộc một trong các loại điều khiển được liệt kê bên dưới - dựa trên ngữ cảnh 

khi người kiểm thử nhập dữ liệu của mình vào điều khiển này. Shinobi đề xuất một tập 

hợp các ý tưởng thử nghiệm mà người thử nghiệm có thể bỏ qua. Các điều khiển này bao 

gồm, nhưng không giới hạn, vì Shinobi có thể tìm hiểu các điều khiển mới và ghi lại các 

giá trị heuristic: Đường dẫn / Tệp, Thời gian & Ngày, Số (Hộp văn bản), Chuỗi (Hộp 

văn bản). 

Phát hiện dữ liệu vô nghĩa: Người kiểm thử có hành vi xấu nhập dữ liệu vô nghĩa để 

phục vụ mục đích nào đó. Mặc dù là để tiết kiệm thời gian nhập dữ liệu, nhưng nó ngăn 

người kiểm thử tạo ý tưởng thử nghiệm và suy nghĩ thêm về bối cảnh khi người dùng 

cuối sử dụng ứng dụng. Khi các điều khiển loại được nhận dạng, Shinobi phân tích dữ 

liệu được điền vào trang hoạt động để xem nếu nó có ý nghĩa. Phân tích này là heuristic, 

dựa trên một số yếu tố như số lượng từ có ý nghĩa với một số từ vô nghĩa, số điều khiển, 

số điều khiển với dữ liệu được nhập vào, tốc độ nhập dữ liệu. 

Tất cả các đối tượng web phải được kiểm tra: Nhiều người kiểm thử bỏ qua một số 

trường trong quá trình thử nghiệm. Đầu tiên, họ tin rằng các trường (fields) này không 

quan trọng lắm (để kiểm tra) hoặc không phải là một vấn đề nguy hiểm (không có lỗi) 

đối với ứng dụng. Thứ hai, họ chú ý quá nhiều vào một điều có thể dẫn đến việc không 

nhìn thấy đối tượng khác, điều này được gọi là sự cố ý. Luôn luôn là một ý tưởng tốt để 

có bất kỳ cơ chế để phát hiện sự thiếu sót này. Shinobi sử dụng heuristic này mọi lúc khi 

một người thử nghiệm thực hiện các test của mình. Nó báo cáo một danh sách các đối 

tượng không được người thử nghiệm tương tác. Những đối tượng này có thể nhìn thấy 

hoặc mang thuộc tính ẩn. 
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3.3.3. Kiến trúc mức tổng quát Shinobi 

 

Hình 3.11 Kiến trúc mức tổng quát của Shinobi 

Hình 3.11 là kiến trúc tổng quát của framework shinobi, được tổ chức thành bảy yếu 

tố thử nghiệm bao gồm heuristic. Những yếu tố này đủ để phản ánh tất cả các góc độ của 

sản phẩm. Bất kỳ mục nào được tìm thấy bởi Shinobi đều được phân loại, lưu trữ, phân 

tích và báo cáo theo một trong bảy yếu tố này. Cụ thể: 

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. 

Shinobi bao gồm ba thành phần chính Browser Plug-in (phía máy khách), Desktop 

Agent (phía máy khách) và Server Back-end (máy chủ) như trong Hình 3.11. 

o Browser Plug-in: Chrome plug-in được tích hợp để phân tích và truy xuất dữ liệu 

từ trang web. 

o Desktop Agent: Thành phần để phân tích các hoạt động của người kiểm thử và dữ 

liệu thử nghiệm trước khi chuyển chúng đến máy chủ để Machine Learning Core 

xử lý hoặc lưu trữ. 
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o Back-end Server: Dịch vụ web để liên lạc với Agent; Trung tâm dữ liệu để xử lý, 

phân tích và lưu trữ tất cả dữ liệu; Machine Learning Core để nhận diện tất cả các 

đối tượng web. 

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%. 

  
Hình 3.12. Kết quả nhận diện các đối tượng web từ dữ liệu kiểm thử. 

 

Với khả năng phát hiện đối tượng của công cụ hiện tại, Shinobi cũng đã áp dụng thành 

công để xác định phương pháp phỏng đoán của Data Attack và phát hiện tất cả dữ liệu 

vô nghĩa để tạo ra nhiều ý tưởng thử nghiệm nhằm hỗ trợ người kiểm thử tiến hành thử 

nghiệm theo ngữ cảnh hiệu quả hơn cũng như tăng phạm vi thử nghiệm. Theo kết quả từ 

thử nghiệm với PHPTravel, người kiểm thử đã nhận được những lợi ích sau: 

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. 

https://meu-solutions.com/
https://meu-solutions.com/
http://www.phptravels.net/
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Hình 3.13. Shinobi nhận diện các web controls không được tương tác. 

Trong Hình 3.13 là kết quả các đối tượng không được tương tác bởi người kiểm thử 

được phát hiện. 

 
Hình 3.14. Tất cả các kiểu đối tượng điều khiển được nhận diện và sử dụng heuristic data attack để đề 

xuất giá trị thích hợp 
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Hình 3.15. Kết quả nhận diện dữ liệu kiểm thử nhập vào không có ý nghĩa 

 

Trong hình 3.14, 3.15, dữ liệu nhập vào các trường nhập liệu không có ý nghĩa hoặc 

sai định dạng cũng được phát hiện và cảnh báo cho tester. 

Việc thử nghiệm để đánh dấu hiệu quả của phương pháp và công cụ Shinobi đã được 

hai nhóm dự án tại MeU Solutions thực hiện trong vòng một tuần. Đội OneBlue sử dụng 

Shinobi và đội OneRed thực hiện thử nghiệm thăm dò mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ 

nào từ công cụ. Hai đội đã được chọn với tiêu chí: 

• Nền tảng kiến thức tương đương nhau. 

• Kinh nghiệm tương tự trong thử nghiệm thăm dò (khoảng ba năm) và thử 

nghiệm phần mềm (khoảng năm năm). 

• Có hơn một năm làm việc cùng nhau. 

Cả hai đội đã thực hiện cùng năm biểu đồ kiểm tra. Trong suốt quá trình thử nghiệm 

với kết quả thu thập được từ việc xem xét các minh chứng thử nghiệm của họ và phỏng 

vấn người kiểm thử, Shinobi mang lại nhiều lợi ích trực tiếp cho kiểm thử thăm dò được 

thừa nhận như sau: 

• Hơn 30% bối cảnh đã được tạo ra từ các đề xuất của Shinobi. Những bối cảnh 

này chủ yếu rơi vào kiểm thử giao diện người dùng. 

• Nhiều loại dữ liệu thử nghiệm đã được tạo cho mỗi điều khiển riêng lẻ tương 

đương nhau. 
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• Đội OneRed dành nhiều thời gian hơn để khám phá các trường hợp biên và dữ 

liệu ít hữu ích hơn. Trong khi nhóm OneBlue thực hiện thử nghiệm hiệu quả 

hơn với bối cảnh đa dạng. 

Có thể nói, Shinobi thúc đẩy những người kiểm thử trong việc khám phá và áp dụng 

phương pháp phỏng đoán để kiểm thử các điều khiển web. Nó kích hoạt những người 

kiểm thử suy nghĩ bằng cách đề xuất thêm ý tưởng và các bối cảnh khác nhau. 

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. Shinobi vừa hoàn thành việc triển 

khai với ba phương pháp phỏng đoán chỉ nhấn mạnh vào các yếu tố UI của các ứng dụng 

web và ứng dụng web di động. Nhiều heuristic khác phải được tận dụng vào Shinobi để 

bao quát các khía cạnh khác của SFDIPOT (Cấu trúc - Chức năng - Dữ liệu - Giao diện 

- Nền tảng - Hoạt động - Thời gian). Ngoài ra, hiệu suất là một thách thức. Ngay cả khi 

sử dụng Faster R-CNN, Shinobi đôi khi cũng gặp vấn đề với hiệu suất của nó. Một số 

mô hình khác sẽ được sử dụng để tăng tốc độ của nó. 

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. 

Trong tương lai gần, Shinobi được tiếp tục hoàn thiện và thử nghiệm trong các loại 

kiểm thử khác và trong một số công ty kiểm thử khác để quan sát kết quả bằng cách so 

sánh phương pháp truyền thống so với phương pháp học máy về độ chính xác của phát 

hiện lỗi, và mức độ loại bỏ lỗi. 

3.4. Kết chương 

Trong Chương 3, tác giả đã trình bày 3 kỹ thuật: (1) Kỹ thuật sinh ca kiểm thử và dữ 

liệu kiểm thử tự động dựa trên User story và Acceptance criteria; (2) Phương pháp đồ 

thị hóa kỹ thuật kiểm thử thăm dò trong CDT (One2Explore) (3) Kỹ thuật ứng dụng 

heuristics và ML trong kiểm thử hướng ngữ cảnh cho ứng dụng web di động (shinobi). 

Các nội dung trình bày trong chương này thể hiện đóng góp khoa học thứ hai của luận 

án: Đề xuất và thử nghiệm một số 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 câu chuyện người dùng và 

tiêu chí chấp nhận (CT7 (2019), mục 3.1); sử dụng phương pháp đồ thị cho kiểm thử 

thăm dò (kết quả công bố ở CT5 (2018), mục 3.2, One2Explore), phương pháp heuristics 
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và học máy trong kiểm thử hướng ngữ cảnh (kết quả công bố ở CT6 (2019), mục 3.3, 

Shinobi). 

Tiếp theo, trong chương 4, tác giả sẽ trình bày về ứng dụng các kỹ thuật kiểm thử tĩnh 

và động cho ứng dụng di động trong môi trường phát triển linh hoạt.  
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CHƯƠNG 4. ỨNG DỤNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO 

SẢN PHẨM MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN LINH HOẠT  

Trong chương này, tác giả đề xuất trình phát triển ứng dụng di động theo cách tiếp cận Agile 

kết hợp một số kỹ thuật kiểm thử nhằm nâng cao chất lượng và độ tin cậy của ứng dụng di động; 

đồng thời, tác giả sử dụng mô hình tăng trưởng độ tin cậy phần mềm (SRGM – software 

reliability growth models) NHPP (Non-Homogeneous Poisson Process) để đánh giá, xác định 

độ tin cậy của các ứng dụng di động thông qua việc áp dụng các kỹ thuật, phương phương pháp 

kiểm thử và kiểm thử tự động đã được trình bày ở Chương 2 và Chương 3 như (1) kỹ thuật tối 

ưu mã nguồn, (2) kiểm thử hướng ngữ cảnh One2expore, (3) ứng dụng AI và Machine learning 

trong kiểm thử, (4) sinh kiểm thử tự động từ user stories và acceptance criteria. Kết quả nghiên 

cứu và thực nghiệm đánh giá trên 2 dự án thực tế, và thử nghiệm trên 5 ứng dụng Android từ 

kho mã nguồn FOSS cho kết quả tốt, bước đầu chứng minh được hướng đề xuất và cách tiếp 

cận trong toàn bộ nghiên cứu này là hiệu quả và có ý nghĩa, đóng góp khoa học. Kết quả này 

có thể giúp cho các nhà phát triển ứng dụng Android cải tiến chất lượng, nâng cao độ tin cậy 

và hiệu năng khi phát triển các ứng dụng di động trong môi trường phát triển linh hoạt và cạnh 

tranh hiện nay.  

4.1. Đặt vấn đề 

Độ tin cậy là thuộc tính quan trọng nhất của phần mềm bởi vì nó liên quan đến hoạt 

động và tính chính xác của sản phẩm. Độ tin cậy của phần mềm là xác suất mà hệ thống 

phần mềm sẽ hoạt động mà không có thất bại trong một môi trường nhất định và trong 

một khoảng thời gian nhất định [72]. Kỹ nghệ độ tin cậy của phần mềm SRE (Software 

Realiability Engineering) đã được nghiên cứu và phát triển để giải quyết các vấn đề về 

độ tin cậy. Các kỹ thuật dự đoán, đánh giá độ tin cậy của phần mềm thường dựa chủ yếu 

vào các mô hình toán học, trong đó kỹ thuật thống kê đã đóng một vai trò quan trọng. 

Hàng trăm mô hình độ tin cậy đã và đang được nghiên cứu và phát triển trong những 

thập kỷ qua [72]. Các thước đo độ tin cậy bao gồm thời gian trung bình thất bại (MTTF), 

thời gian trung bình giữa các thất bại (MTBF), cường độ hỏng hóc, thời gian thử nghiệm 

bổ sung cần thiết để đạt được mục tiêu độ tin cậy ... và do đó, là công cụ trợ giúp cho 

người quản lý phần mềm đưa ra quyết định kiểm thử tiếp hay phát hành sản phẩm [72]. 

Việc đo lường, đánh giá độ tin cậy của ứng dụng phần mềm, của hệ thống phần mềm 

bằng nhiều phương pháp, kỹ thuật khác nhau, phổ biến nhất là các mô hình tăng trưởng 

độ tin cậy phần mềm (SRGMs), cụ thể như: NHPP, Musa, Nelson, ... 

Hiện tại có hai hướng tiếp cận chính trong việc đo lường và xác định độ tin cậy phần 

mềm: 
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o Dự đoán độ tin cậy phần mềm: từ các thông số của hệ thống hoặc dự án phát triển 

sản phẩm phần mềm, dựa vào các kĩ thuật dự đoán nhằm ước tính giá trị độ đo độ 

tin cậy phần mềm. 

o Đánh giá độ tin cậy phần mềm: từ các dữ liệu thực nghiệm của các pha trong quá 

trình phát triển sản phẩm phần mềm, dựa vào các kĩ thuật đánh giá nhằm tính toán 

giá trị độ đo độ tin cậy phần mềm. 

Giá trị độ đo độ tin cậy phần mềm là một thông số quan trọng được sử dụng trong 

nhiều pha khác nhau của quá trình phát triển sản phẩm phần mềm: lập trình, gỡ lỗi, phát 

hành và bảo trì. Việc sử dụng thông số này giúp gia tăng chất lượng cũng như hỗ trợ các 

thao tác ra quyết định trong các pha đó. Đối với phương pháp phát triển linh hoạt là 

hướng đến cách tiếp cận phi truyền thống. Nó làm nổi bật sự hợp tác của khách hàng, 

các thành viên trong nhóm có động lực cao, cung cấp phần mềm chất lượng cao, khả 

năng thích ứng với các thay đổi và duy trì sự đơn giản trong phát triển [4]. Cách tiếp cận 

linh hoạt tuân theo triết lý phát hành sớm, phát hành thường xuyên, trong đó nhấn mạnh 

tầm quan trọng của việc phát hành sớm và thường xuyên của hệ thống. Các bản phát 

hành sớm của phần mềm cung cấp một sản phẩm cốt lõi với một bộ các chức năng hạn 

chế và mỗi bản phát hành tiếp theo sẽ tăng thêm các chức năng mới, sửa chữa các lỗi 

hiện có hoặc điều chỉnh các công nghệ mới. Vì mỗi bản phát hành đều thêm mã mới vào 

hệ thống, nó có khả năng đưa ra các lỗi mới. Mặc dù một bản phát hành mới có nghĩa là 

để cải thiện hệ thống, luôn có khả năng bị thoái hóa do sự bổ sung của các lỗi mới. Trong 

giai đoạn các bản phát hành thường xuyên được thực hiện sẽ làm tăng tỷ lệ thất bại chung, 

do đó làm giảm độ tin cậy của hệ thống. 

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 

Về phương diện toán học, hàm tin cậy của hệ thống R(t) là xác suất mà hệ thống sẽ 

hoạt động thành công trong khoảng thời gian từ 0 đến thời điểm t: R(t) = P (T > t), t > 
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0 với T là một biến ngẫu nhiên biểu diễn thời gian thất bại, hay chính là thời gian từ lúc 

hoạt động đến lúc bị lỗi. Xác suất thất bại là: F (t) = 1- R(t) = P(T <= t) , đây cũng chính 

là hàm phân bố của biến ngẫu nhiên T. Nếu biến ngẫu nhiên T có hàm mật độ xác suất 

là f (t), khi đó độ tin cậy của hệ thống sẽ là [36]:  

𝑅(𝑡) =  ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
∞

𝑡
    (4.1) 

Thời gian trung bình giữa thất bại MTBF (Mean Time Between Failure) hoặc thời 

gian trung bình để thất bại MTTF (Mean Time To Failure) là thời gian trung bình mà hệ 

thống sẽ tiếp tục gặp thất bại. Nói cách khác đó chính là kỳ vọng của thời gian hệ thống 

hoạt động bình thường trước khi bị thất bại. Công thức toán học tính MTBF là [36]: 

𝑀𝑇𝑇𝐹 =  ∫ 𝑡 ∗ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 =  ∫ 𝑅(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

∞

0
  (4.2) 

Nếu thời gian thời gian trung bình giữa thất bại của hệ thống là một biến ngẫu nhiên 

tuân theo phân bố mũ với tham số là  với hàm phân bố là F(t) = 1- e−t , khi đó: 

𝑀𝑇𝑇𝐹 =  ∫ 𝑅(𝑡)𝑑𝑡 =  ∫ 𝑒−𝜆𝑡𝑑𝑡 
∞

0
=

1

𝜆

∞

0
  (4.3) 

Hàm mật độ thất bại (Failure density function): là hàm có vai trò rất quan trọng trong 

phân tích độ tin cậy của phần mềm. Định nghĩa về mặt toán học của hàm mật độ thất bại 

được cho bởi công thức (4) 

𝜆(𝑡) =  lim
Δ𝑡→ ∞

𝑅(𝑡)−𝑅(𝑡+∆𝑡)

∆𝑡𝑅(𝑡)
=  

𝑓(𝑡)

𝑅(𝑡)
 (4.4) 

Đại lượng (t) dt biểu diễn xác suất một phần mềm sẽ gặp thất bại trong khoảng thời 

gian từ t đến t + dt. Hàm mật độ thất bại có vai trò quan trọng ở chỗ nó chỉ ra mật độ lão 

hóa của phần mềm. Ví dụ, hai thiết kế phần mềm khác nhau sẽ có cùng một độ tin cậy 

giống nhau ở cùng một thời điểm nào đó, nhưng mật độ tiến đến thất bại của chúng lại 

có thể rất khác nhau. Trong trường hợp đặc biệt, nếu thời gian trước thất bại tuân theo 

phân bố mũ, với tham số là  thì hàm mật độ thất bại của nó sẽ là [36]: 

𝜆(𝑡) =  
𝑓(𝑡)

𝑅(𝑡)
=  

𝜆.𝑒−𝜆𝑡

𝑒−𝜆𝑡
= 𝜆  (4.5) 

 

Điều đó có nghĩa là hàm mật độ thất bại của phần mềm là một hằng số, nói cách khác 

phần mềm không có hiện tượng lão hóa. Do độ tin cậy là một thuộc tính về chất lượng 

xây dựng phần mềm nên độ tin cậy cao phụ thuộc vào việc áp dụng các thuộc tính chất 

lượng ở từng giai đoạn của vòng đời phát triển với sự nhấn mạnh vào việc ngăn ngừa lỗi, 

đặc biệt là trong giai đoạn đầu của chu kỳ phát triển phần mềm. 
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4.2.2. Mô hình tăng trưởng độ tin cậy phần mềm 

Mô hình tăng trưởng độ tin cậy phần mềm (Software Reliability Growth Models -

SRGMs) là một trong những kỹ thuật cơ bản để đánh giá độ tin cậy phần mềm [82,108, 

81]. Để ước tính cũng như dự đoán độ tin cậy của các hệ thống phần mềm, dữ liệu lỗi 

cần phải được đo bằng các phương tiện khác nhau trong quá trình phát triển cũng như 

các giai đoạn vận hành sản phẩm. Phần mềm được mong đợi là đáng tin cậy hơn có thể 

được mô phỏng thông qua việc sử dụng mô hình tăng trưởng độ tin cậy phần mềm. 

SRGMs có thể ước tính số lỗi ban đầu, độ tin cậy của phần mềm, cường độ lỗi, khoảng 

thời gian trung bình giữa các lỗi, v.v.  Lý tưởng nhất là các mô hình này cung cấp phương 

tiện mô tả quá trình phát triển và cho phép các chuyên gia về độ tin cậy phần mềm đưa 

ra dự đoán về độ tin cậy mong đợi trong tương lai của phần mềm đang được phát triển.  

Một số mô hình phân tích đã được đề xuất để giải quyết vấn đề đo lường độ tin cậy 

phần mềm[108][81]. Các phương pháp tiếp cận này dựa chủ yếu vào lịch sử thất bại của 

phần mềm và có thể được phân loại theo tính chất của quá trình thất bại được nghiên cứu 

như: Mô hình thời gian giữa các thất bại (Times between Failures Models), Mô hình đếm 

số thất bại (Failure Count Models), Mô hình gieo lỗi (Fault Seeding Models) và Mô hình 

dựa trên miền đầu vào (Input Domain Based Models). Phân loại mô hình độ tin cậy phần 

mềm theo các pha của vòng đời phát triển phần mềm được chỉ ra ở Hình 4.1, trong đó 

liệt kê các mô hình tin cậy phần mềm áp dụng ở các giai đoạn phát triển phần mềm [36]. 

 

Hình  4.1. Phân loại mô hình tin cậy phần mềm  

 

Kiểm thử phần mềm và độ tin cậy phần mềm theo truyền thống thuộc hai mảng riêng 

biệt. Tuy nhiên hiện nay, có một mối liên kết chặt chẽ giữa kiểm thử phần mềm và độ 

tin cậy của phần mềm. Thuộc tính độ tin cậy không thể đo lường trực tiếp và do đó phải 

được lấy từ các phép đo khác như dữ liệu lỗi được thu thập trong quá trình kiểm thử. 

Kiểm thử phần mềm là một phương pháp hiệu quả để ước lượng độ tin cậy hiện tại, dự 

đoán độ tin cậy trong tương lai và cũng để cải thiện nó. Thuộc tính độ tin cậy của phần 
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mềm chỉ có ý nghĩa nếu nó liên quan đến một người dùng cụ thể của hệ thống. Người 

dùng khác nhau trải nghiệm độ tin cậy khác nhau, bởi vì họ sử dụng hệ thống theo những 

cách khác nhau. Mặt khác, độ tin cậy phần mềm có thể được sử dụng để đo lường mức 

độ tiến bộ đã đạt được trong kiểm thử mức hệ thống. Trong giai đoạn lập trình và kiểm 

thử, mô hình NHPP, Musa, Nelson được vận dụng để đánh giá độ tin cậy phần mềm [36], 

[27], [28]. 

4.2.3. Độ tin cậy trong lĩnh vực di động  

Chất lượng và mức độ thành công của ứng dụng di động đang giảm do có quá nhiều 

ứng dụng đang được tạo ra ngày càng nhiều. Đây là hệ quả của chiến lược "time-to-

market" mà các công ty phát triển ứng dụng điện thoại thông minh đang áp dụng hiện 

nay. Chiến lược này nó cho phép các nhà phát triển bỏ qua một số giai đoạn trong qui 

trình phát triển (đặc biệt là giai đoạn thiết kế được xem là giai đoạn quan trọng nhất) để 

đáp ứng thời hạn của dự án. Nhưng thực tế cho thấy, có rất nhiều khiếm khuyết và lỗi có 

thể tránh được trong giai đoạn thiết kế đã bị bỏ qua. Do đó, kết quả có thể sẽ dẫn đến 

việc phát hiện nhiều vấn đề mà sau đó phải cần nhiều công sức, thời gian để giải quyết 

so với việc phát triển toàn bộ ứng dụng. Lý do trong đó có nhiều yếu tố có thể dẫn đến 

việc không đáng tin cậy của ứng dụng hoặc sự thất bại của nó do tính chất của công nghệ 

được sử dụng, nền tảng, phiên bản hệ điều hành và nhiều nguyên nhân bên trong hoặc 

bên ngoài khác [126]. Độ tin cậy trở nên rất quan trọng đối với sự phát triển của điện 

thoại thông minh, việc dự đoán lỗi và đảm bảo độ tin cậy của các ứng dụng sẽ trở thành 

vấn đề then chốt hiện nay [126][69]. Qui trình phát triển ứng dụng di động hiện nay chủ 

yếu là các qui trình linh hoạt như XP, Scrum, RAD [115][67] và được phát triển bởi các 

nhóm nhỏ đảm nhận từ giai đoạn thiết kế đến thử nghiệm và phát hành. Phương pháp 

phát triển Agile ít sai sót do yếu tố của con người so với các dự án lớn hay phương pháp 

phát triển khác. Theo nghiên cứu của SquareTrade [103] tỷ lệ tin cậy của các mô hình 

điện thoại thông minh khác nhau. Hiện tại, độ tin cậy của điện thoại di động đang dựa 

nhiều hơn vào phần cứng và gần đây là độ tin cậy được xem xét trên hệ điều hành hơn 

là bản thân ứng dụng. Nhưng trong thực tế, người dùng quan tâm đến việc sử dụng phần 

mềm chứ không phải hệ điều hành. Mặc dù có nhiều kỹ thuật phần mềm truyền thống có 

thể dễ dàng chuyển sang lĩnh vực di động nhưng vẫn có một số vấn đề cần nghiên cứu 

trong lĩnh vực độ tin cậy của phần mềm di động, đó là (1) vấn đề đảm bảo tính tin cậy 

của một ứng dụng di động, (2) Áp dụng trực tiếp các mô hình độ tin cậy phần mềm hiện 

có cho ứng dụng di động và đánh giá (3) Dữ liệu lỗi của ứng dụng có đủ để dự đoán độ 

tin cậy hay cần xem xét các nguyên nhân bên ngoài các phiên bản hệ điều hành, mạng 
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di động, bộ nhớ, hiệu suất của CPU, tiêu thụ điện năng, v.v. (4) tiêu chí để lựa chọn mô 

hình đo độ tin cậy cho ứng dụng di động. 

Trong phạm vi của nghiên cứu này tác giả chỉ tập trung nghiên cứu và vận dụng mô 

hình NHPP để đánh giá độ tin cậy của ứng dụng di động dựa trên việc áp dụng các kỹ 

thuật kiểm thử đã nghiên cứu ở Chương 2 và Chương 3. 

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

dụng di động 

Trong phần này, tác giả sẽ trình bày một số mô hình tăng trưởng độ tin cậy phần mềm 

khác nhau: mô hình mũ Poisson không đồng nhất (Exponential model NHPP) hay còn 

gọi là Goel-Okumoto, Mô hình cơ bản Musa-Basic và mô hình Musa-Okumoto. Theo 

nghiên cứu độ tin cậy phần mềm [36],[76],[73],[84],[72] ba mô hình này là những mô 

hình hữu ích và thành công nhất trong miền ứng dụng máy tính.  

4.2.4.1. Mô hình hàm mũ Poision không đồng nhất 

Các mô hình tăng trưởng độ tin cậy phần mềm dựa trên quá trình Poisson không đồng 

nhất (NHPP) thường được phân thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên chứa các mô hình, sử 

dụng thời gian thực hiện của máy hoặc thời gian lịch [84] làm đơn vị thời gian phát hiện 

hoặc loại bỏ lỗi, được gọi là các mô hình thời gian liên tục. Nhóm thứ hai chứa các mô 

hình sử dụng số lần kiểm tra / trường hợp làm đơn vị thời gian phát hiện lỗi, được gọi là 

các mô hình thời gian rời rạc [73] vì đơn vị thời gian phát hiện lỗi phần mềm có thể đếm 

được. Mô hình Goel Okumoto còn được gọi là mô hình NHPP theo cấp số nhân dựa trên 

các giả định sau đây: 

o Tất cả các lỗi trong một thành phần độc lập với các lỗi đã được phát hiện.  

o Số lần phát hiện lỗi bất kỳ lúc nào tỷ lệ thuận với số lỗi hiện tại trong một thành 

phần của ứng dụng.  

o Lỗi được loại bỏ ngay lập tức ngay khi xảy ra lỗi, không có lỗi mới nào được thêm 

vào trong lúc loại bỏ lỗi.  

Phương trình vi phân sau đây bao gồm các giả định trên. Trong đó m (t) dự kiến số 

lần thất bại của thành phần phần mềm theo thời gian t, a là hàm tổng số lượng lỗi, tức là 

tổng số lỗi được kỳ vọng của lỗi phát hiện ban đầu và lỗi được phát hiện theo thời gian 

t và b là tỷ lệ phát hiện lỗi trên mỗi lỗi tại thời điểm t.  

𝝏𝒎(𝒕)

𝝏𝒕
= 𝑏[𝑎 − 𝑚(𝑡) ]   (4.6) 

Lời giải cho giá trị trung bình của phương trình (4.6) được cho bởi công thức 

    𝑚(𝑡) = 𝑎(1 − 𝑒−𝑏𝑡𝑛)  (4.7) 
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Hàm tính cường độ lỗi được cho bởi công thức 𝜆(𝑡) = 𝑎𝑏𝑒−𝑏𝑡𝑛 (4.8) 

Các tham số ước lượng, tham số a và b khác nhau cũng phản ánh các giả định khác 

nhau về các quy trình kiểm thử phần mềm. Trong phần này, chúng ta lấy ra một mô hình 

NHPP mới cho một hàm phụ thuộc tương quan giữa tham số a và b bởi một tham số 

chung từ một lớp mô hình tổng quát. Phương pháp phổ biến nhất để ước tính các tham 

số là phương pháp ước lượng hợp lý cực đại (MLE - Maximum Likelihood Estimation). 

Phương pháp ước lượng MLE của một bộ sưu tập rộng về độ tin cậy của phần mềm. Để 

ước lượng a và b cho một mẫu n đơn vị, đầu tiên có được hàm số khả năng: lấy logarit 

tự nhiên ở cả hai bên. Phương trình ước lượng a và b được cho trong phương trình (4.9) 

𝑎 =  
𝒚𝒏

(𝟏−𝒆−𝒃𝒕𝒏)
     (4.9) 

Với yn là giá trị thực sự của lỗi thứ nth quan sát được tại thời gian t. Tham số a có thể 

được ước lượng bằng phương pháp MLE dựa trên số lần thất bại trong một khoảng thời 

gian cụ thể. Giả sử khoảng thời gian quan sát {0, tk} được chia thành các khoảng phụ (0, 

ti], (t1, t2] ……… (tk1, tk], phương trình 10 được sử dụng để xác định giá trị của b. 

 

   (4.10) 
 

ố lỗi trên mỗi khoảng con được ghi là ni (i = 1,2,3 .., k) đối với số lần thất bại trong 

(ti-1, ti]. Các tham số a và b được ước tính bằng cách sử dụng Phương pháp Newton 

Raphson lặp đi lặp lại, được đưa ra trong Phương trình 11, 12 và 13. 

 

𝑏 = 𝑏0 −  
𝒇(𝒃𝟎)

𝒇′(𝒃𝟎)
       (4.11) 

 (4.12) 

   (4.13) 

4.2.4.2. Mô hình thời gian thực hiện Musa cơ bản 

Mô hình Musa-Basic, còn được gọi là mô hình mũ, được cho bởi giá trị trung bình 

sau: 𝜇(𝑡) =  𝛽0
𝐸(1 − 𝑒−𝛽1

𝐸𝑡) 

Trong đó 𝛽0
𝐸  là số lỗi được kỳ vọng, 𝛽0

𝐸  là tỷ lệ hazard hay số lượng mà mỗi lỗi góp 

phần vào tỷ lệ thất bại tổng thể. 
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Mô hình này được sử dụng đặc biệt cho dữ liệu thời gian thực hiện nhưng nó cũng có 

thể được áp dụng cho dữ liệu thời gian lịch bằng cách áp dụng một chuyển đổi từ lịch 

sang thời gian thực hiện. Các dữ liệu cần thiết để xây dựng mô hình này là thời gian của 

sự thất bại hoặc thời gian giữa các thất bại. 

Dựa trên khảo sát các mô hình độ tin cậy từ SRE [103],[72], mô hình này được coi là 

một trong những mô hình được sử dụng rộng rãi nhất. 

4.2.4.3. Mô hình toán học Poisson của Musa-Okumoto 

Mô hình Musa-Okumoto, còn được gọi là mô hình lôgíc được ứng dụng rộng rãi nhất. 

Bên cạnh đó, Musa xác nhận rằng mô hình này là chính xác hơn so với mô hình hàm mũ 

[84]. Đối với các mô hình trước đó, giá trị trung bình được trích ra từ các giả định thích 

hợp của mô hình [72] cho bởi: 

𝜇(𝑡) =  𝛽0
𝐿𝐿𝑛(1 + 𝛽1

𝐿𝑡)    (4.14) 

 

Trong đó, 𝛽0
𝐿 là số lượng kỳ vọng của thất bại và 𝛽1

𝐸  là hazard rate. 

Các dữ liệu cần thiết để xây dựng mô hình này giống như đối với mô hình mũ. Mô 

hình Musa-Okumoto thuộc về các mô hình được lựa chọn trong tiêu chuẩn thực hành 

AIAA về độ tin cậy phần mềm [73],[72]. 

Hiện tại, không mô hình nào trong số các mô hình có thể được gọi là hoàn hảo hoặc 

tốt hơn mô hình khác. Tuy nhiên, các mô hình được trình bày trong phần này được coi 

là các mô hình áp dụng chính xác nhất đối với nhiều dự án phần mềm [73]. Có rất nhiều 

mô hình độ tin cậy được các nhà nghiên cứu đưa ra với hàng trăm mô hình khác nhau. 

Jelinski và Moranda [59] đã đề xuất mô hình độ tin cậy phần mềm (SR) đầu tiên và hàng 

trăm mô hình đã được giới thiệu cho đến nay [99]. Trong các SRGM hình chữ S của 

Yamada và cộng sự đưa ra cường độ thất bại thay đổi theo thời gian; Mô hình gỡ lỗi 

không hoàn hảo của Goel và Okumoto nhấn mạnh thực tế là không phải tất cả các lỗi 

trong hệ thống đều được loại bỏ khi chúng được phát hiện. Tỷ lệ phát hiện lỗi, được mô 

tả bởi một hằng số. Nhiều SRGM dựa trên NHPP đã được đề xuất trước đó. Yamada và 

cộng sự đã đề xuất một SRGM theo cấp số nhân xem xét hai loại lỗi. SRGM được đề 

xuất bởi Phạm và Zhang [94] giả định nhiều đặc điểm thất bại. Tác giả Nguyễn Hùng 

Cường [27,28] đã thử nghiệm các phương pháp toán học để tính toán và sắp xếp các bộ 

chỉ số đo dựa trên các dữ liệu thực tế. Trong [32], tác giả đã sử dụng các dữ liệu thống 

kê trong 10 năm (2006-2015) để so sánh các nghiên cứu trong phát triển phần mềm và 

đề xuất, trong mọi bản phát hành, các lỗi hiện có được loại bỏ và các tính năng có giá trị 

được gửi đến khách hàng. Sự tương tác giữa triển khai mới và hiện tại thường làm tăng 

nội dung lỗi của hệ thống, do đó làm giảm độ tin cậy của hệ thống. Trong thực tế, khi 
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phần mềm được phát hành, nó chứa một số lỗi ẩn được báo cáo triển khai bài và được 

khắc phục trong các bản phát hành trong tương lai.  

4.3. Đề xuất qui trình và phương pháp đo độ tin cậy cho ứng dụng di động 

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 

Bất kỳ ứng dụng nào được cài đặt trên điện thoại thông minh, trò chơi hoặc ứng 

dụng mạng xã hội đều yêu cầu nhiều yếu tố để tạo ra một sản phẩm hoạt động tốt. Các 

yếu tố cần được đặt ra là: ý tưởng của ứng dụng; thiết kế, phát triển, thực thi và thử 

nghiệm. Phát triển ứng dụng di động là sản phẩm của một lượng lớn công việc được thực 

hiện bởi các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau và quan trọng nhất là sự đàm phán 

liên tục giữa khách hàng và công ty phát triển ứng dụng di động. Mỗi một sản phẩm phần 

mềm nói chung, bao gồm cả các ứng dụng di động, có thể được coi là kết quả của giao 

tiếp hiệu quả giữa đội dự án và khách hàng. Phương pháp Agile là một trong những 

phương pháp hiệu quả để phát triển phần mềm ứng dụng, đảm bảo công việc phối hợp 

của các chuyên gia và liên lạc liên tục giữa các thành viên trong nhóm và khách hàng. 

Cách tiếp cận này sẽ thúc đẩy lập kế hoạch thích ứng, phát triển tiến hóa, giao hàng sớm 

và cải tiến liên tục. Sự lặp lại và linh hoạt của phương pháp có thể được sử dụng trong 

các dự án phức tạp, nơi các yêu cầu của khách hàng thay đổi thường xuyên. Hơn nữa, 

với số lượng điện thoại di động hiện có cùng với các hệ điều hành khác nhau và các nhà 

mạng khác nhau tạo ra một ứng dụng di động phù hợp với một và tất cả các thiết bị trở 

thành nhiệm vụ khá khó khăn đối với các nhà phát triển. Ngoài ra, các nhà phát triển 

cũng phải đối mặt với các vấn đề về vòng đời phát triển phần mềm ngắn, phần cứng hạn 

chế, công nghệ thay đổi nhanh chóng và nhu cầu người dùng thay đổi theo những thay 

đổi của công nghệ. Thêm vào đó, các nhà phát triển cũng cần tạo một ứng dụng có thể 

cập nhật dễ dàng, có thể tải xuống dễ dàng và có thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) 

phù hợp. Do đó, để đáp ứng với những thách thức và yêu cầu thay đổi ở trên buộc công 

ty phát triển ứng dụng di động phải thực hiện xây dựng một ứng dụng thỏa mãn và phù 

hợp thì câu hỏi đầu tiên đặt ra là làm thế nào các công ty có thể làm cho người dùng hài 

lòng và các ứng dụng có chất lượng cao và đáng tin cậy. 

Trong nghiên cứu này, tác giả đề xuất áp dụng các kỹ thuật tối ưu hóa mã nguồn, 

phân tích mã nguồn và kiểm thử hộp trắng, phương pháp sinh dữ liệu kiểm thử vào trong 

từng giai đoạn phát triển của qui trình Agile Scrum. Qui trình đề xuất như Hình 4.2 dưới 

đây. 
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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 chủ sản phẩm (Product Owner -

PO) bằng việc đưa ra các câu chuyện người dùng (User stories (US), Product backlog). 

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) của Hình 4.2, 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 
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thử mã nguồn Java được đề xuất áp dụng. Mô tả của kỹ thuật được trình bày trong 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 này được được đề 

xuất vận dụng vào giai đoạn (2) ở Hình 4.2. Khi đó, kỹ sư phát triển vận dụng vào kiểm 

thử mức đơn vị, thực hiện phân tích cấu trúc mã nguồn bằng công cụ được trình bày ở 

Chương 2, mục 2.2 và công bố [CT3] để tìm các thành phần vi phạm các luật đã được 

đề xuất như AvoidSynchronizedBlocksInLoop,UseToArrayWithArrayAsParameter, 

tránh sử dụng DataInputStream.readByte() trong vòng lặp v.v, và từ đó thực hiện tái cấu 

trúc mã nguồn thông qua các gợi ý của công cụ hỗ trợ hoặc dựa vào kiến thức của kỹ sư 

để điều chỉnh mã nguồn theo hướng tối ưu và nâng cao chất lượng mã nguồn. Công cụ 

được phát triển dạng plug-in vào IDE Java (thư viện Java) để dễ dàng cho các kỹ sư phần 

mềm áp dụng lúc lập trình. 

Kỹ thuật phân tích và kiểm thử mã nguồn Java: Kỹ thuật này cũng được vận dụng ở 

giai đoạn (2) của Hình 4.2, các kỹ sư phát triển áp dụng như một công cụ hỗ trợ kiểm 

thử mức đơn vị để tìm các lỗi tìm ẩn trong thuật toán, kiểm tra khả năng chịu lỗi cũng 

như mức độ bao phủ dòng lệnh của từng hàm, từng mô-đun được lập trình bằng ngôn 

ngữ Java. Phương pháp đề xuất và công cụ nghiên cứu ở trình bày ở Chương 2, mục 2.3 

và công bố [CT2] được sử dụng như thư viện plug-in cho môi trường phát triển IDE Java 

Eclipse, Android studio, giúp người phát triển dễ dàng thực hiện phân tích mã nguồn, 

kiểm thử để tìm lỗi và thực hiện tái cấu trúc mã nguồn từ đó nâng cao được chất lượng 

của mã nguồn, góp phần làm tăng chất lượng cho ứng dụng. 

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

Kỹ thuật này được vận dụng ở giai đoạn (2) của Hình 4.2. Kết quả thực hiện của phương 

pháp đề xuất sẽ là bộ test case cũng như test input cho từng user story của ứng dụng và 

được sử dụng cho giai đoạn (3) của Hình 4.2 để thực hiện kiểm thử mức đơn vị theo 

phương pháp BDD và giai đoạn (4) của Hình 4.2 để thực hiện kiểm thử chức năng ở mức 

hệ thống (thực hiện kiểm thử tự động hoặc thủ công). Chi tiết về kỹ thuật và kết quả thử 

nghiệm được trình bày ở mục 3.1 của Chương 3 và công bố [CT7]. 
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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: Kỹ thuật này (giai đoạn (6)) được đề xuất 

áp dụng cho giai đoạn kiểm thử chấp nhận ở giai đoạn (3) của Hình 4.2 đối với việc phát 

triển các ứng dụng mobile web. Ở giai đoạn (3), sau mỗi phiên bản phát hành của ứng 

dụng, các kỹ sư kiểm thử áp dụng một trong hai kỹ thuật hoặc cả hai kỹ thuật 3.2 và 3.3 

ở Chương 3 và công bố [CT5, CT6]. Các công cụ kèm theo hai phương pháp này sẽ giúp 

cho các kỹ sư kiểm thử nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm thử cũng như nâng cao 

chất lượng và độ tin cậy cho sản phẩm. Phương pháp trực quan hóa kiểm thử và sử dụng 

heuristics – học máy trong kiểm thử bước đầu mang lại hiệu quả và mở ra hướng nghiên 

cứu chuyên sâu, cũng như ứng dụng rộng rãi hơn trong thực tiễn. 

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. 

Thực nghiệm thứ nhất (trường hợp chỉ áp dụng kỹ thuật 

2.2 và 2.3) được thực hiện cho cho 3 ứng dụng được lấy từ kho 

ứng dụng có mã nguồn FOSS (Free Open Source Software 

Android) và AOpensource.com.  

Thực nghiệm thứ 2 (đối với kỹ thuật 3.1, 3.2 và 3.3)) được 

áp dụng cho dự án đang phát triển ACM app – ứng dụng quản 

lý sự kiện hội nghị khoa học. Việc đánh giá độ tin cậy được 

thực hiện đối với kỹ thuật sinh test case và test data chúng tôi 

thực hiện trên 2 nhóm dự án cùng phát triển 1 sản phẩm ACM 

app, mỗi đội dự án gồm 4 thành viên có kinh nghiệm và kỹ 

năng tương đương nhau và thực hiện độc lập. Dự án được thực hiện theo qui trình Scrum 

trong thời gian 12 tuần bao gồm 3 sprints, mỗi sprint là 4 tuần. Đội A thực hiện dự án có 

áp dụng kỹ thuật sinh test case tự động và thực hiện theo đúng qui trình ở Hình 4.2 

Hình  4.3. Qui trình thực 

hiện đánh giá độ tin cậy 
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(không sử dụng kỹ thuật ở giai đoạn (6) của Hình 4.2), đội B sử dụng các phương pháp 

kiểm thử truyền thống. Ứng dụng ACM app là ứng dụng chạy trên Android và iOS (chỉ 

thực nghiệm trên Android).  

Các thử nghiệm được thực hiện trên điện thoại Oppo FS1: Màn hình IPS LCD, Độ 

phân giải HD (720 x 1280 Pixels), Màn hình rộng 5.5", Độ phân giải 13 MP, Hệ điều 

hành Android 5.1 (Lollipop), Mediatek MT6750 8 nhân, 1.5 GHz, chip đồ họa (GPU) 

Mali-T860, RAM 3 GB, Bộ nhớ trong 32 GB. Ứng dụng cũng được thử nghiệm trong 

59 giờ của phiên bản phát hành cuối cùng để thu thập lỗi của phần mềm. Từ đó áp dụng 

phương pháp ước lượng độ tin cậy đã trình bày trong phần 4.2 của chương này. Tác giả 

áp dụng SRGMs: quá trình Poisson không đồng nhất hàm mũ NHPP để tính toán và đánh 

giá độ tin cậy. Tác giả thực hiện thu thập dữ liệu lỗi theo thời gian và sử dụng công cụ 

SRATS2010 (https://github.com/okamumu/SRATS2010) để tính toán số liệu. 

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 điểm. Game có nhiều chế độ 

lựa chọn kích thước ma trận hình ảnh: 4x4, 

5x5, 6x6 

0.923 0.948 

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 

 

https://github.com/okamumu/SRATS2010
https://fossdroid.com/
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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. 

Bảng 4.2. a) Dữ liệu lỗi thu thập của dự án đội A và b) dữ liệu lỗi thu thập của dự án đội B 

time interval faults 
 

time interval faults 

10 15 10 20 

8 4 8 10 

6 9 6 9 

5 4 5 6 

10 3 10 7 

7 1 7 4 

3 2 3 3 

2 0 2 3 

4 1 4 1 

4 0 4 2 

 

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 22.61648022 Mean Failure Time 26.501792 

-------------------------

------   

----------------------------

---   

The Number of 

Parameters 2 

The Number of 

Parameters 2 

Parameter 1 42.34711559 Parameter 1 82.92862883 
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Parameter 2 0.043008021   

  

Parameter 2 0.025954832 

-------------------------

------   

----------------------------

---   

Expected Total 

Faults 42.34711559 Expected Total Faults 82.92862883 

Expected Residual 

Faults 3.347115592 

Expected Residual 

Faults 17.92862883 

Fault-Free 

Probability 0.035185698 Fault-Free Probability 1.63567E-08 

Conditional MTTF 9.105998654 Conditional MTTF 2.28068753 

Cumulative MTTF 1.512863123 Cumulative MTTF 0.907754025 

Median 5.09246562 Median 1.518744355 

 

Các đồ thị thể hiện kết quả tính toán, đội dự án A và đội dự án B 

 

    
Hình  4.4. (a) Độ tin cậy của sản phẩm -đội A, (b) Độ tin cậy của sản phẩm -đội B 

 

   

Hình  4.5. (a) Mức độ phân bố lỗi -đội A,     (b) Mức độ phân bố lỗi -đội B 

 



 

 124 

     

Hình  4.6. (a) Tỷ lệ lỗi của sản phẩm -đội A, (b) Tỷ lệ lỗi của sản phẩm -đội B 

 

Qua số liệu ở Bảng 4.3 cho thấy xác suất không có lỗi (Fault-Free Probability ) của 

sản phẩm đội dự án A cao hơn sản phẩm của đội dự án B (0.035185698 của sản phẩm 

đội dự án A so với 1.63567E-08 của đội dự án B), hay tỷ lệ lỗi của dự án A thấp hơn so 

với dự án đội B ở Hình 4.6 (a).  

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. 

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) Với sự đa dạng, phức tạp của kiểm thử ứng dụng di động, sự thay đổi theo ngữ cảnh 

đầu vào và tương tác của ứng dụng di động thì kỹ thuật kiểm thử hướng ngữ cảnh là 

khá phù hợp. Do vậy, 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. Đồng thời giúp cho các developer có dữ liệu thực hiện 

kiểm thử tự động từ khâu kiểm thử đơn vị và các khâu kiểm thử hệ thống, kiểm thử 

chấp nhận được nhanh chóng, hiệu quả; tăng mức độ bao phủ kiểm thử và đương 

nhiên giúp nâng cao chất lượng và độ tin cậy cho dự án. 

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 
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dụng cho phát triển các loại ứng dụng khác. Các kỹ thuật đề xuất ở Chương 3 gồm 

3.1, 3.2 và 3.3 đã thực nghiệm và ứng dụng cho các dự án của công ty MeU Solutions 

và đang tiếp tục đầu tư nghiên cứu để hoàn thiện các công cụ ở trong nghiên cứu 

này. 

4.4. Kết chương 

Trong Chương 4, tác giả đã trình bày phương pháp vận dụng SGRM vào đánh giá độ 

tin cậy của các ứng dụng di động thông qua việc áp dụng các kỹ thuật kiểm thử đã trình 

bày ở Chương 2 và Chương 3. Đồng thời tác giả đã đề xuất qui trình vận dụng các kỹ 

thuật này cho phương pháp phát triển Agile Scrum, thực hiện thử nghiệm thực tế để đưa 

ra các kết luận và đánh giá. Các nội dung trình bày trong chương này thể hiện đóng góp 

khoa học thứ ba của luận án: 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. 

Liên quan đến nội dung của Chương 4, tác giả có 01 công trình khoa học CT8 (2019). 
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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. Như thể hiện trong kết quả ở mục 2.1, việc 

khởi tạo trong suốt quá trình khai báo hay sau đó không cho thấy sự khác biệt về 

hiệu năng mặc dù có sự khác biệt trong quá trình thử nghiệm trên thiết bị giả lập 

với các mức độ phức tạp khác nhau. Sẽ mất nhiều thời gian cho các hoạt động 

được thực hiện trên các thiết bị thật hơn so với trên giả lập. 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 50 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 phương pháp tiếp cận và công cụ này sẽ giúp các kỹ sư phát triển giảm thời 

gian phân tích mã nguồn để phát hiện các vấn đề tìm ẩn; tái cấu trúc mã nguồn tự 

động và giúp chia sẻ mã nguồn trong nhóm phát triển một cách thuận lợi và hiệu 

quả. Ngoài ra, với cách tiếp cận của chúng tôi, 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 dễ dàng, 

hiệu quả và tin cậy. 

(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 
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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 này cũng có thể tích hợp cùng các phương pháp kiểm thử sử dụng các thuật 

toán Reinforcement Learning hoặc Artificial Intelligence. 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 có nhiều ưu điểm liên quan đến 

việc tạo dữ liệu, tối ưu hóa theo yêu cầu của người dùng và trên hết, nó cũng chứng 

minh rằng dữ liệu được tạo theo yêu cầu của người dùng theo cách tự động. Điều 

này 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) Kết quả nghiên cứu đã chứng minh làm thế nào trực quan hóa kết quả kiểm thử có 

thể mang lại sự khác biệt trong việc áp dụng các thực tiễn tốt trong kiểm thử hướng 

ngữ cảnh. 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 
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là hiệu quả cho người 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. Để tự động hóa, đồ thị có thể 

giúp xác định các khu vực và trường hợp thử nghiệm thường gặp nhất trong hệ 

thống và phát triển các kịch bản tương ứng. 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 AI-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”. Ở kết quả của nghiên cứu này mới 

chỉ hoàn thành được các heuristics nhấn mạnh vào các yếu tố UI của các ứng dụng 

web và web di động.  Nhiều heuristics khác phải được tận dụng vào Shinobi để 

bao quát các khía cạnh khác của SFDIPOT (Cấu trúc - Chức năng - Dữ liệu - Giao 

diện - Nền tảng - Hoạt động - Thời gian). Ngoài ra, hiệu suất là một thách thức. 

Ngay cả khi sử dụng Faster R-CNN, đôi khi Shinobi cũng phát sinh vấn đề với 

hiệu suất của nó. 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. 

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 
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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 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.  

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).  



 

 130 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG 

BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 

 

CT 1. Huỳnh Quyết Thắng, Nguyễn Đức Mận, Đỗ Lê Nam (2014), Một số kỹ thuật 

tối ưu và kiểm thử hiệu năng áp dụng trong phát triển ứng dụng trên Android, Kỷ yếu 

Hội nghị Quốc gia lần thứ VII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin 

(FAIR) - Thái Nguyên, ngày 19-20/6/2014, trang 365-375. ISBN: 978-604-913-300-8 

CT 2. Nguyễn Đức Mận, Huỳnh Quyết Thắng, Trần Xuân Hoàng (2015). Một số kỹ 

thuật áp dụng trong mô hình kiểm thử mã nguồn cho các phương thức của lớp trong Java, 

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông 

tin và truyền thông - Đắk Lắk, 30-31/10/2014, trang 167-174, ISBN 978-604-67-0426-

3 

CT3. Man D. Nguyen, Thang Q. Huynh and Hung T. Nguyen (2016), Improve the 

Performance of Mobile Applications based on Code Optimization Techniques using 

PMD and Android Lint, The International Symposium on Integrated Uncertainty in 

Knowledge Modeling and Decision Making (IUKM2016), Lecture Notes AI Springer-

Verlag Vol.9978, pp.343-355, SCOPUS Indexed 

CT4. Huỳnh Quyết Thắng, Nguyễn Đức Mận, Nguyễn Thị Bảo Trang, Nguyễn Thị 

Anh Đào (2016). Kỹ thuật kiểm thử hồi qui hiệu quả cho phát triển ứng dụng di động. 

Kỷ yếu Hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ IX, ngày 4-5/8/2016 - "Nghiên 

cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" (FAIR 2016), trang 255-265. Nhà xuất 

bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ. ISBN 978-604-913-472-2. 

CT5. Hoang-Nhat Do, Duc-Man Nguyen, Quyet-Thang Huynh, Nhu-Hang Ha 

(2018), One2Explore - Graph Builder for Exploratory Testing from a Novel Approach, 

New Trends in Intelligent Software Methodologies, Tools and Techniques, Volume 303, 

2018, pp. 637 - 649 (SOMET 2018), DOI: 10.3233/978-1-61499-900-3-637, SCOPUS 

Indexed. 

CT6. Duc-Man Nguyen, Hoang-Nhat Do, Quyet-Thang Huynh, Dinh-Thien Vo, and 

Nhu-Hang Ha (2019), Shinobi: A Novel Approach for Context-Driven Testing (CDT) 

using Heuristics and Machine Learning for Web Applications. In: Duong T., Vo NS. 

(eds) Industrial Networks and Intelligent Systems. INISCOM 2018. Lecture Notes of the 

Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications 

Engineering, vol 257. Springer, Cham, ISBN 978-3-030-05872-2, pp. 86-102, DOI: 

10.1007/978-3-030-05873-9_8, SCOPUS Indexed 



 

 131 

CT7. Duc-Man Nguyen, Nhu-Hang Ha, Quyet-Thang Huynh, Thanh-Hung Nguyen, 

Automated Test Input Generation via Model Inference based on User Story and 

Acceptance Criteria for Mobile Application Development, Data Technologies And 

Applications, Emerald Publishing, ISSN: 2514-9288, Under review in Scopus Journal 

CT8. Nguyễn Đức Mận, Huỳnh Quyết Thắng, Nguyễn Thanh Hùng, Một số kỹ thuật 

nâng cao độ tin cậy và hiệu năng cho ứng dụng di động trong môi trường phát triển linh 

hoạt, Trong quá trình gửi phản biện Chuyên san Công nghệ thông tin và Truyền thông, 

Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật - Học viện KTQS, ISSN 1859-0209 

  



 

 132 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Acceptance Test-Driven Development – ATDD, https://www.agilealliance.org/glossary/atdd. 

Last accessed Dec 18, 2018 

[2] A. Frank Ackerman, Priscilla J. Fowler, and Robert G. Ebenau, "Software inspections and the 

industrial production of software," in Proc. of a symposium on Software validation: inspection 

testing verification alternatives, 1984, pp. 13-40. 

[3] A.F. Ackerman, L.S. Buchwald, and F.H. Lewski, "Software inspections: an Effective Verification 

Process," IEEE Software, 1989 

[4] Agile Alliance. http://www.agilealliance. org/. Last Access on Dec 1, 2018 

[5] M. Akour, A. A. Al-zyoud, B. Falah,  S. Bouriat, and K. Alemerien, “Mobile Software Testing: 

Thoughts , Strategies , Challenges , and Experimental Study”, Int. J. Adv. Comput. Sci. Appl., vol. 

7, no. 6, pp. 12-19, 2016. 

[6] Amalfitano, D., A.R. Fasolino, P. Tramontana, and N. Amatucci. Considering Context Events in 

Event-Based Testing of Mobile Applications. in Software Testing, Verification and Validation 

Workshops (ICSTW), 2013 IEEE Sixth International Conference on. 2013. 

[7] Android Fragmentation Visualized. http://opensignal.com/reports/2014/android-fragmentation/ 

[8] An introduction to Test-Driven Development (TDD) – Scott W. Ambler (Ambysoft Inc.). 

http://www.agiledata.org/essays/tdd.html. Last accessed Dec 18, 2018 

[9] Boštjan Arzenšek and Marjan Heričko, “Criteria for Selecting Mobile Application Testing Tools”, 

Third Workshop on Software Quality Analysis, Monitoring, Improvement and Applications 

SQAMIA 2014, 2014. 

[10] Astels, Dave. Test driven development: A practical guide. Prentice Hall Professional Technical 

Reference, 2003. 

[11] Bach, B.J., Bolton, M.: A Context - Driven Approach to Automation in Testing, vol. 2016. 

Satisfice Inc. (2016). http://www.satisfice.com/articles/cdt-automation.pdf 

[12] Bach, J.: Heuristic Test Strategy Model. Satisfice, Inc. (2002). 

http://www.satisfice.com/tools/htsm.pdf  

[13] Lujo Bauer , Lori Flynn, Limin J ia, Will Klieber , F red Long, Dean F . Sutherland, and David 

Svoboda, “Mobile SCALe: Rules and Analysis for Secure Java and Android Coding”, Technical 

Report, CMU/SEI-2013-TR-015, ESC-TR-2013-015, 2013 

[14] BDD overview. https://docs.cucumber.io/bdd/overview/ . Last accessed Dec 18, 2018 

[15] BeanShell: http://www.beanshell.org. Last accessed Dec 18, 2018 

[16] Behaviour-Driven Development (BDD), https://www.agilealliance.org/glossary/bdd. Last 

accessed Dec 18, 2018 

[17]  B. Beizer, Software Testing Techniques, 2nd ed., New York: Van Nostrand Reinhold Co.,1990. 

[18] B. Beizer, Black-Box Testing: Techniques for Functional Testing of Software and Systems, New 

York: John Wiley & Sons, Inc., 1995. 

[19]  R. Black, Advanced Software Testing – Vol.1, Santa Barbara, CA: Rock Nook Inc., 2009. 

[20] C. Bron and J. Kerbosch, Algorithm 457: Finding All Cliques of an Undirected Graph, 

Communication of the ACM, vol. 16, no. 9, pp. 575577, 1973. 

[21] CapGemini, Sogeti and Micro Focus: World Quality Report 2017-18, 9th edn (2017) 

[22] G. Chen and D. Kotz, “A Survey of Context-Aware Mobile Computing Research,” Hanover, NH, 

https://www.agilealliance.org/glossary/atdd
http://www.agiledata.org/essays/tdd.html
http://www.satisfice.com/tools/htsm.pdf
https://docs.cucumber.io/bdd/overview/
http://www.beanshell.org/
https://www.agilealliance.org/glossary/bdd


 

 133 

USA, Tech. Rep., 2000 

[23] M. Cohn, User Stories Applied for Agile Software Development. Addison Wesley, 2004. 

[24] COMSCORE WHITEPAPER,The 2017 U.S. Mobile App 

Report,https://www.comscore.com/Insights/Presentations-and-Whitepapers/2017/The-2017-US-

Mobile-App-Report. Last accessed Mar 10, 2019 

[25] Corral, Luis, Alberto Sillitti, and Giancarlo Succi. "Software development processes for mobile 

systems: Is agile really taking over the business?." In Engineering of Mobile-Enabled Systems 

(MOBS), 2013 1st International Workshop on the, pp. 19-24. IEEE, 2013. 

[26] M. Cristi and C. Frydman, “Applying SMT Solvers to the Test Template Framework”, Electron. 

Proc. Theor. Comput. Sci., vol. 80, no. Mbt, 2012, pp. 28-42. 

[27] Nguyen Hung-Cuong, Huynh Quyet-Thang and Le Hai-Trieu. Different Ranking of NHPP 

Software Reliability Growth Models with Generalized Measure and Predictability. International 

Journal of Applied Information Systems, Series Volume 7, Number 11, November 2014. ISSN 

2249: 0868. pp. 1-6. DOI: 10.5120/ijais14-451257 

[28] Nguyen Hung-Cuong, Huynh Quyet-Thang. New NHPP SRM Based On Generalized S-Shaped 

Fault-Detection Rate Function. International Conference on Nature of Computation and 

Communication, November 24–25, 2014 Ho Chi Minh City, Vietnam. Lecture Notes of the 

Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, 

Volume 144, Springer 2015, ISBN 978-3-319-15391-9, pp. 121-221. DOI 10.1007/978-3-319-

15392-6_21. Series ISSN 1867-8211.  (Thomson ISI – Proceedings) 

[29] Marcelo d'Amorim, Carlos Pacheco, Tao Xie, Darko Marinov, Michael D. Ernst, “An Empirical 

Comparison of Automated Generation and Classification Techniques for Object-Oriented Unit 

Testing,” Automated Software Enginerring, 2006. ASE ’06. 21st IEEE/ACM International 

Conference 2006, page 59-68. 

[30] Dehlinger, Josh, and Jeremy Dixon. "Mobile application software engineering: Challenges and 

research directions." Workshop on Mobile Software Engineering. Vol. 2. 2011 

[31] Ding, J., Zhang, D.: A machine learning approach for developing test oracles for testing scientific 

software. In: The 28th International Conference on Software Engineering and Knowledge 

Engineering, SEKE 2016, pp. 390–395, 2016 

[32] Dingsøyr, T. and Lassenius, C. Emerging themes in agile software development: Introduction to 

the special section on continuous value delivery, Information and Software Technology 77(1): 56–

60, 2016 

[33] Eguide, T.: The Impact of Software Failure - And How Automated Testing Reduces Risks. 

Tricentis (2017). https://www.stickyminds.com/tricentis-eguideimpact-software-failure-and-

how-automated-testing-reduces-risks. Last accessed Dec 18, 2018 

[34] M. D. Ernst, J. Cockrell, W. G. Griswold, and D. Notkin, “Dynamically discovering likely 

program invariants to support program evolution,” IEEE Transactions on Software Engineering, 

27(2):1–25, Feb. 2001. A previous version appeared in ICSE ’99, Proceedings of the 21st 

International Conference on Software Engineering, pages 213–224, Los Angeles, CA, USA, May 

19–21, 1999. 

[35] M.E. Fagan, "Design and code inspections to reduce errors in program development," IBM 

Systems Journal, 1976 

[36] Norman Fenton, James Bieman, Software Metrics: A Rigorous and Practical Approach, Third 

https://www.stickyminds.com/tricentis-eguideimpact-software-failure-and-how-automated-testing-reduces-risks
https://www.stickyminds.com/tricentis-eguideimpact-software-failure-and-how-automated-testing-reduces-risks


 

 134 

Edition, CRC Press, 2014,  ISBN 9781439838235, 617 pages. 

[37] Flora, Harleen K., and Swati V. Chande. "A review and anaysis on mobile application 

development processes using agile methodlogies." International Journal of Research in Computer 

Science 3, no. 4 (2013): 9. 

[38] Flora, Harleen Kaur. "Adopting an agile approach for the development of mobile applications."  

International Journal of Computer Applications (0975 – 8887)Volume 94 – No.17, May 2014.pp. 

43-50 

[39] M. Fowler, Domain Specific language. Addison-Wesley Professional, 2010.  

[40] Franke, D., S. Kowalewski, C. Weise, and N. Prakobkosol. Testing Conformance of Life Cycle 

Dependent Properties of Mobile Applications. in IEEE Fifth Int'l Conf. on. Software Testing, 

Verification and Validation (ICST), 2012. 

[41] Franke, D., C. Elsemann, and S. Kowalewski. Reverse Engineering and Testing Service Life 

Cycles of Mobile Platforms. in Database and Expert Systems Applications (DEXA), 2012 23rd 

Int'l Workshop on. 2012. 

[42] Frenzel, L "The Language Toolkit: An API for Automated Refactorings in Eclipse-based IDEs,” 

Eclipse Corner Articles (originally in Eclipse Magazin, Vol. 5, 2006 

[43] Dr. Garbage, “Source Code Visualizer,” http://www.drgarbage.com/sourcecode-visualizer.html 

[44] Marie-Claude Gaudel, “How can Formal Specifications benefit to Software Testing?” 

http://tase2017.unice.fr/sites/default/files/tase2017gaudelslides.pdf. Accessed Dec-10th, 2017 

[45] Ghahrai, A.: What Are Test Oracles and Test Heuristics? https://www.testingexcellence.com/test-

oracles-test-heuristics/. Accessed 28 Apr 2018 

[46] Global market share held by the leading smartphone operating systems in sales to end users from 

1st quarter 2009 to 2nd quarter 2018, [Online]. Available: 

https://www.statista.com/statistics/266136/global-market-share-held-by-smartphone-operating-

systems/. Accessed 10 Feb 2019 

[47]  Robert Gold, “Control Flow Graphs and Code Coverage,” Int. J. Appl. Math. Comput. Sci., 2010, 

Vol. 20, No. 4, 739–749. 

[48] GoogleCode Android open issues, http://code.google.com/p/android/issues/list. Accessed 10 Feb 

2019 

[49] Hervé Guihot, “Pro Android Apps Performance Optimization”, apress, 2012. 

[50] Hamsini, R., and G. R. Smitha. "Agile Development Methodology and Testing for Mobile 

Applications-A Survey." International Journal of New Technology and Research. ISSN:2454-

4116, Volume-2, Issue-9, September 2016 Pages 98-101. 

https://www.ijntr.org/download_data/IJNTR02090047.pdf 

[51] Haseman, C., Creating Android Applications: Develop and Design. 2011, Peachpit Press 

[52] R. M. Hierons et al., “Using formal specifications to support testing”, ACM Computing Survey, 

vol. 41, no. 2, pp. 176, 2009. 

[53] How to write a PMD rule, http://pmd.sourceforge.net/snapshot/-howtowritearule.html  

[54] C. Hu and I. Neamtiu, “Automating GUI Testing for Android Applications,” in Proc. of the 6th 

Int. Workshop on Automation of Software Test, ser. AST ’11, 2011, pp. 77–83. 

[55] A. H. Ian Dees, Matt Wynne, Cucumber Recipes -Automate Anything with BDD Tools and 

Techniques. The Pragmatic Programmers, LLC., 2013. 

[56] IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, May 30, 2018. 

http://code.google.com/p/android/issues/list


 

 135 

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43856818. Accessed 10 Feb 2019 

[57] Girish Janardhanudu, Ken van Wyk “White Box Testing” Official website of the Department of 

Homeland Security, https://buildsecurityin.us-cert.gov/articles/best-practices/white-box-

testing/white-box-testing 

[58] Gopinath Jayamalrao, Mobile Testing Trends, Cognizant, 2011 

[59] Z. Jelinski and P. B. Moranda, Software Reliability Research, In: W. Freiberger, Ed., Statistical 

Computer Performance Evaluation, Academic Press, New York, 1972, pp. 465-484.  

[60] C. Johnson, SPEST - A Tool for Specification-Based Testing, California Polytechnic State 

University, 2016. 

[61] Kaleel, Shakira Banu, and Ssowjanya Harishankar, "Applying agile methodology in mobile 

software engineering: Android application development and its challenges", Computer Science 

Technical Reports, pp.1-11, 2013 

[62] C. Kaner, J. Falck and H. Nguyen, Testing Computer Software, 2nd ed., John Wiley & Sons, Inc., 

1999. 

[63] C. Kaner, J. Basch and B. Pettichord, Lessons Learned in Software Testing: A ContextDriven 

Approach, New York: John Wiley & Sons, Inc., 2001. 

[64] J. B. and B. P. Cem Kaner, Lessons Learned in Software Testing: A Context-Driven Approach, 

John Wiley & Sons, 2002 

[65] Haeng-Kon Kim, Mobile Applications Software Testing Methodology, Springer Proceedings, 

International Conferences SIP - WSE and ICHCI 2012, ISBN 978-3-642-35269-0, pp.157-166 

[66] H. Kim, H. Yeo, H. J. Hwang, and C. Ramos, “Effective Mobile Applications Testing Strategies”, 

Adv. Sci. Technol. Lett., vol. 139, no. Asea, pp. 246-251, 2016. 

[67] M. M. Kirmani, Agile Development Method for Mobile applications: A Study, International 

Journal of Advanced Research in Computer Science, ISSN 0976-5697, Vol. 8, No. 5, May-June 

2017, pp. 1421–1425. 

[68] D.Knott, “Mobile App Testing Challenges, Solutions and Best Practices”,  2012. Available: 

https://docplayer.net/1738460-Mobile-application-testing-challenges-best-practices.html  

Accessed 10 Feb 2019 

[69] R. Lai and M. Garg, A detailed study of NHPP software reliability models, Journal of Software, 

ISSN: 1796-217X, Vol. 7, No. 6, June 2012, DOI:10.4304/jsw.7.6.1296-1306 

[70] A. Van Lamsweerde, “Formal Specification: a Roadmap”, in Proceedings of the Conference on 

the Future of Software Engineering, 2000, pp. 147-159. 

[71] Lee, W.-M., Beginning Android 4 application development. 2012: Wiley. com. 

[72] Michael R. Lyu, Handbook of Software Reliability Engineering, IEEE Computer Society Press 

and McGraw-Hill Book Company, 1995 

[73] Y. K. Malaiya and J. Denton, What do the software reliability growth model parameters represent?, 

Proceedings of the Eighth International Symposium on Software Reliability Engineering, 2-5 Nov. 

1997, Albuquerque, NM, USA, pp. 124–135, DOI: 10.1109/ISSRE.1997.630857. 

[74] Markets and Markets, "Heterogeneous Mobile Processing & Computing Market by Component 

(processor, GPU, DSP, connectivity), Technology Node (45NM-5NM), Application (Consumer, 

Tele-communication, Automotive, MDA, Medical), & Geography - Forecast & Analysis to 2014 

– 2020," 2014. Available: http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/heterogeneous-

mobile-processing-97computing-market-173926586.html. Accessed 22 February 2018. 

https://docplayer.net/1738460-Mobile-application-testing-challenges-best-practices.html


 

 136 

[75] Mathuria, M.: AI and Machine Learning to Optimize Software Testing. 

https://www.readitquik.com/articles/ai/ai-and-machine-learning-to-optimize-softwaretesting/. 

Accessed 28 Apr 2018 

[76] S. Meskini, A. B. Nassif, and L. F. Capretz, Reliability Models Applied to Mobile Applications, 

Proceedings of the 2013 IEEE Seventh International Conference on Software Security and 

Reliability Companion, pp. 155-162, June 18 - 20, 2013. DOI: 10.1109/SERE-C.2013.30 

[77] Microsoft Research, “Z3 guide”, https://rise4fun.com/z3/tutorial. [Accessed Jan-15th,2018] 

[78] Greg Milette, Adam Stroud, “Professional Android Sensor Programming”, John Wiley & Sons, 

Inc, 2012 

[79] 25 Mobile App Usage Statistics To Know In 2019, https://mindsea.com/app-stats/. Accessed 28 

Feb 2019 

[80] Mobile Apps: What Consumers Really Need and Want, https://docplayer.net/107560-Mobile-

apps-what-consumers-really-need-and-want-a-global-study-of-consumers-expectations-and-

experiences-of-mobile-applications.html 

[81] R. Mohd and N. Mohsin, Software Reliability Growth Models : Overview and Applications, J. 

Emerg. Trends Comput. Inf. Sci., Vol. 3, No. 9, pp. 1309–1320, 2012, ISSN 2079-8407. 

[82]  I. No, R. Mohd, and M. Nazir, Reliability of Software Development Using Open Source 

Technology, International Journal of Advanced Research in Computer Science, Vol. 2, No. 5, pp. 

479–485, 2011, ISSN 0976-5697.  

[83] Muccini, H., A. Di Francesco, and P. Esposito. Software testing of mobile applications: 

Challenges and future research directions. in 7th International Workshop on Automation of 

Software Test (AST),2012. 

[84] John D. Musa, Software Reliability Measurement, Journal of Systems and Software, Volume 1, 

1979-1980, pp. 223-241, https://doi.org/10.1016/0164-1212(79)90023-2 

[85] G. Myers, The Art of Software Testing, 2nd ed., Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.,1979/ 

2004. 

[86] Neotsys, “Mobile Load Testing Challenges”, white paper, 2013 

[87] Number of free mobile app downloads worldwide from 2012 to 2017 (in billions), 

https://www.statista.com/statistics/241587/number-of-free-mobile-app-downloads-worldwide/. 

Accessed 10 Feb 2019 

[88] Number of apps available in leading app stores as of 3rd quarter 2018, 

https://www.statista.com/statistics/276623/number-of-apps-available-in-leading-app-stores/. 

Accessed 10 Feb 2019 

[89] L. A. Oubelli, J. Mottu, and C. Attiogb, Test Cases Evolution of Mobile Applications: Model 

Driven Approach, [Research Report]  Universit e de Nantes, 2015. 

[90] Carlos Pacheco, Michael D. Ernst, “Eclat: Automatic Generation and Classification of Test Inputs.” 

Object-Oriented Programming, 19th European Conference, (Glasgow, Scotland). 

[91] Rama Krishna Pagadala, “Testing the Mobile Application's Performance- Case Study on 

Communicator Mobile”, Microsoft Corporation, 2012 

[92] Papadopoulos, P., Walkinshaw, N.: Black-box test generation from inferred models. In: 4th 

IEEE/ACM International Workshop on Realizing AI Synergies in Software Engineering, pp. 19–

24 (2015) 

[93] Petito, Michael "Eclipse refactoring," http://people. clarkson. edu/~ dhou/courses/EE564-

https://mindsea.com/app-stats/


 

 137 

s07/Eclipse-Refactoring. pdf 5 (2007): 2010.  

[94] Pham, H. and Zhang, X. (2003). NHPP software reliability and cost models with testing coverage, 

European Journal of Operational Research 145(2): 443–454. 

[95] Object Detection with Faster R-CNN in Chainer. https://github.com/mitmul/chainer-faster-rcnn, 

last accessed April 28, 2018. 

[96]  Steve Povilaitis, “Acceptance Criteria”, https://www.leadingagile.com/2014/09/acceptance-

criteria/. Accessed Mar- 10th, 2018 

[97] Processes and Application Life Cycle. 2014 [cited 2014 March]; Available: 

http://developer.android.com/guide/topics/processes/process-lifecycle.html#. 

[98] M. J. Rajasekaran, “Challenges in Mobile Application Testing: A Survey”, IJCTA, vol. 9, no. 27, 

pp. 159-163, 2016. 

[99] Rawat, S., Rawat, R.S. and Ram, M. (2015). A review on software reliability: Metrics, models and 

tools, Mathematics in Engineering, Science & Aerospace 6(2): 135–156 

[100] Regneri, Michaela, Finding all cliques of an undirected graph, SeminarCurrent Trends in IE WS, 

2007. 

[101] Research and Markets, "Mobile Cloud Market by Application (Gaming, Entertainment, Utilities, 

Education, Productivity, Business & Finance, Social Networking, Healthcare, Travel & 

Navigation), & By User (Enterprise User, Consumer)-Worldwide Market Forecast and Analysis 

(2014 - 2019)," 2014. Available: 

http://www.researchandmarkets.com/research/7pj4cv/mobile_cloud. Accessed 21 Feb, 2019 

[102] Roles and responsibilities for agile tester, https://www.amarinfotech.com/roles-responsibilities-

agile-tester.html, 2018 

[103] A. Sands and V. Tseng, Smart Phone reliability: Apple iPhones with fewest failures, and major 

Android manufacturers not far behind, 

https://www.wired.com/images_blogs/gadgetlab/2010/11/SquareTrade_Cell_Phone_Compariso

n_Study.pdf 

[104] M. Satpathy, M. Butler, M. Leuschel, and S. Ramesh, Automatic Testing from Formal 

Specifications, pp. 254-258, 2009. 

[105] M. Satyanarayanan, “Fundamental Challenges in Mobile Computing,” in Proceedings of the 

fifteenth annual ACM symposium on Principles of distributed computing, ser. PODC ’96. New 

York, NY, USA: ACM, 1996, pp. 1–7. Available: http://doi.acm.org/10.1145/248052.248053 

[106] B. Schilit, N. Adams, and R. Want, “ContextAware Computing Applications,” in Proceedings of 

the 1994 First Workshop on Mobile Computing Systems and Applications. Washington, DC, USA: 

IEEE Computer Society, 1994, pp. 85–90. Available: 

http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1439278.1440041 

[107] A. Schmidt, “Implicit human computer interaction through context,” Personal and Ubiquitous 

Computing, pp. 191–199, 2000. 

[108] R. M. Shah, S. M. K. Quadri, and N. Ahmad, A Comparative Overview of Software Reliability 

Growth Models, Int. J. Adv. Res. Comput. Sci., Vol. 2, No. 1, pp. 99–104, ISSN 0976-5697. 

[109] Sharkey, Jeff, "Coding for life–battery life, that is," Google IO Developer Conference. 2009.  

[110] Shaukat, H., Marselis, R.: Testing of Artificial Intelligence-AI Quality Engineering Skills - An 

Introduction. SOGETI (2017) 

[111] Smartphone Market Share, IDC, https://www.idc.com/promo/smartphone-market-share/os. 

https://www.leadingagile.com/2014/09/acceptance-criteria/
https://www.leadingagile.com/2014/09/acceptance-criteria/


 

 138 

Accessed 15-Jan, 2019 

[112] Smoczyńska, A., Pawlak, M., & Poniszewska-Marańda, A. (2018). Hybrid Agile Method for 

Management of Software Creation. Engineering Software Systems: Research and Praxis, 101–

115.doi:10.1007/978-3-319-99617-2_7  

[113] I. Sommerville, Software Engineering 9th Edition. Addison-Wesley, 2011. 

[114] Spataru, Andrei Cristian. "Agile development methods for mobile applications." Master of 

Science Thesis submitted to Computer Science School of Informatics, University of Edinburgh 

(2010). 

[115] S. Ren, K. He, R. Girshick, and J. Sun: Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detec-tion 

with Region Proposal Networks. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach.Intell., Vol. 39, No. 6, pp. 

11371149, 2017 

[116] Sypolt, G.: AI Test Automation: The AI Test Bots Are Coming. https://saucelabs.com/blog/ai-

test-automation-the-ai-test-bots-are-coming. Accessed 28 Apr 2018 

[117] Testing Role in Scrum, https://study.com/academy/lesson/testing-role-in-scrum.html 

[118] Thompson, Chris, et al. "Optimizing mobile application performance with model–driven 

engineering." Software Technologies for Embedded and Ubiquitous Systems. Springer Berlin 

Heidelberg, 2009. 36-46 

[119] K. Thoms, J. Dicks, and T. Kutz, “Language Workbench Challenge 2013” Xtext Submission, 2013. 

[120] N. Tracey, J. Clark, K. Mander, J. McDermid, “An automated framework for structural test-data 

generation,” 13th Annual International Conference on Automated Software Engineering (ASE’98), 

pages 285–288, Honolulu, Hawaii, Oct. 14–16, 1998. 

[121] Tricentis, Exploratory Testing: The Heart of All Things Testing, 2016, 

https://www.tricentis.com/wpcontent/uploads/2016/11/201610Exploratory-Testing 

Whitepaper.pdf, last accessed Apr-3, 2018. 

[122] Tricentis, Special Report  The Impact of Software Failure And How Automated Testing Reduces 

Risks, 2017. 

[123] Vaishnavi Patil , Sanjana Panicker , Maitreyi KV. Use of Agile Methodology for Mobile 

Applications. International Journal of Latest Technology in Engineering, Management & Applied 

Science (IJLTEMAS) Volume V, Issue X, October 2016 | ISSN 2278-2540 

[124] Vallon, Raoul, Lukas Wenzel, Martin E. Brüggemann, and Thomas Grechenig. "An Agile and 

Lean Process Model for Mobile App Development: Case Study into Austrian Industry." JSW 10, 

no. 11 (2015): 1245-1264. 

[125] Lilian Weng, Object Recognition for Dummies Part 3: R-CNN and Fast/Faster/Mask R-CNN and 

YOLO.https://lilianweng.github.io/lillog/2017/12/31/object-recognition-for-dummies-part-

3.html#faster-r-cnn, last accessed April 28, 2018  

[126] A. I. Wasserman, Software engineering issues for mobile application development, FoSER '10 

Proceedings of the FSE/SDP workshop on Future of software engineering research, pp. 397-400, 

ISBN: 978-1-4503-0427-6, Santa Fe, New Mexico, USA — November 07 - 08, 2010, DOI: 

10.1145/1882362.1882443 

[127] Fadi Wedyan, Dalal Alrmuny, and James M. Bieman, The Effectiveness of Automated Static 

Analysis Tools for Fault Detection and Refactoring Prediction, in Proc. International Conference 

in Software testing, Verification, and Validation (ICST2009), pp. 141-150, 2009 

[128] Whittaker, James A, Exploratory software testing: tips, tricks, tours, and techniques to guide test 



 

 139 

design, Pearson Education, 2009 

[129] S. Wierckx, Behavior Driven Testing with Cucumber demystified, 2013. 

[130] Xtext Documentation, 2014. 

[131] Shlomi Zalma, Wilson Mar, “Introduction to Mobile Performance Testing”, 2013. 

[132] Zein, Samer, Norsaremah Salleh, and John Grundy. "A systematic mapping study of mobile 

application testing techniques." Journal of Systems and Software 117 (2016): 334-356. 

 

  



 

 140 

 

 


