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Giới thiệu 

Bảo trì phần mềm hiện nay được đánh giá là một trong những giai 
đoạn khó khăn nhất, tốn kém nhất và đòi hỏi kỹ thuật cao trong suốt 
quá trình phát triển phần mềm. Các sản phẩm phần mềm thường 
xuyên có những thay đổi như thêm mới yêu cầu, sửa lỗi phần mềm 
trong khi lập trình viên thường chỉ có mã nguồn, không có hoặc thiếu 
tài liệu phát triển phần mềm. Mỗi sự thay đổi có thể tác động đến rất 
nhiều phần khác nhau của chương trình. Phân tích sự ảnh hưởng khi 
thay đổi phần mềm (Software change impact analysis - CIA) là các kỹ 
thuật nhằm xác định những tác động này, đóng vai trò quan trọng 
trong việc hiểu về chương trình, dự đoán những tác động, đánh giá chi 
phí, lựa chọn các ca kiểm thử để kiểm thử lại cũng như thực hiện 
chiến lược sửa đổi. 
Các kỹ thuật CIA có 2 hướng tiếp cận chính: 
•  Dynamic CIA 
•  Static CIA: 
•  Structural Static Analysis 
•  Historical Analysis 

Mục tiêu 

•  Đề xuất kỹ thuật CIA mới cải tiến độ chính xác của tập IS dựa trên 
sự kết hợp một số kỹ thuật truyền thống với các kỹ thuật dựa trên 
lịch sử phiên bản phần mềm 

•  Nghiên cứu khả năng ứng dụng trong việc lựa chọn ca kiểm thử để 
kiểm thử lại và lựa chọn kế hoạch sửa đổi phần mềm khi có yêu 
cầu nâng cấp, dựa trên việc phân hạng các phần tử trong tập IS 

•  Phát triển các công cụ hỗ trợ các phương pháp đề xuất và thực 
nghiệm với những phần mềm kích thước lớn, độ phức tạp cao 
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•  Đề xuất phương pháp mới với độ chính xác cao hơn các phương 
pháp trước đây:  
•  Các phương pháp hiện tại thường có độ chính xác chưa cao, tập 

Impact Set thường có quá lớn (khi áp dụng Static CIA) hoặc 
thiếu sót nhiều phần tử.  

•  Các bài toán thực tế thường có độ phức tạp cao, nhiều loại ngôn 
ngữ lập trình.  

=> Chúng tôi sẽ cải tiến các phương pháp hiện có nhằm nâng cao 
độ chính xác của tập IS thu được, đồng thời nghiên cứu, ứng dụng 
kỹ thuật CIA phù hợp cho các bài toán thực tế  

 
•  Xây dựng công cụ hỗ trợ có thể ứng dụng trong thực tế 
•  Một công cụ phát triển cho các ứng dụng J2EE 
•  Một công cụ phát triển cho ứng dụng được viết trên C++ 

•  Đề xuất định hướng ứng dụng các kết quả của kỹ thuật CIA trong 
bảo trì, kiểm thử  lại phần mềm 

•  Dự kiến:  
•  Đăng 01 bài tạp chí quốc tế 
•  Đăng 02 bài tạp chí trong nước 
•  Đăng 02 báo cáo hội nghị quốc tế 

Kế hoạch dự kiến 

•  2015: Khảo cứu các nghiên cứu trong nước cũng như quốc tế, bổ 
sung các kiến thức chuyên sâu về CIA 

•  2016: Đề xuất cải tiến phương pháp CIA , áp dụng cho các ứng 
dụng thực tế (J2EE) 

•  2017: Phát triển cải tiến công cụ đánh giá kỹ thuật đã đề xuất 

•  2018: Nghiên cứu khả năng ứng dụng CIA vào kiểm thử lại phần 
mềm, bảo trì phần mềm.. 

•  2018: Viết báo cáo tổng hợp, chuẩn bị bảo vệ luận án 


