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Tóm tắt

Mô hình hóa độ tin cậy phần mềm là kĩ thuật toán học nhằm ước lượng các thông số liên quan
đến độ tin cậy của một hệ thống phần mềm máy tính. Nhóm các mô hình sử dụng tiến trình Poisson
không đồng nhất (non-homogeneous Poisson process, NHPP) là một trong những cách tiếp cận chủ
đạo hiện nay. Trong nhóm này, các mô hình có hàm tổng số lỗi và hàm tỉ lệ phát hiện lỗi là hằng
số hoặc hàm của thời gian. Một vài các nghiên cứu đã ứng dụng đường cong hình dạng S trong
việc xây dựng nên mô hình, tuy nhiên những mô hình đó vẫn còn những hạn chế nhất định: tính
hợp lý của các hàm đặc trưng của hệ thống; khả năng tính toán sơ cấp dẫn đến sự giới hạn trong
xây dựng các mô hình mới. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất hàm tỷ lệ phát hiện lỗi có dạng
S tổng quát, từ đó xây dựng mô hình độ tin cậy phần mềm cải tiến. Các thử nghiệm và cài đặt cho
thấy tính đúng đắn của mô hình đề xuất. Đặc biệt, việc thử nghiệm trên Matlab đã chỉ ra rằng khi
sử dụng phương pháp hợp lý cực đại để ước lượng các tham số của mô hình đề xuất, mô hình hội
tụ về mô hình Goel-Okumoto là mô hình cơ bản nhất trong nhóm mô hình NHPP.

Software reliability modelling (SRM) is a mathematics technique to estimate some measures
of computer system that relate to software reliability. One of the best approaches is using non-
homogeneous Poisson process (NHPP). In this group of models, fault-number and failure-rate are
constant or time-dependent functions. A few studies have been manipulated S-shaped curve to
construct their models. However, those works remain some limitations: the reality of used functions;
the complex computing limits the way to build new SRM. In this study, we introduce a new model
that is based on a generalised S-shaped curve and evaluate it by real data set. After installing it in
real code of Matlab and using MLE method to estimate parameter with a range of initial solutions,
we confirm that our model converge to the most basic model of NHPP group, Goel-Okumoto model.

Từ khóa

Software reliability modeling, non-homogeneous Poisson process, S-shaped curve, maximum
likelihood estimation.

1. Giới thiệu chung

MỘT trong những vấn đề lớn nhất của công nghệ phần mềm là đảm bảo trạng thái hoạt
động của hệ thống phần mềm, hay còn được gọi là độ tin cậy phần mềm. Vấn đề này

được quan tâm như là một đặc điểm chất lượng của phần mềm. Rất nhiều tác giả [6], [11],
[3] tập trung vào mô hình hóa độ tin cậy để mô hình hệ thống một cách toán học mà trong
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Bảng 1. Các hàm đặc trưng của hệ thống phần mềm

a(t) Tổng số lỗi của hệ thống
b(t) Tỉ lệ phát hiện lỗi
m(t) Số lỗi được kì vọng phát hiện ở thời điểm t

λ(t) Tham số tỉ lệ của phân phối Poisson

đó họ có thể ước tính một số đặc tính của hệ thống, chẳng hạn như tổng số lỗi, thời điểm dự
kiến xảy ra lỗi tiếp theo,... NHPP là một tiến trình ngẫu nhiên với tham số tỉ lệ là hàm của
thời gian và được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu về mô hình hóa độ tin cậy phần mềm
với hàng loạt mô hình khác nhau.

Chúng ta có thể sử dụng đường cong hình dạng S để mô hình hóa về mặt toán học hàng
loạt các tiến trình trong tự nhiên có đặc điểm tiến đến trạng thái ổn định sau một giai đoạn
tăng trưởng ban đầu. Nhiều tác giả đã sử dụng hàm hình dạng S này để xây dựng mô hình
của họ với các ưu điểm nhất định [5], [6], [8], [9]. Tuy nhiên, họ gặp phải một số hạn chế
sau: thứ nhất, hàm biểu diễn tổng số lỗi của hệ thống là không bị chặn, nói cách khác nó
tiến đến vô cùng khi thời gian tiến đến vô cùng; thứ hai, hàm mật độ phát hiện lỗi là hàm
hình dạng S đơn giản.

Chúng tôi đề xuất phương pháp khắc phục hai hạn chế trên thông qua xây dựng hàm tỷ lệ
phát hiện lỗi có hình dạng S tổng quát. Từ đó, mô hình độ tin cậy phần mềm NHPP cải tiến
đã được đề xuất, dựa trên quá trình tính toán chi tiết. Chúng tôi cũng cài đặt thử nghiệm mô
hình đề xuất này, sử dụng bộ dữ liệu chuẩn về thất bại của dự án T của AT&T [1]. Đây là
bộ dữ liệu được sử dụng trong thử nghiệm và đánh giá mô hình độ tin cậy phần mềm. Tiếp
theo, chúng tôi tiến hành đánh giá phương pháp hợp lý cực đại ước lượng các tham số trong
mô hình đề xuất. Các thử nghiệm toán học được thực hiện trên công cụ Matlab.

Bài báo của chúng tôi có cấu trúc như sau: Sau mục I giới thiệu, chúng tôi sẽ bàn luận
cụ thể về mô hình độ tin cậy phần mềm NHPP. Mục tiếp theo sẽ trình bày các tính toán cơ
bản về đường cong hình dạng S và áp dụng trong mô hình độ tin cậy phần mềm. Cuối cùng,
mục IV đưa ra các kết quả thực nghiệm để đánh giá mô hình này; mục V tổng hợp các công
việc và đưa ra những ý tưởng mở rộng.

2. Mô hình độ tin cậy phần mềm NHPP

Trong mục này, chúng tôi giới thiệu các mô hình độ tin cậy phần mềm dựa trên tiến trình
Poisson không đồng nhất [6].

2.1. Các tính toán chung cho mô hình độ tin cậy phần mềm NHPP

Bảng 1 cung cấp các hàm toán học biểu diễn các đặc tính của hệ thống phần mềm. Ở thời
điểm t, hệ thống có a(t) lỗi và m(t) lỗi đã được phát hiện, tức sẽ còn lại a(t)−m(t) lỗi. Với
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tỉ lệ phát hiện lỗi là b(t), chúng ta có mối liên hệ giữa số lỗi được phát hiện trong khoảng
thời gian ∆t, số lỗi còn lại của hệ thống và tỉ lệ phát hiện lỗi:

m(t+ ∆t)−m(t) = b(t)[a(t)−m(t)]∆t+ o(∆t) (1)

với o(∆t) là vô cùng bé so với ∆t: lim∆t→0
o(∆t)

∆t
= 0. Cho ∆t→ 0, ta có:

∂

∂t
m(t) = b(t)[a(t)−m(t)] (2)

Nếu t0 là thời điểm bắt đầu quá trình kiểm thử, với điều kiện ban đầu m(t0) = m0 và
limt→∞m(t) = a(t), Phạm Hoàng [6] chỉ ra nghiệm tổng quát của (2) là:

m(t) = e−B(t)
[
m0 +

t∫
t0

a(τ)b(τ)eB(τ)dτ
]

(3)

với

B(t) =

t∫
t0

b(s)ds (4)

2.2. Các mô hình độ tin cậy phần mềm đã có

Một số mô hình độ tin cậy phần mềm được liệt kê trong Bảng 2. Các mô hình này được
xây dựng bởi các tác giả Goel [2], Phạm Hoàng [6], [7], [8], [9], Ohba [4], Yamada [12],
[13].

• Mô hình Goel-Okumoto là mô hình cơ bản nhất trong nhóm các mô hình dựa trên tiến
trình Poisson không đồng nhất. Xét trong tổng quan các mô hình, các giả thiết của mô
hình này là quá đơn giản: số lỗi a của mô hình là không đổi và tỉ lệ phát hiện lỗi b là
không đổi. Tuy là mô hình sơ khai và đơn giản, mô hình Goel-Okumoto là khởi thủy của
các nghiên cứu về các mô hình trong nhóm này và vẫn cho kết quả tốt trong một số trường
hợp nhất định.
• Mô hình hình dạng S của Ohba và Yamada sử dụng hàm của thời gian b(t) để biểu diễn tỉ

lệ phát hiện lỗi. Đây là một cải tiến so với mô hình Goel-Okumoto khi trong thực tế, khả
năng phát hiện một lỗi lệ thuộc vào nhiều yếu tố: tính chất của lỗi, trình độ của kiểm thử
viên, may mắn,... Tuy nhiên, hàm tổng số lỗi của hệ thống vẫn là hằng số.
• Các mô hình chữa lỗi không hoàn hảo 1 và 2 của Yamada đã toán học hóa một đặc điểm

của hệ thống: tổng số lỗi của hệ thống có thể tăng dần theo thời gian do quá trình gỡ lỗi
có thể phát sinh ra những lỗi mới. Tuy nhiên, hai mô hình này vẫn chưa khắc phục được
hạn chế của mô hình Goel-Okumoto khi tỉ lệ phát hiện lỗi vẫn là hằng số.
• Các mô hình của Phạm Hoàng và đồng nghiệp đã sử dụng các cải tiến của hai nhóm trên

khi cả hàm tổng số lỗi và hàm tỉ lệ phát hiện lỗi đều là hàm thời gian. Việc sử dụng các
hàm khác nhau đem lại những kết quả thực nghiệm tốt tùy thuộc vào bộ dữ liệu thực tế.
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Bảng 2. Các mô hình độ tin cậy phần mềm đã có

Model a(t) b(t) m(t)

Goel Okumoto a (const) b (const) a(1− e−bt)

Inflection S-shaped
(Ohba)

a (const) b
1+βe−bt

a× ebt−1
ebt+β

Delayed S-shaped
(Yamada)

a (const) b2t
bt+1

a[1− (1 + bt)e−bt]

Yamada 1 aeat b (const) ab
b+a

× (eat − e−bt)

Yamada 2 a(1 + αt) b (const) a(1− e−bt)(1− a
β
) + aαt

PNZ a(1 + αt) b
1+βe−bt

a
1+βe−bt

[(1− e−bt)(1− a
β
) + at]

Pham exponential aeβt b
1+ce−bt

ab
b+β

× e(β+b)t−1
ebt+c

Pham-Zhang c+ a(1− e−at) b
1+βe−bt

1
1+βe−bt

[(c+ a)(1− e−bt)− ab
b−a (e

−at − e−bt)]

Pham fault detection
dependent parameter

a(1 + bt)2 b2t
bt+1

a(bt+ 1)(bt+ e−bt − 1)

Ngoài ra, các mô hình thuộc nhóm này hầu hết cho các kết quả tốt hơn các mô hình thuộc
hai nhóm trên. Tuy nhiên, chi phí tính toán toán học và tính toán thực tế là những trở ngại
chính khi xây dựng các mô hình này. Nếu sử dụng những hàm quá phức tạp và nhiều biến,
chúng ta sẽ không thể tính toán sơ cấp cho mô hình.

2.3. Ước lượng tham số sử dụng phương pháp hợp lý cực đại

Dữ liệu đánh giá độ đo độ tin cậy phần mềm [6] sẽ là một tập các ti chính là thời điểm
xảy ra của N thất bại được quan sát của hệ thống. Mỗi mô hình độ tin cậy phần mềm sẽ bao
gồm một vài tham số, được gọi một cách tổng quát là θ. Sử dụng phương pháp hợp lý cực
đại, chúng ta có phương trình hợp lý tương ứng với tham số θ là:

N∑
i=1

∂
∂θ
λ(ti)

λ(ti)
− ∂

∂θ
m(tN) = 0 (5)

Giả sử mô hình có n tham số θ1, θ2, · · · , θn, từ đó chúng ta sẽ có hệ n phương trình n ẩn.
Giải hệ này sẽ thu được các tham số của mô hình, từ đó thu được mô hình đã được tham số
hóa.

2.4. Ứng dụng của mô hình độ tin cậy phần mềm

Mô hình hóa độ tin cậy (Software Reliability Modelling) là một kỹ thuật xác suất để mô
hình một tập các thời điểm xuất hiện thất bại của một hệ thống phần mềm. Sau khi thu thập
tập các thời điểm đó, được gọi là tập dữ liệu, các học viên sẽ áp dụng một trong các mô hình
độ tin cậy để thu được một hệ phương trình hợp lý. Nghiệm của hệ phương trình này là ước
lượng của các tham số của mô hình, từ đó chúng ta có mô hình đã được tham số hóa. Từ
mô hình tham số hóa này, chúng ta có thể ước tính một số đặc điểm đặc trưng của hệ thống
phần mềm như: tổng số lỗi, dự đoán thời điểm thất bại tiếp theo, ... Có hai trở ngại khi xây
dựng và áp dụng các mô hình độ tin cậy. Thứ nhất, mỗi mô hình có những lợi thế và hạn
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chế riêng, do đó học viên phải lựa chọn mô hình hợp lý trong từng trường hợp. Thứ hai, các
giả định phức tạp sẽ làm tăng tính thực tế của mô hình, từ đó các tham số của hệ thống sẽ
được ước lượng tốt hơn. Nhưng chúng ta phải đối mặt với tính phức tạp về tính toán, ví dụ
việc hệ phương trình hợp lý không thể được giải bằng tay.

3. Hàm tỉ lệ phát hiện lỗi hình dạng S tổng quát

Chúng tôi sẽ giới thiệu hàm hình dạng S và các tính toán liên quan khi áp dụng cho mô
hình độ tin cậy phần mềm NHPP.

3.1. Hàm hình dạng S tổng quát

Hàm toán học hình dạng S có công thức:

b(t) = b× 1 +m× e− t
τ

1 + n× e− t
τ

(6)

với m < n. Hàm này có thể được mô tả như sau:

• Ở giai đoạn đầu, hàm tăng rất nhanh phụ thuộc vào giá trị của m, n và τ .
• Sau giai đoạn đó, hàm tiến dần đến một giá trị ổn định b: limt→∞ f(t) = b.

Hàm này được sử dụng rất nhiều trong các lĩnh vực khoa học khác nhau nhằm mô tả trạng
thái của các tiến trình trong thực tế. Chúng ta có hàm hình dạng S đơn giản nhất được gọi là
hàm sigmoid trong công thức (7) với b = 1, m = 0, n = 1, τ = 1 và minh họa trong Hình 1.

b(t) =
1

1 + e−t
(7)
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Hình 2. Ảnh hưởng của tham số m đến hình dạng của hàm hình dạng S tổng quát

3.2. Đề xuất hàm tỷ lệ phát hiện lỗi có hình dạng S tổng quát

Như đã nhắc đến ở các mục trước, một số mô hình độ tin cậy phần mềm hiện có đã sử
dụng dạng đặc biệt của hàm hình dạng S: Infection S-shaped của Ohba [5]; Pham exponential
imperfect [10]; PNZ [8] và Pham-Zhang [9] của Phạm Hoàng và đồng nghiệp. Trong các mô
hình đó, tác giả sử dụng hàm:

b(t) = b× 1

1 + n× e−bt
(8)

Chúng tôi đề xuất việc sử dụng hàm hình dạng S tổng quát như sau:

b(t) = b× 1 +m× e−bt

1 + n× e−bt
(9)

với 0 < m ≤ n < +∞, b > 0. Rõ ràng hàm b(t) trong công thức (8) là một trường hợp đặc
biệt của hàm được chúng tôi đề xuất ở công thức (9) khi m = 0. Để đánh giá ảnh hưởng
của sự xuất hiện tham số m, cố định các giá trị b = 1 và n = 1, xét lần lượt các hàm với
m = 0.05 (biểu diễn bằng đường nét đứt) và m = 0.7 (biểu diễn bằng đường nét liền) như
Hình 2. Từ đó thấy rằng tham số m ảnh hưởng đến giá trị ban đầu và độ dốc khi tăng của
hàm số tại giai đoạn đầu. Vì vậy, việc tổng quát hóa hàm hình dạng S từ công thức (8) lên
công thức (9) bằng việc bổ sung tham số m giúp định hình tốt hơn hình dạng của hàm. Nói
cách khác, khi sử dụng phương pháp hợp lý cực đại sẽ giúp đưa ra các tham số tốt hơn cho
mô hình độ tin cậy phần mềm.

Tuy nhiên, khi tổng quát hóa hàm hình dạng S, chúng ta sẽ gặp phải các vấn đề về chi phí
tính toán. Có hai loại chi phí tính toán:

• Chi phí tính toán về lý thuyết toán học: chi phí này hoàn toàn được tính toán một lần bằng
tay khi đề xuất mô hình.
• Chi phí tính toán khi giải gần đúng hệ phương trình hợp lý bằng Matlab: đối với công cụ

Matlab ở thời điểm hiện tại, khi số bản ghi của tập dữ liệu không quá cao (< 200 bản ghi),
chi phí tính toán này là không cao (dưới 1 giây). Trở ngại có thể gặp phải khi giải hệ này
là:
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- Hệ phương trình là không giải được.
- Để giải gần đúng, chúng ta cần cung cấp một nghiệm khởi tạo ban đầu. Nghiệm này

càng gần nghiệm thực, việc giải gần đúng càng thuận lợi. Do đó chi phí tính toán có thể
tăng cao khi chúng ta cần vét cạn hoặc tìm kiếm một tập các nghiệm khởi tạo này với
hi vọng hệ phương trình hợp lý có thể giải được gần đúng.

3.3. Tính toán toán học cho mô hình độ tin cậy phần mềm NHPP cải tiến

Cho k = m
n
⇔ m = k × n, chú ý rằng 0 < k ≤ 1, có:

b(t) = b× ebt + k × n
ebt + n

(10)

Thay vào công thức (4) và tính toán, ta có:

B(t) = bkt+ (1− k)× ln
ebt + n

1 + n
(11)

Từ đó:

eB(t) = ebkt ×
(ebt + n

1 + n

)1−k
(12)

Từ công thức (3) biểu diễn nghiệm tổng quát, thay công thức (10) và (12) vào ta có:
t∫

0

a(τ)b(τ)eB(τ)dτ =
b

(1 + n)1−k ×
t∫

0

a(τ)× ebkτ × ebτ + kn

(ebτ + n)k
dτ (13)

Do đó:

m(t) = e−bkt × (ebt + n)k−1 × b×
t∫

0

a(τ)× ebkτ × ebτ + kn

(ebτ + n)k
dτ (14)

Công thức (14) cho thấy mối quan hệ giữa hàm biểu diễn số lỗi được kì vọng phát hiện m(t)

với hàm tổng số lỗi của hệ thống a(t). Trong trường hợp đơn giản nhất, ta có hàm tổng số
lỗi là hàm hằng:

a(t) = a = const (15)

Thay công thức (15) vào công thức (14), ta có:

m(t) = a− a× e−bkt ×
(ebt + n

1 + n

)k−1

(16)

và

λ(t) =
ab

(1 + n)k−1
× e−bkt(ebt + n)k−2(ebt + kn) (17)
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Bảng 3. Dữ liệu về dự án hệ thống T của AT&T

STT Thời điểm Khoảng thời gian STT Thời điểm Khoảng thời gian
thất bại giữa 2 thất bại thất bại giữa 2 thất bại

1 5.50 5.50 12 166.99 14.60
2 7.33 1.83 13 178.41 11.41
3 10.08 2.75 14 197.35 18.94
4 80.97 70.89 15 262.65 65.30
5 84.91 3.94 16 262.69 0.04
6 99.89 14.98 17 388.36 125.67
7 103.36 3.47 18 471.05 82.69
8 113.32 9.96 19 471.50 0.46
9 124.71 11.39 20 503.11 31.61
10 144.59 19.88 21 632.42 129.31
11 152.40 7.81 22 680.02 47.60

4. Kết quả thực nghiệm

4.1. Dữ liệu thực nghiệm

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của Ehrlich [1] trong việc phân tích thực nghiệm mô hình mới
được đề xuất. Đây là một bộ dữ liệu đã được các tác giả ứng dụng nhiều trong việc phân tích
đánh giá các mô hình độ tin cậy phần mềm. Dữ liệu được thu thập về quá trình kiểm thử dự
án T phát triển bởi AT&T. Hệ thống này là một trung tâm quản lý mạng hoạt động như một
bộ kết nối giữa các điểm thu thập dữ liệu với bộ phận thao tác nghiệp vụ. Thời gian xảy ra
các thất bại sau giai đoạn kiểm thử được cho trong Bảng 3. Cột Thời điểm thất bại cung cấp
chính xác thời điểm hệ thống gặp thất bại khi kiểm thử. Cột Khoảng thời gian giữa 2 thất
bại cung cấp khoảng thời gian giữa 2 thất bại liên tiếp. Rõ ràng, 2 cột này có thể suy dẫn ra
nhau.

4.2. Môi trường cài đặt thực nghiệm

Các tính toán của chúng tôi được thực hiện trên máy tính cá nhân Thinkpad với các thông
số kĩ thuật:

• Processor Intel(R) CoreTM i5-2410M CPU @2.30 GHz, 4.00 GB memory.
• Hệ điều hành Window 7 Professional Service Pack 1.
• Matlab R2012a phiên bản stand alone.

4.3. Ước lượng tham số

Mô hình mới của chúng tôi có 4 tham số a, b, k và n. Từ công thức (5), với các tính toán
vi phân được trình bày trong phụ lục, chúng tôi có một hệ 4 phương trình 4 ẩn số. Từ công
thức (5) dễ thấy, các tham số của hệ này được tính toán dựa trên các giá trị ti của tập dữ
liệu về dự án T trình bày ở tiểu mục đầu tiên. Dễ dàng nhận thấy việc giải sơ cấp hệ này là
bất khả thi, do đó chúng tôi đã cài đặt trên Matlab để sử dụng các công cụ hỗ trợ.
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Chúng tôi sử dụng câu lệnh fsolve()của Matlab để giải hệ phương trình hợp lý nói trên.
Để giải quyết cả trường hợp hệ có nhiều hơn một nghiệm, chúng tôi sử dụng câu lệnh này
trên một tập các nghiệm khởi tạo được mô tả như sau:

• Vector nghiệm khởi tạo bắt đầu từ [a,b,k,n]=[24,0.01,0.1,1]

• Vector nghiệm khởi tạo kế tiếp của [a,b,k,n]là [a+1,b+0.01,k+0.1,n+1]
• Đến vector nghiệm khởi tạo [a,b,k,n]=[50,0.99,0.9,30]

Ngoài ra, tùy chọn optimset()được thiết lập là:

• ’MaxFunEvals’=1000000
• ’MaxIter’=1000

Sau 72710 vòng lặp, chúng tôi thu được duy nhất một nghiệm

[a*,b*,k*,n*] = [23.7451,0.00341519,1.0,0.0]

Điều này cho thấy nếu sử dụng phương pháp hợp lý cực đại để ước lượng tham số dựa trên
dữ liệu thực về dự án T, mô hình của chúng ta sẽ hội tụ về mô hình cơ bản Goel-Okumoto
với hàm trung bình có nghĩa:

m(t) = a(1− e−bt) (18)

Tuy nhiên, trường hợp hội tụ đến mô hình Goel-Okumoto chỉ là một trường hợp đặc biệt của
mô hình liên quan đến bộ dữ liệu về dự án T. Đối với các bộ dữ liệu thu thập từ thực tế
khác, mô hình hoàn toàn có thể không hội tụ đến mô hình Goel-Okumoto.

5. Tổng kết và mở rộng vấn đề

Trong bài báo, chúng tôi đã đề xuất mô hình mới bằng cách tổng quát hóa hàm hình dạng
S đã có. Các tác giả trước đây đã áp dụng hàm hình dạng S trong mô hình của mình và đạt
được những kết quả nhất định. Dựa trên ý tưởng áp dụng đó, chúng tôi mở rộng công việc
của họ bằng cách sử dụng hàm hình dạng S tổng quát hơn. Tuy nhiên, tính thực tế của mô
hình tăng lên cũng làm tăng khối lượng tính toán về mặt lý thuyết toán học và cài đặt lập
trình thực tế.

Khi cài đặt thực tế, chúng tôi sử dụng tập dữ liệu thực của dự án T sử dụng phương pháp
hợp lý cực đại để ước lượng tham số với sự hỗ trợ tính toán của Matlab. Khi ước lượng được
các tham số, chúng tôi xác nhận rằng mô hình này hội tụ về mô hình cơ bản nhất, mô hình
Goel-Okumoto. Như vậy có thể nói rằng, nếu ước lượng bằng phương pháp hợp lý cực đại
trên tập dữ liệu dự án T, mô hình mới sẽ hội tụ về mô hình Goel-Okumoto.

Để cải thiện công việc, chúng ta có thể quan tâm đến thời điểm bắt đầu quá trình kiểm
thử khác không. Ngoài ra, có thể quan tâm đến một số hàm biểu diễn tổng số lỗi tốt hơn
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hoặc các phương pháp ước lượng tham số khác. Do điều kiện về tính toán, chúng tôi mới chỉ
thực nghiệm được trên 3 bộ dữ liệu chuẩn, trong đó chỉ giải được duy nhất bộ dữ liệu được
trình bày ở bài báo (tức 1/3) và ra kết quả về sự hội tụ tới mô hình cơ bản Goel-Okumoto.
Vì vậy có thể thực hiện mở rộng các tính toán với các tập dữ liệu khác nữa, với khả năng về
một sự không hội tụ tới mô hình Goel-Okumoto, từ đó cho phép so sánh mô hình được đề
xuất với các mô hình đã có.

Phụ lục A
Vi phân của m(t) và λ(t)

Chúng ta có một vài tính toán toán học như sau:

• Vi phân của m(t) với các biến a, b, k và n:

∂

∂a
m(t) = 1− e−bkt ×

(ebt + n

1 + n

)k−1

(19)

∂

∂b
m(t) =

b× e−bkt

(1 + n)k−1
× (ebt + n)k−2 × (ebt + kn) (20)

∂

∂k
m(t) = −a× e−bkt ×

(ebt + n

1 + n

)k−1

×
[

ln
(ebt + n

1 + n

)
− bt

]
(21)

∂

∂n
m(t) = e−bkt × (k − 1)× (ebt + n)k−2 × ebt − 1

(n+ 1)k
(22)

• Vi phân của λ(t) với các biến a, b, k và n:

∂

∂a
λ(t) =

b× e−bkt

(1 + n)k−1
× (ebt + n)k−2 × (ebt + kn) (23)

∂

∂b
λ(t) =

−a× e−bkt

(1 + n)k−1
× (ebt + n)k−3 ×

[
kn2(bkt− 1)

+nebt(3bkt− k − bt− 1) + e2bt(bt− 1)
]

(24)

∂

∂k
λ(t) =

ab× e−bkt

(1 + n)k−1
(ebt + n)k−2 ×

[
n− btebt

−bknt+ (ebt + kn)× ln
(ebt + n

1 + n

)]
(25)

∂

∂n
λ(t) =

−ab× e−bkt

(1 + n)k
× (k − 1)× (ebt + n)k−3

×
[
ebt(kn− n− 2) + e2bt − kn

]
(26)
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Từ đó:
∂
∂a
λ(t)

λ(t)
=

1

a
(27)

∂
∂b
λ(t)

λ(t)
=
kn2(bkt− 1) + e2bt(bt− 1)

−b(ebt + n)(ebt + kn)

+
nebt(3bkt− k − bt− 1)

−b(ebt + n)(ebt + kn)
(28)

∂
∂k
λ(t)

λ(t)
=

(ebt + kn)× ln
(
ebt+n
1+n

)
− btebt + n− bknt

ebt + kn
(29)

∂
∂n
λ(t)

λ(t)
=
−(k − 1)

[
ebt(kn− n− 2) + e2bt − kn

]
(1 + n)(ebt + n)(ebt + kn)

(30)
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