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Atkļūdošana 

• Rakstot programmas (it īpaši sistēmas programmatūru) var nākties saskarties ar 
dažādām kļūdām. Kļūdu atrašanai un novēršanai ir labi zināt dažādus rīkus, kas šo 
procesu atvieglo. 

• Šie rīki var ietvert: 

• Programmas faila analīzi (noderīgi, ja nav pieejams izejas kods)  

• rīkus, kas parāda informāciju par procesam pieejamajiem resursiem  

• rīkus, kas parāda procesa darba informāciju 

• debugger (atkļūdotājs)  šie ir plašāka tēma, tāpēc sāksim ar citiem un šos beigās 

• Sākumā apskatīsim šos rīkus ļoti vispārīgi - pēc tam PD laikā, varam pamēģināt 
kādus konkrētus sīkāk - vai arī vienkārši pieņemsiet zināšanai, ka tādi ir un 
vajadzības brīdī mācēsiet atrast informāciju par to kā tos lietot. 



Programmas faila analīze 

• Gadījumos, kad nav pieejams pilns programmas kods, bet ir jāsaprot kā tā strādā ir 
iespējams izmantot dažādus rīkus. 

• Ātram ieskatam: strings - parāda kas cilvēkam salasāms palicis kompilētajā kodā 

• "Melnās kastes" analīzei - ievadu/izvedu kontrolēta testēšana: 

• Tīklam: telnet, nc (piemērs L02), wireshark u.c. 

• Standarta I/O: pipes, I/O redirect, fuzzing (sfuzz, afl-fuzz) 

• Log failu u.c. failu analīze: grep, find, u.c. 

• Kārtīgākai izpratnei - disasembleri/dekompilatori 



Disasembleri 

• Kārtīgākai izpratnei - disasembleri: 

• objdump - (vienkāršs piemērs objdump -d bin_fails)  

• Liels saraksts šeit: 
https://en.wikibooks.org/wiki/X86_Disassembly/Disassemblers_and_Decompilers#Unix
_Disassemblers 

• Problēmas: 

• Sarežģīti izšķirt kodu no datiem 

• Pazaudē informāciju - mainīgo vārdus, macrosus, labels u.c. (Ne vienmēr ir iekompilēti 
debugging symbols ar switchu -g) 

• Kompilatoru optimizācijas un (Digital Restrictions Management) DRM ir sarežģīti 
atšķetināt 

• Nākamais solis - dekompilatori - iet vēl tālāk un mēģina izveidot izejas kodu 
augstākā valodā kā assembly. 
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Procesam pieejamie resursi 

• P.s. Ne visi no šiem strādā "Bash on Ubuntu on Windows" 

• lsusb - parādīt pieslēgtās USB ierīces ("list usb") 

• lspci - parādīt pieslēgtās PCI ierīces ("list pci") 

• lsof - parādīt atvērtos failus ("list open files") 

• nstat - tīkls ("network status") Citi rīki: netstat, ss, ... 

• vmstat - atmiņa ("virtual memory status"). Ar vmstat interval count var 
redzēt kā atmiņas stāvoklis mainās laikā 



Procesa informācija 

• ps, ps -aux - aktīvie procesi 

• top/htop - visaktīvākie procesi 

• /proc failu sistēmā visāda informācija (gan procesi gan cits info) 

• valgrind (Populāru debug/profiling rīku komplekts) 

• dinamiskās atmiņas lietošanas pārbaudes rīku (--tool=memcheck), 

• profilētāju (--tool=callgrind) - ļauj optimizēt īsto vietu kodā! 

• Piemēram: 
valgrind --tool=memcheck --leak-check=yes myprog arg1 arg2 

• http://valgrind.org/docs/manual/quick-start.html 
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Treisošana 

• Ja gatavs kods (nav iespēja iekompilēt neko) - var "izsekot" 

• Var optimizēt gatavu programmu, saprast kādus sistēmas izsaukumus lieto u.c. 

• Sistēmas izsaukums ptrace ļauj vienam procesam vadīt otru, pārvaldīt failu 
deskriptorus, atmiņu u.c. resursus un izpētīt tā iekšējo stāvokli, un pat izmainīt 
kodu. To var izmantot arī debugošanai, sandboxing u.c. 

• Bīstami/spēcīgi - tikai saviem procesiem vai kā root 

• To lieto strace & ltrace utilītas, kas attiecīgi izseko procesu sistēmas 
izsaukumus un bibliotēku izsaukumus (var izdrukāt, mērīt laiku, pārsūtīt citur) 

 



Debugošana 

• Izmaina kodu - darbojas tajā pašā procesā iekšā, ieliekot breakpoints 

• gdb - GNU debugger 

• gdbserver - GDB papildprogramma attālinātai atkļūdošanai. To var palaist, piemēram, uz iegultas 
sistēmas bez grafiskās saskarnes, un atkļūdot tur esošās programmas caur TCP savienojumu, 
pieslēdzoties ar "parasto" GDB kā ar klientu. 

• palaiž vai nu gdb programma vai arī vispirms gdb, un tad load programma (gdb 
turpinās darboties arī pēc core dump programmā, iziet ar Ctrl+D) 

• sāk ar run, palīdzība ar help, var lietot saīsinājumus (r, c..) 

• Ctrl+C pārtrauc programmu, continue turpina 

• print myarray[4] 

• list, list line_num - parāda kurā vietā kodā esi, vai arī kas atrodas konkrētā rindiņā 

• where - parāda konkrēto rindiņu kurā ir 

• backtrace  - parāda stacku - visas funkcijas, kas vēl nav atgriezušas 

• vienkārši Enter nospiešana - atkārto pēdējo komandu! 

 



Breakpoints 

• Lai debugošanas laikā pārtrauktu kodu automātiski, nevis ar Ctrl+C, jālieto 
breakpoints, tos uzstāda break line_number, break func u.c. 

• Paiet vienu soli pārtrauktā kodā - next, vairāk next skaitlis 

• step - līdzīgi, kā next, bet ieiet arī iekšā funkcijā nevis pārkāpj 

• Apstāties pie konkrētas vērtības izmaiņas watch var_name - jāatceras, ka watch 
var tikai mainīgajam iekš scope - īzejot no scope watch tiek dzēsts. 

• Izsaukt funkciju call fname, nomainīt mainīgo set variable i=0 

• Turpināt - atkal continue/c 

• info breakpoints, info watchpoints, info locals 

• Iziet - q / quit / Ctrl+D, pārtraukt programmu - kill 

• target record-full ļauj vēlāk saukt reverse-step un reverse-next 



Lietojuma piemēri 

• Ja programmā ir core dump - palaiž iekš gdb, sagaida līdz nomirst. Pretī 
saņemsiet rindiņu, kura pēdējā izpildījās. Tad iespējams vai nu pētīt, kas notika tur 
pat debugerī vai skatīties core dump failu. 

• Bezgalīgie cikli - pagaidam, kad programma ieciklojas, pārtraucam Ctrl+C un 
redzam kurā rindā/funkcijā esam. 

• Nav skaidrs, kas notiek - break uz kādu funkcijas vārdu, tad ar list paskatās 
konkrētas rindiņas, tad break uz konkrētu rindiņu, tad print vērtības vai info 
locals 

• Uzmanību - gdb norāda uz rindiņu pirms to izpilda, attiecīgi print rādīs veco 
vērtību! 

 

 



GDB un atmiņas noplūdes 

• Ja saskaraties ar atmiņas problēmām, vai pat profilaktiski, bieži vien ir vērts 
pārliecināties vai kaut ko nedarāt nepareizi ar pointeriem. 

• Šādas lietas var palikt nepamanītas normāli strādājošā kodā un uzpeldēt dīvainos 
retos gadījumos. 

• Komanda kompilēšanai, kas skatās ko kods dara ar atmiņu (lēnāk, bet ļauj redzēt 
kļūdas): 

• gcc -ggdb -o s s.c -fsanitize=address -fno-omit-frame-pointer 



Jautājumi? 

 



Saruna par Kursa projektu 

• Kursa projekts - lietotne (bieži spēle), kurā ir divas atsevišķas programmas - 
serveris un klients. 

• Pie servera jāvar pieslēgties vairākiem klientiem. 

• Izstrāde komandās pa pāriem 
(darbus dalat pēc ieskatiem, bet iespējams: viens vairāk serveri, otrs klientu) 

• Tekošie uzdevumi: 

• Nolemt kādu spēli vai citu lietotni veidojam, lai vēlāk varam tai izrunāt tīkla saziņas 
protokolu, pirms kura izrunāšanas neviens nevar ķerties pie reālas programmēšanas. 

• Sadalīties komandās 


