Metoda w szaleństwie
Twoje oprogramowanie nie działa. Co teraz?
Wydaje się, że niektórzy programiści mają smykałkę do bezbłędnego namierzania głównej przyczyny
błędu, podczas gdy inni miotają się pozornie bez celu i bez konkretnych rezultatów. Co odróżnia
pierwszą grupę od drugiej? W tej części przyjrzymy się metodzie debugowania, która została
wielokrotnie sprawdzona w okopach profesjonalnego tworzenia oprogramowania. To nie jest srebrna
kula – nadal będziesz musiał polegać na swoim intelekcie, intuicji, umiejętnościach detektywistycznych
i, tak, nawet odrobinie szczęścia. Ale pozwoli Ci to najskuteczniej ukierunkować swoje wysiłki, uniknąć
pogoni za fantomami i jak najszybciej dotrzeć do sedna problemu. W szczególności omówimy
następujące kwestie:
• Różnicę między debugowaniem a „usuwaniem błędu”
• Podejście empiryczne – wykorzystanie samego oprogramowania do pokazania, co się dzieje
• Podstawowy proces debugowania (odtwarzanie, diagnozowanie, naprawianie, odzwierciedlanie)
• Pierwsze rzeczy, o których należy pomyśleć przed nurkowaniem
Debugowanie to coś więcej niż „usunięcie błędu”
Poproś niedoświadczonego programistę o zdefiniowanie debugowania, a może odpowiedzieć, że jest
to „znalezienie rozwiązania”. W rzeczywistości jest to tylko jeden z kilku celów, a nawet nie
najważniejszy z nich. Skuteczne debugowanie wymaga podjęcia następujących kroków:
1. Dowiedz się, dlaczego oprogramowanie zachowuje się nieoczekiwanie.
2. Napraw problem.
3. Unikaj łamania czegokolwiek innego.
4. Utrzymuj lub ulepszaj ogólną jakość (czytelność, architekturę, pokrycie testów, wydajność itd.) kodu.
5. Upewnij się, że ten sam problem nie występuje w innym miejscu i nie może wystąpić ponownie.
Spośród nich zdecydowanie najważniejsza jest pierwsza – identyfikacja pierwotnej przyczyny problemu
jest kamieniem węgielnym, od którego zależy wszystko inne.
Zrozumienie jest wszystkim
Niedoświadczeni programiści (a czasem niestety ci z nas, którzy powinni wiedzieć lepiej) często
całkowicie pomijają diagnozę. Zamiast tego natychmiast wdrażają to, co według nich może być
poprawką. Jeśli będą mieli szczęście, to nie zadziała, a jedyne, co zrobią, to zmarnują czas. Prawdziwe
niebezpieczeństwo pojawia się, jeśli to działa lub wydaje się działać, ponieważ teraz dokonali zmiany
w źródle, którego tak naprawdę nie rozumieją. Może naprawić błąd, ale istnieje realna szansa, że w
rzeczywistości maskuje tylko prawdziwą przyczynę. Co gorsza, istnieje duża szansa, że tego rodzaju
zmiana wprowadzi łamanie czegoś, co wcześniej działało poprawnie.
Zmarnowany czas i wysiłek
Kilka lat temu znalazłem się w zespole składającym się z wielu bardzo doświadczonych i
utalentowanych programistów. Większość ich doświadczeń dotyczyła systemu UNIX, ale kiedy
dołączyłem do zespołu, byli na późnym etapie przenoszenia oprogramowania do systemu Windows.
Jednym z błędów znalezionych podczas przenoszenia był problem z wydajnością podczas

jednoczesnego uruchamiania wielu wątków. Niektóre wątki były głodzone, podczas gdy inne działały
dobrze. Biorąc pod uwagę, że wszystko działało dobrze w systemie UNIX, problem był wyraźnie
uszkodzony w systemie Windows, więc podjęto decyzję o zaimplementowaniu niestandardowego
systemu planowania wątków i unikaniu korzystania z systemu operacyjnego. Wymagałoby to
oczywiście dużo pracy, ale mieściło się w zakresie możliwości zespołu tego kalibru. Dołączyłem do
zespołu, gdy byli już w trakcie implementacji i rzeczywiście, wątki nie cierpiały już z głodu. Ale
planowanie wątków jest subtelne i nadal pracowali nad wieloma problemami, które zostały
spowodowane zmianą (z których nie mniej ważne było to, że zmiany nieco spowolniły cały system).
Zaintrygował mnie ten błąd, ponieważ wcześniej nie miałem żadnych problemów z wątkowaniem
systemu Windows. Niewielkie dochodzenie wykazało, że problem z wydajnością był spowodowany
faktem, że system Windows implementuje dynamiczne zwiększanie priorytetu wątków. Błąd można
naprawić, wyłączając to jednym wierszem kodu (wywołanie SetThreadPriorityBoost()).
Morał? Zespół zdecydował, że wątki systemu Windows zostały zerwane, nie badając tak naprawdę
obserwowanego zachowania. Po części może to być kwestia kulturowa - Windows nie ma dobrej
reputacji wśród hakerów UNIX’a. Niemniej jednak, gdyby poświęcili czas na zidentyfikowanie
pierwotnej przyczyny, zaoszczędziliby sobie wiele pracy i uniknęli wprowadzania komplikacji, które
czyniły system zarówno mniej wydajnym, jak i bardziej podatnym na błędy.
Bez uprzedniego zrozumienia prawdziwej przyczyny błędu, znajdujemy się poza sferą inżynierii
oprogramowania i zamiast tego zagłębiamy się w programowanie voodoo lub programowanie przez
przypadek.

1.2 Podejście empiryczne
Istnieje wiele różnych podejść, które możesz zastosować, aby uzyskać zrozumienie, którego szukasz. I
tak długo, jak wybrane przez Ciebie podejście przybliża Cię do celu, spełniło swoje zadanie.
Powiedziawszy to, okazuje się, że w większości przypadków jedno szczególne podejście, podejście
empiryczne, wydaje się być zdecydowanie najbardziej produktywne.
Konstruuj eksperymenty i obserwuj wyniki.
Empiryzm opiera się raczej na obserwacji lub doświadczeniu niż na teorii lub czystej logice. W
kontekście debugowania oznacza to bezpośrednie obserwowanie zachowania oprogramowania. Tak,
możesz przeczytać cały kod źródłowy i użyć czystego powodu, aby dowiedzieć się, co się dzieje (czasami
możesz nie mieć innego wyjścia), ale robienie tego jest zwykle nieefektywne i niebezpieczne. Możesz
znacznie skuteczniej wyśledzić problem, starannie konstruując eksperymenty i obserwując, jak
zachowuje się oprogramowanie. Jest to nie tylko szybsze, ale te obserwacje zmuszają Cię do
ponownego przeanalizowania błędnych założeń w Twoim modelu mentalnym dotyczący tego, jak
zachowuje się oprogramowanie. Samo oprogramowanie jest najpotężniejszym narzędziem w twoim
zestawie narzędzi - pozwól mu pokazać, co się dzieje. Metoda opisana w następnej sekcji wykorzystuje
to podejście, aby zapewnić uporządkowany sposób nakierowania na swoje wydobycie.
O naturze oprogramowania
Oprogramowanie to coś niezwykłego. Czasami, być może dlatego, że cały czas nad nim pracujemy,
zapominamy, jak bardzo jest niezwykły. Niewiele więcej w ludzkim doświadczeniu jest tak plastyczne,
co pozwala nam swobodnie ćwiczyć naszą pomysłowość i pomysłowość niemal bez ograniczeń.
Ponadto, z nielicznymi wyjątkami, które omówimy później, oprogramowanie jest deterministyczne —
następny stan jest całkowicie określony przez stan bieżący i (co najważniejsze) mamy pełny dostęp do

całego tego stanu, kiedy tylko tego chcemy. W porównaniu z tradycyjną inżynierią jesteśmy
rozpieszczani. Jak myślisz, co dałby inżynier Formuły 1, aby móc natychmiast zatrzymać silnik, gdy
obraca się on z prędkością 19 000 obrotów na minutę i zbadać każdy jego aspekt w najdrobniejszych
szczegółach? Na przykład, aby zobaczyć dokładny stan każdego elementu pod ciśnieniem i
naprężeniem lub dynamicznie rejestrować kształt i położenie czoła płomienia w komorach spalania
podczas zapłonu? Właśnie tego rodzaju sztuczki jesteśmy w stanie wykonać za pomocą naszego
oprogramowania, dlatego podejście empiryczne jest szczególnie skuteczne podczas debugowania.
Podstawowy proces debugowania
Sedno procesu debugowania składa się z czterech kroków:
Reprodukcja: Znajdź sposób na niezawodne i wygodne odtworzenie problemu na żądanie.
Diagnoza: konstruuj hipotezy i testuj je, przeprowadzając eksperymenty, aż będziesz mieć pewność, że
zidentyfikowałeś przyczynę błędu.
Napraw: zaprojektuj i wdróż zmiany, które rozwiążą problem, unikaj wprowadzania regresji i utrzymuj
lub poprawiaj ogólną jakość oprogramowania.
Refleksja: Wyciągnij wnioski z błędu. Gdzie coś poszło nie tak? Czy istnieją inne przykłady tego samego
problemu, które również wymagają naprawy? Co możesz zrobić, aby ten sam problem się nie
powtórzył?
Debugowanie to proces iteracyjny
Ogólnie rzecz biorąc, te kroki następują jeden po drugim, ale nie jest to ścisła metoda „wodospadowa”.
Chociaż z pewnością nie chcesz zaczynać od diagnozy, dopóki nie uzyskasz reprodukcji lub
zaprojektujesz poprawkę, zanim zrozumiesz problem, jest to proces iteracyjny. Wnioski wyciągnięte
podczas diagnozy mogą sugerować sposoby poprawy reprodukcji, a te wyciągnięte podczas wdrażania
poprawki mogą spowodować ponowne rozważenie diagnozy. Omówimy każdy z tych kroków bardziej
szczegółowo w kolejnych częściach. Przedtem jednak jest kilka wstępnych rzeczy, które należy usunąć
z drogi.
Najpierw rzeczy pierwsze
Choć może to być kuszące, warto poświęcić trochę czasu, zanim to zrobimy, aby upewnić się, że
najpierw mamy wszystkie nasze kaczki z rzędu.
Czy wiesz, czego szukasz?
Co się dzieje, a co powinno?
Zanim zaczniesz próbować odtworzyć problem lub postawić hipotezę o jego przyczynie, musisz
dokładnie wiedzieć, co się dzieje. I co równie ważne, musisz wiedzieć, co powinno się wydarzyć. Jeśli
pracujesz z formalnym raportem o błędzie, powinien on już zawierać wszystkie potrzebne informacje.
Poświęć trochę czasu na uważne przeczytanie go, aby upewnić się, że go rozumiesz. Jeśli nie masz
oficjalnego zgłoszenia błędu (być może pracujesz nad błędem, na który natknąłeś się lub został
zgłoszony podczas rozmowy na temat dystrybutora wody), to jeszcze ważniejsze jest zatrzymanie się i
upewnienie się, że naprawdę może zobaczyć pełny obraz, zanim ruszy do przodu. Pamiętaj, że raporty
o błędach są nie mniej omylne niż jakikolwiek inny dokument. Tylko dlatego, że raport o błędzie mówi,
że powinno się to zdarzyć zamiast tego, czy to naprawdę zgadza się ze specyfikacją oprogramowania?
Jeśli nie jest od razu oczywiste, jakie powinno być zachowanie, nie wprowadzaj żadnych zmian, dopóki

nie dotrzesz do sedna - zmiana prawidłowego zachowania na nieprawidłowe tylko dlatego, że raport o
błędzie tak mówi, nie będzie pomocna.
Raporty o błędach walki
Kiedyś pracowałem nad bardzo prostym błędem - raport był generowany bez uwzględniania czasu
letniego (DST) i dlatego był niepoprawny, gdy zmieniały się zegary. Wdrożyłem ładną szybką poprawkę
i przeszedłem do następnego problemu.
Nieco później jednak zgłoszono kolejny błąd mówiący, że nasz księgowy nie może zbilansować ksiąg.
Liczby wygenerowane przez raport nie zgadzały się z fakturami, które otrzymywaliśmy od naszych
dostawców. Rzeczywiście okazało się, że te faktury nie uwzględniały czasu letniego, co wyjaśnia
rozbieżność. Trochę kopania historycznego pokazało, że odkryliśmy to już rok temu, w którym to
momencie rozwiązaliśmy problem, celowo ignorując DST. Oczywiście problem nie polegał na tym, że
oprogramowanie nie robiło tego, czego oczekiwaliśmy zrobić, ale nie wiedzieliśmy, co chcemy, aby
zrobiło to oprogramowanie. Ponieważ raport był używany w różnych kontekstach, w niektórych
przypadkach należy brać pod uwagę czas letni, a w innych nie. Poprawnym rozwiązaniem było dodanie
opcji do raportu, aby użytkownik mógł dokonać wyboru.
Jeden problem na raz
Czasami kuszące jest, aby w obliczu kilku problemów pracować nad nimi równolegle. Jest to szczególnie
ważne, jeśli wszystkie błędy znajdują się w tym samym ogólnym obszarze. Nie poddawaj się tej pokusie.
Debugowanie jest wystarczająco trudne bez niepotrzebnego „zamulania wód”. Jakkolwiek jesteś
ostrożny, istnieje duża szansa, że eksperymenty, które przeprowadzasz w celu wyśledzenia jednego
błędu, będą w jakiś sposób kolidować z drugim. To sprawia, że trudno jest dojść do jasnego zrozumienia
tego, co się dzieje. Ponadto, kiedy w końcu przyjdziesz zaewidencjonować swoją poprawkę, chcesz
trzymać się jednego zaewidencjonowania na logiczną zmianę. Jest to bardzo trudne do osiągnięcia,
jeśli pracujesz nad kilkoma błędami jednocześnie. Czasami okaże się, że to, co uważałeś za jeden błąd,
okazuje się mieć więcej niż jedną podstawową przyczynę. Zwykle staje się to oczywiste, gdy znajdujesz
się w strefie zmierzchu - dzieją się dziwne rzeczy, które wydają się nie mieć oczywistego wyjaśnienia.
Sprawdź najpierw proste rzeczy
Większość błędów jest spowodowana prostymi przeoczeniami. Tak, od czasu do czasu napotkasz coś
bardzo subtelnego, ale nie przeocz prostych rzeczy. Z jakiegoś powodu my, programiści, wydajemy się
cierpieć z powodu poczucia, że wszystko musimy robić sami. Jest to najbardziej widoczne w syndromie
„Nie wynaleziono tutaj”, w którym sami wdrażamy coś, gdy doskonale dobre rozwiązanie istnieje już
gdzie indziej. Debugujący odpowiednik tego błędu polega na założeniu, że musisz osobiście debugować
każdy napotkany problem. Zapytanie innych członków zespołu, czy widzieli już coś podobnego, jest
bardzo tanie, a jednocześnie może skrócić ogromną ilość zmarnowanego wysiłku. Jest to szczególnie
ważne, jeśli pracujesz w obszarze, którego nie znasz.
Zamieszanie wywrotowe
W tym tygodniu jeden z moich nowych chłopaków miał szczególny problem z eksportem svn.
Paskudny, ta sama wersja SVN na serwerze i jego stacji roboczej, inne zachowanie, dużo cichego
wyrywania włosów. Więc w końcu się załamał. Zapytał mnie, czy są jakieś problemy z tym konkretnym
poleceniem i dał mi wiersz poleceń wytnij i wklej do SVN. – Tak – mówię. W bibliotekach Apache jest
błąd, który błędnie obsługuje ../../.. w ścieżce. Dwie sekundy później potwierdzamy, że rzeczywiście
jest to problem, a w ciągu kilku minut potwierdziliśmy, że serwer ma inną wersję biblioteki DLL
środowiska wykonawczego Apache. Oczywiście, wiele miesięcy wcześniej miało miejsce również wiele

wyrywania włosów, gdy po raz pierwszy wykryto ten błąd. Tak więc komunikacja jest zawsze ważnanie tylko w dziwny, subtelny, naukowy, trudny do opisania sposób, ale w stary dobry sposób „wstania
i pytania, czy ktoś to widział wcześniej”.
Działanie
• Upewnij się, że wykonałeś następujące czynności:
- Dowiedz się, dlaczego oprogramowanie zachowuje się nieoczekiwanie.
- Napraw problem.
- Unikaj łamania czegokolwiek innego.
- Utrzymaj lub popraw ogólną jakość.
- Upewnij się, że ten sam problem nie występuje w innym miejscu i nie może wystąpić ponownie.
• Wykorzystaj zdolność oprogramowania do pokazania Ci, co się dzieje.
• Pracuj tylko nad jednym problemem na raz.
• Upewnij się, że wiesz dokładnie, czego szukasz:
- Co się dzieje?
- Co powinno się dziać?
• Najpierw sprawdź proste rzeczy.

Reprodukcja
Jak widzieliśmy w poprzedniej części, empiryczne podejście do debugowania wykorzystuje wyjątkową
zdolność oprogramowania do pokazania, co się dzieje. Kluczem, który uwalnia ten potencjał, jest
znalezienie sposobu na odtworzenie problemu.
Tu omówimy:
• Dlaczego znalezienie reprodukcji jest tak ważne
• Jak sprawować niezbędną kontrolę nad oprogramowaniem, aby je znaleźć?
• Co zapewnia dobrą reprodukcję i jak można zbliżyć się do tego ideału poprzez iteracyjne
udoskonalanie
Najpierw odtwórz, a później zadawaj pytania
Dlaczego odtworzenie problemu jest tak ważne? Bo jeśli nie możesz, postęp jest prawie niemożliwy.
Konkretnie:
• Proces empiryczny opiera się na naszej zdolności obserwowania działania oprogramowania w
obecności błędu. Jeśli nie uda nam się w pierwszej kolejności zmusić oprogramowania do złego
zachowania, to ta, najpotężniejsza broń w naszej zbrojowni, jest stracona.
• Nawet jeśli w jakiś sposób uda Ci się wymyślić teorię, dlaczego oprogramowanie może źle się
zachowywać, jak zamierzasz to udowodnić, jeśli nie potrafisz odtworzyć problemu?

• Jeśli uważasz, że zaimplementowałeś poprawkę, jak zamierzasz zademonstrować, że naprawdę
naprawia ona problem?
Odtworzenie problemu ma nie tylko kluczowe znaczenie, ale także to, że jest to pierwsza rzecz, którą
robisz. Jeśli zaczniesz modyfikować kod źródłowy, zanim zdołasz odtworzyć problem, wprowadzone
zmiany mogą go zamaskować lub wprowadzić inny problem. Jak więc dokładnie podchodzisz do tego
kluczowego etapu debugowania?
Zacznij od oczywistego
Pierwszą rzeczą do wypróbowania jest po prostu wykonanie kroków opisanych (lub sugerowanych) w
zgłoszeniu błędu. Odnosi się to nawet do jednowierszowego raportu o błędzie. Widziałem
programistów odrzucających (jako „potrzebuje więcej informacji”) raport o błędzie, taki jak „Awaria
podczas anulowania okna dialogowego zmiany hasła”, nawet nie próbując go odtworzyć. Wszyscy
byliśmy sfrustrowani raportami o błędach, które nie zawierają istotnych informacji, ale niektóre błędy
po prostu nie zależą od używanego systemu operacyjnego, bieżącej konfiguracji oprogramowania,
tego, co jeszcze robiłeś w tym czasie, lub jakichkolwiek innych informacji wzorcowych, które zawiera
Twój szablon raportu o błędzie. Spróbuj otworzyć okno dialogowe zmiany hasła, a następnie nacisnąć
przycisk Anuluj – istnieje szansa, że oprogramowanie ulegnie awarii i będziesz mógł rozpocząć
diagnostykę bez zawracania sobie głowy użytkownikiem w celu uzyskania dalszych informacji. A nawet
jeśli tak się nie stanie, to nie jest tak, że zmarnowałeś dużo czasu. Jeśli to uproszczone podejście nie
przyniesie rezultatów, natura błędu dostarczy ci dobrych wskazówek, co dalej spróbować.
Celowanie w Twój wysiłek
Udana reprodukcja polega na kontroli. Jeśli kontrolujesz wszystkie istotne zmienne, odtworzysz swój
problem. Sztuczka polega oczywiście na określeniu, które zmienne są istotne dla danego błędu,
odkryciu, na co należy je ustawić, i znalezieniu sposobu, aby to zrobić. Twoja sytuacja jako programisty
różni się od sytuacji użytkowników. Pracujesz z najnowszym kodem źródłowym, podczas gdy
prawdopodobnie korzystasz z czegoś skompilowanego kilka tygodni, miesięcy, a nawet lat temu. Twoja
konfiguracja będzie inna, podobnie jak środowisko sieciowe, używane urządzenia peryferyjne i tak
dalej. Jedna lub więcej z tych różnic jest tym, co powstrzymuje błąd przed powielaniem się, dlatego
Twoim pierwszym zadaniem jest zidentyfikowanie i wyeliminowanie tych różnic. Ogromna liczba rzeczy
może potencjalnie wpłynąć na zachowanie Twojego oprogramowania. W większości przypadków
niewiele z nich będzie miało znaczenie. Skąd wiesz, na czym najpierw się skoncentrować? Rzeczy, które
musisz kontrolować, dzielą się na trzy obszary:
Samo oprogramowanie:
Jeśli błąd występuje w obszarze, który ostatnio się zmienił, dobrym pierwszym krokiem jest upewnienie
się, że korzystasz z tej samej wersji oprogramowania, na którą został zgłoszony.
Środowisko, w którym działa:
Jeśli w grę wchodzi interakcja z systemem zewnętrznym (jakiś konkretny sprzęt lub zdalny serwer),
prawdopodobnie chcesz się upewnić, że używasz tego samego.
Dane wejściowe, które mu dostarczasz:
Jeśli błąd dotyczy obszaru, który zachowuje się bardzo różnie w zależności od konfiguracji
oprogramowania, zacznij od zreplikowania konfiguracji użytkownika.
Kontrolowanie oprogramowania

Jeśli nie możesz natychmiast odtworzyć błędu za pomocą najnowszego kodu źródłowego, zamiast
dowolnej wersji używanej przez użytkownika, możliwe, że dzieje się tak dlatego, że został już
naprawiony. Nie możesz jednak tego założyć – jest tak samo możliwe, że błąd nadal istnieje, ale w nieco
innej formie. Możesz być pewien dopiero po zakończeniu diagnozy, która zaczyna się od znalezienia
reprodukcji. Po prostu kompilacja z tego samego źródła nie gwarantuje, że będziesz uruchamiał ten
sam kod obiektowy. Należy również upewnić się, że używasz tego samego kompilatora,
skonfigurowanego w ten sam sposób, tego samego środowiska wykonawczego, bibliotek i dowolnego
kodu innej firmy, który jest zintegrowany z oprogramowaniem. Oczywiście korzystanie z tych samych
narzędzi nigdzie nie prowadzi, jeśli nie używasz ich dokładnie we właściwej kolejności i z taką samą
konfiguracją, z jaką oprogramowanie zostało pierwotnie zbudowane. Najlepszym sposobem, aby to
zrobić, jest stworzenie zautomatyzowanego procesu kompilacji
Kontrolowanie środowiska
To, co stanowi środowisko Twojego oprogramowania, zależy od rodzaju oprogramowania. W
przypadku tradycyjnego oprogramowania komputerowego prawdopodobnie najbardziej odpowiedni
jest system operacyjny. W przypadku oprogramowania internetowego jest to przeglądarka. W
przypadku oprogramowania sieciowego jest to inne oprogramowanie, z którym się komunikujesz, a w
przypadku kodu wbudowanego jest to sprzęt, z którym się komunikujesz. Pomimo tych różnic, we
wszystkich przypadkach kluczem jest najpierw wiedzieć, w jakim środowisku pojawia się błąd.
Potrzebujesz wygodnego dostępu do wszystkich możliwych środowisk, aby móc testować w tym, które
jest istotne. Niektórzy z nas mają szczęście pracować w środowisku programistycznym, które jest takie
samo (lub wystarczająco podobne) do środowiska produkcyjnego. Oznacza to, że prawdopodobnie
możemy łatwo odtworzyć problemy na naszej maszynie deweloperskiej (i odwrotnie, jeśli wszystko
działa na naszej maszynie deweloperskiej, możemy być prawie pewni, że zadziała po wdrożeniu). Ale
jeśli celujesz w wiele platform, piszesz oprogramowanie wbudowane lub programujesz na laptopie, ale
hosting na serwerze, będziesz musiał znaleźć sposób na replikację środowiska produkcyjnego.
Reprodukowanie różnych środowisk było kiedyś logistycznym koszmarem - nie było niczym
niezwykłym, że domy programistyczne miały całe pomieszczenia wypełnione od podłogi do sufitu
różnymi markami i modelami komputerów, aby każdy wariant sprzętu i systemu operacyjnego był
dostępny. Dwie rzeczy niezmiernie pomogły w tej kwestii. Pierwszym z nich jest abstrakcja sprzętowa
- dni, w których karta graficzna w komputerze może znacząco wpłynąć na zachowanie
oprogramowania, na szczęście już dawno minęły. Drugi to maszyny wirtualne — teraz możliwe jest
jednoczesne uruchamianie wielu różnych systemów operacyjnych i konfiguracji na jednym
komputerze, przy bardzo niewielkim wysiłku. Jest to oczywiste, jeśli pracujesz na oprogramowaniu
wieloplatformowym, ale może być również pomocne w wielu innych okolicznościach. Jeśli na przykład
piszesz oprogramowanie internetowe, prawdopodobnie będziesz musiał obsługiwać szeroką gamę
różnych przeglądarek i prawdopodobnie kilka różnych wersji każdej z nich. Najłatwiejszym sposobem
na osiągnięcie tego (szczególnie biorąc pod uwagę trudności związane z instalowaniem wielu wersji
niektórych przeglądarek w jednym systemie) może być udostępnienie kilku różnych maszyn
wirtualnych, z których każda jest skonfigurowana z inną kombinacją systemu operacyjnego i
przeglądarki. Innym przykładem jest pisanie oprogramowania, które działa jednocześnie na wielu
różnych komputerach - może Twoje oprogramowanie jest wdrażane w klastrze kilku maszyn? Jeśli tak,
możesz utworzyć „wirtualne centrum danych” na jednej maszynie deweloperskiej, uruchamiając
równolegle kilka maszyn wirtualnych. Na koniec pamiętaj, że środowisko to wszystko, co może wpłynąć
na zachowanie Twojego oprogramowania. Czasami, jak pokazuje poniższa historia, może to
obejmować kilku mało prawdopodobnych podejrzanych.
Środowisko oprogramowania to wszystko, co może wpłynąć na jego zachowanie.

To wróżki!
Dawid pracował nad sterownikiem urządzenia do drukarki. Po kilku tygodniach pracy uznał, że jest
gotowy i przekazał go naszym testerom na górze. Bardzo szybko znaleźli sporadyczny błąd, w którym
na wyjściu pojawiły się fałszywe poziome linie. Próbował tak bardzo, jak tylko mógł, ale Dawid nie mógł
odtworzyć problemu. Drukował strona po stronie, bez żadnej porażki. Zaczęliśmy szukać różnic między
środowiskiem testowym i programistycznym, ale nic, co próbowaliśmy, nie zadziałało. Obejmowało to
wysłanie całego systemu testowego na dół. Wybraliśmy system, który odtworzył problem i znieśliśmy
go po schodach — po czym zachowywał się doskonale. W tym momencie Dawid zasugerował, że błąd
został spowodowany przez klan chochlików, które mieszkały na górze i czerpały radość z ingerowania
we wnętrzności drukarki. Jego teoria okazała się zaskakująco bliska prawdy. Nasze biuro było bardzo
ładnym, starym, okazałym domem pośrodku wsi Cambridgeshire. To było cudowne miejsce do pracy,
ale miało też swoje wady. Jednym z tych minusów było to, że okablowanie, choć nie tak stare jak
budynek, było starsze niż większość pracujących w nim ludzi. Okazuje się, że moc na górze nie była zbyt
dobrze uwarunkowana, a te losowe fluktuacje wystarczyły, aby spowodować różnice w czasie z
obserwowanymi wynikami.
Wejścia sterujące Input
Dane wejściowe oprogramowania mogą być plikami na dysku, sekwencjami operacji interfejsu
użytkownika lub odpowiedziami z serwerów lub sprzętu innych firm. Niezależnie od tego, jaką formę
przyjmą, kluczem jest najpierw ich zidentyfikowanie, abyś mógł je dokładnie odtworzyć. Jeśli masz
szczęście, odpowiednie dane wejściowe zostaną określone w raporcie o błędzie, ale nie zawsze tak jest.
Może być dla Ciebie oczywiste, że raport o błędzie musi wyliczyć każdy zaangażowany krok, ale Twoi
klienci raczej nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważne jest to robienie. Lub mogą pozwolić, aby ich
uprzedzenia dotyczące tego, jak działa oprogramowanie (które może mieć bardzo niewielkie
podobieństwo do tego, co naprawdę dzieje się pod maską), pokolorują swój opis. Nawet jeśli
użytkownik sumiennie zgłaszał wszystko, co zrobił, to i tak może to nie wystarczyć. Często ważne
szczegóły po prostu nie są oczywiste lub nawet dostępne dla użytkownika końcowego. Błąd może na
przykład zależeć od subtelności czasu lub otrzymania pewnych danych wejściowych z systemu innej
firmy za kulisami. Jeśli nie masz wszystkich potrzebnych informacji, masz dwie możliwości. Możesz albo
wywnioskować, jakie mogą być dane wejściowe, albo je nagrać. Wnioskowanie danych wejściowych
Punktem wyjścia do wnioskowania właściwych danych wejściowych w celu odtworzenia problemu jest
założenie, że problem naprawdę istnieje, a następnie inżynieria wsteczna niezbędnych warunków,
które doprowadzą do takiego zachowania.
Pracuj wstecz
Często wiemy, co się stało, ale nie jest oczywiste, dlaczego tak się stało. Na przykład wyobraź sobie, że
mamy raport o błędzie, który określa, że aplikacja uległa awarii z pustą dereferencją. Wiemy, w którym
wierszu kodu źródłowego wystąpiło wyłudzenie wartości NULL z komunikatu o błędzie, ale nie wiemy,
jaka sekwencja działań doprowadziła do tego punktu. To, co możemy zrobić, to pracować wstecz.
Możemy wywnioskować, że jeśli zmienna a jest tam null, to musi to oznaczać, że nieistniejący
identyfikator elementu został przekazany do metody b(), co z kolei oznacza, że akcja c musiała zostać
wywołana z określonym rodzajem danych wejściowych. . . .
Jeśli masz szczęście, tego rodzaju logika doprowadzi bezpośrednio do reprodukcji.
Nawet jeśli nie jest to całkowicie rozstrzygające, nadal może dostarczyć wskazówek, które można
wykorzystać wraz z dodatkowymi dowodami w celu wyeliminowania możliwości.

Poznaj krajobraz
Nawet jeśli sekwencja danych wejściowych w zgłoszeniu błędu nie odtwarza problemu, istnieje duża
szansa, że coś im bliskiego to zrobi. Być może brakuje jakiegoś ważnego kroku lub powiedzieli, że
kliknęli ten przycisk, podczas gdy w rzeczywistości był to ten. W takim przypadku możesz znaleźć
właściwą sekwencję, badając te, które są podobne do tych, które zostały zgłoszone. Wiele technik,
które znasz z testowania, dobrze ci się przyda, w szczególności analiza wartości granicznych i pokrycie
gałęzi:
Analiza wartości granicznych
Doświadczenie pokazuje, że granice między zakresami wejściowymi są tam, gdzie najprawdopodobniej
pojawią się błędy. Jeśli twoje oprogramowanie powinno zrobić jedną rzecz, gdy otrzyma liczbę do 10,
a drugą, gdy otrzyma 11 lub więcej, istnieje duża szansa, że podanie mu 10 lub 11 spowoduje
wyświetlenie błędów. Innymi powszechnymi warunkami brzegowymi są dane wejściowe o zerowej
długości lub punkt, w którym coś zmienia się z dodatniego na ujemny.
Pokrycie rozgałęzień
Pokrycie rozgałęzień jest białoskrzynkowym odpowiednikiem analizy wartości brzegowych (technika
czarnoskrzynkowa). Jeśli nie możesz odtworzyć problemu z określoną sekwencją danych wejściowych,
spróbuj utworzyć dane wejściowe, które wykonują różne gałęzie kodu w tym samym obszarze.
Skuteczna identyfikacja sekwencji wejściowych, które odtwarzają problem, może wymagać zmiany
mentalnych narzędzi — nie próbujesz udowodnić, że system Pracuje; próbujesz udowodnić, że jest
zepsuty.
Są inne kierunki?
W The Pragmatic Programmer Andy Hunt opowiada historię kolegi, który zmagał się z odtworzeniem
problemu w aplikacji graficznej. Zgłoszenie błędu mówiło, że oprogramowanie ulegało awarii za
każdym razem, gdy rysowano pociągnięcie konkretnym pędzlem, ale upierał się, że wszystko działa
dobrze. Po kilku dniach i nerwach w końcu zorientowali się, że za każdym razem, gdy „testował” pędzel,
zawsze rysował pociągnięcie od lewego dolnego do prawego górnego rogu (innymi słowy, zwiększając
współrzędne x i y). Gdy tylko spróbował pociągnięcia w innym kierunku, aplikacja na zawołanie źle się
zachowywała
Warunki błędu wymuszenia
Skupienie się na „szczęśliwej ścieżce” podczas pisania kodu leży w ludzkiej naturze. Mamy na myśli
konkretny cel i zwykle koncentrujemy się na jego osiągnięciu, nie martwiąc się o wszystkie sposoby, w
jakie po drodze coś może pójść nie tak. Połącz to z faktem, że testowanie warunków błędów może być
trudne, a w rezultacie warunki błędów mogą być bogatym źródłem błędów. Próbując odtworzyć
problem, zastanów się, czy istnieje jakiś stan błędu, który może pojawić się gdzieś w trakcie procesu, i
wyjaśnij, dlaczego wystąpił problem. Następnie zastanów się, w jaki sposób możesz zmusić ten
warunek błędu do zamanifestowania się lub zasymulować go i zobacz, czy daje to twoją reprodukcję.
Wprowadź losowość
Jednym ze sposobów zbadania szeregu różnych danych wejściowych jest wprowadzenie do równania
pewnej losowej zmienności. Jeśli szukasz błędu, który wydaje się zależeć od dokładnych szczegółów
dotyczących czasu, wprowadzenie losowych zmian w tym czasie prawdopodobnie zwiększy na przykład
szanse na zamanifestowanie się błędu. Testowanie fuzz polega na dostarczaniu do programu losowych

danych (fuzz), a fuzzer automatyzuje proces. Fuzzery tworzą dane fuzz poprzez generowanie lub
mutację:
Generacja: fuzzery generacyjne budują dane wejściowe w oparciu o model danych, od podstaw lub
łącząc istniejące dane w interesujący sposób. Ten model danych koduje zrozumienie testowanego
oprogramowania w celu zwiększenia szansy na wykrycie problemów.
Mutacja: Mutujące fuzzery zaczynają się od znanego dobrego szablonu, który jest następnie
modyfikowany zgodnie z zestawem reguł. Ponownie, reguły te są skonstruowane w taki sposób, aby
zwiększyć szansę na wykrycie problemów przez wynikowe dane wejściowe.
Kluczową cechą wszystkich fuzzerów jest to, że mogą odtworzyć dowolny z generowanych przez siebie
danych wejściowych, dzięki czemu jeśli problem wyjdzie na jaw, można go rozwiązać i być powielane
do woli. Przechodząc przez proces wnioskowania danych wejściowych niezbędnych do odtworzenia
problemu, pamiętaj, że musisz zweryfikować swoje wnioski z raportem o błędzie. Tylko dlatego, że
znalazłeś sposób na złe zachowanie oprogramowania, nie oznacza to, że znalazłeś ten, do którego
odnosi się raport o błędzie (chociaż wyraźnie znalazłeś błąd, który powinieneś naprawić).
Wejścia do nagrywania
Alternatywą dla próby wywnioskowania odpowiednich danych wejściowych w celu odtworzenia
problemu jest ich bezpośrednie rejestrowanie poprzez rejestrowanie. Jeśli oprogramowanie ma już
wbudowane logowanie, może to być po prostu przypadek poproszenia użytkownika o włączenie go i
przesłanie wyników. Alternatywnie może być konieczne przesłanie im niestandardowej kompilacji
oprogramowania lub innego rozwiązania do rejestrowania (takiego jak podkładka debugująca lub
serwer proxy). Niezależnie od tego, z którego rozwiązania zdecydujesz się skorzystać, zobaczenie, co
naprawdę robi użytkownik, może być na wagę złota.
Logowanie
Na najprostszym poziomie przechwytywanie rejestrowania jest po prostu kwestią strategicznego
umieszczania wywołań System.out.println() lub podobnych w całym kodzie. I rzeczywiście to
uproszczone podejście może być wszystkim, czego potrzebujesz. Jeśli jednak wymagania dotyczące
rejestrowania są w ogóle złożone, należy rozważyć użycie jednej z wielu dostępnych struktur
rejestrowania. Platforma rejestrowania zapewnia wiele przydatnych funkcji za darmo:
•Możliwość włączenia lub wyłączenia logowania w określonych obszarach w zależności od potrzeb.
•Różne poziomy rejestrowania, umożliwiające precyzyjne dostrojenie ilości generowanego
rejestrowania. Być może podczas normalnej pracy nagrywasz tylko te sytuacje, w których
oprogramowanie napotka błąd krytyczny, lub tylko nagłówki co oprogramowanie jest do bez żadnych
szczegółów. Ale kiedy trzeba, można go zwiększyć, aby wygenerować więcej szczegółów, być może
nawet do tego stopnia, aby stworzyć szczegółowy ślad tego, które funkcje zostały wywołane, kiedy i z
jakimi parametrami.
•Komunikaty dziennika, które mogą być ozdobione przydatnymi informacjami, takimi jak poziom
dziennika lub moduł, z którym komunikat jest powiązany, a nawet dokładny numer wiersza pliku
źródłowego.
•Standardowe narzędzia ułatwiające analizę plików dziennika.
•Automatyczne rejestrowanie niektórych zdarzeń, takich jak nieobsłużone wyjątki.

Jak w praktyce wygląda korzystanie z frameworka rejestrującego? Oto przykład klasy Java, która
korzysta ze struktury java.util.logging:
import java.util.logging.Logger;
public class Dispatcher {
(1) private static final Logger log = Logger.getLogger(Dispatcher.class.getName());
public static void dispatchLoop() {
while(true) {
try {
long start = System.currentTimeMillis();
Item item = WorkQueue.getNextItem();
(2) log.fine("Processing item: " + item);
item.process();
long timeInMillis = System.currentTimeMillis() - start;
(3) log.info("Processing " + item + " took " + timeInMillis + "ms" );
} catch(Exception e) {
(4) log.severe("Unhandled exception: " + e);
}
}
}
}
W (1) tworzymy instancję Loggera, przekazując jej nazwę naszej klasy. Nie tylko automatycznie
adnotuje to nasze komunikaty dziennika z nazwą klasy, ale także umożliwia nam kontrolowanie
komunikatów generowanych tutaj niezależnie od innych rejestrów w innym miejscu. A następnie w
(2), (3) i (4) generujemy komunikaty na różnych poziomach dziennika (odpowiednio FINE, INFO i
SEVERE). Które z nich są faktycznie wyprowadzane, będzie zależeć od tego, jak mamy skonfigurowane
rzeczy - być może normalnie wyświetlamy tylko komunikaty na poziomie OSTRZEŻENIE i wyższym, ale
kiedy próbujemy debugować problem, zmniejszamy ten poziom do NAJLEPSZY? Chociaż omawialiśmy
rejestrowanie w kontekście dokładnej identyfikacji danych wejściowych używanych do odtworzenia
problemu, może ono być pomocne w wielu innych okolicznościach, jak pokazuje poniższa historia.
Jan pyta. . .
Czy powinienem zostawić moje logowanie w kodzie?
Niektóre tematy z pewnością wywołają spory wśród programistów, a jednym z nich jest logowanie.
Jeśli dodałeś logowanie do kodu, aby pomóc w śledzeniu problemu, kuszące jest pozostawienie tej
instrumentacji na miejscu, aby móc szybko znaleźć problem, jeśli się powtórzy. Jest to szczególnie
ważne, jeśli używasz struktury rejestrowania, która umożliwia łatwe włączanie i wyłączanie. Czego nie
lubić? Dlaczego więc kontrowersje? Krytycy powiedzą ci, co następuje:

• Logowanie zaciemnia kod, utrudniając dostrzeżenie drewna dla drzew.
• Rejestrowanie może mieć te same problemy, co komentarze — w miarę rozwoju kodu często
rejestrowanie nie jest aktualizowane w celu dopasowania, co oznacza, że nie można ufać temu, co
mówi, co czyni go gorszym niż bezużytecznym.
• Bez względu na to, ile logów dodasz, nigdy tego nie potrzebujesz. Następnym razem, gdy odkryjesz,
że debugujesz w tym obszarze, będziesz musiał po prostu dodać więcej, a jeśli zostawisz to w kodzie,
gdy skończysz, po prostu zaostrzysz dwa pierwsze problemy.
Jak w przypadku większości sporów tego rodzaju, odpowiedzią jest bycie pragmatycznym. Logowanie
jest użytecznym narzędziem, ale może być nadużywane. Rozważ wdrożenie stałego rejestrowania, jeśli
uważasz, że przyniesie to wartość dodaną, ale bądź zdyscyplinowany, jak to zrobić. Upewnij się, że
Twoje logowanie jest aktualne i zgodne z kodem oraz że nie dodajesz go dla niego samego. Z reguły
najbardziej przydatne jest rejestrowanie na najwyższym (strategicznym) poziomie — zapis tego, co się
stało, na przykład dziennik dostępu generowany przez serwer HTTP. Logowanie na niższym poziomie,
bardziej taktyczne może mieć wątpliwą wartość długoterminową, więc upewnij się, że wiesz, co ci daje,
zanim zdecydujesz się je dodać. Jeśli zauważysz, że logowanie przeszkadza, ale nie chcesz stracić jego
korzyści, możesz przyjrzeć się programowaniu aspektowemu, które może dać ci sposób na oddzielenie
go od głównej części kodu.
Tykająca bomba czasu
Podczas gdy pisałem, doświadczyliśmy awarii sprzętu w klastrze serwerów obsługującym jedną z
naszych aplikacji - system SAN nagle oznaczył wszystkie swoje dyski jako złe. Byliśmy prawie pewni, że
problem nie polegał na tym, że wszystkie dyski jednocześnie uległy awarii, więc wyraźnie był problem
z samym systemem SAN. Na szczęście system, o którym mowa, prowadził dziennik, którego dostawca
mógł użyć do zidentyfikowania okna czasowego, które pojawiało się raz na 49,7 dni. W ciągu trzech dni
od awarii zdiagnozowali problem i wdrożyli poprawkę. Bez wycinki, wszystko, co musieliby przejść, to
tajemnicza porażka. Musieliby poświęcić dużo czasu na jego odtworzenie (co najmniej 49 dni do
ponownego otwarcia okna i prawdopodobnie dłużej, bo nie było gwarancji, że tak się stanie nawet
wtedy). Przechwytując kluczowe szczegóły danych wejściowych odbieranych przez system i jego stan
wewnętrzny, byli w stanie skrócić cały proces oraz wdrożyć i zainstalować poprawkę na długo przed
tym, zanim nasz system stał się podatny na ataki po raz drugi.
Rejestrowanie zewnętrzne
Dodanie logowania bezpośrednio do oprogramowania nie jest jedynym wyborem. Możesz także
uzyskać wiele przydatnych informacji spoza oprogramowania, przechwytując ruch między nim a innymi
miejscami. Jeśli na przykład oprogramowanie komunikuje się z innym systemem przez sieć, na
następnej stronie można wstawić serwer proxy między dwa systemy. Jeśli serwer proxy nie istnieje dla
używanego protokołu lub nie możesz znaleźć sposobu na skonfigurowanie rzeczy, aby serwer proxy
mógł przechwytywać ruch, możesz rozważyć użycie analizatora sieci do przechwytywania całego ruchu
sieciowego. nie ogranicza się do komunikacji sieciowej. Jeśli Twoje oprogramowanie komunikuje się z
biblioteką innej firmy za pośrednictwem interfejsu API, możesz być w stanie przechwycić tę
komunikację, tworząc podkładkę, która znajduje się między oprogramowaniem a biblioteką. Podkładka
łączy się z biblioteką i eksportuje identyczny interfejs API, przekazując wszystkie wywołania dosłownie
podczas logowania. Może się również okazać, że systemy, z którymi integrujesz, już zapewniają
wystarczające wsparcie w tym obszarze. Jeśli na przykład piszesz aplikację internetową, Twój serwer
aplikacji prawie na pewno już zaimplementuje szczegółowe i kompleksowe rejestrowanie.

Obciążenie i stres
Niektóre błędy pojawiają się tylko wtedy, gdy oprogramowanie jest pod pewnym obciążeniem. Może
to wynikać z tego, co samo oprogramowanie musi zrobić (na przykład obsługiwać dużą liczbę
jednoczesnych żądań lub szczególnie duże zbiory danych). Lub może to być spowodowane czymś w
środowisku (wysoki poziom ogólnego ruchu w sieci, powiedzmy, lub ograniczona ilość wolnej pamięci).
Z oczywistych powodów odtworzenie tego rodzaju obciążenia w celu debugowania takiego problemu
może być trudne — niewielu z nas ma działy testowe z tysiącami osób w stanie gotowości, które mogą
replikować okresy intensywnego użytkowania. Narzędzie do testowania obciążenia wykonuje skrypt,
który symuluje mniej lub bardziej realistyczny wzorzec użycia. Można go skonfigurować tak, aby
tworzył tyle równoczesnych sesji (prawdopodobnie działających na wielu komputerach klienckich, jeśli
jeden klient nie wystarczy), ile potrzeba do replikacji dowolnego poziomu obciążenia. Problem z
narzędziami do testowania obciążenia polega zwykle na znalezieniu sposobu na powielenie
realistycznego obciążenia. Łatwo jest utworzyć dużą liczbę prostych interakcji, ale może to nie
generować obciążenia, które jest wystarczająco realistyczne, aby replikować problem, który próbujesz
debugować. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest użycie rejestrowania do
rejestrowania rzeczywistego użycia, a następnie użycie narzędzia do testowania obciążenia, aby je
odtworzyć. Narzędzia do testowania warunków skrajnych są podobne, z tym wyjątkiem, że generują
obciążenie pośrednio. Możesz użyć jednego do przydzielenia i zwolnienia dużej ilości pamięci, gdy
oprogramowanie jest uruchomione, na przykład, lub do wykorzystania dużej ilości czasu procesora.
Jednokrotne odtworzenie problemu jest ważną przeszkodą — teraz nie ma wątpliwości, że ścigasz
prawdziwy błąd i zrobiłeś znaczący krok na drodze do diagnozy. Istnieją jednak pomocne i mniej
pomocne sposoby na odtworzenie błędu. W następnej sekcji przyjrzymy się, jak udoskonalić
reprodukcję i sprawić, by była jak najbardziej efektywna.
Udoskonalanie reprodukcji
Każdy sposób na odtworzenie problemu jest lepszy niż żaden. Ale dążysz do reprodukcji, która jest
zarówno niezawodna, jak i wygodna. Będziesz musiał używać go wielokrotnie podczas diagnozy, więc
musisz być w stanie zrobić to na żądanie i przy minimalnym wysiłku.
Minimalizowanie pętli sprzężenia zwrotnego
Przeprowadzając eksperymenty mające na celu wyśledzenie błędu, ważne jest, aby były one jak
najskuteczniejsze. Całkowicie niezawodna reprodukcja, której uruchomienie trwa dłużej niż godzinę
lub wymaga wykonania 50 różnych czynności we właściwej kolejności, nie jest wydajna. To, do czego
dążysz, to najkrótszy i najmniej podatny na błędy cykl edycja-kompilacja-wykonanie-produkcja, jaki
możesz stworzyć. Chcesz mieć możliwość szybkiego przeprowadzania wielu eksperymentów, aby jak
najdokładniej zrozumieć wszystkie aspekty problemu (i ostatecznie przetestować możliwe
rozwiązania).
Chcesz mieć możliwość szybkiego przeprowadzania wielu eksperymentów.
Podobnie jak w przypadku wielu innych obszarów tworzenia oprogramowania, chodzi o
zminimalizowanie pętli sprzężenia zwrotnego. Im krótsza pętla, tym bardziej aktualne i trafne
informacje zwrotne. W przypadku braku krótkiego cyklu istnieje realne niebezpieczeństwo, że pokusisz
się o wprowadzenie kilku zmian na raz – jak zobaczymy, gdy przejdziemy do dyskusji na temat diagnozy,
wiele jednoczesnych zmian prowadzi do różnego rodzaju problemów.
Tak proste, jak to możliwe
Dąż do minimalnej reprodukcji.

Jest mało prawdopodobne, że pierwsza reprodukcja, którą odkryjesz, będzie minimalna. Innymi słowy,
jest to prawdopodobnie bardziej skomplikowane, niż powinno być. Twoim pierwszym problemem jest
zatem ustalenie, które aspekty reprodukcji są niepotrzebne i można je odrzucić. Na przykład wyobraź
sobie, że Twoje oprogramowanie odczytuje pliki XML i ustaliłeś, że zawiesza się podczas odczytywania
konkretnego pliku zawierającego 100 tagów. Istnieje duża szansa, że nie musisz czytać całego pliku,
aby odtworzyć problem. Jeśli ulegnie awarii na jednym konkretnym tagu, być może potrzebujesz pliku
zawierającego tylko ten pojedynczy tag? Czy tylko kilka otaczających go tagów? To może nie być takie
proste - może być coś wcześniej w pliku, co ustawia właściwy kontekst lub znacznik, aby następnie
wywołać błąd. Niemniej jednak może się okazać, że duże fragmenty pliku można usunąć. Twoja intuicja
jest często dobrą wskazówką, które elementy reprodukcji można odrzucić. Rozumiesz swoje
oprogramowanie i wiesz, na które moduły mogą mieć wpływ dane dane wejściowe, a na które nie. Jeśli
jednak intuicja zawiedzie, mniej bezpośrednie podejście może być zaskakująco skuteczne. Wyobraź
sobie, że masz do czynienia z 100-wierszowym plikiem wejściowym i nie jest jasne, który wiersz pliku
wywołuje błąd. Spróbuj po prostu usunąć ostatnią połowę pliku i sprawdź, czy nadal odtwarza problem.
Jeśli tak, ograniczyłeś problem do pierwszej połowy. Jeśli nie, spróbuj usunąć pierwszą połowę; może
się okazać, że drugi nadal wywołuje błąd. Kilka iteracji tego i możesz szybko zredukować plik do kilku
wierszy. To samo podejście można zastosować do dowolnego rodzaju danych wejściowych (akcje
wykonywane za pośrednictwem interfejsu użytkownika, odpowiedzi ze sprzętu itd.). To podejście jest
jednym szczególnym przykładem chop binarnego, algorytmu wyszukiwania, który okazuje się bardzo
przydatny w wielu scenariuszach debugowania.
Automatyczne minimalizowanie danych wejściowych
Okazuje się, że minimalizację danych wejściowych wymaganych do odtworzenia błędu można
zautomatyzować. Andreas Zeller omawia jeden ze sposobów osiągnięcia tego (poprzez
zautomatyzowanie kodu binarnego) w Beautiful Code: Leading Programmers Explain How They Think.
Osobiście nigdy nie widziałem takiego podejścia stosowanego na wolności, ale jest to bardzo urocze.
A może wskazuje na żyzny obszar dla przyszłego wsparcia narzędziowego?
Młodzieńczy entuzjazm
Miałem szczęście, że mogłem spędzić letni staż w Microsoft w zespole kompilatorów i narzędzi.
Pracowałem nad debuggerem CodeView i przy okazji odkryłem błąd w niewydanej wówczas wersji
kompilatora C. Myśląc, że jestem sumienny i pomocny, wysłałem raport o błędzie, w którym zawarłem
kompletne, wstępnie przetworzone dane wyjściowe pliku źródłowego (kilka tysięcy wierszy do czasu
przetworzenia wszystkich dyrektyw #include). Mniej więcej tydzień później błąd został zamknięty jako
duplikat, z lapidarną wiadomością od programisty, który nad nim pracował, mówiąc, że po tym, jak
zmniejszył kilka tysięcy wierszy do podstawowych dziesięciu, był to oczywiście błąd duplikatu, który
został zgłoszony kilka tygodni wcześniej. Trochę więcej wysiłku z mojej strony, aby upewnić się, że mój
raport jest minimalny, pozwoliłby mi dostrzec duplikat i uratować koleżankę, mając mało wolnego
czasu, dużo pracy. Nie zniechęcaj się, jeśli nie możesz znaleźć sposobu na zminimalizowanie
reprodukcji. Czasami jest to naprawdę nieredukowalne, a innym razem, nawet jeśli można to uprościć,
zanim będziesz mógł to zrobić, musisz uzyskać pewien wgląd w problem. Jak omówimy później,
udoskonalenie reprodukcji nie jest jednorazową rzeczą, ale czymś, o czym należy pamiętać podczas
diagnozy.
Zminimalizuj wymagany czas
Niektóre błędy po prostu wymagają czasu, aby się odtworzyć - to nie jest to, co robisz tak często jak
długo to robisz. Przykładem może być aplikacja internetowa, która ulega awarii po obsłużeniu kilku
tysięcy żądań. Najczęściej ten rodzaj problemu okazuje się być wyciekiem zasobów o różnej

różnorodności (pamięci, uchwytów plików itp.). Jeśli podejrzewasz, że tak się dzieje, istnieje kilka
sposobów, które możesz podjąć, aby zrobić to wcześniej. Najwyraźniej możesz ograniczyć ilość
dowolnego zasobu, który się wyczerpuje, bezpośrednio lub modyfikując kod, aby przydzielić mu sporą
część podczas uruchamiania, aby pozostało mniej podczas normalnej pracy. Alternatywnie możesz
sfałszować kończący się zasób, na przykład zastępując funkcję, która go przydziela, taką, która w
odpowiednim momencie udaje, że nie działa.
Uczyń niedeterministyczne błędy deterministycznymi
Częścią piękna oprogramowania jest to, że jest deterministyczne — komputer robi dokładnie to, co mu
każesz, a biorąc pod uwagę ten sam punkt wyjścia, za każdym razem zrobi dokładnie to samo. Niemniej
jednak każdy, kto tworzył oprogramowanie przez dłuższy czas, natknie się na niedeterministyczne
oprogramowanie, w którym – o ile możesz powiedzieć – robisz to samo za każdym razem, ale czasami
zachowuje się w taki, a czasami inny sposób.
Niedeterminizm może mieć tylko kilka przyczyn
Skąd więc bierze się ten niedeterminizm? Cóż, na pewno nie są to promienie kosmiczne rzucające
losowo bitami (nieważne ile lat opowieści programistów, które słyszysz). Niedeterminizm może mieć
tylko kilka przyczyn:
• Począwszy od nieprzewidywalnego stanu początkowego
• Interakcja z systemami zewnętrznymi
• Celowa losowość
• Wielowątkowość
Rozważymy każdy z nich po kolei.
Jan pyta. . .
Dlaczego niedeterministyczne błędy są problemem?
Wyobraź sobie, że masz do czynienia z błędem, który możesz odtworzyć tylko za każdym razem, gdy
spróbujesz. Myślisz, że właśnie wdrożyłeś poprawkę. Ale ponieważ twoja reprodukcja jest przerywana,
nie możesz po prostu przetestować swojej poprawki i wywnioskować, że jeśli błąd się nie pojawi, to
jest dobrze, ponieważ może to być prosta szansa, że błąd nie wystąpił w tym czasie. Za każdym razem,
gdy próbujesz, zwiększasz swoją pewność siebie, ale nigdy nie możesz być całkowicie pewien, że to
naprawiłeś. Jeśli ustalenie, czy naprawiłeś sporadyczny błąd, jest trudne, zdiagnozowanie go jest
jeszcze gorsze. Za każdym razem, gdy przeprowadzasz eksperyment, nie masz pewności, czy
obserwujesz przebieg, który się nie powiedzie, czy taki, który się nie powiedzie. To bardzo utrudnia
postęp. Niezwykle łatwo jest się pomylić, wyciągnąć błędne wnioski i dojść do błędnych wniosków. Co
więcej, to po prostu frustrujące!
Zaczynając od nieprzewidywalnego stanu początkowego
Zwykle jest to problem tylko wtedy, gdy oprogramowanie odczytuje z niezainicjowanej pamięci.
Nowoczesne systemy operacyjne, które zawsze inicjują pamięć przed jej udostępnieniem, oraz
nowoczesne języki, które uniemożliwiają korzystanie z pamięci bez jej uprzedniego zainicjowania,
oznaczają, że jest to znacznie mniej ważne źródło niedeterminizmu niż kiedyś. Jednak programiści
C/C++ działający w niektórych środowiskach nadal będą musieli się tym martwić. I nawet jeśli twój kod
jest napisany w Javie, możesz znaleźć się w połączeniu z systemami innych firm, które mają ten

problem, więc nie możesz go całkowicie zignorować. Jeśli masz powody, by sądzić, że może to być
źródłem twojego niedeterminizmu, najlepszym rozwiązaniem jest prawdopodobnie użycie
debugującego alokatora pamięci, aby wymusić inicjalizację pamięci do dobrze znanej wartości, lub
narzędzia sprawdzania integralności pamięci do wykrywania odwołań do niezainicjowanej pamięci .
Interakcja z systemami zewnętrznymi
Często niedeterminizm wynikający z interakcji z systemem zewnętrznym nie powstaje dlatego, że robi
coś inaczej, ale z powodu subtelności czasu. Ponieważ nie działa z twoim oprogramowaniem, czasami
jego dane wejściowe pojawią się, gdy oprogramowanie jest w jednym stanie, a czasami, gdy jest w
innym. Jeśli masz do czynienia z tym problemem, sztuczka polega na tym, aby dokładnie kontrolować,
co i kiedy przychodzi z systemu zewnętrznego. W tym celu najlepiej jest prawdopodobnie nie próbować
bezpośrednio kontrolować systemu zewnętrznego, ale zastąpić go czymś, co można kontrolować,
takim jak podsystem debugowania lub dublet testowy.
Celowa losowość
Losowość stanowi nieodłączny element niektórych gier komputerowych, które rozdają karty, lub
oprogramowania zabezpieczającego, które generuje losowe klucze. Nie powinno dziwić, że
oprogramowanie, które celowo zawiera losowość, zachowuje się niedeterministycznie. Na szczęście
większość tak zwanych liczb losowych używanych przez oprogramowanie wcale nie jest losowa, ale są
to liczby pseudolosowe generowane przez deterministyczny algorytm, który dobrze sobie radzi, by
wyglądać na losowe. Mają bardzo przydatną właściwość, że jeśli ustawisz ziarno (wartość używaną do
zainicjowania generatora liczb losowych) na znaną wartość, zawsze otrzymasz tę samą sekwencję liczb
z generatora liczb losowych (a zatem całkowicie przewidywalny zachowanie).
Wielowątkowość
Niedeterminizm wynikający z wielowątkowości może być szczególnie trudny do pokonania. Na
pojedynczym procesorze jeden wątek może przerwać inny w dowolnym momencie, a w dzisiejszych
systemach wielordzeniowych najczęściej mamy do czynienia z prawdziwą współbieżnością. Jeśli jest to
możliwe i nadal możesz odtworzyć problem w ten sposób, najprostszym rozwiązaniem jest często
uruchomienie oprogramowania bez wątków. Jeśli nie, musisz pomyśleć o sposobach zmuszenia
oprogramowania do przełączania kontekstu pod twoją kontrolą, a nie według kaprysu harmonogramu.
To, jak łatwe będzie to, zależy od tego, jak zaprojektowano oprogramowanie i czy wbudowałeś taką
kontrolę. W przypadku braku ustrukturyzowanych sposobów kontrolowania współbieżności będziesz
musiał polegać na bardziej doraźnym podejściu. W tym celu jednym z najbardziej przydatnych narzędzi
do Twojej dyspozycji jest metoda skromnego snu ( ), która pozwala zmusić wątek do czekania
wystarczająco długo, aby wymusić warunek wyścigu (zachowanie, które zależy krytycznie od dokładnej
sekwencji lub czasu wydarzeń ) wystąpić. Na przykład wyobraź sobie, że pracujesz nad
oprogramowaniem, w którym wiele wątków roboczych przetwarza równolegle elementy robocze
(powszechny wzorzec w oprogramowaniu wielowątkowym). Pracownicy uzyskują elementy pracy z
następującym kodem Java:
if(item = workQueue.lockWorkItem()) {
item.process();
workQueue.writeResultAndUnlock(item);
}

Próbujesz znaleźć sporadyczny błąd, w którym się pojawia czasami ten sam przedmiot pracy jest
przekazywany dwóm pracownikom jednocześnie. Niestety zdarza się to rzadko. Możesz zwiększyć
szansę na odtworzenie problemu, modyfikując kod w następujący sposób:
if(item = workQueue.lockWorkItem()) {
(A) Thread.sleep(1000);
item.process();
workQueue.writeResultAndUnlock(item);
}
Wywołanie sleep() w (A) znacznie powiększa okno, w którym może wystąpić sytuacja wyścigu, co
znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji. Pamiętaj, że chociaż funkcja
sleep() może być przydatna podczas reprodukcji lub diagnozy, prawie nigdy nie jest właściwym
narzędziem do naprawiania błędu
Automatyzacja
Automatyzacja kroków niezbędnych do odtworzenia błędu zarówno przyspiesza proces, jak i zmniejsza
prawdopodobieństwo popełnienia błędu. Im bardziej skomplikowana reprodukcja, tym większa
korzyść, ale warto to rozważyć nawet w stosunkowo prostych przypadkach.
Automatyzacja za pomocą testów
Być może najbardziej owocną ścieżką do zbadania jest twoja zautomatyzowana platforma testowa
(zakładając, że ją masz). Test niestandardowy jest nie tylko wygodny w uruchomieniu, ale może być
również doskonałym punktem wyjścia do testów, które napiszesz po zakończeniu diagnozy i
rozpoczęciu pracy nad poprawką. Alternatywnie, jeśli twoja reprodukcja wymaga długiej sekwencji
działań interfejsu użytkownika, możesz rozważyć użycie jednego z narzędzi testowych interfejsu
użytkownika, o których mowa wcześniej.
Odtwarzanie plików dziennika
Jeśli zidentyfikowałeś swoją reprodukcję poprzez logowanie, masz inną opcję - odtworzenie pliku
dziennika.
Powtarzanie
Przechodząc przez diagnostykę, gromadzisz coraz więcej informacji o tym, jak i dlaczego
oprogramowanie zachowuje się tak, jak jest. Możesz i powinieneś używać tych informacji do ciągłego
udoskonalania swojej reprodukcji. Wyobraź sobie na przykład, że początkowo odtwarzasz problem,
dostarczając do aplikacji duży plik wejściowy. Twoje początkowe próby zminimalizowania rozmiaru
tego pliku nie powiodły się, a (co gorsza) błąd występuje tylko raz na trzy. Możesz iteracyjnie
doprecyzować swoją reprodukcję w następujący sposób:
1. Określasz, że zaangażowany jest jeden konkretny moduł, co pozwala wskazać konkretny element
pliku, który wywołuje błąd. Pozwala to na stworzenie znacznie mniejszego pliku.
2. W miarę postępu diagnozy odkrywasz, że możesz wymusić występowanie problemu za każdym
razem, zastępując podsystem komunikujący się z serwerem innej firmy kodem pośredniczącym, który
po prostu zwraca gotową odpowiedź.

3. Na koniec śledzisz problem do konkretnej funkcji i tworzysz test jednostkowy, który odtwarza go,
wywołując tę funkcję z określonym zestawem argumentów. Częścią sztuki dobrego debugowania jest
ciągłe szukanie okazji, aby ułatwić sobie życie w ten sposób.
Co jeśli naprawdę nie możesz tego odtworzyć?
Czasami, bez względu na to, jak bardzo się starasz, po prostu nie jesteś w stanie odtworzyć błędu, za
którym gonisz. Więc co robić?
Czy to naprawdę istnieje?
Jedną z możliwości jest oczywiście to, że ścigasz chimerę, a błąd tak naprawdę nie istnieje. Jeśli masz
dobre dowody na poparcie tego, w porządku. Ale bądź ostrożny, że naprawdę wyczerpałeś wszystkie
dostępne dla ciebie drogi — z mojego doświadczenia wynika, że my, programiści, zbyt łatwo
dochodzimy do tego wniosku. Jeśli zdecydujesz się zamknąć błąd, ponieważ „potrzebuje więcej
informacji” lub „działa dla mnie” (lub inny równoważny status w twoim systemie śledzenia błędów),
nie poprzestawaj na tym. Użytkownicy nie (zwykle) złośliwie zgłaszają błędy. Istnieje duża szansa, że
coś poszło im nie tak. Być może nie wyjaśnili tego tak jasno, jak mogliby to zrobić, lub źle zrozumieli
jakiś aspekt oprogramowania. Poświęć trochę czasu, aby opisać, co zrobiłeś i zidentyfikować
dodatkowe informacje, które mogą pomóc ci dotrzeć do sedna tego, czego naprawdę doświadczają.
Pracuj nad innym problemem w tym samym obszarze
Czy są jakieś inne błędy, które możesz odtworzyć w tym samym obszarze? Jeśli tak, nawet jeśli nie są
(na pierwszy rzut oka) tak poważne lub tak pilne jak ten, którego aktualnie ścigasz, warto je
zaatakować. Są dwa powody, dla których może to pomóc. Po pierwsze, może to być dobry sposób na
uporządkowanie kodu w okolicy. Może się okazać, że problem, którego naprawdę szukałeś, był
maskowany przez inne problemy. Usuń je z drogi, a będziesz mógł wyraźniej zobaczyć to, czego
początkowo szukałeś. Po drugie, praca nad problemem, który można odtworzyć, jest doskonałym
sposobem na lepsze zrozumienie kodu w ogóle. Istnieje duża szansa, że to lepsze zrozumienie zapewni
pewien wgląd, który pozwoli Ci znaleźć klucz do odtworzenia problemu, którego początkowo zacząłeś
szukać. I nawet jeśli nic z tego nie pomaga, najgorsze, co się dzieje, to naprawianie kilku mniej pilnych
błędów.
Zaangażuj innych
My, programiści, możemy łatwo stworzyć martwe punkty. Z konieczności mamy inną perspektywę niż
nasi użytkownicy, a to może oznaczać, że przegapimy ważne informacje, które byłyby oczywiste dla
kogoś, kto rozumie rzeczy z ich punktu widzenia. Co więcej, skupiamy się na tym, jak sprawić, by
oprogramowanie działało, a nie na udowadnianiu, że jest zepsute. W tym celu może pomóc sprowadzić
kogoś, kto może zaatakować problem z alternatywnego kierunku. Na przykład zespół obsługi klienta
prawdopodobnie dobrze rozumie użytkowników. Cała racja bytu Twojego zespołu testowego polega
na znalezieniu sposobów na udowodnienie, że oprogramowanie jest zepsute. Jeśli możesz, najlepiej
porozmawiać z osobą, która zgłosiła błąd.
Wykorzystaj swoją społeczność użytkowników
Jeśli błąd pojawi się na wolności, ale nie w twoim systemie programistycznym, możesz skłonić
użytkowników do zebrania potrzebnych informacji. Nie jest to sytuacja idealna, ponieważ:
• Musisz znaleźć sposób na udostępnienie oprzyrządowanych wersji oprogramowania tym
użytkownikom.

• Działa tylko z niektórymi społecznościami użytkowników - będą oni musieli być przygotowani na
kłopoty, aby Ci pomóc i mogą potrzebować rozsądnej wiedzy technicznej.
• Długość iteracji, od podjęcia decyzji, jakie informacje należy zebrać, do otrzymania ich z powrotem z
terenu, jest znacznie dłuższa niż byś wolał.
Ale jeśli twoja sytuacja pozwala ci to rozważyć, może to być bardzo skuteczne. Takie podejście jest
szczególnie opłacalne, jeśli pracujesz nad oprogramowaniem open source, ponieważ społeczności
użytkowników open source mogą być znacznie bardziej otwarte na udział w procesie debugowania.
Martwe rozliczenie
Chociaż empiryczne podejście do debugowania jest zwykle najlepsze, z pewnością nie jest to jedyny
sposób postępowania. Jeśli nie możesz odtworzyć błędu, oznacza to, że brakuje kluczowego narzędzia
umożliwiającego empiryczne debugowanie i musisz zbadać inne możliwości. Jedna z takich dróg jest
czysto logicznym dowodem na to, dlaczego oprogramowanie zachowuje się tak, jak jest. Będzie to
prawdopodobnie bardzo czasochłonne i może okazać się niewykonalne. Ale może działać tam, gdzie
zawiodły inne podejścia. To, co zamierzasz zrobić, to „pomyśleć o oprogramowaniu”, wykonując je w
swojej wyobraźni. Na każdym kroku zastanów się, co może pójść nie tak, co może wyjaśnić błąd, który
próbujesz wyśledzić.
Nieszczęścia związane z replikacją
Pracowaliśmy nad aplikacją internetową na bazie bazy danych MySQL. MySQL zapewnia bardzo
przydatną funkcję replikacji, której używaliśmy do skonfigurowania dwóch serwerów jako
nadrzędnego i podrzędnego. Mistrz wykonał całą pracę, podczas gdy niewolnik replikował wszystko,
co działo się na mistrzu. Oznaczało to, że może być używany jako gorący zapasowy, jeśli master ulegnie
awarii. Życie było dobre. Większość czasu. Co jakiś czas niewolnik zawieszał się z bardzo niejasnym
komunikatem o błędzie. Jedynym sposobem, w jaki mogliśmy wskrzesić system, było odtworzenie kopii
slave bazy danych master i rekonfiguracja replikacji od zera. Czasami moduł podrzędny ulegał awarii w
ciągu kilku dni od ponownego uruchomienia replikacji, a czasami działał bez problemu przez miesiące.
Najwyraźniej coś było nie tak, ale nie mieliśmy pojęcia, co to może być. Wyeliminowaliśmy sprzęt jako
możliwą przyczynę, ponieważ mogliśmy zamienić urządzenie nadrzędne i podrzędne, a to wciąż
maszyna, która działała jako podrzędna, uległa awarii. Nie mogliśmy odtworzyć problemu w systemie
testowym – wystąpił tylko na serwerach produkcyjnych, a żadne z wprowadzonych przez nas rejestrów
nie dało nam żadnego wglądu w to, co się dzieje. Obawialiśmy się, że jedynym sposobem, w jaki
będziemy w stanie to odtworzyć, będzie zakup dwóch dodatkowych serwerów do testów i napisanie
bardzo skomplikowanej wiązki testowej, która symulowałaby realistyczne obciążenie. Najwyraźniej
będzie to długi, skomplikowany i kosztowny błąd do wyśledzenia. Jednak zanim to zrobiłem,
postanowiłem szczegółowo omówić skrypty, których używaliśmy do tworzenia relacji replikacji.
Usiadłem z ich wydrukiem, kopią dokumentacji MySQL i wszystkim, co mogłem znaleźć za
pośrednictwem Google na temat sposobów, w jakie replikacja MySQL może się nie udać. Po dniu
spędzonym na przeszukiwaniu skryptów, rysowaniu diagramów na tablicy i odgrywanie możliwych
scenariuszy z innymi członkami zespołu („Ja jestem panem, ty jesteś niewolnikiem, a Tomasz będzie
klientem – co się stanie, kiedy…?”), w końcu wykryliśmy stan wyścigu w blokowaniu, którego użyliśmy,
aby zapewnić spójną migawkę bazy danych. Po zidentyfikowaniu tego poprawka była łatwa i od tego
czasu niewolnik doskonale się replikuje. Na szczęście sytuacje takie jak poprzednia zdarzają się bardzo
rzadko - zwykle uda się odtworzyć problem. W następnym rozdziale przyjrzymy się, jak wykorzystać tę
reprodukcję do postawienia diagnozy.
Wniosek

• Znajdź reprodukcję, zanim zrobisz cokolwiek innego.
• Upewnij się, że używasz tej samej wersji, w której zgłoszono błąd.
• Powiel środowisko, w którym zgłoszono błąd.
• Określ dane wejściowe niezbędne do odtworzenia błędu poprzez:
– Wnioskowanie
– Rejestrowanie odpowiednich danych wejściowych poprzez logowanie
• Upewnij się, że reprodukcja jest zarówno wiarygodna, jak i wygodna dzięki iteracyjnemu
udoskonalaniu:
– Zmniejsz liczbę kroków, ilość danych lub wymagany czas.
– Usuń niedeterminizm.
– Automat
Rozpoznać chorobę
Diagnoza jest kluczowym elementem debugowania. W tym miejscu guma spotyka się z drogą i
dochodzisz do zrozumienia podstawowej przyczyny obserwowanego zachowania. W tej części
omówimy:
• Podstawowy proces diagnostyczny
• Różne rodzaje eksperymentów i co sprawia, że eksperyment jest dobry
• Przydatne fortele
Odsuń się - zamierzam spróbować nauki
Chociaż będziesz używać różnych narzędzi i technik oraz wykorzystywać samo oprogramowanie, aby
Ci pomóc, Twoim głównym atutem jest i zawsze będzie Twój intelekt. Diagnoza odbywa się w twoim
umyśle, a nie w twoim komputerze.
Zrównoważ kreatywność z rygorem.
Nastawienie, które trzeba pielęgnować podczas debugowania, jest podobne (ponieważ problem jest
podobny) do nastawienia detektywa rozwiązującego przestępstwo lub naukowca badającego nowe
zjawisko. Otwarty, a jednocześnie metodyczny, kreatywny, a jednocześnie dokładny – tak jak w
przypadku wielu innych aspektów tworzenia oprogramowania, skuteczne naprawianie błędów polega
na znalezieniu odpowiedniej równowagi między tymi pozornie sprzecznymi wymaganiami. Metoda
naukowa może działać w dwóch różnych kierunkach. W jednym przypadku zaczynamy od hipotezy i
próbujemy stworzyć eksperymenty, których wyniki będą ją potwierdzać lub obalać. W drugim
zaczynamy od obserwacji, która nie pasuje do naszej obecnej teorii i w rezultacie modyfikujemy tę
teorię lub nawet zastępujemy ją czymś zupełnie innym. W debugowaniu prawie zawsze zaczynamy od
tego drugiego. Nasza teoria (że oprogramowanie zachowuje się tak, jak nam się wydaje) zostaje
obalona przez obserwację (błąd), która pokazuje, że się mylimy. Słowami Thomasa Huxleya: „Wielka
tragedia nauki - zabicie pięknej hipotezy przez brzydki fakt”.
Metoda debugowania

Po odkryciu, że rzeczy nie wyglądają tak, jak sądziłeś, że są, Twoim zadaniem jest zmodyfikowanie
zrozumienia oprogramowania, dopóki nie zrozumiesz, co naprawdę się dzieje. Aby to zrobić, działasz
w drugim z dwóch możliwych kierunków — tworzysz hipotezę, która może dostarczyć wyjaśnienia, a
następnie konstruujesz eksperymenty, aby ją przetestować. Oto nasz wyidealizowany proces:
1. Sprawdź, co wiesz o zachowaniu oprogramowania i skonstruuj hipotezę dotyczącą tego, co może je
powodować.
2. Zaprojektuj eksperyment, który pozwoli Ci sprawdzić jego prawdziwość (lub inaczej).
3. Jeśli eksperyment obala twoją hipotezę, wymyśl nową i zacznij od nowa.
4. Jeśli to potwierdza twoją hipotezę, wymyślaj eksperymenty, aż albo ją obalisz, albo osiągniesz
wystarczająco wysoki poziom pewności, aby uznać ją za udowodnioną.
To wszystko dobrze i dobrze, ale raczej abstrakcyjne. Jak przełożyć to na działanie?
Różne rodzaje eksperymentów
Punktem wyjścia jest reprodukcja, którą szczegółowo omawialiśmy w poprzedniej części. Od tego
momentu możesz przeprowadzić kilka rodzajów eksperymentów, z których każdy wiąże się ze zmianą
jednego aspektu tego, w jaki sposób odtworzyć problem:
• Możesz zbadać aspekt wewnętrznego stanu oprogramowania (albo poprzez bezpośrednie
oprzyrządowanie, albo uruchamiając go w debugerze).
• Możesz zmodyfikować niektóre aspekty sposobu uruchamiania oprogramowania (na przykład
zmodyfikowane dane wejściowe lub alternatywne środowisko) i sprawdzić, czy zachowuje się ono
inaczej.
• Możesz zmienić logikę zakodowaną w samym oprogramowaniu i zbadać efekt tej zmiany.
To, który z nich wybierzesz, zależy od natury twojej hipotezy, a dokonanie najlepszego wyboru
sprowadza się do doświadczenia i intuicji. Niezależnie jednak od tego, co wybierzesz, najważniejszą
rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że eksperyment musi mieć jasny cel.
Eksperymenty muszą coś udowodnić
Eksperymenty są środkiem do celu, a nie celem samym w sobie. Nie ma sensu przeprowadzać
eksperymentu, jeśli czegoś nie udowodni.
Co powie ci twój eksperyment?
Zanim zainwestujesz czas i wysiłek w skonstruowanie i przeprowadzenie eksperymentu, zadaj sobie
pytanie, co on ci powie. Jakie są możliwe wyniki? Jeśli żaden z tych wyników nie przybliży Cię do
diagnozy, musisz wymyślić inny eksperyment. Uważaj na mylenie aktywności z postępem - jeśli
eksperyment nie może zwiększyć twojego zrozumienia, jest to strata twojego czasu. Możesz
projektować eksperymenty, które mają na celu udowodnienie Twojej hipotezy lub jej obalenie. Może
się to wydawać sprzeczne z intuicją, ale często te drugie są bardziej przydatne. Częściowo dzieje się tak
dlatego, że trudno jest coś bezspornie udowodnić (tylko dlatego, że widzisz to, czego oczekujesz, nie
oznacza, że widzisz to z powodu, dla którego myślisz, że jesteś), ale głównie jest to kwestia psychologii.
Jeśli masz wiarygodne wyjaśnienie tego, co się dzieje, bardzo łatwo jest namówić się na zobaczenie
tego, co chcesz zobaczyć. Zabawa w adwokata diabła i próba obalenia swojej hipotezy może być bardzo
produktywna, pomagając dostrzec możliwe luki w wyjaśnieniu, których inaczej byś nie zobaczył. Jeśli
po tym, jak z całych sił starałeś się go obalić, nadal stoi na końcu, możesz mieć dużą pewność, że go

zdołałeś. I raz na jakiś czas zaskoczysz siebie i odkryjesz, że dzieje się coś zupełnie innego od tego, o
czym myślałeś.
Jedna zmiana na raz
Jedną z podstawowych zasad konstruowania eksperymentów jest to, że należy dokonywać tylko jednej
zmiany na raz.
Wielokrotne zmiany prowadzą do mylących wniosków.
Jeśli dokonasz jednej zmiany i zobaczysz efekt, możesz być prawie pewien, że jedna spowodowała
drugą. Jeśli jednak wprowadzisz więcej niż jedną zmianę, może być bardzo trudno upewnić się, która
zmiana przyniosła jaki efekt. Lub zmiany mogą oddziaływać w nieprzewidywalny sposób. W najlepszym
razie może to oznaczać, że nie jesteś w stanie wyciągnąć niczego użytecznego. W najgorszym
przypadku możesz dojść do mylących wniosków, które sprowadzą Cię na zupełnie złą ścieżkę. Ta zasada
dotyczy wszelkiego rodzaju zmian - zmian w źródle, środowisku, plikach wejściowych i tak dalej. W
rzeczywistości dotyczy wszystkiego, co może mieć wpływ na oprogramowanie. Z jakiegoś powodu ta
zasada jest zaskakująco często zapominana – nie wiem, ile razy widziałem, jak ktoś wprowadza kilka
zmian naraz, a potem próbuje zrozumieć wyniki. Chociaż może się wydawać, że oszczędzasz czas,
wprowadzając kilka zmian jednocześnie, jedyne, co naprawdę osiągasz, to ryzyko unieważnienia
Twojego wyniku. Utrzymuj swoją dyscyplinę i unikaj popadania w tą pułapkę. Wreszcie, gdy zauważysz
zmianę w zachowaniu, cofnij to, co najwyraźniej ją spowodowało, i sprawdź, czy zachowanie powraca
do tego, co było wcześniej. To bardzo mocna wskazówka, że patrzysz na przyczynę i skutek, a nie na
zbieg okoliczności.
Zapisuj to, czego próbowałeś
Jeśli okaże się, że pracujesz nad błędem, którego wykrycie zajmie kilka dni lub tygodni, w końcu
przeprowadzisz wiele różnych eksperymentów. Idealnie, każdy z nich wyeliminuje zestaw możliwych
przyczyn, a ostatecznie skupisz się na pierwotnej przyczynie. Kiedy diagnoza trwa tak długo i obejmuje
tak wiele eksperymentów, istnieje niebezpieczeństwo, że stracisz z oczu to, co zrobiłeś. Może to
oznaczać, że tracisz czas na badanie możliwości, które zostały już wyeliminowane przez poprzednie
eksperymenty, lub może to spowodować, że pójdziesz w ślepą uliczkę. W najgorszym przypadku może
to doprowadzić do złamanego wniosku i późniejszej błędnej diagnozy.
Okresowo przeglądaj to, czego już próbowałeś i czego się nauczyłeś.
Najlepszą obroną jest prowadzenie rejestru eksperymentów, które przeprowadziłeś i jakie były wyniki.
Nie musi to zająć dużo czasu ani zawierać dużej ilości szczegółów - wystarczy, aby nie zapomnieć o tym,
co już zrobiłeś. Okresowo przeglądaj swoje notatki, aby odświeżyć pamięć i pomóc w zidentyfikowaniu
najbardziej obiecujących kolejnych kroków. Wielu programistów uważa, że prowadzenie dziennika jest
pomocne. Mogą używać go do zapisywania notatek ze spotkań, szkiców projektowych, zapisów kroków
niezbędnych do zainstalowania oprogramowania – właściwie wszystkiego, do czego może się przydać
w przyszłości. Dziennik może być doskonałym miejscem do zapisywania swoich eksperymentów. Lub
alternatywnie, jeśli wolisz przechowywać swoje notatki w formie elektronicznej, możesz rozważyć
prowadzenie osobistej wiki.
Ignoruj nic
Czasami zauważysz dziwne zachowanie. Przeprowadzasz eksperyment, oczekując jednego z wyników
A lub B, a zamiast tego otrzymujesz wynik C. Albo pracujesz z zestawem instrukcji, jak odtworzyć błąd,
a oprogramowanie robi coś zupełnie innego niż oczekiwałeś. Czasami może być kuszące, aby

zlekceważyć to jako „jedną z tych rzeczy” i spróbować innej taktyki. Nie! Oprogramowanie próbuje ci
coś powiedzieć, a słuchanie leży w twoim interesie. Jeśli wydarzy się coś nieoczekiwanego, oznacza to,
że pewne założenie, które przyjmujesz, jest zepsute. Może to być założenie dotyczące tego, jak
oprogramowanie powinno się zachowywać, jaki jest błąd, który próbujesz upolować, jak
skonstruowałeś swój eksperyment lub cokolwiek innego. Jeśli masz złamane założenie, to
najcenniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to zatrzymać, zidentyfikować i naprawić. Jeśli tego nie zrobisz,
wszystkie zakłady są nieważne i nie możesz ufać żadnym wnioskom, które wyciągniesz. Takie rzeczy
mogą okazać się błogosławieństwem w nieszczęściu - skrótem do tego, co się naprawdę dzieje.
Dotarcie do sedna nieoczekiwanego zachowania może zaoszczędzić ogromną ilość straconego czasu
na ściganie błędnych ogników. Nawet jeśli dziwne zachowanie, które zauważysz, nie ma żadnego
wpływu na problem, fakt, że odkryłeś coś nieoczekiwanego, jest cenny. Wszystko, czego nie rozumiesz,
jest potencjalnie błędem. Gdy już z satysfakcją udowodnisz, że nie ma to związku z tym, nad czym
pracujesz, możesz odłożyć to na bok, ale nie zapominaj o tym. Zachowaj zapis (może zgłoś błąd) i wróć
do niego. Często rzeczy odkrywane mimochodem w ten sposób okazują się prawdziwymi problemami,
które wymagają naprawy. I o wiele wolałbyś je naprawić, odkrywając je w ten sposób, niż czekać, aż
zgłosi je zirytowany klient.
Wszystko, czego nie rozumiesz, jest potencjalnie błędem.
Jan pyta. . .
Jak jeszcze dziennik może pomóc podczas debugowania? Oprócz prowadzenia rejestru swoich
eksperymentów dziennik może być również przydatny do następujących celów:
• Pisanie hipotez. Przeniesienie rzeczy na papier może pomóc zidentyfikować błędy w założeniach,
zwłaszcza gdy hipoteza jest złożona.
• Śledzenie szczegółów, takich jak ślady stosu, wartości argumentów i nazwy zmiennych. Pomaga to
nie tylko w ponownym znajdowaniu rzeczy, ale także pomaga komunikować się z kolegami podczas
wyjaśniania problemu, unikając konieczności polegania na pamięci.
• Prowadzenie listy pomysłów do wypróbowania. Często zauważysz coś innego, co chcesz zbadać, lub
pojawi się ewentualny eksperyment uzupełniający, ale nie chcesz porzucać obecnego eksperymentu,
aby go kontynuować. Lista „do zrobienia” gwarantuje, że nie zapomnisz wrócić do niej później.
• Rysowanie, gdy musisz oderwać myśli od problemu.
Podstępny!
Przeglądałem wczorajszy plik dziennika serwera, zbierając dowody, które pomogłyby mi zdiagnozować
problem, nad którym pracowałem. Nawiasem mówiąc, zauważyłem, że jeden z naszych użytkowników
miał problemy z połączeniem - wylogowywał się, a potem znowu się logował. To nie miało nic
wspólnego z problemem, który ścigałem, i prawie go przepuściłem. W końcu problemy z połączeniem
nie są takie niezwykłe. Ale coś było nie tak – wzór był zbyt regularny. Moje „pajęcze poczucie” mrowiło.
Rzeczywiście, okazuje się, że dany użytkownik znalazł podstępny sposób na ominięcie jednego z
mechanizmów bezpieczeństwa zaimplementowanych przez oprogramowanie (który racjonował, ile z
określonego zasobu może zużyć każdy użytkownik). Wylogowując się, a następnie natychmiast
ponownie logując, mógł zresetować swój limit. Teraz, gdy już o tym wiedzieliśmy, błąd był łatwy do
naprawienia.
Strategie

Chociaż każdy błąd jest inny, pewne techniki i podejścia wielokrotnie udowadniały swoją wartość w
śledzeniu szerokiego zakresu problemów. Nie wystarczą na każdy problem, z którym się zmagasz, ale
każdy programista powinien mieć je na wyciągnięcie ręki.
Oprzyrządowanie
Diagnoza polega na dokładnym poznawaniu informacji o stanie i ścieżce wykonania oprogramowania.
Chociaż istnieje wiele sposobów, dzięki którym można wnioskować lub uzyskać te informacje,
zdecydowanie najprostszym i najbardziej bezpośrednim jest dodanie oprzyrządowania do samego
oprogramowania. Instrumentacja to kod, który nie wpływa na zachowanie oprogramowania, ale
zapewnia wgląd w to, dlaczego zachowuje się tak, jak się zachowuje. W poprzednim rozdziale
omówiliśmy już najpopularniejszy i najważniejszy rodzaj oprzyrządowania, rejestrowanie.
Prawdopodobnie najstarszą techniką debugowania jest dodawanie rejestrowania ad hoc do kodu3 w
celu potwierdzenia lub obalenia naszych przekonań na temat tego, co robi.
Do Państwa dyspozycji jest pełne zaplecze językowe.
Instrumentacja nie ogranicza się jednak do prostych instrukcji wyjściowych, jednak masz do dyspozycji
pełne możliwości języka. Możesz zbierać i zestawiać dane, oceniać dowolny kod i testować pod kątem
odpowiednich warunków - jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia. Spójrzmy na przykład.
Wyobraź sobie, że próbujesz wyśledzić błąd w kodzie Javy, który przechodzi przez strukturę danych,
przetwarzając kolejno każdy węzeł:
while(node != null) {
node.process();
node = node.getNext();
}
Widzisz zachowanie, które sugeruje, że węzły są przetwarzane więcej niż raz (innymi słowy, getNext()
zwraca jeden lub więcej węzłów więcej niż raz). Nie jest jednak jasne, które węzły są przetwarzane
więcej niż raz. Jednym ze sposobów na znalezienie problemu byłoby zinstrumentowanie kodu w
następujący sposób:
(A) HashSet processed = new HashSet();
while(node != null) {
(B) if(!processed.add(node)) {
System.out.println("The problem node is: " + node);
}
node.process();
node = node.getNext();
}
W (A) tworzymy HashSet, którego użyjemy do przechowywania węzłów, które zostały już
przetworzone. W (B) dodajemy bieżący węzeł do zbioru. Metoda add() zwraca wartość false, jeśli
obiekt jest już w zestawie, co oznacza, że przetworzyliśmy już ten węzeł. Często tworzymy takie
oprzyrządowanie w locie i usuwamy je, gdy już spełniło swoje zadanie. Instrumentacja nie musi być

jednak tymczasowa — istnieją dobre powody, dla których możesz pozostawić ją w kodzie, tworząc
oprogramowanie do samodzielnego debugowania.
Uważaj na Heisenberga
Jedną z lekcji fizyki kwantowej jest to, że obserwacja systemu może zmienić sam system.
Oprogramowanie komputerowe nie jest mechaniką kwantową (w każdym razie jeszcze nie), ale nadal
musimy być ostrożni. Oprogramowanie oprzyrządowania nieodłącznie wiąże się ze zmianą go, co
stwarza widmo wpływania na jego zachowanie, a nie tylko obserwowania. Jest to niebezpieczne
podczas diagnozy, ponieważ wprowadzenie niezamierzonej zmiany podczas serii eksperymentów
może łatwo doprowadzić do wyciągnięcia błędnych wniosków. Zasadniczo nie ma sposobu, aby
zagwarantować uniknięcie niektórych skutków ubocznych. Fakt, że zmodyfikowałeś kod źródłowy
oznacza, że wpłynie to na układ kodu obiektowego w pamięci i czas jego wykonania. Na szczęście przez
większość czasu pozostaje to problem czysto hipotetyczny – o ile uważasz, aby uniknąć bardziej
oczywistych skutków ubocznych, zwykle możesz zignorować problem. Niemniej jednak bardzo dobrą
praktyką jest utrzymywanie kodu źródłowego jak najbliżej jego pierwotnej postaci. Nie pozwól, aby
nieudane eksperymenty wraz z ich możliwymi skutkami ubocznymi kumulowały się w czasie.
Utrzymanie porządku pomaga również zapewnić, że kod pozostanie łatwy (a przynajmniej nie
trudniejszy) do zrozumienia i pomoże zapewnić, że nie zaewidencjonujesz niezamierzonych zmian, gdy
w końcu dojdziesz do rozwiązania problemu.
Dziel i rządź
Dziel i zwyciężaj, czyli bity binarne, to szwajcarski scyzoryk do debugowania - pojawia się raz za razem
w wielu różnych sytuacjach. Kotlet binarny to strategia wyszukiwania. Wyobraź sobie na przykład, że
masz posortowaną tablicę zawierającą 1 milion liczb całkowitych i próbujesz określić, czy dana liczba
pojawia się w tablicy. Możesz po prostu zbadać każdą z nich po kolei, ale przeciętnie spodziewasz się,
że będziesz musiał zbadać połowę z nich, zanim znajdziesz tę, której szukasz. A w najgorszym przypadku
musiałbyś zbadać wszystkie miliony. Alternatywnie możesz znaleźć punkt środkowy tablicy (dzieląc ją
na dwie połowy, każda o długości 500 000). Jeśli wartość na końcu pierwszej połowy jest mniejsza niż
wartość, której szukasz, wiesz, że musisz przeszukać tylko drugą połowę. Jeśli nie, musisz przeszukać
tylko pierwszy. Wybierz odpowiednią połowę i ponownie podziel ją na pół (tym razem 250 000).
Kontynuuj w ten sposób, a na pewno znajdziesz swój cel po dwudziestu krokach (ogólnie kotlet binarny
będzie wymagał nie więcej niż log2N kroków, gdzie N to liczba przeszukiwanych elementów) .Kilka
ostatnich kroków tego procesu pokazano graficznie na rysunku.

Omówiliśmy już jeden przypadek, w którym bit binarny może pomóc podczas debugowania , ale jest
wiele innych. Być może śledzisz uszkodzenie pamięci. Masz sposób na wykrycie go (być może po
uszkodzeniu, zmienna, która powinna mieć wartość null, już nie jest), ale nie wiesz, który z kilku tysięcy
wierszy kodu to powoduje. Wstaw czek w połowie podejrzanego kodu i odtwórz problem. Jeśli kontrola
wykryje uszkodzenie, możesz wywnioskować, że winowajca leży gdzieś w pierwszej połowie kodu. Jeśli

nie, to pamięć pozostała nieuszkodzona podczas wykonywania czeku, a problem musi leżeć gdzieś w
drugiej połowie. Przepłucz i powtórz, a wkrótce zidentyfikujesz dokładną linię kodu. Czasami nie
będziesz w stanie zastosować tego podejścia do końca, ale nadal może zapewnić Ci szybki i łatwy
sposób na wykluczenie dużej liczby kandydatów. Być może Twoje oprogramowanie zawiera kilka
modułów, które można niezależnie włączać i wyłączać? Jeśli tak, spróbuj je wszystkie wyłączyć i
sprawdź, czy błąd nadal występuje. Jeśli tak, to wyeliminowałeś dużo kodu, którego nie będziesz musiał
sprawdzać (i nie pomylisz spraw). Jeśli tak się nie stanie, możesz szybko zidentyfikować moduł
powodujący problem, włączając połowę i ponownie uruchamiając test. Ostatecznie pozwoli to zawęzić
wyszukiwanie tylko do jednego modułu, ale to nadal jest znaczna pomoc. Nie przywiązuj się zbytnio do
binarnego aspektu tego podejścia. Cięcie binarne działa najskuteczniej, jeśli możesz podzielić swoją
przestrzeń wyszukiwania na mniej więcej równe połowy, ale tak naprawdę potrzebujesz tylko sposobu
na wyeliminowanie znaczących jej fragmentów na raz. W następnej sekcji omówimy, w jaki sposób
system kontroli źródła może pomóc w znalezieniu regresji. I zgadnij co? To kolejny przypadek, w którym
pomaga kotlet binarny.
Wykorzystanie kontroli źródła
Od czasu do czasu znajdziesz się w pogoni za regresją - błędem w funkcjonalności, który kiedyś działał
poprawnie, ale został uszkodzony przez kolejne zmiany. Twój normalny zestaw narzędzi
diagnostycznych pozostaje tak samo przydatny do tego rodzaju problemów, jak każdy inny, ale istnieje
jedno narzędzie o szczególnej wartości podczas polowania regresyjnego — system kontroli źródła. Jeśli
potrafisz dokładnie określić, która zmiana spowodowała problem, wówczas zdiagnozowanie, dlaczego
tak się stało, może być trywialne. Twój system kontroli źródła przechowuje pełną historię wszystkich
zmian, jakie kiedykolwiek wprowadzono w oprogramowaniu. Wszystko, co musisz zrobić, to dokładnie
określić, który z nich był winowajcą. Pierwszym krokiem jest przejrzenie komentarzy dotyczących
zameldowania – może się okazać, że winowajca jest oczywisty. Jeśli nie, możesz szybko wskazać
zmianę, korzystając z poniższej procedury. Wyobraź sobie, że wiesz, że błąd nie występował w wersji
2.3, ale jest obecny w obecnej wersji 3.0. Pomiędzy 2.3 a 3.0 odbywa się 200 różnych zameldowania.
Znasz już ćwiczenie, sprawdź i zbuduj środkową wersję i sprawdź, czy błąd jest obecny. Jeśli nie, został
wprowadzony przez nowszą zmianę; w przeciwnym razie był to jeden z wcześniejszych. Kilka iteracji
później i wiesz dokładnie, jaka to była zmiana. Czasami spojrzysz na tę zmianę i nie będziesz mądrzejszy.
Ale nie jest tak, że wskazanie zmiany może zaszkodzić — przynajmniej prawdopodobnie wyeliminuje
szeroki zakres kodu źródłowego z twojego dochodzenia.
Skoncentruj się na różnicach
Twoje oprogramowanie normalnie działa. Tak więc funkcja, której dotyczy błąd, który próbujesz
zdiagnozować, prawdopodobnie działa poprawnie w prawie wszystkich sytuacjach lub u prawie
wszystkich innych osób. Więc to, czego szukasz, to coś, co czyni tę szczególną sytuację lub klienta
wyjątkowym. Wiesz już, że częścią rozwiązania będzie coś, co jest unikalne dla tego jednego przypadku
– wystarczy tylko dowiedzieć się, co to jest. Często te różnice wychodzą na jaw podczas próby
odtworzenia problemu. Czy dzieje się to tylko w jednym konkretnym środowisku? W takim przypadku
problem najprawdopodobniej tkwi w kodzie specyficznym dla środowiska. Czy dzieje się tak tylko z
dużymi plikami wejściowymi? Najprawdopodobniej szukasz wycieku zasobów lub przekroczenia limitu.
Jeśli różnice nie wyjdą na jaw podczas reprodukcji, pomocne może okazać się „znalezienie granic”
błędu. Jeśli możesz zidentyfikować kilka podobnych sposobów uruchamiania oprogramowania, z
których niektóre odtwarzają problem, a niektóre nie, istnieje szansa, że nauczy Cię czegoś.
Ucz się od innych

Wiele błędów będzie całkowicie związanych z Twoim kodem i dlatego tylko Ty lub ktoś inny z Twojego
zespołu będzie w stanie się nimi zająć. Ale czasami błąd będzie dotyczył szeroko stosowanej technologii
(na przykład twojego kompilatora lub biblioteki lub frameworka, którego używasz), w którym to
przypadku istnieje szansa, że ktoś inny napotkał ten sam problem przed tobą. W takich przypadkach
trochę badań w Internecie może przynieść korzyści. Być może ktoś zadał pytanie o ten sam rodzaj
modułu awarii na forum lub napisał post na blogu opisujący pułapkę, w którą wpadł, a która okazuje
się być dokładnie tą, w której się znalazłeś.
Brzytwa Ockhama
Często cytowaną brzytwę Ockhama można sparafrazować jako „Jeśli wszystkie inne rzeczy są równe,
najprostsze wyjaśnienie jest najlepsze”.
Wszystkie inne rzeczy są równe, najprostsze wyjaśnienie jest najlepsze. To nic innego jak praktyczna
zasada - każde wyjaśnienie, które pasuje do faktów, może być prawdziwe, w tym najbardziej zawiłe,
zawiłe i niewiarygodne. Ale najpierw musisz wybrać jeden do odkrycia, a często jest to prosty, który
okazuje się najbardziej owocny.
Debugery
Debugery różnią się znacznie zarówno pod względem zaawansowania, jak i możliwości, od prostych
przykładów zorientowanych na linię poleceń do tych, które są w pełni zintegrowane z graficznym IDE.
To, co ich łączy, to to, że pozwalają nam na badanie kodu podczas jego wykonywania, ustawianie
punktów przerwania, wykonywanie pojedynczych kroków i badanie stanu programu. Może wydawać
się dziwne, że pozostawiłem omawianie debuggerów do tej późnej części rozdziału (i rzeczywiście
książki). Dla niektórych programistów debugowanie za pomocą debuggera - to pierwsze i
prawdopodobnie jedyne narzędzie, po które sięgają. Nie ma wątpliwości, że Twój debugger jest
jednym z najpotężniejszych narzędzi w Twoim zestawie narzędzi i z pewnością powinieneś poświęcić
trochę czasu na zapoznanie się z jego możliwościami i biegłość w jego obsłudze. Ale o to chodzi – w
miarę upływu czasu coraz rzadziej używam debuggera. I wygląda na to, że nie jestem sam – wielu
innych programistów, z którymi rozmawiam, mówi mi, że znajdują to samo. Więc co się dzieje? To, co
się zmieniło, to rozwój najpierw testowy. Tam, gdzie w przeszłości moim pierwszym odruchem mogło
być uruchomienie debuggera, teraz jest to napisanie testu. Aby zrozumieć dlaczego, warto zastanowić
się, dlaczego możemy użyć debugera. Jest to szczególnie pomocne w trzech różnych punktach cyklu
życia oprogramowania:
1. Podczas początkowego programowania jest to pomocne, gdy pojedyncze kroki w kodzie pomagają
przekonać nas, że to, co naprawdę robi, zgadza się z tym, co myśleliśmy, że wdrażamy.
2. Jeśli mamy teorię, dlaczego kod zachowuje się w określony sposób, możemy użyć debuggera, aby
potwierdzić lub obalić tę teorię.
3. Wreszcie debugger pomaga nam badać kod, który zachowuje się w sposób, którego zwyczajnie nie
rozumiemy.
Sesje debugowania są efemeryczne; testy są stałe
Ale dodaj do równania rozwój najpierw test, a obraz się zmieni. Teraz zamiast przechodzić przez kod,
aby to sprawdzić czy zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami, piszemy jeden lub więcej testów, które
pokazują, że tak. Jeśli mamy teorię dotyczącą tego, co powoduje błąd, tworzymy test, który to
potwierdza. A piękno tego polega na tym, że w przeciwieństwie do przechodzenia przez debugger,
którego wyniki są efemeryczne, test jest trwały. Nie tylko udowadnia, że kod działa teraz, ale będzie

działał w przyszłości i może być uruchamiany (a nawet ulepszany) przez innych członków zespołu. Nie
tylko dowodzi, że nasza teoria jest słuszna, ale możemy później wykorzystać ją do sprawdzenia, czy
nasza poprawka rozwiązuje problem. Więc to pozostawia debuger jako narzędzie do eksploracji. Z
pewnością jest to kluczowa rola, ale jest mniejsza niż kilka lat temu. Nawiasem mówiąc, fakt ten
okazuje się bardzo wygodny, jeśli używasz stosunkowo nowego środowiska, takiego jak Ruby. Obecny
debugger Rubiego mógłby być miłosiernie opisany jako „prymitywny”, ale jest to znacznie mniejszy
problem niż kilka lat temu, ponieważ debugger jest mniej podporą niż kiedyś.
Pułapki
Istnieje niezliczona ilość sposobów na potknięcie się podczas diagnozy, ale jest kilka, które pojawiają
się wielokrotnie. W tej sekcji przyjrzymy się kilku ciężko wywalczonym lekcjom z okopów.
Czy zmieniasz właściwą rzecz?
Jeśli zmiany, które wprowadzasz, nie wydają się przynosić efektu, nie zmieniasz tego, co myślisz, że
jesteś. Być może edytujesz plik w jednym drzewie źródłowym, ale kompilujesz inne? A może
kompilujesz właściwy plik, ale uruchamiasz niewłaściwy plik wykonywalny? A może kod, który
edytujesz, został wyłączony przez preprocesor? A może Twoja przeglądarka wskazuje na serwer
produkcyjny zamiast na serwer deweloperski? Lub. . . .
Jeśli zmiany, które wprowadzasz, nie przynoszą efektu, nie zmieniasz tego, co myślisz, że jest.
Ta pułapka jest tak powszechna, tak łatwa do wpadnięcia i tak myląca (dopóki nie nadejdzie moment
eureki i nagle zdasz sobie sprawę z błędu), że padniesz jej ofiarą. Jedyną obroną jest to, aby zawsze
mieć taką możliwość z tyłu głowy. Najłatwiejszym sposobem na udowodnienie, że uległeś, może być
wprowadzenie celowych, bardzo oczywistych błędów w kodzie. Być może oczywisty błąd składni lub
dyrektywa #error, jeśli używasz C++? Lub wywołanie System.exit()? Gdy twoja kompilacja się nie
zepsuje lub twoja aplikacja uporczywie biegnie, czas poszukać swojego (teraz oczywistego) błędu.
Zweryfikuj swoje założenia
Wszystko, co robisz, opiera się na założeniach. Nie możesz uniknąć ich robienia, a próbowanie jest
szalone – nie możesz za każdym razem pracować od pierwszych zasad. Ale założenia są niebezpieczne,
ponieważ tworzą martwe punkty – rzeczy, które traktujesz jako prawdziwe, niekoniecznie mając
bezpośrednie dowody. Niektóre są mniej niebezpieczne niż inne. Założenie, że twój kompilator wiernie
przetłumaczy twój kod źródłowy na poprawny kod wynikowy, jest na przykład bezpieczne. Zakładając,
że metoda napisana przez kolegę w zeszłym tygodniu działa dokładnie tak, jak zamierzano, może mniej.
Dowiedz się, jakie przyjmujesz założenia i przeanalizuj je krytycznie.
Kluczem jest zrozumienie, jakie przyjmujesz założenia, a także kiedy należy je krytycznie
przeanalizować. Szczególnie dobrym momentem na to jest, gdy utkniesz – może to być spowodowane
tym, że jeden z nich oślepia cię na to, co naprawdę się dzieje.
Jak spójny jest spójny?
Na początku lat 90. pracowałem nad wymagającą wydajnością, wieloplatformową aplikacją. Działał już
z powodzeniem na kilku różnych architekturach wieloprocesorowych z pamięcią współdzieloną, więc
kiedy poproszono mnie o przeniesienie go do nowego wówczas DEC Alpha, wszyscy spodziewali się, że
będzie to pestka. Gdyby tylko. Po tygodniach przeszukiwania tysięcy wierszy plików dziennika nie
mogłem wymyślić żadnego wyjaśnienia obserwowanego zachowania. To było tak, jakby jeden procesor
widział rzeczy napisane przez inny w innej kolejności. Ale to nie może być prawda, prawda? Jak prawie

każda inna maszyna tego typu, Alpha zaimplementowała spójną pamięć podręczną, aby
zagwarantować, że każdy procesor ma spójny widok pamięci współdzielonej. Założyliśmy, że „spójny”
oznacza, że zapisy do pamięci wykonywane przez jeden procesor będą widziane przez inny w
kolejności, w jakiej zostały wykonane. W desperacji stworzyłem maleńki (mniej niż dwadzieścia linii)
program testowy, który tworzył kilka wątków i głośno krzyczał, jeśli kiedykolwiek zobaczył zmiany
kolejności zapisu. I w ciągu kilku sekund zaczął krzyczeć. Spójność nie oznaczała tego, co myśleliśmy,
że ma – musieliśmy użyć barier pamięci, aby zagwarantować zamawianie tam, gdzie było to ważne.
Wiele przyczyn
Najczęściej podczas diagnozy szukasz przyczyny problemu i zwykle jest to właściwe rozwiązanie. Jak
mówi nam Brzytwa Ockhama, proste wyjaśnienia wydają się być najbardziej owocne, a założenie, że
istnieje jedna przyczyna, jest znacznie prostsze niż wyobrażanie sobie kilku.
Czasami rzeczy naprawdę się komplikują.
Niemniej jednak, jak już widzieliśmy, Brzytwa Ockhama jest tylko przewodnikiem, a czasami rzeczy
naprawdę się komplikują. Najczęstszym ostrzeżeniem, że możesz napotkać wiele przyczyn, jest
poczucie, że znajdujesz się w strefie zmierzchu - dzieją się dziwne rzeczy, które wydają się nie mieć
oczywistego wyjaśnienia. Najbardziej owocnym podejściem do wielu przyczyn jest wyizolowanie
problemów i znalezienie sposobu na odtworzenie błędu, który zależy od jednej z przyczyn, a nie od
drugiej. Jak łatwo to będzie, zależy od tego, jak daleko zaszedłeś w swojej diagnozie. Jeśli masz już
dobre wyczucie, gdzie może znajdować się jeden z problemów, może to pomóc w skonstruowaniu
alternatywnej reprodukcji, która ominie drugi. Alternatywnym podejściem jest rozpoczęcie od
przyjrzenia się innym błędom, o których możesz wiedzieć w tym samym obszarze. Zajęcie się nimi może
czasami rozjaśnić lub poprawić twoje zrozumienie na tyle, aby bardziej uwydatnić pierwotny problem.
Jeśli żadne z tych podejść nie działa, weź głęboki oddech – to będzie wyzwanie. Będziesz musiał
kontynuować diagnozę tak jak poprzednio, pamiętając, że twoje eksperymenty mogą zachowywać się
nieprzewidywalnie, ponieważ dotyczy więcej niż jednego podstawowego problemu. Ale wtedy nikt nie
powiedział, że debugowanie jest łatwe.
Ruchome piaski
Inną przyczyną poczucia „strefy zmierzchu” jest zmieniający się podstawowy system. Opoką, na której
opiera się metoda empiryczna, jest to, że możemy powtarzać problem w kółko, uzyskując za każdym
razem te same wyniki. Odrzuć tę pewność, a robienie postępów staje się niezwykle trudne. To w takich
chwilach, że zapis, który prowadzisz (zapisujesz?) tego, czego już próbowałeś, a wyniki, które uzyskałeś,
stają się na wagę złota. Jeśli ponownie przeprowadzisz eksperyment, który dał ci jeden wynik wczoraj,
a dziś uzyskasz inny, to znakomita wskazówka, że coś się zmieniło w międzyczasie.
W obliczu zmieniającego się podstawowego systemu zatrzymaj się i zastanów się, co się zmienia i
dlaczego.
Jeśli podejrzewasz, że możesz cierpieć z powodu tego problemu, natychmiast przestań – pójście
naprzód po prostu zakopie cię w jeszcze głębszej dziurze. Twoim głównym celem jest określenie, co
dokładnie się zmienia, abyś mógł to kontrolować. Najbardziej oczywistymi kandydatami są takie rzeczy,
jak bazy danych lub systemy innych firm, z którymi współdziała oprogramowanie, ale pamiętaj, że na
zachowanie oprogramowania może wpływać mnóstwo różnych rzeczy. Być może masz teraz mniej
wolnego miejsca na dysku i nie ma już miejsca na plik tymczasowy? A może zainstalowałeś nowy pakiet
oprogramowania, który zaktualizował bibliotekę systemową? Lub jeśli Twoje oprogramowanie zależy
od pory dnia, może nawet reagować inaczej tylko dlatego, że zmienił się czas?

Co masz na myśli mówiąc, że istnieje dwanaście miesięcy?
Jednym z moich pierwszych doświadczeń w pracy w zespole było programistyczne zadanie, które
musieliśmy rozwiązać na studiach. To była edukacja na więcej niż jeden sposób. Mój zespół składał się
z jednego członka, który był szczerze bezużyteczny. Wyrzuciliśmy cały kod, który napisał (nie to, że
napisał dużo) z jednym wyjątkiem - funkcją zwracającą liczbę dni w miesiącu. W każdym razie kod
działał bez zarzutu i przesłaliśmy go na czas, przechodząc wszystkie testy. A potem nasz profesor
skontaktował się z nami, aby powiedzieć nam, że za każdym razem rozbijał się. Bardzo szybko
prześledziliśmy problem do jednej funkcji, której nie napisaliśmy od nowa, która wyglądała tak:
int days_in_month(int month) {
switch(month) {
case APRIL: return 30;
case MAY: return 31;
}
}
Zgłosiliśmy się w maju, ale nasz profesor rozpoczął ocenę dopiero w czerwcu. Hej ho. . . .
Gry umysłowe
Debugowanie jest trudne. Czasami jest to naprawdę trudne. W trakcie swojej kariery masz gwarancję,
że trafisz w sytuacje, w których (przynajmniej przez chwilę) po prostu nie widzisz wyjścia. Czasami
wydaje się, że to, co robi oprogramowanie, jest wyraźnie niemożliwe. Każdy dowód jest sprzeczny z
tym, co widzisz. Gdyby nie fakt, że to się dzieje, przysiągłbyś, że nie może. Innym razem każda badana
przez ciebie droga zamienia się w ślepą uliczkę i po prostu nie możesz wymyślić niczego innego do
wypróbowania. Nie zniechęcaj się. Bądźcie pewni, że wszyscy tam byliśmy – i wszyscy będziemy
ponownie. To tylko nieodłączna część tworzenia oprogramowania. W końcu znajdziesz sposób. Jeśli
natrafisz na przeszkodę, oto kilka technik, które mogą okazać się pomocne w jej przełamaniu.
Debugowanie wycięcia kartonu
Najpotężniejszą taktyką odblokowującą do Twojej dyspozycji jest proszenie o pomoc. Gdy świeża para
oczu zbada problem, ktoś, kto nie był pogrążony w problemie przez ostatnie kilka godzin (lub dni lub
tygodni), może przynieść nową perspektywę. Nawet jeśli nie od razu zauważą problem, co dwa umysły
to nie jeden i istnieje duża szansa, że między wami rozwiążecie to.
Jan pyta. . .
Co sprawia, że wycinanka z tektury jest dobra?
Chociaż nazwa sugeruje, że wycinanka z kartonu byłaby równie skuteczna, w rzeczywistości technika
jest znacznie słabsza, jeśli pomocnikiem nie jest żywy, oddychający człowiek. Niektórzy ludzie mogą
traktować swojego kota tak, jakby naprawdę rozumiał, co mówi, ale większość z nas stara się zawiesić
niedowierzanie. Sugeruje to, że są rzeczy, które możesz zrobić, gdy grasz rolę wycinanki z kartonu, aby
pomóc:
• Zwróć uwagę. Dla osoby, której „pomagasz”, będzie oczywiste, jeśli naprawdę balansujesz swoją
książeczką czekową w tyle swojego umysłu.

• Zadawać pytania. Niejasne aspekty wyjaśnienia to flaga ostrzegawcza; prawdopodobnie zawierają
niezbadane założenia.
• Miej oko na niezbadane aleje. Nie zakładaj, że to, co jest dla ciebie oczywiste, jest oczywiste dla
osoby, której pomagasz — poprosiła cię, bo utknęła, a my często utknęliśmy w tym, co wydaje się
błahostkami.
• Postaraj się zrozumieć, co się dzieje. Jeśli rozumiesz, prawdopodobnie zadasz lepsze pytania. I może
być tak, że piorun uderza w ciebie, a nie w osobę z problemem.
Jan pyta. . .
A jeśli nie mam z kim porozmawiać?
Jeśli nie masz kogoś, kto odegrałby rolę wycinanki z kartonu, niekoniecznie wszystko jest stracone.
Spróbuj napisać opis problemu na papierze lub napisać e-mail do przyjaciela. Sztuką nie jest
cenzurowanie siebie – tak jak zrobiłby to pisarz.
Co tu się dzieje?
Mój dwuletni syn, Aidan, raz złapał bakcyla. Zaczął wskazywać ekran z kodem Lisp, który przeglądałem
od piętnastu do dwudziestu minut. Zauważył, że wzór wcięcia nie przypominał pozostałych na ekranie.
Ale, jak wie każdy, kto kiedykolwiek to zrobił, często wystarczy prosta czynność wyjaśnienia problemu,
aby zainspirować się. Czasami osoba, która Ci pomaga, nie musi nawet powiedzieć ani słowa - równie
dobrze może to być tekturowa wycinanka6 (albo gumowa kaczka, drewniany Indianin lub jakikolwiek
inny z niezliczonych nieożywionych przedmiotów, od których ten efekt został nazwany).
Wyjaśnienie problemu pomaga uporządkować myśli.
Istnieją doskonałe powody, dla których wszystko działa w ten sposób – wyjaśnienie swojego problemu
komuś innemu zmusza cię do uporządkowania myśli, wyliczenia swoich założeń i skonstruowania
argumentu na podstawie podstawowych zasad. Bardzo często wystarczy wprowadzić tę strukturę, aby
samemu zobaczyć rozwiązanie. A jeśli nie, to co straciłeś?
Odgrywanie ról
Odgrywanie ról może być pomocnym sposobem wyjaśniania i badania problemów, zwłaszcza tych,
które dotyczą interakcji między w dużej mierze niezależnymi systemami. „Grasz w klienta 1, ja będę
klientem 2, a Fred może grać na serwerze - teraz jak możemy skonfigurować sesję między klientami?”
Nie zapomnij użyć rekwizytów, jeśli to konieczne. Karty indeksowe mogą reprezentować wiadomości
wymieniane w sieci. Albo ktokolwiek trzyma wypchaną lalkę „Tux” jest właścicielem blokady bazy
danych. Większość pokojów deweloperskich, w których byłem, jest pełna drobiazgów zebranych z
różnych targów przez lata - spraw, aby dla odmiany pracowały dla Ciebie.
Niech problemy leżą odłogiem
Spędziłeś frustrujący dzień, nie robiąc postępów w pozornie nierozwiązywalnym problemie. Z
obrzydzeniem nazywasz to dniem. Tego wieczoru, kiedy robisz coś zupełnie niezwiązanego z
problemem, odpowiedź pojawia się w pełni uformowana w twojej głowie. Kiedy gotowałeś kolację,
rozmawiałeś przez telefon z matką i czytałeś dzieciom bajki na dobranoc, twoja podświadomość
nieustannie pracowała nad tym problemem. I właśnie znów zadziałał swoją magią.
Pomóż swojej podświadomości pomóc ci.

Zdarza się to każdemu z nas – łuski opadają nam z oczu, a to, co wcześniej było nieprzezroczyste, staje
się nagle doskonale przezroczyste. Zła wiadomość jest taka, że nie ma sposobu, aby ułożyć choreografię
tego efektu. Czasami twoja podświadomość dostarczy towar, a innym razem będzie uparcie milczeć.
Ale z pewnością są rzeczy, które możesz zrobić, aby pomóc. Jeśli czujesz się sfrustrowany lub rzucasz
się (dużo akcji, ale niewielki postęp), może to oznaczać, że musisz zrobić sobie przerwę. Popracuj przez
chwilę nad innym problemem, zaparz filiżankę herbaty, idź na spacer, poćwicz żonglowanie przez
chwilę - cokolwiek, co odwróci twoją uwagę od problemu. W najgorszym przypadku powrócisz do
problemu odświeżony i z większym prawdopodobieństwem poczynisz znaczne postępy. A w
najlepszym razie, jeśli masz szczęście, magia się wydarzy, a twoja podświadomość dostarczy towar.
Kiedy geniusz pojawi się znikąd, zapisz to. Jeśli długopis i papier nie są dostępne, wyślij sobie SMS-a lub
powiedz, z kim akurat jesteś – nie ma nic bardziej frustrującego niż niemożność przypomnienia sobie
spostrzeżeń następnego dnia. Szczególnie trudne problemy mogą skorzystać na dłuższej przerwie.
Świeża perspektywa nowego poranka często niezmiernie pomaga. Ale uważaj na przesadzenie wykrycie zaangażowanego błędu oznacza, że musisz zrozumieć wiele różnych rzeczy. Zrób sobie zbyt
dużo wolnego czasu, a może się okazać, że będziesz musiał sobie zbyt wiele przypominać. A niektóre
błędy są niestety odporne na skróty i poddają się tylko ciągłej presji.
Zmień coś. Byle co!
Jak już wspomnieliśmy, bardzo ważne jest, aby dokładnie przemyśleć swoje eksperymenty. Powinieneś
wiedzieć, dlaczego je prowadzisz i czego oczekujesz od nich. Ale czasami, jeśli całkowicie utkniesz,
warto po prostu dokonać zmiany dla samego w sobie. Jakakolwiek zmiana. Prawdopodobnie nic Ci to
nie powie, ale czasami Cię zaskoczy – a niespodzianki zawsze Cię czegoś uczą.
Wcale nie to, o czym myślałem
Ostatnio miałem błąd, którym wydawał się być „formularz wielokrotnego wyboru sporadycznie nie
wybiera automatycznego”. To było przeskakiwanie między byciem pustym a tym, czego się
spodziewałem. Za każdym razem, gdy odtwarzałem problem, używałem tych samych danych
wejściowych („Ogień” i „Zdrowie”) lub pozostawiałem puste pole. Po pewnym czasie oszołomiony,
spróbowałem innego zestawu danych („Charities” i „Probation”). Ku mojemu zdziwieniu wciąż
przeskakiwał z przerwami między „Ogień” i „Zdrowie” i był pusty. Problem nie miał nic wspólnego z
domyślnymi ustawieniami - chodziło o to, że formularz był buforowany (na dwóch różnych serwerach)
i brakowało mi tego faktu, ponieważ zawsze używałem tych samych opcji zaznaczania.
Po wyeliminowaniu niemożliwego wszystko, co pozostaje, jakkolwiek nieprawdopodobne, musi być
prawdą.
Zasada Sherlocka Holmesa
Sherlock Holmes powiedział: „Kiedy wyeliminowałeś niemożliwe, wszystko, co pozostaje, jakkolwiek
nieprawdopodobne, musi być prawdą”. Jest to cenne przypomnienie, że chociaż w większości
przypadków proste wyjaśnienia są najbardziej prawdopodobne, czasami to, co się dzieje, jest
naprawdę dziwne. Czasami wszystkie planety naprawdę układają się we właściwy sposób – nie
odrzucaj wyjaśnienia tylko dlatego, że wydaje się zbyt mało prawdopodobne, aby było prawdziwe.
To zawsze lokaj
Jeden z kontrolerów w mojej aplikacji Ruby on Rails twierdził, że jego akcja start() nie istnieje. Kod nie
zmienił się od miesięcy i mogłem zobaczyć definicję metody w źródle - więc co powstrzymywało Railsy
przed jej znalezieniem? Odpaliłem mój zaufany debugger i przeszedłem przez ActionController. Ze
względów bezpieczeństwa nie wszystkie metody powinny być widoczne jako akcje, więc Railsy usuwają

wszystko, co zostało zdefiniowane w ActionController::Base. Z jakiegoś powodu ActionController::Base
zyskał nagle rozwiązaną metodę o nazwie start()-mystery. Z wyjątkiem tego, że nie mogłem znaleźć,
skąd pochodzi ten start(). Z pewnością nie było go nigdzie w źródle. Odpaliłem interaktywną konsolę,
aby trochę więcej kopać i tajemnica się pogłębiła - brak start(), mimo że uruchamiałem ten sam kod.
Po wielu wędrówkach i chodzeniu ślepymi uliczkami w końcu przyszło mi do głowy, że problemem był
sam debugger. Spojrzałem na źródło debuggera i na pewno definiuje Kernel#start(), który był
importowany do ActionControllera. Tak więc pozornie przypadkowym czynnikiem, który powodował,
że akcja pojawiała się i znikała, było to, czy debugowałem coś innego.
Wytrwać
Chociaż czasami może się to nie wydawać, nie ma czegoś takiego jak błąd, którego nie można
zdiagnozować. Całe oprogramowanie działające na dowolnym komputerze jest tworzone przez ludzi i
zawsze możemy wydobyć wystarczającą ilość informacji, aby dokładnie zrozumieć, co robi. W ten
sposób oprogramowanie bardzo różni się od niemal każdej innej dziedziny ludzkiej działalności.
Oczywiście nie oznacza to w żaden sposób, że diagnoza jest łatwa. Ale kiedy rozpaczasz, że
kiedykolwiek dotrzesz do sedna obecnego problemu, pamiętaj, że zawsze jest sposób. Mając
wystarczająco dużo czasu, wysiłku i determinacji, dotrzesz do celu.
Potwierdź swoją diagnozę
My, ludzie, jesteśmy wszechstronnie utalentowanymi stworzeniami. Niestety, jednym z naszych
talentów jest samooszukiwanie się - jesteśmy bardzo dobrzy w przekonywaniu samych siebie o czymś,
co chcemy by było prawdą. Mając to na uwadze, czas poświęcony na sprawdzenie, czy Twoja diagnoza
naprawdę wytrzymuje analizę, jest czasem bardzo dobrze spędzonym.
• Wyjaśnij swoją diagnozę komuś innemu. Mogą zauważyć wadę lub efekt wycięcia z kartonu może
zadziałać magicznie, co pozwoli ci to zrobić.
• Sprawdź nieskazitelną kopię kodu źródłowego, bez żadnych zmian, które wprowadziłeś po drodze, i
sprawdź, czy Twoja analiza jest nadal aktualna. Być może uważałeś, aby nie wprowadzić żadnych
niezamierzonych skutków ubocznych, ale nic nie daje większej pewności, że odniosłeś sukces, niż
ponowne rozpoczęcie od znanej dobrej kopii.
• Teraz, kiedy rozumiesz problem, czy istnieją inne sposoby, dzięki którym możesz udowodnić, że to
naprawdę działa tak, jak myślisz? Wypróbuj je szybko — czy widzisz to, czego oczekujesz?
• Zagraj w adwokata diabła i wyobraź sobie, że się mylisz – jaki błąd popełniłeś?
Te kontrole i balanse nie powinny zająć dużo czasu i mam nadzieję, że przekonają Cię, że mimo
wszystko miałeś rację. Jeśli nie, to oszczędziły ci zarówno wstydu, jak i czasu, co jest naprawdę bardzo
wartościowym ćwiczeniem. Teraz, gdy masz diagnozę, której ufasz, jedyne, co pozostaje, to wdrożenie
poprawki, którą omówimy w następnej części.
Wniosek
• Skonstruuj hipotezy i przetestuj je za pomocą eksperymentów.
– Upewnij się, że rozumiesz, co powiedzą ci twoje eksperymenty.
– Dokonuj tylko jednej zmiany na raz.
– Zapisuj, czego próbowałeś.
– Nie ignoruj niczego.

• Kiedy sprawy nie idą dobrze:
– Jeśli zmiany, które wprowadzasz, nie wydają się przynosić efektu, nie zmieniasz tego, co myślisz, że
jesteś.
– Zweryfikuj swoje założenia.
– Czy masz do czynienia z wieloma wzajemnie powiązanymi przyczynami lub zmieniającym się
podstawowym systemem?
• Potwierdź swoją diagnozę.
Naprawa
Więc zakończyłeś swoją diagnozę. Czas poklepać się po ramieniu. Szanse na powrót są takie, że
wykonałeś najtrudniejszą część swojego zadania. Teraz, gdy rozumiesz problem, naprawienie go
powinno być proste. Bądź jednak ostrożny. Do tej pory skupiałeś się na robieniu wszystkiego, aby
dowiedzieć się, co dokładnie się dzieje i dlaczego oprogramowanie źle się zachowuje. Stworzyłeś
eksperymenty ad hoc, zmodyfikowałeś kod, aby wstawić logowanie, wymusiłeś wystąpienie błędów
lub w inny sposób nagiąłeś oprogramowanie zgodnie z twoją wolą. Kultywowałeś celowo twórczą i
otwartą postawę umysłu, wymyślając, a następnie udowadniając lub obalając różne hipotezy. Teraz
masz zamiar rozpocząć zupełnie inny rodzaj ćwiczeń. Smak diagnozy „wszystko ujdzie” należy zastąpić
bardziej zdyscyplinowanym i ustrukturyzowanym podejściem wymaganym do tworzenia wysokiej
jakości, dokładnych i wiarygodnych modyfikacji źródła. Krótko mówiąc, nie jesteś już detektywem —
czas ponownie zostać inżynierem oprogramowania.
Dobra poprawka to coś więcej niż tylko prawidłowe działanie oprogramowania.
Twoim głównym celem jest oczywiście naprawienie problemu. Ale dobre rozwiązanie to coś więcej niż
tylko prawidłowe działanie oprogramowania - musisz także położyć podwaliny pod przyszłość. Bez
opieki oprogramowanie może szybko ulec entropii lub nieco zgnić, jak to często jest znane. Jedna
poprawka po drugiej i stopniowo twój pierwotnie czysty projekt ginie pod patchworkiem
nieodpowiednio przemyślanych zmian. Zbadamy, jak jednocześnie osiągnąć następujące cele:
• Naprawienie problemu
• Unikanie wprowadzania regresji
• Utrzymanie lub poprawa ogólnej jakości (czytelność, architektura, pokrycie testów, wydajność itd.)
kodu.
Czyszczenie pokładów
Zanim zagłębisz się i zaczniesz projektować swoją poprawkę, musisz wykonać pewne porządki.
Pierwszym zadaniem jest upewnienie się, że zaczynasz od czystego konta. W trakcie tego problemu
prawdopodobnie zmodyfikowałeś pliki źródłowe i ustawienia konfiguracji, utworzyłeś eksperymenty
w locie i pozostawiłeś leżące pliki danych. Nie chcesz przypadkowo sprawdzać żadnej z tych zmian ad
hoc. Jeśli nie posprzątasz przed rozpoczęciem wprowadzania zmian, które chcesz zaewidencjonować,
istnieje niebezpieczeństwo, że trudno będzie Ci odróżnić jedno od drugiego. Nie chcesz jednak po
prostu odrzucać wszystkiego, ponieważ istnieje duża szansa, że niektóre zmiany, które wprowadziłeś
lub pliki danych utworzone podczas diagnozy, stworzą doskonałą podstawę dla przypadków
testowych, które zamierzasz napisać jako część poprawki. Tutaj, podobnie jak w wielu innych
sytuacjach, twój system kontroli źródła udowadnia swoją wartość. Najpierw musisz przeprowadzić

szybki audyt wprowadzonych zmian. Nie pomijaj tego kroku. Zdziwisz się, jak często odkryjesz zmiany,
o których zapomniałeś.
Zacznij od czystego drzewa źródłowego.
Często odrzucenie tych zmian będzie słuszne. Jeśli jednak są zmiany, których chcesz się trzymać, oprzyj
się pokusie pozostawienia ich na miejscu i zmodyfikowania kodu wokół nich. Pamiętaj, że jednym z
naszych celów jest unikanie regresji, a te zmiany nie zostały wprowadzone w taki sposób, aby można
było im zaufać. Możesz robić notatki lub kopie odpowiednich plików, ale kiedy zaczynasz
implementować poprawkę, ważne jest, aby zacząć od czystego drzewa źródłowego. Jeśli zmiany
wprowadzone podczas diagnozy były szczególnie daleko idące, może być nawet łatwiej sprawdzić całe
świeże drzewo źródłowe i zacząć od tego miejsca, pozostawiając zanieczyszczone drzewo jako punkt
odniesienia. Daje to godny zaufania punkt wyjścia. Następną rzeczą do przemyślenia jest to, w jaki
sposób udowodnisz sobie, że twoja poprawka naprawdę rozwiązuje dany problem.
Testowanie
Załóżmy, że Twój proces tworzenia obejmuje tworzenie w trybie test-first (lub testdriven), a zatem
masz już zautomatyzowany framework testów i obszerny korpus testów jednostkowych. To teraz,
kiedy masz zamiar zacząć wprowadzać zmiany w źródle, to podejście naprawdę się opłaca. Nie tylko
możesz go użyć, aby upewnić się, że twoja poprawka rozwiązuje problem, ale także zapewnia
nieocenione zabezpieczenie przed regresją.
Zacznij od upewnienia się, że wszystkie twoje testy przeszły pomyślnie.
Ponieważ będziesz tak bardzo polegać na testach, zacznij od upewnienia się, że wszystkie zdają (co z
pewnością powinno mieć miejsce, ponieważ właśnie upewniłeś się, że pracujesz na czystym drzewie
źródłowym). Jeśli nie wszystkie zdadzą, natychmiast zatrzymaj się i ustal, dlaczego. Może kolega
sprawdził zepsutą zmianę? A może coś w Twoim lokalnym środowisku jest nieprawidłowo
skonfigurowane? Cokolwiek, jeśli testy nie zdadzą, nie możesz ich użyć do pomocy przy
wprowadzanych zmianach do zrobienia. Jedną z zasad programowania w trybie test-first jest to, że nie
powinieneś modyfikować źródła, dopóki nie zaliczysz testu. Tak więc, po wykazaniu, że stoisz na
mocnym fundamencie zestawu testów, który przechodzi wszystkie testy, lepiej upewnij się, że masz
taki, który nie powiedzie się. Biorąc pod uwagę, że pojawił się błąd, jasne jest, że albo istniejące testy
nie testują odpowiednio danej funkcjonalności, albo same testy są zepsute. W związku z tym musisz
albo dodać jeden lub więcej nowych testów, albo naprawić istniejące. Oto kolejność do naśladowania:
1. Uruchom istniejące testy i zademonstruj, że zdają.
2. Dodaj jeden lub więcej nowych testów lub napraw istniejące testy, aby zademonstrować błąd
(innymi słowy, aby zakończyć się niepowodzeniem).
3. Napraw błąd.
4. Zademonstruj, że poprawka działa (nieudane testy już nie kończą się niepowodzeniem).
5. Zademonstruj, że nie wprowadziłeś żadnych regresji (żaden z testów, które wcześniej zaliczyłeś,
teraz nie kończy się niepowodzeniem).
Oczywiście w rzeczywistości (i w zależności od tego, jak skomplikowaną poprawkę masz do czynienia),
proces ten prawdopodobnie nie będzie tak zgrabnie liniowy jak ten. Prawdopodobnie będziesz musiał
kilkakrotnie iterować między konstruowaniem testów a modyfikowaniem kodu, gdy pracujesz nad
ostatecznym rozwiązaniem. Eksperymenty, pliki danych i wszystko, co stworzyłeś, aby odtworzyć i

zdiagnozować problem, stanowi bogate źródło pomysłów. Przy odrobinie szczęścia wszystko, co musisz
zrobić, to uporządkować i sformalizować to, co wtedy stworzyłeś. Pamiętaj jednak, że staramy się tutaj
wymyślić coś o jakości produkcji. Testy utworzone, gdy tak naprawdę nie rozumiesz problemu, mogą
być dobrym punktem wyjścia, ale powinieneś poświęcić trochę czasu, aby upewnić się, że są dobrze
skonstruowane i przetestować wszystko, co należy przetestować.
Upewnij się, że wiesz, jak zamierzasz to przetestować, zanim zaprojektujesz swoją poprawkę.
Co zrobić, jeśli nie używasz programowania w trybie test-first? Nawet wtedy testowanie pozostaje
kluczowe. Jeśli nie masz wiarygodnego testu, który demonstruje problem, skąd możesz mieć pewność,
że go naprawiłeś? Główną różnicą jest to, że test może być czymś, co wykonujesz ręcznie, a nie
automatycznie i który odrzucasz po zakończeniu. Aha, i będziesz musiał być naprawdę ostrożny,
ponieważ przy braku zestawu testów regresji szanse na przypadkowe wprowadzenie regresji są
znacznie wyższe.
Jak mój zestaw testowy uratował mi tyłek
Pracowałem nad aplikacją napisaną w PHP. Na szczęście mieliśmy obszerny zestaw testów
automatycznych. Dokonałem zmiany (naprawdę prostej), a testy zepsuły się na interfejsie usługi
sieciowej, którego nie dotykałem. Z pewnością moja zmiana nie miała z tym nic wspólnego.
Westchnienie.
Okazuje się, że przyczyną niepowodzenia testu było to, że usługa internetowa zwracała nieprawidłowy
kod XML. Spojrzałem na XML i wyglądał na poprawny. Nie jestem guru XML, więc poprosiłem kolegę,
aby się temu przyjrzał i powiedział, że też wygląda na poprawny. Zawsze byłem przekonany, że XML
jest stosunkowo prosty – z pewnością powinno być łatwo sprawdzić, czy jest dobrze uformowany. W
końcu wyśledziłem zabłąkany znak nowej linii na początku dokumentu XML, co jest nielegalne w XML
- stąd dokument XML został zgłoszony jako niepoprawny. Jak więc pojawił się ten zabłąkany nowy
wiersz? Cóż, przypadkowo dodałem znak nowej linii na końcu pliku po zamykającym tagu <php>. W
rezultacie procesor PHP zinterpretował to jako fragment kodu HTML, który ma zostać wysłany do
„przeglądarki”. Normalnie dodatkowy znak nowej linii nic by nie zmienił. Jednak gdy kod PHP został
dodany do ścieżki kodu usługi sieciowej, znak nowej linii został wyemitowany przed resztą dokumentu
XML, co doprowadziło do nieprawidłowego kodu XML. Bez autotestów prawdopodobnie weszłoby to
do produkcji, a następnie musiałoby zostać wycofane, aby dowiedzieć się, dlaczego część usługi już nie
działa.
Napraw przyczynę, a nie objawy
Kilka lat temu, pracując nad osadzonym kodem napisanym w C, wyśledziłem błąd do funkcji, która
wyglądała mniej więcej tak:
int process_items(item* item_array, int array_size)
{
wew;
/* Z jakiegoś powodu array_size jest przesunięte o jeden, więc napraw to tutaj */
array_size++;
for(i = 0; i < array)_size; i++) {
«Przetwarzaj element_tablicy[i] »

}
}
Deweloper, o którym mowa (którego rumieńce zachowam) kilka miesięcy wcześniej poprawnie ustalił,
że błąd, nad którym pracował, został „spowodowany” złą wartością array_size. Jednak zamiast
kontynuować analizę w celu ustalenia, dlaczego funkcja została wywołana ze złym argumentem,
postanowił „usunąć” błąd, poprawiając go w funkcji. Oczywiście, jak później odkryłem, okazało się, że
process_items() można wywoływać z wielu lokalizacji, a bardzo rzadko array_size nie było przesunięte
o jedną. Spowodowało to przepełnienie macierzy, które (to C) spowodowało niejasne problemy, które
pojawiły się dopiero później i wymagały sporo wysiłku, aby je wyśledzić.
Jan pyta. . .
Czy kiedykolwiek można położyć „Papier nad pęknięciami”?
Czasami, nawet jeśli rozumiemy pierwotną przyczynę, nadal istnieje pokusa, by „zasłonić pęknięcia”.
Być może błąd jest głęboko zakorzeniony w architekturze, a prawdziwa naprawa wiązałaby się z
niebezpiecznie powszechnymi zmianami. Lub może istnieć niebezpieczeństwo wprowadzenia
problemów ze zgodnością z poprzednimi wersjami. Albo prawdziwa poprawka może po prostu
wymagać znacznie więcej wysiłku niż rozsądnie zastosowana łatka. Cóż, jest to książka pragmatyczna i
jako taka głupotą byłoby zaprzeczać, że zdarzają się sytuacje, w których nie jest to właściwe podejście.
Są jednak bardzo rzadkie. Za każdym razem, gdy decydujemy się nie usuwać pierwotnej przyczyny
problemu, znacznie obniżamy ogólną jakość kodu. Ma to nie tylko praktyczne implikacje, ale także
psychologiczne. A więc tak, zdarzają się sytuacje, w których właściwe jest, abyśmy nie zajmowali się
podstawowym problemem – ale tylko w ostateczności i tylko z oczami otwartymi na konsekwencje.
Niestety, takie rzeczy zdarzają się zbyt często. Każdy z nas w pewnym momencie swojej kariery znajdzie
się w pogoni za takim błędem. Są dwa powody, dla których popełniamy tego rodzaju błąd. Najczęściej
dzieje się tak, ponieważ nie zaszliśmy wystarczająco daleko w naszej analizie i nie odkryliśmy jeszcze
prawdziwej przyczyny problemu. Czasami może to być błędną odpowiedzią na presję czasu. Weźmy na
początek ostatnią z nich, presję czasu. Gdzieś na świecie może istnieć projekt inżynierii
oprogramowania, który nie działa pod stałą presją czasu. Jednak nigdy nie pracowałem nad takim
projektem. Nawet jeśli masz szczęście znaleźć się w tej szczęśliwej sytuacji, użytkownicy dotknięci
błędem, nad którym pracujesz, prawdopodobnie nie będą chcieli czekać na naprawę ani minuty dłużej,
niż muszą. W rezultacie najprawdopodobniej będziesz pod presją, aby po prostu „usunąć błąd” i przejść
do następnego zadania. W zimnym świetle dnia łatwo jest przysięgać, że nigdy czegoś takiego nie
zrobisz, ale w ferworze, kiedy z jednej strony krzyczą na ciebie zirytowani użytkownicy, a z drugiej
niecierpliwi menedżerowie, pokusa może być nie do odparcia. Jakkolwiek złe może być poddanie się
tej pokusie, to nic w porównaniu z niebezpieczeństwami związanymi z naprawą błędu, zanim w pełni
zrozumiesz podstawową przyczynę. Przynajmniej jeśli zrozumiesz podstawową przyczynę i podejmiesz
świadomą (jeśli błędną) decyzję o wdrożeniu szybkiego obejścia, zrozumiesz konsekwencje swoich
działań. Jeśli tak naprawdę nie rozumiesz, co się dzieje, praktycznie niemożliwe jest przewidzenie
skutków, jakie przyniosą Twoje działania. Przypomnijmy, że rozwiązanie problemu to tylko jeden z
trzech celów, jakie sobie wyznaczyliśmy. Musimy również unikać wprowadzania regresji i utrzymywać
ogólną jakość kodu. Skupiamy się naturalnie na pierwszym celu, ale dwa drugie są równie ważne (z
długoterminowego punktu widzenia, być może nawet ważniejsze). Mając to na uwadze, wprowadzanie
zmian, których nie rozumiemy, jest zatem szczytem lekkomyślności. Skąd wiesz, że naprawdę
rozumiesz podstawową przyczynę problemu? Cóż, istnieją pewne ogólne zasady (na przykład, czy
czułbym się komfortowo wyjaśniając to koledze i czy moje wyjaśnienie wymagałoby użycia zwrotów
takich jak „Z jakiegoś powodu…” lub „Nie jestem pewien dlaczego, ale . . . . Ale prosta prawda jest taka,

że przez większość czasu wiesz, czy rozumiesz pierwotną przyczynę. Wymagana jest tutaj uczciwość
intelektualna - odwaga, by przyznać się przed samym sobą, że nawet jeśli wydaje się, że znalazłeś
sposób na naprawienie błędu, nie osiągnąłeś jeszcze punktu, w którym możesz mieć pewność, że
naprawdę rozumiesz przyczynę i dlatego nie możesz ufać swojej poprawce.
Refaktoryzacja
W ciągu ostatnich kilku lat nastąpiła zmiana w tworzeniu oprogramowania wraz z rosnącą
popularnością podejść zwinnych. Jeśli chodzi o konstruowanie kodu (w przeciwieństwie do zarządzania
projektami), najbardziej znaczącym efektem było rozpowszechnienie dwóch technik zautomatyzowanego testowania i refaktoryzacji. Refaktoryzacja to proces ulepszania projektu
istniejącego kodu bez zmiany jego zachowania. To właśnie ten ostatni, a czasem pomijany, aspekt
refaktoryzacji będzie nas tutaj najbardziej dotyczył. Pełne wprowadzenie do refaktoryzacji.
Naprawianie błędów często odkrywa możliwości refaktoryzacji. Sam fakt, że pracujesz z kodem, który
zawiera błąd, wskazuje, że istnieje szansa, że może on być jaśniejszy lub lepiej ustrukturyzowany. Jest
bardzo prawdopodobne, że zauważysz obszary kodu, które można poprawić w trakcie pracy. Co więcej,
zmiany niezbędne do naprawy błędu mogą, jeśli zostaną wykonane naiwnie, wprowadzić duplikację,
którą należy wysuszyć. Wykonanie tych refaktoryzacji jest tak samo ważne jak naprawienie błędu
(pamiętaj, że jednym z naszych celów jest utrzymanie lub poprawa ogólnej jakości kodu). Będą
sytuacje, w których zdecydujesz się na refaktoryzację po naprawie i inne sytuacje, w których ma sens
najpierw refaktoryzacja (ponieważ zrobienie tego doprowadzi Cię do stanu, w którym łatwiej będzie
naprawić błąd). Od czasu do czasu, gdy pracujesz nad szczególnie skomplikowaną poprawką, będziesz
iterować w tę i z powrotem między refaktoryzacją a naprawianiem błędów.
Refaktoryzacja lub zmiana funkcjonalności - jedna lub druga, nigdy obie
Pamiętaj jednak, że refaktoryzacja nigdy nie powinna być łączona z modyfikacją funkcjonalności kodu,
a to zdecydowanie obejmuje naprawianie błędów. To prowadzi nas do tematu interakcji z kontrolą
źródła podczas naprawiania błędów.
Jan pyta. . .
Jakie są kluczowe spostrzeżenia dotyczące refaktoryzacji?
Reakcją wielu osób na refaktoryzację po pierwszym kontakcie z nią jest „co z tego?” To tylko
„sprzątanie” kodu, coś, co programiści robili prawie tak długo, jak istnieją programiści. Z pewnością w
pewnym stopniu wszystko, co zrobił Martin Fowler, publikując Refactoring, to skatalogowanie technik,
z których programiści korzystają od lat. Ale refaktoryzacja to coś więcej niż tylko katalog przydatnych
technik. Opiera się na dwóch kluczowych spostrzeżeniach Fowlera:
• Modyfikację istniejącego kodu można bezpiecznie przeprowadzić tylko za pomocą sieci
bezpieczeństwa kompleksowego zestawu testów jednostkowych.
• Nigdy nie powinniśmy podejmować prób refaktoryzacji kodu w tym samym czasie, co modyfikowanie
jego zachowania.
Innymi słowy, możesz zmodyfikować zachowanie kodu lub dokonać jego refaktoryzacji. Nigdy nie
powinieneś próbować robić obu w tym samym czasie. Po zastanowieniu łatwo zrozumieć, dlaczego tak
jest. Wyobraź sobie, że w tym samym czasie próbujesz zmodyfikować zarówno strukturę kodu, jak i
jego funkcjonalność, po czym jeden z twoich testów kończy się niepowodzeniem. Może to oznaczać,
że popełniłeś błąd podczas modyfikowania jego struktury. Lub może to być oczekiwany wynik zmiany
funkcjonalności. Trudno jednak mieć pewność, który. Im bardziej skomplikowana jest zmiana

funkcjonalności lub struktury, tym trudniej jest mieć pewność. Wykonując tylko jedno lub drugie,
całkowicie unikniesz tego problemu i możesz bez obaw posuwać się naprzód z potencjalnie daleko
idącymi refaktoryzacjami obejmującymi radykalne zmiany w kodzie.
Odprawa
Nasz system kontroli źródeł jest jedną z najpotężniejszych broni w naszej zbrojowni. Możemy jednak
zmarnować znaczną część jego wartości, jeśli nie będziemy z niego ostrożnie korzystać. Kuszące może
być zebranie kilku drobnych zmian razem i -za jednym razem - sprawdzenie ich wszystkich. W końcu
jesteś na fali, a szkoda byłoby przerwać przepływ. Niestety, takie postępowanie znacznie zmniejsza
użyteczność korzystania z kontroli źródła. Z punktu widzenia debugowania główną wartością kontroli
źródła jest ścieżka audytu. Jeśli ktoś wprowadzi regresję, powinieneś być w stanie dowiedzieć się
dokładnie, która zmiana to spowodowała (a zatem, co musisz zrobić, aby to naprawić), przeszukując
poprzednie wersje. Skuteczność tego podejścia jest jednak odwrotnie proporcjonalna do wielkości
każdej odprawy. Odkrycie, które zameldowanie spowodowało błąd, ma niewielką wartość, jeśli dane
zameldowanie obejmuje zmiany w setkach plików rozsianych po całym projekcie. Aby uniknąć tego
problemu, trzymaj się zasady jedna logiczna zmiana, jeden check-in.
Jedna logiczna zmiana, jedna odprawa.
W przypadku prostych poprawek może to oznaczać pojedyncze zaewidencjonowanie, ale większość
przypadków obejmuje więcej niż jedną logiczną zmianę (a zatem więcej niż jedno
zaewidencjonowanie). Jeśli poprawka wymaga dwóch logicznie niezależnych zmian w funkcjonalności
i dwóch niezależnych refaktoryzacji, prawdopodobnie oznacza to cztery niezależne ewidencjonowanie.
Jak zawsze powinieneś kierować się własnym osądem. Prawdopodobnie przesadą byłoby użycie trzech
zaewidencjonowań dla poprawki wymagającej trzech jednoliniowych zmian, nawet jeśli każda z nich
jest niezależna od pozostałych. Ale jeśli zbłądzisz w kwestii wcześniejszego i częstego odprawy, rzadko
się pomylisz. I pamiętaj, że możesz również bardzo pomóc, upewniając się, że komentarze dotyczące
zameldowania są tak znaczące (i konkretne), jak to tylko możliwe.
Różnice przed odprawą.
Ostatni punkt - czy to naprawianie błędów, czy wdrażanie nowych funkcji, dobrą praktyką jest zawsze
dokładnie sprawdzać, co masz zamiar zameldować przed każdym zameldowaniem. To nie potrwa
długo, a raz na jakiś czas zauważysz zmianę, której tak naprawdę nie zamierzałeś zrobić.
Przejrzyj swój kod
Bez względu na to, jak bardzo jesteś ostrożny, prędzej czy później stworzysz zamierzoną poprawkę,
która pogorszy sytuację, a nie polepszy. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli chodzi o jakość i łatwość
utrzymania kodu, których nie jest w stanie zagwarantować żadna ilość testów (zautomatyzowanych
lub innych). Przeglądy kodu, formalne lub inne, są niezwykle dobrym sposobem na wyłapanie takich
problemów, zanim spowodują one trwałe uszkodzenie. Recenzje są nieodłączną częścią niektórych
metodologii rozwoju. Na przykład XP zapewnia, że dwie pary oczu widzą każdą zmianę dzięki
programowaniu w parach. Nie musi to być jednak formalny element Twojej metodologii, aby był
użyteczny.
Kto i kiedy?
Nie ma jednego odpowiedniego czasu na recenzję. Czasami właściwe jest zaangażowanie
współpracownika na bardzo wczesnych etapach naprawy. W innych przypadkach możesz poprosić ich,
aby po prostu podpisali się na ukończoną zmianę. Zasadą jest rozważenie przeglądu za każdym razem,

gdy dojdziesz do obszaru niepewności lub ryzyka. Pamiętaj, że recenzje nie są jednorazowe - nie ma
zasady, że nie możesz wielokrotnie prosić o pomoc, jeśli ma to sens. Jeśli chodzi o kogo poprosić o
wykonanie przeglądu, prawdopodobnie odniesiesz znaczne korzyści, kto to zrobi. Zwykłe zbadanie
pracy przez drugą parę oczu to duży krok naprzód. Jeśli pracujesz w obszarze, który jest dla Ciebie
stosunkowo nowy, prawdopodobnie warto zapytać kogoś, kto już go zna (na przykład oryginalnego
autora). Z drugiej strony, jeśli znasz kod bardzo dobrze, zastanów się nad pytaniem kogoś, kto jest
nowy i ma nową perspektywę. Pomyślne naprawienie błędu to wielki kamień milowy, ale to nie koniec
procesu. Przed przejściem do następnego zadania poświęć chwilę na zastanowienie się, w jaki sposób
problem wniknął do Twojego oprogramowania. Czy istnieją inne przypadki tego samego problemu
gdzie indziej i czy może się to powtórzyć?
Wniosek
• Naprawianie błędów obejmuje trzy cele:
- Naprawić problem.
- Unikać wprowadzania regresji.
- Utrzymać lub poprawić ogólną jakość (czytelność, architekturę, pokrycie testów itp.) kodu.
• Zacznij od czystego drzewa źródłowego.
• Upewnij się, że testy przeszły pomyślnie przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian.
• Przed wprowadzeniem zmian zastanów się, jak zamierzasz przetestować swoją poprawkę.
• Usuń przyczynę, a nie objawy.
• Refaktoryzacja, ale nigdy w tym samym czasie co modyfikowanie funkcjonalności.
• Jedna logiczna zmiana, jedna odprawa.
Odzwierciedlenie
Naprawianie błędów, z samej swojej natury, ma tendencję do ścisłego skupiania się. Pracujesz nad
bardzo konkretnym problemem i są szanse, że najczęściej poprawka będzie obejmować wyizolowany
obszar kodu. Pomimo tego wąskiego punktu widzenia, musisz mieć oko na duży obraz. W tym celu
warto poświęcić kilka chwil refleksji po wdrożeniu swojej poprawki. Tu rozważymy:
• Jak to w ogóle działało?
• Kiedy i dlaczego problem prześlizgnął się przez pęknięcia?
• Zapewnienie, że problem nigdy się nie powtórzy.
Jak to w ogóle działało?
Jeden z zabawnych e-maili, który co jakiś czas pojawia się w mojej skrzynce, nosi tytuł „Sześć etapów
debugowania” i brzmi następująco:
1. To nie może się zdarzyć.
2. To się nie dzieje na moim komputerze.
3. To nie powinno się zdarzyć.
4. Dlaczego tak się dzieje?

5. Och, rozumiem.
6. Jak to w ogóle działało?
Jak większość humoru, jest zabawny, ponieważ opiera się na prawdzie. W szczególności nie jest niczym
niezwykłym, że myślisz „Jak to w ogóle działało?” po zakończeniu diagnozy. Jeśli rzeczywiście tak
myślisz, zatrzymaj się na chwilę. To dobry znak że tak naprawdę nie zrozumiałeś wszystkich możliwych
implikacji błędu. Kontynuuj, aż zrozumiesz, jak to w ogóle działało - istnieje duża szansa, że przy okazji
czegoś się nauczysz.
Nie tak bezpieczne, jak myśleliśmy
Mieliśmy pakiet aplikacji internetowych, które delegowały zabezpieczenia do wspólnej aplikacji
„strażnika”, umożliwiając wszystkim korzystanie z jednej nazwy użytkownika i hasła. Jeśli użytkownik
zalogował się do dowolnej aplikacji w pakiecie, mógł korzystać z dowolnej innej bez ponownego
logowania, a wszystko to kontrolowane za pomocą zaszyfrowanego pliku cookie przechowywanego w
przeglądarce użytkownika. Pracowałem nad błędem, w którym jeden konkretny użytkownik nie mógł
się zalogować - okazało się, że w pewnych okolicznościach kod, który wygenerował ciasteczko, mógł
się nie udać. To było łatwe do naprawienia, gdy zorientowałem się, co jest nie tak, więc był to kolejny
błąd zgnieciony. Ale miałem dokuczliwe wątpliwości. Okoliczności, w których plik cookie został
wygenerowany nieprawidłowo, nie były aż tak niejasne. Dlaczego tylko jeden użytkownik miał
problemy? Jak wszyscy inni mogli się pomyślnie zalogować? Coś się działo. Rzeczywiście, dokładniejsze
dochodzenie wykazało, że system nie był tak bezpieczny, jak zamierzaliśmy. Miało to być okresowe
zmienianie sekretu używanego do szyfrowania pliku cookie, ale ten okazał się złamany. Tak więc
użytkownicy, którzy w przeciwnym razie natknęliby się na błąd, który właśnie naprawiłem, nie robili
tego, ponieważ mogli nadal używać starego pliku cookie. Gdybym nie posłuchała cichego głosu z tyłu
głowy mówiącego: „Coś jest nie tak – jeszcze nie rozumiesz, co się dzieje”, nigdy byśmy tego nie
znaleźli. Kent Beck mówi o podobnym efekcie w Test-Driven Development. Od czasu do czasu okazuje
się, że piszemy test, który oczekuje, że zakończy się niepowodzeniem, ale w rzeczywistości jest on
pomyślny. Kiedy tak się dzieje, niezmiennie uczy nas czegoś ważnego. Ale czegoś brakuje w tych sześciu
krokach. Naprawdę powinno być siódme: „To się nigdy więcej nie powtórzy!” W następnych sekcjach
przyjrzymy się, co możesz zrobić, aby upewnić się, że tak się nie stanie.
Co poszło nie tak?
Pierwszym krokiem do wyciągnięcia wniosków z błędu jest ustalenie, co poszło nie tak.
Pięć razy „Dlaczego”
Przydatną sztuczką podczas przeprowadzania analizy przyczyn źródłowych jest pytanie „Dlaczego?”
pięciokrotnie. Na przykład:
• Oprogramowanie uległo awarii. Dlaczego?
• Kod nie poradził sobie z awarią sieci podczas transmisji danych. Dlaczego?
• Nie przeprowadzono testu jednostkowego sprawdzającego awarię sieci. Dlaczego?
• Pierwotny programista nie był świadomy, że powinien tworzyć taki test. Dlaczego?
• Żaden z naszych testów jednostkowych nie sprawdza awarii sieci. Dlaczego?
• W pierwotnym projekcie nie uwzględniliśmy awarii sieci.

Dlaczego pięć? To tylko praktyczna zasada - czasami będziesz potrzebować mniej kroków, czasami
więcej. A czasami to w ogóle nie pomoże (pomoże ci zidentyfikować tylko przyczyny, o których już
wiesz). Ale może to być pomocne, a pięć wydaje się w większości przypadków odpowiednie.
Czy właśnie tego nie zrobiliśmy?
Czy ustalenie, co poszło nie tak, nie jest dokładnie tym, na czym polega diagnoza? Tak, ale to, o czym
tutaj mówimy, jest szerszym obrazem – w jaki sposób błąd trafił do oprogramowania? Na przykład
Twoja diagnoza może polegać na tym, że błąd był spowodowany nieuwzględnieniem możliwości awarii
sieci podczas odbierania danych z serwera. To tyle, ile potrzebujesz podczas diagnozy. To, co chcemy
tutaj zrobić, to dowiedzieć się, dlaczego pierwotny twórca kodu nie zdawał sobie sprawy, że musi
poradzić sobie z awarią sieci.
Analiza przyczyn
Fakt, że błąd wkradł się do kodu, oznacza, że coś poszło nie tak gdzieś w twoim procesie. Kiedy
dokładnie? I dlaczego?
Wymagania: Czy wymagania były kompletne i poprawne? Być może były niejednoznaczne, źle
zinterpretowane lub źle zrozumiane?
Architektura lub design: Czy doszło do przeoczenia w architekturze lub designie – coś, czego nie
wzięliśmy pod uwagę lub na co nie pozwoliliśmy? A może są w porządku, ale nie udało nam się
poprawnie wykonać projektu?
Testowanie: Czy mieliśmy odpowiednie testy obejmujące ten obszar? A może błąd był w samych
testach?
Budowa: To najczęściej przychodzi na myśl, gdy myślisz o błędzie. Być może autor popełnił prosty błąd
podczas pisania kodu, a może źle zrozumiał jakiś aspekt podstawowej technologii (biblioteki,
kompilatory itd.).
Wina
Proaktywna identyfikacja problemów z procesem może zdziałać cuda dla ogólnej jakości. Bądź jednak
ostrożny - celem jest wyciąganie wniosków, a nie obwinianie. Tak, ktoś gdzieś pewnie schrzanił, ale
wszyscy czasami popełniamy błędy. Wskazywanie palcem raczej nie będzie produktywne ani pomocne.
Kultura obwiniania jest korodująca, podkopując etos zespołu, który ma kluczowe znaczenie dla
sukcesu. Jeśli obawiają się, że zostaną pod pręgierzem lub ukarani za swoje błędy, twoi koledzy zaczną
bardziej martwić się o to, jak chronić ich plecy, niż robić to, co jest najlepsze dla zespołu i szerszej
organizacji. W najgorszych przypadkach może to nawet prowadzić do kłamstwa, ustawiania facetów
do upadku i innych dysfunkcyjnych zachowań. Dawanie przykładu jest szczególnie mocne, na dobre lub
na złe. Jeśli zaczniesz narzekać na winowajcę po wyśledzeniu szczególnie trudnego problemu, inni
członkowie zespołu prawdopodobnie przyjmą to samo zachowanie. Jeśli natomiast wyjdzie na jaw
problem, który sam stworzyłeś, przyznaj się i przyznaj mea culpa, aby pokazać, że nie ma się czego
wstydzić. To, jak poradzisz sobie z problemem po jego ujawnieniu, jest ważniejsze niż fakt, że problem
istniał w pierwszej kolejności.
To się już nigdy nie powtórzy
Po zidentyfikowaniu źródła błędu możesz podjąć kroki, aby upewnić się, że się nie powtórzy. W
niektórych przypadkach może to oznaczać jedynie „notatkę do siebie”, aby być bardziej ostrożnym w
tym obszarze w przyszłości lub ciche słowo z kolegą, aby powiadomić ich o swoim błędzie. W innych

przypadkach może to być coś, o czym warto wspomnieć podczas następnej sekcji zwłok na koniec
iteracji – zwłaszcza jeśli zauważyłeś wzorzec błędów występujących w określonym momencie lub z
określonego powodu. Bardzo od czasu do czasu może być czas na „dzwonienie na alarm”.
Automatyczna walidacja
Należy uważać na obszary problemowe, typowe błędy i inne przypadki tego samego problemu.
Wyobraź sobie, że właśnie naprawiłeś wyciek pamięci w kodzie C++, który zaczynał się tak:
void f(void)
{
T* pt = new T;
«Do something with pt »
delete pt;
}
Ten kod jest w porządku, chyba że jedna z funkcji, które wywołuje, może zgłosić wyjątek, w którym to
przypadku pt nie zostanie usunięty. Można to naprawić na różne sposoby, na przykład za pomocą
funkcji auto_ptr() ze standardowej biblioteki:
void f(void)
{
auto_ptr<T> pt(new T);
«Do something with pt »
// auto_ptr ensures that pt is deleted even if an exception is thrown
}
Wspaniały, kolejny błąd gryzie kurz. Ale zanim przejdziesz do następnego, zastanów się, czy pierwotny
błąd był jednorazowy. Wydaje się co najmniej możliwe, że autor oryginalnego kodu może nie rozumieć,
jak napisać bezpieczny dla wyjątków kod w C++. W takim przypadku, czy mogą istnieć inne przypadki
tego samego problemu w innym miejscu? Zamiast czekać na zgłoszenie błędów, które
prawdopodobnie czają się niewykryte, teraz jest czas na przeprowadzenie audytu, aby sprawdzić, czy
istnieją inne przykłady problemu i je naprawić. Co więcej, czy możesz znaleźć sposób na automatyczne
wykrywanie błędów tego typu, aby uniknąć podobnych problemów w przyszłości? I okazuje się, że to
samo możemy osiągnąć dla wielu różnych błędów. Większość projektów o dowolnej wielkości ma
tendencję do narastania własnych słabości z biegiem czasu. Zanim utworzysz nowego klienta, upewnij
się, że najpierw zaktualizujesz tabelę kont — tego typu rzeczy. Gdziekolwiek istnieją tego rodzaju
zasady, możliwe jest, że ktoś je pomyli i często nie ma sposobu, aby tego uniknąć, chyba że po prostu
znasz pułapki. W rozdziale 10, Naucz swoje oprogramowanie do samodzielnego debugowania, na
stronie 158, omówimy, jak stworzyć samodebugujące się oprogramowanie, które będzie
automatycznie ostrzegać, jeśli nieumyślnie popełnisz tego rodzaju błędy.
Rozmowa z kolegami
Poinformowanie kolegi, że popełnił błąd, może być polem minowym. Z jednej strony są to niezwykle
cenne informacje - jesteś im to winien poinformowanie ich, aby w przyszłości mogli uniknąć tego

samego błędu. Z drugiej strony, my, programiści, nie zawsze jesteśmy znani z naszych umiejętności
interpersonalnych, a powiedzenie komuś, że schrzanił sprawę, może łatwo pójść źle, jeśli zrobimy to
bez taktu. Nie ma twardych i szybkich zasad. Czasami, bez względu na to, jak bardzo jesteś ostrożny,
Twoja opinia, która ma dobre intencje, może zostać źle odebrana. Ale z pewnością są rzeczy, które
możesz zrobić, aby zwiększyć szanse na przyjęcie go w zamierzonym duchu:
• Co najważniejsze, przekaż informację zwrotną z właściwego powodu. Jeśli naprawdę mówisz komuś
o swoim błędzie, ponieważ lubisz poczucie wyższości, które ci daje, trzymaj język za zębami. Niezależnie
od tego, jak sformułowasz swoją „pomocną” informację zwrotną, Twoja prawdziwa motywacja będzie
oczywista.
• Pomyśl, zanim zaczniesz mówić i zaplanuj, co zamierzasz powiedzieć przed rozmową. Wyobraź sobie,
jak mógłbyś zareagować, gdyby ktoś powiedział ci to samo, pamiętając jednocześnie, że nie każdy jest
wzorem rozumu, którym jesteś. ;-)
• Unikaj osobistych komentarzy. Pomocne może być użycie języka „ja” i „my” zamiast języka „ty”.
• Bądź konstruktywny.
• Pamiętaj, że możesz się mylić. Nie ogłaszaj po prostu, że popełnili błąd – odkryj wraz z nimi możliwość.
Możesz odkryć, że mieli dobry powód do swoich działań, że wina nie była ich winą lub że źle
zdiagnozowałeś problem.
Refaktoryzacja
Inną kwestią do rozważenia jest to, czy kod sprowadza ludzi na manowce. Jeśli zauważysz kilka
przykładów konkretnego problemu, może struktura lub interfejs sprawia, że zbyt łatwo jest powtarzać
ten sam błąd? Wyobraź sobie, że zauważyłeś, że ludzie mają tendencję do przekazywania
niewłaściwych argumentów do następującej funkcji C:
void drawRectangle(int x, int y, int width, int height,
bool border, bool fill, bool client_coordinates);
Jeśli zastanowisz się, jak może wyglądać typowa rozmowa telefoniczna, staje się oczywiste, dlaczego
ludzie mają problemy z prawidłowymi argumentami. Na przykład:
drawRectangle(10, 10, 30, 50, true, true, false);
Trudno to opisać jako samodokumentowanie. Zmiana definicji jednak do czegoś w następujący sposób:
const int NO_BORDER = 0x00;
const int DRAW_BORDER = 0x01;
const int NO_FILL = 0x00;
const int FILL_BODY = 0x02;
const int GLOBAL_COORDINATES = 0x00;
const int CLIENT_COORDINATES = 0x04;
void drawRectangle(int x, int y, int width, int height,
unsigned int options);

oznacza, że można go teraz nazwać tak:
drawRectangle(10, 10, 30, 50,
DRAW_BORDER | FILL_BODY | GLOBAL_COORDINATES);
To jest znacznie jaśniejsze (i trudniej się pomylić).
Proces
Zaletą technik, którym właśnie się przyjrzeliśmy, jest to, że są one jednoznaczne. Ulepszony interfejs,
który uniemożliwia nieprawidłowe użycie, całkowicie eliminuje możliwość ponownego popełnienia
tego samego błędu. Automatyczne sprawdzenie zawsze wykryje problem, którego szuka. Tak więc, jeśli
możesz w ten sposób rozwiązać główną przyczynę, powinieneś. Niestety, nie zawsze można znaleźć
sposób na całkowite wyeliminowanie możliwości popełnienia błędu, a zbadanie procesu może być
jedyną pozostałą opcją. Być może potrzebujesz przyjrzeć się jakości dokumentacji wymagań? A może
rozważ wprowadzenie recenzji projektu? Może przydałaby się lista kontrolna typowych pułapek, na
które należy zwrócić uwagę podczas przeglądów kodu?
Zamknij pętlę
Projekt, nad którym pracujesz, będzie miał własny zestaw norm, na przykład:
• Standardy kodowania
• Standardy testowania
• Standardy dokumentacji
• Procesy raportowania/śledzenia
• Wytyczne dotyczące projektowania
• Wymagania dotyczące wydajności
Za każdym razem, gdy naprawiasz błąd, musisz o tym pamiętać. Czy w wyniku poprawki musisz
zaktualizować dokumentację dla użytkowników końcowych? Albo dziennik zmian dla następnego
wydania? Czy praca musi być śledzona pod kątem konkretnego klienta lub projektu? Czy musisz
rozwiązać zgłoszenie w swoim pakiecie śledzenia błędów? Lub przekazać go do działu QA (i jakich
materiałów pomocniczych potrzebują)? A więc to wszystko — omówiliśmy cykl życia błędu od
reprodukcji, przez diagnozę, naprawę i refleksję. W następnej sekcji przyjrzymy się szerszemu obrazowi
– w jaki sposób dowiadujemy się, że istnieje problem, który należy rozwiązać w pierwszej kolejności, i
jak naprawianie błędów wpisuje się w cykl życia oprogramowania?
Wniosek
• Poświęć trochę czasu na przeprowadzenie analizy przyczyn źródłowych:
- W którym momencie w twoim procesie pojawił się błąd?
- Co poszło nie tak?
• Upewnij się, że ten sam problem nie może się powtórzyć:
- Automatycznie sprawdzaj problemy.
- Kod refaktoryzacji, aby usunąć możliwość nieprawidłowego użycia.

– Porozmawiaj z kolegami i w razie potrzeby zmodyfikuj swój proces.
• Zamknij pętlę z innymi interesariuszami.
Odkrywanie, że masz problem
W pierwszej części zaczęliśmy od momentu, w którym wiedzieliśmy już, że mamy błąd. Tu przyjrzymy
się, co jest przed tym. Błędy mogą wyjść na jaw w dowolnym momencie cyklu tworzenia
oprogramowania -od kilku sekund po napisaniu kodu do miesięcy lub lat po jego wydaniu. Najlepiej
byłoby, gdybyś sam je znalazł i tak wcześnie, jak to możliwe - łatwiej jest szybko naprawić błędy, które
zostaną wykryte, a dzięki temu unikniesz zakłopotania (lub gorzej) polegającego na tym, że błąd może
uciec na wolność. Niemniej jednak będą sytuacje, w których pomimo Twoich najlepszych starań, klient
zostanie dotknięty błędem. W tym rozdziale porozmawiamy o tym, co dzieje się po ich przejściu. W
szczególności omówimy następujące kwestie:
• Śledzenie błędów
• Praca z użytkownikami
• Współpraca z zespołami obsługi klienta i QA
Śledzenie błędów
Bez względu na rodzaj oprogramowania, nad którym pracujesz, będziesz musiał stworzyć proces, dzięki
któremu Twoi użytkownicy będą mogli informować Cię o problemach (i ostatecznie, dzięki któremu
możesz im powiedzieć o poprawkach).
Systemy śledzenia błędów
Systemy śledzenia błędów różnią się znacznie pod względem rozmiaru, zakresu i podejścia. Na jednym
końcu skali są proste systemy jednozadaniowe, a na drugim w pełni rozwinięte systemy zarządzania
przepływem pracy, które kontrolują i rejestrują każdy aspekt procesu tworzenia oprogramowania
(których śledzenie błędów to tylko jedna mała część). Niemniej jednak podstawowe cele systemu
śledzenia błędów pozostają niezmienne:
• Przede wszystkim zapewnia, że nie zapomnimy o błędzie.
• Zapewniając standardowy format raportów o błędach, zwiększa szansę, że wszystkie istotne
informacje zostaną uwzględnione.
• Jako ścieżka audytu, zapewnia, że dla każdego wydania wiemy, które błędy są wyjątkowe, które
zostały naprawione, przez kogo iw jaki sposób. Może być ważnym źródłem informacji dla informacji o
wydaniu (możemy nawet być w stanie automatycznie je wygenerować).
• Pozwala nam ustalić priorytety błędów i określić, nad którymi pracować pierwszymi.
• Zapewniając środki komunikacji między różnymi interesariuszami, zapewnia, że wszyscy rozumieją
aktualny stan błędu i że wszystkie istotne informacje są przekazywane w miarę przenoszenia
odpowiedzialności między jednostkami lub zespołami.
• Jako narzędzie do zarządzania zapewnia przegląd aktualnego stanu projektu.
• W rzadkich przypadkach, gdy zdecydujemy się nie naprawiać błędu, możemy przechowywać
uzasadnienie tej decyzji, aby nie musieć powtarzać tego procesu w przyszłości.

Niezależnie od tego, jak dobry jest Twój system śledzenia błędów, jest on tak dobry, jak informacje,
które zawiera.
Co sprawia, że raport o błędzie jest dobry?
Wszyscy doświadczyliśmy frustracji związanej z koniecznością radzenia sobie z nieprzydatnym
zgłoszeniem błędu, czymś, co mówi niewiele więcej niż „jest zepsuty” i nie daje ci nic więcej do
zrobienia. Wiemy więc, czego nie chcemy, ale w idealnym świecie, co zobaczylibyśmy w zgłoszeniu
błędu? Na pierwszy rzut oka to oczywiste - wszelkie informacje są niezbędne, abyśmy mogli
zdiagnozować problem. Niestety, dopóki nie przeprowadzimy tej diagnozy, nie wiemy, co może, a co
może nie być istotne. Tak więc, dobry raport o błędzie jest po stronie więcej niż mniej.

Raport powinien być konkretny, jednoznaczny i szczegółowy...
...ale także minimalistyczny i niepowtarzalny.

Powinna być konkretna, jednoznaczna i szczegółowa. Jeśli wyświetlił się komunikat o błędzie, co
dokładnie powiedział? Jeśli dane uległy uszkodzeniu, w jaki sposób? Jakie konkretnie działania
doprowadziły do problemu? Jeśli dane wyjściowe były nieprawidłowe, w jaki sposób? Jeśli istnieją
zasoby pomocnicze (pliki wejściowe odtwarzające problem, zrzuty ekranu z nieprawidłowymi danymi
wyjściowymi itp.), należy je dołączyć do raportu. W przeciwieństwie do poprzedniego, raport o błędzie
powinien być również minimalny. Jeśli można go odtworzyć za pomocą pliku wejściowego o długości
10 000 wierszy, czy ten plik można w ogóle wyciąć? Które elementy sekwencji działań prowadzących
do błędu są niezbędne, a które można odrzucić? Jeśli pojawia się w jednej wersji oprogramowania, czy
istnieją inne wersje, które nie wyświetlają problemu? W związku z tym raport o błędzie powinien być
również unikalny. Jeśli problem został już zgłoszony, ponowne zgłoszenie nie będzie pomocne (chociaż
mogą istnieć dodatkowe informacje, które można dodać do istniejącego zgłoszenia).
Jan pyta. . .
Czy muszę śledzić moje błędy elektronicznie?
Ponieważ pracujemy z nią na co dzień, istnieje naturalna tendencja do zakładania, że wszystkie
problemy należy rozwiązywać za pomocą technologii. Czasami jednak może po prostu przeszkadzać.
Jeśli pracujesz w małym, kolokowanym zespole, nie masz wielu błędów do śledzenia i nie musisz
zapewniać zdalnego dostępu do swojej bazy błędów, to może być rozwiązanie nietechniczne (karty
indeksowe przyklejone do tablicy?) właśnie dla Ciebie. Nie myl jednak systemu o niskiej technologii z
niedbałym podejściem. Odpowiedzialne radzenie sobie z błędami to kluczowa część profesjonalnego
tworzenia oprogramowania - tylko dlatego, że raporty o błędach są pisane odręcznie, nie oznacza, że
możesz traktować je mniej ostrożnie
Mój ulubiony raport o błędzie
Produkt, nad którym pracowałem, miał program obsługi wyjątków catchall, który wyświetlał „ekran
awarii” w przypadku nieodwracalnego zepsucia. Nie zdarzało się to często, dzięki Bogu, ale mogło
znacznie pomóc w śledzeniu przyczyny. A potem otrzymaliśmy raport o błędzie, który brzmiał: „Ekran
awarii nie ma przycisku cofania”. Musisz przekazać go użytkownikowi, który to zgłosił - bez wątpienia
by to zrobił, byłaby świetną funkcją, gdybyśmy mogli ją zaimplementować!
Raportowanie o środowisku i konfiguracji

Prawie każdy system śledzenia błędów ma pole środowiska. Jeśli pracujesz na oprogramowaniu
komputerowym, może to być używane do rejestrowania systemu operacyjnego, w którym pojawia się
błąd. Lub w przypadku oprogramowania internetowego przeglądarka. Jak na razie dobrze. Ale czy to
wystarczy? Są dwa powody, dla których tak nie jest. Po pierwsze, większość nietechnicznych
użytkowników zazwyczaj nie ma pojęcia o swoim środowisku. Czy Twoja mama wie, której przeglądarki
używa? Czy Twoi koledzy z działu sprzedaży wiedzą, jaki dodatek Windows Service Pack zainstalowali?
Po drugie, i co ważniejsze, środowiska komputerowe stają się coraz bardziej skomplikowane i coraz
bardziej połączone. Czy wystarczy wiedzieć, że użytkownik używa Firefoksa do przeglądania Twojej
witryny? Prawie na pewno nie – prawdopodobnie musisz również wiedzieć, której dokładnej wersji
Firefoksa używają, na jakiej platformie go używają, jakie wtyczki zainstalowali, czy mają włączoną
obsługę plików cookie i JavaScript i tak dalej.
Zbieraj informacje o środowisku i konfiguracji automatycznie.
Możesz przeciąć ten węzeł gordyjski, dodając do oprogramowania opcję rejestrowania dowolnych
aspektów środowiska aby wpływać na jego zachowanie. Jasne, w przypadku wielu błędów większość
lub wszystkie te informacje będą nieistotne, ale jeśli zostaną zautomatyzowane, ich zbieranie jest
praktycznie bezpłatne i możesz polegać na ich dokładności. A kiedy ma to znaczenie, jest bezcenne.
Co powiedziałeś, że to znowu?
Za moje grzechy (a czasami czułem się jak czyściec) spędziłem większość swojej kariery pracując nad
oprogramowaniem dla telefonów komórkowych. Jeśli uważasz, że użytkownicy mają problemy z
ustaleniem, co uruchamiają na swoim laptopie, spróbuj zapytać ich o telefon komórkowy. Pop quiz (nie
patrz). Jakiej marki i dokładnego modelu jest Twój telefon komórkowy? Niepewny? Teraz spójrz. Są
szanse, że nadal nie jesteś mądrzejszy. Jak dokładnie masz się dowiedzieć, co to jest, jeśli jeszcze tego
nie wiesz? Teraz wyobraź sobie, jak musi wyglądać praca w dziale wsparcia technicznego, gdy klienci
nie potrafią odpowiedzieć nawet na najbardziej podstawowe pytania dotyczące ich sprzętu. „Eee, jest
srebrny z czarnymi guzikami. To pomaga?" Ten sam argument dotyczy wszystkich opcji
konfiguracyjnych obsługiwanych przez oprogramowanie. Jeśli podasz sposób, w jaki można to
automatycznie rejestrować, pytania typu „Czy na pewno masz włączoną funkcję X?” stać się
przeszłością. Dobrym przykładem tego rodzaju raportowania są różne about: Adresy URL obsługiwane
przez wiele przeglądarek internetowych. Spróbuj wpisać about:config, about:buildconfig lub
about:cache w Firefoksie, aby zobaczyć, co mam na myśli.
Praca z użytkownikami
Jako inżynier oprogramowania rozumiesz wartość zgłoszenia błędu. Jeśli nikt nie poświęca czasu i nie
zadaje sobie trudu, aby powiedzieć Ci o problemach, nie dowiesz się o nich. I nie możesz naprawić
błędów, o których nie wiesz.
Usprawnij proces
Niestety, nic nie możesz zrobić, aby zagwarantować, że użytkownicy poświęcą czas na zgłoszenie
błędów lub że te, które zgłaszają, są wysokiej jakości. Ale możesz zwiększyć prawdopodobieństwo,
usuwając jak najwięcej barier.
Wyjaśnij, jak zgłosić błąd:
Umieść instrukcje (lub jeszcze lepiej, bezpośredni link) do zgłaszania błędu w oknie dialogowym
Informacje o oprogramowaniu, pomocy online, witrynie internetowej i w dowolnym innym miejscu,
które uznasz za stosowne.

Automatyzacja:
Zainstaluj program obsługi wyjątków najwyższego poziomu i daj użytkownikowi możliwość złożenia
raportu o błędzie, który automatycznie zawiera wszystkie istotne szczegóły.
Podaj wiele opcji:
Niektórzy wolą zgłaszać błędy drogą elektroniczną; inni wolą rozmawiać z człowiekiem. Niektórzy wolą
e-mail, inni formularz online.
Nie komplikuj:
Każda czynność, o którą poprosisz swoich użytkowników, zmniejszy liczbę osób, które zrealizują
transakcję o połowę. Innymi słowy, poproś ich, aby kliknęli trzy razy, a tylko 12,5 procent z nich
ukończy. Pięć razy i zmniejszyłeś tę liczbę do nieco ponad 3 procent.
Nie miej zbyt sztywnego szablonu:
Dobrym pomysłem może być posiadanie standardowego szablonu raportów o błędach, ale uważaj, aby
ten szablon był zbyt rygorystyczny. Upewnij się, że masz rozsądne opcje dla każdego pola, w tym
„żadne z powyższych”.
Szanuj prywatność swoich użytkowników:
Twoje dane użytkowników należą do nich, a nie do Ciebie. Wyjaśnij, że rozumiesz to dzięki przejrzystej
polityce prywatności
Jan pyta. . .
Na pewno mogę liczyć na to, że moi użytkownicy poinformują mnie o błędach?
Tak myślisz, prawda? W końcu prawdopodobnie używają oprogramowania, ponieważ chcą coś
osiągnąć, a błąd powstrzymuje ich przed zrobieniem tego. Cóż, cokolwiek myślisz, większość
użytkowników nie powie ci, kiedy coś pójdzie nie tak. Niektórzy będą zakładać, że to ich wina – że
„nacisnęli niewłaściwy przycisk”. Niektórzy wzdychają z rezygnacją (mamrocząc przekleństwa pod
nosem), ponownie uruchamiają oprogramowanie i kontynuują od miejsca, w którym przerwali. Inni
dołożą wszelkich starań, aby znaleźć obejścia błędów, które można naprawić w kilka sekund.
Zasadniczo na każdego użytkownika, który zgłosi problem, przypadnie od 10 do 100 innych
użytkowników, którzy doświadczyli tego samego problemu i nie pomyśleli o skontaktowaniu się.
Efektywna komunikacja
Rozmowa z klientami może być trudna. Skuteczna komunikacja opiera się na wspólnym kontekście, ale
Twój punkt widzenia jest z konieczności odmienny od punktu widzenia Twoich użytkowników. Nie
podzielają twojego głębokiego zrozumienia kodu, a ty nie podzielasz ich głębokiego zrozumienia ich
problematycznej domeny. Używasz różnych słowników, posiadasz różne umiejętności i stosujesz różne
podejścia do rozwiązywania problemów. Musisz być świadomy tych różnic i problemów, które mogą z
nich wynikać. Nie ma prostych rozwiązań tych problemów komunikacyjnych. Wszystko, co możesz
zrobić, to docenić, że są nieuniknione, zachować spokój i przejść przez nie.
Modele psychologiczne
Zajmujemy się światem tworząc modele mentalne. Jako inżynierowie oprogramowania jesteśmy tego
szczególnie świadomi - oprogramowanie jest reifikacją tych modeli. Twoi użytkownicy również tworzą
własne modele mentalne. Jednak może cię zaskoczyć, gdy odkryjesz, jak bardzo różnią się one od

twoich. Niebezpieczeństwo pojawia się, gdy myślisz, że oboje pracujecie w oparciu o ten sam model.
Może to prowadzić do niezliczonych nieporozumień, których rozszyfrowanie będzie wymagało wiele
wysiłku.
Wyobraź sobie, jak rzeczy mogą wyglądać z perspektywy Twojego użytkownika.
Najskuteczniejszym lekarstwem na tę sytuację jest postawienie się na miejscu użytkownika i
wyobrażenie sobie, jak rzeczy mogą wyglądać z jego perspektywy. Twoim celem jest oddzielenie ich
obserwacji (którym możesz zaufać) od ich interpretacji (które będą ubarwione przez ich model
mentalny).
Widzę, na czym polega problem
Piszę oprogramowanie dla niewidomych, korzystając z syntezy mowy w telefonach komórkowych, i
czasami otrzymuję od naszych użytkowników raporty mówiące „Mój telefon się zawiesza, gdy robię X”.
Ale nauczyłem się, że często oznacza to, że „wyjście audio zatrzymuje się, gdy robię X”. Telefon staje
się tak bezużyteczny bez mowy, że dla niewidomego użytkownika jest nie do odróżnienia od
„zawieszenia”.
Rozmowa z nietechnicznym
O ile nie znajdujesz się w rzadkiej sytuacji tworzenia oprogramowania używanego przez innych
programistów (w takim przypadku masz nieco inny, ale nie mniej wymagający zestaw problemów z
komunikacją), Twoi użytkownicy prawdopodobnie nie są technicznie nastawieni. Jest mało
prawdopodobne, aby zrozumieli rzeczy, które uważasz za oczywiste, ani docenili subtelności
związanych z diagnozowaniem problemu. Największym problemem jest często wydobycie dokładnych
szczegółów. Wiesz, że najdrobniejszy szczegół może być kluczową wskazówką, ale Twój użytkownik
prawdopodobnie nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest to.
Istnieje duża szansa, że będą parafrazować komunikaty o błędach zamiast dokładnie je cytować lub
pomijać „nieistotne” szczegóły. I mogą nie zareagować dobrze, gdy zaczniesz kopać głębiej, aby odkryć
te szczegóły. Jedynym rozwiązaniem jest bycie cierpliwym – wyjaśnij, dlaczego szczegóły mają
znaczenie, i porozmawiaj z nimi o krokach wymaganych do zebrania odpowiednich danych. Może to
być frustrujące — coś, co możesz osiągnąć w kilka sekund, może zająć im znacznie więcej czasu — ale
warto zainwestować swój czas.
Jak techniczna jest osoba, z którą rozmawiasz?
Ocena, jak ktoś jest biegły technicznie, może być szczególnie trudnym wyzwaniem przez e-mail lub
telefon. To problem, z którym musimy sobie poradzić, rozmawiając z użytkownikami. Mówienie im,
aby uruchomili Internet Explorera, mówiąc „Szukaj dużego niebieskiego E”, po prostu ich irytuje, jeśli
znają się na obsłudze komputera, ale równie zaskakujące jest to, jak często musimy rozmawiać z
użytkownikami w takim języku. . Pamiętam, jak byłem zły na firmę, która opracowała system EPOS,
kiedy zgłosiłem problem z jednym z jej raportów. W ich raporcie „na koniec dnia” pojawiła się liczba,
która konsekwentnie była błędna. Powiedzieli mi po prostu, że wiedzą, co robią i że się myliłem. Byli
absolutnie nastawieni na pomysł, że ponieważ jestem użytkownikiem, a zatem „nietechnicznym”, nie
mogę wiedzieć, o czym mówię. Nawet gdy im powiedziałem, że z wykształcenia jestem księgowym (a
więc doskonale wiedziałem, że liczba w sprawozdaniu finansowym na koniec dnia jest błędna) i że mam
skromną wiedzę na temat rozwoju, odrzucali wszystko, co mówię. Problem nigdy nie został rozwiązany,
więc po prostu go omijamy, ponieważ mogą. Pozostało mi jednak trwałe wrażenie arogancji, głupoty i
całkowitego braku koncentracji na kliencie. Nigdy nie zadałem sobie trudu, aby ponownie

skontaktować się z nimi w przypadku jakichkolwiek pytań, nie mówiąc już o sugestiach dotyczących
aktualizacji. I na pewno nie kupimy od nich więcej oprogramowania
Użytkownicy nie mają monopolu na nieporozumienia
Nie można być odnoszącym sukcesy inżynierem oprogramowania, nie będąc bystrym. Większość z nas
celowała w szkole i jest dumna ze swojego intelektu. Ale to nie znaczy, że nie możemy się pomylić.
Kiedy jest oczywiste, że zaszło nieporozumienie, pamiętaj, że możesz mieć zły pomysł. Możesz lepiej
rozumieć oprogramowanie, ale raczej nie zrozumiesz obszaru zastosowań lepiej niż Twoi użytkownicy.
To ich specjalność.
Opublikuj swoją bazę danych błędów
Udostępnij swój system śledzenia błędów wszystkim użytkownikom. Jeśli nie jest to coś, co robiłeś
wcześniej, umożliwienie wszystkim zobaczenia „brudnego prania” może być przerażającą
perspektywą, ale korzyści są znaczne.
• Widząc, że zgłoszenia innych osób są traktowane poważnie, odpowiada się na nie i ostatecznie
zajmuje się nimi, daje użytkownikom pewność, że warto poświęcić czas na zgłoszenie.
• Jeśli użytkownik może przeszukać Twoją bazę danych przed zgłoszeniem
prawdopodobieństwo, że zostaną zgłoszone duplikaty błędów, jest znacznie mniejsze.

błędu,

• Jeden z użytkowników, który zobaczy raport o błędzie innej osoby, może pobudzić wspomnienie lub
wgląd, który dostarcza ważnej wskazówki, która pozwala rozwiązać ten konkretny problem.
• Dostęp do istniejących przykładów to doskonały sposób dla użytkownika, który nie jest pewien, co
stanowi przydatne zgłoszenie błędu.
Jeśli zdecydujesz się opublikować swoją bazę błędów, pamiętaj, aby poinformować użytkowników, że
informacje, które dodadzą do swojego błędu, staną się publiczne.
Problemy z prywatnością
W jednej firmie, w której pracowałem, wsparcie techniczne przez lata utrzymywało bazę danych
błędów i zakładało, że jest prywatna. Kiedy użytkownicy chcieli, abyśmy opublikowali tę bazę danych,
nie mogliśmy tego zrobić, ponieważ zawierała ona prywatne dane naszych klientów, w tym nazwiska,
numery telefonów, adresy IP i tak dalej.
Przekazać opinię
Gdy użytkownik przesyła zgłoszenie błędu, okaż swoją wdzięczność, odpowiadając i utrzymując go w
pętli przez cały proces. Nie musi to być uciążliwe zadanie. Wiele systemów śledzenia błędów
implementuje możliwość wysyłania wiadomości e-mail do „zainteresowanych stron” za każdym razem,
gdy zmienia się status błędu. Tak długo, jak będziesz aktualizować swój system śledzenia błędów, taki
system zapewni, że każdy, kto zgłosił błąd, a także każda inna osoba, którą uznasz za odpowiednią,
będzie na bieżąco aktualizowany.
Odwiedź klienta
W przypadku naprawdę skomplikowanych błędów nic nie przebije wizyty u klienta. Obserwowanie
użytkownika może powiedzieć znacznie więcej niż jakikolwiek raport o błędzie.
Opowieść o dwóch podwójnych kliknięciach

Pracowałem nad czymś, co na pierwszy rzut oka wydawało się być bardzo prostym błędem. Raport o
błędzie opisywał krótką sekwencję działań w interfejsie użytkownika i twierdził, że błąd można
odtworzyć w pełni niezawodnie. Próbowałem tak bardzo, jak tylko mogłem, nie mogłem tego
odtworzyć i ostatecznie zamknąłem go jako „działa dla mnie”. W ciągu kilku minut kierownik programu,
który to zgłosił, otworzył go ponownie i poprosił, abym podszedł do jego biurka, gdzie kilkakrotnie
zademonstrował mi błąd, całkowicie niezawodnie. Dziwne było to, że za każdym razem, gdy
próbowałem to odtworzyć — na jego komputerze, gdy on obserwował i sprawdzał, czy wykonuję tę
samą sekwencję czynności — tak się nie stało. W końcu doszliśmy do wniosku, że różnica polegała na
tym, że po dwukrotnym kliknięciu myszą trzymałem ją w tej samej pozycji. Z drugiej strony bardzo
nieznacznie przesunął mysz między pierwszym a drugim kliknięciem. Przesunął go tylko o kilka pikseli,
ale to wystarczyło, aby wyjaśnić różnicę w zachowaniu. Nigdy byśmy tego nie odkryli bez
obserwowania siebie nawzajem podczas korzystania z oprogramowania.
Praca z personelem pomocniczym
Większość organizacji zatrudnia pewną liczbę pracowników technicznych lub półtechnicznych, którzy
nie pracują bezpośrednio nad konstruowaniem oprogramowania. Obsługa klienta, kontrola jakości,
inżynieria klienta, techniczni menedżerowie kont i tak dalej mogą być nieocenioną pomocą podczas
debugowania. Twój zespół ds. kontroli jakości nie tylko pomaga Ci, wykrywając błędy, zanim wyjdą w
teren. Ich wiedza i perspektywa mogą być szczególnie pomocne, gdy próbujesz znaleźć lub udoskonalić
reprodukcję. Być może na tym etapie diagnozy mógłbyś rozważyć połączenie z kolegą z zespołu QA?
Dobry zespół obsługi klienta może naprawdę udowodnić swoją wartość, wykorzystując swoje relacje i
wiedzę o klientach podczas naprawiania błędów, co może niezmiernie pomóc w rozwiązaniu
niektórych problemów komunikacyjnych, które omówiliśmy wcześniej w tym rozdziale. Powinni być w
stanie wykorzystać swój osąd, aby upewnić się, że wszystkie istotne informacje są identyfikowane i
przekazywane bez przekazywania wszystkiego dosłownie i przytłaczającego rozwoju z
nieistotnościami. Możesz rozważyć poproszenie ich o wdrożenie procesu charakteryzacji, aby poprawić
jakość raportów o błędach z terenu.
Od czasu do czasu pracuj w obsłudze klienta.
Bez względu na to, jak dobry zespół obsługi klienta komunikuje się z użytkownikami w Twoim imieniu,
istnieje niebezpieczeństwo, że możesz się odizolować od swoich użytkowników. Aby wzmocnić
dogłębne zrozumienie i empatię dla swoich użytkowników, że musisz skutecznie tworzyć dla nich
oprogramowanie, możesz od czasu do czasu rozważyć pracę w ramach wsparcia. . Oprócz pomocy w
zrozumieniu użytkowników, nic innego nie pozwoli lepiej docenić wyzwań, przed którymi stoją Twoi
koledzy z działu obsługi klienta, i szacunku dla ich umiejętności.
Charakteryzacja
Czasami sensowne jest, aby błędy przeszły przez proces charakteryzacji przed przekazaniem ich
zespołowi programistów do diagnozy. Nie jest to odpowiednie we wszystkich przypadkach, ale może
być bardzo pomocne, szczególnie w przypadku większych projektów i zespołów. Granica między
charakterystyką a diagnozą jest rozmyta, ale ogólnie rzecz biorąc jest to proces czarnoskrzynkowy,
który odbywa się „z zewnątrz” oprogramowania, bez uwzględnienia jego wewnętrznego działania.
Diagnoza jest natomiast procesem białoskrzynkowym. Celem scharakteryzowania jest znalezienie
„granic” błędu. Czy można go niezawodnie odtworzyć? Czy dzieje się to na wszystkich różnych
platformach, czy tylko na jednej? Czy dane wejściowe mogą być zróżnicowane i nadal odtwarzać
problem (a jeśli tak, to w jaki sposób)?

Wielki Mur QA
Ponieważ znaczna część wartości, jaką Twój zespół ds. kontroli jakości wnosi do stołu, to inna
perspektywa, jedną z rzeczy, przed którymi muszą się wystrzegać, jest „zanieczyszczanie”
uprzedzeniami zespołu programistów. Możesz jednak posunąć się za daleko. Kiedyś pracowałem w
organizacji, w której istniała chińska ściana między rozwojem a kontrolą jakości – nie wolno nam było
w ogóle rozmawiać z zespołem testowym. Jedyną informacją, która mogła płynąć od rozwoju do
testowania, był skompilowany plik binarny. Jedyną informacją, która mogła wrócić w przeciwnym
kierunku, było „zaliczenie” lub „porażka”. Kiedy zapytałem architekta tej struktury zespołu, dlaczego
uważa, że ma to sens, odpowiedział, że gdybyśmy mogli porozmawiać z zespołem testowym,
moglibyśmy stworzyć oprogramowanie, które zostało skonstruowane w celu pomyślnego przejścia
testów poprzez „oszukiwanie”. Chociaż może to być teoretycznie możliwe, wyleczenie było znacznie
gorsze niż wyobrażona choroba.
Wnioski
• Wykorzystaj w pełni swój system śledzenia błędów:
- Wybierz jeden o odpowiednim poziomie złożoności dla Twojej konkretnej sytuacji.
- Udostępnij ją bezpośrednio swoim użytkownikom.
- Zautomatyzuj raportowanie środowiska i konfiguracji, aby zapewnić dokładne raporty.
• Dąż do zgłaszania błędów, które są następujące:
- Konkretny
- Jednoznaczny
- Szczegółowy
- Minimalny
- Wyjątkowy
• Podczas pracy z użytkownikami wykonaj następujące czynności:
- Usprawnij proces zgłaszania błędów tak bardzo, jak to możliwe.
- Kluczem jest komunikacja – bądź cierpliwy i wyobraź sobie siebie na miejscu użytkownika.
• Wspieraj dobre relacje z obsługą klienta i QA, aby móc wykorzystać ich wsparcie podczas naprawiania
błędów.
Pragmatyczna zerowa tolerancja
W jaki sposób naprawianie błędów integruje się z szerszym procesem tworzenia oprogramowania? Jak
oszacować, ile czasu zajmie naprawienie błędu lub naprawienie wszystkich błędów aktualnie
występujących w oprogramowaniu? W jaki sposób upewniasz się, że Twój projekt nie zmaga się w
otchłani niekończącego się naprawiania błędów, które tak wymownie opisuje Brooks w Miesiącu
Mitycznego Człowieka? W tej części omówimy:
• Kiedy naprawić błędy?
• Nastawienie na debugowanie

• Jak wykopać się z wysokiej jakości dziury?
Błędy mają priorytet
Niektóre zespoły decydują się na naprawę błędów, gdy tylko wyjdą na jaw (wczesne naprawianie
błędów). Inni „zachowują je” do końca cyklu rozwojowego (późne naprawianie błędów). Spośród nich
zdecydowanie lepszą strategią jest wczesne naprawianie błędów. Wczesne naprawianie błędów zależy
od dwóch zasad:
• Procesy, które mogą ujawnić błędy (testowanie, przeglądy kodu, przekazywanie uruchomionego
oprogramowania w ręce użytkowników) odbywają się w sposób ciągły podczas tworzenia.
• Naprawianie błędów ma pierwszeństwo przed wszystkim innym.
Celem jest utrzymanie jak najmniejszej liczby błędów w oprogramowaniu (zarówno tych, o których
wiemy, jak i tych, których jeszcze nie znaleźliśmy).
Wczesne naprawianie błędów zmniejsza niepewność
Dopóki nie zaczniesz ich szukać, możesz nie mieć pojęcia, ile błędów pozostało do znalezienia. I dopóki
nie zaczniesz ich naprawiać, nie możesz wiedzieć, ile czasu zajmie ich naprawa. Wczesne wykrywanie i
naprawianie błędów pozwala zmierzyć, ile czasu trzeba poświęcić na naprawianie błędów i
odpowiednio dostosować plan. Z drugiej strony późne naprawianie błędów daje złudzenie, że robisz
postępy, ale po prostu gromadzisz dług techniczny – zaległości kryjące się pod powierzchnią
oprogramowania. Nie masz pojęcia, kiedy skończysz – nie da się przewidzieć, ile jeszcze problemów
czeka na odnalezienie. Możemy to zobaczyć graficznie na rysunku

W Projekcie A (u góry) błędy są wykrywane i naprawiane tak szybko, jak to możliwe. W rezultacie
możemy zmierzyć naszą rzeczywistą prędkość i dokładnie przewidzieć punkt, w którym projekt jest
ukończony (i wolny od błędów). Dla kontrastu w Projekcie B (na dole) zapisujemy testowanie i
naprawianie błędów do końca, do tego momentu nie mamy pojęcia, ile jest zaległych błędów ani jak
długo mogą zająć ich naprawienie. Skończymy w przyszłym tygodniu? W następnym miesiącu? Sześć
miesięcy od teraz? Naprawdę nie ma sposobu, aby być pewnym, ponieważ nawet gdybyśmy wiedzieli,
ile pracy pozostało (a czego nie wiemy), nie mamy danych historycznych, na których moglibyśmy
oprzeć nasze oszacowanie, jak długo może to potrwać.
Jan pyta. . .
Jak oszacować, ile czasu zajmie naprawa błędu?
Ogólnie rzecz biorąc, nie można oszacować, ile czasu zajmie naprawa konkretnego błędu. Diagnoza jest
z natury niepewna – wszelkie szacunki, jakie wymyślisz, dopóki nie rozwiążesz tej niepewności, będą

miały bardzo małą wartość. Po zakończeniu diagnozy prawdopodobnie możesz dobrze oszacować, ile
czasu zajmie naprawa. Ale to raczej nie pomoże, ponieważ w przypadku większości błędów diagnoza
jest najbardziej czasochłonnym elementem. Jednakże, nie wszystko stracone. Chociaż nie możesz
oszacować, ile czasu zajmie naprawienie konkretnego błędu, możesz sporządzić przydatne zestawienia
statystyczne dotyczące zbioru błędów. Tak więc, jeśli w okresie poprzedzającym wydanie zauważysz,
że średnio naprawiłeś dwadzieścia błędów w zeszłym tygodniu, prawdopodobnie rozsądne jest
oszacowanie, że zrobisz mniej więcej to samo w następnym tygodniu. Wczesne naprawianie błędów
wykorzystuje ten efekt — jeśli wykryjemy i naprawimy błędy tak szybko, jak to możliwe, szybko
odkryjemy, jaki procent naszego czasu musimy poświęcić na debugowanie, aby uzyskać
oprogramowanie wolne od błędów. Lepiej, robimy to bez szacowania — po prostu mierzymy, ile czasu
zajmuje naprawianie błędów.
Jan pyta. . .
Jak oszacować, ile czasu zajmie naprawa błędu?
Ogólnie rzecz biorąc, nie można oszacować, ile czasu zajmie naprawa konkretnego błędu. Diagnoza jest
z natury niepewna – wszelkie szacunki, jakie wymyślisz, dopóki nie rozwiążesz tej niepewności, będą
miały bardzo małą wartość. Po zakończeniu diagnozy prawdopodobnie możesz dobrze oszacować, ile
czasu zajmie naprawa. Ale to raczej nie pomoże, ponieważ w przypadku większości błędów diagnoza
jest najbardziej czasochłonnym elementem. Jednakże, nie wszystko stracone. Chociaż nie możesz
oszacować, ile czasu zajmie naprawienie konkretnego błędu, możesz sporządzić przydatne zestawienia
statystyczne dotyczące zbioru błędów. Tak więc, jeśli w okresie poprzedzającym wydanie zauważysz,
że średnio naprawiłeś dwadzieścia błędów w zeszłym tygodniu, prawdopodobnie rozsądne jest
oszacowanie, że zrobisz mniej więcej to samo w następnym tygodniu. Wczesne naprawianie błędów
wykorzystuje ten efekt — jeśli wykryjemy i naprawimy błędy tak szybko, jak to możliwe, szybko
odkryjemy, jaki procent naszego czasu musimy poświęcić na debugowanie, aby uzyskać
oprogramowanie wolne od błędów. Lepiej, robimy to bez szacowania — po prostu mierzymy, ile czasu
zajmuje naprawianie błędów.
Niska jakość jest zaraźliwa.
Brak uszkodzonych okien
Pisanie i (zwłaszcza) utrzymanie oprogramowania to ciągła walka przeciwko entropii. Utrzymanie
najwyższej jakości jest trudne i wymaga wysokiego poziomu dyscypliny. Ta dyscyplina jest
wystarczająco trudna do utrzymania w najlepszych okolicznościach, nie mówiąc już o konkretnych
dowodach na to, że oprogramowanie jest zaniedbane, takich jak długo nienaprawiany błąd. Gdy tylko
dyscyplina się załamie, jakość może wpaść w samonapędzającą się spiralę w dół, a ty jesteś w
poważnych tarapatach. Problemy się mnożą, a słaba jakość jest zaraźliwa — jedynym pewnym
lekarstwem jest usuwanie błędów, gdy tylko wyjdą na jaw. Celem jest utrzymanie zerowej (lub
możliwie bliskiej zeru) liczby błędów przez cały czas. To podejście jest powszechnie nazywane bez
zepsutych okien.
Wykrywaj błędy wcześnie i rób to od pierwszego dnia.
Dla wielu z nas, znużonych doświadczeniem projektów marszu śmierci, projekt, który z powodzeniem
realizuje politykę „bez stłuczonych okien”, może wydawać się niemożliwym mrzonką. Jest to jednak
zdecydowanie możliwe, jeśli wcześnie wykryjesz błędy i zrobisz to od pierwszego dnia. W ten sposób
liczba zaległych błędów (zarówno tych, o których wiesz, jak i tych, które czają się jeszcze niewykryte)
nigdy nie wymyka się spod kontroli.

Nastawienie debugowania
Jak już widzieliśmy, debugowanie to przede wszystkim czynność umysłowa. Zdrowy sposób myślenia
o debugowaniu może być trudny do osiągnięcia równowagi. Czasami może się wydawać, że dołączyłeś
do Alicji po drugiej stronie lustra:
Alice: Nie ma sensu próbować, nie można uwierzyć w rzeczy niemożliwe.
Biała Królowa: Śmiem twierdzić, że nie miałaś zbyt wiele praktyki. Kiedy byłem w twoim wieku, zawsze
robiłam to pół godziny dziennie. Przecież czasami przed śniadaniem wierzyłam w sześć niemożliwych
rzeczy.
Traktowane naiwnie podejście „bez rozbitych okien” może być interpretowane jako oznaczające, że
wystarczy perfekcja. Ale jak wie każdy, kto kiedykolwiek pracował nad nietrywialnym projektem
oprogramowania, błędy są nieuniknione. Bez względu na to, jak bardzo się staramy, niektóre problemy
zawsze prześlizgną się przez szczeliny. Jak więc podniesiemy to koło do kwadratu? Na jednym końcu
spektrum moglibyśmy poddać się nieuniknionemu, przestać się martwić i po prostu zaakceptować, że
pojawią się błędy. Chociaż opiera się na jądrze prawdy, doprowadzonym do ostatecznego wniosku, ten
tok rozumowania prowadzi do trującego fatalizmu – nie martw się, że masz błędy; są prostym faktem
z życia, z którym nic nie możesz zrobić. Nie daj się ponieść próbie osiągnięcia niemożliwego; po prostu
zajmij się błędami, gdy się pojawią. Na drugim końcu spektrum, jako sumienni programiści, którzy chcą
zarówno dostarczać wartość, jak i być dumni z tego, co robimy, chcemy dążyć do perfekcji. Zero
tolerancji dla błędów! Niestety, mimo dobrych intencji, ten tok rozumowania może również okazać się
nieprzydatny, jeśli dojdzie się do logicznego wniosku. Widziałem, że prowadzi to do delikatnego
oprogramowania – po co tracić czas na pisanie oprogramowania, które może być bezpieczne, jeśli nigdy
nie zawiedzie? I może to oznaczać, że kiedy nieuniknione błędy prześlizgną się, ciągle czujemy,
jakbyśmy zawiedli. W najgorszym przypadku może to prowadzić do niesmacznych polowań na
czarownice i kultury obwiniania. Tak więc, jeśli obie skrajności są nieprzydatne, gdzie na tym
kontinuum powinniśmy dążyć?
Ja pyta. . .
Czy to błąd czy funkcja?
Jeśli zamierzasz przyjąć zasadę braku zepsutych okien i priorytetyzować wszystkie błędy przed innymi
programami, bardzo szybko zauważysz, że „czy to błąd, czy jest to funkcja?” debata. Z punktu widzenia
użytkowników jest to prawie całkowicie bez znaczenia – po prostu wiedzą, że to, co robi
oprogramowanie, jest złe i chcą, abyś to naprawił. Prawdopodobnie będą postrzegać debatę między
błędami a funkcjami w podobnym świetle, jak niesławna „Ile aniołów może tańczyć na główce szpilki?”
Jednak z punktu widzenia braku rozbitych okien rozróżnienie jest kluczowe. Nie chcesz, aby starannie
przemyślane ustalanie priorytetów zadań zostało obalone przez zwykłe przedefiniowanie funkcji jako
błędów. Nie chcesz też pozwolić, aby jakość spadła, błędnie kategoryzując błędy jako funkcje.
Rozróżnienie jest na szczęście stosunkowo jasne. Błędy to niezamierzone zachowanie, w którym
oprogramowanie nie zachowuje się zgodnie ze swoim projektem. Wszystko inne, w którym
oprogramowanie robi dokładnie to, do czego zostało zaprojektowane, jest funkcją. Oczywiście tylko
dlatego, że zachowanie, na które skarżą się Twoi użytkownicy, jest funkcją, nie oznacza, że nie trzeba
jej zmieniać. Oznacza to po prostu, że nie otrzymuje automatycznego wzmocnienia na czele kolejki.
Temperuj perfekcjonizm pragmatyzmem

Najbardziej produktywnym sposobem myślenia jest pragmatyczna zerowa tolerancja — bardzo bliska
zerowej tolerancji, ale złagodzona pragmatyzmem.

Musimy zachowywać się tak, jakby wolne od błędów oprogramowanie było osiągalnym celem - nie
zostawiając kamienia na głowie i nie ignorując żadnego narzędzia ani techniki, które mogłyby nas
zbliżyć. Kiedy błąd prześlizgnie się przez szczeliny, powinniśmy wyciągnąć z niego jak najwięcej lekcji i
podjąć wszelkie możliwe działania, aby upewnić się, że się nie powtórzy. Ale musimy to wszystko zrobić,
zachowując realistyczne spojrzenie na to, jak blisko naszego ostatecznego celu możemy się
spodziewać. Tak, powinniśmy być bezwzględni w naszym dążeniu do wydobycia przyczyny wszelkich
problemów, ale bez bicia się, gdy się nie udaje lub próbujemy obarczyć winą. Musimy zrozumieć, że
niektóre błędy są nieuniknione i stworzyć oprogramowanie, które zachowuje się w ich obecności tak
solidnie, jak to tylko możliwe. Trochę luzu można sobie poluzować, ale tylko trochę. Doskonałość jest
poza naszym zasięgiem, ale przy odpowiednim podejściu możemy się bardzo zbliżyć.
Wykopywanie się z wysokiej jakości dziury
Czasami będziesz mieć do czynienia z bazą kodu zawierającą nadmiar błędów. Może to sytuacja, w
którą się wpakowałeś; może to ten, który odziedziczyłeś. To nie ma znaczenia – jeśli masz do czynienia
z powodzią błędów, jak wydostać się z dziury?
Nie ma srebrnej kuli
Smutna prawda jest taka, że nie ma szybkiego rozwiązania. Chociaż istnieją strategie, które pomogą,
jedynym pewnym sposobem rozwiązania problemu jest naprawienie wszystkich błędów, a to wymaga
czasu, wysiłku i poświęcenia. Żadnych skrótów ani darmowej przepustki. Z purystycznego punktu
widzenia oczywistym rozwiązaniem jest wstrzymanie postępowania i ogłoszenie, że nie nastąpi żaden
nowy rozwój, dopóki nie zmierzysz się z problemem z jakością. Niestety, większość organizacji nie
reaguje dobrze na informację, że nie zamierzasz dostarczać żadnych nowych funkcji przez następne
sześć miesięcy. Więc jakie masz opcje?
Zatrzymaj Rot
Twoim pierwszym zadaniem jest powstrzymanie pogorszenia sytuacji. Możesz nie być w stanie
natychmiast dostosować całego istniejącego kodu do standardu, ale możesz upewnić się, że każdy
nowy kod zaczyna się w ten sposób.
Przygotuj podstawy.
Jeśli nie masz jeszcze podstaw, pierwszym krokiem powinno być umieszczenie ich tam - bez nich po
prostu zamierzasz zagłębić się głębiej w dziurę, w której już się znalazłeś. Jako absolutne minimum
oznacza to:

• Kontrola źródła
• W pełni zautomatyzowany system budowania
• W pełni zautomatyzowana wiązka testowa
• Nocne kompilacje lub ciągła integracja
Gdy są już na miejscu, upewnij się, że ich używasz. Próbujesz odwrócić entropię i nie będzie łatwo
wyrwać się z jej uścisku. O wiele trudniej jest zmodernizować jakość niż wbudować ją od samego
początku lub ją utrzymać.
Oddziel czyste od nieczystego
Jednym z wyzwań, z jakim przyjdzie ci się zmierzyć, jest to, że będziesz walczył z efektem rozbitych
okien - kiedy jesteś otoczony przez rozbite okna, potrzeba dużego wysiłku woli, aby uniknąć cofnięcia
się. Dobrą strategią może być wyraźne oddzielenie „czystego” (dobrze napisanego, dobrze
przetestowanego i debugowanego) kodu od „nieczystego”. Upewnij się, że wszyscy w zespole
rozumieją, że czysty kod musi pozostać taki sam. Skorzystaj z okazji, aby przesunąć granicę dalej w
starym kodzie, gdy tylko masz taką możliwość. Jeśli pracujesz nad tym kodem, napisz testy wszystkich
błędów, które naprawisz i wszystkiego, czego dotkniesz po drodze. Po pewnym czasie, krok po kroku,
odkryjesz, że utworzyłeś przyrostowo testy, które obejmują znaczną część bazy kodu. Przynajmniej
wszystkie obszary, które obecnie podlegają zmianom (które prawdopodobnie będą najciekawsze z
punktu widzenia jakości), powinny zostać dość dobrze przetestowane.
Wejście na deski zepsutych okien
W The Pragmatic Programmer Andy Hunt i Dave Thomas wspominają, że czasami możesz rozważyć
„zabicie deskami” zepsutych okien: „Jeśli nie ma wystarczająco dużo czasu, aby to naprawić, załóż to.
Być może możesz skomentować obraźliwy kod lub wyświetlić komunikat „Nie zaimplementowano” lub
zamiast tego zastąp dane fikcyjne. Podejmij działania, aby zapobiec dalszym szkodom i pokazać, że
jesteś na szczycie sytuacji”. Odmianą tego podejścia jest piaskowanie modułu problemu. Jeśli sam kod
jest zbyt okropny, abyś mógł go bez obaw naprawić, izoluj go tak bardzo, jak tylko możesz, od
otaczającego kodu. Kontroluj jego interfejs, aby dokładnie wiedzieć, w jaki sposób jest używany i
weryfikuj wyniki, które zwraca. Z czasem możesz go akcyzować lub przepisać.
Segregacja błędów
Wiele zespołów, które mają do czynienia z dużą i rosnącą bazą błędów, decyduje się na wprowadzenie
różnego rodzaju segregacji błędów. Celem spotkania dotyczącego segregacji jest przejrzenie listy
błędów, zarówno starych, jak i nowych, i upewnienie się, że rozumiesz ich implikacje oraz że masz je
odpowiednio uszeregowane względem siebie. Te spotkania mogą być najbardziej niszczącym duszę
sposobem spędzania czasu, jaki prawdopodobnie znajdziesz. Zwykle trwają w nieskończoność, a ty
regularnie musisz dokonywać niemożliwych kompromisów wynikających z ograniczonych zasobów.
Niemniej jednak, jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której masz dużą liczbę zaległych błędów, trudno jest
znaleźć inny sposób zarządzania tym procesem. Ktoś musi mieć przegląd całej bazy danych, aby móc
dokonać tych trudnych kompromisów, a jedynym sposobem na osiągnięcie tego jest regularne
przeglądanie tej bazy danych i upewnienie się, że nowe wpisy są tworzone z odpowiednimi
priorytetami .
Priorytetyzacja błędów wymaga przeglądu całej bazy błędów

Godny heroizmu?
W jednej pracy opracowaliśmy metaforę, która stała się żartem. Przed wysyłką naszego produktu
osiągnęliśmy ostatni tydzień rozwoju, a wciąż były otwarte błędy, które wcześniej oznaczyliśmy jako
najwyższy priorytet. Tylko niektóre z nich można było naprawić. Poprosiłem zespół segregacyjny, aby
wyobraził sobie, że nasz produkt nadal ma te błędy, a ciężarówka załadowana gotowym produktem
odjeżdża z rampy załadunkowej. Czy czujesz tak mocno, że te robaki nie mogą dostać się w ręce
klientów, że zejdziesz tam i położysz się na podjeździe przed ciężarówką? Rozśmieszyło to trochę,
przedstawiło sprawy z innej perspektywy i pomogło nam zdecydować, czy każdy pozostały błąd o
„najwyższym priorytecie” jest tak ważny, że uzasadnia taki heroizm. W niektórych przypadkach tak. Ale
w innych przypadkach ludzie musieli przyznać, że błąd był niejasny lub miał wystarczająco łagodne
konsekwencje.
Napad na owady
Popularną strategią przyjętą przez niektóre zespoły jest organizowanie blitzu (nazywanego czasem bug
fest lub podobnie). Odkłada się na bok stosunkowo krótki okres (dzień, tydzień, a może nawet iterację),
podczas którego wszyscy w zespole pracują tylko nad naprawą błędów. Celem ćwiczenia jest
maksymalne zmniejszenie liczby zaległych błędów w dostępnym czasie, niezależnie od ich priorytetu.
Często oznacza to, że proste błędy - te, które w innym przypadku mogłyby zostać przeoczone jako zbyt
nieistotne – otrzymują czas i uwagę. Dobrze zrobiony atak na robaki może mieć zarówno praktyczne,
jak i psychologiczne korzyści. Może pomóc, po prostu zmniejszając liczbę błędów do rozsądnego
poziomu, pomagając zobaczyć drewno na drzewa. I może dać znudzonemu lub zdemoralizowanemu
zespołowi poczucie, że robi postępy. Jest to jednak technika, której należy używać oszczędnie i
ostrożnie. Blitz blitz może być zabawą przez krótki czas – wszyscy zbierają się razem, liczba błędów
wyraźnie spada, wspólna pizza opłacana przez firmę. Ale jest fajnie tylko przez krótki czas; może szybko
ulec zużyciu. Wszyscy musimy czuć się tak, jakbyśmy robili postępy, a nic poza naprawianiem błędów
przez całe tygodnie może każdego zmęczyć. Należy również pamiętać, że celem bug blitz jest poprawa
ogólnej jakości. Oznacza to, że nie musisz ograniczać swoich normalnych procesów – kontrole i salda
istnieją z jakiegoś powodu i są tak samo przydatne podczas nalotu na błędy.
Jan pyta. . .
Jak dokonać refaktoryzacji nietestowanego kodu?
Kiedy zaczniesz radzić sobie z problemami z jakością, będziesz chciał rozpocząć refaktoryzację starego,
podstępnego, nieprzetestowanego kodu. I powinieneś – celem ćwiczenia jest oczyszczenie problemów,
a refaktoryzacja jest kluczowym elementem tego procesu. Pamiętaj jednak, że refaktoryzacja w dużej
mierze zależy od wsparcia obszernego zestawu testów automatycznych. Bez testów nie
przeprowadzasz refaktoryzacji. Hakujesz. Jak więc zrefaktoryzować nietestowany kod? Ty nie. Pierwszą
rzeczą, którą robisz, jest pisanie testów.
Drużyna SWAT
Niewielką odmianą bug blitz jest zespół SWAT - mały zespół zebrany na określony czas w wyraźnym
celu rozwiązania konkretnego problemu z jakością. Jest to szczególnie odpowiednie, jeśli
zidentyfikowałeś problematyczny obszar - na przykład moduł z niedopuszczalnie dużą liczbą błędów.
Typowy zespół SWAT składa się z najlepszych, najbardziej doświadczonych członków zespołu, którzy
potrafią zidentyfikować pierwotną przyczynę i wnieść odpowiednie umiejętności i techniki, aby raz na
zawsze rozwiązać problem. W następnej części książki przyjrzymy się kilku specjalnym przypadkom,

które wymagają szczególnej uwagi, jak skonfigurować środowisko, które pomaga, a nie utrudnia
naprawianie błędów, i wreszcie kilka pułapek, których należy unikać.
Wniosek
• Wykrywaj błędy tak wcześnie, jak to możliwe i naprawiaj je, gdy tylko wyjdą na jaw.
• Zachowywać się tak, jakby oprogramowanie wolne od błędów było osiągalnym celem, ale łagodzić
perfekcjonizm pragmatyzmem.
• Jeśli masz do czynienia z bazą kodu o niskiej jakości, wykonaj następujące czynności:
- Rozpoznaj, że nie ma srebrnej kuli.
- Upewnij się, że podstawy są na swoim miejscu.
- Oddziel czysty kod od nieczystego i utrzymuj go w czystości.
- Użyj sortowania błędów, aby być na bieżąco z bazą danych błędów.
- Stopniowo czyść zły kod, dodając testy i refaktoryzację.
Przypadki specjalne
Niektóre rodzaje robaków korzystają ze specjalistycznego leczenia. Tu przyjrzymy się niektórym z tych
szczególnych przypadków.
Łatanie istniejących wydań
Z doskonałych powodów wszystkie dobrze zarządzane projekty oprogramowania działają zgodnie z
harmonogramem wydań. Tradycyjny projekt może wymagać jednego co sześć miesięcy, a projekt Agile
co dwa tygodnie, ale obaj wydają wydania w dobrze zdefiniowanych, zaplanowanych i kontrolowanych
punktach. Nie należy lekceważyć tego procesu. Niemniej jednak, w rzadkich przypadkach możesz
napotkać błąd tak poważny, że nie masz innego wyjścia, jak zerwać z normalnym harmonogramem i
załatać istniejące wydanie.
Podczas łatania istniejącego wydania skoncentruj się na zmniejszeniu ryzyka.
Diagnozowanie takiego błędu nie różni się od innych. Punkt, w którym sprawy stają się trudne, to
moment, w którym zaczynasz projektować swoją poprawkę, ponieważ podczas projektowania łaty
twoje cele różnią się od normalnych. Twoim głównym celem jest zwykle naprawienie pierwotnej
przyczyny. W przeciwieństwie do tego, łatanie istniejącej wersji minimalizuje ryzyko. Prawdziwa
poprawka może obejmować rozległą refaktoryzację lub nawet głębokie zmiany architektoniczne.
Wobec braku normalnych kontroli i równowagi w procesie pełnego wydania, trudno jest mieć
pewność, że te zmiany nie spowodują regresji i skończą raczej na gorszym niż lepszym. W rezultacie
obejście problemu, które odnosi się do objawów, a nie do pierwotnej przyczyny, może czasami być
lepszym wyborem podczas wdrażania poprawki. Jest to bardzo trudna równowaga do uderzenia –
zwykle unikasz „tapetowania pęknięć” z dobrych powodów. Jeśli zdecydujesz się obrać tę drogę, nie
wpadaj w pułapkę zakładania, że ponieważ twoja poprawka jest „hackiem”, możesz mniej uważać. I
odwrotnie – musisz bardziej uważać, aby przeciwdziałać potencjalnym problemom związanym z taką
poprawką. Chociaż nie możesz wykonać wszystkich sprawdzeń, które normalnie wykonałbyś w
przypadku pełnej wersji, powinieneś przeprowadzić jak najwięcej. W takich chwilach naprawdę
doceniasz wysiłek, jaki włożyłeś w zautomatyzowanie procesu testowania i wydawania.

Błąd będzie wymagał naprawy również w wersji rozwojowej.
Oprócz łatania aktualnej wersji, będziesz musiał również naprawić ten sam błąd w wersji rozwojowej.
Nie chcesz, aby ktoś korzystający z wersji z łatami dokonał aktualizacji w pewnym momencie w
przyszłości i nagle odkrył, że jakikolwiek problem rozwiązany przez poprawkę powrócił. Ale nie stosuj
na ślepo tych samych zmian - wersja rozwojowa w końcu przejdzie przez pełny cykl wydawniczy i
dlatego powinna otrzymać odpowiednio zaprojektowaną poprawkę, która rozwiąże pierwotną
przyczynę. Niestety, posiadanie jednej poprawki w łatce i kolejnej w kolejnych wersjach zwiększa
widmo niezgodności między wydaniami - problem, który omówimy w dalszej części.
Kompatybilność wsteczna
Na pierwszy rzut oka zajęcie się błędem jest procesem jednoznacznym. Zachowanie powinno być takie,
ale w rzeczywistości tak jest – po prostu ustal, dlaczego i napraw to. Wiele błędów jest rzeczywiście tak
prostych. Czasami jednak, jeśli błąd objawia się w wersji oprogramowania, która jest już w rękach
użytkowników, możesz potrzebować martwić się o wsteczną kompatybilność. Problem polega na tym,
że jeśli przez jakiś czas korzystali z wersji zawierającej błąd, użytkownicy mogli polegać na tym, że robi
ona coś złego w jakiś sposób. Jeśli więc naprawisz to bez zastanawiania się nad konsekwencjami,
prawdopodobnie będziesz mieć wielu bardzo niezadowolonych użytkowników. Oczywiście nikt celowo
nie polega na zepsutym zachowaniu. Niestety, może być bardzo łatwo polegać na nim przypadkowo:
• Jeśli błąd dotyczy plików zapisanych przez twoją aplikację, być może twoi użytkownicy stworzyli
kolekcję uszkodzonych plików? Pliki, które nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, gdy zostaną później
otwarte przez zaktualizowaną wersję oprogramowania? Albo co gorsza, nie da się w ogóle otworzyć?
• Jeśli błąd wpływa na interfejsy API, każdy kod, który wchodzi w interakcję z aplikacją, może się nie
powieść, gdy zostanie uruchomiony z ustaloną wersją.
• Poprawki wpływające na interfejs użytkownika mogą spowodować, że użytkownicy będą musieli na
nowo uczyć się obsługi oprogramowania (z powiązanymi kosztami przeszkolenia).
Jan pyta. . .
Co zrobić, jeśli muszę cały czas aktualizować istniejące wydania?
Łatanie istniejących wydań jest właściwe tylko w wyjątkowych okolicznościach. Jeśli staje się to rutyną,
masz poważny problem. Wydawanie łatek jest drogie, niebezpieczne i marnuje czas. Ciągłe robienie
tego prowadzi do rzucania się, wbijania się głębiej w bagno. Nie wytrwaj w zepsutym procesie –
poświęć trochę czasu na zidentyfikowanie i naprawienie podstawowej przyczyny.
• Może przerwa między wydaniami jest zbyt długa? Rozważ przejście na proces bardziej zwinny, który
umożliwi częstsze wydawanie, lub stworzenie harmonogramu konserwacji w celu uporządkowania
wydań konserwacyjnych.
• Czy masz klientów, którzy „utknęli” na starych wydaniach? Co możesz zrobić, aby je ulepszyć? A może
chcesz, aby proces aktualizacji był łatwiejszy lub bardziej niezawodny? Lub usunąć ograniczenia
polityczne (na przykład nieproduktywne opłaty za upgrade)? Lub uzupełnić kluczową brakującą funkcję
w wersji 2.0, która prowadzi ich do pozostania przy 1.4?
• Czy Twoim problemem jest po prostu to, że walczysz z nadmiarem błędów?
Rozpoznanie, że masz problem

Twoim pierwszym zadaniem jest ustalenie, czy poprawka, nad którą pracujesz, może mieć wpływ na
zgodność. Niestety może to być trudne, ponieważ użytkownicy mogą polegać na różnego rodzaju
subtelnościach i bardzo trudno jest przewidzieć, jakie mogą być. Zapytanie ich wprost jest bardzo mało
prawdopodobne, aby przyniosło owoce – takie zależności są prawie zawsze przypadkowe, a zatem
nieświadome.
Dodaj identyfikujące problemy ze zgodnością do listy kontrolnej naprawiania błędów.
Twoim głównym narzędziem jest po prostu myślenie o zmianie, którą rozważasz, w kontekście
zrozumienia całościowego obrazu, aby zobaczyć, czy możesz wymyślić sposób, w jaki może to
spowodować problemy ze zgodnością. W tym celu może mieć sens umieszczenie tego jako jednego z
elementów na liście kontrolnej naprawiania błędów, aby upewnić się, że nie zostanie zapomniany.
Twój zestaw testów regresji może czasami pomóc w identyfikacji problemów ze zgodnością wsteczną.
Niestety, ręcznie konstruowane testy wydają się być proste, ćwiczą prosty przypadek użycia, podczas
gdy rodzaje problemów, które próbujemy tutaj zidentyfikować, zwykle zależą od złożonych interakcji
między luźno powiązanymi obszarami oprogramowania. Doskonałym pomysłem jest więc zbudowanie
biblioteki przykładów z „rzeczywistych” zebranych z pola, które można wykorzystać do tego celu. Im
szerszy zakres takich przykładów w Twojej bibliotece, tym większe prawdopodobieństwo, że
zidentyfikujesz problemy zanim dotrą do świata zewnętrznego.
Rozwiązywanie problemów ze zgodnością
Po ustaleniu, że poprawka, nad którą pracujesz, może powodować problemy ze zgodnością, co możesz
z tym zrobić? Szukasz równowagi między dwoma potencjalnie antagonistycznymi celami. Z jednej
strony chcesz zaimplementować wysokiej jakości rozwiązanie problemu. Z drugiej strony chcesz
zminimalizować ból spowodowany brakiem kompatybilności wstecznej. Niestety, osiągnięcie obu
jednocześnie może być niemożliwe – może się okazać, że będziesz szukał najlepszego kompromisu.
Dostępnych jest wiele opcji.
Podaj ścieżkę migracji
Daj użytkownikom możliwość modyfikowania istniejących danych, kodu lub innych artefaktów, aby
pasowały do nowej kolejności, na przykład narzędzie, które konwertuje istniejące pliki, aby działały
poprawnie z nowym oprogramowaniem. Możliwe jest zautomatyzowanie tego, aby dane były
automatycznie aktualizowane podczas instalacji. Upewnij się, że obaj dokładnie to przetestujesz i
zapiszesz kopię zapasową, chociaż użytkownicy nie będą Ci wdzięczni, jeśli aktualizacja się nie
powiedzie i zniszczy wszystkie ich dane w procesie.
Zaimplementuj tryb zgodności
Alternatywnie możesz udostępnić wydanie, które zawiera zarówno stary, jak i nowy kod, wraz z
pewnymi sposobami przełączania się między nimi. Użytkownicy mogą zacząć od trybu zgodności, który
uruchamia stary kod, i przełączyć się na nowy po migracji. Idealnie ten przełącznik jest automatyczny
— na przykład, gdy oprogramowanie wykryje stary plik. Dobrym przykładem takiego podejścia jest
Microsoft Word. Kiedy otwiera stary plik (z rozszerzeniem .doc), robi to w trybie zgodności . Zapisz ten
plik w nowym formacie (.docx), a zachowanie programu Word i prawdopodobnie układ dokumentu
ulegną zmianie.
Tryb zgodności to drogie rozwiązanie.

Nie jest to rozwiązanie, które należy lekceważyć. To bardzo wysoki koszt, zarówno dla Ciebie, jak i dla
Twoich użytkowników. Z Twojego punktu widzenia nie wpływa to na jakość kodu. Z punktu widzenia
użytkownika jest to mylące – muszą zrozumieć, że oprogramowanie obsługuje dwa różne zachowania,
jakie są różnice i kiedy każde z nich jest odpowiednie. Zwróć się do niego tylko wtedy, gdy ten koszt
jest naprawdę uzasadniony. Jeśli masz szczęście, będziesz musiał obsługiwać kod zgodności tylko przez
ograniczony czas (może jedno lub dwa wydania), aby zapewnić użytkownikom okres karencji, podczas
którego mogą migrować. Potem możesz wyczyścić kod ponownie. W teorii jest to miłe, ale te rzeczy
mają zwyczaj „przyklejania się” – będziesz mógł wyczyścić swój kod zgodności tylko wtedy, gdy
skutecznie przekonasz użytkowników do migracji. A dlaczego mieliby, skoro wszystko działa dobrze?
Podaj ostrzeżenie
Jeśli wiesz, że będziesz musiał dokonać znaczącej zmiany, ale nie musisz tego robić od razu, możesz
uprzedzić użytkowników, że w końcu będą musieli przeprowadzić migrację. Na przykład Sun robi to
często, gdy wycofuje interfejsy Java API. Oczywiście działa to tylko wtedy, gdy możesz pozwolić sobie
na opóźnienie poprawki na wystarczająco długo, aby umożliwić użytkownikom migrację - i czy Twoi
użytkownicy migrują.
Nie naprawiaj błędu
Ostatnią opcją jest pozostawienie błędu na miejscu - ból związany z naprawieniem powiązanych
problemów ze zgodnością może przewyższyć zalety jego naprawy. To nie jest smaczne rozwiązanie, ale
bardzo rzadko może to być pragmatyczny wybór.
Musisz się martwić nie tylko o swoje błędy
PostScript to język opisu strony używany (między innymi) do sterowania drukarkami. Język został
stworzony przez firmę Adobe Systems, ale kilka firm trzecich opracowało własną implementację. Na
początku lat 90. pracowałem nad jednym z nich. W tamtym czasie szeroko stosowany był zestaw
testowy, który składał się z tysięcy stron referencyjnych zajmujących kilka metrów powierzchni półki.
Problem polegał na tym, że te strony referencyjne musiały zostać wygenerowane przez rzeczywistą
implementację (w tym przypadku Adobe) i, jak każdy duży system oprogramowania, zawierały
sporadyczny błąd. Tak więc, gdy istniała rozbieżność między produktem wyprodukowanym przez nasze
oprogramowanie a zestawem testowym, czasami nie był to nasz błąd.
W teorii.
Celem drukarki jest tworzenie wydruków. Klienci nie są zainteresowani filozoficznymi debatami na
temat tego, dlaczego ich strony nie odpowiadają ich oczekiwaniom — drukuje się dobrze na tej
drukarce, więc dlaczego ta, na której działa oprogramowanie, myli się? Dlatego w wielu przypadkach
zdecydowaliśmy, że pragmatycznym podejściem jest naśladowanie błędów w implementacji
referencyjnej. Może nie jest ładna, ale czasami tak działa świat.
Współbieżność
Oprogramowanie współbieżne może być bogatym źródłem trudnych do odtworzenia, trudnych do
zdiagnozowania i trudnych do naprawienia problemów. Błędy w takim oprogramowaniu często
wykazują niedeterminizm, zależą od subtelnych i trudnych do zrozumienia interakcji i cierpią na
tajemnicze tryby awarii.
Prostota i kontrola

Do współbieżnego oprogramowania można wbudować wiele rzeczy, które pomogą podczas
debugowania. Dwa klucze to prostota i kontrola. Prostota jest kluczowym elementem każdego
projektu oprogramowania, ale jest szczególnie cenna w przypadku współbieżności. Zachowaj prostotę
interakcji między niezależnymi wątkami i ogranicz je do jak najmniejszej liczby obszarów kodu. Możesz
być zaskoczony, jak proste możesz wykonać interakcje.
Najprostsza rzecz, która może działać
Projektowaliśmy serwer, który po ostatecznym wdrożeniu będzie musiał obsłużyć tysiące
jednoczesnych żądań. Te wątki musiały współdzielić dane, uzyskiwać do nich dostęp i jednocześnie je
modyfikować. Udostępniane dane przybrały formę drzewa, a my przez długi czas dyskutowaliśmy nad
zaletami różnych sposobów zapewnienia bezpiecznego równoczesnego dostępu do nich. Mieliśmy
wielkie plany, w których różne poddrzewa mogły być blokowane do odczytu lub pisania oraz schematy,
aby uniknąć niebezpieczeństwa zakleszczenia w przypadku wątków wymagających wielu
jednoczesnych blokad. To wszystko było bardzo sprytne, ale czy było to konieczne? Ostatecznie
stworzyliśmy uprząż, która symulowała tysiące użytkowników uzyskujących dostęp do serwera i
przeprowadziliśmy kilka testów obciążenia. Okazało się, że pojedyncza blokada „wielu czytników i
jednego zapisu” była więcej niż wystarczająca dla tego rodzaju przewidywanych przez nas wzorców
dostępu. To radykalnie uprościło sprawę - nie można mieć impasu z jednym zamkiem. Prosty projekt
nie tylko ułatwia zrozumienie oprogramowania i mniej prawdopodobne, że zawiera błędy, a także
ułatwia kontrolę, co jest szczególnie przydatne podczas próby odtworzenia problemów w
oprogramowaniu współbieżnym. Jeśli twoje wątki współdziałają ze sobą tylko na kilka dobrze
zdefiniowanych sposobów i w kilku dobrze zdefiniowanych miejscach, znacznie łatwiej jest upewnić
się, że zawsze współdziałają dokładnie w taki sposób, w jaki chcesz, aby podczas debugowania.
Większość błędów w oprogramowaniu współbieżnym jest całkowicie „normalna” i nie ma nic
wspólnego z faktem, że jest współbieżna. Jednak konieczność radzenia sobie z wieloma wątkami
podczas diagnozy może znacznie skomplikować sprawę. W rezultacie szczególnie przydatne jest
wbudowanie opcji umożliwiającej uruchamianie oprogramowania bez jakiejkolwiek współbieżności —
albo przez ograniczenie go do pojedynczego wątku, albo przez wymuszenie wątków do seryjnego
uruchamiania w dobrze zdefiniowanej kolejności (zamiast przełączania kontekstu według kaprysu
planisty). Większość błędów związanych z jednoczesną naturą oprogramowania powiela się tylko
wtedy, gdy zmiany kontekstu występują w bardzo określonych miejscach i czasach. Niezawodne
odtworzenie błędu zależy od dokładnego kontrolowania, kiedy te zmiany kontekstu mają miejsce.
Naprawianie błędów współbieżności
Jest jedna kluczowa rzecz do zapamiętania przy naprawianiu błędów w jednoczesnym
oprogramowaniu - zmniejszanie ich prawdopodobieństwa nie jest akceptowalną poprawką. Często
okaże się, że istnieje specyficzne „okno”, w którym może wystąpić sytuacja wyścigu. Może być łatwo
zobaczyć, jak zmniejszyć okno, ale nie tak łatwo zobaczyć, jak je całkowicie zamknąć. Na przykład
możesz uruchomić kilka wątków mniej więcej w tym samym czasie i stwierdzić, że jeśli ich kod inicjujący
działa jednocześnie, możesz mieć problemy. Oczywistym, ale niepoprawnym rozwiązaniem byłoby
rozłożenie uruchamiania wątków przy założeniu, że do czasu uruchomienia drugiego wątku, pierwszy
zakończy inicjalizację. Problem z jakąkolwiek poprawką tego rodzaju polega na tym, że jeśli okno nie
jest całkowicie zamknięte, prędzej czy później twoje oprogramowanie wpadnie do niego. Tyle że teraz
zrobi to tylko w nietypowych okolicznościach (być może, gdy system jest mocno obciążony i działa
wolniej niż normalnie). Jedyne, co udało ci się zrobić, to jeszcze trudniej odtworzyć i wyśledzić
następnym razem.

Unikaj używania sleep() podczas naprawiania błędów współbieżności

W szczególności sleep() prawie nigdy nie jest właściwą drogą. Jak już wspomnieliśmy, może być
fantastycznie użyteczny jako sposób na wymuszenie niezawodnego odtworzenia błędu lub
przetestowanie teorii na temat zachowania oprogramowania, ale nie jest to właściwe narzędzie do
naprawiania błędów współbieżności. Pomyśl o tym jako o goto programowania współbieżnego - jeśli
uważasz, że to rozważasz, jest to czerwona flaga.
Heisenbugi
Heisenbug - błąd, który „znika” w momencie, gdy zaczynasz go szukać - jest tak nazwany przez analogię
z Zasadą Nieoznaczoności Heisenberga z mechaniki kwantowej, która (mówiąc ogólnie) stwierdza, że
nie można obserwować układu bez zmiany jego zachowania. Typowy heisenbug rozmnaża się
niezawodnie w terenie, ale ukrywa się, gdy tylko zaczynasz go szukać. Diagnoza może być bardzo
frustrująca. Problem polega na tym, że wszystkie dostępne techniki badania zachowania
oprogramowania wpływają w pewnym stopniu na to zachowanie. Niezależnie od tego, czy
przechwytujesz potrzebne informacje, dodając instrumentację bezpośrednio do kodu, czy
uruchamiając ją w debugerze, prawie na pewno zmienić jego czas, jego układ w pamięci lub jedno i
drugie. W przypadku większości błędów nie ma to znaczenia, ale heisenbug opiera się na pewnym
niedeterministycznym aspekcie twojego oprogramowania. To samo w sobie może być użyteczną
wskazówką. Jak pamiętasz z Rozdziału 2.5, Uczynić niedeterministyczne błędy deterministyczne, na
stronie 39, niedeterminizm może powstać tylko z bardzo ograniczonego zakresu przyczyn, więc fakt,
że masz do czynienia z heisenbug, oznacza, że musi on w jakiś sposób zostać dotknięty przez jednego
z nich. Najszybszą i najłatwiejszą rzeczą do wypróbowania jest przejście z jednej metody zbierania
informacji na inną. Jeśli próbowałeś uruchomić oprogramowanie w debugerze, spróbuj dodać
oprzyrządowanie bezpośrednio do źródła lub odwrotnie. Wystarczy prosty fakt, że efekt debuggera
różni się od bezpośredniego oprzyrządowania.
Zminimalizuj skutki uboczne zbierania potrzebnych informacji.
Jeśli nie masz szczęścia, Twoim zadaniem staje się znalezienie sposobu na zebranie potrzebnych
informacji, które wpływają na oprogramowanie za pomocą wystarczająco lekkiego dotyku, aby
pozostawić jego zachowanie niezmienione. Logowanie jest głównym źródłem zmian w czasie — na
przykład wywoływanie System.out.println() zajmuje tysiące cykli zegara i prawdopodobnie wymaga co
najmniej jednego przełączenia kontekstu. Możesz wykorzystać swoją wiedzę o tym, które obszary
mogą być źródłem niedeterminizmu, aby uniknąć wpływania na te obszary. Jeśli na przykład kod
zawiera ciasną pętlę, w której wchodzi w interakcję z innym wątkiem, istnieje duża szansa, że wpływ
na czas trwania pętli zmieni jej zachowanie. Usuń wszelkie oprzyrządowanie dodane do pętli i sprawdź,
czy Twój błąd wyszedł z ukrycia. Jeśli tak, sprawdź, czy możesz znaleźć sposób na zebranie potrzebnych
informacji bez zbytniego wpływania na ich czas.
Rejestrowanie w pamięci
Kilka lat temu, pracując nad dużym, wielowątkowym produktem, próbowałem wyśledzić szczególnie
śliskiego heisenbuga. W kodzie mieliśmy mnóstwo rejestrów, które wielokrotnie dowiodły swojej
wartości w diagnozowaniu problemów z synchronizacją wątków. Niestety w momencie, gdy go
włączyłem, kod zachowywał się bezbłędnie. Nie chciałem stracić wyrębu, ponieważ byłem prawie
pewien, że powie mi to, co powinienem wiedzieć. Gdybym tylko mógł znaleźć sposób na zmniejszenie
jego wpływu na wykonanie kodu. Rozwiązaniem było ponowne zaimplementowanie funkcji logów, aby

zamiast używać normalnych funkcji wyjściowych, zapisywały się do dużych buforów w pamięci (po
jednym dla każdego wątku, więc nie musiałem się martwić o synchronizację dostępu do
współdzielonego bufora). Bufory te były wyprowadzane po zakończeniu wykonywania wrażliwej części
kodu, a następnie były przeplatane (tak, aby komunikaty dziennika pojawiały się we właściwej
kolejności). Chociaż wyraźnie nowe funkcje rejestrowania nadal działały, okazało się, że jest to na tyle
małe, że problem teraz się powtórzył. I tak jak miałem nadzieję, dane wyjściowe dały mi dokładnie to,
czego potrzebowałem, aby zidentyfikować jego przyczynę.
Jan pyta. . .
Jak mogę mieć pewność, że naprawiłem Heisenbuga?
Fakt, że heisenbug wydaje się pojawiać i znikać tak szybko (i tak frustrująco), jak kot z Cheshire, może
szczególnie utrudnić upewnienie się, że naprawdę go naprawiłeś. Jeśli możesz sprawić, że błąd
„zniknie”, po prostu uruchamiając oprogramowanie pod debuggerem lub dodając pojedynczą
instrukcję wyjścia, to kto może powiedzieć, że twoja poprawka nie powoduje tylko tego samego
znikania? Jedynym rozwiązaniem jest zachowanie większej ostrożności niż zwykle, aby mieć pewność,
że naprawdę rozumiesz podstawową przyczynę. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zachowaj
ostrożność i załóż, że tylko zamaskowałeś, a nie naprawiłeś. Załóżmy na przykład, że ustalasz, że błąd
jest spowodowany przez niezainicjowaną zmienną i naprawiasz ją, inicjując ją na NULL. Nie zatrzymuj
się na tym – jak dokładnie fakt, że zmienna nie została zainicjowana, powoduje obserwowane przez
Ciebie zachowanie? Czy kiedykolwiek przyjmie taką wartość? Jeśli jawnie zainicjujesz go do tej „złej”
wartości, czy widzisz, czego oczekujesz?
Błędy wydajności
Słynne stwierdzenie Donalda Knutha, że „przedwczesna optymalizacja jest źródłem wszelkiego zła”,
powinno wyryć się w pamięci każdego profesjonalnego inżyniera oprogramowania. W błędnym
dążeniu do wydajności napisano więcej złego kodu niż jakakolwiek inna przyczyna. Ale to nie znaczy,
że możesz zignorować wydajność. Jeśli twoje oprogramowanie zajmuje dziesięć minut, aby wykonać
zadanie, które powinno wykonać w ciągu dziesięciu sekund, to na pewno masz problem.
Znajdź wąskie gardło
Jak w przypadku każdego rodzaju błędu, kluczem do rozwiązania problemu z wydajnością jest
zidentyfikowanie pierwotnej przyczyny. A dziewięć razy na dziesięć oznacza to, że szukasz wąskiego
gardła — konkretnego obszaru kodu, który ogranicza ogólną wydajność. W większości
oprogramowania niewielka mniejszość kodu odpowiada za znaczną większość czasu wykonania.
Twoim pierwszym zadaniem jest określenie, gdzie oprogramowanie spędza cały swój czas. Kiedy już to
zrobisz, możesz przejść do ustalenia, dlaczego.
Profiluj swój kod przed zdiagnozowaniem błędu wydajności.
Z tego powodu podczas śledzenia błędów wydajności jedno narzędzie stoi ponad wszystkimi innymi —
profiler. Profilery różnią się szczegółami sposobu ich działania (niektóre wymagają na przykład
wkompilowania określonych podpięć, podczas gdy inne działają na niezmodyfikowanym kodzie) oraz
ilością generowanych szczegółów. Ich wspólną cechą jest to, że analizują wykonywany kod, aby
wygenerować raport (lub profil) na temat tego, gdzie spędza większość czasu. To bezcenne dane — po
wyśledzeniu kilku błędów wydajności szybko odkryjesz, że przewidywanie wąskich gardeł poprzez
badanie kodu jest praktycznie niemożliwe. Jedynym sposobem, aby mieć pewność, jest działanie na
rzeczywistych danych zebranych z uruchomionego oprogramowania. Twoim głównym celem jest

zatem upewnienie się, że generowany profil dokładnie odzwierciedla prawdziwe zachowanie
oprogramowania.
Dokładne profilowanie
Efekt obserwatora dotyczy profilowania tak samo, jak każdy inny sposób obserwowania kodu – prosty
fakt, na który patrzysz i jego działanie, przynajmniej teoretycznie, zmieni to, co próbujesz zbadać.
Wiedząc o tym, autorzy takich narzędzi włożyli ogromny wysiłek w to, aby w jak najmniejszym stopniu
wpływały one na profilowane przez nich oprogramowanie. Tak więc w większości przypadków nie
musisz się martwić, że sam profiler zniekształci wyniki twojego dochodzenia. Dużo bardziej
prawdopodobne jest, że sposób, w jaki tworzysz i uruchamiasz oprogramowanie, negatywnie wpłynie
na jakość Twoich wyników. Musisz upewnić się, że:
• Profilujesz kompilację, która jest jak najbardziej zbliżona do wydania produkcyjnego. W szczególności
upewnij się, że budujesz go z tym samym poziomem optymalizacji.
• Środowisko, w którym pracujesz, jest jak najbardziej podobne do ostatecznego środowiska
docelowego oprogramowania. Maszyna, której używasz do programowania, może, ale nie musi,
pasować do tego rachunku, w zależności od różnorodności oprogramowania, które tworzysz.
• Uruchamiasz oprogramowanie z reprezentatywnymi danymi. Kuszące może być na przykład
uruchamianie z małymi zestawami danych, ponieważ są one wygodniejsze niż rzeczywiste dane
produkcyjne, ale może to generować mylące profile (być może nadmiernie podkreślając efekt zadań,
które stanowią stałe obciążenie lub nie zapewniają buforowania lub stronicowania efekty na światło).
Jan pyta. . .
Co zrobić, jeśli nie ma wąskiego gardła?
Czasami zamiast jednego lub kilku wąskich gardeł oprogramowanie jest po prostu „ogólnie powolne”
lub spowolnienia wydają się występować w losowych miejscach w losowych momentach. W takim
przypadku musisz zacząć szukać rzeczy, które mogą całościowo wpłynąć na wydajność
oprogramowania. Pierwsi kandydaci to:
Wyczerpanie zasobów: Czy system operacyjny musi stronicować, aby spełnić wymagania dotyczące
pamięci oprogramowania? Czy masz przeciek pamięci lub innych zasobów? Czy cierpisz na
fragmentację pamięci?
Odśmiecanie: Jeśli oprogramowanie alokuje wiele krótko żyjących obiektów, moduł odśmiecania
pamięci może być zmuszony do bardzo częstego uruchamiania. Buforowanie: Jeśli twoje
oprogramowanie implementuje lub opiera się na jakimś rodzaju pamięci podręcznej (pamięci, dysku
lub w inny sposób), czy otrzymujesz nadmierną liczbę braków pamięci podręcznej?
Oprogramowanie wbudowane
Debugowanie oprogramowania wbudowanego może być szczególnie trudne, nie dlatego, że jest
skomplikowane (chociaż może być), ale ze względu na środowisko, w którym działa. Systemy
wbudowane zazwyczaj działają na sprzęcie, który bardzo różni się od środowiska programistycznego, z
ograniczoną wydajnością i udogodnieniami, co może bardzo utrudnić uzyskanie dostępu do informacji
wymaganych do wydajnego debugowania.
Wbudowane narzędzia do debugowania
Powstało wiele specjalistycznych narzędzi, które pomagają:

Emulacja: Emulatory i symulatory różnią się wyrafinowaniem i dokładnymi szczegółami ich działania
(niektóre, na przykład, uruchamiają ten sam plik binarny, co sprzęt docelowy, a inne wymagają nieco
innej wersji), ale wszystkie mają ten sam cel, co pozwala do uruchamiania i debugowania
oprogramowania na komputerze deweloperskim zamiast używania docelowego sprzętu. Upraszczając
i skracając cykl edycji/kompilacji/testowania, mogą zaoszczędzić mnóstwo czasu i wysiłku. Ponadto
zapewniają lepszy dostęp do informacji trudnych do uzyskania ze sprzętu produkcyjnego.
Zdalne debugowanie: Wiele wbudowanych środowisk zapewnia obsługę zdalnego debugowania.
Sprzęt docelowy jest podłączony do maszyny deweloperskiej (za pomocą kabla szeregowego,
połączenia sieciowego lub podobnego), a debuger działa na maszynie deweloperskiej i steruje
systemem wbudowanym.
Sprzęt rozwojowy: płyta rozwojowa to wersja sprzętu docelowego zaprojektowana do celów
programistycznych. Będzie miał dodatkowe interfejsy i być może będzie wspierał urządzenia testowe,
takie jak symulacja błędów. Jedną z głównych zalet sprzętu programistycznego jest to, że często
zapewnia wbudowaną obsługę emulatora w obwodzie
Emulator w obwodzie (ICE): Emulacja w obwodzie to nieco przeładowany termin, ale ogólnie ICE to
debugger, który wykorzystuje kombinację sprzętu i oprogramowania, aby zapewnić szczegółowy
dostęp do wewnętrznych elementów systemu wbudowanego. Obecnie wiele systemów standaryzuje
interfejs JTAG, który (między innymi) zapewnia standardowy dostęp do funkcji debugowania obecnych
we wbudowanym sprzęcie.
Te narzędzia są nieocenione, ale nie zawsze są dostępne (niestety, wsparcie dla słabego programisty
jest zwykle na samym dole listy rzeczy do zrobienia sprzętowi), więc od czasu do czasu
prawdopodobnie będziesz musiał radzić sobie z prymitywnymi lub nieistniejącymi narzędziami
debugowania. A czasami, nawet jeśli są dostępne, błąd, którego ścigasz, odtworzy się tylko na sprzęcie
produkcyjnym.
Wydobywanie informacji w trudny sposób
Biorąc pod uwagę jego ograniczone możliwości, głównym wyzwaniem debugowania problemu
bezpośrednio na docelowym sprzęcie jest często uzyskanie dostępu do potrzebnych informacji. Jednak
trochę wyobraźni i zwykle można znaleźć sposób, aby to przekazać. System, nad którym pracujesz,
kontroluje coś. Możesz użyć tej kontroli jako kanału komunikacji. Może istnieje wyświetlacz LCD,
którego możesz użyć? Lub port szeregowy, na który możesz pisać? Nie musi to być bogaty kanał –
wystarczy jeden bit. Czy istnieje dioda LED, którą można zapalić? Lub silnik, który możesz uruchomić?
Wydobycie informacji w ten sposób nie jest wygodne, ale jest możliwe
Jeden bit wystarczy
Jan pyta. . .
Jak wykrywać regresje wydajności?
Regresje wydajności mogą bardzo łatwo wkraść się do oprogramowania – jak już widzieliśmy,
przewidywanie wydajności oprogramowania przez inspekcję jest bardzo trudne, podobnie jak
przewidywanie wpływu zmian na wydajność. Dlatego doskonałym pomysłem jest włączenie testów
wydajności do zestawu testów regresji. Mogą na przykład przeprowadzać reprezentatywne operacje
na dużych zbiorach danych i raportować, jeśli czas potrzebny na przekroczenie dopuszczalnych granic.
Warto nawet przeprowadzić testy, które kończą się niepowodzeniem, gdy sprawy stają się
niespodziewanie szybsze. Jeśli test przebiega nagle dwa razy szybciej po zmianie, która nie powinna

mieć zauważalnego wpływu na wydajność, może to również wskazywać na problem. Być może jakiś
kod, którego spodziewałeś się wykonać, już nie istnieje?
Jan pyta. . .
Czy jest to problem sprzętowy czy problem z oprogramowaniem?
Jednym z wyzwań związanych z tworzeniem oprogramowania wbudowanego jest to, że często odbywa
się ono równolegle z rozwojem sprzętu, na którym będzie działać. Istnieje niefortunna tendencja, gdy
ludzie od sprzętu mają problem, aby obwiniać ludzi od oprogramowania i na odwrót. Niezależnie od
praw i wad sprawy, zazwyczaj znacznie trudniej jest naprawić problem w sprzęcie niż znaleźć sposób
na obejście go w oprogramowaniu. Tak więc, niezależnie od tego, czy jest to „twój” problem,
prawdopodobnie to ty go naprawisz.
Analizator stanów logicznych jako narzędzie do debugowania oprogramowania
Pracowałem nad sterownikiem urządzenia do drukarki. Przez większość czasu wszystko działało
dobrze. Ale czasami dane wyjściowe ulegały uszkodzeniu. Kod był bardzo prosty, po prostu wziął
bitmapę i wysłał ją do drukarki fragmentarycznie. Nie widziałem, jak to może uszkadzać dane w drodze.
W końcu doszliśmy do wniosku, że przyczyną może być problem z synchronizacją — być może
sterownik urządzenia nie reagował wystarczająco szybko na przerwania? Ale jak możemy zmierzyć
wystarczająco dokładnie, aby potwierdzić naszą teorię? Rozwiązaniem okazał się analizator stanów
logicznych, narzędzie do debugowania sprzętu, które wyświetla sygnały w obwodach cyfrowych.
Zmodyfikowałem sterownik urządzenia tak, aby pod koniec procedury przerwania podniósł sygnał na
nieużywanej linii interfejsu i podłączyliśmy do niej analizator logiczny. Wyzwalając analizator, gdy
zostało wywołane przerwanie, mogliśmy dokładnie zmierzyć odstęp między przerwaniem a jego
pomyślną obsługą.
Rzeczywiście, przez większość czasu przerwanie było obsługiwane przez mnóstwo czasu. Ale od czasu
do czasu było to opóźniane na tyle długo, że sprawy przybierały zły obrót. Przesuwając punkt, w którym
sterownik urządzenia podniósł sygnał na monitorowanej linii, mogliśmy dokładnie określić, gdzie
występuje opóźnienie.
Rozwiązanie nie było łatwe - okazało się, że jest spowodowane architekturą pamięci wirtualnej
systemu operacyjnego i wymagało wiele wysiłku. Ale przynajmniej wiedzieliśmy, z czym mamy do
czynienia.
Błędy w oprogramowaniu innych firm
Dni samodzielnego oprogramowania już dawno minęły. Nowoczesne oprogramowanie musi łączyć się
z różnorodną gamą kodu napisanego przez strony trzecie, opierając się na bibliotekach i frameworkach,
korzystając z danych dostarczonych przez serwery i dostarczając dane z kolei klientom. Wcześniej czy
później napotkasz błąd, który jest (lub wydaje się być) w czymś, czego nie napisałeś, nie kontrolujesz i
możesz nie mieć źródła. Radzenie sobie z tego rodzaju błędem wiąże się z wyjątkowymi wyzwaniami.
Nie bądź zbyt szybki, aby wskazać palcem
Kod innej firmy to tylko kod. I jak każdy kod, może zawierać błędy. Więc tak, całkiem możliwe, że
problem, który próbujesz wyśledzić, nie jest twoją własną sprawą. Ale uważaj – bardzo łatwo jest zbyt
chętnie wskazywać palcem winy. Większość kodu stron trzecich, z którym prawdopodobnie będziesz
się komunikować, będzie używana w znacznie większej liczbie produktów lub przez znacznie więcej
osób niż Twoja. Oznacza to, że został dobrze przetestowany, a większość bardziej oczywistych błędów
została już znaleziona.

Trzy miesiące donikąd
Jeden członek naszego zespołu pracował nad błędem w pełnym wymiarze godzin przez ponad trzy
miesiące. Skończyło się na tym, że spędził dużo czasu próbując zrozumieć wewnętrzne funkcjonowanie
dość skomplikowanej biblioteki innej firmy i niczego nie osiągnął. A potem kolega naprawił problem w
pół dnia prawie przez przypadek - musiał użyć funkcji, której dotyczył błąd, i zauważył, że (w
konkretnym przypadku, który go interesował) biblioteka była wywoływana niepoprawnie.
Rozmawiałem z nim później, a on powiedział mi, że założył, że biblioteka w zasadzie działa, co skłoniło
go do zbadania, w jaki sposób jest używana, a odpowiedź po prostu „wyskoczyła” na niego. Powiedział,
że założenie, że biblioteka działa, jest całkiem bezpieczne, ponieważ ten kod jest szeroko
rozpowszechniony i używany w wielu miejscach.
Najpierw podejrzyj swój własny kod.
Traktuj swój kod z podejrzliwością. Zacznij od założenia, że właśnie tam jest błąd. Jeśli w końcu
dojdziesz do wniosku, że błąd jest gdzie indziej, idź wróć do własnego kodu i przyjrzyj się uważniej.
Obwiniaj kod strony trzeciej tylko wtedy, gdy naprawdę wyczerpałeś wszystkie inne możliwości.
Radzenie sobie z błędami w kodzie stron trzecich
Jeśli znalazłeś błąd w kodzie innej firmy, musisz dowiedzieć się, co z tym zrobić. Możesz nie mieć innego
wyjścia niż zgłosić to i poczekać, aż autor lub dostawca naprawi to za Ciebie, ale możesz znaleźć
obejście problemu. Lub, jeśli masz dostęp do kodu źródłowego, możesz nawet sam go naprawić. Ale to
rodzi pytanie, czy powinieneś. Dlaczego nie miałbyś sam rozwiązać problemu, jeśli masz taką opcję?
Poprawki błędów mają zająć się podstawową przyczyną, prawda?
Zastanów się dobrze, zanim użyjesz własnej poprawionej wersji kodu innej firmy.
W normalnych okolicznościach tak. Ale błąd w kodzie innej firmy nie jest normalnym przypadkiem.
Problem z jakąkolwiek modyfikacją kodu stron trzecich, w tym poprawkami błędów, polega na tym, że
pracujesz teraz z czymś innym niż wszyscy inni. Może to spowodować problemy, jeśli potrzebujesz
wsparcia, a zwłaszcza podczas aktualizacji do nowej wersji, ponowne zastosowanie niestandardowej
poprawki jest procesem podatnym na błędy, co zwiększa widmo regresji. Najlepszym rozwiązaniem
jest zatem często obejście problemu w krótkim okresie i włączenie poprawki do oficjalnej wersji na
dłuższą metę. Jak łatwe jest to w dużej mierze zależy od tego, kto jest właścicielem kodu i jakie są twoje
relacje z nimi.
Zgłaszanie błędów w kodzie innych osób
Możesz znacznie zwiększyć szanse na naprawienie błędu w kodzie innej firmy, jeśli wykonasz dobrą
robotę, zgłaszając go. Zastanów się dokładnie, co chciałbyś zobaczyć w raporcie o błędzie, gdybyś był
na ich miejscu. Upewnij się, że spełnia kryteria podane w Sekcja 6.1, Co sprawia, że raport o błędach
jest dobry?, na stronie 96. Pamiętaj, że cały kod zawiera błędy. Bez wątpienia jesteś sfrustrowany, gdy
zajęło ci wyśledzenie problemu, w wyniku czego możesz nie czuć się dobrze usposobiony do autora.
Trzymaj tę frustrację z dala od swojej komunikacji, trzymaj się konstruktywnych i rzeczowych, a masz
znacznie większe szanse na osiągnięcie postępów.
Otwarte źródło
Coraz ważniejszą kategorią kodu stron trzecich jest open source.
Biorąc pod uwagę wystarczającą liczbę gałek ocznych, wszystkie błędy są płytkie.

Wielu uważa, że open source zmienia zasadniczo debugowanie. Ten argument najsłynniej wysunął Eric
S. Raymond w The Cathedral and The Bazaar, w którym ukuł prawo Linusa: „Mając wystarczająco dużo
gałek ocznych, wszystkie błędy są płytkie”. Może to rzeczywiście dotyczyć projektów open source na
skalę Linuksa. Ale istnieje ogromna liczba projektów open source i ograniczona liczba gałek ocznych.
Tak więc open source nie oznacza końca tradycyjnego debugowania w najbliższym czasie.
Proces kompilacji Open Source
Wszystko, co do tej pory omówiliśmy, odnosi się do tworzenia oprogramowania typu open source tak
samo, jak do każdego innego podejścia, ale istnieje kilka kwestii, które są szczególnie istotne —
konfiguracja kompilacji i raportowanie. Natura open source oznacza, że nie będziesz w stanie
zbudować oprogramowania centralnie. Każdy może go zbudować w dowolnym momencie, a
komputer, na którym go zbuduje, będzie się znacząco różnić od twojego. Będzie budowany na różnych
systemach operacyjnych, z różnymi kompilatorami, wersjami bibliotek i konfiguracjami. Nie będziesz
w stanie tego kontrolować, ale możesz upewnić się, że zautomatyzujesz proces kompilacji tak
całkowicie, jak to możliwe (unikając „problemów z palcami” ze strony osoby, która tworzy
oprogramowanie) i że zbierasz wszystkie informacje niezbędne, aby umożliwić Ci zrozumienie i, jeśli to
konieczne, odtworzenie środowiska, w którym został zbudowany. Aby zapoznać się z dobrymi
przykładami, spójrz na stronę about:buildconfig w Firefoksie lub na wyniki przekazania opcji wiersza
poleceń -V do serwera HTTP Apache.
Uczestnictwo we Wspólnocie
Jedną z największych zalet społeczności open source jest to, że są tak cudownie pomocne. Nie tylko
możesz uzyskać wysokiej jakości oprogramowanie całkowicie za darmo, ale często również bezpłatne
wsparcie techniczne o równie wysokiej jakości. Ale jest sztuka skutecznego proszenia o pomoc:
• Najpierw przeprowadź należytą staranność. Sprawdź dokumentację i często zadawane pytania oraz
przeszukaj listy mailingowe i wpisy na blogach, aby sprawdzić, czy ktoś inny napotkał ten sam problem.
• Podaj jak najwięcej informacji. Czego już próbowałeś, jakie wyniki widzisz i dlaczego spodziewasz się
zobaczyć coś innego?
• Pamiętaj, że członkowie społeczności open source są zazwyczaj wolontariuszami. Jeśli zdecydują się
ci pomóc, co prawdopodobnie zrobią, to ich decyzja.
Jeśli polegasz na otwartym kodzie źródłowym, jesteś winien innym członkom społeczności wkład w to,
co możesz. Weź udział w prawie Linusa, zgłaszając i charakteryzując błędy. Jeśli naprawisz błąd, prześlij
poprawkę z powrotem do dystrybucji centralnej. Udostępniaj dokumentację, samouczki i przykłady
oraz odpowiadaj na pytania innych osób na listach dyskusyjnych i forach.
Wnioski
• Podczas łatania istniejącego wydania skoncentruj się na zmniejszeniu ryzyka.
• Podczas naprawiania błędów zwracaj uwagę na implikacje dotyczące kompatybilności.
• Upewnij się, że całkowicie zamknąłeś wszystkie okna czasowe, a nie tylko zmniejszyłeś ich rozmiar.
• W obliczu heisenbug zminimalizuj skutki uboczne zbierania informacji.
• Naprawianie błędów wydajności zawsze zaczyna się od dokładnego profilu.
• Nawet najbardziej ograniczony kanał komunikacji może wystarczyć do wydobycia potrzebnych
informacji.

• Podejrzewasz swój własny kod, wyprzedzając stronę trzecią.
Idealne środowisko debugowania
Debugowanie nie odbywa się w próżni. Poświęcając czas, aby upewnić się, że podstawy są na miejscu,
zanim napotkasz błąd, możesz zaoszczędzić mnóstwo czasu, wysiłku i frustracji, gdy napotkasz jeden z
nich. W tym rozdziale omówimy te podstawy:
• W pełni zautomatyzowana wiązka testowa
• Kontrola źródła
• W pełni zautomatyzowany system budowania
• Nocne kompilacje lub ciągła integracja
Testowanie automatyczne
Jak już wspomnieliśmy, zwinne tworzenie oprogramowania radykalnie zmieniło konstrukcję
oprogramowania poprzez powszechne przyjęcie zautomatyzowanego testowania i refaktoryzacji.
Skuteczne testy automatyczne
Skuteczne testowanie automatyczne to coś więcej niż tylko automatyzacja testów. Aby osiągnąć
maksymalne korzyści, twoje testy muszą spełniać następujące cele:
Jednoznaczne zaliczenie/niepowodzenie: Każdy test generuje pojedyncze przejście bitowe lub
niepowodzenie. Bez odcieni szarości, bez wyników jakościowych, bez konieczności interpretacji. Po
prostu tak lub nie.
Samowystarczalny: przed uruchomieniem testu nie jest wymagana konfiguracja. Przed uruchomieniem
automatycznie konfiguruje środowisko, którego potrzebuje, i co równie ważne, cofa wszelkie zmiany
w środowisku później, pozostawiając wszystko tak, jak znalazło.
Jedno kliknięcie, aby uruchomić wszystkie testy: Wszystkie testy można uruchomić w jednym kroku
bez wzajemnego zakłócania się. Podobnie jak w przypadku pojedynczego testu, wyjściem kompletnego
zestawu testów jest proste zaliczenie lub zaliczenie, jeśli każdy test zakończy się pomyślnie, w
przeciwnym razie nie.
Kompleksowy zasięg: łatwo udowodnić, że osiągnięcie pełnego pokrycia każdego nietrywialnego kodu
jest zaporowo drogie. Ale nie pozwól, aby te teoretyczne ograniczenia zniechęciły Cię, ponieważ
możliwe jest osiągnięcie wystarczająco bliskiego zasięgu, aby nie robić żadnej praktycznej różnicy.
Testy automatyczne jako pomoc w debugowaniu
Co zatem sprawia, że testy automatyczne są wartościowe podczas debugowania? Pomagają na
wszystkich etapach:
• Przede wszystkim dobrze przetestowany kod zazwyczaj zawiera mniej błędów. Najłatwiejszym do
naprawienia błędem jest ten, który nigdy nie istniał.
• Im krótsze opóźnienie między popełnieniem błędu a jego wykryciem, tym łatwiej i taniej jest go
naprawić. Wczesne testowanie oznacza, że większość błędów jest wykrywana bardzo krótko (często
natychmiast) po ich wprowadzeniu.

• Testowanie automatyczne jest kluczowym elementem ciągłej integracji, w której kod jest
integrowany z całym produktem, gdy tylko jest gotowy. Omówimy to dalej w dalszej części tego
rozdziału.
• Testy automatyczne pozwalają na częste publikowanie nowych wersji oprogramowania z dużą
pewnością, że nowa wersja jest funkcjonalna. Oznacza to, że otrzymujesz informacje zwrotne od
użytkowników końcowych na temat nowych funkcji i poprawek błędów znacznie szybciej niż w innym
przypadku (ponownie, skracając czas między napisaniem kodu a wykryciem błędów w kodzie). Może
również zmniejszyć potrzebę przeportowania poprawek błędów do poprzednich wersji
oprogramowania lub wydania poprawek.
• Aby kod był testowany, musi być skonstruowany w taki sposób, aby zapewnić dostęp do wyników
pośrednich i stanu wewnętrznego, które w innym przypadku mogłyby być niedostępne. Ten rodzaj
dostępu okazuje się bardzo pomocny podczas późniejszego debugowania.
• Pisanie testu to doskonały sposób na odtworzenie błędu podczas procesu diagnostycznego. Wiele
technik stworzonych w celu wspierania testów automatycznych jest niezwykle przydatnych do
niezawodnego odtwarzania robaka.
• Po zakończeniu diagnozy testy automatyczne zapewniają skuteczną ochronę przed poprawką
wprowadzającą regresje.
• Jeśli podczas diagnozy wyrobisz sobie nawyk pisania zawsze testu, który odtwarza błąd, w naturalny
sposób otrzymasz test regresji, który zapewni, że błąd nie zostanie ponownie wprowadzony w pewnym
momencie w przyszłości.
• Testy automatyczne są kluczowym elementem refaktoryzacji, która jest najpotężniejszą bronią, jaką
masz do dyspozycji, zapewniającą dobrą strukturę i elastyczność kodu przez cały okres jego istnienia.
Testy automatyczne są szczególnie potężnym narzędziem do debugowania w połączeniu z techniką,
która wraz z nimi zyskała na popularności - test podwaja się.
Mocki, stuby i inne dublety testowe
Testowe dublety to „udane” obiekty używane podczas testu zamiast rzeczywistego obiektu. Istnieje
kilka rodzajów dublowania testowego, najczęściej pozorowane obiekty i skróty.
Mocki są aktywne; skróty są pasywne.
Mocki i stuby są często mylone. Stubs są pasywne, po prostu odpowiadają za pomocą gotowych danych
po wywołaniu, podczas gdy makiety są aktywne, weryfikując oczekiwania dotyczące tego, jak i kiedy są
wywoływane. Szczegółowy opis różnicy można znaleźć w artykule Mocks Aren't Stubs Martina Fowlera
[Fow]. Dla naszych celów testowe dublety są najbardziej przydatne, gdy staramy się wiarygodnie
odtworzyć błąd, w którym ważna jest interakcja z inną częścią systemu
Rozważmy na przykład klasę Java (która pobiera dane z serwera przez sieć) z następującym interfejsem:
public interface DataServer {
boolean connect(String serverAddress);
String fetchItem(int itemId);
void disconnect();
}

Wyobraź sobie, że znaleźliśmy błąd w kodzie, który to wywołuje, który występuje tylko wtedy, gdy
funkcja fetchItem() wywołuje wyjątek SocketTimeoutException przy trzecim wywołaniu. Odtworzenie
tego błędu przez wyciągnięcie kabla sieciowego z tyłu naszego komputera w odpowiednim momencie
prawdopodobnie nie będzie skutecznym sposobem postępowania. Zamiast tego możemy utworzyć
skrót, który po prostu zwróci dokładnie te dane, aby wywołać błąd:
public class StubDataServer implements DataServer {
public boolean connect(String serverAddress) {
return true;
}
public String fetchItem(int ItemId) {
switch(itemId) {
case 1: return «Data item 1 »; break;
case 2: return «Data item 2 »; break;
case 3: throw new SocketTimeoutException("Timeout from stub" );
}
}
public void disconnect() {
}
}
Zauważ, że StubDataServer jest naprawdę „głupi”. Jeśli zostanie użyty w innym miejscu niż w teście,
którego używamy do odtworzenia tego konkretnego błędu, nic dobrego się nie stanie.2 Ale to nie ma
znaczenia - to, co stworzyliśmy, zostanie użyte tylko w tym konkretnym kontekście i nie trzeba działać
gdzie indziej.
Kontrola źródła
System kontroli źródła lub zarządzania konfiguracją to repozytorium, które śledzi kod źródłowy wraz z
historią wszystkich zmian, które zostały w nim wprowadzone w okresie jego istnienia. Poza
kompilatorem lub interpreterem jest to prawdopodobnie najważniejsze narzędzie do Twojej
dyspozycji. Z punktu widzenia debugowania kontrola kodu źródłowego pomaga we wszystkich
obszarach. Jest to kluczowy element kontrolowanego procesu kompilacji, który zapewnia, że wiesz, co
debugujesz i że używasz dokładnie tego samego kodu, co użytkownik. Podczas diagnozy może wskazać
dokładną zmianę, która wprowadziła błąd i pomóc w śledzeniu eksperymentów jakich próbowałeś.
Kiedy przychodzisz do wdrożenia swojej poprawki, zapewnia, że wprowadzasz tylko te zmiany, które
chcesz i zgodnie z twoim serwerem ciągłej integracji (omówimy ciągłą integrację w dalszej części ), aby
działały zgodnie z przeznaczeniem. Większość trudnych problemów z kontrolą źródła jest związanych
z rozgałęzieniem. Rozgałęzienie to sposób, dzięki któremu możemy jednocześnie wspierać rozwój
więcej niż jednej wersji oprogramowania. Istnieją dwa typowe powody, dla których może to być
konieczne — stabilizacja i konserwacja.
Stabilizacja

Wyobraź sobie, że pracujemy nad wersją 2.0 powszechnie używanego pulpitu. Wszystko idzie dobrze i
dotarliśmy do punktu, w którym myślimy, że mamy coś prawie gotowego do wydania. Wiele zespołów
w tej sytuacji wdraża jakąś formę zamrożenia zmian – moratorium na wprowadzanie wszelkich zmian,
które mogą destabilizować oprogramowanie podczas jego końcowego etapu cyklu życia wydania
(takiego jak testy alfa i beta). Często oznacza to coś w rodzaju „tylko krytyczne poprawki błędów”. W
przypadku niektórych projektów okres ten może trwać kilka miesięcy. To ma sens, ale co zrobić, jeśli
chcemy zacząć od funkcji, które spodziewamy się dostarczyć w wersji 2.1, podczas gdy czekamy na
stabilizację wersji 2.0? Powszechną odpowiedzią jest stworzenie brancha wydania - kopii źródła, z
którego zostanie wykonane wydanie 2.0. Wszelkie zmiany, które musimy wprowadzić przed wydaniem
przejdź do tej gałęzi, a w międzyczasie rozwój może przebiegać bez przeszkód w pniu. Graficzna
reprezentacja gałęzi wydania znajduje się po lewej stronie rysunku

Konserwacja
Wydanie poszło dobrze, wielu zadowolonych użytkowników cieszy się z wersji 2.0, a my robimy duże
postępy dzięki ekscytującym nowym funkcjom, którymi zachwycimy ich w wersji 2.1. Życie jest dobre.
A potem pojawia się raport o błędzie - jest krytyczny problem z 2.0, który bezwzględnie musi zostać
naprawiony. Co robić? Cóż, z pewnością nie możemy wydać z bagażnika, ponieważ wprowadziliśmy w
nim rozległe zmiany - zmiany, które nie przeszły jeszcze wystarczających testów, abyśmy mogli im
zaufać „na wolności”. W tym miejscu gałąź wydania, którą stworzyliśmy podczas stabilizacji, po raz
drugi udowadnia swoją wartość, jako gałąź utrzymania. Naprawiamy błąd w gałęzi, zwiększamy numer
wersji do 2.0.1 i życie znów jest dobre. Graficzna reprezentacja wydań punktowych na gałęzi
konserwacji znajduje się po prawej stronie rysunku. To wszystko brzmi dość prosto, więc dlaczego
temat rozgałęzień powoduje, że inżynierowie oprogramowania znużeni walką bledną?
Rozgałęzienie skutkuje powieleniem pracy.
Problem z gałęziami
Rozgałęzienie skutkuje powieleniem pracy. Za każdym razem, gdy naprawiamy problem w oddziale,
prawie na pewno musimy zrobić to samo lub gorzej, a podobna ale inna - zmiana w bagażniku. Jeśli
tego nie zrobimy, skończymy z regresją, gdy wydamy kolejną wersję. Jeśli mamy więcej niż jeden
oddział aktywny, być może będziemy musieli zrobić to również w innych oddziałach. Scalanie zmian
dokonanych w jednej gałęzi w drugą jest trudne do zrozumienia i podatne na błędy, zwłaszcza jeśli
gałęzie znacznie się od siebie różnią. Co więcej, istnieje pokusa, by skąpić się w testowaniu połączonej

poprawki – w końcu przetestowaliśmy ją już w gałęzi, z której się łączymy, więc ponowne testowanie
w trunku to z pewnością strata czasu? I tak jest, aż do momentu, gdy ugryzie nas nieprzewidziany
problem. Obsługa rozgałęzień w systemach kontroli źródła jest bardzo zróżnicowana, zarówno pod
względem sposobu implementacji gałęzi (niektórzy zachowują się tak, jakby źródło zostało
skopiowane, podczas gdy inni traktują gałęzie jako inny „widok” pojedynczej kopii) i jak dobrze
obsługiwane są gałęzie . Mogą być trudne do zrozumienia, nawet jeśli używasz ich przez długi czas.
Interfejs często pozostawia wiele do życzenia i może w zaskakujący sposób współdziałać z innymi
funkcjami kontroli źródła. W rezultacie nie jest niczym niezwykłym, że zmiany, które powinny zostać
scalone, zostają zapomniane lub zmiany źle się scalają, psując kompilację lub wprowadzając regresje.
Ogólnie rzecz biorąc, gałęzie pochłaniają dużo czasu, wysiłku i energii emocjonalnej.
Oswajanie gałęzi
Najlepszym rozwiązaniem w stosunku do poprzedniego jest nierozgałęzianie się w ogóle. Ale nie
zawsze jest to możliwe – czasami gałęzie są złem koniecznym.
Kilka praktycznych zasad pomoże zminimalizować ból, jednak:
• Rozgałęź się tak późno, jak to możliwe. Kuszące może być stworzenie swojej gałęzi stabilizacyjnej z
dużym wyprzedzeniem (w końcu, jeśli jakaś stabilizacja jest dobra, to więcej musi być lepiej?), ale są
szanse, że utracona przez to produktywność nie jest tego warta.
• Trzymaj się jednego poziomu rozgałęzień. Jeśli zauważysz, że rozgałęzisz swoje gałęzie, wiesz, że masz
kłopoty.
• Skonfiguruj serwer ciągłej integracji, aby zbudować wszystkie oddziały, nad którymi aktualnie trwają
prace.
• Często wprowadzaj drobne zmiany. Małe zmiany są łatwiejsze do zrozumienia, scalania i
przywracania w razie potrzeby.
• Dokonuj tylko tych zmian, które naprawdę muszą być w oddziale w oddziale.
• Łącz się od gałęzi do pnia, a nie na odwrót. Gałąź reprezentuje wydane oprogramowanie, więc
problem w odgałęzieniu może mieć poważniejsze konsekwencje niż problem w trunku.
• Natychmiast połącz zmiany z gałęzi w pień. Gwarantuje to, że scalanie nie zostanie zapomniane i
zrobisz to, gdy zmiana jest świeża w Twojej pamięci. Nie zbieraj kilku zmian i nie łącz ich wszystkich
naraz.
• Prowadź ścieżkę audytu, aby wiedzieć, które zmiany zostały połączone i kiedy (nie wszystkie systemy
kontroli źródła robią to za Ciebie automatycznie).
Kontrola źródła staje się szczególnie potężna, gdy sprzymierzymy się z następną techniką, którą
zamierzamy omówić – zautomatyzowanym procesem kompilacji.
Jan pyta. . .
Czy są jakieś inne powody, by korzystać z oddziałów?
Stabilizacja i konserwacja nie są jedynymi uzasadnionymi przypadkami użycia gałęzi — mogą być
również przydatne podczas eksploracji i współpracy. Prywatna gałąź może być bardzo przydatna, jeśli
chcesz bezpiecznie „pobawić się” niektórymi potencjalnie destrukcyjnymi zmianami. Albo oddział
może zapewnić sposób, w jaki dwóch lub więcej programistów może wymieniać kod i współpracować
nad czymś, co nie jest (jeszcze) gotowe do bycia częścią głównego systemu. Gałęzie tworzone do tych

celów różnią się od tych utworzonych w celu stabilizacji i konserwacji, ponieważ są doraźne i (powinny
być) krótkotrwałe. Powinieneś się martwić, jeśli będą się kręcić zbyt długo, ponieważ mogą stanowić
„tylną uliczkę”, przez którą kod może ominąć ważne elementy twojego procesu.
Automatyczne kompilacje
Jedną z najważniejszych zmiennych, którą musisz kontrolować podczas debugowania, jest samo
oprogramowanie. Musisz być w stanie zidentyfikować i odtworzyć to samo oprogramowanie, w którym
manifestuje się błąd. W szczególności musisz kontrolować następujące elementy:
• Źródło, z którego zbudowane jest oprogramowanie
• Narzędzia użyte do jego budowy
• Opcje przekazywane do tych narzędzi w czasie kompilacji
• Wszelkie biblioteki innych firm połączone lub dostarczone z oprogramowaniem
Budowanie nowoczesnego oprogramowania może być skomplikowanym procesem wykorzystującym
wiele różnych narzędzi, które należy wywoływać w określonej kolejności i w określony sposób.
Niektóre zespoły decydują się na rozwiązanie tego problemu poprzez posiadanie długiego dokumentu
„Jak zbudować ProjectXYZ”. O wiele lepszym rozwiązaniem jest zakodowanie całej tej wiedzy w
oprogramowaniu w ramach zautomatyzowanego procesu kompilacji.
Kompilacja jednym przyciskiem
To, do czego dążysz, to proces budowania „jednego przycisku”. Wiesz, że odniosłeś sukces, gdy nowy
programista może dołączyć do Twojego zespołu, pobrać źródło na całkowicie dziewiczą maszynę,
uruchomić jedno polecenie i otrzymać w pełni zbudowaną wersję produktu, która jest identyczna z
wersją zbudowaną przez uznani członkowie zespołu. Istnieje wiele narzędzi, które pomogą Ci to
osiągnąć (np. Maven, jeśli pracujesz w Javie, lub Boost.Build, jeśli pracujesz w C++ — zobacz Sekcja A.2,
Narzędzia do budowania, na stronie 196, aby uzyskać więcej informacji). Jeśli twoje oprogramowanie
jest zgodne ze standardową architekturą, możesz mieć szczęście i odkryć, że te narzędzia zapewniają
wszystko, czego potrzebujesz po wyjęciu z pudełka. Jeśli nie, może się okazać, że będziesz musiał
napisać własne reguły. Czas, który na to poświęcisz, zwróci się wielokrotnie — nawet jeden ręczny krok
to o jeden za dużo.
Zautomatyzuj cały proces kompilacji, od początku do końca.
Twój system powinien zautomatyzować proces aż do tego, co ostatecznie wydasz. Jeśli twoje
oprogramowanie jest w pakiecie do instalatora, budowanie tego instalatora powinno być
automatyczne. Jeśli nagrywasz to, co zbudowałeś za pomocą tagu w kontroli źródła, tworzenie tego
tagu powinno być automatyczne. Nie możesz wykonywać tych kroków za każdym razem, gdy
uruchamiasz kompilację (na przykład podczas kompilowania na własnym komputerze podczas
programowania), ale to po prostu sprawia, że automatyzacja jest ważniejsza — rzeczy, które robisz
rzadko, są dokładnie tymi, które prawdopodobnie się pomylą.
Zbuduj maszynę
Twój zautomatyzowany proces kompilacji powinien gwarantować, że każdy otrzyma dokładnie ten sam
wynik za każdym razem, gdy buduje. Ale maszyny programistów są w ciągłym ruchu — wprowadzamy
lokalne modyfikacje źródła nowych funkcji, które piszemy, lub mamy nowe wersje narzędzi do
kompilacji, z którymi eksperymentujemy. Podczas tworzenia wydania ważne jest, aby wszystko było w
dobrze znanym stanie, co może być trudne i podatne na błędy na komputerze deweloperskim. Tak

więc dobrym pomysłem jest posiadanie maszyny kompilującej, która jest używana do tworzenia
kompilacji wydań (możliwe, że kilka maszyn kompilujących, jeśli pracujesz z oprogramowaniem na
wielu platformach). Powinien być zawsze utrzymywany w nieskazitelnym stanie i nie powinien być
używany do niczego innego, aby można było ufać, że jest we właściwym stanie. Warto mieć maszynę
do budowania, ale można niezmiernie zwiększyć jej wartość dla zespołu, wykonując kolejny krok i
zmieniając ją w serwer ciągłej integracji.
Nigdy nie publikuj oprogramowania zbudowanego na maszynie programisty.
Uruchamiaj testy za każdym razem, gdy zmieniasz oprogramowanie
Ciągła integracja
Niektóre punkty w cyklu życia oprogramowania są z natury bardziej ryzykowne niż inne. Jednym z
najbardziej ryzykownych jest integrowanie (podobno) niezależnych zmian dokonywanych przez
różnych członków zespołu. Wszystko działa dobrze, gdy testujesz swoje zmiany lokalnie, ale psuje się,
gdy integrujesz swoje zmiany z innymi. W tym miejscu Twoja maszyna do budowania staje się na wagę
złota jako serwer ciągłej integracji. Za każdym razem, gdy są jakieś zmiany zaewidencjonowane do
kontroli źródła, automatycznie je sprawdza, buduje i uruchamia cały zestaw testów (typowy system
ciągłej integracji jest pokazany na rysunku 9.2 na następnej stronie). Jeśli kompilacja lub którykolwiek
z testów nie powiedzie się, wysyła wiadomość e-mail do zespołu, aby problem mógł zostać rozwiązany
jak najszybciej. Dostępnych jest wiele bardzo fajnych pakietów serwera ciągłej integracji (zobacz sekcję
A.2, Narzędzia ciągłej integracji, na stronie 197, aby zapoznać się z ich listą), ale biorąc pod uwagę
dobry automatyczny system budowania, tworzenie takiego dla siebie jest bardzo łatwe, więc nie rób
tego zniechęcaj się, jeśli musisz rzucić własne.
Wersjonowanie
Tak więc raport o błędzie mówi, że manifestuje się w 3.6.209(e3). Wspaniały. Co ci to mówi? Jest to
przydatna informacja tylko wtedy, gdy możesz dokładnie określić, co zostało użyte do jej zbudowania,
co oznacza powiązanie numeru wersji z kontrolą źródła. Dlatego za każdym razem, gdy tworzysz
wydanie, musisz upewnić się, że przechowujesz informacje o źródle użytym do utworzenia tego
wydania. W zależności od używanego systemu kontroli źródła może to oznaczać utworzenie tagu,
gałęzi, etykiety lub czegoś innego. Niezależnie od używanego mechanizmu należy upewnić się, że
istnieje relacja jeden do jednego między numerami wersji a źródłem.
Inne źródło, inny numer wersji
Ma to bardzo ważny wniosek — nigdy nie używaj ponownie numeru wersji. Jeśli zaraz po tym, jak coś
wypuścisz, odkryjesz coś krytycznego błąd i musisz zrobić kolejne wydanie, aby go naprawić, zmień
numer wersji dla nowego wydania. Dotyczy to bez względu na to, jak mała jest zmiana – inne źródło,
inny numer wersji.
Analiza statyczna
Wiele debugowania opiera się na analizie dynamicznej - badaniu oprogramowania podczas jego
wykonywania. Okazuje się jednak, że wiele błędów można zidentyfikować po prostu poprzez statyczne
badanie kodu źródłowego. Co więcej, ten rodzaj analizy statycznej można zautomatyzować,
zintegrować z procesem rozwoju i wykorzystać do wykrywania błędów, zanim jeszcze raz wykonasz
kod. Jeśli spędziłeś trochę czasu na czytaniu czyjegoś kodu, będziesz wiedział, że niektóre błędy „skaczą
na ciebie”. Istnieją pewne wzorce, które chociaż są kodeksem prawnym, prawie na pewno nie są tym,
co autor chciał napisać. Oto prosty przykład Javy — czy potrafisz dostrzec błąd w poniższym tekście?

if(«first condition» &&
«second condition» ||
«third condition»);
{
«some code»
}
Każdy, kto kiedykolwiek pracował w języku podobnym do C (C, C++, Java, C# i reszta), w pewnym
momencie zostanie przez to ugryziony. Jeśli jeszcze go nie widziałeś, problemem jest średnik po
warunku if, co oznacza, że następny blok będzie zawsze wykonywany, bez względu na to, do jakiego
warunku zostanie wyliczony.
Jan pyta. . .
A co z nocnym testem budowy i dymu?
Niektóre zespoły używają nocnego testu kompilacji i dymu (nazwa pochodzi od testu, który
inżynierowie sprzętu przeprowadzają, gdy po raz pierwszy przestawiają przełącznik zasilania - czy
sprzęt wygasa po obłoku magicznego niebieskiego dymu?). Microsoft słynie z tego podejścia w rozwoju
Windows NT, jak opisano w Show-stopper!. Jak można sobie wyobrazić, ciągła integracja oraz
całonocny test kompilacji i dymu mają ze sobą wiele wspólnego i przekazują wiele takich samych zalet.
W normalnych okolicznościach preferowana jest ciągła integracja (dlaczego integrować tylko z dnia na
dzień, jeśli można to robić w sposób ciągły?), ale jeśli wykonanie zestawu testów zajmuje zbyt dużo
czasu, jedynym wyborem może być noc. Jeśli masz problemy z testami, które trwają zbyt długo, rozważ
utworzenie zestawu krótkich testów, które można uruchomić przy każdym zameldowaniu, a także
uruchomienie całego zestawu przez noc
Nie zapomnij o kompilatorze
Zanim zaczniesz polować na nowe narzędzia, nie zapomnij o swoim skromnym kompilatorze. Przez lata
współcześni kompilatorzy nabyli mnóstwo ostrzeżeń, które w niektórych przypadkach mogą nawet
zawstydzić dedykowane narzędzia do analizy statycznej. Sztuczka polega na tym, że często nie są one
domyślnie włączone. Więc nie zakładaj, że tylko dlatego, że twój kod kompiluje się teraz bez ostrzeżeń,
nie ma czających się problemów, które kompilator
może wykopać dla ciebie. Poświęć trochę czasu na przeczytanie dokumentacji kompilatora — często
odkryjesz, że istnieją przydatne ostrzeżenia, które należy włączyć osobno. Na przykład opcja -Wall w
GCC, która może naiwnie założyć, że włączy wszystkie ostrzeżenia, w rzeczywistości pozostawia wiele
bardzo przydatnych wyłączonych. Możesz włączyć szerszy zestaw za pomocą -Wextra, ale nawet to
pozostawia liczbę, którą możesz chcieć włączyć osobno.
Okazuje się, że istnieje wiele wzorców kodu, o których doświadczenie mówi nam, że są do pewnego
stopnia wątpliwe. Inne proste przykłady obejmują nieosiągalny kod (który nigdy nie może zostać
wykonany, bez względu na stan programu) i nieużywane zmienne (które są zadeklarowane,
prawdopodobnie nawet zapisane, ale nigdy nie są odczytywane). Na przykład w poniższej metodzie
Java zmienna w (A) jest nieużywana, a kod w (B) jest nieosiągalny:
public static boolean allUpper(String s) {
(A) int length = s.length();

if (s == null) {
return false;
(B) System.out.println("Null string passed to allUpper" );
}
CharacterIterator i = new StringCharacterIterator(s);
for (char c = i.first(); c != CharacterIterator.DONE; c = i.next())
if (Character.isLowerCase(c))
return false;
return true;
}
Jednym z interesujących przypadków jest przypadkowe napisanie kodu, który zależy od
niezdefiniowanego zachowania. Wiele specyfikacji językowych zawiera ciemne zakamarki, w których
można napisać coś, co wydaje się być całkowicie sensownym kodem, gdzie w rzeczywistości nie można
przewidzieć, jak będzie się zachowywać.
Oto przykład w C++ (język pełen ciemnych narożników):
int x = 1;
x = x++;
// Jaką wartość ma tutaj x?
Odpowiedź jest taka, że x może mieć dowolną wartość - standard C++ po prostu nie definiuje, co ten
kod robi. W praktyce większość kompilatorów zrobi z nim coś „rozsądnego” i zazwyczaj x będzie równe
1 lub 2. Ale teoretycznie może to być równe 42, program może się zawiesić lub może wydarzyć się
cokolwiek innego. To, niestety, oznacza undefined. Co ciekawe, jeśli skompilujesz ten sam kod w Javie,
jego zachowanie jest zdefiniowane — x zawsze kończy się wartością 1. Ale nie bądź zbyt zadowolony,
jeśli jesteś programistą Java — zachowanie może być zdefiniowane, ale jest wciąż prawie na pewno
błąd. Przypuszczalnie ten, kto napisał ten kod, zamierzał coś zrobić, podczas gdy w rzeczywistości jest
to zakaz. Więc cokolwiek to było… zamierzał to zrobić, nie robi tego. Prawie każdy język ma wiele
dostępnych narzędzi, które przeszukują Twój kod, szukając dokładnie tego rodzaju problemu. Dziadek
z nich wszystkich to lint, który w latach 70. znajdował błędy w programach C, do tego stopnia, że lint
stał się ogólnym terminem dla każdego narzędzia tego rodzaju.
Korzystanie z analizy statycznej
Wspaniałą rzeczą w analizie statycznej jest to, że daje nam możliwość wykrywania błędów prawie za
darmo. Zamiast czekać na pojawienie się błędu (czy to podczas testowania, czy w terenie), a następnie
przechodzić przez długi proces odtwarzania, diagnozowania i naprawiania, możemy po prostu
uruchomić nasz kod za pomocą jednego z tych narzędzi i rozwiązać znalezione problemy. Czego nie
lubić? Tak więc pierwszą zasadą jest użycie analizy statycznej. Włącz wszystkie ostrzeżenia obsługiwane
przez kompilator i uzyskaj dostęp do wszelkich innych narzędzi, które mogą okazać się przydatne w
Twoim środowisku.

Zintegruj analizę statyczną z procesem kompilacji
Drugą zasadą jest ścisłe zintegrowanie wybranego narzędzia lub narzędzi z procesem rozwoju. Nie
uruchamiaj ich tylko okazjonalnie – kiedy na przykład szukasz błędu. Uruchamiaj je za każdym razem,
gdy kompilujesz źródło. Traktuj ostrzeżenia, które generują, jako błędy i natychmiast je napraw. W tym
rozdziale omówiono szereg technik, które są zewnętrzne w stosunku do oprogramowania. Ale są też
inne, które są wbudowane w samo oprogramowanie.
Jan pyta. . .
Jak mogę stać się wolnym od ostrzeżeń?
Jeśli zaczynasz nowy projekt od zera, pisanie kodu bez ostrzeżeń jest łatwe. Ale jeśli zaczynasz od
istniejącej bazy kodu, może to być znacznie mniej proste. Istnieje prawdopodobieństwo, że przy
pierwszym zwiększeniu poziomu ostrzeżeń kompilatora lub uruchomieniu nowego narzędzia znikniesz
pod falą ostrzeżeń. Często wynikają one z problemów systemowych z typowymi błędami kodu, które
popełniałeś w kółko, które do tej pory pozostawały niezauważone, ale każde wystąpienie generuje
ostrzeżenie. Istnieją również problemy, które mają tendencję do „przesiąkania” przez kod generujący
wiele ostrzeżeń (stała poprawność w C++ jest klasycznym przykładem). Rozwiązanie ma być
pragmatyczne. Większość narzędzi do analizy statycznej zapewnia precyzyjną kontrolę nad tym, gdzie
generowane są ostrzeżenia (na przykład poprzez komentarze osadzone w kodzie źródłowym). Bardzo
często można zredukować liczbę do możliwego do opanowania poziomu, wyłączając jedno lub dwa
ostrzeżenia, które stanowią większość, lub wykluczając moduł „problem”. Możesz cofnąć się i poprawić
te inne ostrzeżenia w późniejszym terminie, ale w międzyczasie zyskasz większość korzyści z analizy
statycznej. To samo podejście może pomóc w rzadkich przypadkach, gdy narzędzie z błędami generuje
fałszywe ostrzeżenia dotyczące legalnego kodu, gdy świadomie decydujesz się napisać „wątpliwy” kod
lub gdy ostrzeżenia generuje biblioteka innej firmy.
Wniosek
• Zautomatyzuj testy, upewniając się, że wykonują one następujące czynności:
- Jednoznacznie zaliczyć lub oblać
- Są samowystarczalne
- Można wykonać jednym kliknięciem
- Zapewnij kompleksową ochronę
• Oszczędnie wykorzystuj gałęzie w kontroli źródeł.
• Zautomatyzuj proces kompilacji:
- Twórz i testuj oprogramowanie za każdym razem, gdy się zmienia.
- Zintegruj analizę statyczną z każdą kompilacją.

Naucz swoje oprogramowanie samodzielnego debugowania
Wiele napisano o tym, jak pisać dobre oprogramowanie. O wiele mniej napisano o tworzeniu
oprogramowania, które jest łatwe do debugowania. Dobrą wiadomością jest to, że jeśli zastosujesz się
do normalnych zasad dobrego konstruowania oprogramowania – oddzielania problemów, unikania
powielania, ukrywania informacji itd. – a także tworzenia oprogramowania, które jest dobrze
ustrukturyzowane, łatwe do zrozumienia i łatwe do modyfikacji, stworzy również oprogramowanie
łatwe do debugowania. Nie ma konfliktu między dobrym projektem a debugowaniem. Niemniej jednak
możesz wprowadzić kilka dodatkowych rzeczy, które pomogą, gdy znajdziesz problem. W tym rozdziale
omówimy kilka podejść, które mogą ułatwić debugowanie, a czasem nawet niepotrzebne:
• Automatyczna walidacja założeń za pomocą stwierdzeń
• Debugowanie kompilacji
• Automatyczne wykrywanie problemów w kodzie obsługi wyjątków
Założenia i twierdzenia
Każdy kawałek kodu jest zbudowany na platformie niezliczonych założeń - rzeczy, które muszą być
prawdziwe, aby działał zgodnie z oczekiwaniami. Najczęściej błędy pojawiają się, ponieważ co najmniej
jedno z tych założeń jest naruszane lub okazuje się błędne. Nie da się uniknąć takich założeń i nie ma
sensu próbować. Ale dobrą wiadomością jest to, że nie tylko możemy zweryfikować ich prawdziwość,
ale możemy to zrobić automatycznie za pomocą asercji. Jak wygląda asercja? W Javie mogą przybierać
dwie formy- pierwsza, prostsza forma jest następująca:
assert «condition»;
Druga forma zawiera komunikat, który jest wyświetlany, jeśli twierdzenie nie powiedzie się:
assert «condition» : «message»;
Niezależnie od użytej formy, za każdym razem, gdy jest wykonywana, asercja ocenia swój warunek.1
Jeśli warunek ma wartość prawda, nie podejmuje żadnych działań. Z drugiej strony, jeśli zwróci wartość
false, zgłasza wyjątek AssertionError, co zwykle oznacza, że program kończy się natychmiast. Tyle
teorii; jak to działa w praktyce?
Jan pyta. . .
Czy potrzebuję potwierdzenia, jeśli mam testy jednostkowe?
Niektórzy twierdzą, że automatyczne testy jednostkowe są lepszym rozwiązaniem problemu, który
asercje próbują rozwiązać. Ten tok myślenia wynika prawdopodobnie do pewnego stopnia z
niefortunnego faktu, że funkcje zapewniane przez JUnit w celu weryfikacji warunków w testach są
również (błędnie) nazywane asercjami. Nie jest to kwestia jednego/albo, ale obu/i. Asercje i testy
jednostkowe rozwiązują powiązane, ale różne problemy. Testy jednostkowe nie mogą wykryć błędu,
który nie został wywołany przez test. Asercje mogą wykryć błąd w dowolnym momencie, zarówno
podczas testowania, jak i w inny sposób. Jednym ze sposobów myślenia o testach jednostkowych jest
to, że są one (częściowo) motywami, dzięki którym zapewniasz regularne wykonywanie wszystkich
asercji.
Przykład
Wyobraź sobie, że piszemy aplikację, która musi wysyłać żądania HTTP. Żądania HTTP są bardzo proste
i składają się z zaledwie kilku linii tekstu. Pierwsza linia określa metodę (np. GET lub POST),

identyfikator URI i używaną wersję protokołu HTTP. Kolejne wiersze zawierają serię par klucz/wartość
(po jednej w wierszu).2 W przypadku żądania GET to wszystko (inne żądania również mogą zawierać
treść). Możemy zdefiniować małą klasę Javy o nazwie HttpMessage, która może generować żądania
GET w następujący sposób:
public class HttpMessage {
private TreeMap<String, String> headers = new TreeMap<String, String>();
(A) public void addHeader(String name, String value) {
headers.put(name, value);
}
(B) public void outputGetRequest(OutputStream out, String uri) {
PrintWriter writer = new PrintWriter(out, true);
writer.println("GET " + uri + " HTTP/1.1" );
for (Map.Entry<String, String> e : headers.entrySet())
writer.println(e.getKey() + ": " + e.getValue());
}
}
To bardzo proste - addHeader() (A) po prostu dodaje nową parę klucz/wartość do mapy nagłówków, a
outputGetRequest() (B) generuje linię startową, po której następuje kolejno każdy klucz/wartość. Oto
jak możemy go użyć:
HttpMessage message = new HttpMessage();
message.addHeader("User-Agent" , "Debugging example client" );
message.addHeader("Accept" , "text/html,text/xml" );
message.outputGetRequest(System.out, "/path/to/file" );
That will generate the following:
GET /path/to/file HTTP/1.1
Accept: text/html,text/xml
User-Agent: Debugging example client
Jak dotąd, takie proste. Co może pójść nie tak? Cóż, nasz kod jest bardzo ufny. To po prostu branie
tego, co zostało mu dane i przekazywanie go takim, jakim jest. Oznacza to, że jeśli zostanie wywołany
ze złymi argumentami, zakończy się generowaniem nieprawidłowych żądań HTTP. Jeśli na przykład
addHeader() zostanie wywołana w ten sposób:
message.addHeader("" , "a-value" );
wtedy wygenerujemy następujący nagłówek, co z pewnością zmyli każdy serwer, na który go wyślemy:
: a-value

Możemy automatycznie wykryć, czy tak się dzieje, umieszczając następującą asercję na początku
addHeader():
attach name.length() > 0 : "nazwa nie może być pusta" ;
Teraz, jeśli wywołamy addHeader() z pustym ciągiem, gdy włączone są asercje, program zakończy się
natychmiast z tym:
Exception in thread "main" java.lang.AssertionError: name cannot
HttpMessage.addHeader(HttpMessage.java:17) at Http.main(Http.java:16)

be

empty

at

Poczekaj chwilę - co się właśnie stało?
Poświęćmy chwilę, aby zastanowić się nad tym, co właśnie zrobiliśmy. Być może dodaliśmy do naszego
oprogramowania tylko jedną, prostą linię kodu, ale ta linia osiągnęła coś głębokiego. Nauczyliśmy nasze
oprogramowanie samodzielnego debugowania. Teraz, zamiast szukać błędu, oprogramowanie samo
zauważa, kiedy coś jest nie tak i mówi nam o tym. Idealnie dzieje się to podczas testowania, zanim
użytkownik wykryje to zakłopotanie, ale asercje są nadal pomocne przy śledzeniu błędów zgłoszonych
z pola. Gdy tylko znajdziemy sposób na odtworzenie problemu, istnieje duża szansa, że nasze
twierdzenia natychmiast wskażą założenie, które zostało naruszone, co znacznie oszczędza czas
podczas diagnozy.
Przykład, weź dwa
Teraz, kiedy zaczęliśmy tę drogę, jak daleko możemy się posunąć? Jakie inne rodzaje błędów możemy
wykryć automatycznie? Wykrywanie pustych ciągów jest w porządku, ale czy istnieją inne wyraźnie
uszkodzone sposoby wykorzystania naszej klasy? Kiedy zaczniemy myśleć w ten sposób, możemy
znaleźć wiele. Po pierwsze, puste ciągi nie są jedynym sposobem, w jaki możemy utworzyć
nieprawidłowy nagłówek — specyfikacja HTTP definiuje liczbę znaków, które nie mogą pojawiać się w
nazwach nagłówków. Możemy automatycznie zapewnić, że nigdy nie spróbujemy dołączać takich
znaków, dodając następujące na początku addHeader():
assert !name.matches(".*[\\(\\)<>@,;:\\\"/\\[\\]\\?=\\{\\} ].*" ) :
"Invalid character in name" ;
Następnie, co oznacza następująca sekwencja wywołań?
message.addHeader("Host" , "gdzie.org" );
message.addHeader("Host" , "nowhere.com" );
Nagłówki HTTP mogą pojawić się tylko raz w wiadomości, więc dwukrotne dodanie jednego musi być
błędem. Jest to błąd, który możemy wykryć automatycznie, dodając na początku addHeader():
attach !headers.containsKey(name) : "Duplicate header: " + name;
Inne kontrole, które możemy rozważyć (w zależności od tego, jak dokładnie przewidujemy użycie
naszej klasy) mogą obejmować:
• Weryfikacja, czy outputGetRequest() jest wywoływany tylko raz i czy addHeader() nie jest
wywoływana później
• Sprawdzanie, czy nagłówki, o których wiemy, że zawsze chcemy dołączyć do każdego żądania, są
zawsze dodawane

• Sprawdzenie wartości przypisanych do nagłówków, aby upewnić się, że mają poprawną formę (na
przykład nagłówek Accept zawsze otrzymuje listę typów MIME)
To tyle, jeśli chodzi o przykład — czy istnieją jakieś ogólne zasady, których możemy użyć, aby pomóc
nam ustalić, jakie rzeczy możemy twierdzić?
Kontrakty, warunki wstępne, warunki końcowe i niezmienniki
Jednym ze sposobów myślenia o interfejsie między jednym fragmentem kodu a drugim jest umowa.
Kod wywołujący obiecuje dostarczyć wywoływanemu kodowi środowisko i argumenty, które
potwierdzają jego oczekiwania. W zamian wywoływany kod obiecuje wykonanie pewnych akcji lub
zwrócenie pewnych wartości, których kod wywołujący może następnie użyć. Warto rozważyć trzy
rodzaje warunków, które razem składają się na umowę:
Warunki wstępne: Warunki wstępne metody to te rzeczy, które muszą zostać spełnione przed jej
wywołaniem, aby mogła zachowywać się zgodnie z oczekiwaniami. Warunkiem wstępnym naszej
metody addHeader() jest to, że jej argumenty nie są puste, nie zawierają nieprawidłowych znaków i
tak dalej.
Warunki końcowe: Warunki końcowe dla metody to te elementy, które gwarantuje, że zostaną
zachowane po jej wywołaniu (o ile spełnione zostaną jej warunki wstępne). Warunkiem końcowym
naszej metody addHeader() jest to, że rozmiar mapy nagłówków jest o jeden większy niż wcześniej.
Niezmienniki: niezmiennikami obiektu są te rzeczy, które (o ile warunki wstępne jego metody są
spełnione przed ich wywołaniem) gwarantuje, że zawsze będą prawdziwe — że buforowana długość
połączonej listy jest zawsze równa długości na przykład lista.
Jeśli przystąpisz do pisania asercji, które wychwytują każdą z tych trzech rzeczy za każdym razem, gdy
implementujesz klasę, w naturalny sposób otrzymasz oprogramowanie, które automatycznie wykryje
szeroki zakres możliwych błędów.
Włączanie i wyłączanie asercji
Jednym z kluczowych aspektów asercji, o którym już wspomnieliśmy, jest możliwość ich wyłączenia.
Zazwyczaj włączamy je podczas programowania i debugowania, ale wyłączamy je w środowisku
produkcyjnym. W Javie włączamy i wyłączamy asercje podczas uruchamiania aplikacji
za pomocą następujących argumentów w poleceniu java:
-ea[:<packagename>...|:<classname>]
-enableassertions[:<packagename>...|:<classname>]
enable assertions
-da[:<packagename>...|:<classname>]
-disableassertions[:<packagename>...|:<classname>]
disable assertions
-esa | -enablesystemassertions
enable system assertions
-dsa | -disablesystemassertions

disable system assertions
W innych językach asercje są włączane i wyłączane przy użyciu innych mechanizmów. Na przykład w C
i C++ robimy to w czasie kompilacji za pomocą kompilacji warunkowej. Dlaczego mielibyśmy je
wyłączyć? Są dwa powody – wydajność i solidność. Ocena asercji wymaga czasu i nie wnosi nic do
funkcjonalności oprogramowania (w końcu, jeśli oprogramowanie działa poprawnie, żadne z asercji
nigdy nie powinno nic robić). Jeśli asercja znajduje się w sercu pętli krytycznej dla wydajności lub gdy
ocena warunku zajmuje trochę czasu (powracając do naszego wcześniejszego przykładu, asercji, która
obejmowała parsowanie wiadomości HTTP w celu sprawdzenia, czy jest ona poprawnie
sformułowana), można mieć szkodliwy wpływ na wydajność. Jednak bardziej istotnym powodem
wyłączenia asercji jest odporność. Jeśli potwierdzenie się nie powiedzie, oprogramowanie
bezceremonialnie kończy działanie z lakoniczną i (dla użytkownika końcowego) niepomocną
wiadomością. Lub jeśli nasze oprogramowanie jest długo działającym serwerem, nieudana asercja
zabije proces serwera bez sprzątania po sobie, pozostawiając dane w stanie nie wiadomo jaki. Chociaż
może to być całkowicie akceptowalne (w rzeczywistości pożądane), gdy programujemy i debugujemy,
prawie na pewno nie jest to tym, czego chcemy w oprogramowaniu produkcyjnym. Zamiast tego
oprogramowanie produkcyjne powinno być napisane tak, aby było odporne na błędy lub bezpieczne
w razie awarii. Sposób, w jaki zamierzasz to osiągnąć, wykracza poza zakres tej książki, ale wprowadza
nas w drażliwy temat programowania obronnego.
Programowanie obronne
Programowanie obronne jest jednym z wielu terminów w tworzeniu oprogramowania, które mają
różne znaczenie dla różnych ludzi. To, o czym tutaj mówimy, to powszechna praktyka osiągania
odporności na błędy na małą skalę poprzez pisanie kodu, który działa poprawnie (dla niektórych
definicji poprawnie) w obecności błędów.
Oprogramowanie powinno być solidne w środowisku produkcyjnym i delikatne podczas
debugowania.
Ale programowanie defensywne to miecz obosieczny — z punktu widzenia debugowania po prostu
utrudnia nam życie. Przekształca proste i oczywiste błędy w błędy, które są niejasne, trudne do
wykrycia i trudne do zdiagnozowania. Możemy chcieć, aby nasze oprogramowanie było jak najbardziej
niezawodne w środowisku produkcyjnym, ale znacznie łatwiej jest debugować delikatne
oprogramowanie, które przewraca się natychmiast po pojawieniu się błędu. Typowym przykładem jest
niemal uniwersalny idiom pętli for, w którym zamiast pisać to:
for (i = 0; i != liczba_iteracji; ++i)
«Ciało pętli»
piszemy następującą wersję obronną:
for (i = 0; i < liczba_iteracji; ++i)
«Ciało pętli»
W prawie wszystkich przypadkach obie pętle zachowują się identycznie, iterując od zera do
iteration_count - 1. Dlaczego więc tak wielu z nas automatycznie zapisuje drugą, a nie pierwszą?
Powodem jest to, że jeśli ciało pętli przypisze do i tak, że stanie się większe niż iteration_count,
pierwsza wersja naszej pętli nie zakończy się. Używając < w naszym teście zamiast !=, możemy
zagwarantować, że pętla zakończy się, jeśli tak się stanie. Problem polega na tym, że jeśli indeks pętli
staje się większy niż iteration_count, prawie na pewno oznacza to, że kod zawiera błąd. I podczas gdy

przy pierwszej wersji kodu od razu zauważylibyśmy, że tak było (ponieważ oprogramowanie zawisło w
nieskończonej pętli), teraz może to wcale nie być oczywiste. Prawdopodobnie ugryzie nas w pewnym
momencie w przyszłości i będzie bardzo trudny do zdiagnozowania. Jako kolejny przykład wyobraź
sobie, że piszemy funkcję, która pobiera ciąg znaków i zwraca prawdę, jeśli wszystkie są pisane wielkimi
literami, a w przeciwnym razie fałsz. Oto jedna możliwa implementacja w Javie:
public static boolean allUpper(String s) {
CharacterIterator i = new StringCharacterIterator(s);
for (char c = i.first(); c != CharacterIterator.DONE; c = i.next())
if (Character.isLowerCase(c))
return false;
return true;
}
Jest to całkowicie rozsądna funkcja, ale jeśli z jakiegoś powodu przekażemy jej wartość null, nasze
oprogramowanie ulegnie awarii. Mając to na uwadze, niektórzy programiści dodaliby na początku coś
w tym stylu:
if (s == null)
return false;
Więc teraz kod się nie zawiesi, ale co to znaczy wywołać tę funkcję z wartością null? Istnieje duża
szansa, że każdy kod, który to robi, zawiera błąd, który teraz zamaskowaliśmy. Asercje dostarczają nam
bardzo prostego rozwiązania tego problemu. Wszędzie tam, gdzie piszesz kod obronny, upewnij się, że
chronisz ten kod za pomocą asercji. Tak więc teraz nasz kod ochronny na początku allUpper() wygląda
następująco:
assert s != null : "Null string passed to allUpper" ;
if (s == null)
return false;
A nasza wcześniejsza pętla for wygląda następująco:
for (i = 0; i < liczba_iteracji; ++i)
«Ciało pętli»
assert i == liczba_iteracji;
Mamy teraz najlepsze na świecie niezawodne oprogramowanie produkcyjne i delikatne
oprogramowanie do tworzenia/debugowania.
Asercje i kultura języka
Język programowania to coś więcej niż tylko składnia i semantyka. Każdy język ma jedną lub więcej
społeczności zbudowanych wokół własnych idiomów, norm i praktyk. To, w jaki sposób (lub czy)
twierdzenia są zwyczajowo używane w danym języku, zależy częściowo od tej społeczności.

Chociaż asercje mogą być używane w dowolnym języku, są one bardziej rozpowszechnione w
społeczności C/C++ niż jakikolwiek inny z głównych języków. W szczególności nie są one szczególnie
szeroko stosowane w Javie, prawdopodobnie dlatego, że zostały oficjalnie obsługiwane dopiero w Javie
1.4 (chociaż istnieją oznaki, że asercje są popularne w szerszej społeczności Javy dzięki językom
opartym na JVM, takim jak Groovy i Scala, które zachęcają do ich posługiwać się). Częściowo może to
wynikać z tego, że w C/C++ istnieje więcej możliwości, aby coś poszło nie tak. Wskaźniki mogą siać
spustoszenie, jeśli są używane niepoprawnie, a łańcuchy i inne struktury danych mogą się przepełnić.
Tego rodzaju problemy po prostu nie mogą wystąpić w językach takich jak Java i Ruby. Ale to nie znaczy,
że asercje nie są wartościowe w tych językach — po prostu nie musimy ich używać do sprawdzania
tego rodzaju błędów niskiego poziomu. Nadal są niezwykle przydatne do sprawdzania problemów
wyższego poziomu.
Nadużycie asercji
Podobnie jak w przypadku wielu narzędzi, asercje mogą być nadużywane. Istnieją dwa powszechne
błędy, których musisz unikać - twierdzenia z efektami ubocznymi i używanie ich do wykrywania błędów
zamiast błędów. Wróć myślami do naszej klasy HttpMessage i wyobraź sobie, że chcemy
zaimplementować metodę usuwającą dodany wcześniej nagłówek. Jeśli chcemy zapewnić, że jest on
zawsze wywoływany z istniejącym nagłówkiem, możemy pokusić się o zaimplementowanie go w
następujący sposób (metoda Java remove() zwraca null, jeśli klucz nie istnieje):
public void removeHeader(String name) {
attach headers.remove(name) != null;
}
Problem z tym kodem polega na tym, że asercja zawiera efekt uboczny. Jeśli uruchomimy kod bez
włączonych asercji, nie będzie on zachowywał się poprawnie, ponieważ oprócz usunięcia sprawdzania
wartości null usuwamy również wywołanie remove(). Lepiej (i bardziej samodokumentując się) byłoby
napisać to w następujący sposób:
assert headers.containsKey(name);
headers.remove(name);
Zadaniem asercji jest sprawdzenie, czy kod działa tak, jak powinien, a nie wpływać na to, jak to działa.
Z tego powodu ważne jest, aby testować z wyłączonymi asercjami, jak również z włączonymi asercjami.
Jeśli wkradły się jakieś skutki uboczne, chcesz je znaleźć, zanim zrobi to użytkownik.
Asercje nie są mechanizmem obsługi błędów.
Asercje są mechanizmem wykrywania błędów, a nie mechanizmem obsługi błędów. Jaka jest różnica?
Błędy mogą być niepożądane, ale mogą się zdarzyć w kodzie wolnym od błędów. Z drugiej strony błędy
są niemożliwe, jeśli kod działa zgodnie z przeznaczeniem. Oto kilka przykładów warunków, które
prawie na pewno nie powinny być obsługiwane przez asercję:
• Próba otwarcia pliku i odkrycie, że nie istnieje
• Wykrywanie i obsługa nieprawidłowych danych otrzymanych przez połączenie sieciowe
• Brakuje miejsca podczas zapisywania do pliku
• Awaria sieci

Mechanizmy obsługi błędów, takie jak wyjątki lub kody błędów, są właściwym sposobem radzenia
sobie z takimi sytuacjami. Wspomnieliśmy, że asercje są zazwyczaj wyłączone w kompilacjach
produkcyjnych i włączone w kompilacjach programistycznych lub debugowania. Ale czym dokładnie
jest kompilacja debugowania?
Debugowanie kompilacji
Wiele zespołów uważa, że pomocne jest utworzenie kompilacji debugowania, która różni się od
kompilacji wydania na różne sposoby, zaprojektowane w celu ułatwienia odtwarzania i diagnozowania
problemów.
Ja pyta. . .
Ale czy kompilacje debugowania nie są inne?
Twórcy kompilatorów dokładają wszelkich starań, aby wyłączenie optymalizacji lub włączenie
dodatkowych kontroli nie zmieniło zachowania. A jeśli zależy Ci na zachowaniu nerwów, zrobisz to
samo ze swoimi twierdzeniami i logowaniem. Ale prosta prawda jest taka, że kompilacja debugująca
różni się od kompilacji produkcyjnej. W większości przypadków nie ma to znaczenia, ale miej to na
uwadze. Jeśli masz problemy z uzyskaniem błędu do odtworzenia w kompilacji debugowania, wypróbuj
zamiast tego kompilację produkcyjną.
Opcje kompilatora
Większość kompilatorów zapewnia szeroki zakres opcji, które pozwalają dokładnie kontrolować
sposób tłumaczenia kodu źródłowego na kod obiektowy. Często podczas opracowywania i
debugowania warto użyć innego zestawu opcji niż te używane w środowisku produkcyjnym. Oto kilka
przykładów:
Optymalizacja: Nowoczesne kompilatory potrafią zdziałać cuda, generując kod wynikowy, który jest
równie wydajny lub lepszy niż ręczny kod maszynowy. Jednak w trakcie tego procesu często
restrukturyzują rzeczy tak bardzo, że związek między kodem źródłowym a kodem wynikowym może
stać się niejasny. Może to na przykład sprawić, że wykonanie pojedynczego kroku w debugerze będzie
mylące lub nawet niemożliwe. W rezultacie kompilacje debugowania często wyłączają optymalizację.
Informacje o debugowaniu: Aby móc wykonać pojedynczy krok przez źródło, debugery muszą wiedzieć,
jak mapować linie kodu źródłowego na regiony kodu obiektowego. Zazwyczaj są one wykluczone z
wydania produkcyjnego, ponieważ zwiększają rozmiar i mogą zdradzać informacje, które wolelibyśmy
zachować dla siebie.
Sprawdzanie granic: Niektóre kompilatory C/C++ zapewniają możliwość dodawania sprawdzania granic
do tablic i innych struktur danych.
Jednak w kompilacji debugowania chodzi o coś więcej niż tylko wybieranie różnych opcji kompilatora.
Podsystemy debugowania
Czasami warto pomyśleć o zastąpieniu całego podsystemu wersją specjalnie zaprojektowaną, aby
ułatwić debugowanie. Może to być szczególnie przydatne, jeśli nie możemy łatwo kontrolować
zachowania produkcyjnej wersji podsystemu (na przykład dlatego, że jest pod kontrolą osoby trzeciej
lub ponieważ jej zachowanie ma jakiś element losowy). Wyobraźmy sobie na przykład, że nasze
oprogramowanie łączy się z serwerem dostarczonym przez firmę zewnętrzną i próbujemy debugować
problem, który pojawia się tylko wtedy, gdy zwraca określoną sekwencję wyników. Może nie być łatwe,
a nawet możliwe, znalezienie sposobu na zapewnienie, że zawsze zwraca tę dokładną sekwencję na

żądanie. Nawet jeśli to możliwe, jego właściciele mogą nie dziękować nam za bombardowanie go
prośbami – zwłaszcza jeśli te prośby nie są dobrze sformułowane (co prawdopodobnie będzie miało
miejsce podczas debugowania). Istnieje pewne nakładanie się podsystemu debugującego i testowych
podwajań, które omówiliśmy wcześniej w Rozdziale 9.1, Mocki, skróty i inne podwojenie testowe na
stronie 147. Różnica polega na skali i zakresie. Podwójny test to krótkotrwały obiekt przeznaczony do
użycia tylko w ramach jednego testu. Podsystem debugowania jest zwykle kompletnym zamiennikiem
powiązanego z nim podsystemu produkcyjnego, implementując wszystkie jego interfejsy i działając
poprawnie w szerokim zakresie przypadków użycia. Może nawet mieć sens dostarczenie wraz z
oprogramowaniem podsystemu debugującego, aby użytkownicy końcowi mogli go włączyć, aby pomóc
nam w debugowaniu problemu na miejscu. Podsystem debugowania może całkowicie zastąpić
odpowiadający mu system produkcyjny (emulując całe jego zachowanie) lub może być
zaimplementowany jako podkładka, która znajduje się między resztą oprogramowania a systemem
produkcyjnym, odpowiednio modyfikując jego zachowanie. Jednym z konkretnych podsystemów,
które warto rozważyć podczas debugowania, jest interfejs użytkownika.
Rozwiązywanie problemu z interfejsem użytkownika
Potrzeby użytkownika końcowego i potrzeby programisty są często bardzo różne. Graficzny lub
internetowy interfejs użytkownika może bardzo ułatwić użytkownikom końcowym osiągnięcie ich
celów, ale może przeszkadzać podczas opracowywania i debugowania, ponieważ takie interfejsy są
trudne do sterowania programowego. Z tego powodu (między innymi) warto zadbać o to, aby warstwa
interfejsu użytkownika była jak najcieńsza, po prostu dbając o szczegóły wyświetlania informacji i
prosząc użytkownika o wkład. W szczególności nie powinien zawierać żadnej logiki biznesowej.
Powinno to oznaczać, że można go zastąpić alternatywą, taką jak język skryptowy, który może sterować
resztą oprogramowania, co prawdopodobnie będzie znacznie łatwiejsze w obsłudze z punktu widzenia
debugowania. Może to wypaść w praniu, jeśli oprogramowanie implementuje model obiektowy, taki
jak automatyzacja (OLE) w systemie Windows lub obsługa AppleScript na komputerze Mac. Może
nawet warto dodać obsługę takiego modelu obiektowego wyłącznie do debugowania. Innym
podsystemem często zastępowanym wersją debugującą jest alokator pamięci.
Ja pyta. . .
Co zrobić, jeśli używam języka tłumaczonego?
Ta sama ogólna zasada – że czasami jest właściwe, aby nasze oprogramowanie zachowywała się inaczej
podczas tworzenia i debugowania z produkcji – obowiązuje niezależnie od tego, w jakim języku jest
napisane, czy jest kompilowane, czy interpretowane. Mechanizm, dzięki któremu można to osiągnąć,
będzie musiał działać w czasie wykonywania w interpretowanym języku, biorąc pod uwagę, że
kompilacja warunkowa nie jest opcją.
Debugowanie alokatorów pamięci
W językach takich jak C i C++, które nie zapewniają automatycznego zarządzania pamięcią, debugujący
alokator pamięci może być na wagę złota. Alokator debugowania może pomóc w wykryciu i
rozwiązaniu wielu typowych problemów:
• Śledząc alokację i cofanie alokacji pamięci, może wykrywać wycieki pamięci (pamięć, która jest
przydzielona, ale nie zwolniona).
• Umieszczając osłony przed i za przydzieloną pamięcią, może wykryć przepełnienie bufora i
uszkodzenie pamięci.

• Wypełniając regiony pamięci znanymi wzorcami, może wykrywać przypadki użycia pamięci bez jej
inicjalizacji.
• Wypełniając cofniętą alokację pamięci znanym wzorcem i trzymając ją, może wykryć przypadki, w
których pamięć jest zapisywana po cofnięciu alokacji.
Kontrolery integralności pamięci
Debugujący alokator pamięci wymaga zmodyfikowania kodu obiektowego w celu jego użycia.
Kontrolery integralności pamięci to narzędzia, które mogą przeprowadzić podobną analizę w
dowolnym programie przy użyciu architektury pamięci wirtualnej procesora. Osobiście wolę używać
alokatora debugowania, ponieważ zazwyczaj działa on na bardziej szczegółowym poziomie,
zapewniając większą kontrolę i wgląd. Jednak narzędzie do sprawdzania integralności może okazać się
przydatne, jeśli musisz debugować problem, który pojawia się tylko w kompilacji produkcyjnej lub
podczas pracy ze starszą aplikacją.
Wbudowana kontrola
Oprócz modyfikowania zachowania kodu innej firmy, możemy również wybrać, aby nasz własny kod
zachowywał się inaczej w kompilacji debugowania, tworząc kontrolkę, która okaże się przydatna
podczas diagnozy. Przykłady obejmują:
Wyłączanie funkcji: Czasami oprogramowanie może zawierać funkcje, które są cenne w środowisku
produkcyjnym, ale zaciemniają elementy podczas debugowania. Komunikacja między jedną częścią
aplikacji a drugą może być na przykład szyfrowana ze względów bezpieczeństwa. Lub struktury danych
mogą być zoptymalizowane w celu poprawy wykorzystania pamięci i szybkości wykonywania.
Prawdopodobnie sprawisz, że problemy w tych obszarach będą znacznie łatwiejsze do
zdiagnozowania, jeśli pozwolisz na selektywne wyłączanie takich funkcji.
Zapewnienie alternatywnych implementacji: Czasami istnieje więcej niż jeden sposób
zaimplementowania modułu - jeden, który jest prosty i łatwy do zrozumienia, a drugi, który jest złożony
i zoptymalizowany. Umieszczając oba w kodzie i zapewniając środki do przełączania się między nimi,
możesz zweryfikować wyniki wersji złożonej z wersją prostą. Może to pomóc w określeniu, czy błąd
znajduje się w zoptymalizowanej wersji, czy w innym miejscu, i może pomóc w debugowaniu, nawet
jeśli leży gdzie indziej, ułatwiając zrozumienie.
Chociaż zwykle mówimy o dwóch różnych kompilacjach, debugowaniu i wydawaniu, nic nie stoi na
przeszkodzie, aby zbudować inne smaki. Na przykład wiele zespołów ma kompilację integracji, która
działa jako środek pośredni między kompilacją debugowania a kompilacją wydania. Może na przykład
mieć włączone symbole debugowania i potwierdzenia, jak kompilacja debugowania, ale mieć włączone
optymalizacje, takie jak kompilacja wydania.
Wycieki zasobów i obsługa wyjątków
Zawsze dobrze jest zrobić wszystko, co możliwe, aby wcześnie wykryć problemy, zamiast czekać, aż
pojawią się w produkcji. Ale jest to szczególnie prawdziwe w przypadku niektórych klas problemów,
wśród których są przede wszystkim wycieki zasobów i błędy obsługi wyjątków.
Nie czekaj, aż wycieki zasobów zamanifestują się - wykrywaj je automatycznie i wcześnie.
Problemy te są zwykle powiązane (wycieki zasobów często wynikają z nieprawidłowej obsługi
wyjątków) i mają charakter systemowy. Jeśli popełnisz błąd w jednym miejscu, najprawdopodobniej
popełnisz ten sam błąd w innym miejscu. Poczekaj, aż objawy wyjdą na jaw, a staniesz przed ogromnym

zadaniem – do tego czasu kod będzie pełen problemów. Na szczęście oba rodzaje problemów można
wykryć automatycznie. W tej sekcji przyjrzymy się przykładowi, jak to zrobić w C++, chociaż to samo
ogólne podejście można zastosować do dowolnego języka.
Automatyczne zgłaszanie wyjątków w testach
Podejście opiera się na dwóch powszechnie używanych narzędziach — debugującym alokatorze
pamięci i strukturze testów jednostkowych. Zamierzamy stworzyć naszą własną, bardzo prostą
platformę testów jednostkowych, która doda jedną nową funkcję – możliwość wskazania punktów, w
których może zostać zgłoszony wyjątek. Każdy test jest następnie uruchamiany wiele razy. Za
pierwszym razem jest uruchamiany normalnie, a platforma testowa po prostu zapisuje, które wyjątki
mogą zostać zgłoszone. Następnie jest uruchamiany ponownie, raz dla każdego możliwego wyjątku, i
ten wyjątek jest zgłaszany. Jest to przydatne wszędzie tam, gdzie może zostać zgłoszony wyjątek, ale
jest jedno szczególne miejsce, które jest szczególnie odpowiednie — zawsze, gdy przydzielana jest
pamięć. Nasz przykład zastępuje globalny operator new() i operator delete() w następujący sposób:
void* operator new(size_t size) {
(A) TEST_ERROR(bad_alloc());
void *p = malloc(size);
if(!p)
throw bad_alloc();
return p;
}
void operator delete(void *p) {
free(p);
}
Kluczem jest wywołanie TEST_ERROR() w linii (A), które informuje strukturę testową, że operator new()
może zgłosić wyjątek bad_alloc. Przyjrzymy się implementacji TEST_ERROR() później. Na razie
zobaczmy, jak to pomoże nam debugować naszą obsługę wyjątków.
Przykład
Wyobraź sobie, że piszemy klasę, która implementuje proste drzewo binarne. Oto pierwsza próba:
class TreeNode {
public:
TreeNode(int value) : m_value(value), m_left(0), m_right(0) {}
~TreeNode() {
delete m_left;
delete m_right;
}

int value() const { return m_value; }
TreeNode* left() const { return m_left; }
TreeNode* right() const { return m_right; }
void setLeft(TreeNode* left) { m_left = left; }
void setRight(TreeNode* right) { m_right = right; }
private:
int m_value;
TreeNode* m_left;
TreeNode* m_right;
};
Implementacja jest sama w sobie prostota - każdy TreeNode utrzymuje wartość całkowitą wraz ze
wskaźnikami do swoich lewych i prawych poddrzew. Kilka prostych funkcji pobierających i
ustawiających i gotowe. Możemy sprawdzić, czy wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami, tworząc
prostą funkcję testową:
void testTree() {
auto_ptr<TreeNode> root(new TreeNode(42));
assert(!root->left());
assert(!root->right());
root->setLeft(new TreeNode(10));
assert(root->left()->value() == 10);
assert(!root->right());
root->setRight(new TreeNode(20));
assert(root->left()->value() == 10);
assert(root->right()->value() == 20);
}
A tak może wyglądać przeprowadzenie testu:
Running test: testTree
exception run: 1
exception run: 2
exception run: 3
W sumie test jest uruchamiany cztery razy — pierwszy raz to „normalny” przebieg, a następnie trzy
kolejne przebiegi, po jednym dla każdego przydziału pamięci. Jak na razie dobrze. Teraz zróbmy trochę

więcej przygód i zaimplementujmy metodę copy(), która kopiuje całe drzewo. To nie powinno być zbyt
trudne, prawda?
TreeNode* copy() {
TreeNode* node = new TreeNode(m_value);
if(m_left)
node->m_left = m_left->copy();
if(m_right)
node->m_right = m_right->copy();
return node;
}
Wygląda dość prosto.
Zobaczmy, co się stanie, gdy dodamy do niego wywołanie na końcu naszego testu:
Running test: testTree
exception run: 1
exception run: 2
exception run: 3
exception run: 4
exception run: 5
Memory leaks found during test: testTree(5)
0 bytes in 0 Free Blocks.
12 bytes in 1 Normal Blocks.
0 bytes in 0 CRT Blocks.
0 bytes in 0 Ignore Blocks.
0 bytes in 0 Client Blocks.
Largest number used: 0 bytes.
Total allocations: 48 bytes.
exception run: 6
Memory leaks found during test: testTree(6)
0 bytes in 0 Free Blocks.
24 bytes in 2 Normal Blocks.
0 bytes in 0 CRT Blocks.

0 bytes in 0 Ignore Blocks.
0 bytes in 0 Client Blocks.
Largest number used: 0 bytes.
Total allocations: 60 bytes.
Wydaje mi się, że implementacja bezpiecznej od wyjątków wersji copy() nie jest tak łatwa, jak się
wydawało.
Problem polega oczywiście na tym, że jeśli jedno z rekurencyjnych wywołań copy() zgłosi wyjątek, to
węzeł przydzielony na początku metody nie jest usuwany. Aby uzyskać kompletność, oto jeden sposób,
aby to naprawić za pomocą auto_ptr:
TreeNode* copyFixed() {
auto_ptr<TreeNode> node(new TreeNode(m_value));
if(m_left)
node->m_left = m_left->copyFixed();
if(m_right)
node->m_right = m_right->copyFixed();
return node.release();
}
Ramy testowe
Skąd więc framework wie, ile razy uruchomić test i które wyjątki zgłosić? Sercem tego jest klasa Test,
której każda instancja reprezentuje pojedynczy test.
class Test {
public:
Test(const char* name, void (*testFunction)());
~Test();
void run();
static bool testError();
private:
const char* m_name;
void (*m_testFunction)();
void runInternal();
// Count of errors that can be triggered
static int m_errorCount;

static int m_throwOnError;
};
Test utrzymuje dwie zmienne statyczne, m_errorCount i m_throwOnError. Sposób, w jaki te zmienne
kontrolują wykonanie testu, pokazano na rysunku.

Podczas „normalnych” przebiegów testowych parametr m_throwOnError jest ustawiany na zero, a za
każdym razem, gdy wywoływana jest funkcja TEST_ERROR(), zwiększana jest wartość m_errorCount.
Podczas uruchomień „wyjątków”, m_throwOnError wskazuje, które wystąpienie TEST_ERROR()
powinno zostać zgłoszone. Nasze makro TEST_ERROR() wywołuje po prostu Test::testError(),
wyrzucając wyjątek, jeśli zwraca true.
#define TEST_ERROR(e) \
if(Test::testError()) \
throw e;
Z kolei testError() tylko śledzi, ile możliwych wyjątków napotkaliśmy, zwracając true, jeśli licznik
osiągnął wartość wskazaną przez m_throwOnError.
bool Test::testError() {
++m_errorCount;
return m_errorCount == m_throwOnError;
}
Oto metoda run(), która (niespodzianka) uruchamia test:
void Test::run() {

cout << "Running test: " << m_name << endl;
(A) m_throwOnError = 0;
runInternal();
(B) int additionalTestRuns = m_errorCount;
(C) for(int i = 1; i <= additionalTestRuns; ++i) {
cout << " exception run: " << i << endl;
m_throwOnError = i;
runInternal();
}
}
(A) Test::run() rozpoczyna się od wywołania runInternal() z parametrem m_throwOnError ustawionym
na zero, aby upewnić się, że testError() zawsze zwraca fałsz.
(B) Po zakończeniu runInternal(), m_errorCount zawiera liczbę możliwych wyjątków, które mogą zostać
zgłoszone podczas tego konkretnego testu, którego kopię wykonujemy.
(C) Następnie runInternal() jest wywoływana raz dla każdego możliwego wyjątku z parametrem
m_throwOnError ustawionym na numer wyjątku, który chcemy tym razem zgłosić. I wreszcie, metoda
runInternal() po prostu wywołuje test po zamknięciu go w kontrolach w celu wykrycia wycieków
pamięci i nieoczekiwanych wyjątków:
void Test::runInternal() {
m_errorCount = 0;
takeMemorySnapshot();
try {
(*m_testFunction)();
} catch(exception& e) {
// An unhandled exception is only a problem if this is a normal
// run - we expect unhandled exceptions during error simulation
if(m_throwOnError == 0)
cerr << "Unhandled exception in test: " << m_name << "\n" <<
e.what() << endl;
}
reportMemoryLeaks();
}

Tak więc masz to - całkowicie automatyczne wykrywanie zarówno wycieków pamięci, jak i kodu
niebezpiecznego dla wyjątków, który jest prawie całkowicie darmowy. Czego nie lubić?
Wnioski
• Użyj asercji, aby wykonać następujące czynności:
- Dokumentuj i automatycznie weryfikuj swoje założenia
- Upewnij się, że Twoje oprogramowanie, choć solidne w produkcji, jest delikatne podczas
debugowania
• Utwórz kompilację debugowania, która
- Jest skompilowany z opcjami kompilatora przyjaznymi dla debugowania
- Umożliwia zastąpienie kluczowych podsystemów odpowiednikami debugowania
- Buduje kontrolę, która przyda się podczas diagnozy
• Zapobiegawcze wykrywanie problemów systemowych, takich jak wycieki zasobów i problemy z
obsługą wyjątków.
Antywzorce
Wszyscy znamy wzorce - rozwiązania typowych problemów, które powstawają raz za razem.
Antywzorce to ciemna strona wzorców - częste błędy, w które wielokrotnie popadamy. Czasami wydają
się być dobrymi rozwiązaniami, które, jak pokazało doświadczenie, nie sprawdzają się w praktyce. Przy
innych okazjach wiemy, że to nie jest dobry pomysł, ale i tak w nie wpadamy. Ostrzegany jest
uzbrojony. Znajomość antywzorca to pierwszy krok w kierunku jego uniknięcia.
Inflacja priorytetowa
Na początku mojej kariery zespół, którego byłem członkiem, miał problem. Tak jak było (i nadal jest)
powszechną praktyką, używaliśmy systemu śledzenia błędów, w którym każdemu z błędów
przypisywano numeryczny priorytet. Nasze priorytety wahały się od 1, co było odpowiednie w
przypadku błahych błędów o ograniczonej wadze i wpływie, do 4 w przypadku błędów „porzuć
wszystko”, które miały pierwszeństwo przed wszystkimi innymi. Jak na razie dobrze. Niestety mieliśmy
tak wiele błędów, że jedynymi, które gwarantowały, że zwrócą uwagę, były te o najwyższym
priorytecie. Oczywiście ludzie szybko zorientowali się, że jeśli nie nadałeś błędowi najwyższego
priorytetu, nie było sensu go w ogóle zgłaszać. Tak więc bardzo szybko otrzymaliśmy bazę danych, w
której prawie każdy błąd miał priorytet 4. Był to problem, ponieważ wszystkie błędy stały się faktycznie
równe - skąd mieliśmy wiedzieć, nad którymi naprawdę należy pracować? Naszym rozwiązaniem było
stworzenie nowego priorytetu 5 dla „naprawdę krytycznych” błędów, które przez jakiś czas działały.
Prawdopodobnie jednak widać wadę planu — po chwili wróciliśmy do miejsca, w którym zaczęliśmy,
ale tym razem wszystkie błędy miały priorytet 5. Zanim odszedłem, osiągnęliśmy priorytet 7.
Środki zaradcze
Możesz zastosować kilka taktycznych środków zaradczych, jeśli znajdziesz się w obliczu inflacji
priorytetowej:
• Regularnie szoruj swoje błędy. Bądź na bieżąco z bazą danych błędów - przeglądaj ją regularnie i
upewnij się, że priorytety błędów naprawdę odzwierciedlają ich prawdziwy priorytet (reprezentujący
wartość ich poprawki dla organizacji).

• Kontroluj priorytety błędów. Zezwalaj użytkownikom na określanie ważności, ale nie priorytetu. Miej
dobrze zdefiniowany proces, w którym przydzielane są priorytety (na przykład zespół segregacyjny).
• Odejdź od numerycznych priorytetów i utrzymuj swoje błędy jako prostą listę w kolejności
priorytetów. Jest to podobne do backlogu produktu zalecanego przez Scrum (patrz Agile Project
Management with Scrum ).
Żadne z tych rozwiązań nie rozwiązuje głównej przyczyny – niskiej jakości, prowadzącej do nadmiaru
błędów. Jeśli ich liczba stale rośnie, żadne rozwiązanie, które koncentruje się wyłącznie na zarządzaniu
błędami, nie pomoże. Nie będzie to łatwe, ale jedynym prawdziwym lekarstwem jest pokonanie
problemu z jakością.
Prima Donna
Kiedyś pracowałem z supergwiazdą. Był on „gościem do przejścia” - członkiem zespołu, na którym
można było polegać, że wymyśli towary, kiedy przyjdzie co do czego. Bardzo bystry i niezwykle
produktywny – o wiele bardziej niż ktokolwiek inny w zespole – miał encyklopedyczną wiedzę na temat
całej linii produktów i mógł sięgnąć po wszystko. Zarządzanie, nie zdziwisz się, kochało go. Gdybyśmy
tylko mogli go sklonować, wszystkie nasze problemy zostałyby rozwiązane. Od czasu do czasu
pojawiało się kilka problemów z napisanym przez niego kodem, ale były to błahe problemy, które z
łatwością mogli rozwiązać słabsi członkowie zespołu, gdy przechodził do następnego wyzwania. Gdyby
tylko. Chociaż na pierwszy rzut oka był niesamowicie produktywny, wystarczyło pobieżne zbadanie
jego kodu, aby niezliczone problemy stały się oczywiste. Został złożony szybko i okazał się słabo
przemyślany projekt, nieodpowiednie testy i niepotrzebne powielanie. Konsekwencją były błędy,
zarówno w nowej funkcjonalności, którą właśnie zaimplementował, jak i w regresjach w innych
obszarach. Nic dziwnego, że był tak produktywny – wykonywał tylko połowę pracy. I nic dziwnego, że
wszyscy inni byli tak nieproduktywni – spędzali cały swój czas na sprzątaniu jego bałaganu. Oczywiście
żaden brud nie przylgnął do niego, ponieważ zanim pojawiły się problemy, już dawno zniknął, pracując
nad kolejnym głośnym problemem, który wymagał uwagi supergwiazd.
Primadonny niszczą drużyny
Ten antywzór, który może się utrzymywać, jest szczególnie żrący. Wysyła dokładnie niewłaściwą
wiadomość. Członkowie zespołu dowiadują się, że bycie sumiennym przynosi efekt przeciwny do
zamierzonego. Szybkie i brudne rozwiązania cieszą się uznaniem — zapomnij o jakości, poczuj
szerokość. Jakiś inny biedny gnojek może uporządkować luźne końce. Te palanty, oczywiście,
prawdopodobnie nie będą cieszyć się swoją rolą. Ucierpi ich morale, co doprowadzi albo do kiepskiej
jakości pracy (dlaczego nikt się tym nie przejmuje) albo intensywnego polerowania życiorysów.
Środki zaradcze
Nikt nie może zostać primadonna bez talentu. Potencjalnie mogą i powinni stać się wyjątkowo
wartościowym członkiem zespołu. Sztuką jest wypracowanie sposobu wykorzystania ich talentu.
Primadonny zachowują się tak, ponieważ mogą. Upewnij się, że twój proces rozwoju zawiera
odpowiednie kontrole i równowagę, a oni nie będą już w stanie tego ujść na sucho:
• Upewnij się, że „zrobione oznacza zrobione”. Nie pozwól nikomu przejść do następnego zadania,
dopóki nie zaznaczą każdego i i nie przekreślą każdego t. Oznacza to, że cała funkcjonalność działa,
przetestowana, zweryfikowana, udokumentowana i wszystko inne, czego wymaga Twój proces.
• Podziel duże zadania na małe, betonowe kawałki. Traktuj każdy kawałek jako „zrobione” lub
„niezrobione” – bez odcieni szarości. Pięć elementów, które są ukończone w 80 procentach, oznacza,

że nic nie zostało zrobione. Cztery gotowe, jeden nie rozpoczęty, to 80% ukończone. Daje to prawdziwy
obraz tego, jak duży postęp rzeczywiście poczyniłeś.
• Przyjęcie zasady „zanieczyszczający płaci” — ktokolwiek spowodował błąd, naprawi go. Jeśli
problemy z pracą twojej primadonny wyjdą na jaw w późniejszym terminie, przestają robić to, do czego
przeszli, bez względu na to, jak ważne jest to ważne, i rozwiązują je. Jeśli to, co robili, jest zbyt ważne,
aby pozostać w zawieszeniu podczas sprzątania własnego bałaganu, ktoś inny może zająć się nowym
projektem, a nie zadaniem sprzątania.
Jan pyta. . .
Co się stanie, jeśli nie kieruję?
Wczesny recenzent tego rozdziału zapytał: „To są świetne pomysły, ale co, jeśli to nie Ty (czytelnik)
decydujesz, a kierownictwo po prostu tego nie zrobi?” Cóż, niektóre z tych procesów można
wprowadzić poprzez ruch „oddolny”, a presja rówieśników może być zaskakująco skuteczna. Niestety
jednak, jeśli to nie zadziała i nikt u władzy nie podejmie działań, to czasami poleruje swoje CV naprawdę
jest racjonalną odpowiedzią.
Zespół konserwacyjny
Niektóre organizacje decydują się na oddzielne zespoły programistyczne i konserwacyjne. Zespół
programistów tworzy oprogramowanie, a następnie, gdy jest gotowe do wdrożenia, przekazuje je
zespołowi utrzymania, który odpowiada za naprawę błędów i wszelkie ulepszenia, które są niezbędne
podczas pracy. Jeśli wyjdziesz z założenia, że umiejętności wymagane do tworzenia oprogramowania
różnią się od tych wymaganych do jego utrzymania, może to wydawać się rozsądnym sposobem
uporządkowania rzeczy. Niestety ta struktura ma wiele problemów, które prowadzą do szeregu
patologii:
• Przede wszystkim umiejętności wymagane do tworzenia oprogramowania nie różnią się znacząco od
umiejętności wymaganych do jego utrzymania. Inżynieria oprogramowania to inżynieria
oprogramowania, niezależnie od tego, czy pracujesz nad projektem „greenfield”, czy ulepszasz
istniejący produkt.
• Jedynym sposobem, aby mieć pewność, że projekt działa w praktyce, jest zobaczenie, jak działa w
praktyce. Niektóre problemy wyjdą na jaw dopiero wtedy, gdy z oprogramowania będą korzystać
prawdziwi klienci. O wiele bardziej efektywne jest rozwiązanie tych problemów przez oryginalnego
projektanta, który rozumie kod lepiej niż ktokolwiek inny.
• W związku z poprzednim, w jaki sposób projektant dowie się, jak wypada jego praca, kiedy naprawdę
ma znaczenie, czy do tego momentu przeszedł do czegoś innego? Nauka tych lekcji ma kluczowe
znaczenie, jeśli nie będą popełniać tych samych błędów w kółko.
• Chociaż twój plan projektu może wymagać wyraźnie rozdzielonych faz rozwoju i utrzymania,
rzeczywistość prawdopodobnie będzie zupełnie inna. Większość oprogramowania ma więcej pracy nad
nim, gdy jest w utrzymaniu, niż kiedykolwiek podczas jego początkowego tworzenia. Są ku temu dobre
powody, między innymi fakt, że użytkownicy często zdają sobie sprawę tylko z tego, o co powinni byli
najpierw poprosić, gdy coś im dostarczasz.
• Możesz założyć, że częścią tego, co jest dostarczane z oprogramowaniem, jest obszerna
dokumentacja dostarczająca zespołowi konserwacyjnemu wszystkich potrzebnych informacji. W
praktyce jest to prawie niemożliwe do osiągnięcia, nie tylko dlatego, że dokumentacja jest często
pierwszą rzeczą, która cierpi, gdy harmonogramy stają się napięte. Ogromna wiedza na temat

oprogramowania to nieuniknione informacje, które są szczególnie trudne do uchwycenia w
dokumentacji, bez względu na to, jak bardzo jesteś sumienny.
• Zespoły konserwacyjne prawie zawsze stają się obywatelami drugiej kategorii. Z powodu tego
postrzeganego statusu drugorzędnego, silniejsi programiści mają tendencję do odnajdywania drogi do
zespołu programistów, a słabsi do zespołu utrzymania. Prowadzi to do sytuacji „oni i my”. Zespół
programistów nie może zrozumieć, dlaczego ci idioci z zespołu konserwacyjnego nie mogą sprawić, by
wszystko działało płynnie — w końcu ciężka praca została już wykonana. A zespół konserwacyjny nie
może zrozumieć, dlaczego zespołowi programistów (po raz kolejny) pozwolono ujść na sucho z
dostarczaniem kolejnej zapluskwionej sterty słabo udokumentowanych bzdur.
• Jeśli zespół, który stworzył oprogramowanie, wie, że będzie je konserwował, członkowie zespołu
będą zmotywowani, aby zapewnić jak najłatwiejsze debugowanie i ulepszanie. Jak już widzieliśmy, jest
wiele rzeczy, które możemy wbudować na samym początku, a które znacznie pomogą. Jeśli jednak ktoś
inny jest za to odpowiedzialny, pokusa zepchnięcia tego na sam dół listy rzeczy do zrobienia może być
nieodparta.
Ten antywzór dotyczy również poszczególnych deweloperów. Posiadanie nowego członka zespołu,
który pracuje nad naprawieniem kilku błędów, może być dobrym, delikatnym wprowadzeniem do
projektu. Ale sprowadzenie ich do niczego poza naprawianiem błędów nie przynosi ani im, ani reszcie
zespołu żadnych korzyści na dłuższą metę.
Środki zaradcze
Spraw, aby jeden zespół był odpowiedzialny za produkt od jego początkowej koncepcji po wdrożenie i
nie tylko. Zapewnia to ciągłość, zapewnia, że priorytety członków zespołu są zgodne z priorytetami
całej organizacji i pozwala im wyciągnąć wnioski z utrzymywania oprogramowania w fazie
produkcyjnej. Zwróć uwagę, że „zespół SWAT” (sekcja 7.3, Zespół SWAT, na stronie 117) nie jest
zespołem konserwacyjnym w sensie, o którym tutaj mówimy. Zespół SWAT to krótkotrwały byt,
utworzony w celu radzenia sobie z konkretnym problemem, a nie długoterminowa część struktury
organizacyjnej.
Zachowaj jeden zespół od początkowej koncepcji do wdrożenia.
Gaszenie pożarów
Gaszenie pożarów to sposób zachowania, w którym w obliczu wielu krytycznych problemów biegamy
od jednego do drugiego, robiąc tylko tyle, by ugasić najgorszy pożar, zanim przejdziemy do następnego.
Wszyscy jesteśmy na to podatni. Kiedy klienci, menedżerowie lub współpracownicy krzyczą na ciebie,
a zbliżają się krytyczne terminy, może się wydawać, że nie masz wyboru. Rzadko może to być
odpowiednie zachowanie - czasami naprawdę wystarczy zrobić wszystko, aby usunąć najpilniejsze
problemy. Jest to jednak duży problem, jeśli znajdziesz się w trybie gaśniczym regularnie lub przez
dłuższy czas.
Środki zaradcze
Przedłużone lub powtarzające się gaszenie pożarów zniszczy zarówno jakość kodu, jak i morale zespołu.
Jeśli wpadniesz w to, musisz cofnąć się o krok, określić podstawową przyczynę problemów, z którymi
się borykasz, i rozwiązać je bezpośrednio. Łatwiej to powiedzieć niż zrobić. Nie masz czasu na szukanie
przyczyn źródłowych – spędzasz cały czas biegając od jednego problemu do następnego. Może być
trudno zrozumieć, jak można sobie pozwolić na cofnięcie się o krok i spojrzenie na szerszy obraz.
Gaszenie pożarów nigdy nie rozwiąże problemu z jakością.

Niestety, żadna ilość gaszenia pożarów nigdy nie wyciągnie cię z problemu z jakością. Wręcz
przeciwnie. Jeśli walczysz z ogniem przez tydzień i nadal nie załapałeś się na rzeczy, po prostu cięższa
praca nie zadziała i nie może działać. Bez względu na krótkoterminowe konsekwencje, musisz
zatrzymać się i pozwolić sobie na zidentyfikowanie i naprawienie pierwotnej przyczyny. Może to
oznaczać, że będziesz musiał podjąć niesmaczne decyzje. Być może będziesz musiał cierpieć z powodu
krótkotrwałego bólu, aby zbudować silniejsze fundamenty na dłuższą metę (patrz Część 7.3,
Wykopywanie się z dziury jakościowej, na stronie 113, gdzie znajdziesz sugestie, jak to zrobić).
Przepisz
W obliczu szczególnie kłopotliwego oprogramowania może być kuszące, aby zastosować rozwiązanie
aleksandryjskie - przeciąć węzeł gordyjski poprzez odrzucenie kodu i przepisanie go od nowa. Czasami
jest to naprawdę właściwe rozwiązanie, ale doświadczenie pokazuje, że my, inżynierowie
oprogramowania, mamy tendencję do zbyt szybkiego przyjmowania go. Z psychologicznego punktu
widzenia po prostu przyjemniej jest pracować nad kodem greenfield zamiast walczyć ze starymi,
chrupiącymi rzeczami. A nasz naturalny optymizm prowadzi nas do niedoceniania, ile wysiłku i czasu
zajmie odtworzenie starej funkcjonalności.
Stare i zardzewiałe kontra nowe i błyszczące
Poza światem oprogramowania moją pasją są wyścigi samochodowe. W rezultacie spędzam wiele
weekendów na oprawianiu mojego samochodu wyścigowego, rutynowej konserwacji, naprawianiu
uszkodzeń powstałych podczas ostatniego wydarzenia lub ulepszaniu komponentów w poszukiwaniu
tej ostatniej kluczowej dziesiątej części sekundy. Kilka razy zbudowałem nowy samochód od podstaw.
W porównaniu do normalnego to wspaniałe doświadczenie. Zamiast walczyć z opornymi nakrętkami i
śrubami, które ostatnio zostały odkręcone lata temu i które w międzyczasie zatarły się na stałe i pokryły
się brudnym olejem i smarem, pracujesz z lśniącymi nowymi komponentami, które z łatwością do
siebie pasują. Gdyby tylko mogło tak być cały czas. Ale samochody wyścigowe nigdy nie są szybkie „po
wyjęciu z pudełka”. Przez kilka pierwszych wyścigów ciągle znajdujesz i naprawiasz problemy z
ząbkowaniem — małe problemy, które albo spowalniają, albo oznaczają, że w ogóle nie ukończysz
wyścigu. Dopiero po uporządkowaniu tych wszystkich rzeczy możesz wydobyć pełny potencjał
samochodu. Kierowcy na ostrym końcu stawki to ci, którzy wytrwali, stopniowo rozwijając swoje
samochody.
Nawet jeśli kod w obecnej postaci nie jest dobrze ustrukturyzowany, przetestowany ani
udokumentowany, jeśli był w produkcji przez dłuższy czas, prawdopodobnie w większości działa.
Oznacza to, że koduje ogromną ilość wiedzy na temat problematycznej domeny wiedzy, która jest mało
prawdopodobna do przechwycenia nigdzie indziej. Ta wiedza jest subtelnym rodzajem wiedzy, którą
trudno odzyskać podczas analizy wymagań. Szczególne przypadki, które zawsze pojawiają się w
produkcji – „Tak, normalnie powinno to robić, ale w przypadku rekordów tego konkretnego typu
powinno zachowywać się inaczej” – nie mogą zostać ujęte w żadnej dokumentacji ani nigdzie indziej
niż kod źródłowy. Przepisz oprogramowanie i jeśli nie będziesz bardzo ostrożny, będziesz ścigał wiele
regresji, gdy ponownie uczysz się tych lekcji.
Środki zaradcze
Bądź bardzo podejrzliwy wobec wszelkich propozycji przepisania. Przeprowadź bardzo dokładną
analizę kosztów i korzyści. Czasami stary kod naprawdę jest tak okropny, że nie warto go wytrwać, ale
poświęć trochę czasu, aby to sobie udowodnić. Jeśli zdecydujesz się pójść tą drogą, zminimalizuj swoją
ekspozycję tak bardzo, jak to możliwe. Spróbuj znaleźć sposób na przepisywanie kodu stopniowo,
zamiast „wielkiego wybuchu”. Przetestuj istniejący kod i sprawdź, czy otrzymujesz te same wyniki.

Zachowaj szczególną ostrożność, aby znaleźć przypadki narożne, które istniejący kod obsługuje
poprawnie i które musisz zreplikować.
Unikaj przepisywania „wielkiego wybuchu”
Brak własności kodu
Jedną z praktyk Extreme Programming jest kolektywna własność kodu, w której każdy członek zespołu
jest odpowiedzialny za cały kod. W szczególności każdy może naprawić dowolny błąd w dowolnym
miejscu kodu bez konieczności współpracy z oryginalnym autorem. Popularność (rozgłos?) XP
doprowadziła do tego, że wiele zespołów przyjęło tę praktykę, nie zawsze w ramach XP. Może to
prowadzić do problemów. Zbiorowa własność kodu może działać niezwykle efektywnie, ale
zastosowana niewłaściwie może łatwo przerodzić się w sytuację, w której nie ma własności kodu. Każdy
może zmienić wszystko, co chce, w dowolnym momencie, co prowadzi do niskiej jakości, a nawet
thrashingu, w którym kod jest refaktoryzowany w tę i z powrotem w zależności od kaprysu tego, kto
akurat na niego patrzy.
Środki zaradcze
Zbiorowa własność kodu działa w XP, ponieważ jest wspierana przez szereg innych praktyk XP, w
szczególności programowanie w parach, tworzenie najpierw testów i uzgodnione standardy
kodowania. Przyjmij zbiorową własność kodu bez tych lub innych praktyk, które zapewniają podobne
wsparcie, a jesteś w niebezpieczeństwie. Jeśli nie jesteś w stanie przyjąć takich praktyk wspierających,
być może współwłasność kodu nie jest dla Ciebie? Rozważ bardziej tradycyjny model, w którym jeden
członek zespołu (lub mały zespół w szerszym zespole) jest właścicielem każdego modułu.
Czarna magia
Nie pomyślelibyście, że my, inżynierowie oprogramowania, będziemy w ogóle przesądni.
Oprogramowanie jest najbardziej przejrzystą jednostką, z którą możesz pracować – jeśli kiedykolwiek
chcesz wiedzieć, dlaczego zachowuje się tak, jak jest, wszystko, czego możesz potrzebować, aby to
rozwiązać, znajduje się w kodzie źródłowym. Niemniej jednak wydaje się, że wiele projektów ma swoje
własne odrobiny czarnej magii:
• „Tak – z jakiegoś powodu kompilacje utworzone na tym serwerze zawsze pokazują ten błąd. Nie wiem
dlaczego, po prostu upewnij się, że zawsze pobierasz kompilację z tego innego serwera.
• „Och, otrzymujesz ten błąd. Musisz upewnić się, że zaczynasz wszystko we właściwej kolejności. Nie
powinno to robić różnicy, ale z jakiegoś powodu tak”.
• „Tak, za pierwszym razem zawsze się nie udaje, ale potem zawsze działa idealnie. Nie martw się o to.
Problem polega na tym, że wszystko tego rodzaju wskazuje, że istnieje pewien aspekt
oprogramowania, którego nie rozumiesz. A wszystko, czego nie rozumiesz, jest potencjalnym źródłem
błędów. Środki zaradcze
Jedynym lekarstwem w tym przypadku jest dyscyplina. Traktuj wszystko, czego nie rozumiesz, jako
błąd. Nawet jeśli po zbadaniu go uznasz, że nie jest to błąd, na pewno się czegoś nauczysz.
Traktuj wszystko, czego nie rozumiesz, jako błąd.
Tu omówiono szereg powszechnych antywzorców. Jak możesz sobie wyobrazić, nie jest to lista
ekskluzywna. Ludzka pomysłowość jest tym, czym jest, wynaleźliśmy wiele innych sposobów na
utrudnienie sobie życia. Walcz z tym, nieustannie badając swój proces i struktury krytycznym okiem,

upewniając się, że naprawdę przybliżają Cię do celu. W trakcie swojej kariery inżyniera
oprogramowania napotkasz oprogramowanie, które zachowuje się w sposób frustrujący, irytujący,
niejasny, a czasami wręcz dziwaczny. Mam nadzieję, że narzędzia, techniki i podejścia, które
omówiłem, dostarczą ci trochę pomocy i inspiracji do uświadomienia sobie, że w końcu wygrasz.
Moment „eureka”, kiedy to zrobisz, odpłaci ci całą ciężką pracę, która cię tam zaprowadzi. Udanej
podróży!
Wnioski
• Bądź na bieżąco z bazą danych błędów, aby mieć pewność, że dokładnie odzwierciedla ona Twoje
prawdziwe priorytety.
• Zanieczyszczający płaci - nie pozwalaj nikomu przejść do nowego zadania, dopóki całkowicie nie
zakończy bieżącego. Jeśli błędy wyjdą na jaw w ich pracy, naprawiają je.
• Spraw, aby jeden zespół był odpowiedzialny za produkt od jego początkowej koncepcji po wdrożenie
i dalej.
• Gaszenie pożaru nigdy nie rozwiąże problemu z jakością. Poświęć trochę czasu na zidentyfikowanie i
naprawienie podstawowej przyczyny.
• Unikaj przepisywania „wielkiego wybuchu”.
• Upewnij się, że Twoja strategia dotycząca własności kodu jest jasna.
• Traktuj wszystko, czego nie rozumiesz, jako błąd.

