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Özet. Günümüz yazılım sistemlerinin test edilmesi neredeyse her zaman değişkenlik uzaylarının (örn. girdi uzayının ve/veya konfigürasyon uzayının) örneklenmesi ve sadece seçilen konfigürasyonların test edilmesi şeklinde gerçekleştirilir. Kombinezon Etkileşim Sınama (KES) yöntemleri bu örneklendirmelerin
sistematik bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Bu yöntemler yardımıyla
öncelikle verilen bir konfigürasyon uzayı ve kapsama kriteri altında “maaliyetetkili” bir yolla tam bir kapsama elde edilecek (diğer bir deyişle kapsama kriterinin belirttiği bütün kombinasyonlar kapsanacak) şekilde bir KES objesi üretilir.
Bu KES objesi konfigürasyon uzayından seçilmiş bir konfigürasyon kümesini
ifade eder. Daha sonra sistemin sınanması ise KES objesindeki konfigürasyonların test edilmesi ile gerçekleştirilir. Bizim bu çalışmadaki esas amacımız; KES
yöntemlerinin pratik hayatta kullanılabilirliğini daha da arttırmak adına yazılımcıların kendi ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirdikleri özgün konfigürasyon modellerini, özgün kapsama kriterlerini ve özgün KES objeleri tanımlamalarını
mümkün kılmaktır. Bu çalışmamızda sunmuş olduğumuz hesaplama tekniği verilen bir konfigürasyon uzayı ve kapsama kriteri tanımlarını girdi olarak alıp, istenilen KES objesini etkili ve verimli bir şekilde hesaplayacak hesaplama yöntemlerini içermektedir. Biz bu yöntemi Birleşik Kombinezon Etkileşim Sınama
Yöntemi (Unified Combinatorial Interaction Testing), kısaca B-KES, olarak adlandırıyoruz. Bu yöntem sayesinde hali hazırda var olan geleneksel KES objeleri,
B-KES objelerinin özel bir durumu olarak ifade edilebileceği gibi bundan önce
görülmemiş türlerdeki KES objeleri de tanımlanabilecek ve de tanımlanan özgün
objeler, tanımlarından bağımsız bir şekilde birleştirilmiş (unified) bir yöntemle
hesaplanabilecektir.
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Unified Combinatorial Interaction Testing
Abstract. Testing software systems almost always involve sampling enormous
variability spaces, such as input and configuration spaces, and testing
representative instances of a system’s behavior. This sampling is commonly
performed with techniques collectively referred to as combinatorial interaction
testing (CIT). These techniques typically have two inputs: configurations spaces
and coverage crieteria. Configuration space contains all valid option-value
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combinations (configurations). On the other hand coverage criteria defines all
valid combinations which needs to be tested. Under given configuration space
and coverage criteria, an CIT object is computed as an output. This CIT object
which contains a sample of a subset of configuration space, is computed as “costeffectively” and have full coverage under the given coverage criteria. After CIT
objects are computed, quality assureance for software systems is done only
testing chosen configurations. Our main goal in this work is further exploit the
benefits of CIT to improve the efficiency, effectiveness and applicibilty of CIT
approaches in practial scenarios by enabling practitioners to define their own
space for testing as well as their own coverage criterion (thus enabling them to
invent their own application-specific CIT objects). The proposed techinque in
this work contains methods to compute a CIT object under given configuration
space and coverage criteria. This approach will be referred as Unified
Combinatorial Interaction Testing (U-CIT) in the rest of the paper. To this end,
this requires truly flexible CIT approaches. In this work, we would like to develop
tools for practitioners to define their own application-specific variability space as
well as their own application.
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Giriş

Günümüz yazılım sistemleri; kullanıcı girdileri, konfigürasyon parametreleri ve iş parçacıkları etkileşimleri (thread interleavings) gibi test edilmesi gereken bir çok değişkenlik parametresine sahiptir. Bu değişkenlik parametreleri son kullanıcılar için esneklik sağlarken yazılım geliştirenler için yazılımların kalite güvencesinin sağlanması noktasında ciddi sıkıntılara sebebiyet verir. Küçük çaptaki yazılımlar için dahi tüm değişkenlik uzayının test edilmesi genellikle mümkün değildir. Örneğin; Apache sunucusunun bir sürümü son kullanıcılar tarafından yapılandırılabilen 172 konfigürasyon parametresine ve bu parametrelerle oluşturulabilecek 1,8x1055 farklı konfigürasyona sahiptir [1]. Her bir konfigürasyonun test edilmesi bir saniye bile sürse bütün konfigürasyonların test edilmesi için gereken süre, büyük patlamadan (big bang) bu yana geçen süreden daha fazladır. Dolayısıyla Apache (ve benzeri diğer sistemler) için bütün konfigürasyonların test edilmesi söz konusu bile olamaz.
Bu ve benzeri sebeplerden dolayı endüstriyel sistemlerin test edilmesi nerdeyse
her zaman çok büyük bir değişkenlik uzayından (ki bu tür uzaylar dokümanın geri
kalan kısmında konfigürasyon uzayları olarak adlandırılacaktır) örnekleme yöntemiyle

