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U»ywanie IDE

Debugging kodu

Findbugs � przykªad narz¦dzia do statycznej analizy kodu



Na wst¦pie

I Gdybym mówiª Pa«stwu rzeczy oczywiste to prosz¦ mi
wybaczy¢, mam nadziej¦ »e dla cz¦±ci osób na sali te rzeczy
oczywiste nie s¡.



Import do workspace eclipse

Jedn¡ ze standardowych czynno±ci jest importowanie kodu z poza
workspace do workspace.

I Na przykªad pobieraj¡ Pa«stwo przykªadowy kod ze strony dr.
Dudy i chc¡ go u»y¢ w swoim projekcie.

I Albo przynosz¡ mi Pa«stwo stworzony w domu projekt i chc¡
go uruchomi¢ w Eclipse.



Import projektu eclipseowego

I Otwieraj¡ Pa«stwo workspace

I File ->Import ->General -> Existing project into workspace



Import projektu który nie jest eclipsowy

I Tworz¡ pa«stwo nowy projekt � b¡d¹ wybieraj¡ instniej¡cy

I File ->Import ->General -> File system

I Nast¦pnie importuj¡ Pa«stwo zawarto±¢ katalogu src do
katalogu src projektu



Ctrl+Spacja Twoim przyjacielem

I Ctrl+Space nie tylko uzupeªnia brakuj¡ce nazwy klas i
zmiennych.

I Do tego je±li uzupeªniasz nazw¦ klasy � ona automatycznie
jest importowana

I Mo»esz te» za pomoc¡ uzupeªniania wykorzystywa¢ szablony



Szablony w Eclipse

main funkcja main

instanceof Sprawdzenie czy zmienna jest odpowiedniej klasy i
rzutowanie

for Iterowanie po tablicy, kolekcji . . .



Tworzenie wªasnych szablonów

I Lista szablonów znajduje si¦ w Window -> Preferences ->
Java -> Editor -> Templates

I Tam te» mozna tworzy¢ szablony



Nawigowanie po kodzie

Ctrl + Klick na klasie

Ctrl + Shift + T Otwiera typ

Class hierarhy



Przypianie kodu ¹ródªowego

I Java ma t¡ zalet¦ »e przychodzi razem z kodem ¹ródªowym
(bardzo cz¦sto)

I Tylko »e Eclipse samo owego kodu nie wykrywa

I Lista szablonów znajduje si¦ w Window -> Preferences ->
Java -> Installed JREs -> Edit -> *.rt.jar -> Source
Attachment

I Plik ¹ródªowy jest w /jdk/src.zip



Tworzenie wykonywalnych jarów

I Eclipse (i ka»de inne powa»ne IDE) umo»liwia wygenerowanie
wykonywalnego pliku jar z Pa«stwa kodu.

I File -> Export -> Executable Jar File

I Przykªad



Inne metody

I Generalnie w dojrzaªych projektach bardzo rzadko IDE rz¡dzi
budowaniem projektu � z tego prostego powodu »e ludzie
u»ywaj¡ ró»nych IDE.

I Java ma dwa gªówne systemy budowania plików: ant i maven.

I Ant pozwala za pomoc¡ plików XML kierowa¢ poszczególnymi
krokami wykonania.

I Maven jest systemem który zawiera w sobie wszystkie aspekty
zarz¡dzania projektem � od de�niowania jego stuktury po
budow¦ strony. Ale jest piekielnie trudny.



JavaBeans

I Specy�kacja Java Beans to specy�kacjia wªasno±ci w Javie.

I Wªasno±¢ to taki atrybut klasy który na przykªad jest tylko do
doczytu dla klientów danej klasy.



Equals i hashCode

I Do sprawdzania równo±ci obiektów w Javie sªu»y metoda
equals. Domy±lna jej implementacja wykonuje po prostu to
samo co operator ==.

I Ró»nego typu kontenery w Javie wykorzystuj gªównie tablic¦
hashów � jest to troch¦ wydajniejsze od drzew (które
wykorzystuje C++). Wymaga jednak by ka»dy objekt miaª
metod¦ hashCode która tak jakby sum¦ kontroln¡ dla danego
obiektu,

I Zale»no±¢ jest taka »e je±li a.hashCode() != b.hashCode() to
nie a.equals(b), a je±li a.equals(b) to a.hashCode() !=
b.hashCode().

I Poniewa» da si¦ to skopa¢ ide pozwalaj¡ na de�niowanie obu
tych metod na raz,



Refactoring

I Jest to proces wprowadzania zmian w projekcie/programie, w
wyniku którego zasadniczo nie zmienia si¦ funkcjonalno±¢.
Celem refaktoryzacji jest wi¦c nie wytwarzanie nowej
funkcjonalno±ci, ale utrzymywanie odpowiedniej, wysokiej
jako±ci organizacji systemu. (wiki)



Co to debugging

I Legenda gªosi »e którego± dnia który± z pierwszych lampowych
komputerów zacz¡ª popeªnia¢ bª¦dy.

I Po dªugich poszukiwaniach nie wykryto przepalonej lampy.

I Okazaªo sie jendak »e na jednym »e do jednej z wtyczek
przysma»yªa si¦ ¢ma. Po wymianie wtyczki komputer zacz¡ª
dziaªa¢

I St¡d poj¦cie bug.



Co to debugger

De�nicja

Debugger program komputerowy sªu»¡cy do dynamicznej analizy
innych programów, w celu odnalezienia i identy�kacji zawartych w
nich bª¦dów, zwanych z angielskiego bugami (robakami). Proces
nadzorowania wykonania programu za pomoc¡ debuggera okre±la
si¦ mianem debugowania.Podstawowym zadaniem debuggera jest
sprawowanie kontroli nad wykonaniem kodu, co umo»liwia
zlokalizowanie instrukcji odpowiedzialnych za wadliwe dziaªanie
programu. Wspóªczesne debuggery pozwalaj¡ na efektywne
±ledzenie warto±ci poszczególnych zmiennych, wykonywanie
instrukcji krok po kroku czy wstrzymywanie dziaªania programu w
okre±lonych miejscach. Debugger jest standardowym wyposa»eniem
wi¦kszo±ci wspóªczesnych ±rodowisk programistycznych. (¹ródªo:
wikipedia)



Co to breakpoint

De�nicja

Breakpoint
Instrukcja w programie przed której wykonaniem debugger
zatrzymuje wykonanie programu.



Okno debuggera



Przykªady

I wyklad.wyklad3.debugger.PrimeFinder dziaªaj¡cy
wyszukiwacz liczb pierwszych.

I wyklad.wyklad3.debugger.PrimeFinder[1-3] wersja z
bª¦dami



Co to jest statyczna analiza kodu

I Bª¦dy mo»na wykry¢ zasadniczo w dwóch momentach: albo
przed uruchomieniem w programu albo w trakcie jego
uruchomienia.

I Przykªadem bª¦du który mo»emy wykry¢ w czasie kompilacji
jest na przykªad literówka w nazwie klasy.

I Przykªadem bª¦du który mo»emy wykry¢ tylko w czasie
wykonania jest otwarcie pliku który nie istnieje.

I S¡ te» bªedy po±rednie � takie które ujawni¡ si¦ w czasie
wykonania w kompilowalnym programie, ale wida¢ juz w
kodzie »e ten bª¡d b¦dzie.



Czy widzicie bª¡d w tym kodzie



A FindBugs widzi



Kolejny przykªad

I wyklad.wyklad3.debugger � typowy bª¡d który Pa«stwo
nagminnie popeªniacie na laboratoriach



Wyja±nienie bª¦du

I S¡ dwie zmienne które maj¡ nazw¦ l1 ale egzystuj¡ w innych
zakresach. Jedno l1 jest w zakresie klasy, a drugie jest
zdeklarowane tylko dla konstruktora. Referencja new

JLabel() jest przypisana do zmiennej w zakresie konstruktora
a zmienna w zakresie klasy jest nullem.



Narz¦dzia do statycznej analizy kodu

FindBugs Na licencji z rodziny GPL. Bardzo dobre narz¦dzie do
znajdowania potencjalnych problemów w kodzie.

Checkstyle Sªu»y gªównie do znajdowania bª¦dów w formatowaniu
(powa»ne projekty i du»e �rmy maj¡ jasne zasady.

PMD Tutaj nacisk kªadzie si¦ te» na wykrywanie
nieefektywnego kodu

Intelij Idea To IDE ma wbudowan¡ rozbudowan¡ wykrywark¦
bª¦dów w kodzie.



Instalacja Findbugs w Eclipse

FindBugs akurat ma wtyczki te» do Idei (i pewnie Netbeansa).

I Help -> Install New Software

I Doda¢ software site:
http://findbugs.cs.umd.edu/eclipse/

I I dalej jak na obrazku

http://findbugs.cs.umd.edu/eclipse/


Ramka Instalacja Findbugs w Eclipse


	Uzywanie IDE
	Debugging kodu
	Findbugs — przykład narzedzia do statycznej analizy kodu

