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Honfi Dávid Tézisfüzet

1. Bevezetés és célkitűzés

A szoftvertesztelés a modern szoftverfejlesztési folyamatok elengedhetetlen része. A tesztelés

célja az elkészítendő szoftver minőségének ellenőrzése és biztosítása. A hiányosan tesztelt szoft-

verek katasztrofális, vagy végzetes kárt okozhatnak a felhasználóik számára. Szoftverek teszte-

lésére számos megközelítés létezik, melyek közül mindegyik egy adott, jól definiált célt szolgál.

Egy modulszintű teszt (unit test) célja annak ellenőrzése, hogy a tesztelt modul izolált működé-

se megfelel-e az elvártnak, amíg egy rendszerszintű teszt a szoftverben található együttműködő

komponensek integrációját és interakcióját vizsgálja. Mindazonáltal, megközelítéstől függetle-

nül, a szoftverek tesztelése jelentős időbefektetést és erőfeszítést igényelhet. Emiatt a szoftver-

tesztelést támogató megközelítések vizsgálata aktív kutatási terület, mely által az elmúlt évtize-

dekben már számos, a tesztelési folyamat gyorsítását célzó, automatikus módszer került bemuta-

tásra [Ana+13].

Az ilyen automatikus módszerek egy adott specifikáció, vagy csak a forráskód alapján is

képesek teszteseteket generálni. A fehérdoboz-tesztgenerálási (white-box test generation) meg-

közelítések absztrakt reprezentációkat készítenek a forráskód alapján, melyekből azután teszt-

bemeneteket tudnak származtatni adott hiba-, vagy kódfedettségi kritériumok mentén. Fehérdo-

boz tesztek generálására három alapvető megközelítés létezik. A legegyszerűbb módszer vissza-

csatolást alkalmazva irányítja és szűkíti véletlenül kiválasztható értékek egy halmazát [PE07],

és épít a véletlen generált értékek hibamegtalálási képességeire. A keresés alapú megoldások

ezzel szemben a tesztgenerálási problémát keresési térként reprezentálják, melyben könnye-

dén megfogalmazhatók a keresési algoritmus által elérendő célok, úgy mint egy adott kódfe-

dettségi érték [FA13b]. A szimbolikus végrehajtás (symbolic execution) egy olyan fehérdoboz-

tesztgenerálási módszer [CS13], amely a forráskódban található utasításokat értelmezi, ésminden

egyes lefutási útvonalhoz egy-egy formulát állít össze (útvonalfeltétel). Ezeket a formulákat ez-

után egy kényszermegoldó eszköznek beadva konkrét tesztbemenetek jönnek létre. A kapott be-

menetek és a hozzájuk tartozó megfigyelt kimenetek teljes értékű tesztesetekké állíthatók össze.

Például a 1. kódrészlet egy metódust mutat be, amely a bemeneti értéket osztályozza há-

rom kategóriába. Egy fehérdoboz-tesztgenerátor három tesztesetet adna eredményül mindössze

a forráskód elemzésével. Ezek a tesztek lefednék mindhárom lefutási útvonalat, melyek return

utasításokkal végződnek (1 táblázat). Érdemes figyelembe venni ugyanakkor, hogy az ilyesfajta

eszközök a megfigyelt viselkedést használják fel az elvárt kimenetek megfogalmazásához.

1. kódrészlet. Egy példametódus, amely a

bemenetként kapott számot osztályozza.

1 public int ClassifyNum(int n)

2 {

3 if (n > 0) {

4 if(n % 2 == 0) return 0;

5 else return 1;

6 } else return 2;

7 }

1. táblázat. Egy fehérdoboz-tesztgenerátor

által előállított három teszteset.

ID Bemenet [n] Megfigyelt kimenet

T1 0 2

T2 1 1

T3 2 0

Habár az előző példákon egyszerűnek tűnhet az ilyen jellegű tesztek előállítása, a fehérdoboz-

tesztgenerálás gyakorlati alkalmazásokban történő használata nem triviális feladat. Empirikus
vizsgálatok (empirical studies) alapján az ilyen módszerek számos közös problémával küzde-

nek, amelyek negatívan befolyásolhatják a tesztgenerálási folyamat sikerességét. Ez kevesebb

generált tesztben, vagy alacsonyabb kódfedettség formájában jelenhet meg [Eno+17; Sha+15;

RWS12; KPW14; Eno+16; QR11]. A valós alkalmazásokban történő használat során nyert ta-

pasztalatok megerősítik ezeknek a problémáknak a létezését [FA13a; THX14]. A fehérdoboz-

tesztgenerálásról szóló áttekintő jellegű cikkek például a következő kihívásokat fogalmazzák meg
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2 Kutatásmódszertan és kihívások

[Che+13; Yan+19] a gyakorlati használat során felmerülő problémákról: környezeti függőségek

váratlan hatásai, az összetett objektumok példányosításának nehézsége, konkurens viselkedés

kezelése, vagy az állapottér-robbanás.

Például a 2. kódrészlet a környezeti függőségek problémáját mutatja be. Hasonlóan az elő-

ző példához, itt is számos végrehajtási útvonal van a programban, azonban mindegyik bejárása

komplex feladat. Ha egy fehérdoboz-tesztgenerátor megpróbálja bejárni a TransferMoney me-

tódust, valószínűleg meg fog állni a 4-es sornál az adatbázisba történő hívás miatt. Ha a teszt-

generátor lefuttatja az adatbázis lekérdezését számos másik problémát von magával (például ha

a kapcsolat az adatbázissal nem tud létrejönni), amelyek olyan kivétel keletkezését okozhatják,

ami a tesztgenerátor futását blokkolja.

2. kódrészlet. Egy egyszerű pénzátutalást végző metódus definíciója.

1 public static bool TransferMoney(Token userToken, int amount, Account destination)

2 {

3 if (amount <= 0) throw new Exception("Invalid amount to transfer");

4 int balance = DB.RunQuery<int>("GetBalance", userToken);

5 if (balance < amount) throw new Exception("Not enough balance");

6 TransferProcessor tp = new TransferProcessor(userToken);

7 ProcessedTransfer pt = tp.Process(amount, destination);

8 if (pt.IsSuccess) return true;

9 return false;

10 }

A felmerült problémákmegoldása azonban nehézkes lehet olyanok számára, akik csak gomb-

nyomásra működő tesztgenerátorokat használnak, mivel adott esetben az ilyen jellegű eszközök

a tesztgenerálási algoritmus mélyebb megértését igénylik. Továbbá, számos tesztgenerátor ne-

hezen olvasható teszteket állít elő, amely hátráltathatja a tesztkészlet karbantartását és evolúci-

óját is [Gra+18]. A nehezen olvasható tesztesetekre a 3. kódrészlet mutat egy példát. A kódot a

Microsoft Pex/IntelliTest tesztgenerátor állította elő egy .NET-es, GitHubon található nyílt for-

ráskódú projektben lévő metódushoz. Mind az eszközök bonyolultsága, mind pedig a generált

tesztek rossz olvashatósága növelheti a teszteléssel töltött időt, ami megnehezíti az automatikus

tesztgenerálás széleskörű, ipari elterjedését.

Habár a Microsoft Pex/IntelliTest és a hasonló tesztgenerátorok érett eszköznek tekinthetők,

az empirikus vizsgálataikból származó eredmények meglehetősen korlátozottak. Mindössze né-

hány vizsgál elemzi a gyakorlati alkalmazásukat emberek bevonásával, így korlátozott következ-

tetéseket lehet csak levonni. Ugyanakkor az ilyen kísérletekből származó eredmények érvényes-

sége többféleképp is növelhető: i) replikált kísérletek végrehajtásával, amely az eredeti kísérleti

elrendezést csak kissé változtatja meg, vagy ii) egy teljesen új kísérleti elrendezés kidolgozásával,

amely új aspektusból vizsgálja meg a területet.

Célkitűzés. Jelen disszertáció célja a fehérdoboz-tesztgenerálásról szóló empirikus bizonyí-

tékok bővítése és olyan új megközelítések ajánlása, amelyek megkönnyítik az ilyen módsze-

rek gyakorlati alkalmazását.

2. Kutatásmódszertan és kihívások

Jelen szakasz a disszertációban alkalmazott kutatási módszereket foglalja össze [Eas+08]. El-

sőként empirikus vizsgálatokkal kiértékeltük a fehérdoboz-tesztgenerálás kiválasztott problé-

máit (1. Tézis) az empirikus szoftverfejlesztés területén alkalmazott megközelítések segítségé-

vel [WA15]. A kutatás első fázisában áttekintettük a kapcsolódó, már létező vizsgálatokat, figyel-

met fordítva az azokban alkalmazott kísérleti elrendezésekre. Az ebből levont következtetések
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3. kódrészlet. Példa egy nehezen olvasható tesztre, amelyet a Microsoft IntelliTest generált.

1 public void Has252()

2 {

3 ServerInfo serverInfo = new ServerInfo("\0", 0, (string)null, LogLevel.Off);

4 ServerInfo[] serverInfos = new ServerInfo[2];

5 serverInfos[0] = serverInfo;

6 serverInfos[1] = serverInfo;

7 List<ServerInfo> list = new

List<ServerInfo>((IEnumerable<ServerInfo>)serverInfos);

8 byte[] bs = new byte[16];

9 IPAddress iPAddress = new IPAddress(bs);

10 iPAddress.ScopeId = 0L;

11 IPAddress[] iPAddresss = new IPAddress[1];

12 iPAddresss[0] = iPAddress;

13 List<ServerInfo> list1_ = new List<IPAddress>((IEnumerable<IPAddress>)iPAddresss);

14 AvailabilityGroup s0 = default(AvailabilityGroup);

15 s0.Id = null;

16 s0.Instances = list;

17 b = this.Has(s0, list1_, 0);

18 Assert.AreEqual<bool>(false, b);

19 }

alapján két empirikus vizsgálatot terveztünk, hogy új ismereteket szerezzünk, kihívásokat álla-

pítsunk meg (C1-4-gyel jelölve alább), illetve megerősítsük a már meglévő eredményeket.

1. vizsgálat. Több kutatás is empirikus megközelítéssel vizsgálta a fehérdoboz-tesztgenerálás

gyakorlati alkalmazását, ezek azonban csak kisszámú résztvevővel dolgoztak, tehát az eredmé-

nyeik érvényessége is korlátozott. A kísérleti replikációk ezen javíthatnak, így az első vizsgá-

latunkban egy kontrollált kísérlet replikációját választottuk. Az eredeti kísérlet a fehérdoboz-

tesztgenerálás szoftverfejlesztés közbeni használatát vizsgálta. A kísérleti elrendezés tervének

részletes elemzése alapján a replikációnkban az elrendezés három fő változóját változtattunk

meg: a programozási nyelvet, a tesztgeneráló eszközt és a résztvevők tapasztalatát. A replikáció

résztvevőinek (30 szoftverfejlesztő és tanuló) két feladata volt. Elsőként egy kis modult kellett

implementálniuk és teszteseteket írni hozzá, majd a második feladat során egy másik modult

kellett megvalósítani egy automatikus tesztgenerátor támogatásával. A vizsgálat eredményei rá-

mutattak arra, hogy az elsőként generált tesztek összesített kódfedettsége alacsony (C3).

2. vizsgálat. A második kísérlet egy korábban még nem vizsgált területet célzott meg, így

egy új, felfedező empirikus vizsgálatot terveztünk meg. A korábbi vizsgálatok a fehérdoboz-

tesztgenerátorok eredményességét a generált tesztek által elért kódfedettségi értékek és a mutá-

ciós pontszám segítségével jellemezték. Mindazonáltal mindkét típusú metrikának van egy közös

hátránya: egyik sem veszi figyelembe, hogy egy fehérdoboz teszt a specifikációnak ellentmondó

viselkedést kódolhat el az elvárások között úgy, hogy rossz működést figyelt meg a tesztgenerá-

lás során. Az ilyen hibák a generált tesztekben mindaddig rejtve maradhatnak, amíg egy fejlesztő

észre nem veszi a problémát. Vizsgálatunk azt elemezte, hogy a fejlesztők milyen sikerességgel

képesek a generált fehérdoboz teszteket osztályozni az alapján, hogy ellentmondanak-e egy adott

specifikációnak vagy sem. A 106 résztvevőtől származó eredmények azt mutatták, hogy a gene-

rált fehérdoboz-teszteket egyrészt nehéz értelmezni (C1), másrészt alapvetően kevés az általános

bizalom az ilyen típusú tesztek iránt (C2).

Azonosított kihívások. A két empirikus vizsgálat a fehérdoboz-tesztgenerátorok három ki-

hívását is azonosította. A disszertáció ezeken felül egy negyedik kihívást is vizsgál, amely szo-
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3 Eredmények összefoglalása

rosan kapcsolódik a másik háromhoz: a valós programok komplexitása miatt a fehérdoboz-

tesztgenerátorok általában nem tudnak magas kódfedettségű tesztkészletet generálni nagymé-

retű szoftverek esetén (C4).

1. kihívás: A generált fehérdoboz-tesztek megértése (C1). A fehérdoboz-

tesztgenerálás hatékony alkalmazása, és az esetlegesen felmerülő problémainak

megoldása érdekében a felhasználónak mélységeiben értenie kell, hogy hogyan

működik a tesztgenerálás, és hogyan keletkezik egy teszteset. Ugyanakkor ezen

módszerek számos nem triviális algoritmust tartalmaznak, és a generált tesztek is sok

esetben nehezen olvashatók az ember számára.

2. kihívás: A fehérdoboz-tesztgenerátorokba vetett alacsony bizalom (C2). A

fehérdoboz-tesztgenerálási módszerek az általuk használt algoritmusok komplexitá-

sa és a generált tesztkódok nehéz olvashatósága miatt a felhasználóikat bizalmatlanná

tehetik, ami az ilyen módszerek széleskörű elterjedését akadályozza.

3. kihívás: A fehérdoboz-tesztek által elért alacsony kezdeti kódfedettség (C3).Ké-
zi beavatkozás nélkül a legtöbb fehérdoboz-tesztgeneráló eszköz a generált tesztjeikkel

nem tud magas kódfedettséget elérni számos különböző, akadályozó faktor miatt. Egy

ilyen tényező lehet a tesztelt kód környezettel történő interakciója, ami egy tipikus

gyakorlati eset.

4. kihívás: A fehérdoboz-tesztgenerálás nehézségei nagyméretű szoftverekben
(C4).A fehérdoboz-tesztgenerálás nagyméretű kódbázisokon történő alkalmazása szá-

mos problémába ütközhet (például a környezeti függőségek nagy számának kezelése,

összetett objektumok példányosítása), ami az ilyen módszert alkalmazó eszközökben

– több iteráció után is – alacsony általuk elért kódfedettséghez, illetve bennük törté-

nő bizalmatlansághoz vezethet. Így olyan automatikus megközelítések szükségesek,

amelyek képesek segíteni a tesztgenerálási módszerek ilyesfajta problémáinak megol-

dásában, és megkönnyítik a gyakorlati alkalmazásukat.

Új módszerek és eszközök. Az azonosított kihívásokhoz kapcsolódóan a második fázisban

technológiai kutatást alkalmaztam [SS07] olyan új módszerek és eszközök kidolgozására, ame-

lyek tudományos eredményeken alapulnak, és alkalmasak valós programokon történő gyakorlati

használatra is.

• Kidolgoztam egy megközelítést a fehérdoboz-tesztgenerálás alatt álló kódegységek függő-

ségeiktől való automatikus izolációjára (2. tézis).

• Javasoltam egy új vizualizációs módszert, ami segíti a fehérdoboz-tesztgenerálás (kivált-

képp a szimbolikus végrehajtás) alkalmazását komplex programok esetén (3. tézis).

A kutatásom, illetve az azonosított kihívások és a tézisek közötti kapcsolatok áttekintését az

1. ábra mutatja.

3. Eredmények összefoglalása

3.1. Gyakorlati fehérdoboz-tesztgenerálás empirikus vizsgálata

Számos vizsgálat megerősítette már a fehérdoboz-tesztgenerálás problémáit gyakorlati alkalma-

zások során. Ilyen például a környezeti függőségek kezelése, a komplex objektumok létrehozása,

vagy az állapottér mérete. A tesztgenerálás gyakorlati vizsgálatához azonban alanyok szüksé-

gesek, ami nagymértékben megnehezíti az ilyen vizsgálatok elkészítését. A disszertációban a

fehérdoboz-tesztgenerálás vizsgálata két aspektusból történik. Egyrészt a már létező és kapcso-

lódó vizsgálatok rámutattak arra, hogy a generált tesztek képesek magas kódfedettséget elérni,

ugyanakkor a megtalált hibák száma, és így a szoftverminőség nem javult. Másrészt a generált
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Szimbolikus végrehajtás használatának 

vizuális támogatása

3. tézis

Függőségek automatikus izolációja 

fehérdoboz-tesztgeneráláshoz

2. tézis

Gyakorlati fehérdoboz-tesztgenerálás empirikus vizsgálata

1. vizsgálat: Fehérdoboz-tesztgenerálás 

fejlesztés közbeni alkalmazása

2. vizsgálat: Generált fehérdoboz-tesztek 

osztályozása

Azonosított kihívások

A generált teszteket nehéz megérteni

Alacsony tesztgeneráló eszközökbe vetett bizalom

A generált tesztek alacsony kódfedettsége

Problémák a tesztgenerálással komplex programok esetén

C3

C4

C1

C2

Mit? Kódfedettség és hibafeltárási képesség

Hogyan? Replikáció 30 résztvevővel

Eredmény A generált tesztek jobbak lehetnek mint a kéziek

S
a
já

t 
m

u
n

k
a

A szoba jöhető megközelítések áttekintése

Forráskód transzformációk definíciója

Nagyméretű kiértékelés nyílt forráskódú projekteken

1. tézis

Mit? Felhasználói megértés

Hogyan? Teljesen új elrendezés106 részvevővel

Eredmény A felhasználók hajlamosak rosszul osztályozni

S
a
já

t 
m

u
n

k
a

A szimbolikus végrehajtási fa elemeinek definíciója

Többféle metrika definíciója problémák azonosításához

Használati lehetőségek ajánlása

1. ábra. A vizsgált kihívások és a saját munka áttekintése.

teszt végén lévő ellenőrző utasítások rossz elvárt viselkedést kódolhatnak el (egy adott specifiká-

cióhoz képest), amit a tesztgenerátor felhasználójának kell felismernie. Ez a feladat egyszerűnek

tűnhet, de a generált tesztkódok teljes átlátása szükséges hozzá, ami sok erőfeszítést igényelhet.

Az ebben a tézisben elsőként bemutatott empirikus vizsgálat egy replikációja egy olyan kí-

sérletnek, ahol azt vizsgálták, hogy a fehérdoboz-tesztgenerálás i) hogyan használható szoftver-

fejlesztés közben, ii) hogyan növeli a tesztek által elért kódfedettségek, és iii) egyáltalán növeli-e

a minőséget. Az eredeti vizsgálatot Fraser és szerzőtársai alkották meg [Fra+15], amelyben a

résztvevők az EvoSuite nevű tesztgenerátort használták Java programokhoz. A disszertációban

bemutatott replikáció egy külső (nem az eredeti szerzők által végrehajtott), megváltoztatott rep-

likáció [Bal+14]: a replikált kísérletben szakemberek és diákok is résztvevők voltak (a csak diá-

kok helyett), a tesztgenerátor eszköz pedig a Microsoft Pex/IntelliTest volt (az EvoSuite helyett).

A replikáció legtöbb eredménye megerősítette az eredeti kísérlet megfigyeléseit: a kódfedettség

valóban növelhető az automatikus fehérdoboz-tesztgenerálás segítségével, ugyanakkor a növe-

kedés mértéke változhat a tesztelt kód tulajdonságaitól függően.

A második vizsgálatot a generált fehérdoboz-teszteket elemezte azon szempontból, hogy hi-

bás viselkedést kódolnak-e el az elvárásaik között. Ehhez egy teljesen új empirikus kísérlet ter-

veztünk meg, amellyel lehetőség nyílt annak kiértékelésére, hogy a tesztgenerálás felhasználói

hogyan osztályozzák a generált teszteket. A résztvevők fő feladata a generált tesztekben található

ellenőrző utasítások, a forráskód, illetve egy előre elkészített specifikáció elemzése volt. Tömö-

ren, a részvevőknek az elemzés során megszerzett információk alapján el kellett dönteniük, hogy

egy adott generált teszt elvárt vagy hibás (specifikációnak ellentmondó) viselkedést kódol-e el. A

kísérleti elrendezés próbával történő validációja után egy eredeti és egy replikált végrehajtás is

történt mindösszesen 106 tanuló részvételével. A replikáció csak az eredeti alkalom objektumait

(a projekteket) változtatta meg. Az összesített eredmények alapján a generált fehérdoboz-tesztek

6



3 Eredmények összefoglalása

osztályozása (a hibák elkódolásának szempontjából) egy kihívást jelentő feladat: csak négy részt-

vevő volt képes minden tesztesetet megfelelően osztályozni. Többen közülük rossznak is osztá-

lyozták az egyébként jó teszteseteket (annak ellenére, hogy azok a specifikációnak megfelelő

viselkedést kódoltak el). A 2. ábra a vizsgálat eredményeinek egy kivonatát tartalmazza. Továb-

bá, egy teszteset esetén az osztályozási feladat elvégzéséhez szükséges idő elérte az átlagosan két

percet, ami a fehérdoboz-tesztgenerálás gyakorlati alkalmazását is hátráltathatja.

T0.1

T1.1

T2.1

T3.2

T4.2

T5.2

T6.3

T7.3

T8.3

T9.4

T10.4

T11.4

T12.5

T13.5

T14.5

42 43 47 49 50 52 53 54 55 58 59 60 61 63 64 65 68 69 70 71 72 74 75 76

Participant ID

Te
st

 ID

Result

FN

FP

TN

TP

2. ábra. Egy példa a résztvevők osztályozási teljesítményére a 2. vizsgálatból. A sorok az egyes,

osztályozandó teszteseteket tartalmazzák, az oszlopok pedig a résztvevőket reprezentálják. A fals

pozitív (FP) azt jelöli, ha a résztvevő egy jó tesztesetet rosszként jelölt meg, amíg a fals negatív

(FN) esetben a résztvevő egy problémás tesztesetet megfelelőként osztályozott.

Az elvégzett munkámat az alábbiakban összegzem.

1. tézis Két empirikus vizsgálat segítségével elemeztem a fehérdoboz-tesztgenerálás gya-

korlati használatát. Az eredmények alapján megerősítettem meglévő kihívásokat, és újakat

azonosítottam. Ezek hátráltathatják a fehérdoboz-tesztgenerálás gyakorlatban való elterje-

dését.

1.1 Megterveztem, és végrehajtottam egymeglévő empirikus vizsgálat replikációját 30 fő

részvételével a fehérdoboz-tesztgenerálás fejlesztés közbeni használatának vizsgála-

tára. Az eredmények rámutattak, hogy a fehérdoboz-tesztgenerálás olyan tesztkész-

leteket adhat, amelyekmagas kódfedettséget érnek el kevesebbmanuális beavatkozás

segítségével. Az eredmények alapján a több tesztgenerálással töltött idő jobb imple-

mentációs minőséghez vezethet.

1.2 Megterveztem, és végrehajtottam egy teljesen új empirikus vizsgálatot összesen 106

fő részvételével. A kísérleti alkalmak során a résztvevőknek generált fehérdoboz-

teszteket kellett osztályozniuk a specifikációnak való megfelelőségük szempontjából.

Az eredmények alapján a fejlesztők hajlamosak lehetnek az ilyen generált tesztek

rossz osztályozására.

Publikációk. A generált fehérdoboz-teszteket osztályozási szempontból vizsgáló kísérlet el-

rendezésének és eredményeinek részletes leírása a Software Quality Journalban (SQJ) [j2] került

publikálásra. Mindkét vizsgálat származó adatok nyilvánosan elérhetőek [d9], [d10].
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Alkalmazások. Az eredmények levont következtetések a disszertációban bemutatott másik

két tézisben foglalt kutatás alapjául szolgálnak. Setiani és társai a 2. kísérletből származó ada-

tok [d10] segítségével terveztekmeg és hajtottak végre egy kísérletet a tesztesetek érthetőségével

kapcsolatban [SFH20].

3.2. Függőségek automatikus izolációja fehérdoboz-tesztgeneráláshoz

A 2. tézisben tárgyalt két, fehérdoboz-tesztgenerátorokat érintő gyakorlati kihívás alapját mind

az 1. tézis eredményei, mind a kapcsolódó kutatások adják. Ez a két kihívás szoros ok-okozati

kapcsolatban áll egymással. Egyrészről, a generált fehérdoboz-tesztek alacsony kezdeti kódfe-

dettséget érhetnek el komplex programokon. Ez számos okból fakadhat, amelyek akadályozzák

a generálási folyamatot. Az egyik ok a tesztelt kódegység külső függőségeiből (pl. fájlrendszer

vagy hálózat elérés, más modulokkal való interakció) fakad. Ezek a függőségek megakadályoz-

hatják a tesztgenerátort abban, hogy a teljes forráskódot bejárja, mivel nincs teljes befolyása az

algoritmusuknak a tesztelt kód viselkedésére a generálási folyamat során. Másrészről, ezek a füg-

gőségek nem csak a kezdeti kódfedettséget befolyásolhatják negatívan, hanem a tesztgenerálási

folyamat sikerességét is: minden egyes ilyen függőséget kézzel izolálni sok időt emészthet fel,

illetve az izolációs keretrendszerek és a tesztgenerátorok közöti kapcsolat megteremtése önma-

gában is kihívás.

A tézis egy új módszert mutat be a kódegységek függőségeinek automatikus izoláció-

jára fehérdoboz-tesztgenerálás céljából. A 3. ábra a megközelítést egy egyszerű példán ke-

resztül mutatja be. Az itt javasolt módszer a tesztgenerálást megelőzően statikus forráskód-

transzformációkat használ, hogy a környezet vagy más modulok felé történő hívásokat kicserél-

je olyanokra, amely egy paraméterezett, mesterséges környezetet hívnak meg. Ez a meghívható

automatikusan generált kód minden olyan metódus tartalmaz, amely felé hívás történik a vizs-

gált programban. Ugyanakkor, a mesterséges metódusok viselkedését a tesztgenerátor irányítja

a paramétereken keresztül. A tézis a módszer nyílt forráskódú projekteken történő nagyméretű

kiértékelését is bemutatja. Az ebből kapott eredmények alapján a megközelítés tényleg segíthet

a tesztgenerálás során: számos esetben például az utasításfedettség az átlagos 60%-ról 100%-ra

növekedett.

A 2. tézis az automatikus izolációs módszeren túl bemutat egy megközelítést, ahol a felhasz-

nálók bemenet-hatás párok segítségével adják meg az izolált, utánzott metódusok viselkedését.

Ezeknek a pároknak a segítségével a mesterséges környezet viselkedésének korlátozása lehető

válik (adott bemenetre adott választ adjon a metódus). A viselkedésdefiníciókkal a tesztgenerálás

során kiküszöbölhetők az esetlegesen érvénytelen viselkedések is, amelyek a valós futtatások so-

rán nem válthatók ki. Ezáltal a viselkedések inkrementális finomításával a bemenet-hatás párok

egy olyan halmaza érhető el, amely olyan viselkedést valósít meg, ami se nem túl specifikus, se

nem túl általános a céljait tekintve.

Az elvégzett munkámat az alábbiakban összegzem.

2. tézis Kidolgoztam egy új, automatikus forráskód-transzformáció alapú módszert a

fehérdoboz-tesztgenerálás során felmerülő, külső függőségek okozta problémák feloldásá-

ra.

2.1 Megterveztem egy módszert, ami automatikusan képes a tesztelt kódegység függő-

ségeit leválasztani a tesztgenerálás számára. A megoldás egy paraméterezett, mes-

terséges környezetet is generál a tesztelt egység köré, amit a tesztgenerátor tetsző-

legesen kihasználhat. Kiértékelési célokra összekapcsoltam az automatikus izolációs

módszert egy adott fehérdoboz-tesztgenerátor doménjével (Microsoft Pex/IntelliTest)

egy konkrét eszköz formájában.

2.2 Az implementált eszközzel végrehajtottam egy nagyméretű kvantitatív kiértékelést a
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class FakeIO
{
int cnt() {
return TG.int();

}
}

class Foo {
IO._().cnt();

}

class Foo {
IO.cnt();

}

Tesztelt Kódegység

Függőségi
Információk

IO

Foo

Hívás

Függőségi
elemzés1.

Transzformált
Tesztelt Kódegység

Forráskód
transzformációk2.

Mesterséges kör-
nyezet generálása3.

Mesterséges
Környezet

FakeIO

Foo

Hívás

Lefordított Könyvtár

Bevétel a
fordításba4.

Bevétel a
fordításba4.

Teszt-
generátor

Hívás

Tesztek
generálása

3. ábra. Áttekintés a fehérdoboz-tesztgenerálás előtt végrehajtható automatikus izolációs meg-

közelítésről.

megközelítés teljesítményének értékelésére. Az eszköz képes volt növelni a generált

tesztek lefedettségét a problémás esetekben akár 50-60%-kal is.

Publikációk. A tézisben bemutatott megközelítés kezdeti verziójának leírása a BME-MIT

Ph.D. Miniszimpóziumok kiadványaiban [w6] [w7], és a Periodica Polytechnica folyóiratban [j1]

jelent meg először. A módszer újragondolt, végső verziója az Information and Software Techno-
logy (IST) [j3] folyóiratban került bemutatásra. A kiértékelés során kapott adathalmaz leírása a

Data in Brief [j4] folyóiratban jelent meg.

Alkalmazások. Az automatikus izolációs megközelítés egy AutoIsolator
1
nevű eszközben ke-

rült megvalósításra egy Visual Studio kiegészítés formájában. A publikációkon túl az eszköz egy

meetupon is bemutatásra került. A tézis egy B.Sc. szakdolgozat témájának alapjaként is szolgált.

3.3. Szimbolikus végrehajtás használatának vizuális támogatása

A fehérdoboz-tesztgenerálás komplex szoftvereken történő használata a háttérben működő al-

goritmusok átfogó megértését igénylik, legfőképpen a tesztgenerálási problémák megoldásakor.

Ugyanakkor, az ilyen módszerekre épülő eszközök elterjedt alkalmazása az erőforráskorlátok mi-

att a gyakorlatban nehezen valósítható meg. Emiatt olyan megközelítésekre van szükség, ame-

lyek a tesztgenerálási problémákat egyértelműen azonosítják, a tesztgenerálási folyamatról átfo-

gó képet nyújtanak, vagy segítenek a kiválasztott bemeneti értékek megértésében. Ennek meg-

valósításához figyelni kell a tesztgenerálási folyamatot, hogy a felmerülő problémákat automa-

tikusan azonosítani lehessen. Az ilyen, tesztgenerálást támogató módszerek nem csak akkor le-

hetnek hasznosak, ha problémák merülnek fel, hanem akkor is, ha a háttérben zajló folyamatok

megértése a cél.

A tézis egy vizualizációs módszert mutat be a szimbolikus végrehajtás alapú tesztgenerá-

láshoz, amely segítheti annak felhasználóit a generálási folyamat tisztább áttekintésében. A ge-

nerálás során gyűjtött adatok segítségével a módszer egy szimbolikus végrehajtási gráfot képes

előállítani jól definiált szemantikával. A csomópontok részletes információk tartalmaznak többek

1

Az AutoIsolator eszköz honlapja: https://ftsrg.github.io/autoisolator
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között a forráskódban lévő helyükről, az útvonal logikai feltételeiről és annak megoldhatóságá-

ról, a generált tesztekről, és akár egy adott útvonal feltérképezésének végéről is. A csomópontok

között futó irányított élekmegmutatják, hogy a szimbolikus végrehajtás algoritmus hogyanment

végig az egyes állapotain. Több alapvető információ is azonnal a módszer felhasználójának szeme

elé kerül a gráf csomópontjainak alakja, körvonala és színe segítségével. A tézis bemutat egy kap-

csolódó eszközt (ami a Microsoft Pex/IntelliTest kiegészítéseként készült) is, amely automatiku-

san képes a szimbolikus végrehajtási gráfot interaktívan a fejlesztői környezetben megjeleníteni

közvetlenül a tesztgenerátor futtatása után. A 4. ábra két, az eszközzel generált vizualizált példát

mutat be. A tézis a vizualizációs módszer két felhasználási módját javasolja. Egyrészt mérnöki

felhasználásban megkönnyítheti és gyorsíthatja a szimbolikus végrehajtás alapú tesztgenerálás-

sal való munkát, másrészt oktatási célzattal a megjelenített gráf segítheti az új felhasználókat

a szimbolikus végrehajtás algoritmusának gyorsabb, kevesebb erőfeszítéssel történő megértésé-

ben.

A tézis továbbá bemutat több, különböző doménből származó metrikát is, amelyek a szim-

bolikus végrehajtási fához csatolva új információkat adnak a felhasználók számára. Ezek a met-

rikák és bizonyos értékeik a fehérdoboz-tesztgenerálás ismert problémáival vannak összekap-

csolva (pl. kényszermegoldási problémák, objektumlétrehozási nehézségek, állapottér-robbanás,

vagy környezeti interakció). A metrikák és a hozzájuk kapcsolt problémák által a felhasználók

könnyebben azonosíthatják a tesztgenerálás során felmerült problémákat, amelyek a generált

tesztek alacsony kódfedettségét eredményezhetik.

(a) Egy példa fa három generált tesztesettel. (b) A generált tesztek és útvonalak megjelölése.

4. ábra. Szimbolikus végrehajtási fák a bemutatott SEViz eszközben.

Az elvégzett munkámat az alábbiakban összegzem.

3. tézis Javasoltam egy lehetséges vizuális reprezentációt a szimbolikus végrehajtási

fák számára, amely további adatokat is képes kezelni a generálási problémák könnyebb

azonosítása érdekében. Adaptáltam az általános reprezentációt egy konkrét fehérdoboz-

tesztgenerátorhoz (Microsoft Pex/IntelliTest) minden egyes fogalom precíz megfelelteté-

sével. Több, kapcsolódó domén elemzésével azonosítottam és rendszereztem több olyan

metrikát, amely a szimbolikus végrehajtási fához csatolva segíthet a generálási problémák

feloldásában.
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Publikációk. A tézisben tárgyalt vizualizációs megoldás az International Conference on Soft-
ware Testing, Verification and Validation (ICST’15) [c5] konferenciakiadványának cikkeként jelent
meg. A különböző doménekből származó metrikákkal való kiegészítés leírása a BME-MIT Ph.D.

Miniszimpózium kiadványában jelent meg [w8].

Alkalmazások. Az elkészült vizualizációs eszköz (SEViz
2
) laboratóriumi mérések során volt

használva a Szoftver- és Rendszerellenőrzés nevű tantárgyban a Budapesti Műszaki és Gazdaság-

tudományi Egyetemen. Az eszközzel a hallgatók jobban megérthették a szimbolikus végrehajtás

alapú tesztgeneráló módszerek működését. A javasolt megoldás két B.Sc. szakdolgozat témájá-

nak alapjaként is szolgált. Cao és társai a PexViz nevű vizualizációs eszközükben a SEViz alapjait

használták fel [Cao+18] a tesztgenerálási folyamat reprezentációjára.

4. Publikációs lista

Publikációk száma: 9

Angol nyelvű lektorált folyóiratcikkek száma: 4

WoS vagy Scopus által indexelt folyóiratcikkek száma: 4

Angol nyelvű publikációk a szerző legalább 50%-os hozzájárulásával: 7

Független hivatkozások száma: 7

4.1. Tézisekhez kapcsolt publikációk

Folyóirat- Nemzetközi Workshop

cikkek konferenciacikkek cikkek

1. tézis [j2] — —

2. tézis [j1], [j3], [j4] — [w6], [w7]

3. tézis — [c5] [w8]

A cikkek besorolása a doktori iskola publikációs pontozásához használt besorolást követi.

4.1.1. Folyóiratcikkek

[j1] Dávid Honfi és Zoltán Micskei. Supporting unit test generation via automated isolation.

Periodica Polytechnica Electrical Engineering and Computer Science 61(2), 2017, 116–131. old.
doi: 10.3311/PPee.9768.

[j2] Dávid Honfi és Zoltán Micskei. Classifying generated white-box tests: an exploratory

study. Software Quality Journal 27(3), 2019, 1339–1380. old. doi: 10 . 1007 / s11219 - 019 -
09446-5.

Idézte:

• K. Marussy, O. Semerath és D. Varro. Automated generation of consistent graph mo-

dels with multiplicity reasoning. IEEE Transactions on Software Engineering, 2020, 1–
1. old. doi: 10.1109/TSE.2020.3025732

• N. Setiani, R. Ferdiana és R. Hartanto. Test case understandability model. IEEE Access
8, 2020, 169036–169046. old. doi: 10.1109/ACCESS.2020.3022876

[j3] Dávid Honfi és Zoltán Micskei. Automated isolation for white-box test generation. Infor-
mation and Software Technology 125, 2020, 106319. old. doi: 10.1016/j.infsof.2020.106319.

2

A SEViz weboldala: https://ftsrg.github.io/seviz
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[j4] Dávid Honfi és Zoltán Micskei. White-box software test generation with Microsoft Pex on

open source C# projects: A dataset. Data in Brief 31, 2020, 105962. old. doi: 10.1016/j.dib.
2020.105962.

4.1.2. Nemzetközi konferenciacikkek

[c5] Dávid Honfi, András Vörös és Zoltán Micskei. SEViz: a tool for visualizing symbolic exe-

cution. In: 2015 IEEE 8th International Conference on Software Testing, Verification and Vali-
dation (ICST), 1–8. old. 2015. ápr. doi: 10.1109/ICST.2015.7102631. Tool track.

Idézte:

• Marco Angelini, Graziano Blasilli, Luca Borzacchiello, Emilio Coppa, Daniele Cono

D’Elia, Camil Demetrescu, Simone Lenti, Simone Nicchi és Giuseppe Santucci. Sym-

Nav: visually assisting symbolic execution. In: Proceedings of the 16th IEEE Sympo-

sium on Visualization for Cyber Security, 2019. okt. doi: 10.1109/VizSec48167.2019.
9161524

• Martin Hentschel, Richard Bubel és Reiner Hähnle. The symbolic execution debugger

(sed): a platform for interactive symbolic execution, debugging, verification andmore.
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