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ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΑΛΜΑΤΩΣΗ

Λυπούμαστε που θα το αναφέρουμε, αλλά ο δρ. Πανγκλός48 έκανε λάθος. Δεν ζούμε 
στον «καλύτερο από όλους τους δυνατούς κόσμους». Υπάρχουν μέρη όπου βρέχει 
πάρα πολύ λίγο και άλλα όπου βρέχει πάρα πολύ. Κάποια μέρη είναι πάρα πολύ 
κρύα, κάποια πάρα πολύ ζεστά και κάποια πάρα πολύ ζεστά το καλοκαίρι και πάρα 
πολύ κρύα τον χειμώνα. Μερικές φορές το χρηματιστήριο πέφτει — πολύ. Μερι-
κές φορές οι ζαβολιάρηδες κερδίζουν (βλ. Houston Astros). Και, κάτι ενοχλητικό, 
τα προγράμματά μας δεν λειτουργούν πάντα σωστά την πρώτη φορά που τα εκτε-
λούμε.

Έχουν γραφτεί πολλά βιβλία για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζει κανείς το τελευ-
ταίο αυτό πρόβλημα, και διαβάζοντάς τα μπορεί να μάθει κανείς πολλά πράγματα. 
Ωστόσο, θέλοντας να σας δώσουμε μερικές συμβουλές που ενδέχεται να σας βοη-
θήσουν να ολοκληρώσετε εγκαίρως την επόμενη προγραμματιστική σειρά ασκή-
σεών σας, σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε με ιδιαίτερα συμπυκνωμένο τρόπο 
το συγκεκριμένο θέμα. Μολονότι όλα τα προγραμματιστικά παραδείγματα είναι σε 
Python, οι γενικές αρχές μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε περίπτωση σύνθετου 
συστήματος το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε να δουλέψει.

Δοκιμή είναι η διαδικασία εκτέλεσης ενός προγράμματος με στόχο να διαπιστω-
θεί αν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Αποσφαλμάτωση είναι η διαδικασία κατά την 
οποία προσπαθούμε να διορθώσουμε ένα πρόγραμμα που γνωρίζουμε ήδη ότι δεν 
λειτουργεί όπως θα έπρεπε.

Η δοκιμή και η αποσφαλμάτωση δεν είναι διαδικασίες τις οποίες θα πρέπει να 
αρχίσει να σκέφτεται κανείς αφού ολοκληρώσει την ανάπτυξη ενός προγράμμα-
τος. Οι καλοί προγραμματιστές σχεδιάζουν τα προγράμματά τους με τρόπους που 
διευκολύνουν τη δοκιμή και την αποσφαλμάτωσή τους. Το κλειδί για να το επιτύχει 
κανείς αυτό είναι να σπάσει το πρόγραμμα σε ξεχωριστά μέρη που να μπορούν να 

48 Ο δρ Πανγκλός εμφανίζεται στο έργο του Βολταίρου Καντίντ σαν δάσκαλος μεταφυσικο-θεολογι-
κο-κοσμολονιγολογίας. Η αισιόδοξη οπτική του Πανγκλός για τον κόσμο είναι η ακραία εκδοχή της 
κεντρικής θέσης του Gottfried Leibniz στο έργο του Δοκίμια θεοδικίας για την καλοσύνη του Θεού, την 
ελευθερία του ανθρώπου και την καταγωγή του κακού.
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υλοποιηθούν, να δοκιμαστούν και να αποσφαλματωθούν ανεξάρτητα το ένα από το 
άλλο. Μέχρι στιγμής, έχουμε εξετάσει μόνο έναν μηχανισμό αρθρωματοποίησης 
των προγραμμάτων, τη συνάρτηση. Γιʼ αυτό, προς το παρόν, όλα τα παραδείγματά 
μας θα βασιστούν στις συναρτήσεις. Όταν δούμε άλλους μηχανισμούς, πιο συγκε-
κριμένα τις κλάσεις, θα επανέλθουμε σε κάποια από τα θέματα που θα καλύψουμε 
σε αυτό το κεφάλαιο.

Το πρώτο βήμα της προσπάθειάς μας να κάνουμε ένα πρόγραμμα να δουλέψει 
είναι να πείσουμε το σύστημα της γλώσσας να το εκτελέσει —δηλαδή να εξαλεί-
ψουμε τα συντακτικά σφάλματα και τα σφάλματα στατικής σημασιολογίας που 
μπορούν να εντοπιστούν χωρίς εκτέλεση του προγράμματος. Αν δεν έχετε κατα-
κτήσει αυτό το σημείο στον προγραμματισμό σας, δεν είστε έτοιμοι για το παρόν 
κεφάλαιο. Ξοδέψτε λίγο περισσότερο χρόνο δουλεύοντας με μικρά προγράμματα 
και επανέλθετε αργότερα.

8.1 Δοκιμή
Σκοπός της διαδικασίας δοκιμής είναι να δείξει ότι υπάρχουν σφάλματα, όχι να 
δείξει ότι ένα πρόγραμμα δεν έχει σφάλματα. Όπως είχε πει ο Edsger Dijkstra, «Η 
δοκιμή ενός προγράμματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δείξει την παρουσία 
σφαλμάτων, αλλά ποτέ την απουσία τους!»49 Ή, όπως φημολογείται ότι είχε πει ο 
Albert Einstein, « Όσα πειράματα και να γίνουν, δεν θα αποδείξουν ποτέ ότι η θεω-
ρία μου είναι σωστή· αρκεί ένα πείραμα για να αποδείξει ότι είναι λάθος».

Γιατί συμβαίνει αυτό; Ακόμη και για τα απλούστερα προγράμματα υπάρχουν 
δισεκατομμύρια δυνατές είσοδοι. Ας θεωρήσουμε, για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα 
που ισχυρίζεται ότι συμμορφώνεται με την εξής προδιαγραφή:

def is_smaller(x, y):
"""Θεωρεί ότι τα x και y είναι ακέραιοι

Επιστρέφει True αν το x είναι μικρότερο από το y και
False διαφορετικά."""

Η εκτέλεση του προγράμματος για όλα τα ζεύγη ακεραίων θα ήταν τουλάχιστον 
ανιαρή. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να το εκτελέσουμε για ζεύγη 
ακεραίων που έχουν κάποια εύλογη πιθανότητα να οδηγήσουν σε εσφαλμένη απά-
ντηση αν το πρόγραμμα έχει κάποιο σφάλμα.

Το κλειδί κάθε διαδικασίας δοκιμής είναι η εύρεση μιας συλλογής εισόδων, της 
λεγόμενης ακολουθίας δοκιμής, που να έχει μεγάλες πιθανότητες να αποκαλύψει 
σφάλματα χωρίς να χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο για να εκτελεστεί. Το κλειδί για να 
το επιτύχει κανείς αυτό είναι να διαμερίσει τον χώρο όλων των δυνατών εισόδων 

49 «Notes On Structured Programming», Technical University Eindhoven, T.H. Report 70-WSK-03, 
Απρίλιος 1970.
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σε υποσύνολα που να παρέχουν ισοδύναμη πληροφορία σχετικά με την ορθότητα 
του προγράμματος και κατόπιν να κατασκευάσει μια ακολουθία δοκιμής που να 
περιέχει τουλάχιστον μια είσοδο από κάθε διαμέριση. (Συνήθως, η κατασκευή μιας 
τέτοιας ακολουθίας δοκιμής δεν είναι δυνατή στην πράξη. Φανταστείτε τη σαν ένα 
ανέφικτο ιδεώδες.)

Μια διαμέριση ενός συνόλου είναι μια διαίρεσή του σε μια συλλογή υποσυ-
νόλων τέτοιων ώστε το κάθε στοιχείο του αρχικού συνόλου να ανήκει σε ακριβώς 
ένα από τα υποσύνολα. Ας θεωρήσουμε, για παράδειγμα, την is_smaller(x, y). Το 
σύνολο των δυνατών εισόδων είναι όλοι οι συνδυασμοί ζευγών ακεραίων. Ένας 
τρόπος να διαμερίσουμε αυτό το σύνολο είναι στα εξής εννέα υποσύνολα:

x θετικό, y θετικό, x < y 
x θετικό, y θετικό, y < x
x αρνητικό, y αρνητικό, x < y 
x αρνητικό, y αρνητικό, y < x 
x αρνητικό, y θετικό
x θετικό, y αρνητικό 
x = 0, y = 0
x = 0, y ≠ 0 
x ≠ 0, y = 0

Αν δοκιμάζαμε την υλοποίηση για τουλάχιστον μία τιμή από καθένα από αυτά τα 
υποσύνολα, θα είχαμε μεγάλες πιθανότητες (αλλά καμία εγγύηση) να αποκαλύ-
ψουμε κάποιο σφάλμα αν υπάρχει.

Για τα περισσότερα προγράμματα, η εύρεση μιας καλής διαμέρισης των εισό-
δων είναι κάτι που εύκολα λέγεται, αλλά δύσκολα γίνεται. Συνήθως, χρησιμοποι-
ούμε ευρετικές τεχνικές που βασίζονται στην εξερεύνηση διαφορετικών διαδρομών 
διαμέσου κάποιου συνδυασμού του κώδικα και της προδιαγραφής. Οι ευρετικές 
τεχνικές που βασίζονται στην εξερεύνηση διαδρομών διαμέσου του κώδικα ανή-
κουν στην κατηγορία της λεγόμενης στρατηγικής δοκιμής γυάλινου κουτιού (ή 
άσπρου κουτιού). Οι ευρετικές τεχνικές που στηρίζονται στην εξερεύνηση διαδρο-
μών διαμέσου της προδιαγραφής ανήκουν στην κατηγορία της λεγόμενης στρατη-
γικής δοκιμής μαύρου κουτιού.

8.1.1 Στρατηγική δοκιμής μαύρου κουτιού
Θεωρητικά, οι δοκιμές μαύρου κουτιού κατασκευάζονται χωρίς εξέταση του προς 
δοκιμή κώδικα. Η στρατηγική του μαύρου κουτιού επιτρέπει την πραγματοποίηση 
της δοκιμής από διαφορετικούς ανθρώπους από αυτούς που κάνουν την υλοποίη-
 ση. Όταν όσοι από εμάς διδάσκουμε μαθήματα προγραμματισμού κατασκευάζουμε 
περιπτώσεις δοκιμής για τις σειρές ασκήσεων που δίνουμε στους φοιτητές, ανα-
πτύσσουμε ακολουθίες δοκιμής μαύρου κουτιού. Όσοι αναπτύσσουν εμπορικά 
πακέτα λογισμικού διαθέτουν συνήθως ομάδες διασφάλισης ποιότητας που είναι 
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σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητες από τις ομάδες ανάπτυξης. Οι ομάδες αυτές ανα-
πτύσσουν επίσης ακολουθίες δοκιμής μαύρου κουτιού.

Η ανεξαρτησία αυτή μειώνει την πιθανότητα παραγωγής ακολουθιών δοκιμής 
που να αποκαλύπτουν λάθη τα οποία συσχετίζονται με λάθη στον κώδικα. Ας υπο-
θέσουμε, για παράδειγμα, ότι ο συγγραφέας ενός προγράμματος έκανε την έμμεση 
αλλά εσφαλμένη παραδοχή ότι μια συνάρτηση δεν πρόκειται να κληθεί ποτέ με 
αρνητικό αριθμό. Αν το ίδιο άτομο κατασκεύαζε την ακολουθία δοκιμής για το πρό-
γραμμα, είναι πιθανό να επαναλάμβανε το λάθος και να μη δοκίμαζε τη συνάρτηση 
με αρνητικό όρισμα.

Ένα άλλο πλεονέκτημα της στρατηγικής μαύρου κουτιού είναι ότι δεν είναι 
ευαίσθητη σε αλλαγές της υλοποίησης. Αφού τα δοκιμαστικά δεδομένα παράγονται 
χωρίς γνώση της υλοποίησης, οι δοκιμές δεν χρειάζεται να αλλάξουν αν αλλάξει η 
υλοποίηση.

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, ένας καλός τρόπος να κατασκευάσουμε δοκι-
μαστικά δεδομένα με τη στρατηγική μαύρου κουτιού είναι να εξερευνήσουμε δια-
δρομές διαμέσου μιας προδιαγραφής. Ας θεωρήσουμε την εξής προδιαγραφή:

def sqrt(x, epsilon):
"""Θεωρεί ότι τα x, epsilon είναι τύπου float 

x >= 0
epsilon > 0

Επιστρέφει ένα result τέτοιο ώστε
x-epsilon <= result*result <= x+epsilon"""

Φαίνεται να υπάρχουν μόνο δύο διαφορετικές διαδρομές διαμέσου αυτής της 
προδιαγραφής: μία που αντιστοιχεί σε x = 0 και μία που αντιστοιχεί σε x > 0. 
Ωστόσο, η κοινή λογική λέει ότι μολονότι είναι απαραίτητο να δοκιμάσουμε αυτές 
τις δύο περιπτώσεις, δεν είναι σε καμία περίπτωση αρκετό.

Πρέπει επίσης να ελέγξουμε τις συνοριακές συνθήκες. Όταν έχουμε ένα όρισμα 
τύπου λίστας, πολλές φορές σημαίνει ότι θα πρέπει να εξετάσουμε την κενή λίστα, 
μια λίστα με ακριβώς ένα στοιχείο, μια λίστα με μη μεταλλάξιμα στοιχεία, μια 
λίστα με μεταλλάξιμα στοιχεία και μια λίστα που να περιέχει λίστες. Όταν έχουμε 
αριθμούς, συνήθως σημαίνει ότι θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ μικρές και πολύ 
μεγάλες τιμές εκτός από τις «τυπικές» τιμές. Για την sqrt, για παράδειγμα, ίσως 
έχει νόημα να δοκιμάσουμε τιμές για τα x και epsilon σαν αυτές του Σχήματος 8.1.

Στόχος των τεσσάρων πρώτων γραμμών είναι να καλύψουν τις τυπικές περι-
πτώσεις. Προσέξτε ότι οι τιμές για το x περιλαμβάνουν ένα τέλειο τετράγωνο, έναν 
αριθμό μικρότερο από το ένα και έναν αριθμό με τετραγωνική ρίζα άρρητο αριθμό. 
Αν κάποια από αυτές τις δοκιμές αποτύχει, το πρόγραμμα περιέχει κάποιο σφάλμα 
που πρέπει να διορθωθεί.

Στόχος των υπόλοιπων γραμμών είναι η δοκιμή εξαιρετικά μεγάλων και μικρών 
τιμών για τα x και epsilon. Αν κάποια από αυτές τις δοκιμές αποτύχει, κάτι χρειά-
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ζεται διόρθωση. Ίσως υπάρχει κάποιο σφάλμα στον κώδικα που πρέπει να διορ-
θωθεί ή ίσως πρέπει να αλλάξει η προδιαγραφή ώστε να είναι ευκολότερο να ικα-
νοποιηθεί. Ενδέχεται, για παράδειγμα, να μην είναι λογικό να περιμένουμε να 
βρούμε μια προσέγγιση μιας τετραγωνικής ρίζας όταν το epsilon είναι υπερβολικά 
μικρό.

Μια άλλη σημαντική συνοριακή συνθήκη που πρέπει να σκεφτούμε είναι τα 
προσώνυμα. Ας θεωρήσουμε τον εξής κώδικα:

def copy(L1, L2):
"""Θεωρεί ότι τα L1, L2 είναι λίστες

Μεταλλάσσει την L2 ώστε να είναι αντίγραφο της L1"""
while len(L2) > 0: #απομάκρυνση όλων των στοιχείων από την L2

L2.pop() #απομάκρυνση του τελευταίου στοιχείου της L2
for e in L1: #προσάρτηση των στοιχείων της L1 στην αρχικά κενή L2

L2.append(e)

Θα δουλέψει τις περισσότερες φορές, αλλά όχι όταν τα L1 και L2 είναι η ίδια λίστα. 
Αν η ακολουθία δοκιμής δεν περιλαμβάνει μια κλήση της μορφής copy(L, L), το 
σφάλμα δεν θα αποκαλυφθεί.

8.1.2 Στρατηγική δοκιμής γυάλινου κουτιού
Η στρατηγική δοκιμής μαύρου κουτιού δεν πρέπει να παραλείπεται ποτέ, αλλά 
σπανίως είναι αρκετή. Αν δεν εξετάσουμε την εσωτερική δομή του κώδικα, είναι 
αδύνατο να γνωρίζουμε ποιες περιπτώσεις δοκιμής είναι πιθανό να δώσουν νέα 
πληροφορία. Ας θεωρήσουμε το εξής τετριμμένο παράδειγμα:

x epsilon

0.0 0.0001

25.0 0.0001

0.5 0.0001

2.0 0.0001

2.0 1.0/2.0**64.0

1.0/2.0**64 1.0/2.0**64.0

2.0**64.0 1.0/2.0**64.0

1.0/2.0**64.0 2.0**64.0

2.0**64.0 2.0**64.0

Σχήμα 8.1 Δοκιμή συνοριακών συνθηκών
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def is_prime(x):
"""Θεωρεί ότι το x είναι μη αρνητικός ακέραιος

Επιστρέφει True αν το x είναι πρώτος αριθμός, 
και False διαφορετικά"""

if x <= 2:
return False

for i in range(2, x):
if x%i == 0:

return False 
return True

Εξετάζοντας τον κώδικα διαπιστώνουμε ότι, λόγω του ελέγχου if x <= 2, οι τιμές 
0, 1 και 2 αντιμετωπίζονται σαν ειδικές περιπτώσεις, και συνεπώς πρέπει να δοκι-
μαστούν. Αν δεν εξετάζαμε τον κώδικα, ίσως να μη δοκιμάζαμε την is_prime(2), 
και συνεπώς να μην ανακαλύπταμε ότι η κλήση is_prime(2) επιστρέφει False, 
δηλαδή το εσφαλμένο αποτέλεσμα ότι το 2 δεν είναι πρώτος αριθμός.

Οι ακολουθίες δοκιμής γυάλινου κουτιού κατασκευάζονται συνήθως ευκολό-
τερα από τις ακολουθίες δοκιμής μαύρου κουτιού. Οι προδιαγραφές, συμπεριλαμ-
βανομένων πολλών από αυτές που εμφανίζονται στο παρόν βιβλίο, συνήθως δεν 
είναι πλήρεις και πολλές φορές είναι προχειρογραμμένες, με αποτέλεσμα να δυσκο-
λεύεται κανείς να εκτιμήσει πόσο διεξοδικά εξερευνά μια ακολουθία δοκιμής μαύ-
ρου κουτιού τον χώρο των πιθανών εισόδων. Αντιθέτως, η έννοια μιας διαδρομής 
διαμέσου του κώδικα είναι καλά ορισμένη, και είναι σχετικά εύκολο να εκτιμηθεί 
πόσο διεξοδικά εξερευνά τον χώρο. Μάλιστα, υπάρχουν εμπορικά εργαλεία που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μετρηθεί με αντικειμενικό τρόπο η πληρότητα 
των δοκιμών γυάλινου κουτιού.

Μια ακολουθία δοκιμής γυάλινου κουτιού είναι διαδρομικά πλήρης αν δοκιμά-
ζει κάθε δυνατή διαδρομή διαμέσου του προγράμματος. Αυτό είναι συνήθως αδύ-
νατο να επιτευχθεί, διότι εξαρτάται από το πλήθος των φορών που εκτελείται κάθε 
βρόχος και από το βάθος κάθε αναδρομής. Για παράδειγμα, μια αναδρομική υλο-
ποίηση του παραγοντικού ακολουθεί διαφορετική διαδρομή για κάθε δυνατή είσοδο 
(διότι το πλήθος των επιπέδων της αναδρομής θα διαφέρει).

Ακόμη και μια διαδρομικά πλήρης ακολουθία δοκιμής δεν εγγυάται ότι θα απο-
καλυφθούν όλα τα σφάλματα. Ας θεωρήσουμε τον εξής κώδικα:

def abs(x):
"""Θεωρεί ότι το x είναι ακέραιος

Επιστρέφει x αν x >= 0, και –x διαφορετικά""" 
if x < -1:

return -x 
else:

return x

140  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ PYTHON

1_Python.indd   1401_Python.indd   140 6/6/2022   11:00:03 µµ6/6/2022   11:00:03 µµ



Σύμφωνα με την προδιαγραφή, φαίνεται να υπάρχουν δύο δυνατές περιπτώ-
σεις: το x είτε είναι αρνητικό είτε δεν είναι. Επομένως, το σύνολο εισόδων {2, -2} 
φαίνεται πως αρκεί για να εξερευνηθούν όλες οι διαδρομές της προδιαγραφής. Η 
συγκεκριμένη ακολουθία δοκιμής έχει την επιπλέον καλή ιδιότητα ότι αναγκάζει 
το πρόγραμμα να διατρέξει όλες τις διαδρομές του, οπότε φαίνεται να είναι και μια 
πλήρης ακολουθία δοκιμής γυάλινου κουτιού. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι η συγκε-
κριμένη ακολουθία δοκιμής δεν θα αποκαλύψει το γεγονός ότι η κλήση abs(-1) θα 
επιστρέψει -1.

Παρά τους περιορισμούς της στρατηγικής γυάλινου κουτιού, συνήθως αξίζει να 
ακολουθούμε μερικούς πρακτικούς κανόνες:

  Δοκιμάζουμε και τους δύο κλάδους όλων των εντολών if.
  Βεβαιωνόμαστε ότι εκτελείται κάθε φράση except (βλ. Κεφάλαιο 9).
  Για κάθε βρόχο for, πρέπει να έχουμε περιπτώσεις δοκιμής όπου

 ○ Ο έλεγχος να μην εισέρχεται στον βρόχο (π.χ. αν ο βρόχος διατρέχει τα στοι-
χεία μιας λίστας, βεβαιωνόμαστε ότι δοκιμάζεται με την κενή λίστα).

 ○ Το σώμα του βρόχου να εκτελείται ακριβώς μία φορά.
 ○ Το σώμα του βρόχου να εκτελείται περισσότερες από μία φορές.

  Για κάθε βρόχο while
 ○ Εξετάζουμε τα ίδια είδη περιπτώσεων όπως για τους βρόχους for.
 ○ Περιλαμβάνουμε περιπτώσεις δοκιμής που να αντιστοιχούν σε όλους τους 
δυνατούς τρόπους εξόδου από τον βρόχο.

  Για παράδειγμα, για έναν βρόχο που ξεκινάει με

    while len(L) > 0 and not L[i] == e

   βρίσκουμε περιπτώσεις όπου ο έλεγχος εξέρχεται από τον βρόχο διότι το 
len(L) είναι μεγαλύτερο από μηδέν και περιπτώσεις όπου εξέρχεται διότι 
L[i] == e.

  Για τις αναδρομικές συναρτήσεις, περιλαμβάνουμε περιπτώσεις δοκιμής όπου η 
συνάρτηση επιστρέφει με μη αναδρομικές κλήσεις, με ακριβώς μία αναδρομική 
κλήση και με περισσότερες από μία αναδρομικές κλήσεις.

8.1.3 Διεξαγωγή δοκιμών
Η διαδικασία δοκιμής θεωρείται συνήθως ότι πραγματοποιείται σε δύο φάσεις. Θα 
πρέπει να ξεκινάμε πάντα με δοκιμές μονάδας. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, 
οι δοκιμαστές κατασκευάζουν και εκτελούν δοκιμές σχεδιασμένες να ελέγξουν αν 
δουλεύουν σωστά οι επιμέρους μονάδες του κώδικα (π.χ., οι συναρτήσεις). Η φάση 
αυτή ακολουθείται από τις δοκιμές ολοκλήρωσης, οι οποίες είναι σχεδιασμένες 
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να διαπιστώσουν αν οι διάφορες ομάδες μονάδων λειτουργούν σωστά όταν συν-
δυάζονται. Τέλος, οι λειτουργικές δοκιμές χρησιμοποιούνται για να ελεγχθεί αν 
το πρόγραμμα ως σύνολο συμπεριφέρεται όπως πρέπει. Στην πράξη, οι δοκιμαστές 
επαναλαμβάνουν περισσότερες από μία φορές αυτές τις φάσεις, καθώς μια αποτυ-
χία κατά τις δοκιμές ολοκλήρωσης ή τις λειτουργικές δοκιμές οδηγεί σε αλλαγές 
στις επιμέρους μονάδες.

Οι λειτουργικές δοκιμές είναι σχεδόν πάντα η δυσκολότερη φάση. Είναι πολύ 
δυσκολότερο να περιγράψουμε τη σκοπούμενη συμπεριφορά ενός ολόκληρου προ-
γράμματος σε σχέση με τη σκοπούμενη συμπεριφορά καθενός από τα μέρη του. 
Για παράδειγμα, η περιγραφή της σκοπούμενης συμπεριφοράς ενός επεξεργαστή 
κειμένου είναι σημαντικά δυσκολότερη από την περιγραφή της συμπεριφοράς του 
υποσυστήματος που μετράει το πλήθος των χαρακτήρων ενός εγγράφου. Τις λει-
τουργικές δοκιμές μπορούν επίσης να δυσκολέψουν τα προβλήματα κλιμακωσιμό-
τητας. Δεν είναι ασυνήθιστο οι λειτουργικές δοκιμές να απαιτούν ώρες ή και μέρες 
για να εκτελεστούν.

Πολλές εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού έχουν μια ομάδα διασφάλισης ποιό-
τητας λογισμικού (ΔΠΛ), διαφορετική από την ομάδα που είναι επιφορτισμένη με 
την υλοποίηση του λογισμικού. Αποστολή της ομάδας ΔΠΛ είναι να διασφαλίζει, 
πριν από την κυκλοφορία του λογισμικού, ότι θα είναι κατάλληλο για τον σκοπό για 
τον οποίο προορίζεται. Σε μερικές εταιρείες, η ομάδα ανάπτυξης είναι υπεύθυνη για 
τις δοκιμές μονάδας, ενώ η ομάδα διασφάλισης ποιότητας είναι υπεύθυνη για τις 
δοκιμές ολοκλήρωσης και τις λειτουργικές δοκιμές.

Στις εταιρείες, η διαδικασία δοκιμής είναι συνήθως ιδιαίτερα αυτοματοποιη-
μένη. Οι δοκιμαστές,50 αντί να κάθονται μπροστά σε τερματικά πληκτρολογώντας 
εισόδους και ελέγχοντας εξόδους, χρησιμοποιούν οδηγούς δοκιμών οι οποίοι, από 
μόνοι τους,

  Προετοιμάζουν το απαραίτητο περιβάλλον για την κλήση του προς δοκιμή προ-
γράμματος (ή μονάδων).

  Καλούν το προς δοκιμή πρόγραμμα (ή μονάδες) με μια προκαθορισμένη ή αυτό-
ματα παραγόμενη ακολουθία εισόδων.

  Αποθηκεύουν τα αποτελέσματα των κλήσεων.
  Ελέγχουν αν τα αποτελέσματα των δοκιμών είναι αποδεκτά.
  Προετοιμάζουν την κατάλληλη αναφορά.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών μονάδας, πέρα από οδηγούς, πολλές φορές χρειά-
ζεται να κατασκευάσουμε και στελέχη. Οι οδηγοί προσομοιώνουν τα μέρη του 
προγράμματος που χρησιμοποιούν την υπό δοκιμή μονάδα, ενώ τα στελέχη προσο-
μοιώνουν τα μέρη του προγράμματος που χρησιμοποιεί η υπό δοκιμή μονάδα. Τα 
50 Ή, εν προκειμένω, όσοι βαθμολογούν σειρές ασκήσεων σε μαθήματα προγραμματισμού με πάρα 
πολλούς φοιτητές.
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στελέχη είναι χρήσιμα διότι επιτρέπουν τον έλεγχο μονάδων που εξαρτώνται από 
λογισμικό ή, μερικές φορές, ακόμη και από υλισμικό που δεν υπάρχει ακόμη. Αυτό 
επιτρέπει στις ομάδες προγραμματιστών να αναπτύσσουν και να δοκιμάζουν ταυ-
τόχρονα πολλά μέρη ενός συστήματος.

Ιδανικά, ένα στέλεχος πρέπει

  Να ελέγχει αν το περιβάλλον και τα ορίσματα που διαβιβάζει η καλούσα δια-
δικασία είναι τα αναμενόμενα (η κλήση μιας συνάρτησης με ακατάλληλα ορί-
σματα είναι συνηθισμένο σφάλμα).

  Να τροποποιεί τα ορίσματα και τις καθολικές μεταβλητές με τρόπο συνεπή με 
την προδιαγραφή.

  Να επιστρέφει τιμές συνεπείς με την προδιαγραφή.

Η κατασκευή ικανοποιητικών στελεχών πολλές φορές είναι δύσκολη. Αν η 
μονάδα την οποία υποκαθιστά το στέλεχος πρόκειται να πραγματοποιεί κάποια 
σύνθετη εργασία, η κατασκευή ενός στελέχους που να πραγματοποιεί ενέργειες 
συνεπείς με την προδιαγραφή μπορεί να ισοδυναμεί με τη συγγραφή του προγράμ-
ματος που το στέλεχος είναι σχεδιασμένο να υποκαταστήσει. Ένας τρόπος να ξεπε-
ράσουμε αυτό το πρόβλημα είναι να περιορίσουμε το σύνολο των αποδεκτών ορι-
σμάτων από το στέλεχος και να κατασκευάσουμε έναν πίνακα που να περιέχει τις 
επιστρεφόμενες τιμές για κάθε συνδυασμό ορισμάτων που θα χρησιμοποιηθούν 
στην ακολουθία δοκιμής.

Ένα πλεονέκτημα της αυτοματοποίησης της διαδικασίας δοκιμής είναι ότι διευ-
κολύνει τη δοκιμή παλινδρόμησης. Όταν οι προγραμματιστές προσπαθούν να 
αποσφαλματώσουν ένα πρόγραμμα, δεν είναι σπάνιο να εγκαταστήσουν μια «διόρ-
θωση» η οποία να χαλάει κάτι, ή ενδεχομένως και πολλά πράγματα, που προηγου-
μένως λειτουργούσαν. Όποτε γίνεται κάποια αλλαγή, οσοδήποτε μικρή, πρέπει να 
ελέγχουμε ότι το πρόγραμμα εξακολουθεί να περνάει με επιτυχία όλες τις δοκιμές 
που περνούσε με επιτυχία προηγουμένως.

8.2 Αποσφαλμάτωση
Υπάρχει ένας συμπαθής αστικός μύθος σχετικά με το πώς η διαδικασία διόρθωσης 
των ελαττωμάτων ενός λογισμικού καθιερώθηκε να καλείται αποσφαλμάτωση.* Η 
φωτογραφία του Σχήματος 8.2, που χρονολογείται από τις 9 Σεπτεμβρίου 1947, 
απεικονίζει μια σελίδα ενός εργαστηριακού τετραδίου της ομάδας που εργαζόταν 
πάνω στον Mark II Aiken Relay Calculator στο Πανεπιστήμιο Harvard. Προσέξτε 
τη νυχτοπεταλούδα που είναι κολλημένη με κολλητική ταινία στη σελίδα και τη 

* Σ.τ.Μ.: Στα αγγλικά, η αποσφαλμάτωση καλείται debugging. Ο όρος αυτός προέρχεται από τη λέξη 
bug, που στον χώρο του προγραμματισμού έχει καθιερωθεί να σημαίνει σφάλμα και η συνήθης σημα-
σία της οποίας είναι μικρό έντομο.
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φράση «First actual case of bug being found» (πρώτη πραγματική περίπτωση εντο-
πισμού εντόμου) από κάτω.

Κάποιοι έχουν ισχυριστεί ότι η χρήση του όρου αποσφαλμάτωση οφείλεται στην 
ανακάλυψη της άτυχης αυτής νυχτοπεταλούδας που είχε παγιδευτεί στον Mark II. 
Ωστόσο, η χρήση της φράσης «Πρώτη πραγματική περίπτωση εντοπισμού εντό-
μου» υποδηλώνει ότι η συγκεκριμένη φράση είχε αποκτήσει ήδη λιγότερο κυριο-
λεκτική σημασία. Η Grace Murray Hopper,51 μια επικεφαλής του πρότζεκτ Mark 
II, διευκρίνισε ότι ο όρος «bug» χρησιμοποιούνταν ευρέως για την περιγραφή προ-
βλημάτων των ηλεκτρονικών συστημάτων ήδη από την εποχή του Βʹ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Και αρκετά νωρίτερα, το Hawkins’ New Catechism of Electricity, ένα 
εγχειρίδιο χρήσης του ηλεκτρισμού του 1896, ανέφερε ότι «ο όρος "bug" χρησι-
μοποιείται σε περιορισμένο βαθμό για να δηλώσει κάποιο ελάττωμα ή πρόβλημα 
στις συνδέσεις ή τη λειτουργία μιας ηλεκτρικής συσκευής». Στα αγγλικά, η λέξη 
«bugbear» σημαίνει «οτιδήποτε προκαλεί φαινομενικά άσκοπο ή υπερβολικό φόβο 
ή άγχος».52 Ο Σαίξπηρ φαίνεται να συντόμευσε τη συγκεκριμένη λέξη σε «bug» 
όταν έβαλε τον Άμλετ να παραπονιέται για τα «σκιάχτρα και τρόμους της ζωής 
μου» (bugs and goblins in my life).

Η χρήση της λέξης «bug» για το σφάλμα έχει μερικές φορές σαν συνέπεια να 

51 Η Grace Murray Hopper έπαιξε εξέχοντα ρόλο στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης των γλωσσών 
προγραμματισμού και των γλωσσικών επεξεργαστών. Μολονότι δεν είχε συμμετάσχει ποτέ σε πόλεμο, 
ανελίχθηκε μέχρι τον βαθμό του υποναυάρχου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.
52 Webster’s New World College Dictionary.

Σχήμα 8.2 Δεν είναι αυτό το πρώτο σφάλμα
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παραγνωρίζει κανείς το θεμελιώδες γεγονός ότι αν έχει γράψει ένα πρόγραμμα που 
έχει κάποιο σφάλμα, έχει κάνει κάποιο λάθος. Τα σφάλματα δεν παρεισφρέουν 
απρόσκλητα σε προγράμματα. Αν το πρόγραμμά μας έχει ένα σφάλμα, αυτό οφεί-
λεται στο γεγονός ότι εμείς το βάλαμε εκεί. Τα σφάλματα δεν γεννιούνται από τα 
προγράμματα. Αν το πρόγραμμά μας έχει πολλά σφάλματα, αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι έχουμε κάνει πολλά λάθη.

Ο χαρακτηρισμός των εκτελεστικών σφαλμάτων μπορεί να γίνει ως προς δύο 
άξονες:

  Εμφανή → αφανή: Ένα εμφανές σφάλμα εκδηλώνεται με προφανή τρόπο, π.χ. 
το πρόγραμμα καταρρέει ή απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο για να εκτελεστεί 
από ό,τι θα έπρεπε (ή ίσως εκτελείται επ’ άπειρον). Ένα αφανές σφάλμα δεν 
εκδηλώνεται με προφανή τρόπο. Η εκτέλεση του προγράμματος ενδέχεται να 
ολοκληρωθεί χωρίς πρόβλημα — με τη διαφορά ότι θα παραγάγει εσφαλμένη 
απάντηση. Πολλά σφάλματα ανήκουν στην ενδιάμεση περιοχή και το αν ένα 
σφάλμα είναι εμφανές μπορεί να εξαρτάται από το πόσο προσεκτικά εξετάζουμε 
τη συμπεριφορά του προγράμματος.

  Επίμονο → διαλείπον: Ένα επίμονο σφάλμα συμβαίνει κάθε φορά που το πρό-
γραμμα εκτελείται με τις ίδιες εισόδους. Ένα διαλείπον σφάλμα συμβαίνει μόνο 
κάποιες φορές, ακόμη και όταν το πρόγραμμα εκτελείται με τις ίδιες εισόδους 
και φαινομενικά υπό τις ίδιες συνθήκες. Όταν φτάσουμε στο Κεφάλαιο 16, θα 
εξετάσουμε προγράμματα που μοντελοποιούν περιπτώσεις όπου η τυχαιότητα 
παίζει ρόλο. Σε τέτοιου είδους προγράμματα, τα διαλείποντα σφάλματα είναι 
συνηθισμένα.

Το καλύτερο είδος σφαλμάτων είναι τα εμφανή και επίμονα. Με αυτά, η ομάδα 
ανάπτυξης του προγράμματος δεν μπορεί να τρέφει ψευδαισθήσεις σχετικά με τη 
δυνατότητα διάθεσης προς χρήση του προγράμματος. Και αν κάποιος άλλος φανεί 
αρκετά ανόητος και το χρησιμοποιήσει, θα διαπιστώσει γρήγορα πόσο ανόητο ήταν 
αυτό που έκανε. Το πρόγραμμα ενδέχεται να κάνει κάτι τρομερό πριν καταρρεύσει, 
π.χ. να διαγράψει αρχεία, αλλά τουλάχιστον ο χρήστης θα έχει κάθε λόγο να ανησυ-
χεί (αν όχι να πανικοβληθεί). Οι καλοί προγραμματιστές προσπαθούν να γράφουν 
τα προγράμματά τους με τρόπο ώστε τα προγραμματιστικά λάθη να οδηγούν σε 
σφάλματα που να είναι εμφανή και επίμονα. Αυτό καλείται συνήθως αμυντικός 
προγραμματισμός.

Τα αμέσως επόμενα λιγότερο ανεπιθύμητα σφάλματα είναι τα εμφανή αλλά δια-
λείποντα. Ένα σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας που υπολογίζει τη σωστή 
θέση των αεροπλάνων σχεδόν πάντα θα ήταν πολύ πιο επικίνδυνο από ένα σύστημα 
που κάνει διαρκώς προφανή λάθη. Κανείς μπορεί να αυταπατάται για κάποιο χρο-
νικό διάστημα και ενδεχομένως να προχωρήσει στη διάθεση προς χρήση ενός 
συστήματος που περιέχει το ελαττωματικό πρόγραμμα, αλλά αργά ή γρήγορα το 
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σφάλμα θα εκδηλωθεί. Αν οι συνθήκες που πυροδοτούν την εκδήλωση του σφάλ-
ματος μπορούν να αναπαραχθούν εύκολα, είναι συνήθως σχετικά εύκολο να εντο-
πιστεί η αιτία του προβλήματος και να διορθωθεί. Αν οι συνθήκες που πυροδοτούν 
το σφάλμα δεν είναι ξεκάθαρες, τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ.

Τα προγράμματα που αποτυγχάνουν με αφανείς τρόπους αποδεικνύονται συχνά 
ιδιαίτερα επικίνδυνα. Αφού δεν είναι εμφανώς προβληματικά, ο κόσμος τα χρη-
σιμοποιεί και τα εμπιστεύεται, θεωρώντας ότι λειτουργούν σωστά. Οι κοινωνίες 
εξαρτώνται σε αυξανόμενο βαθμό από λογισμικά συστήματα για την πραγματο-
ποίηση κρίσιμων υπολογισμών, η εκτέλεση ή ακόμη και ο έλεγχος της ορθότητας 
των οποίων υπερβαίνει τις ανθρώπινες ικανότητες. Συνεπώς, ένα πρόγραμμα μπο-
ρεί να δίνει εσφαλμένες απαντήσεις που να περνούν απαρατήρητες για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα. Τέτοιου είδους προγράμματα μπορούν να προκαλέσουν, και 
έχουν προκαλέσει, μεγάλες ζημιές.53 Ένα πρόγραμμα που εκτιμά τον κίνδυνο ενός 
χαρτοφυλάκιου ενυπόθηκων ομολόγων και ανακοινώνει με αυτοπεποίθηση τη 
λανθασμένη απάντηση μπορεί να προκαλέσει σε μια τράπεζα (και ενδεχομένως σε 
ολόκληρη την κοινωνία) μεγάλα προβλήματα. Το λογισμικό που χρησιμοποιεί ένας 
υπολογιστής διαχείρισης πτήσεων μπορεί να σημάνει τη διαφορά μεταξύ της δια-
τήρησης σε πτήση και της συντριβής ενός αεροσκάφους.54 Ένα μηχάνημα ακτινο-
θεραπείας που εκπέμπει λίγο περισσότερη ή λίγο λιγότερη ακτινοβολία από αυτή 
που θα έπρεπε μπορεί να σημάνει τη διαφορά μεταξύ της ζωής και του θανάτου για 
ένα άτομο που πάσχει από καρκίνο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ένα πρόγραμμα 
που κάνει κάποιο αφανές σφάλμα μόνο περιστασιακά θα προκαλέσει λιγότερη 
καταστροφή από ένα πρόγραμμα που διαπράττει πάντα ένα τέτοιο σφάλμα. Τα 
αφανή και διαλείποντα σφάλματα είναι σχεδόν πάντα αυτά που εντοπίζονται και 
διορθώνονται δυσκολότερα.

8.2.1 Μάθηση της διαδικασίας αποσφαλμάτωσης
Η αποσφαλμάτωση είναι μια δεξιότητα που μαθαίνεται. Κανείς δεν την κάνει καλά 
από ένστικτο. Τα καλά νέα είναι ότι μαθαίνεται εύκολα και ότι είναι μια δεξιότητα 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιστάσεις. Οι ίδιες δεξιότητες που 
απαιτούνται για την αποσφαλμάτωση λογισμικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 
για την εύρεση προβλημάτων σε άλλα σύνθετα συστήματα, π.χ., σε εργαστηριακά 
πειράματα ή σε ασθενείς.

53 Την 1η Αυγούστου 2012, η Knight Capital Group, Inc. άρχισε να χρησιμοποιεί ένα καινούργιο 
σύστημα λογισμικού χρηματιστηριακών συναλλαγών. Μέσα σε 45 λεπτά, λόγω ενός σφάλματος στο 
συγκεκριμένο λογισμικό, η εταιρεία έχασε 440.000.000 δολάρια. Την επόμενη μέρα, ο διευθύνων σύμ-
βουλος της Knight ανέφερε ότι, λόγω του σφάλματος, το λογισμικό άρχισε να καταχωρίζει «σωρεία 
εντολών, όλων λανθασμένων». Κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να κάνει τόσο πολλά λάθη τόσο 
γρήγορα.
54 Το ελαττωματικό λογισμικό ήταν ένας από τους παράγοντες που συντέλεσαν στην απώλεια 346 
ανθρώπων σε δύο συντριβές επιβατικών αεροσκαφών μεταξύ Οκτωβρίου 2018 και Μαρτίου 2019.
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Οι λεγόμενοι αποσφαλματωτές είναι εργαλεία που κατασκευάζονται εδώ και 
τουλάχιστον τέσσερις δεκαετίες, και τα εργαλεία αποσφαλμάτωσης είναι ενσωμα-
τωμένα σε όλα τα δημοφιλή ΟΠΑ της Python. (Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, δοκιμά-
στε το εργαλείο αποσφαλμάτωσης του Spyder.) Τα εργαλεία αυτά μπορούν να βοη-
θήσουν. Αυτό που είναι ακόμη σημαντικότερο, όμως, είναι ο τρόπος με τον οποίο 
προσεγγίζει κανείς το πρόβλημα. Πολλοί έμπειροι προγραμματιστές δεν ασχολού-
νται καν με τα εργαλεία αποσφαλμάτωσης και στηρίζονται στην εντολή print.

Η αποσφαλμάτωση ξεκινάει όταν οι δοκιμές δείξουν ότι το πρόγραμμα συμπερι-
φέρεται με ανεπιθύμητους τρόπους. Η αποσφαλμάτωση είναι η διαδικασία αναζή-
τησης μιας εξήγησης για αυτή τη συμπεριφορά. Το κλειδί για να είναι κανείς πάντα 
καλός στην αποσφαλμάτωση είναι να πραγματοποιεί με συστηματικό τρόπο αυτή 
την αναζήτηση.

Ξεκινάμε μελετώντας τα διαθέσιμα δεδομένα. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα απο-
τελέσματα των δοκιμών και το κείμενο του προγράμματος. Μελετάμε τα αποτελέ-
σματα όλων των δοκιμών. Εξετάζουμε όχι μόνο τις δοκιμές που αποκάλυψαν την 
παρουσία ενός προβλήματος, αλλά και τις δοκιμές που φαίνεται να δούλεψαν χωρίς 
πρόβλημα. Η προσπάθεια κατανόησης του γιατί μια δοκιμή δούλεψε και κάποια 
άλλη όχι είναι συχνά διαφωτιστική. Όταν εξετάζουμε το κείμενο του προγράμμα-
τος, θα πρέπει να έχουμε στον νου μας ότι δεν το καταλαβαίνουμε πλήρως. Αν το 
καταλαβαίναμε, πιθανότατα δεν θα υπήρχε σφάλμα.

Στη συνέχεια διατυπώνουμε μια υπόθεση που πιστεύουμε πως είναι συνεπής με 
όλα τα δεδομένα. Η υπόθεση θα μπορούσε να είναι πολύ συγκεκριμένη όπως, για 
παράδειγμα, «αν αλλάξω τη γραμμή 403 από x < y σε x <= y, το πρόβλημα θα εξα-
φανιστεί», ή πολύ γενική όπως, για παράδειγμα, «το πρόγραμμά μου δεν δουλεύει 
γιατί ξέχασα ότι μπορεί να χρησιμοποιούνται προσώνυμα σε διάφορα σημεία του 
προγράμματος».

Στη συνέχεια σχεδιάζουμε και εκτελούμε ένα επαναλήψιμο πείραμα που θα μπο-
ρούσε δυνητικά να καταρρίψει την υπόθεση. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να 
βάλουμε μια εντολή print πριν και μετά από κάθε βρόχο. Αν εκτελούνται πάντα και 
οι δύο, τότε η υπόθεση ότι ο μη τερματισμός οφείλεται σε κάποιον βρόχο καταρ-
ρίπτεται. Αποφασίζουμε πώς θα ερμηνεύσουμε τα διάφορα δυνατά αποτελέσματα 
πριν εκτελέσουμε το πείραμα. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να πέσουν θύματα αυτού 
που οι ψυχολόγοι καλούν μεροληψία επιβεβαίωσης — ερμηνεύουμε την πληρο-
φορία με τρόπο που ενισχύει αυτό που θέλουμε να πιστεύουμε. Αν περιμένουμε να 
εκτελέσουμε πρώτα το πείραμα και μετά να σκεφτούμε ποια θα έπρεπε να είναι τα 
αποτελέσματα, είναι πολύ πιθανότερο να πέσουμε θύματα ευσεβών πόθων.

Τέλος, καταγράφουμε τα πειράματα που έχουμε δοκιμάσει. Όταν έχουμε ξοδέψει 
πολλές ώρες αλλάζοντας τον κώδικά μας προσπαθώντας να εντοπίσουμε την αιτία 
ενός δυσεξήγητου σφάλματος, είναι εύκολο να ξεχάσουμε τι έχουμε ήδη δοκιμάσει. 
Αν δεν είμαστε προσεκτικοί, μπορεί να σπαταλήσουμε αμέτρητες ώρες δοκιμάζο-
ντας το ίδιο πείραμα (ή, το πιθανότερο, ένα πείραμα που φαίνεται διαφορετικό αλλά 
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που θα μας δώσει την ίδια πληροφορία) ξανά και ξανά. Να θυμάστε, όπως έχουν 
πει πολλοί, «η παραφροσύνη κάνει το ίδιο πράγμα, ξανά και ξανά, αλλά περιμένει 
διαφορετικά αποτελέσματα».55

8.2.2 Σχεδιασμός του πειράματος
Μπορούμε να φανταστούμε την αποσφαλμάτωση σαν μια διαδικασία αναζήτησης 
και κάθε πείραμα σαν προσπάθεια μείωσης του μεγέθους του χώρου αναζήτησης. 
Ένας τρόπος να μειώσουμε το μέγεθος του χώρου αναζήτησης είναι να σχεδιάσουμε 
ένα πείραμα μέσω του οποίου να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε αν ένα συγκεκρι-
μένο τμήμα του κώδικα ευθύνεται για κάποιο πρόβλημα που αποκαλύφθηκε κατά 
τη διάρκεια των δοκιμών. Ένας άλλος τρόπος να περιορίσουμε τον χώρο αναζήτη-
σης είναι να μειώσουμε την ποσότητα των δεδομένων ελέγχου που χρειάζονται για 
να κάνουν κάποιο σφάλμα να εκδηλωθεί.

Ας δούμε ένα τεχνητό παράδειγμα για να καταλάβουμε πώς θα μπορούσαμε να 
κάνουμε την αποσφαλμάτωση. Ας υποθέσουμε ότι γράψαμε τον κώδικα του Σχή-
ματος 8.3 με σκοπό να ελέγχει αν μια φράση είναι παλίνδρομη.

Ας υποθέσουμε επίσης ότι έχουμε τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στις προγραμματι-
στικές μας ικανότητες, που ανεβάσαμε τον κώδικα στον Παγκόσμιο Ιστό — χωρίς 
να τον δοκιμάσουμε. Ας υποθέσουμε ακόμη ότι λάβαμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου που αναφέρει ότι « Έλεγξα το !!**! πρόγραμμά σας εισάγοντας τα 
3.116.480 γράμματα της Βίβλου, και το πρόγραμμα τύπωσε Ναι. Είναι ηλίου φαει-
νότερον ότι η Βίβλος δεν είναι παλίνδρομη. Διορθώστε το! (Το πρόγραμμά σας, όχι 
τη Βίβλο.)»

Αν και θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να το δοκιμάσουμε με τη Βίβλο, θα 
ήταν πιο λογικό να το δοκιμάσουμε με κάτι μικρότερο. Μάλιστα, θα ήταν χρήσιμο 
να το δοκιμάσουμε με μια πολύ μικρή μη παλίνδρομη φράση, π.χ.,

>>> silly(2)
Δώστε ένα στοιχείο: a
Δώστε ένα στοιχείο: b

Τα καλά νέα είναι ότι αποτυγχάνει ακόμη και σε αυτή την απλή δοκιμή, συνεπώς 
δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσουμε εκατομμύρια χαρακτήρες. Τα άσχημα νέα 
είναι ότι δεν έχουμε ιδέα για τον λόγο της αποτυχίας.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο κώδικας είναι αρκετά μικρός, όποτε πιθανώς να 
μπορούμε να βρούμε το σφάλμα (ή τα σφάλματα) απλώς κοιτάζοντάς τον. Ωστόσο, 
ας προσποιηθούμε ότι ο κώδικας παραείναι μεγάλος για να κάνουμε κάτι τέτοιο 
και ας ξεκινήσουμε να περιορίζουμε με συστηματικό τρόπο τον χώρο αναζήτησης.

Συχνά, ο καλύτερος τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι μέσω μιας διχοτομικής 

55 Η συγκεκριμένη φράση προέρχεται από το έργο Sudden Death της Rita Mae Brown. Ωστόσο, κατά 
καιρούς έχει αποδοθεί σε πολλούς άλλους — μεταξύ των οποίων και στον Albert Einstein.
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αναζήτησης. Βρίσκουμε κάποιο σημείο περίπου στο μέσο του κώδικα και επινο-
ούμε ένα πείραμα που θα μας επιτρέψει να διαπιστώσουμε αν υπάρχει κάποιο πρό-
βλημα πριν από αυτό το σημείο που μπορεί να σχετίζεται με το σύμπτωμα. (Ασφα-
λώς ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα και μετά από αυτό το σημείο, αλλά συνή-
θως είναι καλύτερο να προσπαθούμε να λύνουμε ένα ένα τα προβλήματα.) Για να 
επιλέξουμε ένα τέτοιο σημείο, αναζητούμε ένα σημείο όπου κάποιες εύκολα ελέγξι-
μες ενδιάμεσες τιμές παρέχουν χρήσιμη πληροφορία. Αν κάποια ενδιάμεση τιμή δεν 
είναι η αναμενόμενη, μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα πριν από το συγκεκριμένο 
σημείο του κώδικα. Αν οι ενδιάμεσες τιμές φαίνονται σωστές, το σφάλμα βρίσκεται 
μάλλον μετά από αυτό το σημείο του κώδικα. Μπορούμε να επαναλάβουμε αυτή 
τη διαδικασία μέχρι να περιορίσουμε την περιοχή όπου εντοπίζεται το πρόβλημα 
σε λίγες γραμμές κώδικα ή σε λίγες μονάδες, αν δοκιμάζουμε ένα μεγάλο σύστημα.

Κοιτάζοντας τη silly, παρατηρούμε ότι το μέσο του κώδικα είναι πέριξ της 
γραμμής if is_pal(result). Το προφανές πράγμα που πρέπει να ελέγξουμε είναι 
αν το result έχει την αναμενόμενη τιμή, ['a', 'b']. Το ελέγχουμε εισάγοντας την 
εντολή print(result) πριν από την εντολή if στη silly. Αν εκτελέσουμε το πεί-
ραμα, το πρόγραμμα τυπώνει ['b'], πράγμα που υποδηλώνει ότι κάτι έχει πάει ήδη 

def is_pal(x):
"""Θεωρεί ότι το x είναι μια λίστα

Επιστρέφει True αν η λίστα είναι παλίνδρομη, 
και False διαφορετικά"""

temp = x 
temp.reverse 
return temp == x

def silly(n):
"""Θεωρεί ότι το n είναι ένας ακέραιος > 0

Δέχεται n εισόδους από τον χρήστη
Τυπώνει 'Ναι' αν η ακολουθία των εισόδων είναι παλίνδρομη, 

και 'Όχι' διαφορετικά"""
for i in range(n):

result = []
elem = input('Δώστε ένα στοιχείο: ')
result.append(elem)

if is_pal(result):
print('Ναι')

else:
print('Όχι')

Σχήμα 8.3 Πρόγραμμα με σφάλματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8:  ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΑΛΜΑΤΩΣΗ  149

1_Python.indd   1491_Python.indd   149 6/6/2022   11:00:04 µµ6/6/2022   11:00:04 µµ



στραβά. Το επόμενο βήμα είναι να τυπώσουμε την τιμή result περίπου στο μέσο 
του βρόχου. Αυτό αποκαλύπτει γρήγορα ότι το result δεν περιέχει ποτέ περισσό-
τερα από ένα στοιχεία, πράγμα που υποδηλώνει ότι η αρχικοποίηση του result 
πρέπει να μετακινηθεί έξω από τον βρόχο for.

Ο «διορθωμένος» κώδικας της silly είναι ο εξής:

def silly(n):
"""Θεωρεί ότι το n είναι ένας ακέραιος > 0

Δέχεται n εισόδους από τον χρήστη
Τυπώνει 'Ναι' αν η ακολουθία των εισόδων είναι παλίνδρομη, και

'Όχι' διαφορετικά""" 
result = []
for i in range(n):

elem = input('Δώστε ένα στοιχείο: ')
result.append(elem)

print(result)
if is_pal(result):

print('Ναι')
else:

print('Όχι')

Ας τον δοκιμάσουμε για να διαπιστώσουμε αν το result έχει τη σωστή τιμή μετά 
τον βρόχο for. Την έχει, αλλά δυστυχώς το πρόγραμμα τυπώνει πάλι Ναι. Έχουμε 
πλέον κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι υπάρχει και δεύτερο σφάλμα που βρίσκεται 
μετά την εντολή print. Συνεπώς, ας εξετάσουμε την is_pal. Εισάγουμε τη γραμμή

print(temp, x)

πριν από την εντολή return. Εκτελώντας τον κώδικα, διαπιστώνουμε ότι η temp 
έχει την αναμενόμενη τιμή, αλλά η x όχι. Ανεβαίνοντας προς τα πάνω στον κώδικα, 
εισάγουμε μια εντολή print μετά τη γραμμή κώδικα temp = x και ανακαλύπτουμε ότι 
οι temp και x έχουν αμφότερες τιμή ['a', 'b']. Ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά στον 
κώδικα, διαπιστώνουμε ότι στην is_pal έχουμε γράψει temp.reverse αντί για temp.
reverse() — η αποτίμηση της temp.reverse επιστρέφει την ενσωματωμένη μέθοδο 
reverse για τις λίστες, αλλά δεν την καλεί.

Εκτελούμε ξανά τη δοκιμή και πλέον φαίνεται ότι οι temp και x έχουν αμφότερες 
τιμή ['b','a']. Έχουμε περιορίσει πλέον το σφάλμα σε μία γραμμή. Φαίνεται ότι 
η temp.reverse() άλλαξε απρόσμενα την τιμή της x. Πέσαμε θύματα ενός σφάλμα-
τος προσωνυμίας: τα temp και x είναι ονόματα για την ίδια λίστα, τόσο πριν όσο και 
μετά την αντιστροφή της λίστας. Ένας τρόπος να διορθώσουμε το σφάλμα είναι να 
αντικαταστήσουμε την πρώτη εντολή ανάθεσης στην is_pal με την temp = x[:], η 
οποία δημιουργεί ένα αντίγραφο της x.

Η διορθωμένη εκδοχή της is_pal είναι η εξής:
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def is_pal(x):
"""Θεωρεί ότι το x είναι μια λίστα

Επιστρέφει True αν η λίστα είναι παλίνδρομη, και False 
διαφορετικά"""

temp = x[:] 
temp.reverse() 
return temp == x

8.2.3 Όταν τα πράγματα ζορίζουν
Φημολογείται ότι ο Joseph P. Kennedy, πατέρας του προέδρου των ΗΠΑ John F. 
Kennedy, είχε πει στα παιδιά του: «Όταν τα πράγματα ζορίζουν, οι ζόρικοι συνε-
χίζουν».56 Δεν είχε αποσφαλματώσει όμως ποτέ λογισμικό. Σε αυτή την ενότητα 
αναφέρουμε μερικές πρακτικές συμβουλές σχετικά με το τι πρέπει να κάνουμε όταν 
τα πράγματα με την αποσφαλμάτωση ζορίζουν.

  Ψάχνουμε για τους συνήθεις υπόπτους. Ελέγχουμε
 ○ Αν διαβιβάζουμε ορίσματα σε μια συνάρτηση με λανθασμένη σειρά.
 ○ Αν έχουμε γράψει λάθος κάποιο όνομα, π.χ. αν έχουμε γράψει με πεζό ένα 
γράμμα που θα έπρεπε να είναι κεφαλαίο.

 ○ Αν έχουμε παραλείψει να αρχικοποιήσουμε εκ νέου μια μεταβλητή.
 ○ Αν κάνουμε μεταξύ δύο τιμών κινητής υποδιαστολής έλεγχο ισότητας (==) 
αντί για έλεγχο κατά προσέγγιση ισότητας (υπενθυμίζουμε ότι η αριθμητική 
κινητής υποδιαστολής δεν είναι ίδια με την αριθμητική που μαθαίνουμε στο 
σχολείο).

 ○ Αν κάνουμε έλεγχο ισότητας τιμών (π.χ. συγκρίνουμε δύο λίστες γράφοντας 
την έκφραση L1 == L2) όταν αυτό που θέλαμε να κάνουμε είναι έλεγχος ισό-
τητας αντικειμένων (π.χ., id(L1) == id(L2)).

 ○ Αν έχουμε ξεχάσει ότι κάποια ενσωματωμένη συνάρτηση έχει κάποια παρε-
νέργεια.

 ○ Αν έχουμε ξεχάσει το () που μετατρέπει μια παραπομπή σε ένα αντικείμενο 
τύπου function σε κλήση της συνάρτησης.

 ○ Αν έχουμε δημιουργήσει ακούσια κάποιο προσώνυμο.
 ○ Αν έχουμε κάνει κάποιο άλλο λάθος που συνηθίζουμε να κάνουμε.

  Σταματάμε να αναρωτιόμαστε γιατί το πρόγραμμα δεν κάνει αυτό που θέλουμε να 
κάνει. Αναρωτιόμαστε γιατί κάνει αυτό που κάνει. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα 
είναι συνήθως ευκολότερη και πιθανώς να αποτελέσει ένα καλό πρώτο βήμα στην 
προσπάθειά μας να καταλάβουμε πώς να διορθώσουμε το πρόγραμμα.

56 Φημολογείται επίσης ότι είχε πει στον JFK, «Μην αγοράσεις ούτε μια ψήφο περισσότερη από όσες 
είναι απαραίτητες. Δεν πρόκειται να πληρώσω για μια σαρωτική νίκη».
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  Δεν ξεχνάμε ότι το σφάλμα μάλλον δεν είναι εκεί που νομίζουμε ότι είναι. Αν ήταν, 
θα το είχαμε βρει πολύ νωρίτερα. Ένας πρακτικός τρόπος να αποφασίσουμε που 
να κοιτάξουμε είναι να αναρωτηθούμε πού δεν θα μπορούσε να είναι το σφάλμα. 
Όπως είχε πει ο Sherlock Holmes, «Αποκλείστε όλους τους άλλους παράγοντες· 
αυτός που θα απομείνει πρέπει να είναι η αλήθεια».57

  Προσπαθούμε να εξηγήσουμε το πρόβλημα σε κάποιον άλλον. Το μυαλό όλων 
μας κάποιες φορές κολλάει. Απλώς και μόνο η προσπάθεια να εξηγήσουμε το 
πρόβλημα σε κάποιον συχνά μας βοηθάει να αντιληφθούμε πράγματα που μας 
έχουν διαφύγει. Μπορούμε επίσης να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε γιατί το 
σφάλμα δεν μπορεί να βρίσκεται σε συγκεκριμένα σημεία.

  Δεν πιστεύουμε όλα όσα διαβάζουμε.58 Ειδικότερα, δεν πιστεύουμε την τεκμη-
ρίωση. Ο κώδικας ενδέχεται να μην κάνει αυτό που αναφέρουν τα σχόλια.

  Σταματάμε την αποσφαλμάτωση και ξεκινάμε να γράφουμε τεκμηρίωση. Αυτό θα 
μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε το πρόβλημα από διαφορετική οπτική γωνία.

  Διακόπτουμε την προσπάθεια και επανερχόμαστε την επόμενη μέρα. Αυτό μπορεί 
να σημαίνει ότι το σφάλμα θα διορθωθεί αργότερα από ό,τι αν επιμέναμε περισ-
σότερο, αλλά πιθανότατα θα χρειαστούμε λιγότερο χρόνο για να το βρούμε. 
Δηλαδή καθυστερούμε, αλλά είμαστε πιο αποδοτικοί. (Προς τους φοιτητές, αυτό 
είναι ένας εξαιρετικός λόγος για να ξεκινάτε να δουλεύετε τις προγραμματιστι-
κές σειρές ασκήσεων εγκαίρως!)

8.2.4 Όταν βρούμε «το» σφάλμα
Όταν πιστεύουμε πως έχουμε βρει ένα σφάλμα στον κώδικά μας, ο πειρασμός να 
ξεκινήσουμε να γράφουμε κώδικα και να δοκιμάσουμε μια διόρθωση είναι σχεδόν 
ακαταμάχητος. Ωστόσο, πολλές φορές είναι καλύτερο να σταματήσουμε για λίγο. 
Πρέπει να θυμόμαστε ότι στόχος δεν είναι να διορθώσουμε το σφάλμα, αλλά να 
κινηθούμε γρήγορα και αποδοτικά προς ένα πρόγραμμα χωρίς σφάλματα.

Θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν το συγκεκριμένο σφάλμα εξηγεί όλα τα παρα-
τηρούμενα συμπτώματα ή αν είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου. Αν ισχύει το 
δεύτερο, ίσως να είναι καλύτερο να επιληφθούμε του σφάλματος σε συνδυασμό με 
άλλες αλλαγές. Ας υποθέσουμε, για παράδειγμα, ότι διαπιστώσαμε πως το σφάλμα 
είναι το αποτέλεσμα της ακούσιας μεταλλαγής μιας λίστας. Θα μπορούσαμε να 
παρακάμψουμε το πρόβλημα τοπικά, κάνοντας πιθανώς ένα αντίγραφο της λίστας. 
Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουμε 
μια πλειάδα αντί για λίστα (αφού οι πλειάδες είναι μη μεταλλάξιμες), εξαλείφοντας 
πιθανώς παρόμοια σφάλματα σε άλλα σημεία του κώδικα.

57 Arthur Conan Doyle, «Το σήμα των τεσσάρων».
58 Αυτή η συμβουλή έχει γενικότερο χαρακτήρα και αφορά επίσης τα πράγματα που βλέπουμε στην 
τηλεόραση ή ακούμε στο ραδιόφωνο.
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Πριν κάνουμε οποιαδήποτε αλλαγή, προσπαθούμε να καταλάβουμε τις συνέ-
πειες της προτεινόμενης «διόρθωσης». Μήπως προκαλέσει προβλήματα αλλού; 
Μήπως εισάγει υπερβολική πολυπλοκότητα; Μήπως μας προσφέρει την ευκαιρία 
να συμμαζέψουμε άλλα μέρη του κώδικα;

Πρέπει πάντα να διασφαλίζουμε ότι θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε εκεί που 
βρισκόμαστε. Είναι εξαιρετικά απογοητευτικό να συνειδητοποιήσουμε ύστερα 
από μια μεγάλη σειρά αλλαγών ότι απέχουμε περισσότερο από τον στόχο από ό,τι 
αρχικά και ότι δεν έχουμε τρόπο να επιστρέψουμε στο σημείο από όπου ξεκινή-
σαμε. Στον δίσκο υπάρχει συνήθως άφθονος χώρος. Τον χρησιμοποιούμε για να 
αποθηκεύουμε παλαιές εκδοχές του προγράμματος.

Τέλος, αν υπάρχουν πολλά ανεξήγητα σφάλματα, θα μπορούσαμε να αναρω-
τηθούμε μήπως η εύρεση και η διόρθωση των σφαλμάτων ένα ένα δεν είναι καν η 
σωστή προσέγγιση. Ίσως είναι προτιμότερο να σκεφτούμε κάποιον καλύτερο τρόπο 
να οργανώσουμε το πρόγραμμά μας ή ίσως έναν απλούστερο αλγόριθμο που να 
μπορεί να υλοποιηθεί ευκολότερα.

8.3 Όροι που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο
δοκιμή 
αποσφαλμάτωση 
ακολουθία δοκιμής 
διαμέριση εισόδων 
στρατηγική δοκιμής γυάλινου κουτιού 
στρατηγική δοκιμής μαύρου κουτιού 
διαδρομικά πλήρης δοκιμή
δοκιμή μονάδας 
δοκιμή ολοκλήρωσης 
λειτουργική δοκιμή 
διασφάλιση ποιότητας λογισμικού 

(ΔΠΛ) 

οδηγός δοκιμής 
στέλεχος δοκιμής 
δοκιμή παλινδρόμησης 
σφάλμα
εμφανές σφάλμα
αφανές σφάλμα 
επίμονο σφάλμα 
διαλείπον σφάλμα 
αμυντικός προγραμματισμός 
αποσφαλματωτές 
μεροληψία επιβεβαίωσης 
διχοτομική αναζήτηση
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