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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:  

Đề xuất một phương pháp sinh các giả định nhỏ nhất và mạnh nhất cục bộ để giảm chi phí của bài toán 

kiểm chứng giả định - đảm bảo. Ý tưởng chính của phương pháp đề xuất là tích hợp một biến thể của kỹ 

thuật trả lời các câu truy vấn thành viên vào trong thuật toán học đề xuất được cải tiến từ thuật toán của 

Cobleigh. Ngoài ra, phương pháp này cũng sử dụng các ứng viên cho giả định được sinh bởi thuật toán của 

Cobleigh làm cơ sở để phân tích. Với một ứng viên cơ sở này, để có giả định nhỏ nhất, luận án kiểm tra các 

ứng viên cho giả định nhỏ nhất Ai với kích thước tăng dần. Việc này được tiến hành bằng cách lấy tổ hợp 

chập t của các trạng thái từ tập trạng thái của Ai, với 1 < t < |Ai|. Trong các ứng viên cho giả định nhỏ nhất 

có cùng kích thước t, với mỗi ứng viên C (|L(C)| = n), phương pháp này kiểm tra mọi khả năng từ khả năng 

chỉ có một chuỗi đến khả năng có n-1 chuỗi thuộc vào L(C). Phương pháp này dừng ngay khi tìm được giả 

định đầu tiên thỏa mãn luật kiểm chứng giả định - đảm bảo. Do đó, giả định được sinh bởi phương pháp 

được đề xuất là giả định nhỏ nhất và mạnh nhất cục bộ. Một công cụ hỗ trợ cũng đã được cài đặt và thực 

nghiệm với một số ví dụ điển hình để minh chứng cho tính hiệu quả của phương pháp đề xuất.  

Đề xuất một phương pháp kiểm chứng hồi quy giả định - đảm bảo một cách hiệu quả cho phần mềm tiến 

hóa. Để làm việc này, luận án đề xuất một biến thể của kỹ thuật trả lời các truy vấn thành viên cho hai thực 

thể thuật toán học CDNF � (hàm khởi tạo) và � (hàm chuyển trạng thái). Biến thể này được sử dụng trong 

một thuật toán học quay lui có thể sinh các giả định yếu hơn các giả định được sinh bởi thuật toán được đề 

xuất bởi Chen và cộng sự. Các giả định được sinh bởi thuật toán đề xuất có thể giảm số lần cần sinh lại giả 

định khi kiểm chứng các phần mềm đã bị thay đổi. Biến thể trả lời các truy vấn thành viên và thuật toán quay 

lui được tích hợp vào phương pháp đề xuất để giảm số lần giả định cần sinh lại khi kiểm chứng phần mềm 

đang tiến hóa. Một công cụ hỗ trợ cũng đã được cài đặt và thực nghiệm với một số hệ thống phổ biến trong 

cộng đồng nghiên cứu và cho những kết quả khả quan. 

Đề xuất ba cải tiến cho phương pháp kiểm chứng giả định - đảm bảo cho hệ thống phần mềm có ràng buộc 

thời gian. Đầu tiên, luận án loại bỏ pha học không có thời gian khỏi quá trình học làm giảm độ phức tạp về 



 

thời gian của quá trình học. Thứ hai, luận án đề xuất dùng một giá trị maxbound trong thuật toán trả lời các 

truy vấn ứng viên được cài đặt trong Teacher. Giá trị này đóng vai trò như một chỉ báo để Teacher trả về kết 

quả “không biết” cho Learner để ngăn không cho quá trình học bị lặp vô hạn. Cuối cùng, luận án đề xuất một 

phương pháp phân tích phản ví dụ nhận được từ Teacher và một phương pháp tiền xử lý các phản ví dụ 

trước khi được trả về cho Learner. Sự kết hợp của hai phương pháp này giúp quá trình kiểm chứng không 

bị lặp vô hạn trong nhiều trường hợp và tiến gần hơn đến kết quả có thể kết luận được trong quá trình học. 

Luận án cũng đã cài đặt một công cụ và tiến hành thực nghiệm với một số hệ thống phổ biến và cho kết quả 

tốt. 
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