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Depuração de programas

• Depuração: localização + correção

• Tarefa custosa

• Inicia-se a partir da identificação de falhas

• Processo manual e ad-hoc



Localização de defeitos

• Automatização

• Testes automatizados

• Cobertura de código

• Heurísticas

• Indicar trechos de código mais suspeitos

– Blocos, comandos, predicados



Exemplo: max [1]



Conjunto de teste



Matriz de cobertura



Matriz de cobertura
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Matriz de cobertura



Coeficientes de cobertura



Matriz de cobertura



Tarantula [2]



Matriz de cobertura



Matriz de cobertura



Localização de defeitos



Benchmarks

• Software livre

• Conjunto de teste

• Poucas linhas de código

• Defeitos semeados

• Um defeito por versão



SIR

• Software-artifact Infrastructure Repository [3]

• http://sir.unl.edu



SIR



Benchmarks mais usados



Siemens suite



Unix suite



grep, gzip, make



Benchmarks maiores



Criação de novos benchmarks

Objetivos:

– Diversidade

– Conjuntos de teste com qualidades diferentes

– Defeitos múltiplos

– Defeitos reais



Novos benchmarks

• Identificados com o apoio do NAPSoL



Criação de novos benchmarks
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Criação de novos benchmarks



Criação de novos benchmarks



Desafios

• Melhorar a avaliação das técnicas de 
localização de defeitos:

– Características dos defeitos

– Qualidade dos conjuntos de teste

– Presença de defeitos múltiplos
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