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 Introdução; 

 Usuários e Defensores FindBugs; 

 Analise estática; 

 Vantagens / Desvantagens; 

 Exemplos de bugs. 
 

 

 

 
 

 

Roteiro 
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 Introdução 

Criado pela Universidade de Maryland no EUA 

 

 

 

O que é o Findbugs? 
FINDBUGS é um plugin que procura bugs em  programas 

java. 

 

 FindBugs versão 2.0; 

 

Download do plugin; 
http://findbugs.sourceforge.net/  

 

FindBugs requer JRE (ou JDK) 1.5.0 ou superior para 

ser executado. 
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Introdução (cont.) 

 Open Source; 

 

Analisa os Arquivos .class; 

 

Permite a Utilização de Filtros; 

 

Utilizado por muitas companhias e organizações; 

 

Em Setembro de 2006 foram feito mais de 270,000 

download do plugin. 

 

Segundo o site da Universidade até Julho de 2008 o 

projeto já havia sido baixado mais de 700,000 vezes. 



5 

 Usuários FindBugs 

FindBugs é usado em muitas empresas e 

organizações; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Google Analytics mostram visitantes únicos para as páginas da 

web FindBugs para os meses de junho a agosto de 2006. 
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 Usuários FindBugs (Cont.) 

 

As seguintes empresas, projetos e organizações  

deram permissão para identificá-las como usuários 

FindBugs; 
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 Defensores FindBugs 

As seguintes empresas, organizações e instituições 

fornecem apoio financeiro para FindBugs; 
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Analise estática 

 O que o FindBugs faz? 
É uma ferramenta que faz analise estática (examina 

o programa sem executa-lo) do bytecode e possui um 

conjunto de regras ou padrões que descrevem 

possíveis erros; 

 

A execução é bem simples, executa-se o FindBugs 

e ele retorna uma lista de possíveis bugs  

 

Analisa o código sem conhecer o 

contexto do programa; 

 
 Não substitui o teste. 
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Vantagens / 

 Desvantagens 
Vantagens; 

Encontra possíveis erros de 

performance, segurança e estilo; 

Uso para avaliar bibliotecas. 

 

Desvantagens 
Não exclui necessidade de testes; 

Não detecta erros lógicos; 

Prioridade pode parecer 

randômica. 
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Categorias de Bugs 

 O FindBugs trabalha basicamente com as 

seguintes categorias de bugs; 

 
 Corretude. O código claramente parece estar 

fazendo algo que o desenvolvedor não pretendia. Por 

exemplo, de referenciar um null pointer. 

 

 Más práticas. O código viola alguma boa prática. 

Por exemplo, sobrescrever o método equals() e não 

sobrescrever o método hashCode(). 

 

 Erros de concorrência. Por exemplo, problemas 

com wait/notify. 
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Categorias de Bugs(cont.) 

 Potenciais problemas de desempenho. Por 

exemplo, chamadas ao construtor Integer em vez de 

chamar Integer.valueOf(xxx). 

 

 Vulnerabilidade de código malicioso. Por exemplo, 

métodos que não fazem cópia defensiva de 

argumentos antes de armazená-los em uma a 

variável membro da classe. 
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Exemplos de erros  

detectados 

Erro da categoria de má praticidade;  
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Exemplos de erros  

detectados 

Erro da categoria de má praticidade;  
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Exemplos de erros  

detectados 

Erro da categoria de peformace;   
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Testar 
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Duvidas ????? 

 

 

 

 

 

 

La  pregunta?? 
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