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1.

Bevezet®

A távközlésben használt protokollok, amelyek két vagy több eszköz, berendezés közötti kommuniká iót adják meg, akár sak napjaink szoftverrendszerei, egyre összetettebbé válnak, ugyanakkor velük szemben szabványok szigorú megbízhatósági követelményeket támasztanak. Számos módszertant dolgoztak ki távközlési protokollok fejlesztésére, amelyek közül néhány a szabványosításig is eljutott. Ezek a módszertanok
képesek arra, hogy garantálják a protokollok min®ségét a teljes élet iklus folyamán.
Az SDL+ élet iklus modellben [IT97℄ a követelményfelvételt a kétlép s®s tervezési fázis követi, amely egy vázlatos tervezésb®l és egy formális modellezésb®l áll.
Ez utóbbi validá ió után alapjául szolgál az implementá ió és a teszt spe iká ió
tevékenységre.
Az értekezés ezt az élet iklus modellt alapul véve vizsgálja meg a formális modellen alapuló teszt spe iká ió automatizálhatóságának kérdéskörét építve a szakirodalom által javasolt megoldásokra.

Kiterjesztett véges állapotgépekhez (EFSM)

történ® modell alapú teszteset generálásra több megközelítés is létezik.

Az EFSM

véges állapotgéppé alakítható, vagy lehetséges részleges állapottérbejáró módszerek
alkalmazása.
A véges állapotgéppel (FSM) modellezett rendszer esetén tesztesetek automatikus
generálása az állapotátmenet ellen®rz® módszer lehetséges.

Azonban a megvizsgá-

landó állapotátmenetek száma hatékonytalanná teszi az eljárást: nagy állapottér esetén végtelenül sok vagy végtelenül hosszú teszt eseteket generálhatunk [LY96, vBP94℄.
EFSM alapú tesztgenerálásra több megoldás született [SKGH97, BH89, BDA,
DÜU04, Kim08℄, azokat szoftver eszközök valósítják meg. A szoftver eszközök, amelyek kritika tárgyát képezik a generált teszt készlet számossága és min®sége miatt, a
kimerít® keresést, illetve a véletlen séta módszerét támogatják.
A szakirodalom több állapottérbejáró heurisztikát ismer, mint például a mélység
korlát, szétszóródásos keresés, költségfüggvény alapú keresés, valószín¶ség eloszlás
alapú keresés, részleges rendezés és véletlen séta. Holzmann megállapítása szerint a
véletlen séta, nem sak a legegszer¶bben implementálható módszer, hanem jó eséllyel
ez biztosítja a legjobb min®ség¶ keresést [Hol91℄.

2.

Kutatási

A f® kutatási

élkit¶zések

élkit¶zésem az EFSM, illetve az abból származó SDL szemantikához

egy formális alapokon nyugvó modell felállítása, és azon alapuló szelektív teszteset
generáló módszerek deniálása. Mindeközben gyelembe veszem, hogy az e módszerekkel automatikusan generált absztrakt tesztkészlet által tartalmazott konforman ia
tesztesetek száma kisebb legyen, mint a nyers er® módszerével generált kimerít® tesztkészlet számossága, ugyanakkor a tesztkészletek min®ségét jellemz® metrikája jobb
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legyen, mint a véletlen séta módszerével generált tesztkészlet metrikája. A számosság
sökkentésének a tesztkészlet végrehajtási ideje szempontjából van jelent®sége
A disszertá iómat eredményei három tézis soportra sorolhatók. Az els®

soport

egy formális keretrendszert és egy hibalefedettség alapú algoritmust ad a szelektivitás
támogatására az automatikus teszteset generálás során, amely felhasználó beavatkozás nélkül képes megfelelni kisebb méret¶ és jó min®ség¶ tesztkészlet követelményének.
A disszertá ió második része kiterjeszti a string szerkesztési távolság alapú módszertant egy olyan algoritmussal, amellyel meghatározható a legnagyobb tömörítés
egy adott tesztkészlet s¶r¶ség paraméterhez.
A harmadik tézis soport absztrakt algoritmusokat javasol, amelyekkel bármely
teszteset válogató módszer egy tesztkészlet metrika segítségével szelektív automatikus teszteset generáló algoritmussá alakítható. A javasolt módszer és a konforman ia
implementá ió relá ióból származtatott metrika

sökkenti az els® tézis soportban de-

niált módszer számításigényét, és a tesztkészlet metrika lehet®vé teszi tesztkészletek
karbantartási költségének

sökkentését spirális fejlesztési modellek alkalmazása ese-

tén.

3.

Kutatási módszerek

A kutatási

élkit¶zések elérésére analitikus és szimulá iós kutatási módszert hasz-

náltam fel. Az analitikus módszereket algoritmus-, gráf-, illetve komplexitáselméleti
problémákra, a szimulá ión alapuló módszereket pedig a javasolt modellek, algoritmusok tapasztalati értékelésére alkalmaztam.
Az els® tézisben több különböz® formális szemantikára, konkrétan a véges állapotgép modellre, a kiterjesztett véges állapotgép modellre és a pro essz algebrára
építem. Dení ióim segítségével átjárást biztosítok a pro essz algebra szemantikára
értelmezett

formális keretrendszer konforman ia tesztelésre

nev¶ modell [Tre00℄ és

az SDL szemantikája között. A szelektív algoritmusom a mutá ió elemzés [DMLS78℄
megoldására épít, annak m¶ködését kísérleti úton vizsgáltam meg.
A második tézis a gráfelméletb®l ismert párosítási problémát, illetve az algoritmuselméletb®l ismert string szerkesztési távolságot kiszámító algoritmusra épít.

A

javasolt módszer polinomiális id®ben visszavezeti a string távolság alapú teszteset
válogatás módszerét az ún. k-párosítási problémára. A módszeremet hatékonyságát
kísérleti úton ellen®riztem.
A harmadik tézis az evolú iós algoritmusok elméletére és a szoftverfejlesztésb®l
ismert élet iklusmodellekre épít. A javasolt eljárást szimulá iós eredmények alapján
értékeltem.
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4.

Eredmények

4.1. Hibalefedettség alapú szelektív automatikus tesztgenerálás SDL spe iká ióhoz
[J2, C1, C6, C7℄ Kidolgoztam egy hibamodell alapú szelektív módszert, amely egy SDL spe iká ió alapján tetsz®leges állapottér bejáró algoritmus alkalmazásával automatikusan generál absztrakt konforman ia teszteseteket MSC formában. A megoldásom hatékonyságát empirikus vizsgálattal ellen®riztem.
1. Tézis

soport.

Automatikus tesztgeneráló szoftverek, illetve szoftver komponensek kifejlesztését
megalapozó kutatások közös megállapítása, hogy nagy protokoll modellek esetén a
kimerít® keresés helyett szelektív módszereket érdemes alkalmazni [Hol91℄. Az SDL
alapú AutoLink [SKGH97℄ a nyers er® módszerét vagy a véletlen keresést támogatja
automatikus teszteset generálásra, a szelektív megoldás, a kézi állapottér navigá ió,
félautomatikus, emberi beavatkozást igényel. A TorX [TB03℄ és a TGV [JJ02℄ nev¶
pro essz algebra szemantikára épül® [Tre00℄ eszköz automatikus teszteset generáló
modulja a nyers er® módszerét támogatja miközben megjegyzi a szelektivitás szükségességét.
A kiindulási feltételek megegyeznek a fenti két kutatási projekt két alapelvével, és
azt két további követelménnyel toldja meg:

•

teljesen automatikus teszteset generálás

•

fekete dobozos teszteset generálás

•

szelektív, azaz korlátozott a generált tesztesetek száma, ami kevesebb, mint a
nyers er® módszerével generált

•

min®ségileg jobb eredmény ad, mint a véletlen séta módszere

Az automatikus módszerekkel nagyszámú tesztesetet tartalmazó tesztkészletek állíthatók el® rövid id® alatt.

Ez a tézis soport egy olyan megoldást javasol, amely

hibamodellt használ a generálandó teszt készlet méretének korlátozására. Az tézisben alkalmazott mutá ió alapú te hnika jól ismert a szoftveres világból: tesztadat
válogatásra javasolták eredetileg [DMLS78℄, ezen kívül fehér dobozos szoftver validáióra használták. Az utóbbi évtized kutatási eredménye megmutatta, hogy alkalmaz+
ható különböz® formalizmusokra is [PG91, WL93, FMDM94, SMFLDS00, FMM 95,
FMSM99, ABM98, BOY00, AB99℄. SDL spe iká iók validá iójára több javaslat is
született, amely ezt a módszert használja, a 2004-es [1℄ épít a tézis soport javaslataira,
a 2008-as [WRQB08℄ független megoldás.
Az e tézisben megfogalmazott állításokkal összhangban lév® és azokat kiegészít®
állítások találhatók Pap Zoltán Ph.D. disszertá iójában [Pap06℄: egy SDL nyelvhez
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deniált atomi operátorokból álló, automatikusan alkalmazható hibamodell, amely
1.1 Altézisben alkalmazható, valamint egy automatikus tesztválogatási algoritmus,
amely szekven iálisan alkalmazható a 1.2 Altézisben javasolt algoritmussal.

Kidolgoztam és formalizáltam egy új, hibamodell alapú keretrendszert
SDL nyelvhez, amely lehet®vé teszi a fekete dobozos absztrakt teszteset generálást,
és a hibamodellek automatikus alkalmazását.

1.1. Tézis.

Kidolgoztam egy formális keretrendszert, amely SDL spe iká iók alapján a Pap
által javasolt [Pap06℄ hibamodell felhasználásával automatikusan teszteseteket generál.
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1. ábra. A hibamodell alapú automatikus tesztgenerálás modellje SDL spe iká ióhoz

A tesztgeneráló keretrendszer alapja a

telésre

formális keretrendszer konforman ia tesz-

nev¶ modell [Tre00℄ io o konforman ia és elutasítás szerinti el®rendezés imple-

mentá ió relá iói. A konforman ia relá ió az ellen®rzi, hogy az implementá ió képes-e
a spe iká ió által el®írt viselkedést produkálni. Az egy hibát tartalmazó spe iká ióhoz konform implementá ió és a hiba nélküli spe iká ió között ugyanakkor feltétlenül
áll fent ez a relá ió.
A 1. ábra mutatja ezt az esetet. A konforman ia relá ió fennáll mind az SDL speiká ió és a termék, mind a mutáns spe iká ió és a hibás termék között. Mutáns
spe iká iót egy

ω∈Ω

operátor hozza létre az eredeti spe iká ióból. Az operátor

alkalmazása tervezési szempontból vagy új követelményt ad a rendszerhez, és/vagy
elvesz egy követelményt vagy módosít egy követelményt. Ezek a követelmények a termék szempontjából azt eredményezik, hogy az egy kötelez® követelményt nem valósít
meg, ugyanakkor megvalósít egy op ionális követelményt. Ez lehet®vé teszi az eredeti
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és a mutáns spe iká ió relá iójának formalizálását, ami elutasítás szerint el®rendezés
relá ió, mert

•

a kötelez® követelményeknek a mutáns spe iká ióban is jelen kell lenniük, valamint

•

a konforman ia relá ió nin s tekintettel az op ionális követelményekre, ezért
azokat gyelmen kívül kell hagyni.

A relá ió fennállásának bizonyításához az i/o ábé éb®l generálható összes szekven iát
ellen®riznünk kell azt, azonban a relá ió hiányát egyetlen teszteset igazolni tudja. Ez
a teszteset automatikusan generálható, és egyben alkalmas a konforman ia relá ió
ellen®rzésére.

Deniáltam egy fekete dobozos szelektív absztrakt konforman ia teszteset generáló algoritmust, amely generálási id®ben egy hibamodell alapján korlátozza
a generált tesztkészlet méretét úgy, hogy közben meg®rzi annak hibadetektáló képességét. Az algoritmust a 1.1. altézisben megfogalmazott formális keretrendszeren alapuló
szoftver eszközzel végzett szimulá ióval megvizsgáltam.
1.2. Tézis.

A 1. Algoritmus tetsz®leges SDL spe iká ióhoz automatikusan tesztkészletet generál, amely maximális hibalefedettséget biztosít az adott

Ω automatikusan alkalmaz-

ható hibamodellre. A generált tesztkészlet mérete nem nagyobb, mint a hibamodell
által generált hibás rendszerek száma.
Szimulá ióval megvizsgáltam a fenti algoritmust és összehasonlítottam az INRES,
a Conferen e Proto ol, a WAP WTP (Wireless Appli ation Proto ol  Wireless Transa tion Proto ol) és az SS7 MTP2 (Signalling System No. 7  Message Transfer Part
level 2) esetében a véletlen séta alapú módszerrel és a nyers er® módszerével.
A javasolt módszer és az azt megvalósító szoftver eszköz el®nye egy bemeneti SDL
spe iká ióhoz adott hibamodell alapján történ® korlátos méret¶ nagy hibadetektáló
képességgel bíró tesztkészlet automatikus generálásának képessége.

Gyengesége a

szükséges nagy számítási igény.
E tézis eredményeit a disszertá ió 3.
[C6, C7, J2, C2℄

fejezetében mutatom be részletesen, és a

ikkekben publikáltam, amelyekre négy független [1, 2, 3, 4℄ és egy

függ® [5℄ hivatkozás van.

4.2. Optimális string szerkesztési távolság alapú teszteset válogatás
soport. [J3, C13℄ Kiegészítettem a string szerkesztési távolság alapú teszteset válogatás módszertanát úgy, hogy az megtalálja egy bemeneti tesztkészlethez az

2. Tézis

5

Algoritmus 1: Tesztesetek automatikus generálása EFSM spe iká ióból adott

hibamodell alapján
:

input

output:

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

for

m = (S, V, I, O, T ), egy EFSM/SDL
Σ = {. . . , σ, . . .} tesztkészlet, ahol σ

t ∈ T do
for ω ∈ Ω

stop

feltétel

do

m′ = (S, V, I, O, T ′),
σ = null;

Legyen

spe iká ió;
egy IOTS.

ahol

t′ = ω(t), t′ ∈ T ′ , t ∈ T ;

repeat

stop then return;
/* Egy tetsz®leges keres® algoritmus bejárja m
állapotterét és közben inkrementálisan létrehozza σ -t
*/
σ := derive(m);
′
until out(m, σ) 6= out(m , σ) ;
Σ := Σ ∪ {σ};
if

endfor
endfor
return

Σ
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adott approximá iós küszöbszámhoz tartozó legkisebb méter¶ és lehet® leginkább eltér® teszteseteket tartalmazó részhalmazát. Szimulá ióval megvizsgáltam a módszer
hatékonyságát, és összevetettem azt más módszerekkel.
A tézis a Vuong és Alilovi -Curgus által javasolt [VAC92℄ és Feijs és társai által
kiegészített [FGMT02℄ módszerre épül.

A módszertan alapja, hogy a teszteseteket

stringnek tekintve azok különböz®sége string szerkesztési távolsággal mérhet®.
el®bbi

Az

ikk egy string szerkesztési távolság alapú állapottér lefedési metrikát de-

niál normalizált szerkesztési súlyok meghatározásával. Bevezeti az

ε-lefedés fogalmát,

vagyis egy teszteset akkor tekinthet® redundánsnak, ha távolsága egy másik tesztesett®l kisebb, mint egy adott
Az utóbbi

ε

paraméter.

ikk két heurisztika bevezetésével általánosítja a módszert.

A jelölt

útvonal (marked tra e) fogalmának bevezetésével állapotgépbeli hurkok közötti normalizált szerkesztési távolságot deniál ( y ling), és korlátozza az egy állapotba való
visszatérést (redu tion).
Az idézett

ikkekben bemutatott módszer el tudja dönteni, hogy két teszt eset

redundáns-e. Azt azonban nem állapítja meg, hogy melyiket kell megtartani.

Konstruktív eljárást deniáltam, amely visszavezeti a bemeneti tesztkészlet adott approximá iós küszöbszámhoz tartozó legkisebb részhalmazának string szerkesztési távolságon alapuló megtalálását egy páros gráfbeli párosítási problémára. Bebizonyítottam, hogy a lehet® legkisebb méret O(|Σ|3 ) id®ben meghatározható, ahol |Σ|
a tömörítend® tesztkészlet (mint halmaz) számossága.
2.1. Tézis.

A [VAC92, FGMT02℄ szerinti távolság metrika alapján deniáltam a távolság mátrix fogalmát:

µ

D = [dij ],

ahol

dij = d(µ(ti), µ(tj ))

és

1 ≤ i, j ≤ |Σ|, i, j ∈ N,

valamint

a tesztesetet jelölt útvonallá alakító operátor.
A 2. Algoritmus bemenete a

Σ

tesztkészlet távolságmátrixa és egy

ε

küszöbszám.

A kimenet a legtömörebb részhalmaz mérete. A Σ tesztkészlet két diszjunkt hal′′
mazra osztható: azon tesztestek Σ halmaza, amelyek ε-lefedhet®k egymással, illetve
′
′
′
azon Σ0 ⊆ Σ halmaz, amelyek elemei nem fedhet®k le. Σ0 elemeit Σ -nek minden′′
képpen tartalmaznia kell, és emellett Σ -b®l a minimális számosságú tesztesetet kell
′′
′
kiválasztanunk, tehát Σ maximális reduk iója adja a legtömörebb Σ -t.
Az algoritmus két boolean értékeket tartalmazó mátrixot,

G

A

és

Aψ ,

és egy páros

′

gráfot használ. Az algoritmus el®rször meghatározza mely teszt esetek ε-lefedik
A-ben 1-gyel jelöli azokat. Utána a le nem fedett tesztesetek Σ′0 halmazát,
′
majd az azonos lefedést biztosító teszteseteket állapítja meg. Ezután a G páros gráegymást, és

fot konstruálja meg az algoritmus, amelyen a Hop roft-Karp algoritmussal [CLRS01℄

ψ maximális párosítást, amit megjelöl az Aψ mátrixban. A vissza′
minimális k méret a Σ0 méretének és az Aψ mátrix alsó- vagy fels®háromszög

meghatározza a
adott

mátrixa rangjának összege.
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Algoritmus 2: String távolság alapú teszteset válogatás visszavezetése páros

gráfban maximális párosításra

D távolság mátrix Σ tesztkészlet; ε küszöbszám
output: k , a maximális számú redundáns tesztesetek száma
1 data(A = [aij ], aij ∈ {0, 1}; Aψ = [aψij ], aψij ∈ {0, 1};
′
2 G′ = (N ′ , E ′ ) páros gráf, ahol N ′ = NR
∪ NC′ )
:

input

adott

4
5
6

/* Ini ializá ió, a távolságmátrix meghatározása */
k := 0, NR′ := ∅, NC′ := ∅, E ′ := ∅, A := 0, Aψ := 0;
/* Az A mátrix meghatározása */
forea h i, j , 1 ≤ i, j ≤ |Σ| do
if dij < ε then aij = 1;
else aij = 0;

7

endf h

10

endf h

3

ε-hoz

/* Σ′0 méretének meghatározása */
8 forea h i do
P
if
9
j aij = 0 then k := k + 1;

11
12
13
14

/* Azonos tesztesetek keresése */
forea h k , l , 1 ≤ k ≤ |Σ| − 1, k < l ≤ |Σ|
X
if
(akj xor alj ) = 0 then
j

forea h

j , 1 ≤ j ≤ |Σ|

do

do

alj := 0, ajl := 0;

endif

15

endf h

19
20
21

endf h

/* G′ gráf konstruk iója */
16 forea h σi ∈ Σ do
17
NR′ := NR′ ∪ σi ;
18
NC′ := NC′ ∪ σi ;
i, j , 1 ≤ i, j ≤ |Σ| do
aij > 0 then E ′ := E ′ ∪ {(n′i , n′j )};

forea h
if

22 endf h
23 Legyen G′ψ

= (Nψ′ , Eψ′ ) a Hop roft-Karp algoritmus által
/* A maximális párosítás megjelölése Aψ -ben */
24 forea h i,j , 1 ≤ i, j ≤ |Σ| do
′
′
′
if (ni , nj ) ∈ Eψ then Aψ ij = 1;
25
26
else Aψ ij = 0;
27

endf h

28

return

k := k + rank(ALψ )
8

kiválasztott párosítás;

2
Adott távolságmátrix esetén a páros gráf konstruálási költsége O(|Σ| ). A Hop roft′
′
′
Karp algoritmus komplexitása [CLRS01℄ a G = (N , E ) páros gráfra alkalmazva
p
2
O( |N ′ ||E ′ |). Mivel |N ′ | ≤ 2|Σ| és |E ′ | ≤ |Σ| , O(|Σ|5/2 ). Ezért az ered® komplexi3
1
tást az azonos lefedés¶ teszt esetek keresése határozza meg, ami O(Σ ).

A legkisebb méret¶, és egyben lehet® leginkább eltér® teszteseteket tartalmazó tesztkészlet megtalálásának problémáját polinom id®ben visszavezettem a Dell'Ami o és Martello által deniált polinom id®ben megoldható k -párosítási problémára.
2.2. Tézis.

A tesztesetek közötti redundan ia a legkisebb, ha a redukált teszt készletben a
tesztesetek páronkénti távolságainak összege maximális. Ha több, mint egy minimális
Σ′ megoldás létezik, a legnagyobb bels® távolságösszeg¶ preferálandó, ami

számosságú

polinom id®ben azonosítható. Ez a optimalizálási problémát deniálja:

X

max

d(µ(σi), µ(σj )),

(1)

σi ∈Σ′ ,σj ∈Σ′
ahol

∀i, j : d(µ(σi ), µ(σj )) > ε.

Ezt az optimalizálási problémát a gráf párosítási probléma minimális költség¶
maximális folyam problémává alakításával visszavezettem a Dell'Ami o és Martello
által deniált polinom id®ben megoldható

max

k -párosítási

|Σ| |Σ|
X
X

problémára:

cij dij ,

(2)

cij ≤ 1, i = 1, ..., |Σ|,

(3)

cij ≤ 1, j = 1, ..., |Σ|,

(4)

i=1 j=1

|Σ|

X
j=1

|Σ|
X
i=1

|Σ| |Σ|
X
X

cij = k,

(5)

i=1 j=1

ahol

cij ∈ {0, 1}

a költség.

Az INRES és a Conferen e Proto ol példájára alkalmazott manuálisan és automatikusan generált teszteseteken végrehajtott kétféle tesztkövetelmény alapú [HGS93℄
1 Azonos

sorok

vizsgálatára a

hash

alapú

keresést

végz®

Rabin-Karp

algoritmust

[CLRS01℄

használva az ered® komplexitást a Hop roft-Karp algoritmus komplexitása határozza meg, vagyis

O(|Σ|5/2 ).
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2. ábra. A párosítási problémának megfelel® folyamprobléma

teszteset válogatási módszerrel hasonlítottam össze a javasolt string szerkesztési távolság alapú módszert: egy hibalefedettség alapú módszerrel, amelyhez Pap [Pap06℄
által javasolt módszert és hibamodellt használtam, és egy állapotátmenet lefedés alapú
módszerrel.
A 1. táblázat alapján megállapítható, hogy a módszerek közül a string szerkesztési
távolság alapú módszer, ami a legkisebb futási id®t igényelte a három közül, és közel
azonos eredményt adott, mint az FSM alapú, és ezért
állapotátmenet lefedés alapú módszer.

sak manuálisan alkalmazható

A legnagyobb tömörítést elér®, és legjobb

hibadetektálási képességgel bíró hibalefedettség alapú módszer állapotátmenet lefedés
területén kevésbé hatékony.
A javasolt módszer el®nye, hogy szemben más lefedettségi metrika alapú módszerekkel, polinom id®ben képes teszt készletek redukálására.

Hátránya, hogy a

ε

közelítés miatt nem képes hasonló mérték¶ tömörítésre.
A módszerhez nyitott kutatási témák kap solódnak, mint például teszt esetek
hatékony stringgé történ® leképezésének vizsgálata.
E tézis eredményeit, amelyeket a [J3, C13, C4℄
tá ió 4. fejezetében mutatom be.
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ikkekben publikáltam, a disszer-

Tesztkészlet

Automatikus (8)

Manuális (13)

Automatikus (40)

Rendszer

INRES

INRES

Conferen e

Módszer

Redukált

Detektált

Ellen®rzött

méret

hibák száma

átmenetek

String

3/8

19/25

11/13

Átmenet

3/8

19/25

11/13

Hiba

4/8

23/25

11/13

String

6/13

19/25

6/13

Átmenet

8/13

19/25

10/13

Hiba

4/13

23/25

8/13

String

14/40

59/78

39/55

Átmenet

11/40

59/78

40/55

Hiba

6/40

60/78

25/55

1. táblázat. Teszteset válogatási kísérletek eredményei

4.3. Iteratív szelektív tesztgenerálás tesztkészlet metrikával
soport. [J1, C9℄ Deniáltam egy az evolú iós algoritmusok mintájára épül® absztrakt módszert, amely sökkenti a fekete dobozos szelektív tesztgeneráló eljárások
számítási költségét, valamint iterá iót tartalmazó fejlesztési élet iklus modell esetén
lehet®vé teszi az ala sony költség¶ tesztkészlet karbantartást. Bevezettem a tesztkészlet
metrika fogalmát, amelyet iterá iós kritériumként alkalmaztam. Tapasztalati úton
megvizsgáltam a módszer hatékonyságát.
3. Tézis

Hibalefedettség alapú tesztgenerálás tapasztalata, hogy a hibafelderítés blokkos,
vagyis sok teszteset fedezi fel ugyanazt a hibahalmazt. A végs® tesztkészletet azok
az injektált hibák határozzák meg, amelyek

sak egy-egy teszteset fedez fel. Ezért a

teljes párosítási probléma mérete, vagyis a teljes futási id®

sökkenthet®, ha ezeket a

teszteseteket keressük, es a többi közül nagy lefedést biztosító teszteseteket választunk
ki.
Két absztrakt algoritmust deniáltam formálisan, mindkett® azonos absztrakt m¶veletekhalmazból építkezik, amelyek a következ®k: új teszteset generálása (derive), a
párosítási probléma költségmátrixának meghatározása (compute), a párosítási probléma megoldása (reduce), párosítási problémák összef¶zése (append). Az algoritmusok
bemenete egy EFSM spe iká ió és egy leállási feltétel, kimenete egy tesztkészlet.
Az 3. algoritmus minden

iklusban új tesztesetet generál, és ellen®rzi, hogy az új

teszteset javít-e a tesztkészlet a párosítási probléma kiértékelésekor használt metrikáján, ami a

Φ

mátrixból származtatható. Ezt addig ismétli, amíg egy leállási feltétel

nem teljesül.
A 4. algoritmus az iterá iós

iklusban azonnal tömöríti az aktuális tesztkészletet

valamely teszteset válogatási módszerrel, amely párosítási problémáját a

C

mátrix deniálja.
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Φ,

illetve a

Algoritmus 3: Iteratív szelektív automatikus tesztgenerálás

m, F , stop
Σ
/* tesztkészlet a k . iterá ióban, egész értékeket tartalmazó
mátrix a k . iterá ióban */
1 data(Σ, Φ);
input

:

output:

/* Ini ializá ió */
2 k := 0;
3 Σ[0] := ∅;
4 Φ[0] := 0
/* A kth .
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

iklus:

*/

repeat
swit h

véletlen választás

do

ase létez® teszteset módosítása
forea h

σ ∈ Σ[k − 1]

do

σ := derive(m, σ);

ase új teszteset generálása

σ := derive(m);
Σ[k] := Σ[k − 1] ∪ {σ};
endsw

Φ[k]

meghatározása az aktuális

Σ[k]

(F )

if

Φ[k] > Φ[k − 1]
Σ := Σ[k];

then

endif
until

stop = false

;
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és

F ∪ {m}

alapján;

Algoritmus 4: Iteratív szelektív tesztgenerálás azonnali optimalizá ióval

m, F , stop
σ
/* tesztkészlet a k . iterá ióban, egész értékeket tartalmazó
mátrix a k . iterá ióban boolean értékeket tartalmazó mátrix a
k . iterá ióban */
1 data(Σ,Φ, C);
input

:

output:

2
3
4
5

/* Ini ializá ió */
k := 0;
Σ[0] := ∅;
Φ[0] := 0;
C[0] := 0;
/* A k. iklus:

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

*/

repeat
swit h

véletlen választás

do

ase létez® teszteset módosítása
forea h

σ ∈ Σ[k − 1]

do

σ := derive(m, σ);

ase új teszteset generálása

σ := derive(m);
Σ[k] := Σ[k − 1] ∪ {σ};
endsw

Φ[k]
C[k]

meghatározása az aktuális
meghatározása

Φ[k]

Σ[k]

és

F ∪ {m}

alapján;

alapján;

Legyen

Σ [k] := reduce (append (Σ [k − 1], Σ [k]), select (append(C [k − 1], C [k])));
17
18

Legyen

Φ[k] := reduce(append(Φ[k − 1], Φ[k]), select(append(C[k − 1], C[k])));
stop = f alse ;

until
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Az algoritmusokat két metrikával konkretizáltam: bevezettem hibalefedettség alapú
és string szerkesztési távolság metrikákat.
Hibalefedettég alapú teszt készlet metrika bevezetésével iteratívvá tettem  a Pap
által javasolt  hibalefedettség alapú tesztválogató algoritmust. A visszavezetés alap-

fails_after függvény adja: Legyen fails_after :
Σ × M → N a fails_after függvény. Legyen ∀σ ∈ Σ, m ∈ M : fails_after(σ, m) =
l ⇐⇒ obs(substring(σ, l), m) = fail, obs(substring(σ, l − 1), m) = pass, ahol l ≤
length(σ), l ∈ N. Ebb®l kifolyólag obs(σ, f ) = pass ⇐⇒ fails_after(σ, m) =
length(σ).
A fails_after függvény felhasználásával származtatható a Φ tulajdonság mátrix:
Φij := fails_after (σi , φj ), ∀i, j ∈ N, 1 ≤ i ≤ |Σ|, 0 ≤ j ≤ |Φ|. Ebb®l Pap algoritmusának [Pap06℄ inputja a következ® módon állítható el®: ∀i, j ∈ N, 1 ≤ i ≤ |Σ|, 1 ≤ j ≤
|Φ| :

0 ⇐⇒ Φi0 = Φij ⇐⇒ fails_after(σi , m) = fails_after(σi , φj ).
Cij =
1 ⇐⇒ Φi0 6= Φij ⇐⇒ fails_after(σi , m) 6= fails_after(σi , φj ).
ját a tesztgenerálás során alkalmazott

A

Σ

tesztkészlet hibalefedettségi metrikáit a

tam. Ezek rendre a
hosszát,

Σ

Σ

ΦΣ

és

CΣ

mátrixok alapján deniál-

tesztkészlet hibadetektáló képességét,

méretét, valamint

Σ

Σ

teszteseteinek átlagos

hibadetektáló képességének egyenletességét veszik

gyelembe.
A következ® többszint¶ tnesz függvények alkalmasak a

Σ

teszt készlet min®síté-

sére:
1. A

C

Σ teszt készlet által felfedezett hibák száma alapján legyen cr1 : C → N, ahol
egy boolean értékeket tartalmazó mátrix:

cr1 (CΣ ) =

|Σ|
X
j=1

sgn(x)
sgn(x) = 1.
ahol

2. Legye a

az el®jel függvény:

cr2 : Σ → R

sgn(

|F |
X

cΣ ij ),

i=1

x < 0 ⇒ sgn(x) = −1, sgn(0) = 0, x > 0 ⇒

egy függvény, amely a

Σ

által tartalmazott teszt esetek

átlagos hosszát számítja ki:

cr2 (ΦΣ ) =
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|F | |Σ|
X
X
i=0 j=1

|Σ|

φ Σ ij

cr3 : Σ → R egy tnesz
gyelembe: cr3 (Σ) = |Σ|.

3. Legyen

4. Legyen

cr4 : CΣ → R

függvény, amely a

egy függvény, amely a

Σ

Σ

teszt készlet méretét veszi

teszt készlet hibadetektáló

képességének egyenletességét veszi gyelembe:

cr4 (CΣ ) =

|Σ| |F |
X
X
(
c Σ ij )2
j=1 i=1

|Σ|

Szimulá ió alapú kísérletekkel megvizsgáltam a hibalefedettség alapú iteratív teszteset generáló algoritmusok hatékonyságát. A vizsgálatokat a Conferen e Proto ol,
az INRES, a WAP WTP és az SS7 MTP2 rendszerek modelljeire végeztem el. Megállapítottam, hogy a hibalefedettség alapú iteratív algoritmusok

sökkentik a teszt

készlet generálási id®t, miközben hasonló méret¶ és hasonló  vagy néhány esetben
valamivel jobb  hibalefedettségi mutatóval rendelkeznek, mint az a két lépésb®l álló
nem iteratív módszer, amely el®ször egy nagyméret¶ teszt készletet generál, majd
abból azon hibalefedettség alapú teszt eset válogató algoritmust futtat. A protokoll
modell komplexitásának növekedésével arányos volt a futási id®

sökkenés.

A string szerkesztési távolság alapú iteratív automatikus tesztgenerálás az INRES
példáján mutattam meg, ahol a

Σ

tesztkészlet min®sítésére a következ® metrikát

Σ az I ∪ O i/o ábé é
µ egy esemény-string leképezés, és dd : Σ × Σ → R egy
távolságfüggvény, amelyre ∀Σ1 , Σ2 ⊆ Σ :
X
X
d(µ(σi ), µ(σj ))|
d(µ(σi ), µ(σj )) −
dd(Σ1 , Σ2 ) = |
deniáltam: A

(µ(Σ), dd)

pár egy metrikus teret deniál, ahol

feletti tesztesetek halmaza,

σi ∈Σ2 ,σj ∈Σ2

σi ∈Σ1 ,σj ∈Σ1

A módszer el®nye, hogy a szakirodalom által ismert lefedettségi metrikák felhasználásával képes már eleve redukált teszt készleteket generálni automatikusan. Hátránya, hogy a redukált teszt készlet mérete nagyobb lehet, mint az evolú iós

iklus

nélkül generált, majd optimalizált készlet mérete.
E tézis eredményeit, amelyeket a [C9, J1, C13, C4℄

ikkekben publikálta, a disszer-

tá ió 5. fejezetében mutatom be.

5.

Gyakorlati hasznosítás

A disszertá ióban bemutatott eredmények a tervezési fázisban történ® formális modellezés tevékenységet tartalmazó fejlesztési élet iklus modellek használatát és ezáltal
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a számítógéppel támogatott tervezést mozdíthatja el® az automatikus teszteset generálás hatékonyabbá tételével.
Mindhárom tézis a tesztspe iká ió tevékenységre fokuszál, és azt a

élt valósítja

meg, hogy az automatikusan generált tesztkészlet redundan iája ala sony legyen,
ugyanakkor a teszkészlet meg®rizze hatékonyságát. Az els® tézisben javasolt megoldás felhasználásával egy SDL-ben adott spe iká ió alapján absztrakt konforman ia
tesztesetek generálhatók egyetlen gombnyomással. A második tézis megközelítése hatékony automatikus teszteset válogatást tesz lehet®vé, vagyis
tesztkészlet redundan iája.

sökkenthet® általa egy

További a teszt készletek string reprezentá ióját

élzó

kutatás eredményeivel kiegészítve valós problémák megoldására is alkalmassá tehet®.
A harmadik tézisben javasolt algoritmusok tetsz®leges tesztkészlet a szakirodalomban
metrikából szelektív automatikus tesztgeneráló eljárást készítenek.
Az értekezésben bemutatott szoftver eszköz használható ismert, kereskedelmi forgalomban kapható termékek, konkrétan például a Telelogi

Tau [Tau℄ kiegészít®jeként

az azzal automatikusan generált tesztkészlet redundan iáinak felderítésére.

Köszönetnyilvánítás
Abban a szeren sében volt részem, hogy sok ember segítségére és támogatására számíthattam az utóbbi néhány év során.

Segítségük nélkül nem jöhetett volna létre

ez a disszertá ió. Legel®ször is köszönetet szeretnék mondani témavezet®imnek, Csopaki Gyulának, aki hallgató korom óra felügyelte munkámat, és Tarnay Katalinnak a
iránymutatásukért és támogatásukért. Szeretném megköszönni a Nagysebesség¶ Hálózatok Laboratóriumnak, hogy hosszú éveken át támogatta a kutatási tevékenységem, és a Távközlési és Médiainformatikai Tanszéknek a háttér biztosítását. Különös
köszönettel tartozom protokoll tervezés és tesztelés témakörön dolgozó kollégáimnak,
szerz®társaimnak konstruktív javaslataikért, támogatásukért és a közös munka lehet®ségéért.
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