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1.

Bevezet®
Napjainkban egyre növekv® igény mutatkozik a bonyolult távközlési esz-

közök hatékony tesztelése iránt.

Ennek tükrében dolgozta ki az ISO és az

ITU a konformancia-tesztelés módszertanát ([ISO9646, Bush90, Baum94]).
A konformancia-tesztelés gyakorlati részét a tesztlaboratóriumokban végzik, ahol szabványos tesztsorozatot, illetve tesztkészletet (ATS - Abstract
Test Suite) futtatva vizsgálják a tesztelend® alkalmazást (Implementation
Under Test).

A tesztkészletek nagyszámú különálló tesztet tartalmaznak,

melyeket teszt-eseteknek (test case) hívunk. A teszt-esetek teszt csoportokban helyezkednek el.
Egy teljes tesztelés, vagyis a tesztsorozat teljes egészében történ® lefuttatása egy adott megvalósításra gyakran heteket, hónapokat is igénybe
vehet. Ilyenkor a tesztlabor felméri, hogy a rendelkezésére álló id® alatt a
teljes tesztkészlet mekkora hányadát képes lefuttatni, majd az el®re adott
tesztsorozatból kiválaszt egy lefuttatandó teszthalmazt.
Mivel eddig ez a kiválasztás, tudomásom szerint, elméleti megfontolást
nem tartalmazott, így munkám során ezen kiválasztás elméletileg megalapozott módszertanának kidolgozásával foglalkoztam, meg®rizve az ipar által
támasztott igényeket.
Eredményeimet három tézisben foglalom össze. Az els® tézisben bemutatom, hogyan használtam ki a szelekcióban rejl® automatizmus lehet®ségét a
részcélok fogalmának bevezetésénél, majd a tesztkészletben található adatelemek felhasználásánál. A második tézisben megalkotok egy új modellt, mely
lehet®séget nyújt a módszer matematikai kezelésére.

A harmadik tézisben

bemutatom az optimális vagy az azt közelít® megoldások megtalálásának
lehetséges módszereit, algoritmusait, melyeket magam dolgoztam ki.
A tézisfüzetemet irodalomjegyzék és a saját publikációim jegyzéke zárja.

2.

A kutatás célja
Kutatásaimmal a konformancia-tesztelés tesztlaborokban ([Heijink94])

folyó gyakorlati szakaszát kívánom algoritmizálni, valamint gyorsabbá és
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hatékonyabbá tenni úgy, hogy egy optimális lefuttatandó teszthalmazt választok ki egy el®re adott tesztsorozatból.
A tesztsorozat szelekciójára azért van szükség, mert a szabványosítási
intézetek által kiadott tesztsorozatok kézzel készülnek, írásukkor nem alkalmaznak automatikus tesztgeneráló módszereket, így természetesen tesztkészlet szelekciós módszert sem.
A tesztelés során a tesztlaboratóriumok saját lehet®ségeik és preferenciáik alapján választják ki a szabványos tesztsorozatból a lefuttatandó
teszteket.

Az általam kidolgozott optimalizációs módszer ezt a szubjektív

szelekciót helyettesítheti, megismételhet®vé, ellen®rizhet®vé és hatékonyabbá
téve azt, de meg®rizve a lehet®séget arra, hogy az egyéni igényeket is gyelembe vegyük a kiválasztásban.

3.

Kutatási módszerek
Kutatásomban egy fontos gyakorlati probléma elméletileg megalapo-

zott megoldását t¶ztem ki célul magam elé,

így el®ször egy új mate-

matikai modellt építettem fel, mely az operációkutatás elméleti alapjaira
([Nemhauser98, Wolsey98]) támaszkodik. Miután a feladatot megfogalmaztam a matematika nyelvén, ismert heurisztikus algoritmusokra támaszkodva
kidolgoztam saját algoritmusaimat a feladat megoldására.

Ezek az ismert

módszerek: kizárásos (tabu) keresés, szimulált leh¶tés, genetikus algoritmusok valamint mohó algoritmusok. Az eredmények helytállóságát az emberi
szelekció mohó algoritmussal szimulált, valamint szakért®i becsléseken alapuló eredményeivel összevetve ellen®riztem.

4.

Tudományos el®zmények
Ugyan több megközelítés létezik a konformancia-tesztelés menetének egy-

szer¶sítésére, de olyan módszer, amely a gyakorlatban segítené a tesztlaboratóriumok munkáját és egyben elméletileg is megalapozott, nem létezik.
Ennek tükrében olyan optimalizáló módszert dolgoztam ki, amely

•

összhangban van a konformancia-tesztelés módszertanával,
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•

alkalmazható különféle valós protokollokra,

•

automatikusan végrehajtható,

•

különféle szabványosító szervezetek eltér® szemlélet¶ szabványaira is
alkalmazható,

•

szabványosított absztrakt tesztkészletet és tesztcélokat használ.

A létez® optimalizáló megoldások a tesztgenerálásra összpontosítanak. A
céljuk röviden, hogy a protokoll specikációjából vagy a protokoll formális
leírásából származtatják az ATS-t, melyet a generálás közben optimalizálnak. Ez a fajta optimalizálás a véges automata modellre épül. Amennyiben
a protokollnak adott a véges automatával leírt modellje, számos algoritmus
közül választhatunk ([Bosik91, Chow78, Dahbura90, Gonenc70, Sabnani88,
Sarikaya82, Sidhu89, Sun97]), melyek optimális tesztsorozatot generálnak
abban az értelemben, hogy redundáns teszt-esetet már nem tartalmaznak,
így tesztkiválasztásra a kés®bbiekben már nincs szükség. Ezek az algoritmusok valós protokollokra egyáltalán nem, vagy igen nehezen alkalmazhatóak
a nagyszámú állapot miatt.
Egy másik módszer, mely nem a véges automata modellre épül, a teszttávolságon alapuló tesztkiválasztás módszere (Metric Based Test Selection)
([Vuong92, Vuong97, Zhu97]). Ez a módszer tesztek egy adott halmazából
kiválaszt egy részhalmazt, amelyt®l minden teszt egy el®re adott távolságnál
közelebb van.
A fenti módszerek f® problémája, hogy az ilyen optimalizálásokhoz szükséges a protokoll véges automatával megadott modellje vagy formális leírása,
amely azonban általában nem áll rendelkezésre.

Én ezzel szemben arra

törekedtem, hogy az ATS-re támaszkodva optimalizáljak, mely általában
adott.
A gyakorlatban a tesztlaboratóriumok a szabványos tesztsorozatokat veszik alapul, és a bennük szerepl® teszt-esetek közül megpróbálnak minél többet megvalósítani. Amennyiben a tesztelés ideje korlátozott, és az adott id®n
belül nincs remény a teljes tesztkészlet lefuttatására, a tesztlaboratórium
kiválasztja azon teszteket, melyeket képes megvalósítani az adott id®korláton
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belül.

Jelenleg ez a tesztkiválasztás a tesztlabóratórium szakembereinek a

tapasztalatán alapul.
Munkám során arra törekedtem, hogy matematikailag megalapozott elméleti hátteret biztosítsak a kész tesztkészletekb®l történ® tesztkiválasztásra.
Ez a fajta tesztkiválasztás megfelel a gyakorlat igényeinek, és lényegesen
eltér az irodalomból megismert (lásd pl.:

[Bosik91, Chow78, Dahbura90,

Gonenc70, Sabnani88, Sarikaya82, Sidhu89, Sun97, Vuong92, Vuong97,
Zhu97]) tesztsorozat generálás során alkalmazott módszerekt®l. Mivel olyan
módszer még nem ismert, amely a kész ATS-b®l választott volna, ezért
értekezésemben el®ször létre kellett hoznom egy új matematikai modellt. A
távközlési piacon fontos, hogy a szabványos teszteljárást alkalmazzuk, mivel
ezek az ATS-ek léteznek és szabványosak, így a megalkotott modell alapjául
is ezeket a kész ATS-eket választottam.
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5.

Az új eredmények ismertetése

5.1.

I. tézis: Automatizmus a tesztsorozatok szelekciójában:
részcélok, adatelemek, adatszintek

Jelenleg a konformancia-tesztelés gyakorlatában használt, mindig rendelkezésre álló, egyetlen szabványos jelölésmód az absztrakt tesztsorozat (ATS).
Ez egy szabványosított strukturált nyelvben, a TTCN-ben (Tree and Tabular
Combined Notation) ([ISO9646, Baum94, Sarikaya92, Probert92]) van megadva. A következ® altézisekben javasolt módszerem legf®bb újdonsága abban
rejlik, hogy általánosan használható és legf®képp

automatizálható módszer

dolgozható ki a TTCN-ben leírt ATS-re alapozva úgy, hogy

a szelekció

bemeneteként a szabványos ATS-t vesszük alapul. Ennek egyik el®nye
az, hogy a módszer egy olyan leírásra alapoz, amely mindig rendelkezésre áll,
szemben a meglév® tesztgenerácós eljárásokkal (DS, TT, UIO, W-módszer,
lásd [Tarnay91, Dahbura90, Uyar98]), melyekhez a protokoll véges automatával (pl. SDL nyelven) történ® leírásának ismerete szükséges. Ezek a leírások
azonban csak kivételes esetben állnak rendelkezésre.

További el®nye, hogy

az ATS szabvány minden esetben tartalmazza a gépi feldolgozásra alkalmas
TTCN.MP kódot, így a módszer automatizálható.

Állításaimat a [J3, C1,

C3, C4, C5] publikációkban igazoltam.

I.1. altézis: Tesztcélok szerepe, a részcélok deniálása
Deniáltam a

részcélokat (subpurpose), mint a konformancia köve-

telmények automatikusan detektálható közelítéseit. A tesztelni kívánt
tulajdonságokat, a konformancia követelményeket (conformance requirement) tesztcélokkal (test purpose) azonosítják és ezeket a tesztcélokat egy szabványos tesztdokumentumban foglalják össze.

Mivel ezek

a dokumentumok gépi feldolgozásra alkalmatlanok, valamint egy-egy
tesztcél egyszerre több konformancia követelmény ellen®rzését is tartalmazhatja, ezért bontottam a célokat részcélokra (1. ábra), mégpedig
úgy, hogy ezek a részcélok az ATS-b®l automatikusan kinyerhet®k
legyenek.
A tesztelés két f® funkciója a protokoll dinamikus viselkedésének és az
adatok kezelésének ellen®rzése.

Míg az adatkezelés a küldött és fogadott
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Követelmény
p1

p2

r3

Tesztcél

r1

r2

11s1
00

11s2
00

11
00

1
0
0s3
1

1
0

Részcélok

11
00

11
00

11
00
00
11

sk

00
11
00
11
00
11

11
00

r4

pi - Tesztcél (Test Purpose)
ri - Követelmény (Requirement)
si - Részcél (Subpurpose)

1. ábra. A követelmények, tesztcélok és részcélok kapcsolata

adatelemekkel jellemezhet®, addig a dinamikus viselkedés a protokoll viselkedési fájának bejárásával.

A meglév® módszerek a dinamikus viselkedés

vizsgálatára koncentrálnak a viselkedési fát véve alapul. A modern kommunikációs protokollokban (pl. HTTP, WAP, stb.) azonban az adatforgalomnak
egyre fontosabb szerep jut a dinamikus viselkedéshez képest.
Az [ISO9646] szabvány a tesztsorozat szerkezetével és a teszt célokkal
foglalkozó részében azt tanácsolja a tesztsorozat írójának, hogy a tesztsorozat
struktúráját és a teszt célokat a küldött és fogadott PDU-k, valamint azok
paramétereinek gyelembevételével határozza meg.

I.2. altézis: Adatelemek felhasználása a szelekcióban, megfeleltetésük részcélokkal
Tesztsorozatok készítésekor az adatelemek ilyen kit¶ntetett szerepet
kapnak, így teszt szelekció esetére kiterjesztettem a gondolatot, és
formálisan leírtam az adatelemek és részcélok kapcsolatát, vagyis javasoltam, hogy a szelekciós modell a dinamikus viselkedés mellett

a

protokollban található adatelemeket is tartalmazza olymódon,
hogy megfeleltettem azokat részcélokkal.

I.3. altézis: Absztrakt adatszintek deniálása
Mivel az adatelemek strukturáltsága eltérhet egymástól különböz®
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tesztsorozatok esetében, ezért

deniálom az absztrakt adatszinte-

ket, melyeket a protokoll nagyságától, bonyolultságától függ®en rendelek össze a részcélokkal. Az absztrakt adatszinteket a következ®képpen
deniáltam:

1.

adattípusok

,

2.

adatok

3.

adat paraméterek

szint

szint,

.

szint

Amennyiben az absztrakt tesztsorozat TTCN-ben van megadva
ezeket az adatszinteket a következ®képpen deniálhatjuk:
1. ASP és/vagy PDU típusok szint,
2. ASP és/vagy PDU constraint-ek szint,
3. ASP-k és/vagy PDU-k paraméterei: egyszer¶ típusok, strukturált
típusok, stb... .

I.4 altézis: Matematikai modell
Ebben az altézisben egy új modellt javaslok, mely az el®z®ekben bevezetett fogalmakat felhasználva matematikailag megfogalmazza a tesztkiválasztás problémáját.

A modell lehet®vé teszi, hogy matematikai

optimalizálási módszereket használjunk a legjobb teszthalmaz kiválasztására. A modell alapjaként bevezettem a következ®

részcél-teszt

incidencia mátrixot, valamint egy súly- és egy költségvektort:

c(t1)

c(t2)

. . .

c(tn)

w=
w(s1) s1
w(s2) s2

t1
1
1

t2
0
1

. . .
. . .

tn
1
0

.
.
.

.
.
.

.
.
.

w(sk) sk

0

1

c=

.
.
.

Részcélok:

.

. . .

SP = {s1 , . . . , sk }

Teszt-esetek:

.

T S = {t1 , . . . , tn }
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.

.
.
.
1

c(tj )

tj

költsége:

si

súlya (fontossága):

A mátrixban az

w(si )

i-edik

sor

j -edik

eleme legyen 1, ha a

eset valamilyen formában tartalmazza az
ez az elem 0.

teszt-

részcélt, különben

Másszóval, ha a teszt-eset lefuttatásával nem nyerünk

információt a részcélra vonatkozóan,
Továbbiakban

i-edik

j -edik

nevezzük

egy

akkor legyen ez a pozíció 0.

részcélhoz rendelt teszteknek

azokat,

amelyek információt adnak a részcélról, vagyis a mátrix megfelel®
pozíciójában 1-es van.

A teszt-esetek költsége a modellben rendszerint id®nek felel meg (másodperc, perc, stb.).

A részcélok súlya a fontosságot reprezentálja, melyet

futtatásaimban 1-10-ig osztályoztam. Természetesen ezeket a mennyiségeket
más mér®számokkal is azonosíthatjuk.

5.2.

II. tézis: A lefedési modellek és az optimializálási problémák

Ebben a tézisben az alapmodell segítségével deniálok

négy külön-

böz® lefedési modellt, majd ezeket felhasználva összekötöm a tesztkiválasztás problémáját az operaciókutatás elméletével úgy, hogy
megfogalmazok két optimalizálási problémát. Tézisemet a [J3, C3, C4, C5]
publikációkban fejtettem ki részletesen.

II.1. altézis: A lefedést meghatározó modellek
A szelekció során a futtatáshoz kiválasztott teszthalmaz (jelöljük ezt

T -vel)

 jóságát valamilyen módon meg kell határozni.

Ehhez két

mér®szám bevezetését javaslom:

•

a kiválasztott

teszthalmaz költsége c(T ):

a kiválasztott teszt-

esetek költségeinek az összege,

•

a kiválasztott

teszthalmaz fedése cov(T ):

a részcélok lefedésének

a részcélok fontosságával súlyozott összege.
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A

részcélok lefedése

annak az aránya, hogy a kiválasztott teszt-

halmazban lév® teszt-esetek együttesen mekkora részét ellen®rzik le
a részcél által reprezentált protokoll tulajdonságának. Nyilván, ha egy
részcélhoz rendelt összes teszt-eset benne van a kiválasztott teszthalmazban, akkor ez az arány és így a lefedés is 1, ha egyet sem tartalmaz,
akkor 0. A két széls® eset között a részcél lefedése csak a hozzá rendelt
teszt-esetek közül a kiválasztott teszthalmazban lév®k számától függjön. A következ®kben a lefedésre négy lehetséges függvényt javaslok,
melyeket gyakorlati tapasztalatokra támaszkodva dolgoztam ki:
1.

Mindent vagy semmit modell: Mindaddig nulla a részcél
lefedése, amíg a hozzá rendelt összes teszt-esetet ki nem választottuk.

2.

Lépések és ugrás modell: Feltételezzük, hogy egy új teszteset hozzávétele a kiválasztott teszt-esetek halmazához viszonylag
kevéssel növeli a részcél fedését mindaddig, amíg el nem érjük a
részcélhoz rendelt teszt-esetek maximális számát, amikor természetesen megkapjuk a teljes lefedést.

3.

Lineáris modell: A lefedés egyenesen arányos a kiválasztott
tesztek számával: minél többet választunk ki egy részcélhoz rendelt tesztek közül, arányosan annál nagyobb lefedést kapunk.

4.

Egy is elég modell: Ha már egyet is kiválasztunk egy részcélhoz rendelt tesztek közül, akkor megkapjuk a teljes lefedést.

A 2.

ábrán szemléltetem a fent bemutatott modelleket.

delleket reprezentáló jelek (◦,

∗, ×, 2)

Az egyes mo-

azt mutatják, hogy mekkora lefedést

kapunk a például szolgáló képzeletbeli részcél esetén, annak függvényében,
hogy hány tesztet választunk ki a hozzárendeltek közül.

II.2. altézis: Optimalizálási problémák
A tesztkiválasztás optmializálási problémáját a II.1.
lefedési

modellek

segítségével

két

feladatként fogalmaztam meg,
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matematikai

ezzel

lehet®vé

altézisben leírt

programozási

tettem,

hogy

az

a részcél
lefedése

*

1

"Mindent vagy semmit"

*

"Lépések és ugrás"
"Lineáris"
"Egy is elég"

*
*
*
*
*

részcélhoz rendelt tesztek
közül a kiválasztottak száma

a részcélhoz
rendelt tesztek száma

1

2. ábra. Lefedési modellek

operációkutatás bevett módszereit ([Nemhauser98, Wolsey98]) alkalmazni lehessen tesztsorozatok optimális szelekciójára:

1.

Minimális költség: Minimális költség¶ teszthalmazt keresünk
feltéve, hogy a kiválasztandó teszthalmaz fedésére van egy alsó
korlátunk (K ):

min c(T )
feltéve, hogy

cov(T ) ≥ K
T ⊆ TS

2.

Maximális fedés: Maximális fedést biztosító teszthalmazt keresünk, feltéve, hogy adott egy fels® korlát a költségére (L):

max cov(T )
feltéve, hogy

c(T ) ≤ L
T ⊆ TS
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5.3.

III. tézis: Heurisztikus megoldási módszerek

Az el®z® tézisekben megfogalmazott optimalizálási probléma NP-nehéz,
vagyis a tudomány mai állása szerint nem létezik rá polinom id®ben globális optimumot adó algoritmus.

A [J3, J4, C3, C4, C5] publikációkban

a problémát kollégámmal, Kotnyek Balázzsal együtt, lineáris egészérték¶
programozási feladatokként fogalmaztuk meg, melyeket a kereskedelemben
kapható egészérték¶ feladatmegoldó szoftverek segítségével oldottunk meg.
Mivel az egészérték¶ programozási feladat megoldása polinom id®ben nem
biztosított, így az algoritmus futásidejét korlátoznunk kellett, emiatt nem
minden esetben kaptunk optimális, vagy ahhoz elég közeli, elfogadható megoldást.
Az eredmények pontosítása végett heurisztikus módszereket dolgoztam
ki, melyeket a következ®kben foglalok össze.

Heurisztikák kidolgozását

indokolttá tette továbbá, hogy az egészérték¶ feladatmegoldó szoftverek
használata bonyolult, és az áruk igen magas. Emellett az, hogy a költségés súlyvektor meghatározása általában becslésen alapul, azt is jelenti, hogy
egy jó heurisztikus eljárás alkalmazása egzakt algoritmus helyett nem vet fel
elvi problémát.
A heurisztikus módszereket minimális költség esetére dolgoztam ki,
de természetesen az algoritmusokban bemutatott módszerek segítségével a
maximális fedés problémájára is alkalmazhatók ezek az algoritmusok.
Az ismert heurisztikus eljárások közül a következ®k segítségével oldottam

mohó algoritmusok, tabu keresés (Tabu
genetikus algoritmusok és szimulált leh¶tés (Simulated Annealing).

meg az optimalizálási problémát:
Search),

Az eredményeket a [J1] és [J2] publikációkban tettem közzé.

III.1. altézis: Mohó algoritmusok
Kidolgoztam négy algoritmust, amelyek

mohó módon választják

ki a lefuttatandó teszteket. Az els® (Add algoritmus) az aktuális
legkisebb költség¶ be nem választott tesztet választja be a lefuttatandó
tesztek halmazába addig, amíg a fedési alsó korlátot el nem éri.

A

második (Drop algoritmus) azzal a feltevéssel indul, hogy minden
teszt-eset benne van a kiválasztott, lefuttatandó teszthalmazban és
minden lépésben kihagyja ebb®l a legnagyobb költség¶, eddig még nem
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vizsgált teszt-esetet, amennyiben így a fedési korlát fölött maradunk.
A harmadik (Add-Delta) és a negyedik (Drop-Delta) algoritmus
az el®bb bemutatott két alapalgoritmus továbbfejlesztett változata.
Ezeknél el®ször kiszámítjuk a lefedés és a költség változását minden
beválasztandó, illetve kidobandó teszt-esetre vonatkozóan, majd ezek
arányának (

∆cost
∆cov ) gyelembevételével azt a tesz-esetet vesszük be,

illetve dobjuk ki a lefuttatandó teszthalmazból, amely arányosan a
legnagyobb lefedettség változást okozza a legkisebb költségnövekedés
mellett. Az algoritmusok elnevezésében szerepl® Delta szó a változás
gyelembevételére utal.

Ezek az algoritmusok nagyon gyorsak, de nem elég pontosak, ezért jelent®ségük inkább a kés®bb bemutatásra kerül® bonyolultabb, meta-heurisztikus
algoritmusoknál mutatkozik majd.

Az el®z® négy algoritmus segítségével

kidolgoztam egy ötödiket (Greedy ), melyet a kés®bbiekben többször felhasználok algoritmusaim részeként.

A bemutatott mohó algoritmusok to-

vábbi el®nye, hogy jól modellezik az emberi, szubjektív szelekciót, így az
eredmények összehasonlításánál fontos szerepet játszanak.

III.2. altézis: Tabu keresés (tabu search)
Az irodalomból ([Glover86, Glover89, Glover90, Pirlot96, Battiti94,
Battiti96]) megismert

visszaható tabu keresési (Reactive Tabu

Search) algoritmust alkalmaztam

a tesztsorozat

szelekció

problémájára, melyhez a következ®t vezettem be:

•

Az algoritmus gyorsítása érdekében a legjobb szomszéd meghatározásához az összes lehetséges szomszéd helyett csak egy el®re
eldöntött, csökkentett számú halmazt értékelek ki, amelynek legjobbjai közül véletlenszer¶en választom ki a legjobb szomszédot.
Ez az el®re eldöntött csökkentési arány az adott iterációt megel®z® néhány iterációban el®forduló legjobbak számától függ.
Amennyiben az el®z® iterációkban a kívántnál több ilyen legjobb
szomszéd közül kell véletlenszer¶en kiválasztani egyet, akkor nincs
szükség ennyi szomszédra, tehát a kiértékelend® szomszédok arányát csökkenthetem, és egyben az algoritmust gyorsíthatom. Ha
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az ellenkez®je történik és túl kevés legjobbat találunk, akkor növelni kell a kiértékelend® szomszédok arányát, hogy valóban a legjobb szomszéd irányába haladhassunk tovább és elkerüljük a beragadást egy lokális optimumba. A módszert úgy alakítottam ki,
hogy a kiértékelend® szomszédok arányát megválasztó paraméter

adaptive neighbourhood

alkalmazkodjon a feladat állapotteréhez (

sampling ).

A bevezetett új technikát valós feladatokon teszteltem.

III.3. altézis: Genetikus algoritmusok
A módszert egy általánosan ismert genetikus algoritmusra ([Caprara98,
Beasley96, Chu97]) építve a

saját problémámra a következ® vál-

toztatásokkal specializáltam:

•

A

kezdeti populáció generálásánál, valamint az utódok

megengedetté tételénél III.1. altézisben leírt mohó (Greedy)
algoritmust használom.

•

A populáció változatosságának fenntartása érdekében a

mutá-

ciós rátát az alapján választom meg, hogy mekkora a különbség a populáció legjobb és legrosszabb elemének költsége között

adaptive mutation rate ),

(

azaz a minimális költség feladatban:





mutrate = 1 +


popdiv =
ahol

maxmut

popmax − popmin
avrgcost



a mutációs ráta maximális értéke,

max{c(T ) | t ∈ P opulation}
P opulation}

maxmut − 1
;
popdiv + 1

és

popmax =

popmin = min{c(T ) | t ∈

a genetikus populáció tagjainak költsége közül a

legnagyobb illetve legkisebb, valamint

bxe

a költségvektor átlagértéke.

jelöli

avrgcost =
x

1
n

Pn

i=1 c(ti )

kerekítését legközelebbi

egész számra a szokásos módon.

A változó mutációs rátát

maxmut = 10

Olyan függvényt választottam, amely
nagyobb

popdiv

esetén láthatjuk a 3.

maxmut

értékr®l gyorsan csökken és

értékek esetén 1-et ad eredményül.
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ábrán.

A változó mutációs

11
1+(9/(popdiv+1))
mutrate

10
9
8

mutrate

7
6
5
4
3
2
1
0

0

5

10

15

20

25

popdiv

3. ábra. Változó mutációs ráta

ráta hatását az algoritmusra valós feladatokon különböz® paraméterek esetén
teszteltem.

III.4. altézis: Szimulált leh¶tés (simulated annealing)
Az

ismert

szimulált

leh¶tés

Johnson91]) a következ®

algoritmust

([Pirlot96,

Johnson89,

módszerek bevezetésével alkalmaztam

a tesztkiválasztás problémára:

•

A

kezdeti megengedett megoldást a III.1.-ben leírt mohó

algoritmussal (Greedy ) keresem meg.

•

Az aktuális megoldás szomszédjainak halmaza attól függ, hogy
milyen arányban változott a költség a megel®z® iterációk során.

Vagyis azt, hogy maximum hány pozíció megváltoztatásá-

val juthatunk el egy szomszédos megoldásba, a következ® kép-

adaptive

lettel határozzuk meg minimális költség feladat esetén (

neighbourhood search ):




neighbour = min maxneigh,
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solvar
+ minneigh
3

;



|currsol − prevsol|
solvar =
avrgcost
maxneigh

ahol

megváltoztatható

=

prevsol

minneigh

és

pozíciók

c(Tprev )

költsége, valamint

az

a

maximálisan

aktuális

és

egy

és

minimálisan

=

currsol

száma,

avrgcost



c(Tcur )

korábbi

megoldás

a költségvektor átlagértéke, ahogy

bxc

x

azt a III.3.

altézis deniálja.

bxe

kerekítését a legközelebbi egész számra,

pedig

x

és

jelöli

alsó egész részét,
a III.3.

altézisben említett módon.

Azért
függvény

kaphatunk

megbízhatóbb

segítségével,

mert

az

és

jobb

eredményeket

algoritmus

futásának

a

elején

nagyobb szabadságot engedünk különböz® irányok bejárására,
a végén viszont hagyjuk, hogy az algoritmus beletaláljon egy
megfelel® megoldásba.

A változó szomszédsági függvényt

maxneigh = 7 és minneigh = 3 esetén

a 4. ábrán láthatjuk. A változó szomszédsági függvény hatását az algoritmus
eredményességére különböz® paraméterekkel valós feladatokon teszteltem.

III.5. altézis: Szimulált leh¶tés h¶tési stratégiái
Az algoritmus

futásának eredményességét

nagymértékben

befolyá-

solja a h¶tési stratégia megfelel® megválasztása, ez viszont a kezdeti
h®mérséklett®l (T emp1 ) és a h¶tési sebességt®l (q ) függ.
méréssorozatot végeztem a következ®

T emp1

és

q

Empirikus

értékekkel, hogy

megtaláljam paraméterek legmegfelel®bb beállítását:

T emp1 = 2l−5 ,
−m
3

q = 1 − 10
T emp1

és

goritmust.

q

mind a

225

ahol

, ahol

l = 1, 2, . . . , 15

és

m = 1, 2, . . . , 15.

kombinációjára tízszer futtattam le az al-

Ennyi futtatás elegend®nek bizonyult a tapasztalatok le-

vonásához, mivel  különösen a jó eredményt adó esetekben  a kapott
eredmények szórása elhanyagolható.

Az eredményeket felhasználva

bevezettem a futás eredményességét mér® függvényt, mely a
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8
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neighbour
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1
min(7, 3+(solvar/3))
neighbour
0
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solvar

12
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4. ábra. Vátozó szomszédsági függvény

normált átlagos megoldás és a normált átlagos futási id® súlyozott
összege, vagyis:

eciency = α1
ahol

avrgsol =

1
10

avrgsol − minsol
avrgtime − mintime
+ α2
,
maxsol − minsol
maxtime − mintime
P10

i=1 c(Ti ),

minsol = min(c(Ti ) | i = 1, . . . , 10),

maxsol = max(c(Ti ) | i = 1, . . . , 10) a tíz különböz® futás során kapott
megoldások költségének átlaga, minimuma illetve maximuma. Ugyanígy kapjuk az

avrgtime =

1
10

P10

i=1 timei ,

mintime = min(timei |

i = 1, . . . , 10), maxtime = max(timei | i = 1, . . . , 10)

értékeket az

algoritmus futásidejére.

Az 5. ábrán egy példa látható az eredményesség függvényre és annak vetületére a 225 különböz®

T emp1 , q

kombinációra

α1 = 1 és α2 = 1 esetén.

A

vetületen a sötétebb részek jobb hatékonyságú paraméter párokat jelentenek.
Az ábrából kit¶nik, hogy a szimulált leh¶tés algoritmus kevésbé érzékeny a
h¶tési sebesség megfelel® megválasztására, mint a kezdeti h®mérsékletére.
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Az eredményesség

1.5

1

0.5

0
0
0

5
10
T − kezdeti hõmérséklet
(l függvényében ábrázolva)

5
10

15

15

q − hûtési sebesség
(m függvényében ábrázolva)

T − kezdeti homérséklet (l függvényében ábrázolva)

Az eredményesség vetülete
2
4
6
8
10
12
14
14

12
10
8
6
4
2
q − hûtési sebesség (m függvényében ábrázolva)

5. ábra. Az eredményesség függvény és vetülete
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6.

Az eredmények hasznosíthatósága
A kidolgozott tesztsorozat-optimalizáló módszer a bemutatott mate-

matikai modell nyitottsága miatt széles körben alkalmazható a gyakorlatban.
Tehát a módszer gyakorlati alkalmazhatósága nem sz¶kül le a konformanciatesztelésre bármilyen tesztelés során felmerül® (vagy akár általánosabban,
bármilyen gyakorlati) probléma esetén alkalmazható, amennyiben a probléma hasonlóan fogalmazható meg matematikailag,

és a jelölésrendszere

beilleszthet® az általam kidolgozott modellbe. Így például a leírt optimalizálási modellt alkalmazni lehet tesztgenerálás során optimális teszthalmaz
készítésére.
Egy másik lehet®ség a módszer alkalmazási körének szélesítésére, ha nem
konformancia-tesztelés, hanem más (pl. funkció, negatív, regresszív) tesztelés során, hasonló kiválasztási probléma esetén használjuk.

Ennek megint

csak az a feltétele, hogy a probléma megfogalmazható legyen a téziseimben
leírt módon.
Erre jó példa az Ericsson Magyarország Kft.-nél széles körben használatos
funkció teszt. Kollégáimmal együtt alkalmaztuk az optimalizáló módszert a
BGC Attendant ISDN-E Connection funkció tesztsorozatára ([BGC]).
A heurisztikus algoritmusoknál bemutatott gyorsító, illetve a megoldást
javító eljárások a kés®bbiekben általánosan alkalmazhatók bármilyen probléma esetén.

Ezzel a disszertációban kifejtett eredmények a heurisztikus

eljárások elméletében is használhatóak, alkalmazást kínálva akár távoli tudományágakban is.
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