ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ (MSc)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙKH ΕΡΓΑΣΙΑ

«Υλοποίηση ενός αναλυτή ροής δεδοµένων για
Javaπρογράµµατα»

Σιδηρόπουλος Κων/νος
ΜΜ4110021
ΑΘΗΝΑ, ΣEΠΤΕΜΒΡΙΟΣ2013

1

2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«Υλοποιήση ενός αναλυτή ροής δεδομένων για Javaπρογράμματα»
Σ’αυτή τη πτυχιακή εργασία υλοποιήσαµε και αναλύσαµε έναν αναλυτή ροής δεδοµένων για
Javaπρογράµµατα. Η ανάλυση ροής δεδοµένων είναι µια τεχνική για έλεγχο λογισµικού.Οι ιδέες
και οι τεχνικές του ελέγχου λογισµικού έχουν γίνει βασικές για όλους τους µηχανικούς
λογισµικού. Ένας µηχανικός λογισµικού εξασκεί αυτές τις τεχνικές πολλές φορές στη καριέρα
του. Θα αναφερθούµε εδώ σε κάποιες βασικές αρχές του ελέγχου λογισµικού.
Το λογισµικό είναι ένα βασικό συστατικό σε πολλά συστήµατα που βρίσκονται στη καθηµερινή
µας ζωή. Το λογισµικό καθορίζει τη συµπεριφορά δικτυακών δροµολογητών,
χρηµατοοικονοµικών δικτύων, του Ιστού, κ.ά.Πολλοί καταναλωτές και χρήστες αυτών των
εφαρµογών πιστεύουν ότι τα συστήµατα τους θα δουλεύουν συνεχώς µια χαρά. Αν και πολλόι
παράγοντες µπορούν να συµβάλλουν στη σωστή λειτουργία του λογισµικού, όπως η σωστή
σχεδίαση, ο έλεγχος του λογισµικού είναι η βασική µέθοδος αξιολόγησης του λογισµικού στη
βιοµηχανία. Πολλές τεχνικές έχουν προταθεί.
Οι µέθοδοι και τεχνικές του ελέγχου λογισµικού έχουν προταθεί απο τη δεκαετία του 1970 και
κυρίως τη δεκαετία του 1980 απ’ το πρωτοπόρο του ελέγχου λογισµικού Barry Boehm ο οποίος
εισήγαγε το σπειροειδές µοντέλο για τον έλεγχο του λογισµικού και µελέτησε τις οικονοµικές
επιπτώσεις του ελέγχου λογισµικού. Κατά τη δεκαετία του 1990, ο έλεγχος λογισµικού έγινε µια
βασική διαδικασία στην ανάπτυξη του λογισµικού και σήµερα οι εταιρείες που ασχολούνται µε
την ανάπτυξη λογισµικού ξοδεύουν 40% των εξόδων ανάπτυξης σε έλεγχο λογισµικού και
διόρθωση σφαλµάτων.
Οι οικονοµικές επιπτώσεις του ελέγχου λογισµικού έιναι πολύ σηµαντικές και γι’αυτό έχουν
κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλών, συµπεριλαµβανοµένων κυβερνήσεων, ερευνητικών
ινστιτούτων, πανεπιστηµίων και εταιρειών.
Αν ο έλεγχος λογισµικού είναι ανεπαρκής και υπάρχει σφάλµα στις απαιτήσεις που δεν βρεθεί
µέχρι να λειτουργήσει το λογισµικό τότε το κόστος διόρθωσης είναι τεράστιο. Το κόστος
µπορεί να γίνει ακόµα πιο µεγάλο αν το σφάλµα βρεθεί σε λειτουργία του λογισµικού σε πελάτη
και πρέπει να παρθεί πίσω. Αυτό σηµαίνει ότι ο κύκλος ζωής ενός σφάλµατος πρέπει να είναι
όσο δυνατόν πιο πίσω και γι’ αυτό ο έλεγχος του λογισµικού πρέπει να γίνεται απ’ την αρχή της
ανάπτυξης.
Ως εκ τούτου η αξιοπιστία ενός συστήµατος βασίζεται πολύ στον αποτελεσµατικό έλεγχο του
λογσµικού. Ο έλεγχος του λογισµικού βέβαια δεν µπορεί αν βρεί όλα τα σφάλµατα και δεν
βελτιώνει άµεσα την ποιότητα του λογισµικού αλλά µπορεί να το κάνει έµµεσα, µε το να βρίσκει
αδυναµίες του συτήµατος και να συγκεντρώνεται η προσοχή σε αυτά τα συστήµατα. Επειδή ο
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έλεγχος του λογισµικού δεν µπορεί να βρεί όλα τα σφάλµατα και ο εξωνυχιστικός έλεγχος
µπορεί να οδηγήσει σε οικονοµικές απώλεις, ο έλεγχος του λογισµικού πρέπει να γινεται µε µια
σωστά οργανώµενη στρατηγική και πλάνο βασιζόµενη στο κριτήριο του µέγιστου αριθµού
σφαλµάτων που επιτρέπονται στο σύστηµα.
Πολλές τεχνικές έχουν προταθεί για τον έλεγχο του λογισµικού. Σύµφωνα µε τον Beizer στο
βιβλίο του Software Testing Techniques, αυτό που πρέπει να κάνει ένας tester είναι να βρεί έναν
κατάλληλο γράφο και να τον καλύψει. Εξαιτίας της οξυδέρκειας του Beizer, µπορούµε να
βρούµε πολλές οµοιότητες σε διάφορες τεχνικές του ελέγχου λογισµικού.
Φαίνεται όµως ότι οι γράφοι δεν έιναι οι µόνοι που χαρακτηρίζουν τις τεχνικές ελέγχου
λογισµικού αλλά απαιτούνται και άλλα αφηρηµένα µοντέλα. Ευτυχώς τα µοντέλα αυτά είναι
λίγα και είναι τα: γράφοι, λογικές εκφράσεις, χαρακτηρισµόι του πεδίου εισαγωγής και
συντακτικές περιγραφές.
Ο έλεγχος λογισµικού θεωρείται από πολλούς ώς η διαδικασία η οποία δείχνει ότι το λογισµικό
λειτουργεί σωστά. Ένας καλύτερος ορισµός θα ήταν ότι ο έλεγχος του λογισµικού είναι η
διαδικασία για την εύρεση των περισσότερων σφαλµάτων στο λογισµικό. Αν και αυτές οι δυο
έννοιες φαίνεται να µην διαφέρουν, παρόλαυτα, υπάρχει µια ουσιώδης διαφορά.
Με τον πρώτο ορισµό ο έλεγχος του λογισµικού οδηγείται σε ατέρµονες προσπάθειες και
ελέγχους, αυξάνοντας έτσι το κόστος αλλά και οδηγούµενοι προς µια κατεύθυνση όπου
αποφεύγουµε να βρούµε τα σφάλµατα.Υπάρχουν κάποιες γενικές αρχές οι οποίες επηρεάζουν
την διαδικασία του ελέγχου και την κάνουν πιο αποτελεσµατική:
•
Μια υπόθεση ελέγχου (test case) πρέπει να περιέχει σαφώς το αναµενόµενο αποτέλεσµα.
Κάθε αποτέλεσµα πρέπει να εξετάζεται.
•

Test cases πρέπει να υπάρχουν τόσο για αναπάντεχες και invalid τιµές όσο και για valid.

•
Το λογισµικό πρέπει να εξετάζεται για πράγµατα που πρέπει να κάνει όσο και για
πράγµατα που δεν πρέπει να κάνει.
•

Τα test cases πρέπει να βρίσκονται αποθηκευµένα και να µπορούν να ξαναεκτελεστούν.

•
Ο σχεδιασµός της στρατηγικής ελέγχου πρέπει να γίνεται µε την υπόθεση ότι θα βρεθούν
σφάλµατα.
•
Ο αριθµός των σφαλµάτων που υπάρχουν ακόµα στο λογισµικό είναι ανάλογος του
αριθµού των σφαλµάτων που ήδη έχουν βρεθεί
Η τεχνική ανάλυσης ροής δεδοµένων µας βοηθά στο να δηµιουργήσουµε ένα σύνολο από
δεδοµένα ελέγχου βασιζόµενοι σε κάποια κριτήρια, για ένα δεδοµένο πρόγραµµα ή µονάδα
κώδικα. Στην ανάλυση ροής δεδοµένων βασικό στοιχείο είναι ο γράφος χρήσης ορισµού.
Έχοντας δηµιουργήσει τον γράφο ελέγχου ροής, δηµιουργούµε τον γράφο ορισµού-χρήσης µε το
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να συσχετίσουµε κάθε κόµβο i µε δύο σύνολα, ορισµού και χρήσης υπολογισµού, και κάθε ακµή
(i,j) µε ένα σύνολο χρήσης βεβαίωσης. Το σύνολο def(i) είναι το σύνολο των µεταβλητών για τις
οποίες ο κόµβος i περιέχει έναν καθολικό ορισµό, c-use(i) είναι το σύνολο των µεταβλητών για
τις οποίες ο κόµβος i περιέχει µια καθολική χρήση υπολογισµού και p-use(i,j) είναι το σύνολο
των µεταβλητών για τις οποίες η ακµή (i,j) περιέχει µια χρήση βεβαίωσης.
Μετά απ’ αυτό θα ορίσουµε κάποια σύνολα που θα χρειαστούµε αργότερα για την κατασκευή
των κριτηρίων ορισµού χρήσης. Έστω ότι i είναι ένας κόµβος και x µια µεταβλητή η οποία
ανήκει στο σύνολο def(i), όπως έχουµε ορίσει παραπάνω. Τότε, dcu(x,i) είναι το σύνολο όλων
των κόµβων j τέτοιων ώστε η x ν’ ανήκει στο σύνολο χρήσεων υπολογισµού c-use(j) και για την
οποία υπάρχει µονοπάτι καθαρό από ορισµούς µε αναφορά στην µεταβλητή x από το i στο j.
Επίσης dpu(x,i) είναι το σύνολο των ακµών (j,k) τέτοιο ώστε η x ν’ ανήκει στο σύνολο των
χρήσεων βεβαίωσης p-use(j,k) και για την οποία υπάρχει µονοπάτι καθαρό από ορισµούς µε
αναφορά στην µεταβλητή x από το i στην (j,k).
Έστω επίσης ότι P είναι ένα σύνολο από ολοκληρωµένα µονοπάτια σ’ ένα γράφο ορισµούχρήσης για ένα δεδοµένο πρόγραµµα. Λέµε τότε ότι ένας κόµβος i ανήκει στο P αν το P περιέχει
ένα µονοπάτι (n1,…,nm) τέτοιο ώστε για i=nj για κάποιο j, 1≤j≤m. Οµοίως, µια ακµή (i1,i2)
περιέχεται στο P αν το P περιέχει ένα µονοπάτι (n1,…,nm) τέτοιο ώστε i1=nj και i2=nj+1 για
κάποιο j, 1≤j≤m-1. Ένα µονοπάτι (i1,…,ik) περιέχεται στο P αν το P περιέχει ένα µονοπάτι
(n1,…,nm) και i1=nj, i2=nj+1 ,..., ik=nj+k-1 για κάποιο j, 1≤j≤m-k+1. Επιπλέον λέµε ότι ένα σύνολο
P εκτελείται όταν κάθε µονοπάτι που περιέχεται στο P διασχίζεται κατά την εκτέλεση του
προγράµµατος µ’ ένα σύνολο από δεδοµένα ελέγχου.
Έστω ότι G είναι ο γράφος ορισµού-χρήσης, και P ένα σύνολο από ολοκληρωµένα µονοπάτια
του G. Τότε:
•
•
•

•

•

Το Pικανοποιεί το all-nodesκριτήριο αν κάθε κόµβος του Gπεριέχεται στο P.
Το Pικανοποιεί το all-edges κριτήριο αν κάθε ακµή του G περιέχεται στο P.
Το Pικανοποιεί το all-defsκριτήριο αν για κάθε κόµβο iτου G και κάθε x που ανήκει στο
def(i), το Pπεριέχει ένα µονοπάτι που είναι καθαρό από ορισµούς µε αναφορά στην x
από το i σε κάποια στοιχεία του dcu(i,x) ή του dpu(i,x).
Το Pικανοποιεί το all-p-usesκριτήριο αν για κάθε κόµβο iτου G και κάθε x που ανήκει
στο def(i), το Pπεριέχει ένα µονοπάτι που είναι καθαρό από ορισµούς µε αναφορά στην
x από το i σε όλα τα στοιχεία του dpu(i,x).
Το Pικανοποιεί το all-c-uses/some-p-usesκριτήριο αν για κάθε κόµβο i και κάθε x που
ανήκει στο def(i), το P περιέχει κάποια µονοπάτια καθαρά από ορισµούς µε αναφορά
στην x από το iσε κάθε κόµβο του dcu(x,i). Αν το dcu(x,i) είναι άδειο τότε το Pπρέπει
να περιέχει ένα καθαρό από ορισµούς µονοπάτι µε αναφορά στην xαπό το i σε κάποια
ακµή που περιέχεται στο dpu(x,i). Αυτό το κριτήριο απαιτεί ότι κάθε χρήση
υπολογισµού της µεταβλητής χ που ορίζεται στο κόµβο iπρέπει να περιέχεται σε κάποιο
µονοπάτι του P. Αν δεν υπάρχει τέτοια χρήση υπολογισµού, τότε κάποια χρήση
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•

•

•

•

βεβαίωσης του ορισµού της x στον i πρέπει να περιέχεται. Ως εκ τούτου για να
ικανοποιηθεί αυτό το κριτήριο, κάθε ορισµός ο οποίος δεν χρησιµοποιείται πρέπει να
έχει κάποια χρήση που να περιέχεται στα µονοπάτια του P, µε την έµφαση να δίνεται
στις χρήσεις υπολογισµού.
Το Pικανοποιεί το κριτήριο all-p-uses/some-c-usesαν για κάθε κόµβο iκαι κάθε x που
ανήκει στο def(i), το P περιέχει ένα καθαρό από ορισµούς µονοπάτι µε αναφορά στην
xαπό το iσε όλα τα στοιχεία του dpu(x,i). Αν το dpu(x,i) είναι άδειο, τότε το Pπρέπει να
περιέχει ένα καθαρό από ορισµούς µονοπάτι µε αναφορά στην x από το i σε κάποιο
κόµβο στο dcu(x,i). Όπως στην περίπτωση του all-c-uses/some-p-uses, αυτό το κριτήριο
απαιτεί κάθε ορισµός που χρησιµοποείται να έχει κάποια χρήση σε κάποιο µονοπάτι στο
P.. Σ’ αυτή τη περίπτωση, ωστόσο, η έµφαση δίδεται στις χρήσει βεβαίωσης.
Το Pικανοποιεί το al-usesκριτήριο αν για κάθε κόµβο iκαι κάθε x που ανήκει στο def(i),
το Pπεριέχει ένα καθαρό από ορισµούς µονοπάτι µε αναφορά στην x από το i σε όλα τα
στοιχεία του dcu(x,i) και όλα τα στοιχεία του dpu(x,i).
Ένα µονοπάτι (n1,…,nk) είναι ελεύθερο από επαναλήψεις (loop-free) αν και µόνο αν
ni≠njγια i≠j. Το Pικανοποιεί το all-du-pathsκριτήριο αν και µόνο αν για κάθε κόµβο i και
κάθε xπου ανήκει στο def(i), το Pπεριέχει κάθε ελεύθερο από επαναλήψεις και καθαρό
από ορισµούς µε αναφορά στην x µονοπάτι από το i πρός όλα τα στοιχεία του dpu(x,i)
και όλα τα στοιχεία του dcu(x,i). Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα ολοκληρωµένα µονοπάτια
που περιέχονται στο P δεν είναι ανάγκη να είναι ελεύθερα από επαναλήψεις.
Το Pικανοποιεί το all-pathsκριτήριο αν το Pπεριέχει κάθε ολοκληρωµένο µονοπάτι του
G. Πρέπει να σηµειωθεί ότι εξαιτίας των επαναλήψεων πολλοί γράφοι έχουν σχεδόν
άπειρα ολοκληρωµένα µονοπάτια.

Τα κριτήρια all-nodes(κάλυψη εντολών) και all-edges (κάλυψη διακλαδώσεων)
χρησιµοποιούνται συχνά στον έλεγχο του λογισµικού παρά το γεγονός ότι είναι πολύ ασθενή
κριτήρια. Η έρευνα για ισχυρότερα κριτήρια που κάνουν χρήση των πληροφοριών για την ροή
των δεδοµένων οδήγησε πρώτα στο κριτήριο all-defs. Ο λόγος ήταν ότι κάθε ορισµός σ’ένα
πρόγραµµα περιέχεται από τον προγραµµατιστή επειδή θα χρησιµοποιηθεί αργότερα κάπου και ,
ως εκ τούτου, ένα καλά ελεγµένο πρόγραµµα θα πρέπει να ελέγξει όλους τους ορισµούς.
Ωστόσο, το all-defs απορρίφθηκε ως µη επαρκές κριτήριο επειδή δεν περιέχει το all-edges. Τα
σφάλµατα µπορούν να χωριστούν σε σφάλµατα πεδίου, όπου ένα λανθασµένο µονοπάτι
επιλέγεται εξαιτίας σφάλµατος στη ροή ελέγχου, και σφάλµατα υπολογισµού, τα οποία
συµβαίνουν όταν ένα σωστό µονοπάτι έχει επιλεγεί αλλά µια εντολή ανάθεσης περιέχει ένα
λάθος υπολογισµό. Το all-defs µπορεί να εντοπίσει σφάλµατα υπολογισµού αλλά όχι
απαραίτητα σφάλµατα πεδίου, ενώ το all-edges µπορεί να εντοπίσει σφάλµατα πεδίου αλλά όχι
απαραίτητα σφάλµατα υπολογισµού. Ψάχνοντας για κριτήρια που µπορούν να εντοπίσουν και τα
δύο είδη σφαλµάτων, έγινε ο διαχωρισµός των χρήσεων των µεταβλητών σε χρήσεις βεβαίωσης
και χρήσεις υπολογισµού. Toall-p-uses είναι το πρώτο κριτήριο στην ανάλυση ροής δεδοµένων
το οποίο περιέχει το all-edges,αλλά αυτό πρωτίστως ανιχνεύει τα σφάλµατα πεδίου. Είναι
ισχυρότερο από το all-edges επειδή απαιτεί ένα µονοπάτι από κάθε ορισµό µιας µεταβλητής σε

6

κάθε δυνατή χρήση βεβαίωσης αυτής τη µεταβλητής, ενώ το all-edges απλά απαιτεί ότι υπάρχει
κάποιο µονοπάτι που περιέχει τη χρήση βεβαίωσης.
Στην εφαρµογή που έχουµε δηµιουργήσει οι βασικές µας κλάσεις που αντιπροσωπεύουν τις
οντότητες που εµπεριέχονται στην ανάλυση ροής δεδοµένων είναι οι: Graph.java, Node.java,
Edge.java και dataFlowAnalyzer.java. Η Graph.java αντιπροσωπεύει τον γράφο ορισµού χρήσης
του προγράµµατος ή της µονάδας κώδικα. Η Node.java αντιπροσωπεύει έναν κόµβο του γράφου
ορισµού χρήσης. Σ’αυτή τη κλάση υπάρχουν µεταβλητές που αντιπροσωπεύουν το σύνολο των
µεταβλητών που ορίζονται σ’αυτόν τον κόµβο καθώς και το σύνολο των µεταβλητών που
γίνεται χρήση υπολογισµού σ’αυτόν τον κόµβο. Η Edge.java αντιπροσωπεύει µια ακµή του
γράφου ορισµού χρήσης. Σ’αυτή τη κλάση υπάρχουν µεταβλητές που αντιπροσωπεύουν το
σύνολο των µεταβλητών που γίνεται χρήση βεβαίωσης σ’αυτή την ακµή. Η
dataFlowAnalyzer.java είναι η κλάση που περιέχει τις µεθόδους µε τις οποίες βρίσκονται τα
µονοπάτια ανάλογα µε το κριτήριο το οποίο επιλέγουµε.Για την εύρεση των µονοπατιών έχει
γίνει χρήση του αλγορίθµου Depth-FirstSearch. Ο DFS δουλεύει αρχίζοντας από έναν κόµβο,
ελέγχωντας τους γειτονικούς και να συνεχίζει στον πρώτο κόµβο που βρίσκει στους γειτονικούς,
ελέγχοντας άν αυτός είναι ο προορισµός µας και αν όχι να συνεχίζει να ελέγχει περισσότερους
κόµβους. Η επιλογή για την αναπαράσταση του γράφου έχει γίνει σε µια δοµή XML. Η επιλογή
που έγινε είναι να χρησιµοποιηθεί ως διεπαφή αρχεία XML, γιατί:

•
•
•

Είναι διαδεδοµένο format αρχείων
Υπάρχουν έτοιµες βιβλιοθήκες σε Javaγια την επεξεργασία XMLαρχείων
Λόγω των παραπάνω είναι ευκολότερη η πιθανή διασύνδεση της εφαρµογής µας µε
άλλες εφαρµογές

Επιπλέον έχει δηµιουργηθεί και ένα γραφικό περιβάλλον µε το οποίο ο χρήστης επιλέγει το
αρχείο XML που αντιστοιχεί στο πρόγραµµα προς εξέταση και µετά επιλέγει το κριτήριο µε
το οποίο θέλει να παραχθούν τα µονοπάτια. Τα αποτελέσµατα εµφανίζονται στην οθόνη σε
µια περιοχή κειµένου.
Τέλος αναλύσαµε δύο προγράµµατα µε την τεχνική ανάλυσης ροής δεδοµένων. Στα
προγράµµατα αυτά δηµιουργήσαµε το αρχείο XML που αναπαριστά το γράφο χρήσης
ορισµού, φορτώσαµε το αρχείο στην εφαρµογή µας και αναζητήσαµε τα σύνολα των
µονοπατιών που εκπληρούν το κριτήριο επιλογής µας.
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SUMMARY
“Implementation of a data flow analyzer for Java Programs”

In this thesis we implemented and analyzed a data flow analyzer for Java programs. The data
flow analysis is a technique for testing software. The ideas and techniques of software testing
have become essential for all software engineers . A software engineer practicing these
techniques many times in his career. We will refer here to some basic principles of software
testing .
Software is a key component in many systems found in our daily life. The software determines
the behavior of network routers , financial networks , the web , etc. Many consumers and users
of these applications believe that their systems will work all fine. Although many factors can
contribute to the proper functioning of the software , such as proper design , software testing is
the basic method of evaluation of the software industry . Many techniques have been proposed.
The methods and techniques of software testing have been proposed since the 1970s and
especially the 1980s from the pioneering software testing Barry Boehm who entered the spiral
model for software testing and studied the economic impact of software testing . During the
1990s , the control software was a key process in the development of software companies
currently engaged in software development spend 40 % of development costs in software test
and error correction.
The economic impact of software testing is very important and therefore have fascinated many,
including governments , research institutes, universities and companies.
If software control is insufficient and there is an error in requirements not found up to operate the
software then the cost of correction is enormous. The costs can be even larger if the error is
found running the software on client and must be taken back. This means that the life cycle of an
error should be as far back as possible and for that software testing should be done from the
beginning of development.
Therefore, the reliability of a system based on the very effective control of software .Software
testing of course can not find all the errors and does not directly improve the quality of software ,
but can do so indirectly , by finding weaknesses in the system and concentrate attention on these
systems . Because software testing can not find all the bugs and exhaustive testing can lead to
economic losses , software testing should be done in a well organized strategy and plan based on
the criterion of the maximum number of errors allowed in the system.
Many techniques have been proposed for the control of software . According to Beizer in his
book Software Testing Techniques, what should a tester is to find a suitable graph and cover him
. Due to the discernment of Beizer, we can find many similarities to various techniques of control
software.
But it seems that the graphics are not the only ones that characterize the technical control
software but further abstract models. Fortunately these models are few and they are : graphs ,
logical expressions , characterization of the input field and syntactic descriptions .
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The control software is considered by many to be the process which shows that the software
works correctly. A better definition would be that software testing is the process for finding
several errors in the software. While these two concepts appear to vary the case, however , there
is a substantial difference .
With the first definition of the control software driven in endless efforts and controls , thus
increasing the cost and driven in a direction where to find avoid errors . There are some general
principles that affect the audit process and make it more effective :
• A control case (test case) must contain clearly the expected result . Every effect must be
considered.
• Test cases must be both unexpected and invalid prices and for valid.
• The software must be tested for things to do and for things not to do.
• The test cases must be stored and can be retaken .
• The design of the control strategy should be done with the assumption that errors are found .
• The number of errors that still exist in software is proportional to the number of errors already
found
The technique of data flow analysis helps us to create a set of test data based on some criteria ,
for a given program or code module . In data flow analysis is a key element in the graph use
default. Having created the control flow graph , we create the graph definition - use to associate
with each node i with two sets, definition and usage calculation , and each edge (i, j) with a set of
user certificate. The total def (i) is the set of variables for which node i contains a universal
definition , c-use (i) is the set of variables for which node i contains a universal use calculation
and p-use (i , j) is the set of variables for which the edge (i, j) contains a certificate use .
After that we will define some sets that we will need later to build the definition criteria of use.
Assume that i is a node x and a variable which belongs to the set def (i), as we have defined
above. Then , dcu (x, i) is the set of all nodes j such that x n ' is of all -purpose calculation c-use
(j) and for which a path clear of definitions with reference to the variable x to i j. Also dpu (x, i)
is the set of edges (j, k) such that n x ' belongs to all uses acknowledgment p-use (j, k) and for
which a path clear of definitions with reference to the variable x i in the (j, k).
Suppose that P is a set of integrated paths in a graph definition - use for a given program . Then
we say that a node i belongs to P if P contains a path (n1, ..., nm) such that for i = nj for some j, 1
≤ j ≤ m. Similarly, an edge (i1, i2) is contained in P if P contains a path (n1, ..., nm) such that i1
= nj and i2 = nj +1 for some j, 1 ≤ j ≤ m-1. A path (i1, ..., ik) is contained in P if P contains a path
(n1, ..., nm) and i1 = nj, i2 = nj +1, ..., ik = nj + k-1 for some j , 1 ≤ j ≤ m-k +1. Moreover we say
that a set P is executed when each path is contained in P is traversed during the execution of the
program with a set of monitoring data.
Suppose G is the graph definition - use , and P be a set of integrated paths of G. Then:
• P satisfies the all-nodes criterion if every node of G contained in P.
• P satisfies the all-edges criterion if every edge of G is contained in P.
• P satisfies the all-defs criterion if for every node i of G and every x belonging to def (i), the P
contains a path is clear of definitions with reference to x by i in some elements of dcu ( i, x) or
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dpu (i, x).
• P satisfies the all-p-uses criterion if for every node i of G and every x belonging to def (i), the P
contains a path is clear of definitions with reference to x from i to all items of dpu (i, x).
• P satisfies all-c-uses/some-p-uses criterion if for every node i and every x belonging to def (i),
the P contains some paths clear of definitions with reference to x by i in each node in dcu (x, i).
If dcu (x, i) is empty then P must contain a clear definition of the reference path of the x i in an
edge contained in dpu (x, i). This criterion requires that any use of the calculation of the variable
x defined in node i must be contained in some path of P. If no such use calculation , then use a
certificate from the definition of x in i must be contained . Therefore to meet this criterion, any
definition that is not used should have some use containing the paths of P, the emphasis must be
on the use of estimates .
• P meets the criterion if all-p-uses/some-c-uses for each node i and each x owned def (i), the P
comprising a clear definition of the reference path with x i from all elements of dpu (x, i). If dpu
(x, i) is empty , then P must contain a clear definition of the reference path of the x i to any node
in dcu (x, i). As in the case of all-c-uses/some-p-uses, this criterion requires any definition used
have some use in a path in P.. In this case, however , the emphasis is on the use of certificates.
• P satisfies the al-uses criterion if each and every node i x owned def (i), the P comprising a
clear definition of the reference path with x i from all elements of dcu (x, i ) and all elements of
dpu (x, i).
• A path (n1, ..., nk) is free from repetition (loop-free) if and only if ni ≠ nj for i ≠ j. P satisfies
the all-du-paths criterion if and only if for each node i and each x owned def (i), each containing
a P -free repetition of definitions and net with reference to a path from x i to all elements of dpu
(x, i) and all elements of dcu (x, i). It should be noted that the completed paths contained in P
need not be free of repetitions.
• P satisfies the all-paths criterion if P contains each complete path of G. It should be noted that
due to many iterations graphs have nearly complete infinite paths.
The criteria all-nodes ( statement coverage ) and all-edges ( branch coverage ) are often used in
software testing although it is very weak criteria. Research on stronger criteria that make use of
information on the flow of data has led to the first criterion all-defs. The reason was that every
definition is contained in a program of the programmer will be used later because somewhere
and , therefore , a well- tested program should check all the definitions . However, the all-defs
rejected because it is not sufficient because it does not contain the all-edges. The errors can be
divided into field errors where an incorrect path is chosen because of an error in the flow control
, and calculation errors , which occur when a correct path is selected but an assignment statement
contains an error calculation. The all-defs can identify calculation errors but not necessarily
errors field, while the all-edges can detect errors field but not necessarily calculation errors .
Searching for criteria that can detect both types of faults , was the separation of the uses of
variables to use the certificate and uses calculation. To all-p-uses is the first criterion to the data
flow , which contains the all-edges, but it primarily detects errors field . Is stronger than alledges because it requires a path from every definition of a variable in every possible use
attestation for the variable , while the all-edges simply requires that there is a path that contains
the use of certificates.
In the application we have created our basic classes that represent the entities contained in data
flow analysis are : Graph.java, Node.java, Edge.java and dataFlowAnalyzer.java. The Graph.java
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represents the graph definition using the program or unit code. The Node.java represents a node
of the graph definition of use. In this class there are variables that represent all the variables
defined in this node and all the variables that are used in this calculation node. The Edge.java
represents an edge of the graph definition of use. In this class there are variables that represent all
the variables that are used in this certificate acne. The dataFlowAnalyzer.java is the class that
contains the methods that are the paths according to the criterion epilegoume.Gia finding paths
has been used algorithm Depth-First Search. The DFS works starting from a node elenchontas
neighboring and continue to the first nodes in the adjacent , checking if this is our destiny and if
not still controls more nodes . The choice for the representation of the graph has become a
structure XML. The option chosen is to be used as an interface files XML, because:
• It is common file format
• Are there any ready libraries in Java to process XML files
• Due to the above is the easiest possible interconnection of our application with other
applications
He has also created a GUI in which the user selects the XML file for the program to be tested
and then select the criterion by which we want to generate the paths. The results are displayed on
the screen in a text area .
Finally we analyzed two programs under data flow analysis technique . These programs have
created the XML file that represents the graph using default loaded file to our application and
look for the sets of paths that fulfill the criterion choice.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η παρούσα πτυχιακή εργασία ολοκληρώνει τον κύκλο σπουδών µου στο µεταπτυχιακό
πρόγραµµα «Πληροφοριακά Συστήµατα» του Τµήµατος Πληροφορικής του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η εργασία αυτή πραγµατεύεται την υλοποίηση ενός αναλυτή ροής
δεδοµένων για Javaπρογράµµατα.
Οι ιδέες και οι τεχνικές του ελέγχου λογισµικού έχουν γίνει βασικές για όλους τους µηχανικούς
λογισµικού. Ένας µηχανικός λογισµικού εξασκεί αυτές τις τεχνικές πολλές φορές στη καριέρα
του.Το λογισµικό είναι ένα βασικό συστατικό σε πολλά συστήµατα που βρίσκονται στη
καθηµερινή µας ζωή. Το λογισµικό καθορίζει τη συµπεριφορά δικτυακών δροµολογητών,
χρηµατοοικονοµικών δικτύων, του Ιστού, τηλεφωνικών κέντρων, κρίµων υποδοµών και άλλων
πολλών εφαρµογών.Οι οικονοµικές επιπτώσεις του ελέγχου λογισµικού έιναι πολύ σηµαντικές
και γι’αυτό έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλών, συµπεριλαµβανοµένων κυβερνήσεων,
ερευνητικών ινστιτούτων, πανεπιστηµίων και εταιρειών. Στο κεφάλαιο 1 αναφερόµαστε στις
τεχνικές ελέγχου λογισµικού
Στο κεφάλαιο 2 αναλύουµε την τεχνική data-flow. Συζητάµε στην αρχή για το διαχωρισµό ενός
προγράµµατος ή µιας µονάδας ενός προγράµµατος σε βασικές ενότητες και βλέπουµε πώς
κατσκευάζουµε το γράφο ελέγχου ροής ενός προγράµµατος (ControlFlowGraph -CFG).
Αργότερα δίνουµε τον ορισµό για τα definitionsκαι use µιας µεταβλητής και βλέπουµε πως
κατασκευάζεται ο γράφος ροής δεδοµένων (DataFlowGraph –DFG). Αναλύουµε τα κριτήρια για
την επιλογή των µονοπατιών ροής δεδοµένων και ύστερα παρουσιάζουµε τη στρατηγική που
ακολουθήθηκε στην εργασία για την επιλογή των µονοπατιών βασισµένοι στα κριτήρια που
έχουν αναλυθεί παραπάνω.
Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζουµε την εφαρµογή που δηµιουργήθηκε για να κάνουµε ανάλυση
ροής δεδοµένων µε βάση τα κριτήρια που επιλέγουµε. Παρουσιάζουµε επίσης τις βασικές
οντότητες του προγράµµατος καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η εισαγωγή των
προγραµµάτων πρρος ανάλυση.
Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζουµε τ’αποτελέσµατα που έχουµε πάρει χρησιµοποιώντας την
εφαρµογή του αναλυτή ροής δεδοµένων. Παρουσιάζουµε αρχικά το πρόγραµµα που είναι προς
εξέταση, το γράφο χρήσης ορισµού του καθώς και το αρχείο XMLπου φορτώθηκε στον αναλυτή
ροής δεδοµένων. Ύστερα παρουσιάζουµε τα µονοπάτια στο γράφο που προέκυψαν απ’ τον
αναλυτή ροής δεδοµένων ανάλογα µε το κριτήριο που έχουµε επιλέξει. Τα παραπάνω έχουν
γίνει για µια σειρά προγραµµάτων
Ωστόσο πριν τη παρουσίαση των αποτελεσµάτων θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους µε στήριξαν
και µε βοήθησαν αυτά τα χρόνια.
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1. Softwaretesting
1.1 Γενικά
Οι ιδέες και οι τεχνικές του ελέγχου λογισµικού έχουν γίνει βασικές για όλους τους µηχανικούς
λογισµικού. Ένας µηχανικός λογισµικού εξασκεί αυτές τις τεχνικές πολλές φορές στη καριέρα
του. Θα αναφερθούµε εδώ σε κάποιες βασικές αρχές του ελέγχου λογισµικού.
Το λογισµικό είναι ένα βασικό συστατικό σε πολλά συστήµατα που βρίσκονται στη καθηµερινή
µας ζωή. Το λογισµικό καθορίζει τη συµπεριφορά δικτυακών δροµολογητών,
χρηµατοοικονοµικών δικτύων, του Ιστού, τηλεφωνικών κέντρων, κρίµων υποδοµών και άλλων
πολλών εφαρµογών. Το λογισµικό είναι βασικό συστατικό ενσωµατωµένων συστηµάτων που
ελέγχουν διάφορες εφαρµογές όπως αεροπλάνα, διαστηµόπλοια, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
αλλά και MP3 players, τηλεοράσεις, αυτοκίνητα και κινητά τηλέφωνα. Πολλοί καταναλωτές και
χρήστες αυτών των εφαρµογών πιστεύουν ότι τα συστήµατα τους θα δουλεύουν συνεχώς µια
χαρά. Αν και πολλόι παράγοντες µπορούν να συµβάλλουν στη σωστή λειτουργία του
λογισµικού, όπως η σωστή σχεδίαση, ο έλεγχος του λογισµικού είναι η βασική µέθοδος
αξιολόγησης του λογισµικού στη βιοµηχανία. Πολλές τεχνικές έχουν προταθεί.
Οι µέθοδοι και τεχνικές του ελέγχου λογισµικού έχουν προταθεί απο τη δεκαετία του 1970 και
κυρίως τη δεκαετία του 1980 απ’ το πρωτοπόρο του ελέγχου λογισµικού Barry Boehm ο οποίος
εισήγαγε το σπειροειδές µοντέλο για τον έλεγχο του λογισµικού και µελέτησε τις οικονοµικές
επιπτώσεις του ελέγχου λογισµικού. Κατά τη δεκαετία του 1990, ο έλεγχος λογισµικού έγινε µια
βασική διαδικασία στην ανάπτυξη του λογισµικού και σήµερα οι εταιρείες που ασχολούνται µε
την ανάπτυξη λογισµικού ξοδεύουν 40% των εξόδων ανάπτυξης σε έλεγχο λογισµικού και
διόρθωση σφαλµάτων.
Οι οικονοµικές επιπτώσεις του ελέγχου λογισµικού έιναι πολύ σηµαντικές και γι’αυτό έχουν
κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλών, συµπεριλαµβανοµένων κυβερνήσεων, ερευνητικών
ινστιτούτων, πανεπιστηµίων και εταιρειών.
Αν ο έλεγχος λογισµικού είναι ανεπαρκής και υπάρχει σφάλµα στις απαιτήσεις που δεν βρεθέι
µέχρι να λειτουργήσει το λογισµικό τότε το κόστος διόρθωσης είναι τεράστιο. Το κόστος
µπορεί να γίνει ακόµα πιο µεγάλο αν το σφάλµα βρεθεί σε λειτουργία του λογισµικού σε πελάτη
και πρέπει να παρθεί πίσω. Αυτό σηµαίνει ότι ο κύκλος ζωής ενός σφάλµατος πρέπει να είναι
όσο δυνατόν πιο πίσω και γι’ αυτό ο έλεγχος του λογισµικού πρέπει να γίνεται απ’ την αρχή της
ανάπτυξης.
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Ως εκ τούτου η αξιοπιστία ενός συστήµατος βασίζεται πολύ στον αποτελεσµατικό έλεγχο του
λογσµικού. Ο έλεγχος του λογισµικού βέβαια δεν µπορεί αν βρεί όλα τα σφάλµατα και δεν
βελτιώνει άµεσα την ποιότητα του λογισµικού αλλά µπορεί να το κάνει έµµεσα, µε το να βρίσκει
αδυναµίες του συτήµατος και να συγκεντρώνεται η προσοχή σε αυτά τα συστήµατα. Επειδή ο
έλεγχος του λογισµικού δεν µπορεί να βρεί όλα τα σφάλµατα και ο εξωνυχιστικός έλεγχος
µπορεί να οδηγήσει σε οικονοµικές απώλεις, ο έλεγχος του λογισµικού πρέπει να γινεται µε µια
σωστά οργανώµενη στρατηγική και πλάνο βασιζόµενη στο κριτήριο του µέγιστου αριθµού
σφαλµάτων που επιτρέπονται στο σύστηµα.
Πολλές τεχνικές έχουν προταθεί για τον έλεγχο του λογισµικού. Σύµφωνα µε τον Beizer στο
βιβλίο του Software Testing Techniques, αυτό που πρέπει να κάνει ένας tester είναι να βρεί έναν
κατάλληλο γράφο και να τον καλύψει. Εξαιτίας της οξυδέρκειας του Beizer, µπορούµε να
βρούµε πολλές οµοιότητες σε διάφορες τεχνικές του ελέγχου λογισµικού.
Φαίνεται όµως ότι οι γράφοι δεν έιναι οι µόνοι που χαρακτηρίζουν τις τεχνικές ελέγχου
λογισµικού αλλά απαιτούνται και άλλα αφηρηµένα µοντέλα. Ευτυχώς τα µοντέλα αυτά είναι
λίγα και είναι τα: γράφοι, λογικές εκφράσεις, χαρακτηρισµόι του πεδίου εισαγωγής και
συντακτικές περιγραφές.

1.2 Γενικές αρχές του ελέγχου λογισμικού
Ο έλεγχος λογισµικού θεωρείται από πολλούς ώς η διαδικασία η οποία δείχνει ότι το λογισµικό
λειτουργεί σωστά. Ένας καλύτερος ορισµός θα ήταν ότι ο έλεγχος του λογισµικού είναι η
διαδικασία για την εύρεση των περισσότερων σφαλµάτων στο λογισµικό. Αν και αυτές οι δυο
έννοιες φαίνεται να µην διαφέρουν, παρόλαυτα, υπάρχει µια ουσιώδης διαφορά.
Με τον πρώτο ορισµό ο έλεγχος του λογισµικού οδηγείται σε ατέρµονες προσπάθειες και
ελέγχους, αυξάνοντας έτσι το κόστος αλλά και οδηγούµενοι προς µια κατεύθυνση όπου
αποφεύγουµε να βρούµε τα σφάλµατα.
Υπάρχουν κάποιες γενικές αρχές οι οποίες επηρεάζουν την διαδικασία του ελέγχου και την
κάνουν πιο αποτελεσµατική:
•
Μια υπόθεση ελέγχου (test case) πρέπει να περιέχει σαφώς το αναµενόµενο αποτέλεσµα.
Κάθε αποτέλεσµα πρέπει να εξετάζεται.
•

Test cases πρέπει να υπάρχουν τόσο για αναπάντεχες και invalid τιµές όσο και για valid.

•
Το λογισµικό πρέπει να εξετάζεται για πράγµατα που πρέπει να κάνει όσο και για
πράγµατα που δεν πρέπει να κάνει.
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•

Τα test cases πρέπει να βρίσκονται αποθηκευµένα και να µπορούν να ξαναεκτελεστούν.

•
Ο σχεδιασµός της στρατηγικής ελέγχου πρέπει να γίνεται µε την υπόθεση ότι θα βρεθούν
σφάλµατα.
•
Ο αριθµός των σφαλµάτων που υπάρχουν ακόµα στο λογισµικό είναι ανάλογος του
αριθµού των σφαλµάτων που ήδη έχουν βρεθεί.

1.2.1 Δυναμικός έλεγχος λογισμικού
Ο δυναµικός έλεγχος του λογισµικού είναι ο πιο γνωστός τρόπος ελέγχου του λογισµικού. Τόσο
ώστε να θεωρείται ότι ο έλεγχος του λογισµικού είναι µόνο ο δυναµικός έλεγχος. Υπάρχουν δύο
βασικές κατηγορίες δυναµικού ελέγχου:
Το black-box testing και το white-box testing. Η διαφορά αυτών των δύο τεχνικών βρίσκεται
στο που επικεντρώνεται ο καθένας και ποιό είναι το εύρος του.
Στο black-box testing δεν µας ενδιαφέρει η εσωτερική οργάνωση και ο τρόπος µε τον οποίο έχει
προγραµµατιστεί το σύστηµα ή η µονάδα που ελέγχεται, αλλά το θεωρούµε ως µαύρο κουτί,
εξού και το όνοµα της τεχνικής. Αυτό που κάνουµε έιναι να τροφοδοτούµε το σύστηµα µε
δεδοµένα εισόδου και να λαµβάνουµε τ’αποτελέσµατα. Τα αποτελέσµατα κρίνονται ως προς την
ορθότητα τους µε βάση τις προδιαγραφές του συστήµατος. Με αυτό το τρόπο λοιπόν εξετάζουµε
αν το σύστηµα πληροί τις προδιαγραφές µε τις οποίες έχει σχεδιαστεί. Ένας κίνδυνος σε αυτή τη
τεχνική ελέγχου είναι να τροφδοτούµε το σύστηµα µε πάρα πολλές τιµές και να αυξηθεί
υπερβολικά ο αριθµός των test cases χωρίς απαραίτητα να βρίσκονται πιθανά σφάλµατα που
υπάρχουν. Γι’ αυτό ο έλεγχος του λογισµικού πρέπει να γίνεται προσεκτικά, ώστε να υπάρχει
ένας αποδεκτός αριθµός test cases και να καλύπτουν όσο γίνεται µεγαλύτερο εύρος τιµών.
Στο white-box testing η εσωτερική οργάνωση του λογισµικού θεωρείται γνωστή και αναλόγως
σχεδιάζονται τα test cases. Εδώ ο κύριος σκοπός του ελέγχου αυτού είναι να ο έλεγχος κάλυψης
(coverage testing). Προσπαθούµε να σχεδιάσουµε test cases ώστε να καλύψουµε κάθε πιθανό
statement του λογισµικού ή κάθε πιθανή λογική διακλάδωση. Ακόµα και αυτή η τεχνική
υποφέρει απ’ το ότι µπορεί να υπάρχει εξαντλητικός έλεγχος όλων των µονοπατιών του
λογισµικού, αυξάνοντας έτσι το κόστος του ελέγχου.
Υπάρχει και µιά άλλη µέθοδος η οποία είναι συνδυασµός των δυο παραπάνω και αποκαλείται
grey-box testing που είναι ουσιαστικά black-box testing µε µερική γνώση κάποιων µερών του
λογισµικού. Σκοπός αυτής της γνώσης των µερών του λογισµικού είναι ο καλύτερος
συνδυασµός των test-cases.

1.2.2 Στατικός έλεγχος
Ο στατικός έλεγχος είναι η οπτική επιθεώρηση (inspection) και το review του κώδικα. Με αυτή
τη µέθοδο, ο κώδικας δεν µπαίνει σε χρήση αλλά επιθεωρείται οπτικά, δηλαδή διαβάζεται.
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Θεωρείται µια αρκετά καλή πρακτική µε βάση την αποτελεσµατικότητα που έχει στο κόστος και
την εύρεση πιθανών σφαλµάτων και γι’ αυτό συνίσταται.
Ο πιο διαδεδοµένος τρόπος στατικού ελέγχου είναι το code review. Σ’ αυτό ο κώδικας
επιθεωρείται από έναν αριθµό ατόµων που συχνά είναι τρεις µε πέντε. Η ιδανική οµάδα του
review απαρτίζεται από αυτόν που έχει γράψει το κώδικα, έναν υπεύθυνο για το review, άλλον
έναν developer και έναν tester. Ο υπέυθυνος του review κανονίζει τα διαδικαστικά θέµατα και
φροντίζει να καταγράφει τα πιθανά σφάλµατα που βρίσκονται. Τα άλλα µέλη της οµάδας
ασχολούνται αποκλειστικά µε το review του κώδικα. Ο κώδικας θα πρέπει να είναι διαθέσιµος
νωρίτερα σε κάθε ένα απ’τα µέλη της οµάδας.
Ο κώδικας επιθεωρείται και για να βρεθούν προγραµµατιστικά λάθη, καθώς και να εξεταστεί η
δοµή και οι αλγοριθµικές αποφάσεις καθώς εκεί βρίσκονται πολλά σφάλµατα που δεν µπορούν
να εντοπιστούν κατά το δυναµικό έλεγχο.
Σκοπός του code review είναι να εντοπίσει σφάλµατα και πιθανούς κινδύνους αλλά όχι να τα
διορθώσει. Ένα πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι ότι πολλά σφάλµατα βρίσκονται και το
σηµείο που βρίσκονται αυτά είναι γνωστό. Γι’ αυτό το λόγο η διαδικασία επίλυσης των
σφαλµάτων επιταχύνεται και πολλά σφάλµατα βρίσκονται άµεσα.
Άλλα έγγραφα επίσης γίνονται review, όπως τα έγγραφα µε τις προδιαγραφές, τα test plans και
άλλα. Το review που γίνεται στα έγγραφα µε τις προδιαγραφές του λογισµικού πρέπει να είναι
πολύ προσεκτική, καθώς λάθη που µπορεί να υπάρχουν στα έγγραφα µε τις προδιαγραφές
µπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο και να βάλουν σε κίνδυνο όλο το έργο, ειδκά αν το λγοσιµικό
που αναπτυχθεί δεν καλύπτει τις απαιτήσεις των πελατών.

1.3 Επίπεδα ελέγχου λογισμικού
Ο έλεγχος του λογισµικού µπορεί να χωριστεί σε τέσσερα επίπεδα: unit testing, integration
testing, system testing και acceptance testing. Τα διάφορα επίπεδα του ελέγχου λογισµικού
εκτελέλουνται απο διαφορετικούς µηχανικούς και σε διαφορετικά επίπεδα της ανάπτυξης του
λογισµικού έτσι ώστε η διαδικασία του ελέγχου να µπορεί να οργανωθεί καλύτερα. Τα επίπεδα
του λογισµικού καθορίζουν ποιός ελέγχει τι και πότε. ∆οµεί τη διαδικασία του ελέγχου από
µικρά αποµονωµένα κοµµάτια σε χαµηλότερο επίπεδο µέχρι συστατικά ή υποσυστήµατα σε
υψηλότερο επίπεδο. Ένας διαχωρισµός των χαµηλότερων επιπέδων απ ‘τα υψηλότερα είναι η
θέση που έχει ο κάθε έλεγχος στο κύκλο ανάπτυξης του λογισµικού.
Το unit testing είναι το χαµηλότερο επίπεδο της διαδικασίας ελέγχου, όπου ανεξάρτητες
µονάδες του λογισµικού ελέγχονται. Η µονάδα είναι το µικρότερο ελέγξιµο κοµµάτι του
λογισµικού, που συνήθως είναι µια λειτουργία. Αυτό το επίπεδο ελέγχου συνήθως γίνεται από
τους developers σαν µέρος της διαδικασίας του test driven development. Στο unit testing
χρησιµοποείται white box µέθοδος λόγω του µεγέθους και της απλότητας της µονάδας που
ελέγχεται. Σκοπός είναι η εύρεση των περισσοτέρων σφαλµάτων, καθώς η διόρθωση τπυς σε
αυτό το επίπεδο είναι πολύ πιο εύκολη και λιγότερο κοστοβόρα απ’ ότι σε µεταγενέστερο στάδιο
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της ανάπτυξης του λογισµικού. Το unit testing αυξάνει επίσης τη αντοχή του λογισµικού σε
σφάλµατα καθώς κάθε φορά που γίνεται µια αλλαγή, τα test scripts ξανατρέχουν και
επιβεβαιώνουν ότι δεν έσπασε κάποια υπάρχουσα λειτουργία του λογισµικού. Εξαιτίας της
πληθώρας των σφαλµάτων που µπορούν να βρεθούν σ’ αυτό το επίπεδο το unit testing θεωρείται
ως το πιο σηµαντικό επίπεδο ελέγχου του λογισµικού.
Το integration testing είναι το επίπεδο εκέινο όπου οι µονάδες λογισµικού συνδέονται και
σχηµατίζουν λειτουργικές οµάδες. Η έµφαση σ’ αυτό το επίπεδο δίνεται στις διεπαφές των
µονάδων και τις αλληλεπιδράσεις των µονάδων µεταξύ τους. Σ’ αυτό το επίπεδο µπορει να
χρησιµοποιηθει black-box, white-box ή grey-box µέθοδος, ανάλογα µε τη πολυπλοκότητα της
λειτουργικής οµάδας. Το integration testing µπορεί να γίνει από developers ή από ανεξάρτητη
οµάδα testers.
Το system testing είναι το υψηλότερο επίπεδο ελέγχου του λογισµικού όπου ολόκληρο το
σύστηµα ελέγχεται. Σε embedded συστήµατα ο έλεγχος γίνεται σε κάποιο πρωτότυπο όπου
ελέγχεται η λειτουργικότητα του λογισµικού σστη πλατφόρµα για την οποία προορίζεται µε
black-box µέθοδο. Το system testing έχει ώς σκοπό την εύρεση σφαλµάτων όπου το λογισµικό
δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις µε τις οποίες έχει σχεδιαστεί. Το system testing γίνεται από
ανεξάρτητες οµάδες ελέγχου ή σε µικρά έργα από developers.
Το acceptance testing είναι το τελικό στάδιο του ελέγχου και όλο το σύστηµα υπόκειται σε
έλεγχο ώστε να εξακριβωθεί αν οι αρχικές απαιτήσεις που είχε θέσει ο πελάτης εκπληρώνονται
και το λογισµικό είναι έτοιµο για να δωθεί. Συνήθως στο acceptance testing τα σφάλµατα που
βρίσκονται είναι λίγα και όχι σηµαντικά,και κατα προτίµηση κανένα. Σε πολλές περιπτώσεις το
acceptance testing το κάνει ο ίδιος ο πελάτης.

1.4 Μέθοδοι ελέγχου
1.4.1 Black-box
Όπως έχει αναφερθεί και νωρίτερα ο έλεγχος όλων των δυνατών τιµών εισόδου οδηγεί στο να
υπάρχουν πρακτικά άπειρα test cases. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα test cases να µειωθούν σ’έναν
αριθµό που να είναι εκτελέσιµα σε λογικό χρόνο. ∆υο τεχνικές έχουν προυαθεί γι’ αυτό το λόγο:
Η τµηµατοποίηση ισοδυναµίας (equivalence partitioning) και η ανάλυση συνοριακών τιµών
(boundary-value analysis).
Στην τµηµατοποίηση ισοδυναµίας οι τιµές εισόδου χωρίζονται σε δύο ή περισσότερα τµήµατα
ανάλογα µε τη λειτουργία της µονάδας υπό έλεγχο. Οι κλάσεις τµηµατοποίησης είναι τµήµατα
τιµών εισόδου οι οποίες ανήκουν σε valid ή invalid κλάσεις ισοδυναµίας. Έτσι κάθε τιµή στο
πεδίο τιµών εισόδου µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι είτε valid τιµή είτε invalid. Για παράδειγµα αν
µια µονάδα δέχεται ώς είσοδο τίµες ηλεκτρικής τάσης στο πεδίο 0.0≤V≤5.0, τ΄τοε µπορύµε να
πούµε ότι έχουµε τις εξής κλάσεις ισοδυναµίας: τιµές valid 0.0≤V≤5.0, τιµές invalid V<0.0 και
τιµές invalid V>5.0.
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Με την ανάλυση συνοριακών τιµών τα test cases δηµιουργούνται από τις κλάσεις ισοδυναµίας.
Σ’ αυτή τη τεχνική τα test cases εξερευνούν τις συνοριακές συνθήκες των κλάσεων ισοδυναµίας.
Στο προηγούµενο παράδειγµα τα test cases θα ήταν οι τιµές 0.0, -0.0001, 5.0, 5.0001. Με αυτά
τα test cases µπορούν να βρεθούν σφάλµατα σύγκρισης. Σε πολλές περιπτώσεις θα ήταν
χρήσιµο να αναλύσουµε τα όρια των εξόδων και να δηµιουργήσουµε test που θα τα ξεπερνούν.
Στην πράξη η ανάλυση συνοριακών τιµών µπορεί αν είναι µια προκλητική διαδικασία εξαιτίας
της δηµιουργικότητας που απαιτεί αλλά και της ειδίκευσης στο συγκεκριµένο πρόβληµα.
Πέραν αυτών των τεχνικών µπορεί να υιοθετηθεί και µια τεχνική µαντέµατος σφαλµάτων όπου
δοκιµάζονται τιµές εκτός των κλάσεων ισοδυναµίας, όπως invalid τύποι δεδοµένων, κενές τιµές
ή τίµες οι οποίες είναι πιθανό να προκαλέσουν σφάλµα. Αυτό βέβαια απαιτεί εµπειρία.

1.4.2 White-box
Ο έλεγχος κάλυψης λογικών µονοπατιών είναι µια white-box τεχνική. Όπως έχει ήδη αναφερθεί
ο πλήρης έλεγχος όλων των λογικών µονοπατιών οδηγεί σε πρακτικά άπειρα test cases. Γι’ αυτο,
πρέπει τα µονοπάτια που ελέγχονται να µειωθούν αλλά να ικανοποιείται ένα λογικό επίπεδο
κάλυψης. Κάτι τέτοιο είναι µια πρόκληση.
Ο έλεγχος κάλυψης προτάσεων είναι ένας έλεγχος όπου κάθε πρόταση µιάς µονάδας υπό έλεγχο
εκτελείται. Αυτός ο έλεγχος είναι πολύ αδύναµος καθώς αγνοεί πιθανές διακλαδώσεις του
προγράµµατος. Για την ακρίβεια είναι τόσο αδύναµος που είναι σχεδόν άχρηστος.
Πιο ισχυρός έλεγχος κάλυψης είναι ο έλεγχος κάλυψης αποφάσεων. Σ’αυτό τον έλεγχο τα test
cases γράφονται ώστε κάθε κλάδο απόφασης να παίρνει µια τιµή true ή false τουλάχιστον µια
φορά κατα την εκτέλεση του ελέγχου. Αποφάσεις διακλάδωσης αφορούν τα switch-case, while,
if-else που υπάρχουν στο κώδικα. Αυτό συνήθως καλύπτει και τον έλεγχο προτάσεων αν και
καλό είναι να διασφαλίζεται. Η κάλυψη αποφάσεων είναι ισχυρότερη απ’ τη κάλυψη προτάσεων
αν και αυτή παραµένει αδύναµη καθώς πολλές αποφάσεις µπορούν να παρακαµφθούν.
Ο έλεγχος κάλυψης συνθηκών είναι το επόµενο ισχυρότερο κριτήριο. Σ’αυτή τη τεχνική κάθε
συνθήκων παίρνει όλες τις δυνατές τιµές κατα τη διάρκεια του ελέγχου. Επιπλέον για να
κερδίσουµε απ’ αυτό το κριτήριο πρέπει να χρησιµοποιήσουµε και την κάλυψη προτάσεων. Ο
έλεγχος κάλυψης συνθηκών και ο έλεγχος κάλυψης αποφάσεων µπορούν να συνδυαστούν ώστε
να επιτύχουµε ένα αποδεκτό επίπεδο λογικής κάλυψης.
Η επιλογή του κριτηρίου εξαρτάται από τη δοµή της µονάδας υπό έλεγχο. Για προγράµµατα που
περιέχουν µια µόνο συνθήκη ανά απόφαση τότε µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε έλεγχο
κα΄λυψης αποφάσεων. Αν όµως υπάρχουν παραπάνω συνθήκες για µια απόφαση τότε είναι
καλύτερο να χρησιµοποιήσουµε έλεγχο κάλυψης συνθηκών.
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2. Ανάλυση Ροής Δεδομένων
2.1 Γενικά
Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα αναλύσουµε την τεχνική data-flow. Θα συζητήσουµε στην αρχή για
το διαχωρισµό ενός προγράµµατος ή µιας µονάδας ενός προγράµµατος σε βασικές ενότητες και
θα δούµε πώς κατσκευάζουµε το γράφο ελέγχου ροής ενός προγράµµατος (ControlFlowGraph CFG). Αργότερα θα δώσουµε τον ορισµό για τα definitionsκαι use µιας µεταβλητής και θα
δούµε πως κατασκευάζεται ο γράφος ροής δεδοµένων (DataFlowGraph –DFG). Θα αναλύσουµε
τα κριτήρια για την επιλογή των µονοπατιών ροής δεδοµένων και ύστερα θα παρουσιάσουµε τη
στρατηγική που ακολουθήθηκε στην εργασία για την επιλογή των µονοπατιών βασισµένοι στα
κριτήρια που έχουν αναλυθεί παραπάνω. Για να γίνει αυτό, θα αναλύσουµε αρχικά κάποιους
αλγορίθµους που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή µονοπατιών σε γράφους.

2.2 Βασικές ενότητες
Κάθε πρόγραµµα µπορεί να χωριστεί σε ξεχωριστές ενότητες που έχουν την ιδιότητα όταν
εκτελείται η πρώτη εντολή της ενότητας, οι υπόλοιπες εντολές να εκτελούνται σε σειρά µετά απ’
αυτήν. Εποµένως έχουµε τον εξής ορισµό:
Όρισµός Βασική Ενότητας: Βασική ενότητα είναι η µέγιστη ακολουθία από εντολές στην
οποία η ροή ελέγχου εισέρχεται µόνο απ’ την αρχή της (δηλαδή την πρώτη εντολή) και
εξέρχεται µόνο από το τέλος της (δηλαδή την τελευταία εντολή).
Σε µια βασική ενότητα απαγορεύεται η ύπαρξη ενδιάµεσων αλµάτων, δηλαδή αν εκτελεστεί η
πρώτη εντολή τότε θα πρέπει να εκτελεστούν και όλες οι υπόλοιπες. Η παραπάνω πρόταση
απορρέει άµεσα απ’ τον ορισµό της βασική ενότητας.
Πιο φορµαλιστικά, µπορούµε να πούµε ότι µια βασική ενότητα είναι ένα σύνολο εντολών
b=<s1,s2,…sn>τέτοιο ώστε αν n>1 για i=2,3,…n η εντολή siείναι ο µοναδικός εκτελεστικά
ακόλουθος(executionalsuccessor) της si-1και η si-1ο µοναδικός εκτελεστικά πρόγονος της si.
Για τον χωρισµό του προγράµµατος σε βασικές ενότητες σηµείο αναφοράς αποτελούν οι εντολές
οι οποίες επηρεάζουν τη ροή ελέγχου του προγράµµατος. Τέτοιες εντολές είναι οι if-then-else,
switch,while,for και άλλες.
Ένα παράδειγµα του χωρισµού ενός προγράµµατος σε βασικές ενότητες φαίνεται παρακάτω.
Έστω ότι έχουµε τον εξής κώδικα (σε Java):
if (c==5) {
System.out.println(“if statement”);
} else {
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System.out.println(“else statement”);
}
Εδώ η ροή του προγράµµατος σπάει ανάλογα µε την τιµή της µεταβλητής c και υπάρχουν δύο
επιλογές για την εκτέλεση του προγράµµατος. Αν το cείναι ίσο µε 5 τοτε εκτελείται η εντολή
System.out.println(“ifstatement”) αλλιώς εκτελείται η εντολή
System.out.println(“elsestatement”). Εποµένως ο χωρισµό αυτού του τµήµατος του κώδικα είναι
σε δύο βασικές ενότητες. Η µία είναι το οι εντολές που βρίσκονται µετά το ifκαι η άλλη είναι οι
εντολές που βρίσκονται µετά το else. Απ’ τον ορισµό της βασική ενότητας, το σπάσιµο του
κοµµατιού αυτού του κώδικα έγινε γιατι η εντολή System.out.println(“elsestatement”) δεν είναι
εκτελεστικά ακόλουθος την εντολής System.out.println(“ifstatement”), καθώς αν το πρόγραµµα
φτάσει στην εντολή System.out.println(“ifstatement”), τότε η εντολή
System.out.println(“elsestatement”) δεν θα εκτελεστεί.

2.3 Γράφος Ροής Ελέγχου
Μετάτον χωρισµό του προγράµµατος σε βασικές ενότητες δηµιουργούµε τον γράφο ροής
ελέγχου ενός προγράµµατος (ControlFlowGraph – CFG).
Ορισµός Γράφου Ροής Ελέγχου: Ο γράφος ροής ελέγχου ενός προγράµµατος είναι ένα
κατευθυνόµενο γράφηµα το οποίο απεικονίζει τη δοµή του υπό εξέταση προγράµµατος.
Οι κόµβοι του γράφου ροής ελέγχου του προγράµµατος αναπαριστούν τις βασικές ενότητες του
προγράµµατος ενώ οι ακµές του απεικονίζουν τη ροή ελέγχου µεταξύ των βασικών ενοτήτων.
Πιο φορµαλιστικά µπορούµε να πούµε ότι ένας γράφος Gπου αντιπροσωπεύει ένα πρόγραµµα
αποτελείται αποτελείται από ένα κόµβο i που αναπαριστά µια βασική ενότητα biτου
προγράµµατος και µια ακµή από ένα κόµβο j σ’ ένα κόµβο k, που συµβολίζεται ως (j,k), αν και
µόνο αν είτε η τελευταία εντολή του bjδεν είναι µια άνευ όρων µεταφορά (unconditionaltransfer)
και διαδέχεται φυσικά την πρώτη εντολή του bk, ή η τελευτάια εντολή του biείναι µια µεταφορά
και έχει ως στόχο την πρώτη εντολή του bk. Αν υπάρχει µια ακµή από τον κόµβο j στον κόµβο k,
λέµε ότι ο κόµβος jείναι πρόγονος του κόµβου k, και ο κόµβος k είναι απόγονος του κόµβου j. Ο
κόµβος ο οποίος αντιπροσωπεύει την βασική ενότητα της οποίας η πρώτη εντολή είναι η πρώτη
εντολή του προγράµµατος είναι γνωστός ως αρχικός κόµβος. Ένας τέτοιος κόµβος δεν έχει
προγόνους. Ο κόµβος που αντιπροσωπεύει µια βασική ενότητα που έχει ως ώς τελευταία εντολή
µια εντολή παύσης είναι γνωστός ώς κόµβος εξόδου και δεν έχει διαδόχους. Επιπλέον ένας
κόµβος έχει δύο διαδόχους αν και µόνο αν η τελευταία εντολή της ενότητας που αντιπροσωπεύει
είναι µια µεταφορά υπό όρους. Η απαίτηση ότι όλες οι εντολές µεταφοράς είναι ενεργές
εξασφαλίζει ότι δύο διάδοχοι είναι διαφορετικοί κόµβοι. Αυτό σηµαίνει ότι για κάθε ζευγάρι
κόµβων iκαι j υπάρχει το πολύ µία ακµή από τον κόµβο iστον κόµβο j.
Παρακάτω δίνουµε ένα απλό παράδειγµα ενός προγράµµατος και του γράφου ροής ελέγχου που
το αντιπροσωπεύει.
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public double sqrt(double N) {
double x=N;
double M=N,m=1;
double r=x;
double diff=x*x-N;

BB1

----------------------------------------------------------------------------------------------------while (Math.abs(diff) > mEpsilon) {

BB2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------if (diff < 0) {

BB3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------m = x;
x= (M+x)/2;

BB4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------}else if (diff>0) {

BB5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------M=x;
x=(m+x)/2;

BB6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------}

BB7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------diff=x*x-N;

BB8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------}

BB9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------r=x;
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mResult=r;
returnr;

BB10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------} BB11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Παρακάτωφαίνεται ο γράφος ροής ελέγχου του προγράµµατος:
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Σχήµα 2.1 Γράφος ροής ελέγχου της sqrt(doubleN)
Ένα µονοπάτι είναι µια πεπερασµένη ακολουθία από κόµβους (n1,…,nk), k≥2, τέτοιο ώστε να
υπάρχει µια ακµή από το niστο ni+1για i=1,2,…k-1. Επειδή οι εντολές µεταφοράς πρέπει να είναι
ενεργές, υπάρχει το πολύ µια ακµή για κάθε ζευγάρι κόµβων, επιτρέποντας έτσι ν’
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αναπαραστίσουµε ένα µονοπάτι ως µια ακολουθία κόµβων, παρά ως µια ακολουθία ακµών.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο ορισµός του µονοπατιού είναι αµιγώς συντακτικώς, δηλαδή, ένα
µονοπάτι είναι µια ακολουθία από κόµβους συνδεδεµένους µε ακµές. Ένα ολοκληρωµένο
µονοπάτι είναι ένα µονοπάτι που ο αρχικός κόµβος του µονοπατιού είναι ο αρχικός κόµβος του
γράφου και ο τελικός κόµβος του µονοπατιού είναι ο ένας κόµβος εξόδου.. Πρέπει και εδώ να
σηµειωθεί ότι υπάρχει περίπτωση να µην υπάρχει καµµία είσοδος η οποία θα προκαλέσει µια
ακολουθία από εντολές που αντιπροσωπεύουν ένα συγκεκριµένο µονοπάτι να εκτελεστούν.
Επειδή είναι γνωστό ότι δεν µπορεί να υπάρξει αλγόριθµος που ν’ αποφασίζει αν ένα δεδοµένο
µονοπάτι είναι εκτελέσιµο, δεν απαιτείται όλα τα ολοκληρωµένα µονοπάτια να είναι εκτελέσιµα.
Μια συντακτικά ατέρµονη επανάληψη είναι ένα µονοπάτι (n1,…,nk), k>1, n1=nk, τέτοιο ώστε
καµµία από τις βασικές ενότητες που αντιπροσωπεύονται από κόµβους στο µονοπάτι να να µην
περιέχουν µια εντολή µεταφοράς υπό όρους της οποίας ο στόχος να είναι είτε µια βασική
ενότητα η οποία δεν είναι στο µονοπάτι είναι είναι µια εντολή παύσης. Τέτοια επανάληψη δεν
περιέχει κάποια πιθανή έξοδο και µπορεί ν’ ανιχνευθεί αλγοριθµικά και να εξαφανιστεί απ’ το
πρόγραµµα, ή να σηµειωθεί ώς πιθανό σφάλµα. Γι’ αυτό το λόγο υποθέτουµε ότι το πρόγραµµα
δεν περιέχει καµµία συντακτικά ατέρµονη επανάληψη. Επειδή όλες οι εντολές στο πρόγραµµα
πρέπει να προσβάσιµες και δεν υπάρχουν συντακτικά ατέρµονες επαναλήψεις, είναι εγγυηµένο
ότι κάθε κόµβος εµφανίζεται σε κάποιο µονοπάτι, αν και είναι πιθανό να µην είναι εκτελέσιµο.

2.4 Ορισμός και χρήση μιας μεταβλητής
Για να επιλέξουµε τα µονοπάτια βασισµένοι σε κάποια κριτήρια, θα πρέπει πρώτα να ψάξουµε
τους τρόπυς µε τους οποίους οι τιµές συσχετίζονται µε κάποιες µεταβλητές του προγράµµατος
και πως αυτές οι σχέσεις µπορούν να επηρεάσουν την εκτέλεση του προγράµµατος. Αυτή η
ανάλυση επικεντρώνεται στις εµφανίσεις των µεταβλητών µέσα στο πρόγραµµα. Μια µεταβητή
εµφανίζεται είτε ώς ορισµός(def), είτε ως χρήση υπολογισµού (computationuse ή c-use), είτε ώς
χρήση βεβαίωσης (predicateuse ή p-use).
Ορισµός εµφάνισης µιας µεταβλητής ως ορισµού(def): Ο ορισµός (def) είναι το σηµείο εκείνο
του προγράµµατος όπου µια τιµή αποθηκεύεται στη µνήµη.
Ένας ορισµός για µια µεταβλητή xµπορεί να εµφανιστεί στις ακόλουθες καταστάσεις:
1. Η xεµφανίζεται στ’ αριστερά µια εντολής ανάθεσης
2. Η xείναι η παργµατική παράµετρος που καλείται από µια µέθοδο και η τιµή της αλλάζει
στη µέθοδο
3. Η xείναι µια τυπική παράµετρος µιας µεθόδου.
4. Η xείναι είσοδος ενός προγράµµατος.
Κάποιες δυνατότητες µιάς γλώσσας προγραµµατισµού περιπλέκουν αυτόν τον φαινοµενικά
απλό ορισµό. Για παράδειγµα, είναι ο ορισµός µιας µεταβλητής πίνακα ένας ορισµός ολόκλρου
του πίνακα ή απλά του στοιχείου το οποίο γίνεται αναφορά; Τι γίνεται µε τα αντικείµενα; Πρέπει
ο ορισµός να αφορά ολόκληρο το αντικείµενο ή µόνο µια µεταβλητή κατάστασης του
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αντικειµένου; Αν δύο µεταβλητές αναφέρονται στην ίδια θέση, δηλαδή οι µεταβλητές είναι
ψευδώνυµα, πώς γίνεται η ανάλυση; Ποια είναι η σχέση µεταξύ της κάλυψης του αρχικού
πηγαίου κώδικα, της κάλυψης του βελτιστοποιηµένου κώδικα και της κάλυψης του κώδικα
µηχανής. Στη παρούσα εργασία όµως δεν θα µας απασχολήσουν αυτά τα ζητήµατα.
Ορισµός εµφάνισης µιας µεταβλητής ως χρήση υπολογισµού(computationusec-use): Η χρήση
υπολγισµού (c-use) είναι το σηµείο εκείνο του προγράµµατος που γίνεται πρόσβαση σε µια
µεταβλητή η οποία δεν βρίσκεται σε συνθήκη.
Μια χρήση υπολογισµού (c-use) µιας µεταβλητής xγίνεται στις εξής περιπτώσεις:
1.
2.
3.
4.

Η xβρίσκεται στο δεξί µέρος µιας εντολής ανάθεσης
Η xείναι η πραγµατική παράµετρος σε µια µέθοδο
Η xείναι η έξοδος του προγράµµατος
Η xείναι η έξοδος µιας µεθόδου σε µια εντολή επιστροφής ή επιστρέφεται ώς µια
παράµετρος

Ορισµός εµφάνισης µιας µεταβλητής ως χρήση βεβαίωσης (predicateusep-use): Η χρήση
βεβαίωσης είναι το σηµείο εκείνο του προγράµµατος που γίνεται πρόσβαση σε µια µεταβλητή η
οποία βρίσκεται σε συνθήκη.
Μια χρήση βεβαίωσης (p-use) µιας µεταβλητής x γίνεται στις εξής περιπτώσεις:
1. Η xεµφανίζεται σ’ έναν έλεγχο συνθήκης (σηµειωτέον ότι ένας τέτοιος έλεγχος πάντα
σχετίζεται µε τουλάχιστον δύο ακµές).
Πρέπει να σηµειωθεί ότι όλες οι χρήσεις είναι σχετικές µε την ανάλυση ροής δεδοµένων.
Επειδή µας ενδιαφέρει ν’ ανιχνεύσουµε τη ροή των δεδοµένων µεταξύ των κόµβων, κάθε
ορισµός ο οποίος χρησιµοποιείται µόνο µέσα στον κόµβο στον οποίο εµφανίζεται αυτός ο
ορισµός είναι µικρής σηµασίας για εµάς. Ως εκ τούτου θα κατηγοριοποιήσουµε τους
ορισµούς και τις χρήσεις ως καθολικές (global) και τοπικές (local). Μια χρήση υπολογισµού
µιας µεταβλητής xείναι µια καθολική χρήση υπολογισµού αν και µόνο αν δεν υπάρχει
ορισµός της x πρίν τη χρήση υπολογισµού µέσα στη βασική µονάδα που αυτή εµφανίζεται.
Αυτό σηµαίνει ότι η τιµή της xπρέπει να έχει ανατεθεί σε κάποια βασική µονάδα
διαφορετική απ’ αυτή στην οποία γίνεται η χρήση. Αλλιώς η µεταβλητή xείναι µια τοπική
χρήση υπολογισµού. Καθολικές χρήσεις υπολογισµού συχνά αποκαλούνται και ώς τοπικά
εκτεθειµένες χρήσεις στην βιβλιογραφία της ανάλυσης ροής δεδοµένων.
Ας υποθέσουµε ότι η µεταβλητή xεµφανίζεται στο πρόγραµµα µας. Παρκάτω θα δώσουµε
τον ορισµό του µονοπατιού καθαρού από ορισµούς µε αναφορά στην µεταβλητή x (defclearpathwithrespecttox).
Ορισµός µονοπατιού καθαρού από ορισµούς µε αναφορά στην µεταβλητή x από το κόµβο i
στο κόµβο j: Αν έχουµε ένα µονοπάτι (i,n1,…,nm,j), m≥0, που δεν περιέχει ορισµούς της
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xστους κόµβους n1,…,nm τότε λέµε ότι έχουµε ένα µονοπάτι καθαρό από ορισµούς µε
αναφορά στην xαπό το κόµβο iστο κόµβο j.
Ορισµός µονοπατιού καθαρού από ορισµούς µε αναφορά στην µεταβλητή x από το κόµβο
iστην ακµήj,k: Αν έχουµε ένα µονοπάτι (i,n1,…,nm,j,k), m≥0, που δεν περιέχει ορισµούς της
xστους κόµβους n1,…,nm,j τότε λέµε ότι έχουµε ένα µονοπάτι καθαρό από ορισµούς µε
αναφορά στην xαπό το κόµβο iστο ακµή (j,k).
Μια ακµή (i,j), είναι ένα καθαρό από ορισµούς µονοπάτι µε αναφορά στη µεταβλητή xαπό
ένα κόµβο iστην ακµή (i,j). Ένας ορισµός µιάς µεταβλητής x σ’ ένα κόµβο i είναι ένας
καθολικός ορισµός αν και µόνο αν είναι ο τελευταίος ορισµός της xπου συµβαίνει σε µια
βασική ενότητα που σχετίζεται µε τον κόµβο i και υπάρχει ένα καθαρό από ορισµούς
µονοπάτι µε αναφορά στην xαπό τον i είτε σ’ένα κόµβο που περιέχει µια καθολική χρήση
υπολογισµού της xή σε µια ακµή που περιέχει µια χρήση βεβαίωσης της x. Ως εκ τούτου,
ένας καθολικός ορισµός ορίζει µια µεταβλητή που θα χρησιµοποιηθεί εκτός του κόµβου
στον οποίο υπάρχει ο ορισµός. Ένας ορισµός µια µεταβλητής xο οποίος δεν είναι καθολικός
είναι ένας τοπικός ορισµός αν και µόνο αν υπάρχει µια τοπική χρήση υπολογισµού της x στο
κόµβο i η οποία ακολουθεί αυτό τον ορισµό, και δεν εµφανίζεται κανένας άλλος ορισµός
µεταξύ του πρώτου ορισµόυ και της χρήσης υπολογισµού. Ένας ορισµός που δεν είναι ούτε
καθολικός ούτε τοπικός δεν θα χρησιµοποιηθεί ποτέ και το πρόγραµµα πρέπει να εξεταστεί
για πιθανό σφάλµα.

2.5 Γράφος ορισμού-χρήσης (def-usegraph)
Αφού ορίσαµε τί είναι ο ορισµός, η χρήση υπολογισµού και η χρήση βεβαίωσης θα δούµε τώρα
πώς δηµιουργείται ο γράφος ορισµού-χρήσης, που θα είναι το βασικό µας εργαλείο για την
αναάλυση ροής δεδοµένων και την εύρεση των κατάλληλων µονοπατιών και αντιστοίχως των
ελέγχων που θα πρέπει να γίνουν.
Έχοντας δηµιουργήσει τον γράφο ελέγχου ροής, δηµιουργούµε τον γράφο ορισµού-χρήσης µε το
να συσχετίσουµε κάθε κόµβο i µε δύο σύνολα, ορισµού και χρήσης υπολογισµού, και κάθε ακµή
(i,j)µε ένα σύνολο χρήσης βεβαίωσης. Το σύνολο def(i) είναι το σύνολο των µεταβλητών για τις
οποίες ο κόµβος i περιέχει έναν καθολικό ορισµό, c-use(i) είναι το σύνολο των µεταβλητών για
τις οποίες ο κόµβος i περιέχει µια καθολική χρήση υπολογισµού και p-use(i,j) είναι το σύνολο
των µεταβλητών για τις οποίες η ακµή (i,j) περιέχει µια χρήση βεβαίωσης. Μια ακµή (i,j) για την
οποία το σύνολο p-use(i,j) δεν είναι άδειο καλείται ακµή µε ετικέτα (labelededge), ενώ άν το
σύνολο p-use(i,j) τότε η ακµή αυτή καλείται ακµή χωρίς ετικέτα. Ακµές οι οποίες είναι
µοναδικές έξοδοι ενός κόµβου είναι πάντα ακµές χωρίς ετικέτα ενώ ακµές που είναι µέλη ενός
ζεύγους εξόδων ενός κόµβου είναι πάντα ακµές µε ετικέτα. Παρακάτω θα δώσουµε ένα
παράδειγµα κατασκευής ενός γράφου χρήση-ορισµού καθώς και των συνόλων def(i),c-use(i),
p-use(i,j).
Έστω ότι έχουµε το εξής πρόγραµµα:
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// Example program for pattern matching of two strings
class TestPat
{
public static void main (String[] argv)
{
final int MAX = 100;
char subject[] = new char[MAX];
char pattern[] = new char[MAX];
if (argv.length != 2)
{
System.out.println
("java TestPat String-Subject String-Pattern");
return;
}
subject = argv[0].toCharArray();
pattern = argv[1].toCharArray();
TestPat testPat = new TestPat ();
int n = 0;
if ((n = testPat.pat (subject, pattern)) == -1)
System.out.println
("Pattern string is not a substring of the subject string");
else
System.out.println
("Pattern string begins at the character " + n);
}
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public TestPat ()
{}
public int pat (char[] subject, char[] pattern)
{
// Post: if pattern is not a substring of subject, return -1
// else return (zero-based) index where the pattern (first)
// starts in subject
final int NOTFOUND = -1;
int iSub = 0, rtnIndex = NOTFOUND;
boolean isPat = false;
int subjectLen = subject.length;
int patternLen = pattern.length;
while (isPat == false && iSub + patternLen - 1 < subjectLen)
{
if (subject [iSub] == pattern [0])
{
rtnIndex = iSub; // Starting at zero
isPat = true;
for (int iPat = 1; iPat < patternLen; iPat ++)
{
if (subject[iSub + iPat] != pattern[iPat])
{
rtnIndex = NOTFOUND;
isPat = false;
break; // out of for loop
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}
}
}
iSub ++;
}
return (rtnIndex);
}
}
Τότε ο γράφος χρήσης ορισµού είναι ο εξής:
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Σχήµα 2.2 Γράφος ορισµού χρήσης της TestPat
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Επιπλέον έχουµε τα σύνολα:
Κόµβος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ακµή
(1,2)
(2,3)
(3,4)
(3,11)
(4,5)
(4,10)
(5,6)
(6,7)
(6,10)
(7,8)
(7,9)
(8,10)
(9,6)
(10,3)

Ορισµός
Χρήση υπολογισµού
{subject,pattern}
{NOTFOUND,isPat,iSub,rtnIndex,subjectLen, {subject,pattern}
patternLen}

{rtnIndex,isPat,iPat}

{iSub}

{rtnIndex,isPat}
{iPat}
{iSub}

{NOTFOUND}
{iPat}
{iSub}
{rtnIndex}

Χρήση βεβαίωσης

{iSub,patternLen,subjectLen,isPat}
{ iSub,patternLen,subjectLen,isPat}
{subject,iSub,pattern}
{subject,iSub,pattern}
{iPat,patternLen}
{iPat,patternLen}
{subject,iSub,iPat,pattern}
{subject,iSub,iPat,pattern}

Μετά απ’ αυτό θα ορίσουµε κάποια σύνολα που θα χρειαστούµε αργότερα για την κατασκευή
των κριτηρίων ορισµού χρήσης. Έστω ότι iείναι ένας κόµβος και xµια µεταβλητή η οποία ανήκει
στο σύνολο def(i), όπως έχουµε ορίσει παραπάνω. Τότε,dcu(x,i) είναι το σύνολο όλων των
κόµβων j τέτοιων ώστε η xν’ ανήκει στο σύνολο χρήσεων υπολογισµού c-use(j) και για την
οποία υπάρχει µονοπάτι καθαρό από ορισµούς µε αναφορά στην µεταβλητή x από το iστο j.
Επίσης dpu(x,i) είναι το σύνολο των ακµών (j,k) τέτοιο ώστε η xν’ ανήκει στο σύνολο των
χρήσεων βεβαίωσης p-use(j,k) και για την οποία υπάρχει µονοπάτι καθαρό από ορισµούς µε
αναφορά στην µεταβλητή x από το iστην (j,k).
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Έστω επίσης ότι P είναι ένα σύνολο από ολοκληρωµένα µονοπάτια σ’ ένα γράφο ορισµούχρήσης για ένα δεδοµένο πρόγραµµα. Λέµε τότε ότι ένας κόµβος iανήκει στο P αν το Pπεριέχει
ένα µονοπάτι (n1,…,nm) τέτοιο ώστε για i=njγια κάποιο j, 1≤j≤m. Οµοίως, µια ακµή
(i1,i2)περιέχεται στο P αν το Pπεριέχει ένα µονοπάτι (n1,…,nm) τέτοιο ώστε i1=njκαι i2=nj+1 για
κάποιο j, 1≤j≤m-1. Ένα µονοπάτι (i1,…,ik) περιέχεται στο P αν το Pπεριέχει ένα µονοπάτι
(n1,…,nm) και i1=nj, i2=nj+1 ,...,ik=nj+k-1για κάποιο j, 1≤j≤m-k+1. Επιπλέον λέµε ότι ένα σύνολο
Pεκτελείται όταν κάθε µονοπάτι που περιέχεται στο Pδιασχίζεται κατά την εκτέλεση του
προγράµµατος µ’ ένα σύνολο από δεδοµένα ελέγχου.

2.6 Κριτήρια επιλογής μονοπατιών
Σ’αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουµε ένα σύνολο από κριτήρια επιλογής µονοπατιών. Έστω
ότι Gείναι ο γράφος ορισµού-χρήσης, και Pένα σύνολο από ολοκληρωµένα µονοπάτια του G.
Τότε:
•
•
•

•

•

•

Το Pικανοποιεί το all-nodesκριτήριο αν κάθε κόµβος του Gπεριέχεται στο P.
Το Pικανοποιεί το all-edges κριτήριο αν κάθε ακµή του G περιέχεται στο P.
Το Pικανοποιεί το all-defsκριτήριο αν για κάθε κόµβο iτου G και κάθε x που ανήκει στο
def(i), το Pπεριέχει ένα µονοπάτι που είναι καθαρό από ορισµούς µε αναφορά στην x
από το i σε κάποια στοιχεία του dcu(i,x) ή του dpu(i,x).
Το Pικανοποιεί το all-p-usesκριτήριο αν για κάθε κόµβο iτου G και κάθε x που ανήκει
στο def(i), το Pπεριέχει ένα µονοπάτι που είναι καθαρό από ορισµούς µε αναφορά στην
x από το i σε όλα τα στοιχεία του dpu(i,x).
Το Pικανοποιεί το all-c-uses/some-p-usesκριτήριο αν για κάθε κόµβοi και κάθε x που
ανήκει στο def(i), το P περιέχει κάποια µονοπάτια καθαρά από ορισµούς µε αναφορά
στην x από το iσε κάθε κόµβο του dcu(x,i). Αν το dcu(x,i) είναι άδειο τότε το Pπρέπει
να περιέχει ένα καθαρό από ορισµούς µονοπάτι µε αναφορά στην xαπό το i σε κάποια
ακµή που περιέχεται στο dpu(x,i). Αυτό το κριτήριο απαιτεί ότι κάθε χρήση
υπολογισµού της µεταβλητής χ που ορίζεται στο κόµβο iπρέπει να περιέχεται σε κάποιο
µονοπάτι του P. Αν δεν υπάρχει τέτοια χρήση υπολογισµού, τότε κάποια χρήση
βεβαίωσης του ορισµού της x στον i πρέπει να περιέχεται. Ως εκ τούτου για να
ικανοποιηθεί αυτό το κριτήριο, κάθε ορισµός ο οποίος δεν χρησιµοποιείται πρέπει να
έχει κάποια χρήση που να περιέχεται στα µονοπάτια του P, µε την έµφαση να δίνεται
στις χρήσεις υπολογισµού.
Το Pικανοποιεί το κριτήριο all-p-uses/some-c-usesαν για κάθε κόµβο iκαι κάθε x που
ανήκει στο def(i), το P περιέχει ένα καθαρό από ορισµούς µονοπάτι µε αναφορά στην
xαπό το iσε όλα τα στοιχεία του dpu(x,i). Αν το dpu(x,i) είναι άδειο, τότε το Pπρέπει να
περιέχει ένα καθαρό από ορισµούς µονοπάτι µε αναφορά στην x από το i σε κάποιο
κόµβο στο dcu(x,i). Όπως στην περίπτωση του all-c-uses/some-p-uses, αυτό το κριτήριο
απαιτεί κάθε ορισµός που χρησιµοποείται να έχει κάποια χρήση σε κάποιο µονοπάτι στο
P.. Σ’ αυτή τη περίπτωση, ωστόσο, η έµφαση δίδεται στις χρήσει βεβαίωσης.
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•

•

•

Το Pικανοποιεί το al-usesκριτήριο αν για κάθε κόµβο iκαι κάθε x που ανήκει στο def(i),
το Pπεριέχει ένα καθαρό από ορισµούς µονοπάτι µε αναφορά στην x από το i σε όλα τα
στοιχεία του dcu(x,i) και όλα τα στοιχεία του dpu(x,i).
Ένα µονοπάτι (n1,…,nk) είναι ελεύθερο από επαναλήψεις (loop-free) αν και µόνο αν
ni≠njγια i≠j. Το Pικανοποιεί το all-du-pathsκριτήριο αν και µόνο αν για κάθε κόµβο i και
κάθε xπου ανήκει στο def(i), το Pπεριέχει κάθε ελεύθερο από επαναλήψεις και καθαρό
από ορισµούς µε αναφορά στην x µονοπάτι από το i πρός όλα τα στοιχεία του dpu(x,i)
και όλα τα στοιχεία του dcu(x,i). Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα ολοκληρωµένα µονοπάτια
που περιέχονται στο P δεν είναι ανάγκη να είναι ελεύθερα από επαναλήψεις.
Το Pικανοποιεί το all-pathsκριτήριο αν το Pπεριέχει κάθε ολοκληρωµένο µονοπάτι του
G. Πρέπει να σηµειωθεί ότι εξαιτίας των επαναλήψεων πολλοί γράφοι έχουν σχεδόν
άπειρα ολοκληρωµένα µονοπάτια.

Το κριτήριο c1περιέχει το κριτήριο c2αν για κάθε γράφο ορισµού-χρήσης G, κάθε σύνολο από
ολοκληρωµένα µονοπάτια του G που ικανοποιεί το c1 ικανοποιεί επίσης και το c2. Το κριτήριο
c1 περιέχει αυστηρά το κριτήριο c2, και συµβολίζεται ως c1→c2, αν και µόνο αν το c1περιέχει το
c2και για κάποιο γράφο ορισµού-χρήσης G υπάρχει ένα σύνολο από ολοκληρωµένα µονοπάτια
του G που ικανοποιεί το c2αλλά όχι το c1. Σηµειωτέον ότι αυτή είναι καθαρά µια µεταβατική
σχέση. Λέµε ότι τα κριτήρια c1και c2 είναι ασύγκριτα αν ούτε το c1 περιέχει το c2, ούτε το c2
περιέχει το c1.
Μπορούµε να υποθέσουµε ότι όλοι οι γράφοι ορισµού-χρήσης περιέχουν περισσότερους από
έναν κόµβους. Γράφοι µ’ενα κόµβο έχουν µόνο ένα µονοπάτι και ως εκ τούτου οποδήποτε απ’
τα παραπάνω κριτήρια θα διάλεγε αυτό το µονοπάτι. Επιπλέον µπορούµε να υποθέσουµε ότι
όλοι οι γράφοι ορισµού χρήσης έχουν περισσότερους από δύο κόµβους και τουλάχιστον µια
ακµή µε ετικέτα. Αυτό προκύπτει άµεσα απ’τον ορισµό της βασικής ενότητας, και την απαίτηση
όλες οι µεταβάσεις να είναι ενεργές.
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Σχήµα 2.3 Κριτήρια ανάλυσης ροής δεδοµένων
Η οικογένεια των κριτηρίων είναι µερικώς διατεταγµένη από ισχυρή έγκλειση όπως φαίνεται και
από το παραπάνω σχήµα. Επιπλέον, το κριτήριο ciπεριέχει αυστηρά το κριτήριο cjαν και µόνο αν
φαίνεται να είναι έτσι από το παραπάνω σχήµα ή προκύπτει από τη µεταβατικότητα της σχέσης.
Τα κριτήρια all-nodes(κάλυψη εντολών) και all-edges (κάλυψη διακλαδώσεων)
χρησιµοποιούνται συχνά στον έλεγχο του λογισµικού παρά το γεγονός ότι είναι πολύ ασθενή
κριτήρια. Η έρευνα για ισχυρότερα κριτήρια που κάνουν χρήση των πληροφοριών για την ροή
των δεδοµένων οδήγησε πρώτα στο κριτήριο all-defs. Ο λόγος ήταν ότι κάθε ορισµός σ’ένα
πρόγραµµα περιέχεται από τον προγραµµατιστή επειδή θα χρησιµοποιηθεί αργότερα κάπου και ,
ως εκ τούτου, ένα καλά ελεγµένο πρόγραµµα θα πρέπει να ελέγξει όλους τους ορισµούς.
Ωστόσο, το all-defs απορρίφθηκε ως µη επαρκές κριτήριο επειδή δεν περιέχει το all-edges. Τα
σφάλµατα µπορούν να χωριστούν σε σφάλµατα πεδίου, όπου ένα λανθασµένο µονοπάτι
επιλέγεται εξαιτίας σφάλµατος στη ροή ελέγχου, και σφάλµατα υπολογισµού, τα οποία
συµβαίνουν όταν ένα σωστό µονοπάτι έχει επιλεγεί αλλά µια εντολή ανάθεσης περιέχει ένα
λάθος υπολογισµό. Το all-defsµπορεί να εντοπίσει σφάλµατα υπολογισµού αλλά όχι απαραίτητα
σφάλµατα πεδίου, ενώ το all-edgesµπορεί να εντοπίσει σφάλµατα πεδίου αλλά όχι απαραίτητα
σφάλµατα υπολογισµού. Ψάχνοντας για κριτήρια που µπορούν να εντοπίσουν και τα δύο είδη
σφαλµάτων, έγινε ο διαχωρισµός των χρήσεων των µεταβλητών σε χρήσεις βεβαίωσης και
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χρήσεις υπολογισµού. Toall-p-usesείναι το πρώτο κριτήριο στην ανάλυση ροής δεδοµένων το
οποίο περιέχει το all-edges,αλλά αυτό πρωτίστως ανιχνεύει τα σφάλµατα πεδίου. Είναι
ισχυρότερο από το all-edges επειδή απαιτεί ένα µονοπάτι από κάθε ορισµό µιας µεταβλητής σε
κάθε δυνατή χρήση βεβαίωσης αυτής τη µεταβλητής, ενώ το all-edges απλά απαιτεί ότι υπάρχει
κάποιο µονοπάτι που περιέχει τη χρήση βεβαίωσης. Επειδή η τιµή µιάς µεταβλητής που
περιέχεται σε µια βεβαίωση ίσως έχει οριστεί σε διάφορα µέρη, είναι σαφές ότι το all-p-uses
µπορεί να ανιχνεύσει περισσότερα λάθη από το all-edges. Το κριτήριο all-p-uses/some-c-uses
είναι το ασθενέστεορ από τα κριτήρια που περιέχει και το all-defsκαι το all-edges. Είναι
εγγυηµένο ότι ο έλεγχος µε αυτό το κριτήριο περνάει από κάθε ακµή, και κάθε υπολογισµό.

2.7 ΑλγόριθμοςDepth-First Search (DFS)
Παρακάτω θα παρουσιάσουµε συνοπτικά έναν πολύ γνωστό αλγόριθµο, τον Depth-FirstSearch,
ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί αργότερα για την εύρεση των µονοπατιών που ικανοποιούν το
κριτήριο all-du-paths.
Ο DFS είναι ένας αλγόριθµος για την διάσχιση ή την αναζήτηση σε µια δοµή δεδοµένων ενός
δέντρου ή ενός γράφου. Ξεκινώντας από έναν κόµβο που έχει κάποιος επιλέξει ως ρίζα στην
περίπτωση του γράφου και συνεχίζοντας όσο γίνεται πιο µακριά σε κάθε διακλάδωση µέχρι να
γίνει η υπαναχώρηση. Μια έκδοση του depth-firstsearch βρέθηκε το 19ο αιώνα από τον Γάλλο
Μαθηµατικό CharlesPierreTremaux.
Ο DFSδουλεύει αρχίζοντας από έναν κόµβο, ελέγχωντας τους γειτονικούς και να συνεχίζει στον
πρώτο κόµβο που βρίσκει στους γειτονικούς, ελέγχοντας άν αυτός είναι ο προορισµός µας και
αν όχι να συνεχίζει να ελέγχει περισσότερους κόµβους. Ο αλγόριθµός αυτός σε ψευδοκώδικα
έχει ως εξής:
1 procedureDFS(G,v):
2
label v as explored
3
for all edges einG.adjacentEdges(v) do
4
if edge e is unexplored then
5
w ← G.adjacentVertex(v,e)
6
if vertex w is unexplored then
7
label e as a discovery edge
8
recursively call DFS(G,w)
9
else
10
label e as a back edge

Θα δώσουµε ένα παράδειγµα του πως δουλεύει ο αλγόριθµος. Έστω ότι έχουµε τον παρακάτω
γράφο:
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Σχήµα 2.4 Γράφος ροής ελέγχου για DFSαλγόριθµο
Έστω ότι θέλουµε να βρούµε το µονοπάτι απ’ το Α στο F. Τότε υποθέτουµε ότι έχουµε δυο
λίστες. Μια ανοικτή και µια κλειστή. Στην ανοικτή βάζουµε όλους τους κόµβους που πρέπει να
επισκεφθούµε και η κλειστή αυτούς που ήδη το έχουµε κάνει. Ας το δούµε τώρα σε βήµατα.
Βήµα 1
Ξεκινάµε απ’ τον κόµβο Α ώς κόµβο ρίζα.
Βήµα 2
Οι γειτονικοί κόµβοι του Α είναι ο Bκαι ο C. Άρα η ανοικτή λίστα περιέχει τους Β και C.
•
•

Ανοικτή λίστα: Β,C
Κλειστή λίστα: Α

Βήµα 3
Τώρα παίρνουµε το πρώτο κόµβο απ’ την ανοικτή λίστα και βρίσκουµε τους γειτονικούς
κόµβους. Αυτοί είναι οι D και E. Άρα έχουµε τώρα
•
•

Ανοικτή λίστα: D,E,C
Κλειστή λίστα: Α,Β
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Βήµα 4
Ξανά παίρνουµε τον πρώτο κόµβο από την ανοικτή λίστα δηλαδή τον Dκαι επειδή δεν είναι ο
προορισµός µας βρίσκουµε τους γειτονικούς του κόµβους, οι οποίοι δεν υπάρχουν. Άρα έχουµε
•
•

Ανοικτή λίστα: E,C
Κλειστή λίστα: Α,Β,D

Βήµα 5
Ξανά παίρνουµε τον πρώτο κόµβο από την ανοικτή λίστα δηλαδή τον Εκαι επειδή δεν είναι ο
προορισµός µας βρίσκουµε τους γειτονικούς του κόµβους, οι οποίοι είναι οι Fκαι G. Άρα
έχουµε
•
•

Ανοικτή λίστα: F,G,C
Κλειστή λίστα: Α,Β,D,E

Βήµα 6
Ξανά παίρνουµε τον πρώτο κόµβο απ’ την ανοικτή λίστα και επειδή είναι ο προορισµός µας τον
βάζουµε στη κλεστή λίστα
•
•

Ανοικτή λίστα: G,C
Κλειστή λίστα: Α,Β,D,E,F

Εποµένως το ζητούµενο µονοπάτι απ’ το Aστο Fείναι το A,B,D,E,F.

2.8 Αλγόριθμος Yates-Hennell
Παρακάτω θα παρουσιάσουµε έναν αλγόριθµο για επιλογή µονοπατιών που θα µας φανεί
αρκετά χρήσιµος όταν θα επιλέγουµε µονοπάτια στο γράφο ορισµού-χρήσης του προγράµµατος
µε βάση κάποια κριτήρια. Ο αλγόριθµος αυτός είναι γνωστός ως αλγόριθµος Yates-Hennell.
Όπως έχουµε ήδη πει παραπάνω ένα πρόγραµµα µπορεί να χωριστεί σε βασικές ενότητες οι
οποίες είναι σύνολα εντολών που εκτελούνται διαδοχικά. Οι βασικές ενότητες έχουν ένα
µοναδικό σηµείο εισόδου (την πρώτη εντολή), ένα µοναδικό σηµείο εξόδου (την τελευταία
εντολή εξόδου) και καθόλου εσωτερικές διακλαδώσεις. Αν υποθέσουµε ότι Pείναι το πρόγραµµα
µας, τότε όπως έχουµε ήδη πει δηµιουργούµε το γράφο ροής ελέγχου µετα το χωρισµό σε
βασικές ενότητες. Ας υποθέσουµε ότι PGP=(VP,AP) είναι ο γράφος ροής ελέγχου όπου VP είναι
οι βασικές ενότητε και AP είναι οι ακµές που αντιπροσωπεύουν τις πιθανές ροές ελέγχου µεταξύ
των βασικών µονάδων.Υποθέτουµε εδώ ότι ο γράφος ροής ελέγχου έχει έναν µοναδικό κόµβο
πηγή S και έναν µοναδικό τελικό κόµβο F. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι το P έχει ένα µοναδικό
σηµείο εισόδου και ένα µοναδικό σηµείο εξόδου, κάτι το οποίο είναι σύµφωνο µε τις προσταγές
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του καλού στυλ προγραµµατισµού. Ώστόσο αν το P έχει περισσότερα από ένα σηµεία εισόδου
ή/και εξόδου, πρέπει να ληφθεί υπόψη µε το να εισάγουµε έναν κόµβο υπερ-πηγή και έναν υπερτελικό κόµβο στο γράφο ροής ελέγχου. Υποθέτουµε επιπλέον ότι για κάθε κόµβο iο οποίος
ανήκει στο VP υπάρχει ένα µονοπάτι στο PGP και από τον κόµβο πηγή S προς τον κόµβο i αλλά
και από τον i στον τελικό κόµβο F.
Ως συνέπεια του ορισµού της, µια βασική ενότητα µπορεί να περιέχει το πολύ µια υπόθεση, και
αν πραγµατικά έτσι είναι για κάποιες βασικές ενότητες, τότε ο αντίστοιχος κόµβος του PGP θα
έχει βαθµό εξόδου, δηλαδή το σύνολο των ακµών που φεύγουν απ’ το κόµβο, µεγαλύτερο της
µονάδας. Επειδή στη πλειοψηφία των προγραµµάτων δεν περιέχουν όλες οι βασικές ενότητες
κάποια υπόθεση, ο γράφος ροής ελέγχου δεν είναι ο πιο κατάλληλος για την παραγωγή των
απαιτούµενων συνόλων µονοπατιών. Ένας γράφος GP = (V,A) µε τα απαραίτητα
χαρακτηριστικά µπορεί να προκύψει ωστός από το γράφο ροής ελέγχου, µε τον ακόλουθο
τρόπο:
1. Θέτουµε V=VPκαι A=AP
2. Για κάθε κόµβο j≠Sπου ανήκει στο V µε d0(j) = 1 αντικαθιστούµε κάθε ζευγάρι ακµών:
ijκαι jkπου ανήκουν στο Α µε µια ακµή ik και αποµακρύνουµε τον κόµβο j από το V (
Tod0(j) είναι ο βαθµός εξόδου του κόµβου j).
Ο γράφος που προκύπτει από αυτούς τους µετασχηµατισµούς αναφέρεται και ως DD-graph
(DecisiontoDecisiongraph) του P. Οι κόµβοι του, µε εξαίρεση τον Fκαι πιθανώς και τον S,
αντιπροσωπεύουν αυτές τις βασικές ενότητες που περιέχουν µια υπόθεση, και οι ακµές του
αντιπροσωπεύουν διακριτά µονοπάτια (DD-paths) στο P µεταξύ αυτών των ενοτήτων. Επειδή,
µε εξαίρεση αυτών που περιέχονται στο VPκαι στο AP, οι υποθέσεις που έγιναν παραπάνω και
αφορούν το PGP, δεν είναι σχετικές µετά τους µετασχηµατισµούς 1. και 2. , είναι βάσιµο να
υποθέσουµε ότι ο Sείναι ο µοναδικός κόµβος πηγή και ο Fο µοναδικός τελικός κόµβος του GP’,
και όυι υπάρχει ένα µονοπάτι στο GPαπό το κόµβο πηγή S πρός τον κόµβο iκαι από τον κόµβο i
προς τον τελικό κόµβο F. Είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι συχνά ο GP’ είναι περισσότερο
ένας πολλάπλός γράφος παρά ένας γράφος, επειδή γενικά θα υπάρχουν περισσότερο από ένα
διακριτά µονοπάτια στο P µεταξύ δύο βασικών ενοτήτων που το κάθε ένα περιέχει µια υπόθεση.
Παρακάτω φαίνεται σχηµατική ο γράφος ροής ελέγχου και ο αντίστοιχος DD-graph, όπου
φαίνεται µια τέτοια κατάσταση.
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Σχήµα 2.5Γράφος ροής ελέγχου και αντίστοιχος DD-graph
Επειδή κάθε διακλάδωση του Pβρίσκεται σε τουλάχιστον ένα DD µονοπάτι, ένα σύνολο από Sπρος-F µονοπάτια που καλύπτουν τις ακµές του GPθα περιέχουν κάθε διακλάδωση του P. Ως εκ
τούτου, ένα σύνολο από S-προς-F µονοπα΄τια που καλύπτουν τις ακµές του GP και είναι τέτοιο
ώστε κάθε µονοπάτι να περιέχει έναν ελάχιστο αριθµό από κόµβους του GPκαι γι’αυτό έναν
ελάχιστο αριθµό ακµών, θα έχουν όλα τα χαρακτηριστικά του συνόλου µονοπατιών π που
αναζητείται. Επιπλέον, µε το να συσχετίσουµε µια απόσταση lij= 1 για κάθε ακµή ijπου ανήκει
στο A, αυτό το σύνολο από S-προς-F µονοπάτια µπορεί να βρεθεί ως ένα σύνολο από µονοπάτια
ελάχιστ’ης διαδροµής από το S προς το F στο GP τα οποία µπορούν να βρεθούν όπως
περιγράφεται παρακάτω.
Συµβολίζοντας ως π*ij, µικρότερο µονοπάτι στο GPαπό το κόµβο iστο κόµβο j, και ως π*pijq’, το
µικρότερο µονοπάτι στοGPµέσω της ακµής ij από το κόµβο p στο κόµβο q,το σύνολο
µονοπατιών p που αναζητούµε ορίζεται ως
π = {π*SijF : ijανήκουν Α}.
Χρησιµοποιώντας την αρχή της βελτιστοποίησης κάθε µονοπάτι π*SijF του π µπορεί ν’ αναλυθεί
ως εξής:
π*SijF = π*Si . ij. π*jF
Ως εκ τούτου, για να βρούµε το π, απλά χρειάζεται να βρούµε τα µονοπάτια π*Si και π*jF για όλα
τα Iκαι j που ανήκουν στο V, και να τα χρησιµοποιήσουµε για να βρούµε το π*SijF.
Ένας αλγόριθµος που ταιριάζει για να βρούµε τα π*Si και π*jF είναι αυτός του Dijkstra.
Παρόλαυτα, εξαιτίας της φύσης του GP, επειδή lij= 1 για όλα τα ijπου ανήκουν στο Α,
επιτρέπεται µια παραλλαγή του αλγορίθµου του Dijkstra, ο οποίος αν και παραµένει
πολυπλοκότητας Ο(|V|2), είναι πιο αποτελεσµατικός ως προς το χρόνο. Αυτός ο τροποποιηµένος
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αλγόριθµος αναφέρεται ως D+ αλγόριθµος και είναι ισοδύναµος µε το να εκτελέσουµε τον
αλγόριθµο breadth-firstsearch για να διασχίσουµε τονGP.
Μια εφαρµογή του D+αλγορίθµου στον GP χρησιµοποιώντας τον S ώς αρχικό κόµβο είναι
αρκετό για να βρούµε όλα τα µονοπάτια π*Si, δηµιουργώντας έτσι µια δοµή δεδοµένων ενός
δέντρου που καλείται πρόσθιο δέντρο (forwardtree). Τα µονοπάτια π*jF µπορούν να βρεθούν µε
σχεδόν τον ίδο τρόπο ορίζοντας έναν γράφο GP* = (V,A*), που προκύπτει αλλάζοπντας τη
κατεύθυνση των ακµών του GP , και εφαρµόζοντας τον D+αλγόριθµο χρησιµοποιώντας τον
κόµβο F ως αρχικό κόµβο, δηµιουργώντας έτσι µια δοµή δεδοµένων ενός δέντρου που καλείται
ανάποδο δέντρο (backwardtree).. Τώρα µπορούµε να βρούµε τα µονοπάτια για κάθε kl που
ανήκει στο Α, δηλαδή µπορούµε να βρούµε το π*SklF.

2.9 Στρατηγική για την εύρεση των μονοπατιών στον γράφο ορισμούχρήσης
Παρακάτω θα αναφερθούµε στην στρατηγική που ακολουθήθηκε σ’αυτή την εργασία για την
εύρεση των µονοπατιών που ικανοποιούν τα κριτήρια στα οποία αναφερθήκαµε παραπάνω. Τα
κριτήρια τα οποία βρίσκονται µε το εργαλείο το οποίο αναπτύχθηκε είναι τα all-defs,all-cuses,all-p-uses.
Αρχικά χωρίζουµε το πρόγραµµα µας σε βασικές ενότητες όπως έχει αναφερθεί και σε
προηγούµενη ενότητα. ∆ηµιουργούµε ύστερα το γράφο ροής ελέγχου αναπαριστώντας κάθε
βασική µονάδα µ’έναν κόµβο και κάθε ροή ελέγχου από µια βασική µονάδα προς µια άλλη µε
µια ακµή. ∆ίνουµε σε κάθε κόµβο κάποιο όνοµα και δηµιουργούµε δύο σύνολα, τυς ορισµούς
και τις χρήσεις υπολογισµού των µεταβλητών που υπάρχουν στην βασική ενότητα που
αντιπροσωπεύει ο κόµβος. Επίσης δηµιουργούµε για τις ακµές που είναι αποτελούν ζευγάρι
εξόδων από έναν κόµβο, ένα σύνολο από τις µεταβλητές που εµφανίζονται ώς χρήσεις
βεβαίωσης. Μ’αυτό το τρόπο έχουµε δηµιουργήσει τον γράφο ορισµού-χρήσης για το δεδοµένο
πρόγραµµα.
•

•

All-Defs: Για να βρούµε τα µονοπάτια γι’αυτό το κριτήριο δηµιουργούµε από τον γράφο
ροής ελέγχου το DD-graphκαι ύστερα το ForwardTreeκαι το BackwardTree. Βρίσκοντας
λοιπόν όλους τους κόµβους που ορίζονται µεταβλητές, βρίσκουµαι τα µονοπάτια
χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο Yates-Hennell, βρίσκουµαι δηλαδή ένα µονοπάτι από
τον αρχικό κόµβο προς τον ζητούµενο από το ForwardTree και ύστερα από τον
ζητούµενο κόµβο προς τον τελικό από το BackwardTree. Τέλος µετασχηµατίζουµε αυτό
το µονοπάτι σε µονοπάτι του αρχικού γράφου.
All-C-Uses: Για να βρούµε τα µονοπάτια γι’αυτό το κριτήριο δηµιουργούµε από τον
γράφο ροής ελέγχου το DD-graphκαι ύστερα το ForwardTreeκαι το BackwardTree.
Βρίσκουµε όλους τους κόµβους που γίνεται χρήση υπολογισµού µιας τιµής και ύστερα
για κάθε µεταβλητή βρίσκουµε τους κόµβους που έχει οριστεί. Τα µονοπάτια λοιπό
βρίσκονται από το ForwardTree προς τον κόµβο που ορίζεται η µεταβλητή , από τον
κόµβο που ορίζεται η µεταβητή προς τον κόµβο που γίνεται η χρήση υπολογισµού πάλι
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•

•

απ’ το ForwardTreeκαι ύστερα απ’ τον κόµβο που γίνεται η χρήση υπολογισµού πρός
τον τελικό κόµβο µέσω του BackwardTree. Τέλος µετασχηµατίζουµε αυτό το µονοπάτι
σε µονοπάτι του αρχικού γράφου.
All-P-Uses: Για να βρούµε τα µονοπάτια γι’αυτό το κριτήριο δηµιουργούµε από τον
γράφο ροής ελέγχου το DD-graphκαι ύστερα το ForwardTreeκαι το BackwardTree.
Βρίσκουµε όλους τους κόµβους που γίνεται χρήση βεβαίωσης µιας τιµής και ύστερα για
κάθε µεταβλητή βρίσκουµε τους κόµβους που έχει οριστεί. Τα µονοπάτια λοιπόν
βρίσκονται από το ForwardTree προς τον κόµβο που ορίζεται η µεταβλητή , από τον
κόµβο που ορίζεται η µεταβητή προς τον κόµβο που γίνεται η χρήση βεβαίωσης πάλι απ’
το ForwardTreeκαι ύστερα απ’ τον κόµβο που γίνεται η χρήση βεβαίωσης πρός τον
τελικό κόµβο µέσω του BackwardTree. Τέλος µετασχηµατίζουµε αυτό το µονοπάτι σε
µονοπάτι του αρχικού γράφου.
All-du-paths: Έχοντας τον γράφο ορισµού χρήσης του προγράµµατος, για κάθε ζεύγος
από κόµβους που στον έναν ορίζεται η µεταβλητή και στον άλλο χρησιµοποιείται,
εφαρµόζουµε τον αλγόριθµο DFSστον γράφο ορισµού χρήσης και βρίσκουµε τα όλα τα
δυνατά υποµονοπάτια. Για τα τελικά µονοπάτια, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε πάλι το
DD-graph,Forwardtreeκαι Backwardtreeώστε να βρούµε ένα µονοπάτι απ’ τον αρχικό
κόµβο προς τον κόµβο που ορίζεται η µεταβλητή και ένα µονοπάτι από τον κόµβο που
χρησιµοποιείται η µεταβλητή πρός τον τελικό κόµβο.
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3. Αναλυτής ροής δεδομένων
3.1 Γενικά
Σ’αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουµε την εφαρµογή που δηµιουργήθηκε για να κάνουµε
ανάλυση ροής δεδοµένων µε βάση τα κριτήρια που επιλέγουµε. Θα παρουσιάσουµε τις βασικές
οντότητες του προγράµµατος καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η εισαγωγή των
προγραµµάτων πρρος ανάλυση.
Η βασική οντότητα είναι ο γράφος ορισµού χρήσης. Αυτός αποτελείται από κόµβους και
ακµές. Τέλος υπάρχει κ µια οντότητα του αναλυτή ροής δεδοµένων. Αυτές οι οντότητες
αντιπροσωπεύονται από Javaκλάσεις. Θα παρουσιάσουµε παρακάτω τις κλάσεις αυτές καθώς
και τον τρόπο µε τον οποίο έχουν υλοποιηθεί.

3.2 Γράφος ορισμού χρήσης
Ο γράφος ορισµού χρήσης έχει υλοποιηθεί σε Javaδηµιουργώντας µια κλάση, την Graph.java.
Οι βασικές µεταβλητές αυτής της κλάσης είναι η nodeList, η edgeList καιη adMatrix. Η
nodeList είναι µια µεταβλητή τύπου Map<String, Node> που περιέχει όλους τους κόµβους του
γράφου ορισµού χρήσης και αντιστοιχεί τον κάθε κόµβο µε το όνοµα του. Η edgeList είναι µια
µεταβλητή τύπου Map<String, Edge> που περιέχει όλες τις ακµές του γράφου ορισµού χρήσης
και αντιστοιχεί την κάθε ακµή µε το όνοµα της. Τέλος η adMatrixείναι µια µεταβλητή πίνακας
τύπου Integer[][] που περιέχει τις συνδέσεις των κόµβων µεταξύ τους.
Οι βασικές µέθοδοι της Graph.javaείναι η addNode(Node node), η addEdge(Edge edge), η
createAdjMatrix() και η adjacentNodes(String last). Η addNode(Node node) είναι µια
publicvoidµέθοδος η οποία δέχεται ως όρισµα µια µεταβλητή τύπου Nodeκαι την προσθέτει στο
γράφο. Η addEdge(Edge edge) είναι επίσης µια publicvoidµέθοδος η οποία δέχεται ως όρισµα
µια µεταβλητή τύπου Edge και προσθέτει στο γράφο µια ακµή. H createAdjMatrix()είναι µια
publicvoidη οποία δηµιουργεί τον πίνακα adMatrix. Τέλοςη adjacentNodes(String last)
είναιµιαµέθοδος public LinkedList<String>ηοποίαδέχεται ως είσοδο µια µεταβλητή τύπου
Stringκαι επιστρέφει πίσω µια συνδεδεµένη λίστα µε τους γειτονικούς κόµβους ενός κόµβου του
γράφου.
Ο κώδικας της κλάσης είναι ο εξής:
public class Graph {

Map<String, Node> nodeList = new HashMap<String, Node>();
Map<String, Edge> edgeList = new HashMap<String, Edge>();
List<ArrayList<Integer>> adjMatrix = new ArrayList<ArrayList<Integer>>();
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private Map<String, LinkedHashSet<String>> map = new HashMap();
Integer[][] adMatrix;
Integer[][] adjMatrixA;
Integer[][] adjMatrixB;
public Graph() {
}
public void addNode(Node node) {
nodeList.put(node.name, node);
}
public void addEdge(Edge edge) {
edgeList.put(edge.name, edge);

LinkedHashSet<String> adjacent = map.get(edge.name.split("-")[0]);
if(adjacent==null) {
adjacent = new LinkedHashSet();
map.put(edge.name.split("-")[0], adjacent);
}
adjacent.add(edge.name.split("-")[1]);
}
public void createAdjMatrix() {
adMatrix = new Integer[nodeList.size()][nodeList.size()];

for(Integer i=0;i< nodeList.size();i++) {
ArrayList row = new ArrayList<Integer>();
for(Integer j=0;j<nodeList.size();j++) {
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String keyInEdge = i.toString()+"-"+j.toString();
ArrayList<Integer> column = new ArrayList<Integer>();
if (edgeList.containsKey(keyInEdge)) {
column.add(1);
//adjMatrix.add(column);
row.add(column);
adMatrix[i][j]=1;
}else {
column.add(0);
row.add(column);
adMatrix[i][j]=0;
}
}
adjMatrix.add(row);
}
}
public Node getNode(String nodeName) {
Node node = new Node();
node = nodeList.get(nodeName);
return node;
}

public LinkedList<String> adjacentNodes(String last) {
LinkedHashSet<String> adjacent = map.get(last);
if(adjacent==null) {
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return new LinkedList();
}
return new LinkedList<String>(adjacent);
}
}

3.3 Κόμβος
Μια απ’ τις οντότητες που αποτελούν το γράφο είναι ο κόµβος. Αυτή η οντότητα έχει
αναπαρασταθεί σε Javaως µια κλάση µε το όνοµα Node.java. Οι βασικές της µεταβλητές είναι η
name, η defs και ηcUses. Ηnameείναι µια µεταβλητή τύπου Stringπου αντιπροσωπεύει το όνοµα
του κόµβου. Η defs είναι µια µεταβλητή τύπου List<String> που είναι µια λίστα µε όλες τις
µεταβλητές του προγράµµατος που ορίζονται στο συγκεκριµένο κόµβο. Τέλος η cUses είναι µια
µεταβλητή τύπου List<String> που είναι µια λίστα µε όλες τις µεταβλητές του προγράµµατος
που γίνεται χρήση υπολογισµού στο συγκεκριµένο κόµβο.
Οι βασικές µέθοδοι είναι δύο publicvoidµέθοδοι που είναι settersγια να θέτουν τιµές για τις
µεταβλητές defs και cUses, οι setDefsκαι setCUses.
Ο κώδικας της κλάσης φαίνεται παρακάτω:
public class Node {
String name;
List<String> defs = new ArrayList <String>();
List<String> cUses = new ArrayList <String>();
Boolean isCheckedForDDGraph;
boolean visited = false;

public Node(String name) {
this.name = name;
}
public Node() {
}
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public void setDefs(String[] definitions) {
for(int i=0;i<definitions.length;i++) {
defs.add(definitions[i]);
}
}
public void setCuses(String[] cUsesValues) {
for(int i=0;i<cUsesValues.length;i++) {
cUses.add(cUsesValues[i]);
}
}
}

3.4 Ακμή
Η επόµενη οντότητα που απαρτίζει το γράφο είναι η ακµή. Αυτή έχει αναπαρασταθεί σε Java
µε µια κλάση µε το όνοµα Edge.java. Οι βασικές της µεταβλητές είναι η nameκαι η pUses. Η
nameείναι µια µεταβλητή τύπου Stringπου αναπαριστά το όνοµα της ακµής. Σαν όνοµα µιας
ακµής χρησιµοποιούνται τα ονόµατα δύο κόµβων χωρισµένα µε το χαρακτήρα -, π.χ. «1-2». Η
pUsesείναι µια µεταβλητή τύπου List<String> που είναι µια λίστα µε όλες τις µεταβλητές του
προγράµµατος που γίνεται χρήση βεβαίωσης στη συγκεκριµένη ακµή.
Η µοναδική µέθοδος της κλάσης είναι µια publicvoidµέθοδος που είναι setterγια να θέτει τιµή
για τη µεταβλητή pUses.
Ο κώδικας της κλάσης φαίνεται παρακάτω:
public class Edge {

String name;
List<String> pUses = new ArrayList<String>();

public Edge(String name) {
this.name = name;
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}
public void setPuses(String[] pUsesValues) {
for (int i =0;i<pUsesValues.length;i++) {
pUses.add(pUsesValues[i]);
}
}
}

3.5 Αναλυτήςροήςδεδομένων
Ο αναλυτής ροής δεδοµένων είναι η βασική κλάση της εφαρµογής µας.
ΈχειαναπαρασταθείσεJavaωςµιακλάση, τηνdataFlowAnalyzer.java. Η κλάση αυτή περιέχει τις
βασικές µεθόδους µε τις οποίες αναζητούµε και βρίσκουµε µονοπάτια που πληρούν τα κριτήρια
που έχουµε ήδη εξετάσει. Ο κατασκευαστής της κλάσης δέχεται ως παράµετρο το γράφο
χρήσης ορισµού, δηµιουργεί τον πίνακα γειτνίασης αλλά και αρχικοποιεί τις µεταβλητές που
αντιστοιχίζουν τους ορισµούς και τις χρήσεις των µεταβλητών του προς εξέταση προγράµµατος
µε τους κόµβους του γράφου που γίνεται ο ορισµός και οι χρήσεις. Ο κώδικας του
κατασκευαστή είναι ο ακόλουθος:
publicDataFlowAnalyzer(Graphgraph){
this.g=graph;
g.createAdjMatrix();
this.createCUsesMap();
this.createDefsMap();
this.createPUsesMap();
}

Η κλάση επίσης χρησιµοποιεί κάποιες βοηθητικές µεθόδους που είναι publicstaticοι οποίες
επιτελούν διάφορες λειτουργικότητες που βοηθούν στην εύρεση των µονοπατιών. Αυτές
βρίσκονται στο τέλος της κλάσης. Οι τρεις µεταβλητές που αντιστοιχίζουν τους ορισµούς και τις
χρήσεις των µεταβλητών του προς εξέταση προγράµµατος µε τους κόµβους του γράφου που
γίνεται ο ορισµός και οι χρήσεις είναι οι cUsesMap, defsMap και pUsesMapκαι είναι τύπου
Map<String,String>. Παρακάτω θα αναφερθούµε στις βασικές µεθόδους µε τις οποίες
βρίσκουµε τα µονοπάτια ανάλογα µε το κριτήριο που επιθυµούµε.
3.5.1 Μέθοδος για το κριτήριο All-Defs
Η µέθοδος για την εύρεση των µονοπατιών µε βάση το κριτήριο all-defs είναι µια publicµέθοδος
µε το όνοµα findalldefs().Στη µέθοδο αυτή βρίσκουµε όλα τα µονοπάτια για κάθε κόµβο i και
κάθε µεταβλητή x που ανήκει στο def(i)προς κάποιο κόµβο του dcu(x,i) ή κάποια ακµή του
dpu(x,j,k) τα οποία είναι καθαρά από ορισµούς. Στη µέθοδο γίνεται χρήση βοηθητικών µεθόδων
που βρίσκουν µονοπάτι από τον αρχικό κόµβο πρός το κόµβο που ορίζεται η µεταβλητή,
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µονοπατιού από το κόµβο που ορίζεται η µεταβλητή πρός το κόµβο που χρησιµοποιείται, όπου
εξετάζεται αν το µονοπάτι είναι καθαρό από ορισµούς, αλλιώς βρίσκεται κάποιο άλλο, και τέλος
απ΄το κόµβο που χρησιµοποιείται πρός τον τελικό κόµβο. Παρακάτω παρατίθεται ο κώδικας της
µεθόδου:
public Set<String>findalldefs() {
Set<String> paths = new HashSet<String>();
//Get path for each variable
for (String key : defsMap.keySet()) {
System.out.println(key+":");

String[] nodesVariableIsDefined = defsMap.get(key).split(",");
Set<String>dcu = new HashSet<String>();
//Get nodes that variable is used
String[] nodesKeyIsUsed = null;
if (cUsesMap.get(key) != null) {
nodesKeyIsUsed = cUsesMap.get(key).split(",");
}
for (String nodeVarIsDefined : nodesVariableIsDefined) {

if (nodesKeyIsUsed != null) {
dcu.clear();
for (String nodeKeyIsUsed : nodesKeyIsUsed) {
String path = "";

if (getDefClearPath(g, g.nodeList
.get(nodeVarIsDefined),
g.nodeList
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.get(nodeKeyIsUsed), key) !=
null) {
path = getPathFromRootToNode(g,

g.nodeList.get(nodeVarIsDefined))
.replaceAll("-" +
nodeVarIsDefined, "")
+ "-"
+ getDefClearPath(
g,

g.nodeList

.get(nodeVarIsDefined),

g.nodeList.get(nodeKeyIsUsed),

key).replaceAll(
"-" +
nodeKeyIsUsed, "")
+
getPathFromNodeToSink(g, g.nodeList

.get(nodeKeyIsUsed));

System.out.println(nodeVarIsDefined + " "
+ nodeKeyIsUsed);
System.out.println("Complete path :"
+ path);
dcu.add(path);
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paths.add(path);

mapallDefspaths.put(key+","+nodeVarIsDefined+","+nodeKeyIsUsed, path);
break;
}
}
}
if(dcu.isEmpty()) {

String[] edgesKeyIsUsed =
pUsesMap.get(key).split(",");

for (String edgeKeyIsUsed : edgesKeyIsUsed) {
String path = "";

if (getDefClearPath(g,
g.nodeList.get(nodeVarIsDefined), g.nodeList.get(edgeKeyIsUsed.split("-")[0]), key) != null) {
path =
getPathFromRootToNode(g,g.nodeList.get(nodeVarIsDefined)).replaceAll(""+nodeVarIsDefined, "")
+ "-"+getDefClearPath(g,
g.nodeList.get(nodeVarIsDefined), g.nodeList.get(edgeKeyIsUsed.split("-")[0]), key)

+ getPathFromNodeToSink(g,
g.nodeList.get(edgeKeyIsUsed.split("-")[1]));
System.out.println(nodeVarIsDefined +" " +
edgeKeyIsUsed);
System.out.println("Complete path :" +
path);
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paths.add(path);

mapallDefspaths.put(key+","+nodeVarIsDefined+","+edgeKeyIsUsed, path);
break;
}

}
}
}
}
return paths;
}
3.5.2 ΜέθοδοςγιατοκριτήριοAll-C-Uses/Some-P-Uses
Η µέθοδος για την εύρεση των µονοπατιών µε βάση το κριτήριο all-c-uses είναι µια
publicµέθοδος µε το όνοµα findcuses(). Στη µέθοδο αυτή βρίσκουµε όλα τα µονοπάτια για κάθε
κόµβο i και κάθε µεταβλητή x που ανήκει στο def(i) προς κάθε κόµβο του dcu(x,i) τα οποία
είναι καθαρά από ορισµούς.Αν το dcu(x,i) είναι άδειο τότε βρίσκουµε ένα µονοπάτι απ’ το
dpu(x,i).Στη µέθοδο γίνεται χρήση βοηθητικών µεθόδων που βρίσκουν µονοπάτι από τον αρχικό
κόµβο πρός το κόµβο που ορίζεται η µεταβλητή, µονοπατιού από το κόµβο που ορίζεται η
µεταβλητή πρός το κόµβο που χρησιµοποιείται, όπου εξετάζεται αν το µονοπάτι είναι καθαρό
από ορισµούς, αλλιώς βρίσκεται κάποιο άλλο, και τέλος απ΄το κόµβο που χρησιµοποιείται πρός
τον τελικό κόµβο. Παρακάτω παρατίθεται ο κώδικας της µεθόδου.
public Set<String>findcuses() {
Set<String> paths = new HashSet<String>();
//Get path for each variable
for (String key : defsMap.keySet()) {
System.out.println(key+":");

String[] nodesVariableIsDefined = defsMap.get(key).split(",");
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Set<String>dcu = new HashSet<String>();
//Get nodes that variable is used
String[] nodesKeyIsUsed = null;
if (cUsesMap.get(key) != null) {
nodesKeyIsUsed = cUsesMap.get(key).split(",");
}
for (String nodeVarIsDefined : nodesVariableIsDefined) {
dcu.clear();
//Set<String>dcu = new HashSet<String>();
if (nodesKeyIsUsed != null) {
for (String nodeKeyIsUsed : nodesKeyIsUsed) {
String path = "";

if (getDefClearPath(g,
g.nodeList.get(nodeVarIsDefined),
g.nodeList
.get(nodeKeyIsUsed),
key) != null) {
path = getPathFromRootToNode(g,

g.nodeList.get(nodeVarIsDefined))
.replaceAll("-" +
nodeVarIsDefined, "")
+ "-"
+ getDefClearPath(g,

g.nodeList.get(nodeVarIsDefined),
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g.nodeList.get(nodeKeyIsUsed), key)
.replaceAll("-"
+ nodeKeyIsUsed, "")
+
getPathFromNodeToSink(g, g.nodeList

.get(nodeKeyIsUsed));
System.out.println(nodeVarIsDefined + " "
+ nodeKeyIsUsed);
System.out.println("Complete path :" +
path);
dcu.add(path);
paths.add(path);

mapallCusespaths.put(key+","+nodeVarIsDefined+","+nodeKeyIsUsed, path);
}
}
}
if(dcu.isEmpty()) {

String[] edgesKeyIsUsed = pUsesMap.get(key).split(",");

for (String edgeKeyIsUsed : edgesKeyIsUsed) {
String path = "";

if (getDefClearPath(g,
g.nodeList.get(nodeVarIsDefined), g.nodeList.get(edgeKeyIsUsed.split("-")[0]), key) != null) {
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path =
getPathFromRootToNode(g,g.nodeList.get(nodeVarIsDefined)).replaceAll(""+nodeVarIsDefined, "")
+ "-"+getDefClearPath(g,
g.nodeList.get(nodeVarIsDefined), g.nodeList.get(edgeKeyIsUsed.split("-")[0]), key)

+ getPathFromNodeToSink(g,
g.nodeList.get(edgeKeyIsUsed.split("-")[1]));
System.out.println(nodeVarIsDefined +" " +
edgeKeyIsUsed);
System.out.println("Complete path :" + path);
paths.add(path);

mapallCusespaths.put(key+","+nodeVarIsDefined+","+edgeKeyIsUsed, path);
break;
}

}
}
}
}
return paths;
}
3.5.3 Μέθοδος για το κριτήριο All-P-Uses
Η µέθοδος για την εύρεση των µονοπατιών µε βάση το κριτήριο all-p-uses είναι µια
publicµέθοδος µε το όνοµα findAllPuses(). Στη µέθοδο αυτή βρίσκουµε όλα τα µονοπάτια για
κάθε κόµβο i και κάθε µεταβλητή x που ανήκει στο def(i) προς κάθε ακµή του dpu(x,i) τα οποία
είναι καθαρά από ορισµούς. Στη µέθοδο γίνεται χρήση βοηθητικών µεθόδων που βρίσκουν
µονοπάτι από τον αρχικό κόµβο πρός το κόµβο που ορίζεται η µεταβλητή, µονοπατιού από το
κόµβο που ορίζεται η µεταβλητή πρός το πρώτο κόµβο της ακµής που χρησιµοποιείται, όπου
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εξετάζεται αν το µονοπάτι είναι καθαρό από ορισµούς, αλλιώς βρίσκεται κάποιο άλλο, και τέλος
απ΄το δεύτερο κόµβο της ακµής που χρησιµοποιείται πρός τον τελικό κόµβο. Παρακάτω
παρατίθεται ο κώδικας της µεθόδου.
public Set<String>findAllPuses() {
Set<String> paths = new HashSet<String>();
for (String key: pUsesMap.keySet()) {
System.out.println(key+":");
String[] nodesVariableIsDefined = defsMap.get(key).split(",");
//Get nodes that variable is used
String[] edgesKeyIsUsed = pUsesMap.get(key).split(",");
for (String edgeKeyIsUsed : edgesKeyIsUsed) {
for (String nodeVarIsDef : nodesVariableIsDefined) {
String path = "";
if (getDefClearPath(g,
g.nodeList.get(nodeVarIsDef), g.nodeList.get(edgeKeyIsUsed.split("-")[0]),
key) != null) {
path =
getPathFromRootToNode(g,g.nodeList.get(nodeVarIsDef)).replaceAll(""+nodeVarIsDef, "")
+ "-"+getDefClearPath(g,
g.nodeList.get(nodeVarIsDef), g.nodeList.get(edgeKeyIsUsed.split("-")[0]),
key)
+ getPathFromNodeToSink(g,
g.nodeList.get(edgeKeyIsUsed.split("-")[1]));
System.out.println(nodeVarIsDef +" " +
edgeKeyIsUsed);
System.out.println("Complete path :" + path);
paths.add(path);
mapallPusespaths.put(key+","+nodeVarIsDef+","+edgeKeyIsUsed, path);
}
}
}
}
return paths;
}

3.5.4Μέθοδος για το κριτήριο All-DU-Paths
Η µέθοδος για την εύρεση των µονοπατιών µε βάση το κριτήριο all-du-paths είναι µια
publicµέθοδος µε το όνοµα findAllDUpaths(). Στη µέθοδο αυτή βρίσκουµε κάθε µονοπάτι για
κάθε κόµβο i και κάθε µεταβλητή x που ανήκει στο def(i) προς κάθε κόµβο του dcu(x,i) και
κάθε ακµή του dpu(x,i) τα οποία είναι καθαρά από ορισµούς. Στη µέθοδο γίνεται χρήση των
βοηθητικών µεθόδων που γίνονται και στις µεθόδους findcuses() και findAllPuses(). Η εύρεση
όλων των µονοπατιών από το κόµβο που ορίζεται η µεταβλητή πρός τον κόµβο που
χρησιµοποιείται ή το πρώτο κόµβο της ακµής που χρησιµοποιείται, γίνεται µε τη χρήση του
αλγορίθµου DFS. Παρακάτω παρατίθεται ο κώδικας της µεθόδου.
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public Set<String>findAllDUpaths(Graph g) {
Set<String> paths = new HashSet<String>();
for (String key : defsMap.keySet()) {
String[] nodeNamesVarIsDefined = defsMap.get(key).split(",");
String[] nodeNamesVarIsCUsed;
if (cUsesMap.containsKey(key)) {
nodeNamesVarIsCUsed = cUsesMap.get(key).split(",");
for (int i=0;i<nodeNamesVarIsDefined.length;i++) {
LinkedList<String> visited = new LinkedList();
visited.add(nodeNamesVarIsDefined[i]);
for (int j = 0; j<nodeNamesVarIsCUsed.length;j++) {
Set<String>pathsToNodeIsUsed = new HashSet<String>();
System.out.println(key+" is defined in: " +
nodeNamesVarIsDefined[i] + " and cused in: " + nodeNamesVarIsCUsed[j]);
if (!subPaths.isEmpty()) {
subPaths.clear();
}
Set<String>duSubPaths = new HashSet<String>();
getPathsFromANodeToAnother(g, visited,
nodeNamesVarIsCUsed[j]);
for (String subPath : subPaths) {
if ( !"0".equals(nodeNamesVarIsDefined[i])) {
if (isDefClear(g, subPath,
g.nodeList.get(nodeNamesVarIsDefined[i]),
g.nodeList.get(nodeNamesVarIsCUsed[j]), key)) {
String path =
getPathFromRootToNode(g,
g.nodeList
.get(nodeNamesVarIsDefined[i]))
+
+
+
+

"@"
subPath
"@"
getPathFromNodeToSink(g,

g.nodeList
.get(nodeNamesVarIsCUsed[j]));
;
System.out.println("Complete
Path: "+ path.replaceAll(nodeNamesVarIsDefined[i]+"@", "").replaceAll("@"+nodeNamesVarIsCUsed[j], ""));
pathsToNodeIsUsed.add(path.replaceAll(nodeNamesVarIsDefined[i]+"@",
"").replaceAll("-@"+nodeNamesVarIsCUsed[j],""));
paths.add(path.replaceAll(nodeNamesVarIsDefined[i]+"@",
"").replaceAll("-@"+nodeNamesVarIsCUsed[j],""));
charlastCharacter =
subPath.charAt(subPath.length()-1);
duSubPaths.add(subPath.replaceAll("-"+nodeNamesVarIsCUsed[j]+"-", ""+nodeNamesVarIsCUsed[j]));
}
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}
else {
if (isDefClear(g, subPath,
g.nodeList.get(nodeNamesVarIsDefined[i]),
g.nodeList.get(nodeNamesVarIsCUsed[j]), key)) {
System.out.println("Complete
Path: "+subPath);
pathsToNodeIsUsed.add(subPath);
paths.add(subPath);

duSubPaths.add(subPath.replaceAll("-"+nodeNamesVarIsCUsed[j]+"-", ""+nodeNamesVarIsCUsed[j]));
}
}
}
if (!pathsToNodeIsUsed.isEmpty()) {
mapdupaths.put(key + "," +
nodeNamesVarIsDefined[i]
+ "," +
nodeNamesVarIsCUsed[j],
pathsToNodeIsUsed);
}
if (!duSubPaths.isEmpty()){
mapDUsubPaths.put(key + "," +
nodeNamesVarIsDefined[i]
+ "," +
nodeNamesVarIsCUsed[j], duSubPaths);
}
}
}
}
}
for (String key : defsMap.keySet()) {
String[] nodeNamesVarIsDefined = defsMap.get(key).split(",");
String[] nodeNamesVarIsPUsed;
if (pUsesMap.containsKey(key)) {
nodeNamesVarIsPUsed = pUsesMap.get(key).split(",");
for (int i=0;i<nodeNamesVarIsDefined.length;i++) {
LinkedList<String> visited = new LinkedList();
visited.add(nodeNamesVarIsDefined[i]);
for (int j = 0; j<nodeNamesVarIsPUsed.length;j++) {
Set<String>pathsToNodeIsUsed = new HashSet<String>();
System.out.println(key+" is defined in: " +
g.nodeList.get(nodeNamesVarIsDefined[i]).name + " and pused in: " +
nodeNamesVarIsPUsed[j]);
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if (!subPaths.isEmpty()) {
subPaths.clear();
}
Set<String>duSubPaths = new HashSet<String>();
getPathsFromANodeToAnother(g, visited,
nodeNamesVarIsPUsed[j].split("-")[0]);
for (String subPath : subPaths) {
if ( !"0".equals(nodeNamesVarIsDefined[i])) {
if (isDefClear(g, subPath,
g.nodeList.get(nodeNamesVarIsDefined[i]),
g.nodeList.get(nodeNamesVarIsPUsed[j].split("-")[0]), key)) {
String path =
getPathFromRootToNode(g,
g.nodeList
.get(nodeNamesVarIsDefined[i]))
+ "@"
+ subPath
+ getPathFromNodeToSink(g,
g.nodeList
.get(nodeNamesVarIsPUsed[j]
.split("-")[1]));
System.out.println("Complete
Path: "+path.replaceAll(nodeNamesVarIsDefined[i]+"@", ""));
pathsToNodeIsUsed.add(path.replaceAll(nodeNamesVarIsDefined[i]+"@",
""));
paths.add(path.replaceAll(nodeNamesVarIsDefined[i]+"@", ""));
duSubPaths.add(subPath +
nodeNamesVarIsPUsed[j].split("-")[1]);
}
}
else {
if (isDefClear(g, subPath,
g.nodeList.get(nodeNamesVarIsDefined[i]),
g.nodeList.get(nodeNamesVarIsPUsed[j].split("-")[0]), key)) {
System.out.println("Complete
path: "
+ subPath
+
getPathFromNodeToSink(g, g.nodeList
.get(nodeNamesVarIsPUsed[j]
.split("-")[1])));
pathsToNodeIsUsed.add(subPath
+
getPathFromNodeToSink(g, g.nodeList
.get(nodeNamesVarIsPUsed[j]
.split("-")[1])));
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paths.add(subPath
+
getPathFromNodeToSink(g, g.nodeList
.get(nodeNamesVarIsPUsed[j]
.split("-")[1])));
duSubPaths.add(subPath +
nodeNamesVarIsPUsed[j].split("-")[1]);
}
}
}
if (!pathsToNodeIsUsed.isEmpty()) {
mapdupaths.put(key + "," +
nodeNamesVarIsDefined[i]
+ "," +
nodeNamesVarIsPUsed[j],
pathsToNodeIsUsed);
}
if (!duSubPaths.isEmpty()){
mapDUsubPaths.put(key + "," +
nodeNamesVarIsDefined[i]
+ "," +
nodeNamesVarIsPUsed[j], duSubPaths);
}
}
}
}
}
return paths;
}

3.6 Είσοδος του προγράμματος προς εξέταση
Το πρόγραµµα ή η µονάδα που εξετάζεται δίνεται ως είσοδος στην εφαρµογή µας. Αυτό που
δίνεται ως είσοδς είναι ο γράφος ροής χρήσης του προγράµµατος ή της µονάδας προς εξέταση.
Η επιλογή που έγινε είναι να χρησιµοποιηθεί ως διεπαφή αρχεία XML, γιατί:
•
•
•

Είναι διαδεδοµένο format αρχείων
Υπάρχουν έτοιµες βιβλιοθήκες σε Javaγια την επεξεργασία XMLαρχείων
Λόγω των παραπάνω είναι ευκολότερη η πιθανή διασύνδεση της εφαρµογής µας µε
άλλες εφαρµογές

Το αρχικό στοιχείο του αρχείου XMLείναι το rootelementGraph. Ύστερα υπάρχουν ως στοιχεία
παιδιά του Graphτο στοιχείο Nodeκαι το Edge. Το στοιχείο Nodeέχει παιδιά τα στοιχεία
NodeName, που είναι το όνοµα του κόµβου, στοιχεία Defπου είναι οι µεταβλητές που ορίζονται
στο κόµβο και Cuse, που είναι µεταβλητές που γίνεται χρήση υπολογισµού στο κόµβο. Το
στοιχείο Edgeέχει στοιχεία παιδιά τα EdgeName, που είναι το όνοµα της ακµής και Puse που
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είναι οι µεταβλητές που γίνεται χρήση βεβαίωσης στο κόµβο. Ένα παράδειγµα ενός τέτοιου
αρχείου XMLδίνεται παρακάτω:
<Graph>
<Node>
<NodeName>0</NodeName>
<Def>triOut</Def>
<Def>Side2</Def>
<Cuse></Cuse>
</Node>
<Node>
<NodeName>1</NodeName>
<Def>Side1</Def>
<Cuse>triOut</Cuse>
</Node>
<Node>
<NodeName>2</NodeName>
<Def>Side1</Def>
<Cuse>triOut</Cuse>
</Node>
<Edge>
<EdgeName>1-2</EdgeName>
<Puse>triOut</Puse>
</Edge>
</Graph>
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Η κλάση η οποία διαβάζει το αρχείο και δηµιουργεί ένα αντικείµενο τηε κλάσης Graph, το οποίο
περνάει ως είσοδο σ’ ένα αντικείµενο της κλάσης DatFlowAnalyzer, είναι η ReadXML.java. Η
βασική της µέθοδος είναι η createGraph, η οποία αρχικοποιεί αντικείµενο τηε κλάσης Graph,
διαβάζει το αρχείο και θέτει τιµές για τους κόµβους και τις ακµές του γράφου, καθώς και θέτει
τιµές για τις µεταβλητές που ορίζονται και χρησιµοποιούνται σε κάθε κόµβο και ακµή.
Οκώδικαςτης createGraph() είναιοεξής:
public Graph createGraph() {
final Graph g = new Graph();
try {
SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance();
SAXParser saxParser = factory.newSAXParser();
DefaultHandler handler = new DefaultHandler() {
booleannName = false;
booleannDef = false;
booleannCuse = false;
booleaneName = false;
booleanePuse = false;
publicvoid startElement(String uri, String
localName,String qName,
Attributes attributes) throws
SAXException {
System.out.println("Start Element :" + qName);
if (qName.equalsIgnoreCase("NODENAME")) {
nName = true;
}
if (qName.equalsIgnoreCase("DEF")) {
nDef = true;
}
if (qName.equalsIgnoreCase("CUSE")) {
nCuse = true;
}
if (qName.equalsIgnoreCase("EDGENAME")) {
eName = true;
}
if (qName.equalsIgnoreCase("EDGENAME")) {
eName = true;
}
if (qName.equalsIgnoreCase("PUSE")) {
ePuse = true;
}
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}
publicvoid endElement(String uri, String localName,
String qName) throws SAXException {
System.out.println("End Element :" +
qName);
}
publicvoid characters(char ch[], int start, int
length) throws SAXException {
if (nName) {
System.out.println("Node Name : " + new
String(ch, start, length));
g.addNode(new Node(new String(ch, start,
length)));
currentNode = new String(ch, start,
length);
nName = false;
}
if (nDef) {
System.out.println("Def : " + new
String(ch, start, length));
g.nodeList.get(currentNode).setDefs(new
String[] {new String(ch, start, length)});
nDef = false;
}
if (nCuse) {
System.out.println("C Use : " + new
String(ch, start, length));
g.nodeList.get(currentNode).setCuses(new
String[] {new String(ch, start, length)});
nCuse = false;
}
if (eName) {
System.out.println("Edge Name : " + new String(ch, start, length));
g.addEdge(new Edge(new String(ch, start, length)));
currentEdge = new String(ch, start, length);
eName = false;
}
if (ePuse) {
System.out.println("Edge P Use : " + new
String(ch, start, length));
g.edgeList.get(currentEdge).setPuses(new
String[]{new String(ch, start, length)});
ePuse = false;
}
}
};
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saxParser.parse("C:\\Users\\Sidis\\Desktop\\testpat.xml",
handler);
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}catch (ParserConfigurationException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
} catch (SAXException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
}

return g;
}
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4. Αποτελέσματα Αναλυτή Ροής Δεδομένων
4.1 Γενικά
Σ’αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουµε τ’αποτελέσµατα που έχουµε πάρει χρησιµοποιώντας
την εφαρµογή του αναλυτή ροής δεδοµένων. Θα παρουσιάσουµε αρχικά το πρόγραµµα που
είναι προς εξέταση, το γράφο χρήσης ορισµού του καθώς και το αρχείο XMLπου φορτώθηκε
στον αναλυτή ροής δεδοµένων. Ύστερα θα παρουσιάσουµε τα µονοπάτια στο γράφο που
προέκυψαν απ’ τον αναλυτή ροής δεδοµένων ανάλογα µε το κριτήριο που έχουµε επιλέξει. Τα
παραπάνω έχουν γίνει για µια σειρά προγραµµάτων.

4.2 Αποτελέσματα αναλυτή ροής δεδομένων για το πρόγραμμα
trityp.java
Το πρώτο πρόγραµµα που έγινε επεξεργασία είναι το trityp.java. Σκοπός του προγράµµατος
είναι να εξετάσει αν η είσοδς τριών µεταβλητών συνιστούν ένα τρίγωνο. Ο κώδικας του
προγράµµατος είναι ο εξής:
// This is mutant program.
// Author : ysma

public class trityp
{

public static int Triang( int Side1, int Side2, int Side3 )
{
int triOut;
if (Side1 <= 0 || Side2 <= 0 || Side3 <= 0) {
triOut = 4;
return triOut;
}
triOut = 0;
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if (Side1 == Side2) {
triOut = triOut + 1;
}
if (Side1 == Side3) {
triOut = triOut + 2;
}
if (Side2 == Side3) {
triOut = triOut + 3;
}
if (triOut == 0) {
if (Side1 + Side2 <= Side3 || Side2 + Side3 <= Side1 || Side1 + Side3 <= Side2) {
triOut = 4;
} else {
triOut = 1;
}
return triOut;
}
if (triOut > 3) {
triOut = 3;
} else {
if (triOut == 1 && Side1 + Side2 > Side3) {
triOut = 2;
} else {
if (triOut == 2 && Side1 + Side3 > Side2) {
triOut = 2;
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} else {
if (triOut == 3 && Side2 + Side3 > Side1) {
triOut = 2;
} else {
triOut = 4;
}
}
}
}
return triOut;
}

}
4.1 Κώδικας trityp.java
Ο αντίστοιχος γράφος χρήσης ορισµού που προκύπτει απ’ το παραπάνω πρόγραµµα, ο οποίος
είναι ο γράφος ελέγχου ροής του προγράµµατος όπου σε κάθε κόµβο και ακµή αντιστοιχίζεται
ένα σύνολο από µεταβλητές που χρησιµοποιούνται ή ορίζονται, είναι ο εξής:
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Defs={Side1,Side2,Side3}

0

Puse={Side1,Side2,
Side3}

1

Puse={Side1,Side2,
Side3}

3

Defs={triOut}

Puse={Side1,Side2}
4

Defs={triOut}

Puse={Side1,Side2}

Defs={triOut}
Cuse={triOut}

5
2
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Defs={triOut}
Cuse={triOut}
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Defs={triOut}
Puse={triOut}
Puse={Side1,Side2,
Side3}

Puse={triOut}
Puse={triOut,Side1,
Side2,Side3}

Defs={triOut} 13 Defs={triOut} 15

Puse={triOut,Side1,
Side2,Side3}
16

18

Puse={triOut,Side1,
Side2,Side3}

Defs={triOut} 17
19

20

Defs={triOut}
Defs={triOut}

4.2Γράφος ορισµού χρήσης του trityp.java
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Το αρχείο XMLπου φορτώθηκε είναι το εξής:
<Graph>
<Node>
<NodeName>0</NodeName>
<Def>Side1</Def>
<Def>Side2</Def>
<Def>Side3</Def>
</Node>
<Node>
<NodeName>1</NodeName>
</Node>
<Node>
<NodeName>2</NodeName>
<Def>triOut</Def>
</Node>
<Node>
<NodeName>3</NodeName>
<Def>triOut</Def>
</Node>
<Node>
<NodeName>4</NodeName>
</Node>
<Node>
<NodeName>5</NodeName>
<Def>triOut</Def>
<Cuse>triOut</Cuse>
</Node>
<Node>
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<NodeName>6</NodeName>
</Node>
<Node>
<NodeName>7</NodeName>
<Def>triOut</Def>
<Cuse>triOut</Cuse>
</Node>
<Node>
<NodeName>8</NodeName>
</Node>
<Node>
<NodeName>9</NodeName>
<Def>triOut</Def>
<Cuse>triOut</Cuse>
</Node>
<Node>
<NodeName>10</NodeName>
</Node>
<Node>
<NodeName>11</NodeName>
</Node>
<Node>
<NodeName>12</NodeName>
<Def>triOut</Def>
</Node>
<Node>
<NodeName>13</NodeName>
<Def>triOut</Def>
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</Node>
<Node>
<NodeName>14</NodeName>
</Node>
<Node>
<NodeName>15</NodeName>
<Def>triOut</Def>
</Node>
<Node>
<NodeName>16</NodeName>
</Node>
<Node>
<NodeName>17</NodeName>
<Def>triOut</Def>
</Node>
<Node>
<NodeName>18</NodeName>
</Node>
<Node>
<NodeName>19</NodeName>
<Def>triOut</Def>
</Node>
<Node>
<NodeName>20</NodeName>
<Def>triOut</Def>
</Node>
<Node>
<NodeName>21</NodeName>
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<Cuse>triOut</Cuse>
</Node>
<Edge>
<EdgeName>0-1</EdgeName>
</Edge>
<Edge>
<EdgeName>1-2</EdgeName>
</Edge>
<Edge>
<EdgeName>1-3</EdgeName>
<Puse>Side1</Puse>
<Puse>Side2</Puse>
<Puse>Side3</Puse>
</Edge>
<Edge>
<EdgeName>2-21</EdgeName>
</Edge>
<Edge>
<EdgeName>3-4</EdgeName>
</Edge>
<Edge>
<EdgeName>4-5</EdgeName>
<Puse>Side1</Puse>
<Puse>Side2</Puse>
</Edge>
<Edge>
<EdgeName>5-6</EdgeName>
</Edge>
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<Edge>
<EdgeName>4-6</EdgeName>
<Puse>Side1</Puse>
<Puse>Side2</Puse>
</Edge>
<Edge>
<EdgeName>6-7</EdgeName>
<Puse>Side1</Puse>
<Puse>Side3</Puse>
</Edge>
<Edge>
<EdgeName>7-8</EdgeName>
</Edge>
<Edge>
<EdgeName>6-8</EdgeName>
<Puse>Side1</Puse>
<Puse>Side3</Puse>
</Edge>
<Edge>
<EdgeName>8-9</EdgeName>
<Puse>Side2</Puse>
<Puse>Side3</Puse>
</Edge>
<Edge>
<EdgeName>9-10</EdgeName>
</Edge>
<Edge>
<EdgeName>8-10</EdgeName>
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<Puse>Side2</Puse>
<Puse>Side3</Puse>
</Edge>
<Edge>
<EdgeName>10-11</EdgeName>
<Puse>triOut</Puse>
</Edge>
<Edge>
<EdgeName>10-14</EdgeName>
<Puse>triOut</Puse>
</Edge>
<Edge>
<EdgeName>11-12</EdgeName>
<Puse>Side1</Puse>
<Puse>Side2</Puse>
<Puse>Side3</Puse>
</Edge>
<Edge>
<EdgeName>11-13</EdgeName>
<Puse>Side1</Puse>
<Puse>Side2</Puse>
<Puse>Side3</Puse>
</Edge>
<Edge>
<EdgeName>12-21</EdgeName>
</Edge>
<Edge>
<EdgeName>13-21</EdgeName>
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</Edge>
<Edge>
<EdgeName>14-15</EdgeName>
<Puse>triOut</Puse>
</Edge>
<Edge>
<EdgeName>15-21</EdgeName>
</Edge>
<Edge>
<EdgeName>14-16</EdgeName>
<Puse>triOut</Puse>
<Puse>Side1</Puse>
<Puse>Side2</Puse>
<Puse>Side3</Puse>
</Edge>
<Edge>
<EdgeName>16-17</EdgeName>
<Puse>triOut</Puse>
<Puse>Side1</Puse>
<Puse>Side2</Puse>
<Puse>Side3</Puse>
</Edge>
<Edge>
<EdgeName>16-18</EdgeName>
<Puse>triOut</Puse>
<Puse>Side1</Puse>
<Puse>Side2</Puse>
<Puse>Side3</Puse>
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</Edge>
<Edge>
<EdgeName>17-21</EdgeName>
</Edge>
<Edge>
<EdgeName>18-19</EdgeName>
<Puse>triOut</Puse>
<Puse>Side1</Puse>
<Puse>Side2</Puse>
<Puse>Side3</Puse>
</Edge>
<Edge>
<EdgeName>18-20</EdgeName>
<Puse>triOut</Puse>
<Puse>Side1</Puse>
<Puse>Side2</Puse>
<Puse>Side3</Puse>
</Edge>
<Edge>
<EdgeName>19-21</EdgeName>
</Edge>
<Edge>
<EdgeName>20-21</EdgeName>
</Edge>
</Graph>

4.3Αρχείο XML για το γράφο ορισµού χρήσης του trityp.java
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4.2.1 Αποτελέσματα για all-defsκριτήριο
Παρακάτω δίνονται σε πίνακα τα αποτελέσµατα που λήφθηκαν για το trityp.java µε βάση
το κριτήριο all-defs.
Μεταβλητή

Κόµβος που ορίζεται

Side1
Side2
Side3
triOut

0
0
0
9

Κόµβοςή ακµή που
χρησιµοποιείται
1-2
1-2
1-2
10-14

triOut

5

9

triOut

7

9

triOut
triOut

2
20

21
21

triOut

3

9

triOut

12

21

triOut

13

21

triOut

15

21

triOut

17

21

triOut

19

21

Μονοπάτι
0-1-2-21
0-1-2-21
0-1-2-21
0-1-3-4-6-8-9-10-14-1521
0-1-3-4-5-6-8-9-10-1112-21
0-1-3-4-6-7-8-9-10-1112-21
0-1-2-21
0-1-3-4-6-8-10-14-1618-20-21
0-1-3-4-6-8-9-10-11-1221
0-1-3-4-6-8-10-11-1221
0-1-3-4-6-8-10-11-1321
0-1-3-4-6-8-10-14-1521
0-1-3-4-6-8-10-14-1617-21
0-1-3-4-6-8-10-14-1618-19-21

4.4 Πίνακας µονοπατιών που ικανοποιούν το all-defs κριτήριο
Εποµένως για να έχουµε κάλυψη που να ικανοποιεί το κριτήριο all-defs µας αρκεί να βρούµε
δεδοµένα ελέγχου που να διασχίζουν τα παρακάτω µονοπάτια:
Complete path : 0-1-3-4-6-8-9-10-14-15-21
Complete path : 0-1-2-21
Complete path : 0-1-3-4-6-8-10-14-15-21
Complete path : 0-1-3-4-6-8-9-10-11-12-21
Complete path : 0-1-2-21
Complete path : 0-1-3-4-6-8-10-14-16-18-19-21
Complete path : 0-1-3-4-6-7-8-9-10-11-12-21
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Complete path : 0-1-3-4-6-8-10-11-12-21
Complete path : 0-1-3-4-6-8-10-14-16-17-21
Complete path : 0-1-3-4-6-8-10-14-16-18-20-21
Complete path : 0-1-3-4-5-6-8-9-10-11-12-21
Complete path : 0-1-3-4-6-8-10-11-13-21
4.2.2 Αποτελέσματαγιαall-c-uses/some-p-usesκριτήριο
Παρακάτω δίνονται σε πίνακα τα αποτελέσµατα που λήφθηκαν για το trityp.java µε βάση το
κριτήριο all-c-uses/some-p-uses.
Μεταβλητή

Κόµβος που ορίζεται

triOut

9

Κόµβοςή ακµή που
χρησιµοποιείται
10-14

triOut

5

9

triOut

5

7

triOut

7

9

triOut
triOut

2
20

21
21

triOut

3

9

triOut

3

5

triOut

3

7

triOut

12

21

triOut

13

21

triOut

15

21

triOut

17

21

triOut

19

21

Μονοπάτι
0-1-3-4-6-8-9-10-14-1521
0-1-3-4-5-6-8-9-10-1112-21
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1011-12-21
0-1-3-4-6-7-8-9-10-1112-21
0-1-2-21
0-1-3-4-6-8-10-14-1618-20-21
0-1-3-4-6-8-9-10-11-1221
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1011-12-21
0-1-3-4-6-7-8-9-10-1112-21
0-1-3-4-6-8-10-11-1221
0-1-3-4-6-8-10-11-1321
0-1-3-4-6-8-10-14-1521
0-1-3-4-6-8-10-14-1617-21
0-1-3-4-6-8-10-14-1618-19-21

4.5Πίνακας µονοπατιών που ικανοποιούν το all-c-uses/some-p-uses κριτήριο
Εποµένως για να έχουµε κάλυψη που να ικανοποιεί το κριτήριο all-c-uses/some-p-uses µας
αρκεί να βρούµε δεδοµένα ελέγχου που να διασχίζουν τα παρακάτω µονοπάτια:
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Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete

path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

0-1-3-4-6-8-9-10-14-15-21
0-1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-21
0-1-3-4-6-8-10-14-15-21
0-1-3-4-6-8-9-10-11-12-21
0-1-2-21
0-1-3-4-6-8-10-14-16-18-19-21
0-1-3-4-6-7-8-9-10-11-12-21
0-1-3-4-6-8-10-11-12-21
0-1-3-4-6-8-10-14-16-17-21
0-1-3-4-6-8-10-14-16-18-20-21
0-1-3-4-5-6-8-9-10-11-12-21
0-1-3-4-6-8-10-11-13-21

4.2.3 Αποτελέσματαγιαall-p-usesκριτήριο
Παρακάτω δίνονται σε πίνακα τα αποτελέσµατα που λήφθηκαν για το trityp.java µε βάση το
κριτήριο all-p-uses.
Μεταβλητή

Κόµβος που ορίζεται

Side3
Side3

0
0

Ακµή που
χρησιµοποιείται
1-2
1-3

Side3

0

8-9

Side3

0

18-20

Side3

0

11-13

Side3

0

8-10

Side3

0

16-18

Side3

0

16-17

Side3

0

6-7

Side3

0

6-8

Side3

0

18-19

Side3

0

11-12

triOut

9

10-14

triOut

5

10-14

triOut

7

10-14

triOut

3

10-14

Μονοπάτι
0-1-2-21
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1011-12-21
0-1-3-4-5-6-8-9-10-1112-21
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1014-16-18-20-21
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1011-13-21
0-1-3-4-5-6-8-10-11-1221
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1014-16-18-19-21
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1014-16-17-21
0-1-3-4-6-7-8-9-10-1112-21
0-1-3-4-6-8-9-10-11-1221
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1014-16-18-19-21
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1011-12-21
0-1-3-4-6-8-9-10-14-1521
0-1-3-4-5-6-8-10-14-1521
0-1-3-4-6-7-8-10-14-1521
0-1-3-4-6-8-10-14-1521
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triOut

9

10-11

triOut

5

10-11

triOut

7

10-11

triOut

3

10-11

triOut

9

18-20

triOut

5

18-20

triOut

7

18-20

triOut

3

18-20

triOut

9

14-16

triOut

5

14-16

triOut

7

14-16

triOut

3

14-16

triOut

9

14-15

triOut

5

14-15

triOut

7

14-15

triOut

3

14-15

triOut

9

16-18

triOut

5

16-18

triOut

7

16-18

triOut

3

16-18

triOut

9

16-17

triOut

5

16-17

triOut

7

16-17

triOut

3

16-17

triOut

9

18-19

0-1-3-4-6-8-9-10-11-1221
0-1-3-4-5-6-8-10-11-1221
0-1-3-4-6-7-8-10-11-1221
0-1-3-4-6-8-10-11-1221
0-1-3-4-6-8-9-10-14-1618-20-21
0-1-3-4-5-6-8-10-14-1618-20-21
0-1-3-4-6-7-8-10-14-1618-20-21
0-1-3-4-6-8-10-14-1618-20-21
0-1-3-4-6-8-9-10-14-1617-21
0-1-3-4-5-6-8-10-14-1617-21
0-1-3-4-6-7-8-10-14-1617-21
0-1-3-4-6-8-10-14-1617-21
0-1-3-4-6-8-9-10-14-1521
0-1-3-4-5-6-8-10-14-1521
0-1-3-4-6-7-8-10-14-1521
0-1-3-4-6-8-10-14-1521
0-1-3-4-6-8-9-10-14-1618-19-21
0-1-3-4-5-6-8-10-14-1618-19-21
0-1-3-4-6-7-8-10-14-1618-19-21
0-1-3-4-6-8-10-14-1618-19-21
0-1-3-4-6-8-9-10-14-1617-21
0-1-3-4-5-6-8-10-14-1617-21
0-1-3-4-6-7-8-10-14-1617-21
0-1-3-4-6-8-10-14-1617-21
0-1-3-4-6-8-9-10-14-1618-19-21
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triOut

5

18-19

triOut

7

18-19

triOut

3

18-19

Side2
Side2

0
0

1-2
1-3

Side2

0

8-9

Side2

0

18-20

Side2

0

11-13

Side2

0

11-12

Side2

0

8-10

Side2

0

16-18

Side2

0

16-17

Side2

0

4-6

Side2

0

4-5

Side2

0

18-19

Side1
Side1

0
0

1-2
1-3

Side1

0

18-20

Side1

0

11-13

Side1

0

11-12

Side1

0

16-18

Side1

0

16-17

Side1

0

4-6

Side1

0

4-5

Side1

0

6-7

Side1

0

6-8

0-1-3-4-5-6-8-10-14-1618-19-21
0-1-3-4-6-7-8-10-14-1618-19-21
0-1-3-4-6-8-10-14-1618-19-21
0-1-2-21
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1011-12-21
0-1-3-4-5-6-8-9-10-1112-21
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1014-16-18-20-21
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1011-13-21
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1011-12-21
0-1-3-4-5-6-8-10-11-1221
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1014-16-18-19-21
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1014-16-17-21
0-1-3-4-6-7-8-9-10-1112-21
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1011-12-21
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1014-16-18-19-21
0-1-2-21
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1011-12-21
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1014-16-18-20-21
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1011-13-21
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1011-12-21
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1014-16-18-19-21
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1014-16-17-21
0-1-3-4-6-7-8-9-10-1112-21
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1011-12-21
0-1-3-4-6-7-8-9-10-1112-21
0-1-3-4-6-8-9-10-11-1221
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Side1

0

18-19

0-1-3-4-5-6-7-8-9-1014-16-18-19-21

4.6 Πίνακας µονοπατιών που ικανοποιούν το all-p-uses κριτήριο
Εποµένως για να έχουµε κάλυψη που να ικανοποιεί το κριτήριο all-p-uses µας αρκεί να βρούµε
δεδοµένα ελέγχου που να διασχίζουν τα παρακάτω µονοπάτια:
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete

path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

0-1-3-4-6-8-9-10-14-15-21
0-1-2-21
0-1-3-4-5-6-7-8-9-10-14-16-17-21
0-1-3-4-6-8-10-14-15-21
0-1-3-4-6-8-10-14-16-18-19-21
0-1-3-4-6-8-10-11-12-21
0-1-3-4-6-8-10-14-16-17-21
0-1-3-4-5-6-8-10-14-16-18-19-21
0-0-1-3-4-5-6-7-8-9-10-14-16-18-19-21
0-0-1-3-4-5-6-7-8-9-10-14-16-18-20-21
0-1-3-4-6-8-9-10-14-16-17-21
0-0-1-3-4-6-8-9-10-11-12-21
0-1-3-4-6-8-9-10-14-16-18-20-21
0-0-1-3-4-6-7-8-9-10-11-12-21
0-0-1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-21
0-1-3-4-6-8-9-10-11-12-21
0-1-3-4-6-7-8-10-14-15-21
0-1-3-4-5-6-8-10-11-12-21
0-1-3-4-6-8-9-10-14-16-18-19-21
0-1-3-4-6-7-8-10-14-16-18-20-21
0-1-3-4-5-6-8-10-14-16-17-21
0-0-1-3-4-5-6-8-10-11-12-21
0-1-3-4-6-7-8-10-11-12-21
0-0-1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-21
0-1-3-4-6-7-8-10-14-16-17-21
0-1-3-4-6-7-8-10-14-16-18-19-21
0-1-3-4-5-6-8-10-14-16-18-20-21
0-0-1-3-4-5-6-8-9-10-11-12-21
0-1-3-4-5-6-8-10-14-15-21
0-1-3-4-6-8-10-14-16-18-20-21

4.2.4Αποτελέσματαγιαall-du-pathsκριτήριο
Παρακάτω δίνονται σε πίνακα τα αποτελέσµατα που λήφθηκαν για το trityp.java µε βάση το
κριτήριο all-du-paths.
Μεταβλητή

Κόµβος που ορίζεται

triOut
triOut
triOut
triOut
triOut
triOut
triOut

5
5
7
2
20
3
3

Κόµβοςή ακµή που
χρησιµοποιείται
9
7
9
21
21
9
5

Μονοπάτια
5-6-8-9
5-6-7
7-8-9
2-21
20-21
3-4-6-8-9
3-4-5
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triOut
triOut
triOut
triOut
triOut
triOut
Side3
Side3
Side3

3
12
13
15
17
19
0
0
0

7
21
21
21
21
21
1-2
1-3
8-9

Side3

0

18-20

Side3

0

11-13

Side3

0

11-12

3-4-6-7
12-21
13-21
15-21
17-21
19-21
0-1-2
0-1-3
0-1-3-4-5-6-8-9,
0-1-3-4-5-6-7-8-9,
0-1-3-4-6-8-9,
0-1-3-4-6-7-8-9
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1014-16-18-20
0-1-3-4-5-6-7-8-10-1416-18-20,
0-1-3-4-5-6-8-9-10-1416-18-20,
0-1-3-4-5-6-8-10-14-1618-20,
0-1-3-4-6-7-8-9-10-1416-18-20,
0-1-3-4-6-7-8-10-14-1618-20,
0-1-3-4-6-8-9-10-14-1618-20,
0-1-3-4-6-8-10-14-1618-20
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1011-13,
0-1-3-4-5-6-7-8-10-1113,
0-1-3-4-5-6-8-9-10-1113,
0-1-3-4-5-6-8-10-11-13,
0-1-3-4-6-7-8-9-10-1113,
0-1-3-4-6-7-8-10-11-13,
0-1-3-4-6-8-9-10-11-13,
0-1-3-4-6-8-10-11-13,
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1011-12,
0-1-3-4-5-6-7-8-10-1112,
0-1-3-4-5-6-8-9-10-1112,
0-1-3-4-5-6-8-10-11-12,
0-1-3-4-6-7-8-9-10-1112,
0-1-3-4-6-7-8-10-11-12,
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Side3

0

8-10

Side3

0

16-18

Side3

0

16-17

Side3

0

6-7

Side3

0

6-8

Side3

0

18-19

0-1-3-4-6-8-9-10-11-12,
0-1-3-4-6-8-10-11-12
0-1-3-4-5-6-8-10,
0-1-3-4-5-6-7-8-10,
0-1-3-4-6-8-10,
0-1-3-4-6-7-8-10
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1014-16-18,
0-1-3-4-5-6-7-8-10-1416-18,
0-1-3-4-5-6-8-9-10-1416-18,
0-1-3-4-5-6-8-10-14-1618,
0-1-3-4-6-7-8-9-10-1416-18,
0-1-3-4-6-7-8-10-14-1618,
0-1-3-4-6-8-9-10-14-1618,
0-1-3-4-6-8-10-14-1618
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1014-16-17,
0-1-3-4-5-6-7-8-10-1416-17,
0-1-3-4-5-6-8-9-10-1416-17,
0-1-3-4-5-6-8-10-14-1617,
0-1-3-4-6-7-8-9-10-1416-17,
0-1-3-4-6-7-8-10-14-1617,
0-1-3-4-6-8-9-10-14-1617,
0-1-3-4-6-8-10-14-1617
0-1-3-4-6-7,
0-1-3-4-5-6-7
0-1-3-4-6-8,
0-1-3-4-5-6-8
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1014-16-18-19,
0-1-3-4-5-6-7-8-10-1416-18-19,
0-1-3-4-5-6-8-9-10-1416-18-19,
0-1-3-4-5-6-8-10-14-1618-19,
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triOut
triOut
triOut
triOut
triOut
triOut
triOut
triOut
triOut
triOut
triOut
triOut
triOut
triOut
triOut
triOut
triOut
triOut
triOut
triOut
triOut
triOut
triOut
triOut
triOut
triOut
triOut
triOut
triOut
triOut
triOut
triOut
Side2
Side2
Side2

9
9
9
9
9
9
9
9
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
7
7
7
7
7
7
7
7
0
0
0

10-14
10-11
18-20
14-16
14-15
16-18
16-17
18-19
10-14
10-11
18-20
14-16
14-15
16-18
16-17
18-19
10-14
10-11
18-20
14-16
14-15
16-18
16-17
18-19
10-14
10-11
18-20
14-16
14-15
16-18
16-17
18-19
1-2
1-3
8-9

Side2

0

18-20

0-1-3-4-6-7-8-9-10-1416-18-19,
0-1-3-4-6-7-8-10-14-1618-19,
0-1-3-4-6-8-9-10-14-1618-19,
0-1-3-4-6-8-10-14-1618-19
9-10-14
9-10-11
9-10-14-16-18-20
9-10-14-16
9-10-14-15
9-10-14-16-18
9-10-14-16-17
9-10-14-16-18-19
5-6-8-10-14
5-6-8-10-11
5-6-8-10-14-16-18-20
5-6-8-10-14-16
5-6-8-10-14-15
5-6-8-10-14-16-18
5-6-8-10-14-16-17
5-6-8-10-14-16-18-19
3-4-6-8-10-14
3-4-6-8-10-11
3-4-6-8-10-14-16-18-20
3-4-6-8-10-14-16
3-4-6-8-10-14-15
3-4-6-8-10-14-16-18
3-4-6-8-10-14-16-17
3-4-6-8-10-14-16-18-19
7-8-10-14
7-8-10-11
7-8-10-14-16-18-20
7-8-10-14-16
7-8-10-14-15
7-8-10-14-16-18
7-8-10-14-16-17
7-8-10-14-16-18-19
0-1-2
0-1-3
0-1-3-4-5-6-8-9,
0-1-3-4-5-6-7-8-9,
0-1-3-4-6-8-9,
0-1-3-4-6-7-8-9,
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1014-16-18-20,
0-1-3-4-5-6-7-8-10-14-
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Side2

0

11-13

Side2

0

11-12

Side2

0

8-10

Side2

0

16-18

16-18-20,
0-1-3-4-5-6-8-9-10-1416-18-20,
0-1-3-4-5-6-8-10-14-1618-20,
0-1-3-4-6-7-8-9-10-1416-18-20,
0-1-3-4-6-7-8-10-14-1618-20,
0-1-3-4-6-8-9-10-14-1618-20,
0-1-3-4-6-8-10-14-1618-20
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1011-13,
0-1-3-4-5-6-7-8-10-1113,
0-1-3-4-5-6-8-9-10-1113,
0-1-3-4-5-6-8-10-11-13,
0-1-3-4-6-7-8-9-10-1113,
0-1-3-4-6-7-8-10-11-13,
0-1-3-4-6-8-9-10-11-13,
0-1-3-4-6-8-10-11-13
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1011-12,
0-1-3-4-5-6-7-8-10-1112,
0-1-3-4-5-6-8-9-10-1112,
0-1-3-4-5-6-8-10-11-12,
0-1-3-4-6-7-8-9-10-1112,
0-1-3-4-6-7-8-10-11-12,
0-1-3-4-6-8-9-10-11-12,
0-1-3-4-6-8-10-11-12
0-1-3-4-5-6-8-10,
0-1-3-4-5-6-7-8-10,
0-1-3-4-6-8-10,
0-1-3-4-6-7-8-10
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1014-16-18,
0-1-3-4-5-6-7-8-10-1416-18,
0-1-3-4-5-6-8-9-10-1416-18,
0-1-3-4-5-6-8-10-14-1618,
0-1-3-4-6-7-8-9-10-14-
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Side2

0

16-17

Side2
Side2
Side2

0
0
0

4-6
4-5
18-19

Side1
Side1
Side1

0
0
0

1-2
1-3
18-20

16-18,
0-1-3-4-6-7-8-10-14-1618,
0-1-3-4-6-8-9-10-14-1618,
0-1-3-4-6-8-10-14-1618
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1014-16-17,
0-1-3-4-5-6-7-8-10-1416-17,
0-1-3-4-5-6-8-9-10-1416-17,
0-1-3-4-5-6-8-10-14-1617,
0-1-3-4-6-7-8-9-10-1416-17,
0-1-3-4-6-7-8-10-14-1617,
0-1-3-4-6-8-9-10-14-1617,
0-1-3-4-6-8-10-14-1617
0-1-3-4-6
0-1-3-4-5
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1014-16-18-19,
0-1-3-4-5-6-7-8-10-1416-18-19,
0-1-3-4-5-6-8-9-10-1416-18-19,
0-1-3-4-5-6-8-10-14-1618-19,
0-1-3-4-6-7-8-9-10-1416-18-19,
0-1-3-4-6-7-8-10-14-1618-19,
0-1-3-4-6-8-9-10-14-1618-19,
0-1-3-4-6-8-10-14-1618-19
0-1-2
0-1-3
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1014-16-18-20,
0-1-3-4-5-6-7-8-10-1416-18-20,
0-1-3-4-5-6-8-9-10-1416-18-20,
0-1-3-4-5-6-8-10-14-16-
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Side1

0

11-13

Side1

0

11-12

Side1

0

16-18

Side1

0

16-17

18-20,
0-1-3-4-6-7-8-9-10-1416-18-20,
0-1-3-4-6-7-8-10-14-1618-20,
0-1-3-4-6-8-9-10-14-1618-20,
0-1-3-4-6-8-10-14-1618-20
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1011-13,
0-1-3-4-5-6-7-8-10-1113,
0-1-3-4-5-6-8-9-10-1113,
0-1-3-4-5-6-8-10-11-13,
0-1-3-4-6-7-8-9-10-1113,
0-1-3-4-6-7-8-10-11-13,
0-1-3-4-6-8-9-10-11-13,
0-1-3-4-6-8-10-11-13
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1011-12,
0-1-3-4-5-6-7-8-10-1112,
0-1-3-4-5-6-8-9-10-1112,
0-1-3-4-5-6-8-10-11-12,
0-1-3-4-6-7-8-9-10-1112,
0-1-3-4-6-7-8-10-11-12,
0-1-3-4-6-8-9-10-11-12,
0-1-3-4-6-8-10-11-12
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1014-16-18,
0-1-3-4-5-6-7-8-10-1416-18,
0-1-3-4-5-6-8-9-10-1416-18,
0-1-3-4-5-6-8-10-14-1618,
0-1-3-4-6-7-8-9-10-1416-18,
0-1-3-4-6-7-8-10-14-1618,
0-1-3-4-6-8-9-10-14-1618,
0-1-3-4-6-8-10-14-1618
0-1-3-4-5-6-7-8-9-10-
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Side1
Side1
Side1

0
0
0

4-6
4-5
6-7

Side1

0

6-8

Side1

0

18-19

14-16-17,
0-1-3-4-5-6-7-8-10-1416-17,
0-1-3-4-5-6-8-9-10-1416-17,
0-1-3-4-5-6-8-10-14-1617,
0-1-3-4-6-7-8-9-10-1416-17,
0-1-3-4-6-7-8-10-14-1617,
0-1-3-4-6-8-9-10-14-1617,
0-1-3-4-6-8-10-14-1617
0-1-3-4-6
0-1-3-4-5
0-1-3-4-6-7,
0-1-3-4-5-6-7
0-1-3-4-6-8,
0-1-3-4-5-6-8
0-1-3-4-5-6-7-8-9-1014-16-18-19,
0-1-3-4-5-6-7-8-10-1416-18-19,
0-1-3-4-5-6-8-9-10-1416-18-19,
0-1-3-4-5-6-8-10-14-1618-19,
0-1-3-4-6-7-8-9-10-1416-18-19,
0-1-3-4-6-7-8-10-14-1618-19,
0-1-3-4-6-8-9-10-14-1618-19,
0-1-3-4-6-8-10-14-1618-19

4.7 Πίνακας µονοπατιών που ικανοποιούν το all-du-paths κριτήριο
Εποµένως για να έχουµε κάλυψη που να ικανοποιεί το κριτήριο all-du-paths µας αρκεί να
βρούµε δεδοµένα ελέγχου που να διασχίζουν τα παρακάτω µονοπάτια:
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete

path
path
path
path
path
path
path
path
path

:
:
:
:
:
:
:
:
:

0-1-3-4-6-8-9-10-14-15-21
0-1-3-4-5-6-7-8-10-11-12-21
0-1-3-4-6-8-10-14-15-21
0-1-3-4-6-7-8-9-10-14-16-17-21
0-1-3-4-6-8-10-14-16-18-19-21
0-1-3-4-6-7-8-9-10-11-12-21
0-1-3-4-6-8-10-11-12-21
0-1-3-4-6-8-10-14-16-17-21
0-1-3-4-6-7-8-9-10-14-16-18-19-21
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Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete

path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

0-1-3-4-5-6-8-10-14-16-18-19-21
0-1-3-4-5-6-7-8-9-10-14-16-18-19-21
0-1-3-4-6-8-9-10-14-16-17-21
0-1-3-4-5-6-8-9-10-14-16-18-19-21
0-1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-21
0-1-3-4-5-6-8-10-11-13-21
0-1-3-4-6-8-9-10-14-16-18-20-21
0-1-3-4-5-6-7-8-10-14-16-17-21
0-1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-21
0-1-3-4-5-6-8-9-10-14-16-17-21
0-1-3-4-5-6-8-9-10-14-16-18-20-21
0-1-3-4-6-8-9-10-11-12-21
0-1-3-4-6-7-8-10-14-15-21
0-1-3-4-5-6-8-10-11-12-21
0-1-3-4-5-6-7-8-10-14-16-18-20-21
0-1-3-4-6-7-8-10-11-13-21
0-1-3-4-5-6-7-8-10-14-16-18-19-21
0-1-3-4-6-8-9-10-14-16-18-19-21
0-1-3-4-5-6-8-10-14-16-17-21
0-1-3-4-6-7-8-10-14-16-18-20-21
0-1-3-4-6-7-8-9-10-14-16-18-20-21
0-1-3-4-6-7-8-10-11-12-21
0-1-3-4-6-8-9-10-11-13-21
0-1-3-4-5-6-7-8-9-10-14-16-17-21
0-1-3-4-5-6-7-8-9-10-14-16-18-20-21
0-1-3-4-6-7-8-10-14-16-17-21
0-1-2-21
0-1-3-4-6-7-8-10-14-16-18-19-21
0-1-3-4-5-6-8-10-14-16-18-20-21
0-1-3-4-5-6-7-8-10-11-13-21
0-1-3-4-6-7-8-9-10-11-13-21
0-1-3-4-5-6-8-10-14-15-21
0-1-3-4-6-8-10-14-16-18-20-21
0-1-3-4-5-6-8-9-10-11-12-21
0-1-3-4-6-8-10-11-13-21
0-1-3-4-5-6-8-9-10-11-13-21

4.3 Αποτελέσματα αναλυτή ροής δεδομένων για το πρόγραμμα
TestPat.java
Το επόµενο πρόγραµµα στο οποίο έγινε ανάλυση ροής δεδοµένων είναι το TestPat.java
[PaulAmmann&&JeffOffutt, IntroductiontoSoftwareTesting].Σκοπός του προγράµµατος είναι να
ελέγξει αν ένα συγκεκριµένο µόρφηµα εµφανίζεται σε µια µεταβλητή String.
Οκώδικαςτουπρογράµµατοςείναιοπαρακάτω:
// Example program for pattern matching of two strings
class TestPat
{
public static void main (String[] argv)
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{
final int MAX = 100;
char subject[] = new char[MAX];
char pattern[] = new char[MAX];
if (argv.length != 2)
{
System.out.println
("java TestPat String-Subject String-Pattern");
return;
}
subject = argv[0].toCharArray();
pattern = argv[1].toCharArray();
TestPat testPat = new TestPat ();
int n = 0;
if ((n = testPat.pat (subject, pattern)) == -1)
System.out.println
("Pattern string is not a substring of the subject string");
else
System.out.println
("Pattern string begins at the character " + n);
}
public TestPat ()
{}
public int pat (char[] subject, char[] pattern)
{

93

// Post: if pattern is not a substring of subject, return -1
// else return (zero-based) index where the pattern (first)
// starts in subject
final int NOTFOUND = -1;
int iSub = 0, rtnIndex = NOTFOUND;
boolean isPat = false;
int subjectLen = subject.length;
int patternLen = pattern.length;
while (isPat == false && iSub + patternLen - 1 < subjectLen)
{
if (subject [iSub] == pattern [0])
{
rtnIndex = iSub; // Starting at zero
isPat = true;
for (int iPat = 1; iPat < patternLen; iPat ++)
{
if (subject[iSub + iPat] != pattern[iPat])
{
rtnIndex = NOTFOUND;
isPat = false;
break; // out of for loop
}
}
}
iSub ++;
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}
return (rtnIndex);
}
}
Ο γράφος ορισµού χρήσης,ο οποίος είναι ο γράφος ελέγχου ροής του προγράµµατος όπου σε
κάθε κόµβο και ακµή αντιστοιχίζεται ένα σύνολο από µεταβλητές που χρησιµοποιούνται ή
ορίζονται, είναι ο εξής:
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4.8 Γράφος ορισµού χρήσης του TestPat.java
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4.3.1 Αποτελέσματα για all-defsκριτήριο
Παρακάτω δίνονται σε πίνακα τα αποτελέσµατα που λήφθηκαν για το TestPat.java µε
βάση το κριτήριο all-defs.
Μεταβλητή

Κόµβος που ορίζεται

rtnIndex
rtnIndex
rtnIndex
iSub

4
7
1
9

Κόµβοςή ακµή που
χρησιµοποιείται
10
10
10
4

iSub
iPat

1
8

9
5-9

iPat

4

8

subjectLen
pattern
isPat
isPat
isPat
subject
patternLen
NOTFOUND

1
0
4
7
1
0
1
1

2-10
1
2-10
2-10
2-10
1
5-9
7

Μονοπάτι
0-1-2-3-4-5-9-2-10
0-1-2-3-4-5-6-7-9-2-10
0-1-2-10
0-1-2-3-9-2-3-4-5-6-79-2-10
0-1-2-3-9-2-10
0-1-2-3-4-5-6-8-5-9-210
0-1-2-3-4-5-6-8-5-6-79-2-10
0-1-2-10
0-1-2-10
0-1-2-3-4-5-9-2-10
0-1-2-3-4-5-6-7-9-2-10
0-1-2-10
0-1-2-10
0-1-2-3-4-5-9-2-10
0-1-2-3-4-5-6-7-9-2-10

4.9 Πίνακας µονοπατιών που ικανοποιούν το all-defs κριτήριο
Εποµένως για να έχουµε κάλυψη που να ικανοποιεί το κριτήριο all-defs µας αρκεί να βρούµε
δεδοµένα ελέγχου που να διασχίζουν τα παρακάτω µονοπάτια:
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete

path
path
path
path
path
path
path

:
:
:
:
:
:
:

0-1-2-3-9-2-10
0-1-2-3-4-5-6-8-5-9-2-10
0-1-2-3-4-5-9-2-10
0-1-2-3-4-5-6-8-5-6-7-9-2-10
0-1-2-3-4-5-6-7-9-2-10
0-1-2-10
0-1-2-3-9-2-3-4-5-6-7-9-2-10

4.3.1 Αποτελέσματαγιαall-c-uses/some-p-usesκριτήριο
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Παρακάτω δίνονται σε πίνακα τα αποτελέσµατα που λήφθηκαν για το TestPat.java µε βάση το
κριτήριο all-c-use/some-p-uses.
Μεταβλητή

Κόµβος που ορίζεται

rtnIndex
rtnIndex
rtnIndex
iSub

4
7
1
9

Κόµβοςή ακµή που
χρησιµοποιείται
10
10
10
4

iSub
iSub
iPat

1
1
8

9
4
5-9

iPat

4

8

subjectLen
pattern
isPat
isPat
isPat
subject
patternLen
NOTFOUND

1
0
4
7
1
0
1
1

2-10
1
2-10
2-10
2-10
1
5-9
7

Μονοπάτι
0-1-2-3-4-5-9-2-10
0-1-2-3-4-5-6-7-9-2-10
0-1-2-10
0-1-2-3-9-2-3-4-5-6-79-2-10
0-1-2-3-9-2-10
0-1-2-3-4-5-6-7-9-2-10
0-1-2-3-4-5-6-8-5-9-210
0-1-2-3-4-5-6-8-5-6-79-2-10
0-1-2-10
0-1-2-10
0-1-2-3-4-5-9-2-10
0-1-2-3-4-5-6-7-9-2-10
0-1-2-10
0-1-2-10
0-1-2-3-4-5-9-2-10
0-1-2-3-4-5-6-7-9-2-10

4.10Πίνακας µονοπατιών που ικανοποιούν το all-c-uses/some-p-uses κριτήριο
Εποµένως για να έχουµε κάλυψη που να ικανοποιεί το κριτήριο all-c-use/some-p-uses µας αρκεί
να βρούµε δεδοµένα ελέγχου που να διασχίζουν τα παρακάτω µονοπάτια:
Complete path : 0-1-2-3-9-2-10
Complete path : 0-1-2-3-4-5-6-8-5-9-2-10
Complete path : 0-1-2-3-4-5-9-2-10
Complete path : 0-1-2-3-4-5-6-8-5-6-7-9-2-10
Complete path : 0-1-2-3-4-5-6-7-9-2-10
Complete path : 0-1-2-10
Completepath : 0-1-2-3-9-2-3-4-5-6-7-9-2-10

4.2.3 Αποτελέσματαγιαall-p-usesκριτήριο
Παρακάτω δίνονται σε πίνακα τα αποτελέσµατα που λήφθηκαν για το trityp.java µε βάση το
κριτήριο all-p-uses.
Μεταβλητή

Κόµβος που ορίζεται

Ακµή που
χρησιµοποιείται

Μονοπάτι
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iPat

8

5-6

iPat

8

5-9

patternLen
patternLen
patternLen
patternLen
iSub

1
1
1
1
9

2-3
5-9
5-6
2-10
3-4

iSub
iSub
iSub
iSub
iSub
iSub
iSub

9
9
1
1
1
1
9

2-10
3-9
2-10
2-3
3-9
3-4
6-8

iSub

9

6-7

iSub
iSub

1
1

6-7
6-8

iPat
iPat
iPat
iPat

4
4
4
4

5-6
5-9
6-7
6-8

iPat

8

6-7

iPat

8

6-8

subject

0

6-8

subject
subject
subject
subjectLen
subjectLen
isPat

0
0
0
1
1
4

6-7
3-4
3-9
2-3
2-10
2-3

isPat
isPat

4
7

2-10
2-3

isPat
isPat
isPat
iSub

7
1
1
9

2-10
2-3
2-10
2-3

0-1-2-3-4-5-6-8-5-6-79-2-10
0-1-2-3-4-5-6-8-5-9-210
0-1-2-3-4-5-6-7-9-2-10
0-1-2-3-4-5-9-2-10
0-1-2-3-4-5-6-7-9-2-10
0-1-2-10
0-1-2-3-9-2-3-4-5-6-79-2-10
0-1-2-3-9-2-10
0-1-2-3-9-2-3-9-2-10
0-1-2-10
0-1-2-3-4-5-6-7-9-2-10
0-1-2-3-9-2-10
0-1-2-3-9-2-10
0-1-2-3-9-2-3-4-5-6-85-6-7-9-2-10
0-1-2-3-9-2-3-4-5-6-79-2-10
0-1-2-3-4-5-6-7-9-2-10
0-1-2-3-4-5-6-8-5-6-79-2-10
0-1-2-3-4-5-6-7-9-2-10
0-1-2-3-4-5-9-2-10
0-1-2-3-4-5-6-7-9-2-10
0-1-2-3-4-5-6-8-5-6-79-2-10
0-1-2-3-4-5-6-8-5-6-79-2-10
0-1-2-3-4-5-6-8-5-6-85-6-7-9-2-10
0-1-2-3-4-5-6-8-5-6-79-2-10
0-1-2-3-4-5-6-7-9-2-10
0-1-2-3-4-5-6-7-9-2-10
0-1-2-3-9-2-10
0-1-2-3-4-5-6-7-9-2-10
0-1-2-10
0-1-2-3-4-5-9-2-3-4-56-7-9-2-10
0-1-2-3-4-5-9-2-10
0-1-2-3-4-5-6-7-9-2-34-5-6-7-9-2-10
0-1-2-3-4-5-6-7-9-2-10
0-1-2-3-4-5-6-7-9-2-10
0-1-2-10
0-1-2-3-9-2-3-4-5-6-79-2-10
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pattern

0

6-8

pattern
pattern
pattern

0
0
0

6-7
3-4
3-9

0-1-2-3-4-5-6-8-5-6-79-2-10
0-1-2-3-4-5-6-7-9-2-10
0-1-2-3-4-5-6-7-9-2-10
0-1-2-3-9-2-10

4.11Πίνακας µονοπατιών που ικανοποιούν το all-p-uses κριτήριο
Εποµένως για να έχουµε κάλυψη που να ικανοποιεί το κριτήριο all-p-uses µας αρκεί να βρούµε
δεδοµένα ελέγχου που να διασχίζουν τα παρακάτω µονοπάτια:
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete

path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

0-1-2-3-9-2-10
0-1-2-3-4-5-9-2-3-4-5-6-7-9-2-10
0-1-2-3-4-5-6-8-5-6-8-5-6-7-9-2-10
0-1-2-3-4-5-9-2-10
0-1-2-3-4-5-6-7-9-2-3-4-5-6-7-9-2-10
0-1-2-3-4-5-6-7-9-2-10
0-1-2-3-4-5-6-8-5-6-7-9-2-10
0-1-2-3-4-5-6-8-5-6-7-9-2-10
0-1-2-10
0-0-1-2-3-4-5-6-7-9-2-10
0-1-2-3-9-2-3-4-5-6-7-9-2-10
0-1-2-3-9-2-3-4-5-6-8-5-6-7-9-2-10
0-0-1-2-3-9-2-10
0-1-2-3-4-5-6-8-5-9-2-10
0-1-2-3-9-2-3-9-2-10

4.2.3 Αποτελέσματαγιαall-du-pathsκριτήριο
Παρακάτω δίνονται σε πίνακα τα αποτελέσµατα που λήφθηκαν για το trityp.java µε βάση το
κριτήριο all-du-paths.
Μεταβλητή

Κόµβος που ορίζεται

patternLen
patternLen
patternLen
patternLen
pattern
pattern
pattern
pattern
pattern
iSub
iSub
iSub
iSub
iSub
iSub
iSub
iSub
iSub

1
1
1
1
0
0
0
0
0
9
1
1
1
9
9
9
9
9

Κόµβος ή Ακµή που
χρησιµοποιείται
2-3
5-9
5-6
2-10
1
3-4
3-9
6-8
6-7
2-10
2-3
3-9
3-4
6-8
6-7
4
3-4
3-9

Μονοπάτια
1-2-3
1-2-3-4-5-9
0-1-2-3-4-5-6
1-2-10
0-1
0-1-2-3-4
0-1-2-3-9
0-1-2-3-4-5-6-8
0-1-2-3-4-5-6-7
9-2-10
1-2-3
1-2-3-9
1-2-3-4
9-2-3-4-5-6-8
9-2-3-4-5-6-7
9-2-3-4
9-2-3-4
9-2-3-9
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iSub
iSub

1
1

2-10
9

iSub
iSub
iSub
iSub
iPat
iPat
iPat
iPat
iPat
iPat
iPat
iPat
iPat
isPat
isPat
isPat
isPat
isPat
isPat
subject
subject
subject
subject
subject
subjectLen
subjectLen
NOTFOUND
rtnIndex
rtnIndex
rtnIndex

9
1
1
1
4
4
4
8
8
8
8
4
4
4
7
1
4
7
1
0
0
0
0
0
1
1
1
7
1
4

2-3
4
6-7
6-8
8
6-7
6-8
6-7
6-8
5-6
5-9
5-6
5-9
2-3
2-10
2-10
2-10
2-3
2-3
6-8
6-7
3-4
3-9
1
2-3
2-10
7
10
10
10

1-2-10
1-2-3-9,
1-2-3-4-5-9,
1-2-3-4-5-6-7-9
9-2-3
1-2-3-4
1-2-3-4-5-6-7
1-2-3-4-5-6-8
4-5-6-8
4-5-6-7
4-5-6-8
8-5-6-7
8-5-6-8
8-5-6
8-5-9
4-5-6
4-5-9
4-5-9-2-3
7-9-2-10
1-2-10
4-5-9-2-10
7-9-2-3
0-1-2-3
0-1-2-3-4-5-6-8
0-1-2-3-4-5-6-7
0-1-2-3-4
0-1-2-3-9
0-1
1-2-3
1-2-10
1-2-3-4-5-6-7
7-9-2-10
1-2-10
4-5-9-2-10

4.11Πίνακας µονοπατιών που ικανοποιούν το all-du-paths κριτήριο
Εποµένως για να έχουµε κάλυψη που να ικανοποιεί το κριτήριο all-du-paths µας αρκεί να
βρούµε δεδοµένα ελέγχου που να διασχίζουν τα παρακάτω µονοπάτια:
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete

path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

0-1-2-3-9-2-10
0-1-2-3-4-5-9-2-3-4-5-6-7-9-2-10
0-1-2-3-4-5-6-8-5-6-8-5-6-7-9-2-10
0-1-2-3-4-5-9-2-10
0-1-2-3-4-5-6-7-9-2-10
0-1-2-3-4-5-6-8-5-6-7-9-2-10
0-1-2-3-4-5-6-7-9-2-3-4-5-6-7-9-2-10
0-1-2-10
0-1-2-3-9-2-3-4-5-6-7-9-2-10
0-1-2-3-9-2-3-4-5-6-8-5-6-7-9-2-10
0-1-2-3-4-5-6-8-5-9-2-10
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Complete path : 0-1-2-3-9-2-3-9-2-10

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα κριτήρια all-nodes(κάλυψη εντολών) και all-edges (κάλυψη διακλαδώσεων)
χρησιµοποιούνται συχνά στον έλεγχο του λογισµικού παρά το γεγονός ότι είναι ασθενή
κριτήρια. Ψάχνοντας για ισχυρότερα κριτήρια εξετάσαµε αρχικά το κριτήριο all-defs. Αυτό έγινε
γιατί υποθέσαµε ότι µια µεταβλητή ορίζεται κάπου στο πρόγραµµα για να χρησιµοποιηθεί
κάπου. Όµως το all-defsκριτήριο δεν περιέχει το κριτήριο all-edges. Τα λάθη στο λογισµικό
µπορούµε να υποθέσουµε ότι χωρίζονται σε λάθη υπολογιστικά και λάθη πεδίου. Τα
υπολογιστικά λάθη είναι λάθη που γίνονται στην χρήση µιας µεταβλητής σε µια βασική ενότητα
ενώ τα λάθη πεδίου είναι λάθη που οφείλονται στην λάθος επιλογή µονοπατιού κατά την ροή
εκτέλεσης του προγράµµατος. Το κριτήριο all-c-uses/some-p-uses µπορεί να βρεί λάθη
υπολογιστικά αλλά όχι απαραίτητα και λάθη πεδίου καθώς το κριτήριο απαιτεί κάθε µονοπάτι
από έναν κόµβο που ορίζεται µια µεταβλητή προς κάθε κόµβο που γίνεται χρήση υπολογισµού,
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ενώ το κριτήριο all-p-uses βρίσκει λάθη πεδίου αλλά όχι απαραίτητα λάθη υπολογιστικά αφού
το το κριτήριο απαιτεί κάθε µονοπάτι από έναν κόµβο που ορίζεται µια µεταβλητή προς κάθε
κόµβο που γίνεται χρήση βεβαίωσης. Ούτε το κριτήριο all-c-uses/some-p-uses περιέχει το alledges, οπότε µπορεί να µην περιέχει κάποιες ακµές στο σύνολο µονοπατιών που ικανοποιούν το
κριτήριο all-c-uses/some-p-uses. Επίσης το κριτήριο all-p-uses µπορεί να βρεί πιο πολλά λάθη
σε επίπεδο του πεδίου του προγράµµατος. Για παράδειγµα στο πρόγραµµα TestPat.javaτο
µονοπάτι 0-1-2-3-9-2-3-9-2-10 δεν περιέχεται στο all-c-uses/some-p-usesκαι το οποίο
ελέγχει την ακµή 3-9 µετά από µια επανάληψη. Το ίδιο ισχύει και για το 0-1-2-3-4-5-6-8-56-8-5-6-7-9-2-10που ελέγχει την ακµή 8-5 µετά από µια επανάληψη. Το µονοπάτι 0-1-2-39-2-3-9-2-10 δεν περιέχεται επίσης ούτε στο σύνολο µονοπατιών all-defs, οπότε ούτε εκεί
ελέγχεται η ακµή 3-9 µετά από µια επανάληψη. Ο συνδυασµός των κριτηρίων στο all-cuses/some-p-uses και στο all-p-uses µπορεί να µας βρει και λάθη υπολογισµού και λάθη πεδίου.
Γι’αυτο το λόγ επιλέξαµε το κριτήριο all-du-paths καθώς µε αυτό το κριτήριο µπορούµε να
βρούµε όλα τα µονοπάτια από έναν κόµβο που ορίζεται µια µεταβλητή πρός έναν κόµβο που
γίνεται χρήση υπολογισµού της µεταβλητής καθώς και όλα τα µονοπάτια από έναν κόµβο που
ορίζεται µια µεταβλητή πρός µια ακµή που γίνεται χρήση βεβαίωσης της µεταβλητής. Το
σύνολο των µονοπατιών του προγράµµατος trityp.java
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete

path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

0-1-3-4-6-8-9-10-14-15-21
0-1-3-4-5-6-7-8-10-11-12-21
0-1-3-4-6-8-10-14-15-21
0-1-3-4-6-7-8-9-10-14-16-17-21
0-1-3-4-6-8-10-14-16-18-19-21
0-1-3-4-6-7-8-9-10-11-12-21
0-1-3-4-6-8-10-11-12-21
0-1-3-4-6-8-10-14-16-17-21
0-1-3-4-6-7-8-9-10-14-16-18-19-21
0-1-3-4-5-6-8-10-14-16-18-19-21
0-1-3-4-5-6-7-8-9-10-14-16-18-19-21
0-1-3-4-6-8-9-10-14-16-17-21
0-1-3-4-5-6-8-9-10-14-16-18-19-21
0-1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-21
0-1-3-4-5-6-8-10-11-13-21
0-1-3-4-6-8-9-10-14-16-18-20-21
0-1-3-4-5-6-7-8-10-14-16-17-21
0-1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-21
0-1-3-4-5-6-8-9-10-14-16-17-21
0-1-3-4-5-6-8-9-10-14-16-18-20-21
0-1-3-4-6-8-9-10-11-12-21
0-1-3-4-6-7-8-10-14-15-21
0-1-3-4-5-6-8-10-11-12-21
0-1-3-4-5-6-7-8-10-14-16-18-20-21
0-1-3-4-6-7-8-10-11-13-21
0-1-3-4-5-6-7-8-10-14-16-18-19-21
0-1-3-4-6-8-9-10-14-16-18-19-21
0-1-3-4-5-6-8-10-14-16-17-21
0-1-3-4-6-7-8-10-14-16-18-20-21
0-1-3-4-6-7-8-9-10-14-16-18-20-21
0-1-3-4-6-7-8-10-11-12-21
0-1-3-4-6-8-9-10-11-13-21
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Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete

path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path
path

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

0-1-3-4-5-6-7-8-9-10-14-16-17-21
0-1-3-4-5-6-7-8-9-10-14-16-18-20-21
0-1-3-4-6-7-8-10-14-16-17-21
0-1-2-21
0-1-3-4-6-7-8-10-14-16-18-19-21
0-1-3-4-5-6-8-10-14-16-18-20-21
0-1-3-4-5-6-7-8-10-11-13-21
0-1-3-4-6-7-8-9-10-11-13-21
0-1-3-4-5-6-8-10-14-15-21
0-1-3-4-6-8-10-14-16-18-20-21
0-1-3-4-5-6-8-9-10-11-12-21
0-1-3-4-6-8-10-11-13-21
0-1-3-4-5-6-8-9-10-11-13-21

Περιέχειόλεςτιςακµές του προγράµµατος καθώς και κάθε µονοπάτι από έναν κόµβο που µια
µεταβλητή ορίζεται προς το κόµβο ή την ακµή που χρησιµοποιείται. Με αυτό το σύνολο
εντοπίζουµε και τα λάθη υπολογισµού και τα λάθη πεδίου κάτι το οποίο δεν µας εγγυώνται τα
υπόλοιπα κριτήρια. Το ίδιο βλέπουµε ότι ισχύει και για το σύνολο µονοπατιών του
TestPat.javaπου ικανοποιεί το κριτήριο all-du-paths. Και εκεί βλέπουµε ότι περιέχονται όλες οι
ακµές ακόµα και ύστερα από επαναλήψεις καθώς και όλοι οι κόµβοι που γίνεται χρήση
υπολογισµού κάθε µεταβλητής. Για το πρόγραµµα TestPat.javaείδαµε ότι αρκεί να βρούµε
δεδοµένα για δώδεκα µονοπάτια ώστε να µπορέσουµε να βρούµε και λάθη υπολογισµού και
λάθη πεδίου, και έτσι ν’αυξήσουµε την αξιοπιστία του προγράµµατος µας µε σχετικά λίγα
δεδοµένα.
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