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A tesztelés célja a hibadetektálás, mely során egy szoftver elvárt és aktuális működését összehasonlı́tjuk.
A modell alapú tesztelés ennek egy változata, ahol modellekel ı́rjuk le a tesztelni kı́vánt szoftver visel-
kedését. A modellekből tesztek generálhatóak, melyek később futtathatóak a szoftveren. Kutatásaim célja,
hogy későbbiekben egy olyan eszköz fejlesztésébe kezdhessek, mely állapotgép alapú modellt használó
szoftverekhez tesztelő keretrendszerként használható.

Az előző félév feladata a modell alapú tesztelés elméleti hátterének és a modell alapú tesztelési folyamat
megismerése volt. Ezen ismereteket az elérhető ipari tesztelő eszközökkel való ismerkedéssel folytattam.
A megszerzett tapasztalatokat végül egy példa szoftver implementációjában foglaltam össze, mely egy kis
projekten szemlélteti a modell alapú tesztelést.

Az idei félévben először egy hosszú távú célt határoztam meg és konkrétizáltam a tervezett tesztelő keret-
rendszer elkészı́tésének lépéseit. A készı́tendő keretrendszer egy Eclipse pluginként lesz elérhető, melyben
Eclipse Papyrus állapotdiagrammokkal modellezett szoftverekhez lehet teszteseteket generálni.

Az elkészı́tett állapotdiagramm modelljén azonban nem lehet azokat az alacsony szintű teszteset ge-
neráló algoritmusokat futtatni, melyek az absztrakt teszteseteket előállı́tják. Ezért szükség van egy köztes
modellre, melyeken ezek az algoritmusok működhetnek. A félév fő feladata számomra tehát, köztes model-
lek és tesztgenerálási algoritmusok vizsgálata volt, melyeket főleg irodalomkutatás és az elérhető eszközök
tanulmányozásával értem el.

Elsőként átfogóan vizsgáltam a tesztgenerálási algoritmusokat, melyek különböző megközelı́téseket al-
kalmaznak: szimbolikus végrehajtás, modell alapú tesztgenerálás, kombinatorikus tesztelés, véletlenszerű
tesztelés, keresés alapú tesztelés. Ezen technikák valószı́nűleg valamilyen kombinációját érdemes a siker
érdekében használni.

A köztes modellek alkalmazását az ipari eszközökön keresztül kezdtem megismerni. A korábban vizsgált
két eszközt is újabb nézőpontból vizsgáltam meg, koncentrálva a felhasznált modellre és felhasznált teszt-
generálási algoritmusra. Ezeket a tapasztalatokat egészı́tettem ki három új eszköz elemzésével. Az általam
különösen behatóan tanulmányozott eszköz a Conformiq volt, mely talán a legjobban ismert modell alapú
tesztkeretrendszer. Megismertem a tesztelési folyamatot, és az eszköz belső működését, képességeit.

Az ismereteket összefoglalva végül néhány algoritmus példa implementációjával zártam a féléves
munkát, a tanultakat a gyakorlatban is kipróbálva. A korábban megismert kı́nai postás algoritmusát
egészı́tettem ki, hogy egy bonyolultabb, őrfeltételekkel és akciókkal kiegészı́tett állapotgépen is működje-
nek. Két újabb gráfbejáró algoritmust (szélességi és mélységi keresés) is implementáltam, melyek szintén
képesek a kiegészı́tett állapotgép szemantikájú gráfokból teszteseteket generálni.

Az elvégzett feladatok a korábban megszerzett alaptudást elmélyı́tették, minden területen továbbléptem,
ı́gy a modell alapú tesztelés részleteibe is beleláthattam már. A tesztgeneráló algoritmusok és az ezek
alapjául szolgáló modellekkel való ismerkedés után jobban érthetővé váltak az összefüggések és sikerült
eljutni oda, hogy megkezdhetem a tervezett keretrendszer elkészı́tését. Összesı́tve elmondhatom, hogy na-
gyon élveztem a féléves feladatokat és az ismeretek bővı́tését, melyeket következő félévben a korábban
meghatározott célok végrehajtásával folytatok.


