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Tóm tắt

Hệ sinh thái ứng dụng di động đã phát triển rất nhanh với hàng triệu ứng dụng và hàng
trăm nghìn nhà phát triển trong những năm gần đây. Trong xu hướng cạnh tranh, để sản phẩm
ứng dụng di động được tin dùng, các nhà phát triển cần có các kỹ thuật, phương pháp và
công cụ để (i) nâng cao hiệu quả việc kiểm thử trong quá trình phát triển và xác định những
thất bại tiềm ẩn trước khi ứng dụng được phát hành, (ii) 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 kỹ thuật đánh giá nhằm tính toán giá trị độ đo độ tin cậy phần mềm và (iii) hiệu suất
khi đối mặt với các điều kiện khác nhau khi sử dụng thực tế. Trong nghiên cứu này, chúng
tôi sử dụng mô hình tăng trưởng độ tin cậy 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 pháp kiểm thử và kiểm thử tự động đã được chúng tôi công bố ở các nghiên
cứu trước như (1) kỹ thuật tối ưu mã nguồn, (2) kiểm thử hướng ngữ cảnh One2explore, (3)
ứng dụng Heuristics 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 một số ứng dụng Android từ kho mã nguồn FOSS cho kết quả tích
cực 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.

Từ khóa

Kỹ thuật kiểm thử; kiểm thử ứng dụng di động; độ tin cậy ứng dụng di động; phát triển
phần mềm linh hoạt.

1. Giới thiệu

Phần mềm đã được sử dụng trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống hiện đại của chúng
ta. Tuy nhiên, phần mềm có thể có lỗi và thất bại của nó dẫn đến các hậu quả, có thể
là các tai nạn thảm khốc, gây thiệt hại lớn về kinh tế và con người [1]. Vì vậy, chất
lượng phần mềm trở thành một vấn đề quan trọng và các thuộc tính chất lượng phần
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mềm luôn là những vấn đề được tập trung nghiên cứu trong nhiều năm qua [1]. 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 [35]. 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 [35]. Các mô hình này xác định các biện pháp thích hợp cho độ tin
cậy và mục đích chính của chúng là ước tính và dự đoán độ tin cậy của phần mềm dựa
trên dữ liệu thất bại được thu thập trong quá trình phát triển, thử nghiệm và sau khi
phát hành. 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 [35].
Sự khác biệt về độ tin cậy của các ứng dụng trên máy tính để bàn và điện thoại thông
minh xuất phát từ những lý do chính [2], [4] như sau: sự khác biệt về phần cứng; sự
khác biệt về hệ điều hành (OS); khác biệt về tính chất và kích cỡ của các ứng dụng
được thực hiện trong máy tính để bàn và điện thoại thông minh; sự khác biệt trong môi
trường hoạt động (ở đâu và khi nào thiết bị được sử dụng) và hồ sơ sử dụng (cách thiết
bị được sử dụng) trong cả hai trường hợp và cuối cùng là sự khác biệt trong chức năng
hiển thị. 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:

• (i) 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 kỹ thuật dự đoán nhằm ước tính giá trị độ
đo độ tin cậy phần mềm.

• (ii) 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 kỹ 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. Phương pháp phát triển linh hoạt
(Agile) là phương pháp hướng đến cách tiếp cận phi truyền thống, 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 [16], [43]. 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
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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. Về cơ bản, mọi bản phát hành đều thêm một
số nội dung lỗi vào hệ thống hiện có. 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. Các nghiên cứu [4], [13], [14], [16]–[18], [43], [46] sẽ là cơ sở đề đề xuất việc
áp dụng một số kỹ thuật kiểm thử vào trong quy trình phát triển Agile Scrum. Trong
phạm vi của nghiên cứu này, chúng tôi thực hiện việc đánh giá độ tin cậy của ứng dụng
di động bằng mô hình tăng trưởng độ tin cậy phần mềm 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 nghiên
cứu và công bố [21]–[26], [49]. Chúng tôi đề xuất quy trình, cách thực hiện và vận
dụng hiệu quả các kỹ thuật này để nâng cao 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. Các nội dung
tiếp theo của bài báo sẽ trình bày tổng quan về các khái niệm liên quan ở phần 2, các
nghiên cứu liên quan được trình bày ở phần 3. Phần 4 trình bày quy trình và các kỹ
thuật kiểm thử nhằm nâng cao độ tin cậy cho ứng dụng di động. Phần 5 thảo luận các
kết quả thực nghiệm. Kết luận và hướng phát triển được trình bày ở phần 6.

2. Các khái niệm và các nghiên cứu liên quan

2.1. Độ tin cậy phần mềm

Theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế về chất lượng phần mềm ISO/IEC 25010 (ISO/IEC
25000:2014) [5], [32], độ tin cậy là một trong những đặc tính chất lượng chính. Độ tin
cậy có những ứng dụng nhất định trong các pha khác nhau của vòng đời phần mềm:
thiết kế, lập trình, kiểm thử và triển khai. Theo tác giả Chengjie [40]: Độ tin cậy là
xác suất phần mềm hoạt động không lỗi ở điều kiện cho trước trong một khoảng thời
gian xác định. Trong khi đó Lyu [35] định nghĩa: Độ tin cậy là xác suất một phần mềm
không có lỗi hoạt động trong một khoảng thời gian xác định ở điều kiện xác định. Tiêu
chuẩn IEEE 610.12-1990 [5] định nghĩa độ tin cậy là "Khả năng của một hệ thống
hoặc một bộ phận để thực hiện các chức năng cần thiết của nó theo các điều kiện đã
nêu trong một khoảng thời gian nhất định". Độ tin cậy của phần mềm bao gồm ba hoạt
động: (i) Phòng tránh lỗi; (ii) Phát hiện lỗi và gỡ bỏ; (iii) Các phép đo để tối đa hóa
độ tin cậy, cụ thể là các biện pháp hỗ trợ hai hoạt động (i) và (ii). Đã có nhiều nghiên
cứu về đo độ tin cậy bằng cách sử dụng thời gian trung bình giữa thất bại và thời gian
trung bình để thất bại. Mô hình hóa thành công đã được thực hiện để dự đoán tỷ lệ lỗi
và độ tin cậy [5]. Các hoạt động này giải quyết các khía cạnh đầu tiên và thứ ba về độ
tin cậy, xác định và loại bỏ các lỗi để phần mềm hoạt động như mong đợi với độ tin
cậy được xác định.
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2.2. 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
> 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 [5]:

R(t) =

∫ ∞
t

f(x)dx (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 [5]:

MTTF =

∫ ∞
0

t ∗ f(t)dt =

∫ ∞
0

R(t)dt (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 λ với hàm phân bố là F (t) = 1 − e−λt , khi đó:

MTTF =

∫ ∞
0

R(t)dt =

∫ ∞
0

e−λtdt =
1

λ
(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
∆t→∞

R(t) −R(t+ ∆t)

∆tR(t)
=
f(t)

R(t)
(4)

Đại lượng λ(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 λ thì hàm mật độ thất bại của nó sẽ là [5]:

λ(t) =
f(t)

R(t)
=
λ · e−λt

e−λt
= λ (5)
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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 [5].

2.3. Mô hình tăng trưởng độ tin cậy phần mềm

Mô hình tăng trưởng độ tin cậy phần mềm (Software Reliabilty Growth Models -
SRGMs) là một trong những kỹ thuật cơ bản để đánh giá độ tin cậy phần mềm [6]–[8].
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, ... 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.

2.4. Các nghiên cứu liên quan đến mô hình độ tin cậy phần mềm

Một số mô hình phân tích đã được đề xuất để giải quyết vấn đề đo lường độ tin cậy
phần mềm [7], [8]. 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 1, trong đó liệt kê các mô hình tin cậy phần mềm áp dụng ở các giai đoạn phát
triển phần mềm [5].

Hình 1. Phân loại mô hình tin cậy phần mềm

Có rất nhiều mô hình độ tin cậy được rất nhiều nhà nghiên cứu đưa ra với hàng trăm
mô hình khác nhau. Hiện tại, không mô hình nào trong số các mô hình đã công bố
có thể được gọi là hoàn hảo hoặc tốt hơn mô hình khác. Jelinski và Moranda [39] đã
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đề xuất mô hình độ tin cậy phần mềm đầu tiên và hàng trăm mô hình đã được giới
thiệu cho đến nay [44]. 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 [45].
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 [45] giả định nhiều đặc điểm thất bại. Tác giả Nguyễn Hùng Cường [47], [48]
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 [46], 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 [46]. 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 phần mềm được phát hành, nó chứa một số lỗi ẩn được báo cáo triển khai và được
khắc phục trong các bản phát hành trong tương lai. Theo các nghiên cứu [4], [5], [11],
[19], [20], [35], [50], ba mô hình Exponential model NHPP, Musa-Basic và mô hình
Musa-Okumoto là những mô hình hữu ích và thành công nhất trong miền ứng dụng
máy tính, được xem là các mô hình áp dụng chính xác nhất đối với nhiều dự án phần
mềm [19]. 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 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 [5], [47], [48] (Hình 1). Trong phạm vi của nghiên cứu này
chúng tôi 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
các công bố trước đó trong các bài báo [21]–[25], [49].

3. Mô hình tăng trưởng độ tin cậy phần mềm NHPP áp dụng cho ứng
dụng di động

Độ tin cậy trở nên rất quan trọng đối với sự phát triển của điện thoại thông minh,
việc dự đoán và đảm bảo độ tin cậy của các ứng dụng sẽ trở thành vấn đề then chốt
hiện nay [2], [15], [18]. Quy trình phát triển ứng dụng di động hiện nay chủ yếu là các
quy trình linh hoạt như XP, Scrum, RAD [16], [17] và được phát triển bởi các nhóm
nhỏ đảm nhận từ giai đoạn thiết kế đến thử nghiệm và phát hành. Phương pháp phát
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triển Agile ít sai sót do yếu tố của con người so với các dự án lớn hay phương pháp
phát triển khác.

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 [20] làm đơn vị thời gian
phát hiện / loại bỏ lỗi. Các mô hình như vậy 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. Các mô hình như vậy được gọi là các mô hình thời gian rời
rạc [19], 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 [19], [50]:

• Số lần thất bại tích lũy theo thời gian t tuân theo quy trình Poisson.
• Số lỗi được phát hiện trong mỗi khoảng thời gian là độc lập đối với mọi tập hợp

hữu hạn của các khoảng thời gian.
• Không có mã mới được thêm vào phần mềm trong quá trình thử nghiệm.
• Mỗi đơn vị thời gian thực hiện trong quá trình kiểm tra có khả năng tìm thấy một

lỗi như nhau nếu cùng một mã được thực thi cùng một lúc
• Số lần phát hiện lỗi bất kỳ lúc nào tỷ lệ thuận với số lỗi hiện tại trong một thành

phần của ứng dụng.
• Lỗi được loại bỏ ngay lập tức ngay khi được phát hiện, không có lỗi mới nào được

đưa 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 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)] (6)

Lời giải cho giá trị trung bình của phương trình (6) được cho bởi công thức:

∧m(t) = a
(
1 − e−btn

)
(7)

Hàm tính cường độ lỗi được cho bởi công thức:

λ(t) = abe−btn (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
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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 (9).

a =
yn

(1 − e−btn)
(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]. . . . . . . . . (tk−1, tk], phương trình 10 được sử dụng để xác định giá trị
của b.

yntne−btn

1 − e−btn
=

n∑
k=1

(
(yk − yk−1)

(
tke−btk − tk−1e−btk − 1

)(
e−btk−1−e−btk

) )
(10)

Số 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)

fr(b0)
(11)

f(b) =
ynnetn

1 − ebtn
−

n∑
k−1

(
(yk − yk−1)

(
tke
−btk − tk−1e

−btk−1
)

(e−btk−1 − e−btk)

)
= 0 (12)

f ′(b) =
n∑
k−1

(yk − yk−1) (tk − tk−1)2
−b(k+tk−1)
c

(e−btk−1 − e−btk)2

 (13)

4. Đề xuất áp dụng các kỹ thuật tối ưu mã nguồn và kiểm thử để
nâng cao độ tin cậy cho ứng dụng di động

4.1. Quy trình phát triển ứng dụng di động theo cách tiếp cận Agile kết hợp các kỹ
thuật kiểm thử

Phương pháp linh hoạt Agile Scrum là một trong những phương pháp hiệu quả nhất
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 [13], [14], [16], [17]. Trong
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nghiên cứu này chúng tôi đề xuất áp dụng các kỹ thuật kiểm thử bao gồm: phân tích
mã nguồn và kiểm thử hộp trắng, tối ưu hóa mã nguồn, sinh dữ liệu kiểm thử vào trong
từng giai đoạn phát triển của quy trình Agile Scrum.

(2)

Đặc tả yêu cầu chi tiết
(User story spec, break

US in to tasks, AC)
cho sprint thứ i 

(1)

Yêu cầu phần mềm 
(User stories, 

Product backlog)

Kiểm thử chấp
nhận (User

acceptance test)
(3)

Sprint thứ i + 1 Phát hành 
Phiên bản thứ i

Sản phầm

[ Test case / test input cho kiểm thử thủ công/ tự động ]

Sử dụng phương pháp
  sinh test case/ test input

& agileAUTM 

[test data 4 unit level]

(4)

Sử dụng kỹ thuật tối ưu
mã nguồn, phân tích mã

nguồn P => P'
(5)

Kỹ thuật trực quan hóa
kiểm thử -One2Explore &

Heurictics-ML -Shinobi
(6)

Hình 2. Quy trình phát triển Scrum có đề xuất ứng dụng các kỹ thuật kiểm thử và tối ưu hóa mã nguồn

Quy 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) [17]. 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 sprint
phát triển đầu tiên (i=1), mỗi sprint có thời gian từ 1 đến 4 tuần. Tại giai đoạn này
(thành phần (1) trong Hình 2 ở trên), PO cùng với đội phát triển sẽ đặc tả chi tiết các
câu chuyện người dùng (US), đưa ra các điều kiện chấp nhận (Acceptance criteria –
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 (thành phần (2) ở Hình 2). Ở giai đoạn này, đội phát triển sẽ dùng phương pháp
TDD (Test-Driven Development), BDD (Behavior Driven Development) 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 (feature/ mô đun) sẽ được chuyển sang giai đoạn kiểm
thử chấp nhận (thành phần (3) ở Hình 2). Giai đoạn này 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.

Đề xuất áp dụng các kỹ thuật như sau trong mỗi giai đoạn:

• Ở giai đoạn (1) chúng tôi đề xuất áp dụng kỹ thuật sinh ca kiểm thử (test case)
và dữ liệu kiểm thử (test input) được suy diễn từ US và AC thông qua sử dụng
phương pháp đặc tả hình thức. Kỹ thuật này (trong thành phần (4) của Hình 2)
được mô tả ở phần 4.2 c), kết quả đầu ra của kỹ thuật này có thể được sử dụng ở
giai đoạn (2) hoặc (3).
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• Ở giai đoạn (2), kỹ thuật tối ưu mã nguồn bằng PMD và Android Lint, Kỹ thuật
phân tích và kiểm thử mã nguồn Java được đề xuất áp dụng. Mô tả của kỹ thuật
được trình bày trong phần 4.2.1) và 4.2.2), đây là thành phần (5) của Hình 2.

• Ở giai đoạn (3), 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 được đề xuất áp
dụng (thành phần 6), hai kỹ thuật này sẽ được thực hiện ở các nghiên cứu tiếp
theo trong tương lai.

Như vậy, trong Hình 2, các kỹ thuật được đề xuất ở (4), (5), (6) nhằm mục đích cải
tiến, nâng cao hiệu năng, tăng chất lượng và độ tin cậy của ứng dụng di động, cho từng
giai đoạn (1), (2), (3) theo quy trình Scrum cơ bản.

4.2. Các kỹ thuật kiểm thử đề xuất áp dụng

4.2.1. Kỹ thuật phân tích và tối ưu mã nguồn sử dụng PMD - Android lint: Mô hình
độ tin cậy liên quan mật thiết đến quá trình phát hiện ra các lỗi của phần mềm. Quá
trình này bao gồm các thời điểm phát hiện ra lỗi trong toàn bộ vòng đời phần mềm.
Kỹ thuật tối ưu mã nguồn sử dụng PMD và Android lint, sử dụng cây cú pháp trừu
tượng và đánh giá ảnh hưởng trong việc giảm thiểu các lỗi của hệ thống qua đó nâng
cao độ tin cậy của ứng dụng di động, kỹ thuật này đã được nghiên cứu và công bố
tại [21], [22]. Tối ưu mã nguồn trong Java: Khi kích thước của phần mềm tăng nhanh,

Hình 3. Màn hình của công cụ phân tích, tối ưu hóa và tái cấu trúc mã nguồn

các nhà nghiên cứu tập trung vào việc tối ưu mã nguồn để tiết kiệm tài nguyên. A.
V. Aho [36] quan tâm đến việc tối ưu mã nguồn như là một vấn đề con của bài toán
trình biên dịch. Ngày nay, một số trình dịch có thể tối ưu hóa mã nguồn ở trong một
ngữ cảnh nào đó và được gọi là "mức trình dịch" (compile level). Tuy nhiên, việc tối
ưu mã nguồn nên được thực hiện thủ công bởi các lập trình viên vì kỹ thuật này quá
phức tạp để thực hiện tự động. Lập trình an toàn liên quan đến các vấn đề về lỗi: phát
hiện, chịu lỗi, sao lưu, ... các biến cần được định nghĩa quyền truy cập, các đối tượng
cần được thiết lập "uncloneable". Từ bài toán tối ưu hóa mã nguồn để nâng cao độ tin
cậy cho ứng dụng di động được trình bày ở [21], chúng tôi xây dựng tập luật để đưa
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vào PMD kết hợp với Android lint để nhằm mục đích tối ưu hiệu năng (mức tiêu thụ
năng lượng) cho các ứng dụng di động, tăng độ tin cậy cho ứng dụng bằng cách tối
ưu mã nguồn, phát hiện các thành phần tiềm năng, thay đổi mã nguồn, tái cấu trúc
mã nguồn cho ứng dụng, cụ thể: (i) sử dụng luật phát hiện các thành phần tiềm năng
trong mã nguồn. Mỗi luật tác động đến các thành phần khác nhau của mã nguồn, và
những thành phần này là kết quả của quá trình chuyển đổi để có được cây cú pháp từ
mã nguồn. (ii) Sử dụng các luật để thay đổi mã nguồn. Sau khi phát hiện các thành
phần tiềm năng, phần việc tiếp theo là sửa đổi mã nguồn để không vi phạm các luật.
Người phát triển sẽ phải quyết định những gì và làm thế nào để chuyển đổi mã nguồn.
Kỹ thuật này được được đề xuất vận dụng vào giai đoạn (2) ở Hình 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 [21] để tìm các thành phần vi phạm các luật đã được đề
xuất như AvoidSynchronizedBlocksInLoop, UseToArrayWithArrayAsParameter, tránh
sử dụng DataInputStream.readByte() trong vòng lặp, 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.

4.2.2. Kỹ thuật kiểm thử mã nguồn Java: 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 và cần thiết để đảm bảo chương trình hoạt động đúng và tin cậy. Trong
nghiên cứu [23], chúng tôi trình bày kỹ thuật kiểm thử mã nguồn cho các phương thức
(chương trình con) trong một lớp được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java. Thông qua
kỹ thuật kiểm thử này, chúng ta có thể biết được 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.
Áp dụng kỹ thuật này có thể biết được phương thức đó tồn tại những loại lỗi nào; với
bộ dữ liệu đầu vào như thế nào thì phương thức bộc lộ ra các lỗi; hoặc phương thức
chưa xử lý chặt khiến nó kém khả năng chịu lỗi. Từ tất cả các thông tin thu được từ
mô hình kiểm thử này, người phát triển có thể nhanh chóng tìm ra giải pháp để chỉnh
sửa lại mã nguồn giúp phương thức được viết ra ít gặp lỗi, ít bộc lộ lỗi hơn và cũng
tăng khả năng chịu lỗi cao hơn. Mục đích của quá trình kiểm thử 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. 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 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 của chương trình được viết ra.

Kỹ thuật này cũng được đề xuất vận dụng ở giai đoạn (2) của Hình 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
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Hình 4. Màn hình công cụ hỗ trợ phân tích mã nguồn tìm lỗi tiềm ẩn

hàm, từng mô-đun được lập trình bằng ngôn ngữ Java. Kỹ thuật đề xuất và công cụ
nghiên cứu ở [23] 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.

4.2.3. Kỹ thuật sinh test case và test input từ yêu cầu người dùng và điều kiện chấp
nhận: Đối với người kiểm thử ứng dụng di động, sự thay đổi nhanh chóng của các ứng
dụng di động đẩy họ đến việc là cần phải chi tiết, tỉ mỉ, để ý mọi thứ có thể khác nhau
bất cứ lúc nào và chuẩn bị cho các tình huống hỏng hóc không mong đợi [27]. Do đó,
việc tạo test case và thực thi kiểm thử trở nên quá tải và là thao tác tẻ nhạt. Ngoài ra,
vòng đời của các ứng dụng di động ngắn dẫn đến nhiều áp lực cho người kiểm thử.
Người kiểm thử đang đối mặt với những vấn đề về "Thời gian để đưa ra thị trường"
và "Chất lượng cao", “độ tin cậy của ứng dụng”, nó yêu cầu họ phân bổ thời gian để
kiểm tra và sửa lỗi bằng cách áp dụng các phương pháp kiểm thử mới [28], [29]. Kiểm
thử sớm sẽ giúp cho đội dự án có những chiến lược phát triển và kiểm thử hợp lý [30].
Tuy nhiên, thử nghiệm sớm phải ở trong một hệ thống tương thích của quá trình phát
triển phần mềm. Hầu hết các công ty phát triển phần mềm có xu hướng áp dụng một
số phương pháp phát triển linh hoạt (XP, Scrum) để đảm bảo rằng sản phẩm được phát
hành ra thị trường sớm hơn với chất lượng cao, độ tin cậy cao hơn. Với phương phát
triển linh hoạt (Agile), yêu cầu đối với phần mềm được xác định khác với các phương
pháp truyền thống khác [29]. Trong dự án nghiên cứu chúng tôi đề xuất một kỹ thuật
tiếp cận mới cho việc sinh các trường hợp thử nghiệm và dữ liệu thử nghiệm thông
qua suy luận mô hình dựa trên user story (US) và acceptance criteria (AC) trong dự
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án [49]. Kèm theo đó là công cụ hỗ trợ nhằm giúp người thử nghiệm / nhà phát triển
có thể tạo các trường hợp thử nghiệm tự động (test case/ test inputs) như Hình 5.

Hình 5. Công cụ hỗ trợ sinh test case và test data, test script dựa trên US và AC

User stories và Acceptance criteria được cung cấp bởi PO (product owner và tester),
công đoạn của tester là dựa vào mô tả yêu cầu và điều kiện chấp nhận đó mà đặc tả lại
yêu cầu bằng đặc tả hình thức (formal specification) theo ngôn ngữ do nhóm nghiên
cứu đề xuất để từ đó sử dụng công cụ được xây dựng sinh dữ liệu test case và test input
dựa trên đặc tả này. Công cụ sinh test case/ test input sử dụng Z3 SMT solver để thực
hiện. Kết quả test case và test input được sinh ra sẽ dùng cho developer sử dụng kiểm
thử tự động bằng công cụ Cucumber theo phương pháp BDD; và/ hoặc sử dụng cho
kiểm thử ở mức system của ứng dụng [49]. Kỹ thuật này được thực nghiệm với miền
đầu vào là dữ liệu số (int, real), Boolean và đối với loại dữ liệu chuỗi, chúng tôi thay
đổi thành độ dài của chuỗi (len (st)), tìm chuỗi con, chuỗi chứa giá trị ... Miền giá trị
đầu vào được chọn là hợp lệ, không hợp lệ, sử dụng các phương pháp phân vùng tương
đương, đường biên và theo điều kiện chấp nhận của user story đó. User story được mô
tả theo cú pháp: “As a < type of user >, I want < some goal > so that < some reason
>” và điều kiện chấp nhận được mô tả theo cú pháp: “When I < input > X and <
process > Y, I will check for < outcome >Z as the result”. Bảng 1 là ví dụ về việc đặc
tả user story và điều kiện chấp nhận (AC) tương ứng cho tính năng đăng ký tài khoản
(Register Account) của ứng dụng ACMapp sẽ được thực nghiệm ở phần 5.

Kỹ thuật này được vận dụng ở giai đoạn (2) của Hình 2. Kết quả thực hiện của kỹ
thuật 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 2 để thực hiện kiểm thử theo phương pháp
BDD và giai đoạn (4) của Hình 2 để thực hiện kiểm thử chức năng ở mức hệ thống
(thực hiện kiểm thử tự động hoặc thủ công).

4.3. Phương pháp thực nghiệm

Đánh giá độ tin cậy của ứng dụng di động được áp dụng 03 kỹ thuật được đề xuất ở
phần 4.2 theo quy trình được trình bày trong phần 4.1, được mô tả trong Hình 6, gồm
06 bước sau:
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Bảng 1. User stories và Acceptance criteria được mô tả cho tính năng Register của ứng dụng ACMapp

Story No. Các tính năng
(features)

Câu chuyện người dùng (User story) Mô tả

US01 Đăng ký-
Registration

Là người tham dự hội nghị, tôi có thể đăng ký tài
khoản và có thể tham dự hội nghị

Một người tham dự hội
nghị có thể đăng ký tham
dự. Họ có tài khoản hợp lệ
để sử dụng được ứng dụng.

AC ID. Đầu vào (Input) Xử lý/ điều kiện (Process) Kết quả (Output)
AC1 Các dữ liệu vào

hợp lệ: tên tài
khoản, họ và tên,
email, mật khẩu,
thông tin chi tiết.

Tất cả các trường không được để trống, tên tài
khoản >=4 và <=16 ký tự hợp lệ, không chứa ký
tự đặc biệt; email đúng định dạng, mật khẩu ít nhất
8 ký tự và có chứa ký tự số, chữ, và kỹ tự đặc biệt
(!,@,#, $,%, ˆ, and, ∗)

Đăng ký thành công

AC2 Tên tài khoản
không hợp lệ

Độ dài tên tài khoản lớn hơn 0 nhưng <4
hoặc lớn hơn 16 hoặc chứa các ký tự đặc biệt
(!%$#@andˆ?/() ∗+− =)

Đăng ký không thành công

AC3 Mật khẩu không
hợp lệ

Mật khẩu nhỏ hơn 8 ký tự hoặc không chứa ký tự
đặc biệt (!,@,#, $,%, ˆ, and, ∗) hoặc không có
ký tự số (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)

Đăng ký thất bại

AC4 Email không hợp lệ Định dạng email không hợp lệ Đăng ký thất bại
AC5 Tên, họ không hợp

lệ
Tên, họ rỗng Đăng ký thất bại

• (i) Thu thập dữ liệu lỗi theo thời gian;
• (ii) Vận dụng mô hình tăng trưởng độ tin cậy NHPP đã được trình bày ở phần 3;
• (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.

Thu thập và
nghiên cứu dữ
liệu lỗi theo thời

gian

Bắt đầu

Chọn mô hình
ước lượng,

đánh giá độ tin
cậy

Xác định các
tham số tính toán

trên dữ liệu đã
thu thập theo

 thời gian

Lấy mẫu dữ
liệu để đánh giá

Thực hiện các
bước tính toán,

bổ sung điều
kiện (nếu có) 

Áp dụng công
thức tính và
xem kết quả,

đánh giá

Kết thúc

Hình 6. Quy trình thực hiện đánh giá độ tin cậy

Dựa vào kết quả tính toán của các mô hình tương ứng trước khi áp dụng kỹ thuật
4.2.1 và 4.2.2, hoặc kỹ thuật 4.2.3. Kỹ thuật 4.2.3 chỉ có thể áp dụng trong quá trình
phát triển sản phẩm. Kỹ thuật 4.2.1 và 4.2.2 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 4.2.1 và 4.2.2) được thực hiện cho cho 7 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 4.2.3) được áp dụng cho dự án đang phát triển ACMapp
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– 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
quy 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
quy trình ở Hình 2 (không sử dụng kỹ thuật ở giai đoạn (6) của Hình 2), đội B sử
dụng các phương pháp kiểm thử truyền thống. Ứng dụng ACMapp là ứng dụng chạy
trên Android và iOS (chỉ thực nghiệm trên Android). ACMapp là ứng dụng quản lý,
hỗ trợ tin nhắn. Người tham dự cũng có thể chụp ảnh, viết một cái gì đó về các hoạt
động và sau đó chia sẻ chúng với những người tham dự khác để họ có thể xem, thích
và nhận xét về bài đăng của mình, 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, phép người tham dự đánh giá các diễn giả và hoạt động vì mọi
hoạt động đó đã kết thúc, người tham dự cũng có thể gửi đánh giá cho họ để họ biết
hội nghị của họ có tốt hay không; do đó, họ có thể cải thiện các hội nghị khác trong
tương lai. Ngoài ra, nếu người tham dự muốn biết thêm thông tin và có bất kỳ vấn đề
nào với các hội nghị đó, người tham dự có thể gửi câu hỏi cho ban tổ chức để nhờ họ
giúp đỡ hoạt động trong các sự kiện hội thảo khoa học cho các thành viên tham dự,
bao gồm các chức năng chính như: xem thông tin về các hội nghị, quản lý hồ sơ và
lịch trình của cá nhân, kết nối với mọi người bằng cách theo dõi họ và gửi. Ứng dụng
ACMapp phiên bản hiện tại có 19 features tương ứng 19 user stories được phát triển
bao gồm đăng ký, nhận vé, đăng tin, lịch trình, newsfeed, nhắc lịch, comment, rating,
tìm kiếm, nhắn tin, chia sẻ, tải bài, xem chi tiết, thông tin cá nhân, hỏi đáp, bản đồ,
danh sách người tham dự, xem thông tin diễn giả. 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 3 của bài báo này. Chúng tôi áp dụng SRGMs: quá trình
Poisson không đồng nhất hàm mũ NHPP để tính toán và đánh giá độ tin cậy. Chúng
tôi thực hiện thu thập dữ liệu lỗi theo thời gian và sử dụng công cụ SRATS2010 [51]
(https://github.com/okamumu/SRATS2010) để tính toán số liệu.

5. Kết quả thực nghiệm và đánh giá

Thực nghiệm thứ nhất: Thực hiện thực nghiệm ở 2 kỹ thuật được trình bày ở mục 4.2.1
và 4.2.2 ở trên cho 7 ứng dụng mã nguồn từ kho ứng dụng FOSS (https://fossdroid.com/)
Android và 2 ứng dụng (được đánh dấu * ở Bảng 1) nhóm nghiên cứu tự phát triển bởi
các kỹ sư mới ra trường chưa có kinh nghiệm. Cách tiếp cận tương tự là (1) thu thập
lỗi của từng ứng dụng trong khoảng thời gian 30 giờ liên tục đối với phiên bản ứng
dụng gốc; (2) thu thập lỗi của từng ứng dụng trong khoảng thời gian 30 giờ chạy ứng
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dụng liên tục đối với phiên bản đã được chúng tôi chỉnh sửa thông qua việc áp dụng
kỹ thuật ở 4.2.1 và 4.2.2, sử dụng lệnh logcat để xuất lỗi của ứng dụng. Kết quả cuối
cùng thu được như Bảng 2, giá trị độ tin cậy ở giờ thứ 30.

Qua dữ liệu ở Bảng 2 cho thấy hiệu quả của việc thực hiện các kỹ thuật tối ưu mã
nguồn, tái cấu trúc mã nguồn, phân tích mã nguồn, kiểm thử hộp trắng theo 2 kỹ thuật
4.2.1 và 4.2.2. Đối với 02 ứng dụng được đánh dấu (*) trong Bảng 2 cho thấy hiệu
quả rõ rệt bởi các kỹ sư phần mềm chưa có kinh nghiệm thường mắc các lỗi về chuẩn
viết mã (tăng từ 0.810 lên 0.937 đối với dự án Location based Advertising, từ 0.783
lên 0.952 đối với dự án SOS), về vấn đề tối ưu hóa mã nguồn cũng như kinh nghiệm
thực hiện kiểm thử hộp trắng còn hạn chế.

Bảng 2. Kết quả thực hiện áp dụng kỹ thuật 4.2.1 và 4.2.2 cho các dự án mã nguồn FOSS
và dự án do nhóm nghiên cứu thực hiện

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

Shopping List Ứng dụng giúp người dùng note lại tất cả những thứ mình cần
mua trong quá trình đi mua sắm. Quản lý được số lượng cần mua
và chia sẻ những mục cần mua lên social network.

0.933 0.961

Music App Ứng dụng nghe nhạc tiện dụng, có các danh mục bài hát, thay đổi
theme ứng dụng phù hợp với sở thích, tạo được album riêng cho
người dùng.

0.942 0.955

Healthily Ứng dụng giúp người dùng hẹn giờ tập thể dục. Có những động tác
có sẵn để người dùng tập theo, người dùng có thể cài đặt những
động tác mình mong muốn theo các khung giờ.

0.932 0.960

Note Ứng dụng Note giúp ghi chú những công việc cần làm, hẹn giờ
báo ghi chú, thông báo ghi chú đã đặt.

0.912 0.968

Location based
Advertising
System (*)

Ứng dụng quảng cáo theo vị trí, sử dụng bản đồ Google và định
vị để bật các quảng cáo về các cửa hàng mua sắm, ăn uống khi
người dùng đi vào gần khu vực đó; sử dụng cho các tuyến đường,
khu vực du lịch, mua sắm.

0.810 0.937

SOS Applica-
tion (*)

Ứng dụng hỗ trợ gọi điện cấp cứu, tìm kiếm và xác định vị trí
khi gặp sự cố, gửi thông tin cho người thân trong tình huống khẩn
cấp.

0.783 0.952

(*) là hai dự án do kỹ sư Việt Nam mới ra trường thực hiện chưa có kinh nghiệm phát triển ứng dụng thương mại.

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 3 đối với đội dự án A, Bảng 4 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. Cụ thể, trong thời gian
10 giờ đầu tiên, đội A phát hiện được 15 lỗi, đội B là 20 lỗi; các lỗi này được loại bỏ
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và theo giả định đã được nêu ở mục 3, lỗi phát hiện được loại bỏ và không có lỗi mới
được đưa vào; các lỗi là độc lập.

Bảng 3. Dữ liệu lỗi thu thập
của dự án đội A

Khoảng thời gian đo
(time interval)

Số lỗi được phát
hiện (faults)

10 15
8 4
6 9
5 4
10 3
7 1
3 2
2 0
4 1
4 0

Bảng 4. Dữ liệu lỗi thu thập
của dự án đội B

Khoảng thời gian đo
(time interval)

Số lỗi được phát
hiện (faults)

10 20
8 10
6 9
5 6
10 7
7 4
3 3
2 3
4 1
4 2

Sử dụng SRATS2010 để tính toán và ước lượng ra kết quả như trong Bảng 5:

Bảng 5. Kết quả tính toán và ước lượng độ tin cậy của dự án đội A so với đội B

Các tham số/ giá trị đo Kết quả của dự án
đội A

Kết quả của dự án
đội B

Tổng số lỗi được phát hiện (Total Experienced Failures) 39 65
Thời gian phát hiện lỗi tối thiểu (Minimum Failure Time) 10 10
Thời gian phát hiện lỗi tối đa (Maximum Failure Time) 59 59
Thời gian phát hiện lỗi trung bình (Mean Failure Time) 22.61648022 26.501792
Số lượng tham số (No. of Parameters) 2 2
Tham số 1 (Parameter 1 - MLE) 42.34711559 82.92862883
Tham số 2 (Parameter 2 – MLE) 0.043008021 0.025954832
Tổng số lỗi được kỳ vọng (Expected Total Faults) 42.34711559 82.92862883
Số lỗi chưa phát hiện được kỳ vọng (Expected Residual Faults) 3.347115592 17.92862883
Xác suất không có lỗi (Fault-Free Probability) 0.035185698 1.63567E-08
Thời gian trung bình để thất bại có điều kiện (Conditional MTTF) 9.105998654 2.28068753
Thời gian trung bình tích tích lỹ cho thất bại (Cumulative MTTF) 1.512863123 0.907754025
Giá trị trung bình (Median) 5.09246562 1.518744355

Trong đó:

• Total Experienced Failures: Tổng số lỗi khám phá được trong tổng thời gian tích
lũy (maximum failure time).

• Minimum Failure Time: Ở đây được xem là thời gian khởi tạo ban đầu để phát
hiện lỗi (time interval đầu tiên).

• Maximum Failure Time là tổng thời gian khám phá lỗi được thu thập để đo lường
(tổng time interval).

• Parameter 1 và 2 là tham số a, b ở công thức (7) và (8) được tính toán theo phương
pháp ước lượng hợp lý cực đại MLE, tham số 2 là tỷ lệ lỗi (failure) cho mỗi khoảng
thời gian time interval.
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• Tham số 1 cũng chính là tổng số lỗi được phát hiện theo kỳ vọng (Expected Total
Faults) theo tổng thời gian tích lũy.

• Expected Residual Faults là số lỗi được ước tính còn tồn tại trong sản phẩm
• Fault-Free Probability: Xác suất không xảy ra lỗi dược dự tính trong một khoảng

thời gian
• Conditional MTTF là thời gian trung bình giữa hai thất bại có điều kiện
• Cumulative MTTF là thời gian trung bình tích lũy giữa hai thất bại có điều kiện

(a) (b)

Hình 7. (a) Độ tin cậy của sản phẩm đội A và (b) Độ tin cậy của sản phẩm đội B.

(a)(a) (b)

Hình 8. (a) Số lượng lỗi phát hiện theo thời gian - đội A, (b) Số lượng lỗi phát hiện theo thời gian -
đội B.

(a) (b)

Hình 9. (a) Tỷ lệ lỗi - đội A, (b) Tỷ lệ lỗi - đội B.

Qua số liệu ở Bảng 5 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
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với dự án đội B ở Hình 9 (a) và (b). Trong Bảng 5, các giá trị đo được đều cho thấy
kết quả của đội A tốt hơn so với đội B như số lỗi còn tồn tại trong sản phẩm (Expected
Residual Faults), thời gian trung bình để thất bại có điều kiện ở sản phẩm đội A lớn
hơn so với đội B. Dữ liệu được tính toán theo mô hình NHPP hàm mũ ở mục 3.1; hai
tham số được ước tính theo phương pháp ước lượng hợp lý cực đại (MLE).

Đánh giá kết quả thực nghiệm: Từ những lý thuyết và kết quả thực nghiệm được trình
bày trong phần 4 và 5, chúng tôi rút ra các nhận xét sau:

• (1) Các kỹ 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) 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 luận và hướng phát triển

Trong bài báo đã trình bày kết quả nghiên cứu và thực nghiệm các kỹ thuật nâng cao
độ tin cậy cho ứng dụng di động trong môi trường phát triển Agile áp dụng mô hình
tăng trưởng độ tin cậy phần mềm NHPP. Các đóng góp khoa học chủ yếu của nghiên
cứu này bao gồm:

• (1) Tổng hợp và trình bày một số vấn đề liên quan đến độ tin cậy của phần mềm,
các mô hình đánh giá độ tin cậy của phần mềm, từ đó đề xuất vận dụng các mô
hình tăng trưởng độ tin cậy phần mềm NHPP để áp dụng cho lĩnh vực phát triển
ứng dụng di động.

• (2) Đề xuất áp dụng 03 kỹ thuật kiểm thử trong quy trình Scrum nhằm nâng cao
chất lượng cũng như độ tin cậy cho ứng dụng di động: tối ưu hóa mã nguồn, phân
tích và kiểm thử mã nguồn, kỹ thuật sinh test case, test input tự động để thực hiện
kiểm thử sớm ứng dụng. Thực nghiệm đánh giá ở các dự án thực tế.

Do điều kiện về thời gian, số lượng các dự án thực tế đánh giá chưa phải là nhiều,
nhưng kết quả thực nghiệm cũng đã cho thấy rằng, các phương pháp, kỹ thuật đề xuất
trong nghiên cứu này là phù hợp và có giá trị ứng dụng cho các nhà phát triển sản
phẩm phần mềm trên các thiết bị di động Android nói riêng, một số kỹ thuật cũng có
thể vận dụng cho phát triển các loại ứng dụng khác.
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Hướng nghiên cứu và phát triển tiếp theo chúng tôi sẽ hoàn thiện thành một bộ công
cụ plug-in và tài liệu hóa quy trình, áp dụng đánh giá các kỹ thuật đồ thị hóa kiểm thử
thăm dò, áp dụng hueristics và học máy vào kiểm thử nhằm giúp cho việc ứng dụng
một cách có hiệu quả các kỹ thuật cũng như thực nghiệm mở rộng cho nhiều loại dự
án khác nhau trong tương lai.
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EVALUATION APPLYING SOME TESTING
TECHNIQUES TO IMPROVE RELIABILITY FOR

MOBILE APPLICATIONS IN
AGILE DEVELOPMENT ENVIRONMENT

Abstract

The mobile application ecosystem has grown very fast with millions of applications and
hundreds of thousands of developers in recent years. In the competitive trend, for mobile
application products to be trusted, developers need to have the techniques, methods, and
tools to (i) improve the effectiveness of testing in the process of development and deter-
mine potential failures before application is released, (ii) evaluate software reliability from
experimental data of phases in software product development process, based on evaluation
techniques to calculate the software reliability measurement value and (iii) performance
used in different conditions in practice. In this study, we used the reliability growth model
NHPP (Non-Homogeneous Poisson Process) to evaluate and determine the reliability of
mobile applications through the application of techniques and methods. Automated testing
and testing solutions have been published in our previous studies such as (1) source code
optimization techniques, (2) One2explore context-driven testing, (3) Heuristics and Machine
learning applications in testing, (4) automated test generation based on user stories and
acceptance criteria. Research and experimental results evaluated on two real projects and
tested on some Android applications from FOSS source code repository for positive results
that can help Android developers improve quality, improve reliability and performance of
mobile applications in the agile and competitive development environment.
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