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Tóm tắt 

Việc phát triển phần mềm yêu cầu các bước thực 
hiện chặt chẽ, độ chính xác cao nhằm đáp ứng đúng, đủ 
yêu cầu người sử dụng. Tuy nhiên đội ngũ phát triển 
phần mềm cũng không thể kiểm soát hết các lỗi, các vấn 
đề phát sinh khi phần mềm đưa vào sử dụng.    

Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu các phương 
pháp nhằm phân tích một số thuộc tính của chương 
trình, từ đó xây dựng các công cụ phân tích chương 
trình từ nhiều khía cạnh khác nhau, đưa ra thông tin cho 
người phát triển phần mềm đảm bảo tính đúng đắn cho 
chương trình. 

Mục tiêu 

- Tổng hợp và kết hợp các kết quả nghiên cứu về mô 
hình hóa và kiểm chứng. 

- Tổng hợp các hướng tiếp cận và kỹ thuật phân tích 
chương trình, các kết quả đã có. 

- Đưa ra mô hình và phương pháp kiểm chứng dựa trên 
việc cải tiến, kết hợp nhiều kỹ thuật hoặc đề xuất một 
hướng tiếp cận mới. 

- Xây dựng được công cụ kiểm chứng. 

Phương pháp 

- Nghiên cứu, tìm hiểu các kết quả lý thuyết, các ứng 
dụng, các nghiên cứu trong và ngoài nước về lĩnh vực 
mô hình hóa, kiểm chứng phần mềm.  

- Nghiên cứu các kỹ thuật phân tích chương trình, ưu 
nhược điểm các phương pháp đã có. 
- Tận dụng các hướng tiếp cận, kỹ thuật đã có đưa ra 
một hướng tiếp cận mới, đề xuất một vài kỹ thuật khả 
thi bằng cách cải tiến, kết hợp các kỹ thuật sẵn có. 

- Kiểm chứng bằng thực nghiệm từ đó xây dựng các 
công cụ hỗ trợ cho người phát triển phần mềm có thể 
phân tích thuộc tính của chương trình. 
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Kết luận 

•  Nghiên cứu về tổng quan các phương pháp mô 

hình hóa và kiểm chứng các tính chất của hệ 

thống phần mềm. 

•  Nghiên cứu các kỹ thuật phân tích chương trình, 

các hướng tiếp cận và kết quả của các phương 

pháp phân tích chương trình. 

•  Đề xuất một hướng tiếp cận mới dựa trên việc 

kết hợp nhiều kỹ thuật phân tích chương trình, 

khắc phục nhược điểm các phương pháp hiện có 

và đưa ra các ưu điểm của phương pháp mới. 

•  Xây dựng một bộ công cụ hỗ trợ phân tích 

chương trình nhằm biểu diễn các thuộc tính 

chương trình ngay trên các dòng lệnh, giúp cho 

bên phát triển phần mềm có thể quan sát các 

thuộc tính của chương trình trong quá trình phát 

triển. 

Tài liệu tham khảo 

Đề xuất một số phương pháp kiểm chứng các 

tính chất của hệ thống phần mềm dựa trên phân tích 

chươngtrình. 

Xây dựng thành công các công cụ hỗ trợ cho việc 

kiểm tra các tính chất của chươnng trình. 

Các kết quả nghiên cứu được xuất bản trên các 

kỷ yếu của hội nghị hoặc tạp chí khoa học trong nước và 

quốc tế. 
 


