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Ez vonatkozhat egy komponens belső működésére is, komponensek közötti 
együttműködés leírására, de akár pl. egy egész üzleti folyamat leírására.
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Sajnos ezeknek az alapvető fogalmaknak a definíciójában nincs teljes egyetértés (pl. 
ISTQB vs. DO-178B vs. IEEE)
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- Előkerül még a line coverage elnevezés is, ami nem szerencsés, mert egy sorban 
lehet több utasítás is.
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-Használják még a branch coverage elnevezést is, azonban az például repülős 
környezetben nem ugyanaz mint a decision coverage, lásd:

FAA, Certification Authorities Software Team, „What is a "Decision" in Application of 
Modified Condition/Decision Coverage (MC/DC) and Decision Coverage (DC)?”, 2002. 
URL: 
http://www.faa.gov/aircraft/air_cert/design_approvals/air_software/cast/cast_paper
s/media/cast-10.pdf

9



Példa arra, hogy 100%-os feltétel lefedettség nem eredményez 100%-os döntés 
lefedettséget:

- Döntés: ((a AND b) OR (c AND d)

- T1: a=1, b=0, c=1, d=0

- T2: a=0, b=1, c=0, d=1

- Minden feltétel (a,b,c,d) szerepel igaz és hamis értékkel is, de a döntés 
mindkét esetben hamisra értékelődik ki, így a döntés lefedettség csak 50%-os

Forrás: Y. T. Yu and M. F. Lau, “A comparison of MC/DC, MUMCUT and several other 
coverage criteria for logical decisions,” Journal of Systems and Software, vol. 79, no. 5, 
pp. 577-590, May. 2006. 
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Az egyik paraméter true értéke önmagában meghatározza a döntést.

De a false érték esetén meg kellene nézni, hogy a másik váltása hogyan befolyásol 
(befolyásol-e).
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OR (||) művelet van: Az egyik paraméter false értéke mellett befolyásolhatja a másik 
paraméter a döntés eredményét, 

ezzel kell tehát összepárosítani a másik paraméter true és false értékét is!
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Akkor nem praktikus, ha sok feltételből álló döntések vannak. Pl. repülőipari 
szoftverekben nem ritka a 30 feltételből álló döntés.
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• Statement coverage:

• name: null, cat: valid

• name: valid, cat valid, product not in cache

•Problem: getting from cache not tested

• Decision:

•name: null, cat: valid

•name: valid, cat valid, product not in cache

•name: valid, cat valid, product in cache

•Problem: cat.isValid call is not tested

• C/DC coverage:

•name: null, cat: valid

•name: valid, cat: invalid

•name: valid. cat valid, product not in cache

•name: valid. cat valid, product in cache
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A teljes út lefedettség (full path coverage) a ciklusok miatt általában nem praktikus.
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p-use: predicate use

c-use: computation use
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