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• testowanie - 
wykrywanie istnienia uszkodzeń

• diagnostyka - wykrywanie
• lokacja uszkodzeń oraz
• typu uszkodzenia

Testowanie a diagnostyka

3



• max. liczba tranzystorów w układach
podwaja się co 18 miesięcy
(co najmniej do 2018)

• dzisiejszy procesor: 
                ~1010 tranzystorów/egz.

• cała sprzedaż żarówek na świecie:
                ~1010 sztuk

• rozdzielczość technologiczna:
         ~22nm (22E-9 metra)

• częstotliwość pracy:
         ~3-5GHz (3-5E9Hz)

Gdzie leży problem? Sprzęt!
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Jeden wadliwy tranzystor to jeden niepoprawnie działąjący układ!



Gdzie leży problem? Oprogramowanie!
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Figure 3. History of flight software growth in human and robotic missions. 

In the realm of human spaceflight, there are only three NASA data points (Apollo, Space Shuttle, 
and International Space Station), so there is much less confidence in projecting a trend. Orion 
flight software size estimates exceed 1 million lines of code, which means that it will be more 
than 100 times larger than Apollo flight software and will run on avionics with thousands of 
times the RAM and CPU performance of the Apollo avionics. 

Not all NASA centers show a growth trend. Figures 4 shows flight software sizes for selected 
GSFC missions from 1997 through 2009, with NCSL ranging from 28,400 to 149,500. The 
uncharacteristically large amount of code for the 2001 MAP mission was due to the need for an 
‘executive’ for the Remote Serving Nodes (RSN) processors, programmed in assembly language. 
The lack of a growth trend matched local expectations in that many of Goddard’s science 
missions are similar in nature, with routine variations in instruments and observation 
requirements. However, one mission currently in development is expected to have significantly 
more software, though size estimates are not yet available. Specifically, the Laser Interferometer 
Space Antenna (LISA) mission comprises three formation-flying spacecraft with distances 
among them measured to extraordinarily high levels of precision. Flight software will be larger 
due to a doubling of issues: twice as many control modes, twice as many sensors and actuators, 
and fault detection on twice as many telemetry points. Section 4.4 examines LISA in more detail 
as a case study in growth of software complexity. 

Złożoność oprogramowania rośnie wykładniczo
Źródło: NASA Study on Flight Software Complexity, http://www.nasa.gov/pdf/418878main_FSWC_Final_Report.pdf

http://www.nasa.gov/pdf/418878main_FSWC_Final_Report.pdf
http://www.nasa.gov/pdf/418878main_FSWC_Final_Report.pdf


Gdzie leży problem? Oprogramowanie!

6

0" 10" 20" 30" 40" 50" 60"

Windows"NT"3.1"

Windows"NT"3.5"

Windows"NT"4.0"

Windows"2000"

Windows"XP"

Windows"Server"2003"

19
93
"1
99
4"
19
96
"2
00
0"
20
01
"2
00
3"

SLOC%(Million)%



Gdzie leży problem? Reguła 10X
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Koszt wykrycia uszkodzenia



Zebo Peng, ESLAB, LiTH

Testing of Digital Systems - Introduction 7
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Czym jest testowanie?
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• kontrolowane i systematyczne użytkowanie produktu
z jednoczesnym analizowaniem jego odpowiedzi, własności i funkcji
celem sprawdzenia czy w procesie wytwarzania bądź użytkowania
nie pojawiły się w nim uszkodzenia.

Źródło: Zebo Peng, http://www.ida.liu.se/~zebpe/teaching/test/lec1.pdf

http://www.ida.liu.se/~zebpe/teaching/test/lec1.pdf
http://www.ida.liu.se/~zebpe/teaching/test/lec1.pdf


• miniaturyzacja - dostęp fizyczny do podzespołów jest utrudniony
• wysoki koszt aparatury testującej
• złożoność - objętość danych testowych i czas ich wykonania
• ograniczona liczebność portów we/wy - czas testowania
• wysoka prędkość działania - skomplikowane mechanizmy uszkodzeń
• testowanie zabiera od 30% do 50% czasu rozwoju aplikacji
• projektowanie dla testowania - design for test

Główne problemy testowania VLSI
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• luki w specyfikacji,
• niewyspecyfikowane założenia niefunkcjonalne,
• nieuchronność błędów kodowania,
• złożoność - ilość stanów wewnętrznych i kombinacji we/inicjacyjnych
• testowanie zabiera od 30% do 50% czasu rozwoju aplikacji
• projektowanie dla testowania - programowanie defensywne

Główne problemy testowania oprogramowania
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źródło: McConnell, Steve (2004). Code Complete (2nd ed.). Microsoft Press. p. 29. ISBN 0-7356-1967-0.

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-7356-1967-0
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-7356-1967-0


Architektura testowania VLSI
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Testowany układ

Pobudzenie 
wejściowe
(zestawy
testowe)

Odpowiedź
układu

pass
fail

• test jest sekwencją wzorców testowych (wektorów)
zaaplikowaną na wejście testowanego układu
przy jednoczesnym monitorowaniu jego wyjść
w poszukiwaniu znanej z góry, poprawnej odpowiedzi



• testowanie wyczerpujące - zaaplikowanie 
wszystkich możliwych kombinacji stanów wewnętrznych i wejściowych

• testowanie funkcjonalne - testowanie 
każdej tablicy prawdy w części kombinacyjnej układu

Żadne z w/w podejść:
• nie jest praktyczne dla większości układów
• nie skaluje się (wykładnicza zależność od wielkości testowanego układu)

Pokrycie uszkodzeń (ang. fault coverage) 
w praktyce jest miarą jakości zestawu testowego

pokrycie uszkodzeń =

liczba wykrytych uszkodzeń

ca lkowita liczba uszkodzeń

Generacja wektorów testowych
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• cel: znaleźć minimalny zestaw wektorów testowych
dający maksymalne pokrycie uszkodzeń
w zakresie danego modelu uszkodzeń

• symulacja uszkodzeń (ang. fault simulation)
jest używana aby określić pokrycie uszkodzeń
(wymaga modeli uszkodzeń aby zbudować symulacje)

• dobry model uszkodzeń:
• jest wydajny obliczeniowo (łatwość/szybkość symulacji)
• dokładnie odzwierciadla zachowanie defektów

nie istnieje uniwersalny model uszkodzeń

Generacja wektorów testowych
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• model uszkodzeń jest k stanowy - modeluje k uszkodzeń
• w układzie jest n punktów uszkodzenia
• pojedyncze uszkodzenie:

• wielokrotne uszkodzenie:

• zwykle używa się modeli uszkodzeń pojedynczych

Modele uszkodzeń raz jeszcze

14

n ⇥ k

(k + 1)n � 1



• optymalizacja zestawów wektorów testowych 
polega na ich scalaniu minimalne zestawy testowe

• różne modele uszkodzenia mogą być testowane 
tym samym zestawem wektorów - uszkodzenia równoważne
(symulujemy tylko jedno uszkodzenie z klasy ekwiwalent.)

• Testowanie uszkodzenia nie musi wymagać 
pełnego wyczerpującego zbioru wektorów

• Zbiory wektorów testujące różne uszkodzenia 
mogą się pokrywać

• znajdowanie minimalnego zbioru zestawów testowych
to problem znajdowania minimalnego pokrycia

• mniejszy zbiór - niższa cena użycia ATE (kilka ¢/test)

Generacja wektorów testowych
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• niektórych potencjalnych uszkodzeń na węzłach wewnętrznych
może nie dać się pobudzić w trakcie testowania

• czyli: układ może być nietestowalny
• specjalne techniki projektowania pozwalają to zmienić, ale

nic nie odbywa się bez kosztu, wymaga zasobów potrzebnych 
do zwiększenia:
• obserwowalności i sterowalności węzłów wewnętrznych

• podejścia:
• techniki ad-hoc
• boundary scan (scan chain)
• Build-In-Self-Test (BIST)

Projektowanie zorientowane na testowanie

16



• przede wszystkim nakierowane na zwiększenie
obserwowalności i kontrolowalności „trudnych” węzłów wewn.

• każdy przypadek rozważany osobno
• problem: multipleksery pojawiają się na ścieżkach krytycznych

Ad-hoc DFT
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Źródło: Hank Walker, Texas A&M Univ.



• możliwość funkcjonalnego 
pobudzenia 
wszystkich bloków kombinacyjnych

• umożliwia:
• wsuwanie pobudzeń
• wysuwanie odp.

• wsparcie narzędzi
automatycznej syntezy

• wsparcie urządzeń
ATPG (ang. automatic 
test pattern generators)

Scan chain: testowanie struktur 
wewnętrznych
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Źródło: Hank Walker, Texas A&M Univ.
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• Łańcuch scan-chain założony na buforach we/wy
• Używany do

• testowania PCB, na którym chip został zamontowany
• dostępu do wewnętrznych struktur skanujących

• IEEE standard - test access port (TAP)

Boundary scan: testowanie we/wy i PCB
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Źródło: Hank Walker, Texas A&M Univ.
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• Układ uzupełniany jest o tryb testowy zawierający:
• test pattern generator - generator wzorców testowych
• output response analyser - analizator odpowiedzi

Przykład: PC

Built-in Self Test
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Źródło: Hank Walker, Texas A&M Univ.
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Testowanie oprogramowania
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“Testing is the process of executing a program
with the intent of finding errors.”

- Glen Myers

„Testing shows the presence, 
not the absence of bugs.”

- E. W. Dijkstra

Testowanie oprogramowania

22



Testowanie oprogramowania
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Poziomy wiarygodności testowania

24

1.Testowanie nie różni się od debuggowania
2.Celem testowania jest wykazanie poprawności
3.Celem testowania jest wykazanie, że program nie działa
4.Celem testowania jest zredukowanie

ryzyka związanego z użyciem programu
5.Testowanie jest procesem wdrożonym aby

pomóc zespołowi wytwarzać wysokiej jakości oprogramowanie



L0: Testing is debugging
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•nie rozróżnia pomiędzy nieprawidłowym zachowaniem a 
błędami projektowymi/implementacyjnymi

•nie wspiera konstrukcji 
wiarygodnego i bezpiecznego oprogramowania



L1: Wykazywanie poprawności
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•poprawność jest niemożliwa do osiągnięcia/wykazania

•brak nieprawidłowości nie oznacza dobrego oprogramowania
może za to oznaczać słabe testy

•testerom na tym poziomie brakuje:
•jasnych procedur postępowania

•celu testowania (kryterium zakończenia testowania)
•szybkich technik formalnych i automatycznych



L2: Wykazywanie niepoprawności
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•„negatywne” podejście do problemu

•napięcia w zespole - testerzy są „wrogami” programistów

•brak anomalii tworzy niezdefiniowaną sytuację



L3: Redukowanie ryzyka
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•użycie oprogramowania wiąże się z ryzykiem

•ryzyko jak i jego konsekwencje może być niewielkie 

•albo wręcz przeciwnie

•programiści i testerzy pracują wspólnie nad redukcją ryzyka



L4: Testowanie sterowane jakością
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•testowanie jest (jednym z) sposobem podniesienia jakości

•testerzy dostają odpowiedzialność technologiczną

•jakość oprogramowania jest mierzalna
i może podlegać poprawie

•programiści i testerzy pracują wspólnie nad redukcją ryzyka

Back to square one:
czyli tradycyjna inżyneria w służbie testowania oprogramowania



Przestrzeń projektowa testowania
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If you don’t know where you’re going you might not get there
- Lawrence Peter „Yogi” Berra

•zdokumentowane cele testowania (ang. test objectives) 

•planowany poziom pokrycia (ang. coverage)
•planowany koszt testowania!

•planowany termin zakończenia testowania

•testowanie jest kosztowne, ale

•nie-testowanie jest jesze kosztowniejsze!



Obserwowalność
uszkodzeń oprogramowania
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Obserwowalność uszkodzeń oprogramowania
1.Osiągalność - lokacja w programie zawierająca uszkodzenie

musi być osiągalna aby błąd się aktywował

2.Aktywacja - na skutek osiągnięcia w/w lokacji
stan programu musi zmienić się na błędny

3.Propagacja - aktywny błąd musi się spropagować
do wyjść programu aby program był uznany za niepoprawny



Miary testowalności
uszkodzeń oprogramowania
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1.Obserwowalność - łatwość z jaką można obserwować 
zachowanie programu poprzez obserwację jego wyjść czy 
interacjii ze środowiskiem

3.Kontrolowalność - łatwość z jaką możemy dostarczyć wejść
(wartości, wyborów, etc.) aby sprowokować dane zachowanie 
programu



Metodologie 
testowania oprogramowania
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1.Testowanie „black-box” - 
konstruowanie testów wyłącznie w oparciu o informację o 
wymaganiach stawianych oprogramowaniu i jego specyfikacji 
projektowej

2.Testowanie „white-box” - 
konstruowanie testów w oparciu o wewnętrzną strukturę 
programu, jego kod źródłowy informację o implementacji
(szczególnie wykorzystując informację o ścieżkach wykonania, 
rozgałęzieniach, skokach, etc.)

3.Testowanie oparte na modelu (ang. model-based) - 
konstruowanie testów w oparciu o model oprogramowania 
(np. diagramy UML, etc.)



Cel testowania
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1.Zdefiniowanie modelu oprogramowania, a następnie

2.Zaprojektowanie sposobu pokrycia wszystkich jego stanów

Wymagania testu: funkcjonalność(lub inne metryki), 
która musi być spełniona lub pokryta podczas testowania.

Kryterium testu: zbiór reguł i procesów 
definiujących wymagania testu.



Kryteria testowania 
oparte na strukturze
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1.Grafy (przepływu danych i przepływu sterowania)
weryfikacja vs. diagramy przypadków użycia, maszyn stanów, 
kodu źródłowego

2.Wyrażenia logiczne i arytmetyczne
vs. warunki i punkty decyzyjne 

3.Charakteryzacja dziedzin wejścia i wyjścia
vs. dziedzina problemu

4.Składnia i struktury składniowe
vs. gramatyka języka opisu



Cykl życia testów
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1.Testy jednostkowe
testowanie izolowanych komponentów oprogramowania

2.Testy integracji
testowanie interfejsów między komponentami

3.Testy regresji
testowanie istniejącego oprogramowania po zmianach



Testy jednostkowe
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1.metoda testowania indywidualnych jednostek kodu:
metod, klas, modułów, etc.

2.służy przede wszystkim testowaniu:
1.jednostek kodu (komponentów)
2.poprawności integracji hierarchicznej
3.automatyzacji

3.nie służy testom systemowym!
4.Tester decyduje o przypadkach i procedurach użycia, 

wejściach testowych i ostatecznej decyzji pass/fail
5.Test jednostkowy jest w pewnym sensie dopełnieniem

funkcjonalności testowanego obiektu



Testy integracji
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Proces testowania interfejsów pomiędzy komponentami
i ich integracji
1.bottom-up approach:

1.zaczynamy od małej liczby 
dobrze zdefiniowanych i przetestowanych klas

2.testujemy połączenia między nimi
3.dodajemy więcej klas, powtarzamy proces

Artefakty testów integracji:
•Szkielety (ang. scaffold) - komponenty szkieletowe

•Namiastki (ang. stub) - puste, niezaimplementowane metody 
•Imitacja (ang. mock) - symulatory funkcjonalności
•Sterownik (ang. driver) - aktuatory funkcjonalności



Testy regresji
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Proces ponownego testowania oprogramowania po modyfikacji
1.Większość oprogramowania istnieje i podlega jedynie 

niewielkim zmianom, poprawkom i adaptacjom.
2.Nowe aplikacje istniejącego oprogramowania tworzą nowe 

przypadki użycia, nowe wejścia
3.Nowe oprogramowanie tworzone jest poprzez integrację 

istniejących komponentów.
W rezultacie:
4.Pozornie niezwiązane ze sobą obiekty mogą pozostawać

we współzależności, która może uaktywnić błąd po zmianie.

Testy regresji są zazwyczaj duże - wymagana automatyzacja



Wyzwania dla testowania

40

Embedded software
Ubiquity

Enterprise software
Complexity

Real-time software
safety cricitality

Bezpieczeństwo systemów jest zdominowane przez uszkodzenia oprogramowania
Oprogramowanie bezpieczne to oprogramowanie wiarygodne


