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SOBRE ESTE DOCUMENTO
Slides do treinamento de Linux debugging v1.0.0.
A versão mais atual dos slides está disponível no site da Embedded Labworks.
https://e-labworks.com/training/ldb/slides

SOBRE O INSTRUTOR
Mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento de software para sistemas
embarcados, atuando principalmente em projetos com Linux embarcado, Android
embarcado e sistemas operacionais de tempo real.
Sócio da Embedded Labworks, onde atua com consultoria, treinamento e
desenvolvimento de software para sistemas embarcados.
https://e-labworks.com
Ativo na comunidade de sistemas embarcados no Brasil, sendo um dos criadores do
site Embarcados e mantenedor de alguns blogs sobre assuntos da área.
https://sergioprado.org
https://embeddedbits.org
É colaborador de alguns projetos de software livre, incluindo o Buildroot e o kernel
Linux.

AGENDA DO TREINAMENTO
DIA 1: Introdução, depuração com o GDB, ambiente de desenvolvimento, depuração
do kernel através de mensagens de log e crashes, rastreamento (tracing) do código do
kernel.
DIA 2: Depuração do kernel com o GDB, análise de travamentos e vazamentos de
memória do kernel, análise de logs e crashes de aplicações Linux, rastreamento
(tracing) de aplicações Linux.
DIA 3: Depuração de aplicações Linux com o GDB, depuração de vazamentos de
memória em aplicações Linux, análise de performance do sistema.

HARDWARE: COLIBRI IMX6 + ASTER + IPÊ BOARD

PRÉ-REQUISITOS
Usuário de distribuições GNU/Linux.
Terminal de comandos (ls, cp, mv, cat, grep, find, vi, tar, etc).
Conhecimentos intermediários nas linguagens C e C++.
Compilação de aplicações com make e gcc.
Arquitetura e componentes de um sistema com Linux embarcado (toolchain,
bootloader, kernel, rootfs).
Configuração e compilação do kernel Linux.

AMBIENTE DE LABORATÓRIO
$ tree -L 2 /opt/labs/
/opt/labs/
├── dl
│
├── bootloader
│
├── kernel
│
├── rootfs
│
└── tools
├── docs
│
├── agenda.html
│
├── answers.html
│
├── install.html
│
├── labs.html
│
├── slides.pdf
│
└── version.txt
├── ex
│
├── apps
│
├── buildroot
│
└── rootfs
└── tools
├── prepare.cfg
└── prepare.sh

DURANTE O TREINAMENTO
Pergunte...
Expresse seu ponto de vista...
Troque experiências...
Ajude...
Participe!
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INTRODUÇÃO À DEPURAÇÃO DE SOFTWARE

OS 6 ESTÁGIOS DO PROCESSO DE DEBUGGING
Isso não acontece.
Isso não acontece (comigo).
Isso não deveria acontecer.
Por que isso acontece?
Ah, estou vendo acontecer.
Como isso um dia funcionou?

DEBUGGING
Depuração ou debugging é o processo de encontrar e resolver erros (de qualquer
natureza).
Em um passado um pouco distante, a palavra bug foi adotada no jargão de
engenheiros para descrever problemas em hardware/software.
Erros de software incluem tanto aqueles que previnem o programa de ser executado
quanto aqueles que produzem um resultado inesperado.
Uma vez disse um velho sábio: "In the software development process, we pass 50%
debugging, and the other 50% bugging"!

DEPURAÇÃO PASSO-A-PASSO
Entender o problema.
Reproduzir o problema.
Identificar a origem do problema.
Corrigir o problema.
Resolveu? Se sim, comemore! Se não, volte para o começo.

ENTENDER O PROBLEMA
Entender o problema é um dos passos mais importantes no processo de depuração.
Estude a documentação do sistema (hardware e software).
Procure informações adicionais na Internet, no site do fabricante, em listas e fóruns
de discussão.
Explicar o problema para alguém pode ajudar a entendê-lo melhor.
Com o tempo, você irá adquirir mais experiência e conhecimentos, e precisará investir
menos tempo nesta etapa.

REPRODUZIR O PROBLEMA
Identifique quais são todos os passos necessários para reproduzir o problema.
Simplifique a reprodução do problema (menor quantidade possível de passos que
causam o problema).
Não desista de problemas intermitentes! Se necessário, automatize os testes para
aumentar a probabilidade do problema acontecer.
Afinal, se você não conseguir reproduzir o problema, como saberá que ele foi
realmente corrigido?

IDENTIFICAR A ORIGEM DO PROBLEMA
Provavelmente o maior trabalho no processo de depuração está na identificação da
origem do problema.
Esta etapa envolve o uso de diversas técnicas e ferramentas para rastrear e coletar
informações sobre a execução do sistema.
Se for um problema inserido após uma atualização, o método de divisão e conquista
pode ajudar.
Se encontrar outros bugs no processo, deixe anotado. Mas não perca o foco do bug
que está trabalhando no momento!

CORRIGIR O PROBLEMA
Esta etapa envolve atualizar (reconfigurar, recompilar, etc) e testar o sistema.
Os mesmos passos utilizados para reproduzir o problema devem ser executados para
testar.
O bug só estará corrigido se o problema não puder ser mais reproduzido!

SOBRE O QUE (NÃO) É O TREINAMENTO?
O treinamento não é sobre os passos 1 (entender o problema) e 2 (reproduzir o
problema).
Não estudaremos sobre como funciona o kernel Linux ou um sistema com Linux
embarcado.
Todos os exercícios terão problemas facilmente reproduzíveis.
O treinamento é sobre os passos 3 (identificar a origem do problema) e 4 (corrigir o
problema).
Estudaremos diversas técnicas e ferramentas para depurar sistemas baseados no
Linux.
Iremos focar também em tecnologias existentes e suportadas pela versão oficial
do kernel.

OS 5 TIPOS DE PROBLEMAS
Podemos considerar como os 5 principais tipos de problemas em software:
Crash.
Travamento.
Lógica/implementação.
Vazamento de recurso.
Performance.

CRASH
Quando a execução de um programa é encerrada abruptamente, considera-se que o
programa teve um crash.
Normalmente os crashes acontecem por problemas de acesso inválido à memória.
No Linux, quando um processo tenta acessar uma região inválida de memória, o
kernel encerra a execução do processo com o erro de falha de segmentação
(Segmentation Fault).
Existem diversas outras possíveis causas de crash, incluindo erros de divisão por zero
e execução de instruções inválidas.

TRAVAMENTO
Quando um deteminado software trava sua execução, considera-se que o programa
teve um problema de travamento.
Uma possível causa é quando a aplicação entra em um loop infinito por um problema
de lógica.
Outra fonte comum é a concorrência em aplicações multithread, quando duas ou
mais threads travam, uma esperando a outra (chamamos este problema de deadlock).

LÓGICA
Quando a aplicação executa normalmente, porém o resultado do processamento não
é o esperado, considera-se que a aplicação teve um problema de lógica.
Problemas de lógica podem ter diversas origens, incluindo especificação errada,
implementação errada, uso incorreto de funções do sistema, merge de código-fonte
mal feito, etc.
Em aplicações multithread, um problema de lógica comum é quando a sequência ou
sincronia de eventos pode interferir no resultado final (chamamos este problema de
race condition).

VAZAMENTO DE RECURSO
Quando o software aloca determinado recurso mas não desaloca após finalizar seu
uso, considera-se que o programa está com um problema de vazamento de recurso.
A fonte mais comum de vazamento de recurso é no uso da memória do sistema,
quando a aplicação aloca memória mas não desaloca ao terminar seu uso.
Este problema é chamado de vazamento de memória ou memory leak.
Outros recursos também podem ser fontes de vazamento como arquivos e sockets.

PERFORMANCE
Quando o software consome recursos de hardware desproporcionais aos existentes
no sistema, considera-se que o programa está com problemas de performance.
Problemas de performance podem estar relacionados ao consumo excessivo de CPU,
memória, operações de I/O, rede, energia, etc.
Os problemas de performance costumam impactar a usabilidade do sistema,
influenciando os tempos de latência (intervalo entre um evento e o processamento
deste evento) da aplicação.
Em alguns casos, problemas de performance podem até impactar o resultado final do
processamento.

FERRAMENTAS E TÉCNICAS
Para resolver estes problemas, estas são as 5 principais técnicas e ferramentas de
depuração que podemos utilizar:
Conhecimento.
Análise de logs.
Tracing.
Depuração interativa.
Frameworks de depuração.

CONHECIMENTO
Conhecer o sistema que está sendo depurado será sempre sua melhor "ferramenta"
de depuração.
Isso significa conhecer tanto a teoria de operação (o que deveria fazer) quanto a
prática (como foi implementado).
Documentação do sistema, livros, cursos, manuais do fabricante e a Internet são seus
melhores amigos!
Conhecimentos sobre o sistema podem ajudar na resolução de todos os tipos de
problemas.

ANÁLISE DE LOGS
De forma genérica, logs são informações de execução coletadas e armazenadas pelo
sistema operacional (logs de aplicações, informações de execução, crash dumps, etc).
Os logs ajudam a entender o fluxo de execução das aplicações, e podem conter
também informações valiosas sobre o problema que está sendo depurado.
Os logs podem ajudar especialmente na análise de problemas de crash, lógica e
performance.

TRACING
Tracing é uma forma especializada de log, capaz de coletar dados sobre o estado e o
funcionamento de um programa (ou do kernel) durante sua execução.
Pode ser utilizado tanto para depuração quanto para análise de latência e
performance.
É implementado através da inclusão de pontos de rastreamento (probes) no códigofonte para instrumentar o software em tempo de execução.
Ferramentas de tracing podem ajudar especialmente em problemas de travamento e
análise de performance.

DEPURAÇÃO INTERATIVA
Uma ferramenta de depuração interativa permite interagir com a aplicação em tempo
de execução.
Com uma ferramenta de depuração interativa, é possível executar o código passo-apasso, colocar pontos de parada (breakpoints), exibir informações sobre a aplicação
(variáveis, stack, etc), listar o histórico de chamadas de função (backtrace), etc.
Em sistemas Linux, a principal ferramenta de depuração interativa é o GDB.
Uma ferramenta de depuração interativa pode ajudar especialmente em problemas
de crash, travamentos e problemas de lógica da aplicação.

FRAMEWORKS DE DEPURAÇÃO
Existem diversas ferramentas e aplicações de suporte que podem ajudar na
depuração de problemas em sistemas Linux.
Um exemplo clásico é o Valgrind, que provê um framework para a criação de
ferramentas de depuração de memória (memory leak, race condition, profiling, etc).
No treinamento, chamaremos estes tipos de ferramenta de suporte de frameworks de
depuração.
Os frameworks de depuração podem ajudar especialmente em problemas de
vazamento de recursos e travamentos.

PROBLEMAS VS FERRAMENTAS

LABORATÓRIO 1

PREPARAÇÃO DO AMBIENTE DE LABORATÓRIO

LINUX DEBUGGING

INTRODUÇÃO AO GDB

GDB
O GDB (GNU Debugger) é a ferramenta de depuração interativa padrão do projeto
GNU.
https://www.gnu.org/software/gdb/
Está disponível para diversas arquiteturas de CPU, incluindo ARM, x86, MIPS e PPC.
A interface da ferramenta é via linha de comandos.
Possui diversos frontends gráficos, incluindo o DDD e o Eclipse.

DEPURANDO COM O GDB
Para depurar com o GDB, é necessário compilar a aplicação com símbolos de
debugging utilizando o parâmetro -g do GCC:
$ gcc main.c -g -o main

Certifique-se também de que a aplicação seja compilada sem nenhum tipo de
otimização (-O0), caso contrário a depuração passo-a-passo poderá ser prejudicada.
$ gcc main.c -g -O0 -o main

Por padrão, se não for passado o parâmetro -O, o GCC compila sem otimização (-O0).

DEPURANDO COM O GDB (CONT.)
Depois é só iniciar o GDB, passando como parâmetro o binário da aplicação com
símbolos de debugging:
$ gdb main

É possível também depurar uma aplicação já iniciada passando o ID do processo (PID)
com o parâmetro -p:
$ gdb -p 21227

COMANDOS DO GDB
A interface do GDB é via linha de comandos:
(gdb)

Para exibir o menu de ajuda do GDB:
(gdb) help

Para exibir o menu de ajuda com todos os comandos do GDB:
(gdb) help all

COMANDOS DO GDB (CONT.)
Para exibir o menu de ajuda de um comando específico:
(gdb) help breakpoints

Todos os comandos possuem um nome completo e um nome abreviado.
Por exemplo, para configurar um breakpoint, pode-se usar o comando break ou
apenas a letra b.
Os comandos se auto-completam com a tecla TAB.
Alguns comandos são executados novamente ao pressionar ENTER, como os
comandos next e step.

CONTROLE DE EXECUÇÃO
run, r: executar um programa, caso ele esteja parado.
(gdb) r
(gdb) r 10 20

continue, c: continuar a execução, caso tenha sido interrompida.
(gdb) c

Um programa em execução pode ser interrompido a qualquer momento
pressionando Ctrl-C.

CONTROLE DE EXECUÇÃO (CONT.)
next, n: executar a próxima linha de código, incluindo qualquer chamada de função
(step over).
(gdb) n

step, s: executar a próxima linha de código, entrando em uma função se necessário
(step into).
(gdb) s

CONTROLE DE EXECUÇÃO (CONT.)
finish, fin: executa até o retorno da função corrente.
(gdb) fin

until, u: executa até o fim do loop corrente.
(gdb) u
(gdb) u 35

BREAKPOINTS
Um breakpoint é uma instrução para o debugger parar a execução em um ponto
específico no código (começo de função, linha específica, etc).
break, b: colocar um breakpoint em uma linha de código.
(gdb)
(gdb)
(gdb)
(gdb)

b
b
b
b

30
func1
main.c:func1
main.c:81

BREAKPOINTS CONDICIONAIS
Também é possível criar breapoints condicionais:
(gdb) b 25 if i == 5
Breakpoint 1 at 0x4005c3: file main.c, line 25.

Outra forma de criar breapoints condicionais é usando a palavra-chave condition:
(gdb) b 24
Breakpoint 1 at 0x4005a5: file main.c, line 24.
(gdb) condition 1 i == 5

BREAKPOINTS TEMPORÁRIOS
Um breakpoint temporário é automaticamente removido após sua primeira
ocorrência.
tbreak, tb: colocar um breakpoint temporário em uma linha de código.
(gdb)
(gdb)
(gdb)
(gdb)

tb
tb
tb
tb

func1
main.c:func1
main.c:81
main.c:81 if x == 1

WATCHPOINTS
Watchpoint é um breakpoint especial que permite monitorar mudanças em variáveis
e expressões do código (às vezes chamado também de data breakpoint).
watch: coloca uma expressão na lista de watchpoints, interrompendo a execução
quando o valor da expressão mudar.
(gdb) watch num_bytes
(gdb) watch num_bytes==4
(gdb) watch (i * j) > 100

O watchpoint é automaticamente removido pelo GDB quando uma das variáveis sair
do escopo.

CATCHPOINTS
Catchpoints são breakpoints especiais que permitem capturar eventos da aplicação,
incluindo sinais, exceções em C++ e chamadas de sistema.
catch: coloca um breakpoint em um evento da aplicação.
(gdb)
(gdb)
(gdb)
(gdb)
(gdb)

catch
catch
catch
catch
catch

syscall
syscall open
signal all
signal SIGINT
throw

EXIBINDO INFORMAÇÕES
info, i: permite exibir informações gerais sobre o processo de depuração.
(gdb) help info

Podemos utilizar o comando info para exibir os breakpoints configurados:
(gdb) info b
Num
Type
Disp Enb Address
What
1
breakpoint
keep y
0x804b20ac in
fusion_ts_analyze_touch_data at drivers/input/touchscreen/fusion_ts.c:81

Breakpoints, watchpoints e catchpoints são considerados genericamente como
breakpoints pelo GDB.

REMOVENDO BREAKPOINTS
clear, c: remove um breakpoint a partir de uma função ou linha de código.
(gdb) c main
(gdb) c 21

delete, d: remove um breakpoint a partir do seu número.
(gdb) d 1
(gdb) d 1 2 3

DESABILITANDO BREAKPOINTS
disable, dis: desabilita um breakpoint a partir do seu número.
(gdb) dis 1
(gdb) dis 1 2 3

enable, en: habilita um breakpoint a partir do seu número.
(gdb) en 1
(gdb) en 1 2 3

ARQUIVO-FONTE EM FOCO
Quando o arquivo-fonte não é indicado em um comando, o GDB utiliza por padrão o
arquivo-fonte referente à posição atual do código em execução.
(gdb) b 42

O comando info irá listar o arquivo-fonte corrente do GDB:
(gdb) info source

O comando list é capaz de listar trechos de código-fonte e também mudar o arquivofonte corrente do GDB:
(gdb) list app.c:1

IMPRIMINDO EXPRESSÕES
print, p: exibe o conteúdo de uma expressão (ponteiros, variáveis, estruturas, etc).
(gdb) p num_touch_points
$1 = 1
(gdb) p tmp->val
$2 = 12
(gdb) p *tmp
$3 = {val = 12, left = 0x8049698, right = 0x0}

É possível formatar a saída do comando print conforme abaixo (d=decimal,
x=hexadecimal, t=binário, etc).
(gdb) p/d counter
$1 = 10
(gdb) p/x &num_touch_points
$2 = 0xca44be7c
(gdb) p/t ts->xmax
$3 = 10111011011

MANIPULANDO A MEMÓRIA
O GDB permite manipular diretamente a memória de um processo em execução.
x: exibe o conteúdo de uma região de memória.
(gdb) x 0xca44be7c
0xca44be7c:
0x00000001
(gdb) x/20x data
0xca44bebb: 0x03dc0101 0x00111d6a
0xca44becb: 0x1fd40000 0xeb0e80ca
0xca44bedb: 0x000105ca 0x460cc000
0xca44beeb: 0x00000000 0x00000000
0xca44befb: 0x000113ca 0x00000040

0x00000000
0x4b251480
0x000000ca
0x05752000
0x05637800

0x00000200
0x460c1080
0x00000000
0x44bf3c80
0x44bf2c80

set: mudar o conteúdo de uma variável ou região de memória.
(gdb) set var num_touch_points=2
(gdb) set var ts->xmax=10
(gdb) set var *(0xca457e7c)=5

BACKTRACE
Backtrace é a pilha reversa de chamada de funções de uma aplicação.
backtrace, bt: exibe a pilha de chamada de função.
(gdb) bt
#0 func3 (str=0x400661 "1234", i=10) at main.c:5
#1 0x0000000000400571 in func2 (i=10) at main.c:10
#2 0x0000000000400581 in func1 () at main.c:15
#3 0x000000000040059c in main (argc=1, argv=0x7fffffffde58) at main.c:21

Os comandos where e info stack são apelidos para o backtrace.
(gdb) where
(gdb) info stack

FRAME
Um frame é um ponto específico na pilha de chamada de função, e contém
informações sobre a função em questão (argumentos, variáveis locais, etc).
frame, f: seleciona um frame da pilha de chamada de função.
(gdb) f 1
#1 0x0000000000400571 in func2 (i=10) at main.c:10
10
func3("1234", i);

up, down: permite subir ou descer na pilha de chamada de função.
(gdb) up
(gdb) down

OUTROS COMANDOS
display: exibir o valor de uma expressão sempre que o programa parar a execução.
commands: habilita a execução de um conjunto de comandos sempre que o programa
parar a execução em um breakpoint.
disassemble: exibe as instruções de máquina a partir de um determinado endereço de
memória.
call: executa uma função e imprime o resultado.

$ GDB MAIN --TUI

NAVEGANDO NO CÓDIGO NO MODO TUI
O GDB armazena um histórico de todos os comandos executados durante uma seção
de depuração.
No modo TUI, o foco do teclado estará por padrão no código-fonte.
Isso significa que as setas para cima e para baixo do teclado irão mover o códigofonte ao invés de navegar no histórico de comandos do GDB.
O comando focus ou fs permite alterar o foco do GDB quando mais de uma janela está
aberta.
(gdb) fs cmd
(gdb) fs src

INTEGRAÇÃO COM O DDD
O DDD é um frontend gráfico para diversas ferramentas de depuração, incluindo o
GDB.
https://www.gnu.org/software/ddd/
Possibilita navegar graficamente no código-fonte e sua interface possui atalhos para
diversos comandos comuns do GDB.
Para iniciar o processo de depuração com o DDD:
$ ddd --debugger gdb main

INTEGRAÇÃO COM O DDD (CONT.)

INTEGRAÇÃO COM UM IDE
Existem diversos ambientes de desenvolvimento integrado (IDE) que podem ser
utilizados como interface para o GDB.
O Eclipse é um dos ambientes de desenvolvimento mais utilizados, bastante completo
e baseado em plugins.
https://www.eclipse.org/
Porém, por questões de didática, e como o nosso foco é aprender sobre o GDB e seus
comandos, neste treinamento não utilizaremos nenhum IDE.

INTEGRAÇÃO COM O ECLIPSE

GUI VS GDB
O uso de um ambiente gráfico possui algumas vantagens, incluindo:
Interface visual que facilita o uso e a navegação no código-fonte.
Menor curva de aprendizado.
Mais conveniente.

GUI VS GDB (CONT.)
O uso do terminal de comandos possui algumas vantagens, incluindo:
Mais leve e rápido.
Menos suscetível a bugs.
Possui mais recursos.
Permite maior produtividade.
Possibilita depuração em um terminal de comandos remoto como SSH ou Telnet.

ALGUMAS DICAS
Depure o programa utilizando uma metodologia top-down.
Utilize a técnica de divisão e conquista para depurar problemas mais rapidamente.
Não saia do GDB em uma seção de depuração para não perder o contexto da
depuração (breakpoints, watchpoints, etc) e o histórico de comandos.
Para uma referência completa do GDB, consulte o Quick Reference Manual:
https://www.cs.princeton.edu/courses/archive/fall16/cos432/hw2/gdb-refcard.pdf
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DEPURAÇÃO DO KERNEL LINUX

KERNEL DEBUGGING
Depurar o kernel é bem mais difícil quando comparado ao processo de depuração de
aplicações.
Um bug em uma aplicação normalmente impacta apenas a aplicação, já um bug no
kernel pode impactar todo o sistema!
Neste tópico, estudaremos como identificar e corrigir problemas no kernel através da
análise de informações exportadas pelo sistema operacional, incluindo:
Sistemas de arquivo virtual.
Logs do kernel.
Mensagens de oops e panic.

SISTEMAS DE ARQUIVO VIRTUAL
Um sistema de arquivo virtual (virtual filesystem) é uma abstração do kernel com dois
principais objetivos:
Exportar informações sobre a execução do sistema operacional.
Prover uma interface de configuração e controle.
Alguns sistemas de arquivo virtual podem ajudar a identificar problemas no kernel,
provendo informações úteis durante o processo de depuração:
procfs
sysfs
debugfs

PROCFS
O sistema de arquivo virtual procfs exporta um conjunto de informações do sistema
operacional, incluindo estatísticas de execução dos processos e consumo de recursos
do hardware (CPU, memória, I/O, etc).
É montado normalmente no diretório /proc.
# mount -t proc none /proc

Muitas aplicações e ferramentas de linha de comando (top, ps, free, etc) utilizam o
procfs para coletar informações sobre a execução do sistema operacional.

PROCFS (CONT.)
# ls /proc
1
10
11
12
13
131
132
133
134
135
136
137
14
140
15
159
163
17
18
19
190
194
195

21
22
23
24
3
4
59
6
61
62
63
64
65
67
69
70
72
74
76
8
9
buddyinfo
bus

config.gz
consoles
cpu
cpuinfo
crypto
device-tree
devices
diskstats
driver
execdomains
filesystems
fs
interrupts
iomem
ioports
irq
kallsyms
key-users
keys
kmsg
kpagecount
kpageflags
loadavg

lockdep_stats
locks
meminfo
misc
modules
mounts
net
pagetypeinfo
partitions
self
softirqs
stat
swaps
sys
sysvipc
thread-self
timer_list
tty
uptime
version
vmallocinfo
vmstat
zoneinfo

PROCFS (CONT.)
O procfs também possibilita ajustar parâmetros do kernel em tempo de execução.
# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

A documentação do procfs está disponível no código-fonte do kernel em
Documentation/filesystems/proc.rst.
Uma documentação bem completa dos principais arquivos exportados está
disponível na página de manual do procfs.
$ man proc

SYSFS
De forma geral, o sistema de arquivo virtual sysfs é uma abstração para algumas
estruturas de dados do kernel (kobjects, ksets, ktypes).
https://www.kernel.org/doc/html/latest/core-api/kobject.html
Estes objetos e seus atributos são exportados para o usuário através de diretórios e
arquivos no sysfs, montado normalmente no diretório /sys:
# mount -t sysfs none /sys
# ls /sys
block
class
devices
bus
dev
firmware

fs
kernel

module
power

SYSFS (CONT.)
O sysfs é utilizado principalmente pelo modelo de drivers do kernel (Linux Driver
Model), possibilitando exportar para o usuário informações sobre drivers e
dispositivos de hardware conectados ao sistema.
Diversas aplicações e ferramentas (udev, lsusb, etc) utilizam o sysfs para ler
informações dos dispositivos de hardware conectados ao sistema.
O sysfs pode ser usado também para parametrizar ou configurar um dispositivo de
hardware.
Mais informações sobre o sysfs estão disponíveis na documentação do kernel em
Documentation/filesystems/sysfs.rst.

SYSFS (CONT.)
Listando informações sobre barramentos, drivers e dispositivos de hardware
conectados em barramentos:
# ls /sys/bus/
clockevents
genpd
clocksource
gpio
container
hid
cpu
i2c
event_source iio

mdio_bus
mmc
mmc_rpmb
nvmem
platform

# ls /sys/bus/i2c/drivers
aiptek
cdc_ncm
asix
cdc_subset
ax88179_178a
gtco
cdc_acm
hanwang
cdc_ether
hub

kbtab
net1080
option
snd-usb-audio
usb

# ls /sys/bus/i2c/devices/
0-0008 0-000a 1-0040 1-0068

i2c-0

scsi
sdio
serial
serio
soc

usb-storage
usb_acecad
usbfs
usbhid
usbserial

i2c-1

spi
ulpi
usb
workqueue

uvcvideo
wacom
xpad
zaurus

SYSFS (CONT.)
Listando informações sobre um determinado dispositivo de hardware conectado a um
barramento:
# ls -l /sys/bus/i2c/devices/1-0068/
total 0
lrwxrwxrwx
1 root
root
drwxr-xr-x
7 root
root
-r--r--r-1 root
root
-r--r--r-1 root
root
lrwxrwxrwx
1 root
root
drwxr-xr-x
2 root
root
lrwxrwxrwx
1 root
root
lrwxrwxrwx
1 root
root
lrwxrwxrwx
1 root
root
drwxr-xr-x
3 root
root
-rw-r--r-1 root
root

0
0
4096
4096
0
0
0
0
0
0
4096

Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00

driver -> ../../../../../../../bus/i2c/drive
iio:device0
modalias
name
of_node -> ../../../../../../../firmware/dev
power
subsystem -> ../../../../../../../bus/i2c
supplier:platform:20a0000.gpio -> ../../../
supplier:platform:20e0000.pinctrl -> ../../
trigger0
uevent

SYSFS (CONT.)
Identificando o nome do driver de um dispositivo de hardware, a partir do arquivo de
dispositivo exportado pelo driver:
# ls -l /dev/ttymxc0
crw------1 root

root

207,

# ls -l /sys/dev/char/207:16/device/
total 0
lrwxrwxrwx
1 root
root
-rw-r--r-1 root
root
-r--r--r-1 root
root
lrwxrwxrwx
1 root
root
drwxr-xr-x
2 root
root
lrwxrwxrwx
1 root
root
lrwxrwxrwx
1 root
root
drwxr-xr-x
3 root
root
-rw-r--r-1 root
root

16 Jan

0
4096
4096
0
0
0
0
0
4096

Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan

1 00:00 /dev/ttymxc0

1
1
1
1
1
1
1
1
1

00:05
00:05
00:05
00:05
00:05
00:05
00:05
00:05
00:05

driver -> ../../../../../../bus/platform/dri
driver_override
modalias
of_node -> ../../../../../../firmware/device
power
subsystem -> ../../../../../../bus/platform
supplier:platform:20e0000.pinctrl -> ../../
tty
uevent

SYSFS (CONT.)
Acionando um pino de I/O:
# echo 1 > /sys/class/gpio/gpio72/value

Desligando uma CPU:
# echo 0 > /sys/bus/cpu/devices/cpu1/online

Desvinculando um dispositivo de hardware de um driver:
# echo 0-0041 > /sys/bus/i2c/drivers/stmpe-i2c/unbind

DEBUGFS
O debugfs é um sistema de arquivo virtual que exporta informações de debug do
kernel para o espaço de usuário.
Para utilizá-lo, é necessário habilitar a opção CONFIG_DEBUG_FS no menu de
configuração do kernel.
O debugfs é normalmente montado em /sys/kernel/debug:
# mount -t debugfs none /sys/kernel/debug

Informações sobre o debugfs estão disponíveis na documentação do kernel em
Documentation/filesystems/debugfs.rst.

DEBUGFS (CONT.)
# ls -l /sys/kernel/debug
total 0
drwxr-xr-x
3 root
root
drwxr-xr-x
27 root
root
drwxr-xr-x
26 root
root
--w------1 root
root
drwxr-xr-x 251 root
root
drwxr-xr-x
2 root
root
-r--r--r-1 root
root
drwxr-xr-x
2 root
root
drwxr-xr-x
4 root
root
drwxr-xr-x
2 root
root
-rw-r--r-1 root
root
-r--r--r-1 root
root
drwxr-xr-x
2 root
root
drwxr-xr-x
3 root
root
drwxr-xr-x
2 root
root
drwxr-xr-x
2 root
root
drwxr-xr-x
2 root
root
drwxr-xr-x
3 root
root
drwxr-xr-x
4 root
root
-r--r--r-1 root
root
drwxr-xr-x
2 root
root
drwxr-xr-x
9 root
root

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00

2100000.crypto
bdi
block
clear_warn_once
clk
device_component
devices_deferred
dma_buf
dmaengine
extfrag
fault_around_bytes
gpio
hid
iio
kprobes
memblock
opp
pinctrl
pm_genpd
pwm
ramdisk_pages
regmap

DEBUGFS (CONT.)
# cat /sys/kernel/debug/gpio
gpiochip0: GPIOs 0-31, parent:
gpio-3
(
gpio-6
(
gpio-7
(
gpio-9
(

platform/209c000.gpio,
|scl
)
|sda
)
|Push Button
)
|ipe:red:ld1
)

209c000.gpio:
out hi
in hi
in hi ACTIVE LOW
out lo

gpiochip1: GPIOs 32-63, parent: platform/20a0000.gpio, 20a0000.gpio:
gpio-35 (
|ipe:blue:ld2
) out lo
gpio-41 (
|SW1
) in hi
gpio-62 (
|scl
) out hi
gpiochip2: GPIOs 64-95, parent: platform/20a4000.gpio, 20a4000.gpio:
gpio-80 (
|sda
) in hi
gpiochip3: GPIOs 96-127, parent: platform/20a8000.gpio, 20a8000.gpio:
gpiochip4: GPIOs 128-159, parent: platform/20ac000.gpio, 20ac000.gpio:
gpio-130 (
|spi3 CS0
) out hi ACTIVE LOW
gpio-132 (
|spi3 CS1
) out hi ACTIVE LOW
gpiochip5: GPIOs 160-191, parent: platform/20b0000.gpio, 20b0000.gpio:
gpiochip6: GPIOs 192-223, parent: platform/20b4000.gpio, 20b4000.gpio:

LOGS DO KERNEL
No kernel Linux, a função printk() é a responsável por armazenar mensagens de log,
podendo ser chamada tanto em contexto de processo quanto em contexto de
interrupção.
int printk(const char *s, ...);

As mensagens de log do kernel são armazenadas em um buffer circular, cujo tamanho
pode ser definido em tempo de compilação (CONFIG_LOG_BUF_SHIFT) ou em tempo
de execução (parâmetro de boot log_buf_len).
Por padrão, as mensagens de log são exibidas na console e podem ser emitidas a
qualquer momento com a ferramenta dmesg.

DMESG
# dmesg
[
0.000000]
[
0.000000]
[
0.000000]
[
0.000000]
[
0.000000]
[
0.000000]
[
0.000000]
[
0.000000]
[
0.000000]
[
0.000000]
[
0.000000]
[
0.000000]
[
0.000000]
[
0.000000]
[
0.000000]
[
0.000000]
[
0.000000]
[
0.000000]
[
0.000000]
[
0.000000]
[
0.000000]
[
0.000000]
[
0.000000]

Booting Linux on physical CPU 0x0
Linux version 5.15.17-g6379caab3353 (sprado@sprado-office) (arm-linux-gcc.br_real (Bui
CPU: ARMv7 Processor [412fc09a] revision 10 (ARMv7), cr=10c5387d
CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
OF: fdt: Machine model: Toradex Colibri iMX6DL/S on Colibri Aster Board with Ipe suppo
Memory policy: Data cache writealloc
cma: Reserved 64 MiB at 0x2c000000
Zone ranges:
Normal
[mem 0x0000000010000000-0x000000002fffffff]
HighMem empty
Movable zone start for each node
Early memory node ranges
node
0: [mem 0x0000000010000000-0x000000002fffffff]
Initmem setup node 0 [mem 0x0000000010000000-0x000000002fffffff]
percpu: Embedded 16 pages/cpu s33900 r8192 d23444 u65536
pcpu-alloc: s33900 r8192 d23444 u65536 alloc=16*4096
pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1
Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 130048
Kernel command line: console=ttymxc0,115200n8 ip=192.168.0.2 root=/dev/nfs rw nfsroot=
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes, linear)
mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
Memory: 432296K/524288K available (9216K kernel code, 1587K rwdata, 2868K rodata, 1024

NÍVEIS DE PRIORIDADE
As mensagens de log do kernel possuem níveis de prioridade.
printk(KERN_WARNING "warning: skipping physical page 0\n");

Os seguintes níveis de prioridade são definidos pelo kernel:
0
1
2
3
4
5
6
7

(KERN_EMERG)
(KERN_ALERT)
(KERN_CRIT)
(KERN_ERR)
(KERN_WARNING)
(KERN_NOTICE)
(KERN_INFO)
(KERN_DEBUG)

system is unusable
action must be taken immediately
critical conditions
error conditions
warning conditions
normal but significant condition
informational
debug-level messages

LOG NA CONSOLE
Todas as mensagens são armazenadas, mas por padrão apenas as mensagens com
prioridade menor que debug são exibidas na console.
Esta configuração pode ser alterada no boot, passando o parâmetro loglevel para o
kernel.
Em tempo de execução,
/proc/sys/kernel/printk.
# echo 8 > /proc/sys/kernel/printk

esta

configuração

pode

ser

alterada

em

MENSAGENS DE DEBUG
Por padrão, as mensagens de nível debug não são compiladas!
Para que as mensagens de debug sejam compiladas, é necessário definir a macro
DEBUG:
https://www.kernel.org/doc/html/latest/core-api/printk-basics.html#c.pr_debug
Isso pode ser feito no Makefile do arquivo que se deseja habilitar as mensagens de
debug.
Por exemplo, para compilar as mensagens de debug do arquivo drivers/char/raw.c, é
necessário inserir a linha abaixo no arquivo drivers/char/Makefile:
CFLAGS_raw.o := -DDEBUG

DYNAMIC DEBUGGING
Outra forma de habilitar as mensagens de debug é através da funcionalidade de
debug dinâmico (CONFIG_DYNAMIC_DEBUG).
Esta funcionalidade permite filtrar as mensagens de debug por arquivo, função ou até
por linha de código-fonte!
As mensagens de debug podem ser habilitadas individualmente através de um
arquivo de controle acessível via debugfs.
A documentação desta funcionalidade está disponível no código-fonte do kernel em
Documentation/admin-guide/dynamic-debug-howto.rst.

DYNAMIC DEBUGGING (CONT.)
# mount -t debugfs debugfs /sys/kernel/debug
# cat /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control
# filename:lineno [module]function flags format
include/net/udplite.h:46 [ip6_checksum]udplite_checksum_init =_ "UDPLite: zeroed checksum field\012"
include/net/udplite.h:58 [ip6_checksum]udplite_checksum_init =_ "UDPLite: bad csum coverage %d/%d\012
net/ipv6/sit.c:893 [sit]ipip6_tunnel_xmit =_ "nexthop == NULL\012"
net/ipv6/sit.c:922 [sit]ipip6_tunnel_xmit =_ "nexthop == NULL\012"
net/ipv6/ip6_output.c:1298 [ipv6]ip6_dst_lookup_tunnel =_ "no route to %pI6\012"
net/ipv6/ip6_output.c:1302 [ipv6]ip6_dst_lookup_tunnel =_ "circular route to %pI6\012"
net/ipv6/addrconf.c:1677 [ipv6]__ipv6_dev_get_saddr =_ "ADDRCONF: unspecified / multicast address as
net/ipv6/addrconf.c:1032 [ipv6]ipv6_add_addr_hash =_ "ipv6_add_addr: already assigned\012"
net/ipv6/addrconf.c:409 [ipv6]ipv6_add_dev =_ "%s: cannot allocate memory for statistics\012"
net/ipv6/addrconf.c:418 [ipv6]ipv6_add_dev =_ "%s: cannot create /proc/net/dev_snmp6/%s\012"
net/ipv6/addrconf.c:4585 [ipv6]addrconf_verify_rtnl =_ "now = %lu, schedule = %lu, rounded schedule =
net/ipv6/addrconf.c:3914 [ipv6]addrconf_rs_timer =_ "%s: no IPv6 routers present\012"
net/ipv6/addrconf.c:2683 [ipv6]addrconf_prefix_rcv =_ "addrconf: prefix option too short\012"
net/ipv6/addrconf.c:2707 [ipv6]addrconf_prefix_rcv =_ "addrconf: device %s not configured\012"
net/ipv6/addrconf.c:2795 [ipv6]addrconf_prefix_rcv =_ "IPv6 addrconf: prefix with wrong length %d\012
net/ipv6/addrconf.c:3552 [ipv6]addrconf_notify =_ "ADDRCONF(NETDEV_UP): %s: link is not ready\012"
net/ipv6/addrconf.c:3389 [ipv6]addrconf_sit_config =_ "%s: add_dev failed\012"
...

DYNAMIC DEBUGGING (CONT.)
# echo module initramfs +p > /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control
# cat /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control | grep initramfs
init/initramfs.c:498 [initramfs]unpack_to_rootfs =p "Detected %s compressed data\012"
# echo func tcp_retransmit_timer +p > /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control
# cat /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control | grep tcp_retransmit_timer
net/ipv4/tcp_timer.c:486 [tcp_timer]tcp_retransmit_timer =p "Peer %pI4:%u/%u unexpectedly shrunk wind
net/ipv4/tcp_timer.c:494 [tcp_timer]tcp_retransmit_timer =p "Peer %pI6:%u/%u unexpectedly shrunk wind
# echo file main.c line 1432 +p > /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control
# cat /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control | grep "init/main.c"
init/main.c:1432 [main]run_init_process =p " with arguments:\012"
init/main.c:1434 [main]run_init_process =_ "
%s\012"
init/main.c:1435 [main]run_init_process =_ " with environment:\012"

KERNEL OOPS
Kernel oops é um mecanismo de comunicação do kernel para notificar o usuário de
que algum erro aconteceu.
Este erro pode acontecer por diversos motivos, como por exemplo acesso ilegal à
memória ou execução de instruções inválidas.
Durante o oops, o kernel emite uma mensagem nos logs com o estado atual do
sistema no momento em que o problema aconteceu, incluindo um dump dos
registradores e o backtrace do stack.

KERNEL PANIC
Após emitir a mensagem de oops, o kernel irá tentar se recuperar e resumir a
execução, mas dependendo do erro, nem sempre será possível.
Nos casos em que o kernel não consegue se recuperar de um kernel oops, uma
mensagem de kernel panic será emitida.
Em um kernel panic, a execução do sistema operacional é interrompida e uma
mensagem com o motivo do panic é exibida nos logs do kernel.

EXEMPLO: KERNEL OOPS
# echo 1 > /sys/class/leds/ipe\:red\:ld1/brightness
[
70.149997] 8<--- cut here --[
70.153239] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000
[
70.161477] pgd = 925154f3
[
70.164221] [00000000] *pgd=00000000
[
70.167840] Internal error: Oops: 805 [#1] SMP ARM
[
70.172644] Modules linked in:
[
70.175711] CPU: 1 PID: 188 Comm: sh Not tainted 5.15.17-g6379caab3353-dirty #6
[
70.183031] Hardware name: Freescale i.MX6 Quad/DualLite (Device Tree)
[
70.189564] PC is at gpio_led_set+0xc/0x64
[
70.193682] LR is at brightness_store+0x70/0xbc
[
70.198223] pc : [<c072bcf4>]
lr : [<c072ab74>]
psr: a00d0013
[
70.204495] sp : c4955e98 ip : 00000001 fp : 00000000
[
70.209726] r10: 00000000 r9 : 00000000 r8 : c45e9950
[
70.214954] r7 : 00000002 r6 : c45e9844 r5 : 00000000 r4 : 00000000
[
70.221488] r3 : 0000000a r2 : c072bce8 r1 : 00000001 r0 : c45e9844
[
70.228021] Flags: NzCv IRQs on FIQs on Mode SVC_32 ISA ARM Segment none
[
70.235165] Control: 10c5387d Table: 14c7404a DAC: 00000051
...
[
70.316925] Process sh (pid: 188, stack limit = 0x6abfd600)
[
70.322510] Stack: (0xc4955e98 to 0xc4956000)
[
70.326876] 5e80:
00000000 c4954000
[
70.335062] 5ea0: c45e9844 c072ab74 00000001 5526a138 00000002 c48f2580 c4644800 c4644810
[
70.343248] 5ec0: c4955f20 c036c628 00000000 00000000 c48fe140 c4955f78 c4954000 c02c0a18

ANALISANDO KERNEL OOPS
Uma das técnicas mais comuns de análise de kernel oops envolve converter o
endereço de memória onde o erro aconteceu em uma linha do código-fonte.
Para isso, podemos utilizar algumas ferramentas do toolchain, dentre elas
addr2line e GDB.
Para fazer esta análise, é necessário ter acesso ao código-fonte do kernel e uma
imagem no formato ELF (vmlinux) compilada com símbolos de debugging.
Para compilar o kernel com os símbolos de debugging, é necessário habilitar a
opção CONFIG_DEBUG_INFO.

ADDR2LINE
A ferramenta addr2line é capaz de converter um endereço de memória em uma linha
de código-fonte:
$ arm-linux-addr2line -f -e vmlinux 0xc072bcf4
gpio_led_set
/opt/labs/ex/linux/drivers/leds/leds-gpio.c:47

GDB INFO/LIST
$ arm-linux-gdb vmlinux
(gdb) info line *(gpio_led_set+0xc)
Line 47 of "drivers/leds/leds-gpio.c" starts at address 0xc072bcec <gpio_led_set+4> and ends at 0xc0
(gdb) list *(gpio_led_set+0xc)
0xc072bcf4 is in gpio_led_set (drivers/leds/leds-gpio.c:47).
42
if (value == LED_OFF)
43
level = 0;
44
else
45
level = 1;
46
47
*ptr = 10;
48
49
if (led_dat->blinking) {
50
led_dat->platform_gpio_blink_set(led_dat->gpiod, level,
51
NULL, NULL);

KERNEL OOPS EM FUNÇÕES INLINE
# echo 1000 > /sys/class/rtc/rtc0/wakealarm
[ 101.109144] 8<--- cut here --[ 101.112387] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000040
[ 101.120715] pgd = c4ca0017
[ 101.123558] [00000040] *pgd=00000000
[ 101.127190] Internal error: Oops: 5 [#1] SMP ARM
[ 101.131820] Modules linked in:
[ 101.134885] CPU: 1 PID: 190 Comm: sh Not tainted 5.15.17-g6379caab3353-dirty #9
[ 101.142206] Hardware name: Freescale i.MX6 Quad/DualLite (Device Tree)
[ 101.148740] PC is at snvs_rtc_set_alarm+0x14/0xb4
[ 101.153462] LR is at __rtc_set_alarm+0xcc/0x274
[ 101.158004] pc : [<c06dd6f0>]
lr : [<c06d0e1c>]
psr: 20000013
[ 101.164277] sp : c4ad7d10 ip : 86b1bfa6 fp : 00000000
[ 101.169505] r10: 00000000 r9 : 000003e8 r8 : c4ad7dec
[ 101.174736] r7 : c4139810 r6 : c4ad7df0 r5 : 00000000 r4 : c4610800
[ 101.181271] r3 : 00000000 r2 : 00000001 r1 : c4ad7dec r0 : c4ad7df0
[ 101.187805] Flags: nzCv IRQs on FIQs on Mode SVC_32 ISA ARM Segment none
...
[ 101.481421] [<c06dd6f0>] (snvs_rtc_set_alarm) from [<c06d0e1c>] (__rtc_set_alarm+0xcc/0x274)
[ 101.489880] [<c06d0e1c>] (__rtc_set_alarm) from [<c06d11cc>] (rtc_timer_enqueue+0x13c/0x194)
[ 101.498338] [<c06d11cc>] (rtc_timer_enqueue) from [<c06d1354>] (rtc_set_alarm+0x130/0x148)
[ 101.506617] [<c06d1354>] (rtc_set_alarm) from [<c06d3f9c>] (wakealarm_store+0x138/0x1b8)
[ 101.514724] [<c06d3f9c>] (wakealarm_store) from [<c036c628>] (kernfs_fop_write_iter+0x110/0x1d4)
[ 101.523535] [<c036c628>] (kernfs fop write iter) from [<c02c0688>] (vfs write+0x2d0/0x51c)

KERNEL OOPS EM FUNÇÕES INLINE (CONT.)
Através do parâmetro -i, a ferramenta addr2line é capaz de exibir também as funções
inline a partir de um endereço de memória:
$ arm-linux-addr2line -e vmlinux 0xc06dd6f0
/opt/labs-ldb/ex/linux/./include/linux/device.h:686
$ arm-linux-addr2line -i -e vmlinux 0xc06dd6f0
/opt/labs-ldb/ex/linux/./include/linux/device.h:686
/opt/labs-ldb/ex/linux/drivers/rtc/rtc-snvs.c:237

KERNEL OOPS EM MÓDULOS DO KERNEL
# modprobe usbserial
[ 101.073073] 8<--- cut here --[ 101.076165] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000010
[ 101.084401] pgd = 7f529f4e
[ 101.087137] [00000010] *pgd=00000000
[ 101.090750] Internal error: Oops: 805 [#1] SMP ARM
[ 101.095554] Modules linked in: usbserial(+) [last unloaded: usbserial]
[ 101.102106] CPU: 1 PID: 192 Comm: modprobe Not tainted 5.15.17-g6379caab3353-dirty #11
[ 101.110037] Hardware name: Freescale i.MX6 Quad/DualLite (Device Tree)
[ 101.116572] PC is at usb_serial_init+0x34/0x1000 [usbserial]
[ 101.122306] LR is at tty_std_termios+0x0/0x2c
[ 101.126676] pc : [<bf00a034>]
lr : [<c0f3c790>]
psr: 60030013
[ 101.132950] sp : c4b43e78 ip : 00000000 fp : 00000000
[ 101.138179] r10: 0000017b r9 : c0e08fcc r8 : 00000000
[ 101.143413] r7 : c0f86820 r6 : bf005500 r5 : 00000000 r4 : 00000000
[ 101.149945] r3 : bf004644 r2 : 00000000 r1 : 00000000 r0 : 00000000
[ 101.156478] Flags: nZCv IRQs on FIQs on Mode SVC_32 ISA ARM Segment none
...
[ 101.362245] [<bf00a034>] (usb_serial_init [usbserial]) from [<c0102104>] (do_one_initcall+0x70/0x3
[ 101.371539] [<c0102104>] (do_one_initcall) from [<c01e0cbc>] (do_init_module+0x5c/0x280)
[ 101.379652] [<c01e0cbc>] (do_init_module) from [<c01e3bbc>] (sys_finit_module+0xb8/0xe8)
[ 101.387765] [<c01e3bbc>] (sys_finit_module) from [<c0100080>] (ret_fast_syscall+0x0/0x1c)
[ 101.395959] Exception stack(0xc4b43fa8 to 0xc4b43ff0)
[ 101.401021] 3fa0:
61505500 80000000 00000003 01b40998 00000000 01b40968

KERNEL OOPS EM MÓDULOS DO KERNEL (CONT.)
$ arm-linux-gdb vmlinux
(gdb) info line *(usb_serial_init+0x34)
No symbol "usb_serial_init" in current context.
$ find . -name usbserial.ko
./drivers/usb/serial/usbserial.ko
$ arm-linux-gdb ./drivers/usb/serial/usbserial.ko
(gdb) info line *(usb_serial_init+0x34)
Line 1334 of "drivers/usb/serial/usb-serial.c" starts at address 0x34 <usb_serial_deregister+52> and

PSTORE
Pstore é um framework genérico do kernel para armazenamento persistente de dados
e pode ser habilitado com a opção CONFIG_PSTORE.
Com o pstore é possível salvar os logs de oops e panic através da opção
CONFIG_PSTORE_RAM, permitindo recuperar as mensagens de log mesmo depois de
um reboot.
Por padrão, os logs são armazenados em uma região reservada da memória RAM,
através de um backend de armazenamento chamado ramoops.
Outros dispositivos de armazenamento podem ser utilizados, como uma memória
flash.
Também é possível armazenar o log completo do kernel, sem a necessidade de
ocorrência de oops ou panic, através da opção CONFIG_PSTORE_CONSOLE.

PSTORE (CONT.)
Com o pstore habilitado, os logs podem ser acessados via sistema de arquivo pstore:
# mount -t pstore pstore /sys/fs/pstore/
# ls /sys/fs/pstore/
console-ramoops-0
dmesg-ramoops-0
dmesg-ramoops-1

A documentação desta funcionalidade está disponível no código-fonte do kernel em
Documentation/admin-guide/ramoops.rst.

KDUMP
Kdump é um mecanismo de captura de dumps de crash do kernel Linux.
Requer um kernel com algumas funcionalidades habilitadas, como a chamada de
sistema kexec e o sistema de arquivos sysfs.
A configuração desta funcionalidade pode ser feita com o pacote de ferramentas
kexec-tools.
É suportado em algumas arquiteturas de CPU, incluindo x86, PPC e ARM.
Para mais detalhes, consulte a documentação no código-fonte do kernel em
Documentation/admin-guide/kdump/kdump.rst.
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LINUX DEBUGGING

MECANISMOS DE TRACING DO KERNEL LINUX

TRACING NO KERNEL LINUX
Existem dois principais tipos de implementação de tracing no kernel Linux: tracing
estático e tracing dinâmico.
Tracing estático é implementado através de pontos de rastreamento estáticos
presentes no código-fonte. Possuem baixa carga de processamento, porém o código
rastreado é limitado e definido em tempo de compilação.
Tracing dinâmico é implementado através de pontos de rastreamento injetados
dinamicamente no código, permitindo definir em tempo de execução o código a ser
rastreado. Possui uma certa carga de processamento, mas a abrangência do códigofonte a ser rastreado é bem maior.
A documentação sobre tracing no kernel está disponível no código-fonte do Linux em
Documentation/trace/.

PROBES ESTÁTICOS
$ grep -R trace_ drivers/gpio/*
drivers/gpio/gpiolib.c: trace_gpio_direction(desc_to_gpio(desc), 1, ret);
drivers/gpio/gpiolib.c: trace_gpio_value(desc_to_gpio(desc), 0, val);
drivers/gpio/gpiolib.c: trace_gpio_direction(desc_to_gpio(desc), 0, ret);
drivers/gpio/gpiolib.c: trace_gpio_value(desc_to_gpio(desc), 1, value);
drivers/gpio/gpiolib.c:
trace_gpio_value(desc_to_gpio(desc), 1, value);
drivers/gpio/gpiolib.c: trace_gpio_direction(desc_to_gpio(desc), value, ret);
drivers/gpio/gpiolib.c: trace_gpio_direction(desc_to_gpio(desc), !value, ret);
drivers/gpio/gpiolib.c: trace_gpio_value(desc_to_gpio(desc), 0, value);
drivers/gpio/gpiolib.c:
trace_gpio_value(desc_to_gpio(desc), 0, value);
$ grep -R trace_ drivers/rtc/*
drivers/rtc/interface.c:
drivers/rtc/interface.c:
drivers/rtc/interface.c:
drivers/rtc/interface.c:
drivers/rtc/interface.c:
drivers/rtc/interface.c:
...

trace_rtc_read_time(rtc_tm_to_time64(tm), err);
trace_rtc_set_time(rtc_tm_to_time64(tm), err);
trace_rtc_read_alarm(rtc_tm_to_time64(&alarm->time), err);
trace_rtc_set_alarm(rtc_tm_to_time64(&alarm->time), err);
trace_rtc_timer_enqueue(&rtc->aie_timer);
trace_rtc_alarm_irq_enable(enabled, err);

PROBES ESTÁTICOS (CONT.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

static void gpiod_set_raw_value_commit(struct gpio_desc *desc, bool value)
{
struct gpio_chip
*gc;
gc = desc->gdev->chip;
trace_gpio_value(desc_to_gpio(desc), 0, value);
gc->set(gc, gpio_chip_hwgpio(desc), value);
}
static int gpiod_get_raw_value_commit(const struct gpio_desc *desc)
{
struct gpio_chip
*gc;
int offset;
int value;
gc = desc->gdev->chip;
offset = gpio_chip_hwgpio(desc);
value = gc->get ? gc->get(gc, offset) : -EIO;
value = value < 0 ? value : !!value;
trace_gpio_value(desc_to_gpio(desc), 1, value);
return value;
}

PROBES ESTÁTICOS (CONT.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

static void gpiod_set_raw_value_commit(struct gpio_desc *desc, bool value)
{
struct gpio_chip
*gc;
gc = desc->gdev->chip;
trace_gpio_value(desc_to_gpio(desc), 0, value);
gc->set(gc, gpio_chip_hwgpio(desc), value);
}
static int gpiod_get_raw_value_commit(const struct gpio_desc *desc)
{
struct gpio_chip
*gc;
int offset;
int value;
gc = desc->gdev->chip;
offset = gpio_chip_hwgpio(desc);
value = gc->get ? gc->get(gc, offset) : -EIO;
value = value < 0 ? value : !!value;
trace_gpio_value(desc_to_gpio(desc), 1, value);
return value;
}

PROBES DINÂMICOS
1 void input_set_abs_params(struct input_dev *dev, unsigned int axis,
2
int min, int max, int fuzz, int flat)
3 {
4
struct input_absinfo *absinfo;
5
6
input_alloc_absinfo(dev);
7
if (!dev->absinfo)
8
return;
9
10
absinfo = &dev->absinfo[axis];
11
absinfo->minimum = min;
12
absinfo->maximum = max;
13
absinfo->fuzz = fuzz;
14
absinfo->flat = flat;
15
16
# code injected at runtime
17
save_context();
18
probe_function();
19
restore_context();
20
21
__set_bit(EV_ABS, dev->evbit);
22
__set_bit(axis, dev->absbit);
23 }

PROBES DINÂMICOS
1 void input_set_abs_params(struct input_dev *dev, unsigned int axis,
2
int min, int max, int fuzz, int flat)
3 {
4
struct input_absinfo *absinfo;
5
6
input_alloc_absinfo(dev);
7
if (!dev->absinfo)
8
return;
9
10
absinfo = &dev->absinfo[axis];
11
absinfo->minimum = min;
12
absinfo->maximum = max;
13
absinfo->fuzz = fuzz;
14
absinfo->flat = flat;
15
16
# code injected at runtime
17
save_context();
18
probe_function();
19
restore_context();
20
21
__set_bit(EV_ABS, dev->evbit);
22
__set_bit(axis, dev->absbit);
23 }

FRAMEWORKS E FERRAMENTAS
Diversos frameworks e ferramentas utilizam estes recursos de rastreamento para
instrumentar o kernel, incluindo:
Ftrace.
Trace-cmd.
Kernelshark.
LTTng.
SystemTap.

FTRACE
O ftrace é o principal framework de tracing do kernel Linux, podendo ser utilizado
tanto para depuração e identificação de problemas quanto para análise de
performance e latência.
Utiliza tanto os mecanismos de tracing estático quanto os mecanismos de tracing
dinâmico do kernel.
Armazena as informações de tracing em um buffer circular em memória.
A interface com o usuário através de arquivos exportados via sistema de arquivos
virtual tracefs.

FTRACE NO KERNEL
O ftrace é habilitado no kernel através da opção CONFIG_FTRACE.
Diversos tracers estão disponíveis, incluindo:
Function Tracer: tracing de chamada de função do kernel.
Function Graph Tracer: tracing de chamada e retorno de função do kernel.
Kernel Function Profiler: estatísticas de chamada de função do kernel.
Interrupts-off Latency Tracer: tempo gasto com as interrupções desabilitadas.
Scheduling Latency Tracer: tempo máximo de latência para escalonar uma tarefa
de alta prioridade.

FTRACE NO KERNEL (CONT.)

MONTANDO O TRACEFS
# mount -t tracefs none /sys/kernel/tracing
# ls /sys/kernel/tracing/
README
available_events
available_filter_functions
available_tracers
buffer_percent
buffer_size_kb
buffer_total_size_kb
current_tracer
dyn_ftrace_total_info
dynamic_events
enabled_functions
error_log
events
free_buffer
function_profile_enabled
hwlat_detector
instances
kprobe_events
...

set_event_notrace_pid
set_event_pid
set_ftrace_filter
set_ftrace_notrace
set_ftrace_notrace_pid
set_ftrace_pid
set_graph_function
set_graph_notrace
snapshot
stack_max_size
stack_trace
stack_trace_filter
synthetic_events
timestamp_mode
trace
trace_clock
trace_marker
trace_marker_raw

UTILIZANDO O FTRACE
Os tracers disponíveis podem ser exibidos através do arquivo available_tracers.
# cat /sys/kernel/tracing/available_tracers
timerlat osnoise hwlat blk function_graph wakeup_dl
wakeup_rt wakeup irqsoff function nop

O usuário pode selecionar um tracer escrevendo seu nome no arquivo current_tracer.
# echo function > /sys/kernel/tracing/current_tracer

O buffer de tracing pode ser exibido lendo os arquivos trace ou trace_pipe.
# cat /sys/kernel/tracing/trace
# cat /sys/kernel/tracing/trace_pipe

RASTREANDO FUNÇÕES
# echo function > /sys/kernel/tracing/current_tracer
# cat /sys/kernel/tracing/trace
tracer: function
entries-in-buffer/entries-written: 144160/926376

TASK-PID
| |
<idle>-0
<idle>-0
<idle>-0
<idle>-0
<idle>-0
<idle>-0
...

#P:2

_-----=> irqs-off
/ _----=> need-resched
| / _---=> hardirq/softirq
|| / _--=> preempt-depth
||| / _-=> migrate-disable
|||| /
delay
CPU# ||||| TIMESTAMP FUNCTION
|
|||||
|
|
[001] dn.1. 2789.435424: hrtimer_start_range_ns <-tick_nohz_restart
[001] dn.1. 2789.435426: lock_hrtimer_base <-hrtimer_start_range_ns
[001] dn.1. 2789.435427: _raw_spin_lock_irqsave <-lock_hrtimer_base
[001] dn.3. 2789.435429: rcu_read_lock_sched_held <-lock_acquire
[001] dn.3. 2789.435430: rcu_lockdep_current_cpu_online <-rcu_read_lock_sc
[001] dn.2. 2789.435433: do_raw_spin_lock <-_raw_spin_lock_irqsave

FILTRANDO POR FUNÇÃO
O ftrace permite filtrar individualmente as funções de tracing.
As funções disponíveis para rastreamento podem ser exibidas listando o arquivo
available_filter_functions.
# cat /sys/kernel/tracing/available_filter_functions

O arquivo set_ftrace_filter pode ser usado para habilitar uma ou mais funções.
# echo snvs_rtc_enable > /sys/kernel/tracing/set_ftrace_filter

O arquivo set_ftrace_notrace pode ser usado para desabilitar uma ou mais funções.
# echo snvs_rtc_irq_handler > /sys/kernel/tracing/set_ftrace_notrace

FILTRANDO POR FUNÇÃO (CONT.)
# echo "snvs*" > /sys/kernel/tracing/set_ftrace_filter
# cat /sys/kernel/tracing/set_ftrace_filter
snvs_rtc_read_alarm
snvs_rtc_action
snvs_rtc_enable
snvs_rtc_set_time
snvs_rtc_alarm_irq_enable
snvs_rtc_set_alarm
snvs_rtc_irq_handler
snvs_rtc_read_time
...
# echo function > /sys/kernel/tracing/current_tracer
# cat /sys/kernel/tracing/trace_pipe
<...>-203
[000] .....
215.092352:
<...>-206
[000] .....
228.011905:
<...>-206
[000] .....
228.011953:
hwclock-206
[000] .....
228.012021:
<...>-62
[000] .....
228.012531:
<...>-62
[000] .....
228.012607:

snvs_rtc_read_time <-__rtc_read_time
snvs_rtc_set_time <-rtc_set_time
snvs_rtc_enable <-snvs_rtc_set_time
snvs_rtc_enable <-snvs_rtc_set_time
snvs_rtc_read_time <-__rtc_read_time
snvs_rtc_alarm_irq_enable <-rtc_alarm_disable

RASTREANDO UM PROCESSO
O trace pode ser habilitado apenas para um determinado processo através do arquivo
set_ftrace_pid.
# cat trace.sh
#!/bin/sh
echo nop > /sys/kernel/tracing/current_tracer
echo $$ > /sys/kernel/tracing/set_ftrace_pid
echo function > /sys/kernel/tracing/current_tracer
exec "$@"
# ./trace.sh ping 8.8.8.8

FUNCTION GRAPH TRACER
# echo function_graph > /sys/kernel/tracing/current_tracer
# cat /sys/kernel/tracing/trace
tracer: function_graph
CPU
|
0)
1)
1) +
1)
1)
1) +
1)
1) *
1)
1)
1)
1)
1)
1) +
1) +
...

DURATION
|
|
|
|
|
|
3.333 us
|
10.333 us
|
5.000 us
|
74417.66 us |
|
3.333 us
|
|
|
3.334 us
|
11.000 us
|
18.000 us
|
6.666 us
28.000 us

FUNCTION CALLS
|
|
|
|
rcu_lockdep_current_cpu_online() {
do_raw_read_unlock();
} /* _raw_read_unlock */
rcu_read_lock_sched_held() {
rcu_lockdep_current_cpu_online();
}
proc_exec_connector();
} /* bprm_execve */
free_bprm() {
fput();
kfree() {
rcu_read_lock_sched_held() {
rcu_lockdep_current_cpu_online();
}
}

TRIGGER
Com o tracer function_graph é possível definir uma função de trigger através do
arquivo set_graph_function.
# echo snvs_rtc_set_time > /sys/kernel/tracing/set_graph_function
# echo function_graph > /sys/kernel/tracing/current_tracer
# cat
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0) +
0)
0)
0)
0)

/sys/kernel/tracing/trace_pipe
| snvs_rtc_set_time() {
==========> |
|
gic_handle_irq() {
|
handle_domain_irq() {
|
irq_enter() {
|
rcu_read_lock_sched_held() {
2.333 us
|
rcu_lockdep_current_cpu_online();
8.000 us
|
}
2.333 us
|
irq_enter_rcu();
17.333 us
|
}
|
__irq_resolve_mapping() {
|
rcu_read_lock_sched_held() {
2.000 us
|
rcu_lockdep_current_cpu_online();
7.333 us
|
}

EVENTOS
O tracing também pode ser realizado através do recurso de eventos (events) do ftrace.
A lista de eventos pode ser obtida através do arquivo available_events.
# cat /sys/kernel/tracing/available_events

Cada evento pode ser habilitado individualmente dentro do diretório events/.
# ls /sys/kernel/tracing/events/gpio/
enable
filter
gpio_direction

gpio_value

RASTREANDO EVENTOS DE GPIO
# cat /sys/kernel/tracing/available_events | grep gpio
gpio:gpio_value
gpio:gpio_direction
# echo 1 > /sys/kernel/tracing/events/gpio/enable
# cat /sys/kernel/tracing/trace_pipe
sh-202
[001] ...1.
sh-202
[001] ...1.
sh-202
[001] ...1.
sh-202
[001] ...1.

59.323890:
64.549325:
74.527234:
77.661679:

gpio_value:
gpio_value:
gpio_value:
gpio_value:

35 set 1
35 set 0
9 set 1
9 set 0

MEDINDO TEMPOS DE LATÊNCIA
O ftrace é capaz de medir tempos máximos de latência, incluindo:
Interrupções desabilitadas (irqsoff).
Preempção desabilitada (preemptoff).
Interrupção e preempção e desabilitadas (preemptirqsoff).
Tempo para escalonar uma tarefa de alta prioridade (wakeup_rt).
Durante a execução do tracing, o arquivo tracing_max_latency será atualizado com o
valor máximo do tempo de latência obtido.
Para medir as latências, é aconselhável desabilitar o tracing de funções através do
arquivo options/function-trace.

MEDINDO LATÊNCIA DE IRQSOFF
# echo nop > /sys/kernel/tracing/current_tracer
# echo 0 > /sys/kernel/tracing/options/function-trace
# echo 0 > /sys/kernel/tracing/tracing_max_latency
# echo irqsoff > /sys/kernel/tracing/current_tracer
# ls -lR /
# cat /sys/kernel/tracing/trace
tracer: irqsoff
irqsoff latency trace v1.1.5 on 4.18.9
-------------------------------------------------------------------latency: 180 us, #4/4, CPU#0 | (M:preempt VP:0, KP:0, SP:0 HP:0
----------------| task: swapper/0-0 (uid:0 nice:0 policy:0 rt_prio:0)
----------------=> started at: __irq_svc
=> ended at:
console_unlock
...

OUTRAS OPÇÕES DO FTRACE
O buffer de trace pode ser zerado escrevendo uma string vazia no arquivo de trace.
# echo > /sys/kernel/tracing/trace

O arquivo tracing_on pode ser usado para habilitar ou desabilitar o tracing.
# echo 1 > /sys/kernel/tracing/tracing_on
# <do_trace>
# echo 0 > /sys/kernel/tracing/tracing_on

O arquivo trace_marker pode ser usado para escrever no buffer de tracing, permitindo
às aplicações sincronizar eventos com o kernel.
# echo "Start tracing..." > /sys/kernel/tracing/trace_marker

OUTRAS OPÇÕES DO FTRACE (CONT.)
O tamanho do buffer de trace (em KB) pode ser definido no arquivo buffer_size_kb.
O arquivo options/overwrite permite definir se o buffer de tracing será sobrescrito
quando ficar cheio (1) ou se novas mensagens de tracing serão descartadas (0).
Através do arquivo /proc/sys/kernel/ftrace_enabled é possível desabilitar o ftrace por
completo.
Para mais informações sobre todas as opções disponíveis, consulte a documentação
do ftrace em Documentation/trace/ftrace.rst.

KERNEL OOPS E PSTORE
O ftrace é capaz de fazer um dump do buffer para a console automaticamente em um
kernel oops ou panic.
Para isso, basta escrever 1 no arquivo /proc/sys/kernel/ftrace_dump_on_oops.
Também é possível utilizar o pstore para salvar o buffer do ftrace e recuperá-lo no
próximo boot.
Para isso, basta escrever 1 no arquivo /sys/kernel/debug/pstore/record_ftrace.

TRACE-CMD E KERNELSHARK
O trace-cmd é uma ferramenta de linha de comando que serve de interface para o
ftrace.
É capaz de configurar o ftrace, ler o buffer e salvar os dados em um arquivo (trace.dat)
para posterior análise.
KernelShark é uma ferramenta gráfica que serve de frontend para analisar o arquivo
gerado pelo ftrace (trace.dat).

TRACE-CMD HELP
# trace-cmd
trace-cmd version 2.9.5 (not-a-git-repo)
usage:
trace-cmd [COMMAND] ...
commands:
record - record a trace into a trace.dat file
set - set a ftrace configuration parameter
start - start tracing without recording into a file
extract - extract a trace from the kernel
stop - stop the kernel from recording trace data
restart - restart the kernel trace data recording
show - show the contents of the kernel tracing buffer
reset - disable all kernel tracing and clear the trace buffers
clear - clear the trace buffers
report - read out the trace stored in a trace.dat file
stream - Start tracing and read the output directly
profile - Start profiling and read the output directly
hist - show a histogram of the trace.dat information
stat - show the status of the running tracing (ftrace) system
...

TRACE-CMD: RASTREANDO FUNÇÕES
# trace-cmd start -p function
plugin 'function'
# trace-cmd show
tracer: function
entries-in-buffer/entries-written: 109956/109956

TASK-PID
| |
trace-cmd-200
trace-cmd-200
trace-cmd-200
...
# trace-cmd stop

#P:2

_-----=> irqs-off
/ _----=> need-resched
| / _---=> hardirq/softirq
|| / _--=> preempt-depth
||| / _-=> migrate-disable
|||| /
delay
CPU# ||||| TIMESTAMP FUNCTION
|
|||||
|
|
[000] .....
84.653559: mutex_unlock <-rb_simple_write
[000] .....
84.653564: __mutex_unlock_slowpath <-mutex_unlock
[000] ...1.
84.653566: rcu_read_lock_sched_held <-lock_release

TRACE-CMD: RASTREANDO EVENTOS
# trace-cmd start -e gpio
# cat /sys/kernel/tracing/trace
tracer: nop
entries-in-buffer/entries-written: 4/4

TASK-PID
| |
sh-205
sh-205
sh-205
sh-205
# trace-cmd stop

#P:2

_-----=> irqs-off
/ _----=> need-resched
| / _---=> hardirq/softirq
|| / _--=> preempt-depth
||| / _-=> migrate-disable
|||| /
delay
CPU# ||||| TIMESTAMP FUNCTION
|
|||||
|
|
[001] ...1.
84.640037: gpio_value:
[001] ...1.
87.647538: gpio_value:
[000] ...1.
91.115107: gpio_value:
[000] ...1.
92.449120: gpio_value:

9
9
9
9

set
set
set
set

1
1
0
1

TRACE-CMD: GRAVANDO O RASTREAMENTO
# trace-cmd record -p function_graph -F uname -a
plugin 'function_graph'
Linux labworks 5.15.17-g6379caab3353 #14 SMP Thu Feb 17 11:03:43 -03 2022 armv7l GNU/Linux
CPU0 data recorded at offset=0x2f9000
745472 bytes in size
CPU1 data recorded at offset=0x3af000
2129920 bytes in size
# ls -lh trace.dat
-rw-r--r-1 root

root

5.7M Feb 17

2022 trace.dat

$ KERNELSHARK TRACE.DAT

RECUPERANDO O ARQUIVO DE TRACE
# trace-cmd record -p function_graph -F ping -c 10 localhost
plugin 'function_graph'
# sistema reiniciou involuntariamente...
# ls
trace.dat.cpu0

trace.dat.cpu1

# trace-cmd restore trace.dat.cpu0 trace.dat.cpu1
first = 2 trace.dat.cpu0 args=2
CPU0 data recorded at offset=0x351000
0 bytes in size
CPU1 data recorded at offset=0x351000
2957312 bytes in size
# ls
trace.dat

trace.dat.cpu0

trace.dat.cpu1

SYSTEMTAP
O SystemTap é uma infraestrutura de tracing que utiliza probes dinâmicos para
instrumentar o kernel Linux.
https://sourceware.org/systemtap/wiki
Como é baseado em probes dinâmicos, elimina a necessidade de modificar e
recompilar o kernel para investigar um problema funcional ou de performance.
Utiliza uma linguagem simples de script, com diversos exemplos disponíveis na
Internet.
Documentação oficial disponível no site do projeto.
http://sourceware.org/systemtap/SystemTap_Beginners_Guide/

SYSTEMTAP: RASTREANDO SYSCALL
# cat strace-open.stp
probe syscall.open
{
printf ("%s(%d) open (%s)\n", execname(), pid(), argstr)
}
probe timer.ms(4000) # after 4 seconds
{
exit ()
}
# stap strace-open.stp
vmware-guestd(2206) open ("/etc/redhat-release", O_RDONLY)
hald(2360) open ("/dev/hdc", O_RDONLY|O_EXCL|O_NONBLOCK)
hald(2360) open ("/dev/hdc", O_RDONLY|O_EXCL|O_NONBLOCK)
hald(2360) open ("/dev/hdc", O_RDONLY|O_EXCL|O_NONBLOCK)
df(3433) open ("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY)
df(3433) open ("/lib/tls/libc.so.6", O_RDONLY)
...
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FERRAMENTAS DE TRACING DO KERNEL LINUX

LINUX DEBUGGING

DEPURAÇÃO INTERATIVA DO KERNEL LINUX

DEPURAÇÃO INTERATIVA
Dentre as principais técnicas e ferramentas de depuração interativa do kernel Linux,
temos:
GDB/KGDB: solução cliente/servidor para depurar remotamente o kernel Linux.
KDB: frontend do KGDB integrado ao kernel Linux para depuração de baixo nível.
JTAG: depurador a nível de hardware.

DEPURANDO O KERNEL COM O GDB
Depurar o kernel Linux com o GDB traz alguns desafios:
Como utilizar o kernel para depurar ele mesmo?
Como acessar o código-fonte e os símbolos de debugging do kernel?
A solução é uma arquitetura cliente/servidor.
No kernel Linux temos uma implementação de servidor do GDB chamada KGDB
que se comunica (via rede ou porta serial) com um cliente do GDB rodando no
host.

DEPURAÇÃO COM O KGDB

KGDB
O KGDB é uma implementação de servidor do GDB integrada ao kernel Linux.
https://www.kernel.org/doc/html/latest/dev-tools/kgdb.html
Suporta comunicação via porta serial (integrado à versão mainline) e pela rede
(necessário aplicar patch).
Disponível no kernel deste a versão 2.6.26 (x86 e SPARC) e 2.6.27 (ARM, MIPS e PPC).
Possibilita controle total sobre a execução do kernel no target, incluindo leitura e
escrita em memória, execução passo-a-passo e até breakpoints em rotinas de
tratamento de interrupção!

CONFIGURANDO A DEPURAÇÃO COM O KGDB
São três os passos para depurar o kernel Linux com o KGDB:
Compilar o kernel com suporte à depuração via KGDB.
Configurar e colocar o kernel no target em modo de depuração.
Configurar o toolchain no host para se comunicar com KGDB no target via serial ou
rede.

1. CONFIGURANDO O KERNEL
Para usar o KGDB, é necessário habilitar e recompilar o kernel Linux com as seguintes
opções:
CONFIG_KGDB: habilita o KGDB.
CONFIG_KGDB_SERIAL_CONSOLE: habilita o driver de porta serial do KGDB.
CONFIG_MAGIC_SYSRQ: habilita a funcionalidade de Magic SysRq key para colocar o
kernel em modo debug.
CONFIG_DEBUG_INFO: compila o kernel com símbolos de debugging.
CONFIG_FRAME_POINTER: ajuda a produzir backtraces do stack mais "confiáveis".

2. CONFIGURANDO O TARGET
O target pode ser configurado para entrar no modo KGDB em tempo de boot através
de parâmetros passados para o kernel ou em tempo de execução através de arquivos
disponíveis no /proc.
Para configurar o KGDB em tempo de boot, passe os parâmetros de boot kgdboc e
kgdbwait para o kernel, conforme exemplo abaixo:
kgdboc=ttymxc0,115200 kgdbwait

Em tempo de execução, podemos utilizar os comandos abaixo para colocar o kernel
em modo debug:
# echo ttymxc0 > /sys/module/kgdboc/parameters/kgdboc
# echo g > /proc/sysrq-trigger

3. INICIANDO A DEPURAÇÃO NO HOST
No host, execute o GDB do toolchain de compilação cruzada, passando a imagem ELF
do kernel com símbolos de debugging:
$ arm-linux-gdb vmlinux -tui

Na linha de comandos do GDB, configure a porta serial e inicie a conexão com o KGDB:
(gdb) set serial baud 115200
(gdb) target remote /dev/ttyUSB0

Se o KGDB estiver em execução no target, o processo de depuração do kernel deverá
ser iniciado automaticamente.

GDB CONECTADO AO KGDB

AGENT PROXY
Caso a porta serial esteja sendo utilizada para a console, você pode ter problemas ao
tentar utilizá-la também para a comunicação com o KGDB.
Para resolver este problema, podemos utilizar um programa de proxy, capaz de
gerenciar a comunicação pela serial.
Um proxy bem simples e funcional é mantido pela comunidade do kernel Linux:
$ git clone https://kernel.googlesource.com/pub/scm/utils/kernel/kgdb/agent-proxy
$ cd agent-proxy/
$ make

3. INICIANDO A DEPURAÇÃO NO HOST (VIA PROXY)
Para iniciar a depuração pela porta serial utilizando o proxy, primeiro execute o
programa do proxy:
$ ./agent-proxy 5550^5551 0 /dev/ttyUSB0,115200

Utilize o comando telnet para se conectar à console do target:
$ telnet localhost 5550

No GDB, conecte-se ao target via proxy:
$ arm-linux-gdb vmlinux -tui
(gdb) target remote localhost:5551

DEPURANDO O KERNEL VIA PROXY

DEPURANDO O KERNEL COM O GDB
Assim que se conectar ao KGDB, coloque breakpoints nos trechos de código de
interesse e execute o kernel com o comando continue.
A qualquer momento, a execução do kernel pode ser interrompida com Ctrl-C.
Se acontecer um crash, o kernel irá automaticamente parar a execução na linha de
código que gerou o problema.
Assim que finalizar o processo de depuração, desconecte-se do KGDB com o comando
detach.
(gdb) detach

OTIMIZAÇÕES DO COMPILADOR
Em algumas situações, otimizações do compilador podem prejudicar o processo de
depuração interativa.
Neste caso, é possível desabilitar as otimizações adicionando a linha abaixo no
Makefile responsável por compilar o arquivo que deseja-se desabilitar as otimizações:
EXTRA_CFLAGS += -O0

É possível também desabilitar as otimizações de um arquivo específico do kernel
(recomendado).
Por exemplo, para desabilitar as otimizações do arquivo drivers/gpio/gpio-mxc.c
basta adicionar a linha abaixo no arquivo drivers/gpio/Makefile:
CFLAGS_gpio-mxc.o += -O0

KDB
O KDB é um front-end para o KGDB integrado ao kernel Linux.
Esta ferramenta fornece uma interface de linha de comandos integrada ao kernel,
permitindo realizar operações típicas de um debugger como rodar o código passo-apasso, colocar breakpoints, disassembly de instruções, etc.
Para utilizar o KDB, basta compilar o kernel com a opção CONFIG_KGDB_KDB
habilitada.
Com esta funcionalidade habilitada, quando o kernel entrar em modo de depuração,
automaticamente a interface de linha de comandos do KDB será exibida na console:
[0]kdb>

KDB: MENU DE AJUDA
[0]kdb> help
Command
Usage
Description
---------------------------------------------------------md
<vaddr>
Display Memory Contents, also mdWcN, e.g. md8c1
mdr
<vaddr> <bytes>
Display Raw Memory
mdp
<paddr> <bytes>
Display Physical Memory
mds
<vaddr>
Display Memory Symbolically
mm
<vaddr> <contents> Modify Memory Contents
go
[<vaddr>]
Continue Execution
rd
Display Registers
rm
<reg> <contents>
Modify Registers
ef
<vaddr>
Display exception frame
bt
[<vaddr>]
Stack traceback
btp
<pid>
Display stack for process <pid>
bta
[<state_chars>|A]
Backtrace all processes whose state matches
btc
Backtrace current process on each cpu
btt
<vaddr>
Backtrace process given its struct task address
env
Show environment variables
set
Set environment variables
help
Display Help Message
?
Display Help Message
...

KDB: PROCESSOS EM EXECUÇÃO
[0]kdb> ps
1 idle process (state -) and
53 sleeping system daemon (state [ims]) processes suppressed,
use 'ps A' to see all.
Task Addr
Pid
Parent [*] cpu State Thread
Command
0xc46d3700
198
196 1
0
R 0xc46d43fc *kgdb.sh
0xc4160000
0xc41f0000
0xc46d6040
0xc46d6e00
0xc473c4c0
0xc473d280
0xc46d3700

1
22
159
163
192
196
198

0
2
1
1
1
1
196

0
0
0
0
0
0
1

0
1
1
1
1
1
0

S
D
S
S
S
S
R

0xc4160cfc init
0xc41f0cfc kworker/1:1
0xc46d6d3c syslogd
0xc46d7afc klogd
0xc473d1bc sshd
0xc473df7c sh
0xc46d43fc *kgdb.sh

KDB: BACKTRACE DE UM PROCESSO
[0]kdb> btp 163
Stack traceback for pid 163
0xc46d6e00
163
1 0
1
S 0xc46d7afc klogd
Backtrace:
[<c0a11e30>] (__schedule) from [<c0a12920>] (schedule+0x9c/0x11c)
r10:c0f1abc8 r9:c0f1abf8 r8:00000000 r7:c16b1b18 r6:00000000 r5:c46d6e00
r4:c4c88000
[<c0a12884>] (schedule) from [<c0199a7c>] (syslog_print+0x10c/0x3ec)
r5:000000c8 r4:00000000
[<c0199970>] (syslog_print) from [<c0199e30>] (do_syslog.part.0+0xd4/0x350)
r10:00000067 r9:c4c88000 r8:00000000 r7:00000067 r6:000003ff r5:00502140
r4:c4c88000
[<c0199d5c>] (do_syslog.part.0) from [<c019b174>] (sys_syslog+0x6c/0x74)
r10:00000067 r9:c4c88000 r8:c0100244 r7:00000067 r6:000003ff r5:00502140
r4:00000002
[<c019b108>] (sys_syslog) from [<c0100080>] (ret_fast_syscall+0x0/0x1c)
Exception stack(0xc4c89fa8 to 0xc4c89ff0)
9fa0:
00502140 00502175 00000002 00502140 000003ff 000005b4
9fc0: 00502140 00502175 00000000 00000067 00502140 00501a04 00502554 004e47a7
9fe0: 00501d54 be9dbcc4 00477c00 b6e4962c
r7:00000067 r6:00000000 r5:00502175 r4:00502140

KDB: BREAKPOINTS
[0]kdb> bp gpio_keys_gpio_report_event
Instruction(i) BP #0 at 0xc0745e60 (gpio_keys_gpio_report_event)
is enabled
addr at 00000000c0745e60, hardtype=0 installed=0
[0]kdb> go
### botão pressionado ###
Entering kdb (current=0xc0f0c580, pid 0) on processor 0 due to Breakpoint @ 0xc0745e60
[0]kdb>
[0]kdb> rd
r0: c4756598 r1: c0f0c580 r2: 00000000 r3: c0745fa8 r4: c4756630
r5: c0f00000 r6: c0f0904c r7: c109df00 r8: 00000000 r9: dbb95980
r10: dbb959e0 fp: c0f01d3c ip: c0f01d40 sp: c0f01d28 lr: c0745fc8
pc: c0745e60 f0: ?? f1: ?? f2: ?? f3: ?? f4: ?? f5: ?? f6: ?? f7: ??
fps: 00000000 cpsr: 60000193

DEPURANDO COM JTAG
JTAG (Joint Test Action Group) foi inicialmente desenvolvida como um mecanismo
para testar placas após sua fabricação.
https://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Test_Action_Group
Acabou evoluindo para uma interface física que permite acesso a módulos de debug
integrados ao core da CPU, onde podemos colocá-la em halt, inspecionar
registradores, memória, colocar breakpoints, etc.
É uma interface de depuração normalmente necessária apenas quando trabalhamos
no porte do bootloader ou do kernel para uma determinada plataforma de hardware
(processo que chamamos de "board bring-up").

DEPURANDO COM JTAG (CONT.)
Precisamos basicamente de 4 componentes para depurar uma plataforma de
hardware com JTAG:
Target com suporte à interface JTAG.
Adaptador JTAG (ex: J-Link, ST-Link, Flyswatter, etc).
Debugger (ex: GDB).
Software de interface entre o adaptador JTAG e o debugger (ex: OpenOCD).
Mais informações sobre como configurar este ambiente em:
https://sergioprado.org/linux-kernel-debugging-com-jtag/

DEPURANDO COM JTAG (CONT.)
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FRAMEWORKS E FERRAMENTAS DE DEPURAÇÃO
O menu de configuração "Kernel hacking" possibilita habilitar e configurar diversos
frameworks e ferramentas de depuração do kernel Linux, incluindo:
Logging e ferramentas de instrumentação (KGDB, debugfs, Magic SysRq, etc).
Depuração do uso e gerenciamento de memória.
Identificação de travamentos e deadlock.
Depuração de rotinas de tratamento de interrupção (IRQ).
Depuração de estruturas e sub-sistemas internos do kernel (escalonador, kobject,
RCU, etc).

KERNEL HACKING

VAZAMENTO DE MEMÓRIA
Um consumo excessivo de memória do sistema pode estar associado a um problema
de vazamento de memória em espaço de kernel.
O kernel possui uma funcionalidade chamada kmemleak, capaz de monitorar as
rotinas de alocação de memória e identificar possíveis vazamentos (funcionamento
similar ao algoritmo tracing garbage collection).
https://en.wikipedia.org/wiki/Tracing_garbage_collection
Esta funcionalidade pode ser habilitada através da opção de configuração
CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK.
Para que o backtrace do kmemleak seja gerado corretamente, pode ser necessário
habilitar também a opção CONFIG_UNWINDER_FRAME_POINTER.

KMEMLEAK
Com o kmemleak habilitado, uma thread do kernel irá monitorar a memória a cada 10
minutos e registrar possíveis regiões de memória alocadas e não liberadas.
# ps | grep kmemleak
134 root
[kmemleak]

Informações sobre possíveis vazamentos de memória estarão disponíveis em um
arquivo no debugfs:
# cat /sys/kernel/debug/kmemleak

KMEMLEAK (CONT.)
Podemos forçar a checagem de memória e criar uma lista de possíveis vazamentos de
memória escrevendo scan neste arquivo:
# echo scan > /sys/kernel/debug/kmemleak

Para limpar a lista atual de possíveis vazamentos de memória, podemos escrever clear
neste arquivo:
# echo clear > /sys/kernel/debug/kmemleak

A documentação desta funcionalidade está disponível no código-fonte do kernel em
Documentation/dev-tools/kmemleak.rst.

USANDO O KMEMLEAK
Primeiro limpe qualquer possível vazamento de memória identificado pelo
kmemleak, executando os comandos abaixo até que nenhum vazamento seja exibido:
# echo clear > /sys/kernel/debug/kmemleak
# echo scan > /sys/kernel/debug/kmemleak

Depois faça testes no kernel para tentar reproduzir o vazamento de memória.
Por fim, execute o scan (algumas vezes) para verificar se houve possíveis ocorrências
de vazamento de memória:
# echo scan > /sys/kernel/debug/kmemleak
[
67.056062] kmemleak: 10 new suspected memory leaks (see /sys/kernel/debug/kmemleak)

USANDO O KMEMLEAK (CONT.)
# cat /sys/kernel/debug/kmemleak
unreferenced object 0xc452c800 (size 1024):
comm "hwclock", pid 204, jiffies 4294939217 (age 2078.950s)
hex dump (first 32 bytes):
10 44 27 c4 f4 44 27 c4 22 01 00 00 10 3c 43 c4 .D'..D'."....<C.
ec 3c 43 c4 22 01 00 00 00 ae 50 c4 1c c8 52 c4 .<C.".....P...R.
backtrace:
[<23f5af0a>] kmem_cache_alloc_trace+0x184/0x390
[<496ae60c>] snvs_rtc_set_time+0x5c/0xa8
[<e40f0993>] rtc_set_time+0xe8/0x2c4
[<ddedeea9>] rtc_dev_ioctl+0x4b8/0x690
[<d374b55b>] sys_ioctl+0x5d0/0xf0c
[<697c8a31>] ret_fast_syscall+0x0/0x1c
[<d7bd6342>] 0xbe8c1c5c
unreferenced object 0xc452c400 (size 1024):
comm "hwclock", pid 205, jiffies 4294939255 (age 2078.570s)
hex dump (first 32 bytes):
10 48 27 c4 04 70 54 c4 22 01 00 00 10 3c 43 c4 .H'..pT."....<C.
10 c8 52 c4 22 01 00 00 80 ab 50 c4 1c c4 52 c4 ..R.".....P...R.
backtrace:
[<23f5af0a>] kmem_cache_alloc_trace+0x184/0x390
...

IDENTIFICANDO O VAZAMENTO
$ arm-linux-gdb vmlinux
(gdb) list *(snvs_rtc_set_time+0x5c)
0xc07021b0 is in snvs_rtc_set_time (drivers/rtc/rtc-snvs.c:184).
179
return ret;
180
181
kmalloc(1 * 1024, GFP_KERNEL);
182
183
/* Write 32-bit time to 47-bit timer, leaving 15 LSBs blank */
184
regmap_write(data->regmap, data->offset + SNVS_LPSRTCLR, time << CNTR_TO_SECS_SH);
185
regmap_write(data->regmap, data->offset + SNVS_LPSRTCMR, time >> (32 - CNTR_TO_SECS_S
186
187
/* Enable RTC again */
188
ret = snvs_rtc_enable(data, true);

ENDEREÇOS NÃO FUNCIONAM!
$ arm-linux-addr2line -f -e vmlinux 0x496ae60c
??
??:0
# file: mm/kmemleak.c
# printing pointers with %p hashes the output (see Documentation/core-api/printk-formats.rst)
static void print_unreferenced(struct seq_file *seq,
struct kmemleak_object *object)
{
int i;
unsigned int msecs_age = jiffies_to_msecs(jiffies - object->jiffies);
warn_or_seq_printf(seq, "unreferenced object 0x%08lx (size %zu):\n",
object->pointer, object->size);
warn_or_seq_printf(seq, " comm \"%s\", pid %d, jiffies %lu (age %d.%03ds)\n",
object->comm, object->pid, object->jiffies,
msecs_age / 1000, msecs_age % 1000);
hex_dump_object(seq, object);
warn_or_seq_printf(seq, " backtrace:\n");
for (i = 0; i < object->trace_len; i++) {
void *ptr = (void *)object->trace[i];
warn_or_seq_printf(seq, "
[<%p>] %pS\n", ptr, ptr);
}
}

MAGIC SYSRQ KEY
Magic SysRq Key é uma combinação de teclas capturada pelo kernel que pode ser
usada como ferramenta de análise, depuração e recuperação do sistema operacional.
No PC: Alt + SysRq + caractere.
Pela console serial: break + caractere.
Também é possível enviar um comando de SysRq escrevendo o caractere diretamente
no arquivo /proc/sysrq-trigger.
# echo b > /proc/sysrq-trigger

Esta funcionalidade é habilitada no kernel através da opção CONFIG_MAGIC_SYSRQ.

MAGIC SYSRQ KEY (CONT.)
Alguns exemplos de comandos:
b: reinicia o sistema automaticamente.
m: mostra o consumo de memória.
t: mostra o estado (backtrace) de todas as tarefas em execução.
s: faz o sync de todos os sistemas de arquivos montados.
i: Envia o sinal SIGKILL para todos os processos (menos o init).
Mais informações sobre este recurso, incluindo todos os comandos suportados, estão
disponíveis na documentação do kernel em Documentation/admin-guide/sysrq.rst.

SYSRQ-TRIGGER
# echo h > /proc/sysrq-trigger
[
49.419694] sysrq: HELP : loglevel(0-9) reboot(b) crash(c) show-all-locks(d)
terminate-all-tasks(e) memory-full-oom-kill(f) kill-all-tasks(i) thaw-filesystems(j)
sak(k) show-backtrace-all-active-cpus(l) show-memory-usage(m) nice-all-RT-tasks(n)
poweroff(o) show-registers(p) show-all-timers(q) unraw(r) sync(s) show-task-states(t)
unmount(u) show-blocked-tasks(w) dump-ftrace-buffer(z)
# echo s > /proc/sysrq-trigger
# echo u > /proc/sysrq-trigger
# echo b > /proc/sysrq-trigger

TRAVAMENTOS
O kernel possui algumas opções para identificação de travamentos em espaço de
kernel no menu de configuração "Kernel Hacking".
CONFIG_HARDLOCKUP_DETECTOR: identifica o travamento de uma tarefa por mais
de 10 segundos sem deixar uma interrupção executar.
CONFIG_SOFTLOCKUP_DETECTOR: identifica o travamento de uma tarefa por mais
de 20 segundos sem deixar outras tarefas executarem.
CONFIG_DETECT_HUNG_TASK: identifica o travamento de uma tarefa no estado
"Uninterruptible" por um certo tempo (CONFIG_DEFAULT_HUNG_TASK_TIMEOUT).
CONFIG_PROVE_LOCKING: identifica possíveis situações de deadlock.

SOFT LOCKUP
# hwclock -w -f /dev/rtc0
[
48.013964] watchdog: BUG: soft lockup - CPU#0 stuck for 26s! [hwclock:197]
[
48.020993] Modules linked in:
[
48.024077] irq event stamp: 11836
[
48.027495] hardirqs last enabled at (11835): [<c0100b04>] __irq_svc+0x64/0x80
[
48.034838] hardirqs last disabled at (11836): [<c0100af0>] __irq_svc+0x50/0x80
[
48.042172] softirqs last enabled at (11828): [<c0101514>] __do_softirq+0x304/0x5b4
[
48.049942] softirqs last disabled at (11823): [<c012cee0>] __irq_exit_rcu+0x168/0x1c8
[
48.057890] CPU: 0 PID: 197 Comm: hwclock Not tainted 5.15.17-g6379caab3353-dirty #43
[
48.065744] Hardware name: Freescale i.MX6 Quad/DualLite (Device Tree)
[
48.072289] PC is at snvs_rtc_set_time+0x3c/0x40
[
48.076934] LR is at trace_hardirqs_on+0x88/0x1a0
[
48.081670] pc : [<c0704688>]
lr : [<c02206e0>]
psr: 60070013
[
48.087958] sp : c54cbe48 ip : c54cbda0 fp : c54cbe5c
[
48.093200] r10: 00000000 r9 : c0a7cde8 r8 : c4b7cae4
[
48.098442] r7 : 00000000 r6 : c54cbe90 r5 : c4b7c800 r4 : c4e256c0
[
48.138846] Backtrace:
...
[
48.833686] [<c070464c>] (snvs_rtc_set_time) from [<c06f8b7c>] (rtc_set_time+0xe8/0x2c4)
[
48.845412] [<c06f8a94>] (rtc_set_time) from [<c06fa9bc>] (rtc_dev_ioctl+0x4b8/0x690)
[
48.861040] [<c06fa504>] (rtc_dev_ioctl) from [<c02eaa40>] (sys_ioctl+0x5d0/0xf0c)
[
48.879050] [<c02ea470>] (sys_ioctl) from [<c0100080>] (ret_fast_syscall+0x0/0x1c)

SOFT LOCKUP (CONT.)
$ arm-linux-addr2line -f -e vmlinux 0xc0704688
snvs_rtc_set_time
/opt/labs-ldb/ex/linux/drivers/rtc/rtc-snvs.c:181
$ arm-linux-gdb vmlinux
(gdb) list *(snvs_rtc_set_time+0x3c)
0xc0704688 is in snvs_rtc_set_time (drivers/rtc/rtc-snvs.c:181).
176
/* Disable RTC first */
177
ret = snvs_rtc_enable(data, false);
178
if (ret)
179
return ret;
180
181
while(1);
182
183
/* Write 32-bit time to 47-bit timer, leaving 15 LSBs blank */
184
regmap_write(data->regmap, data->offset + SNVS_LPSRTCLR, time << CNTR_TO_SECS_SH);
185
regmap_write(data->regmap, data->offset + SNVS_LPSRTCMR, time >> (32 - CNTR_TO_SECS_S
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DEPURAÇÃO DE APLICAÇÕES LINUX
O espaço de usuário de um sistema Linux é composto por bibliotecas e aplicações
responsáveis por prover para os usuários o acesso aos recursos do sistema
operacional.
Existem diversas técnicas e ferramentas que podem ser utilizadas para depurar uma
aplicação executando em espaço de usuário.
Nesta seção do treinamento focaremos na análise de logs e dumps de memória
gerados por crashes de aplicações rodando em espaço de usuário.

LOGGING NO LINUX
Existem algumas implementações de sistema de logging no Linux, sendo rsyslogd,
syslogd (Busybox) e journald (parte do systemd) as mais populares.
Estes sistemas de logging são capazes de integrar, centralizar e armazenar as
mensagens de log geradas pelo kernel e pelas aplicações de espaço de usuário.
São normalmente implementados através de um daemon que, via um mecanismo de
IPC (ex: Unix Domain Socket), se comunicam com outros processos para receber as
mensagens de log.

ARMAZENAMENTO DOS LOGS
Em sistemas desktop e servidores, os logs são normalmente armazenados em
arquivos em disco, possibilitando manter seu conteúdo entre reboots do sistema
operacional.
Em sistemas com Linux embarcado, devido ao uso de memória flash para
armazenamento, os logs são normalmente armazenados em RAM (via tmpfs).
No caso do rsyslogd e do syslogd, os logs são armazenados em modo texto
(normalmente em /var/log). Neste caso, para ler os logs basta listar o conteúdo dos
arquivos deste diretório.
No caso do journald, os logs são armazenados em arquivos binários e podem ser
extraídos com a ferramenta journalctl.

/VAR/LOG/MESSAGES
# cat /var/log/messages
Jan 1 00:00:08 labworks
Jan 1 00:00:08 labworks
Jan 1 00:00:08 labworks
Jan 1 00:00:08 labworks
Jan 1 00:00:08 labworks
Jan 1 00:00:08 labworks
Jan 1 00:00:08 labworks
Jan 1 00:00:08 labworks
Jan 1 00:00:08 labworks
Jan 1 00:00:08 labworks
Jan 1 00:00:08 labworks
Jan 1 00:00:08 labworks
Jan 1 00:00:08 labworks
Jan 1 00:00:08 labworks
...
Jan 1 00:00:12 labworks
Jan 1 00:00:12 labworks
Jan 1 00:00:12 labworks
Jan 1 00:01:04 labworks
Jan 1 00:17:22 labworks

syslog.info syslogd started: BusyBox v1.34.1
kern.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.34.1 (2022-01-28 09:12:11 -03
kern.info kernel: [
0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
kern.notice kernel: [
0.000000] Linux version 5.15.17-g6379caab3353-dirty
kern.info kernel: [
0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, V
kern.info kernel: [
0.000000] OF: fdt: Machine model: Toradex Colibri iMX
kern.info kernel: [
0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
kern.info kernel: [
0.000000] cma: Reserved 64 MiB at 0x2c000000
kern.info kernel: [
0.000000] Zone ranges:
kern.info kernel: [
0.000000]
Normal
[mem 0x0000000010000000-0x000000
kern.info kernel: [
0.000000]
HighMem empty
kern.info kernel: [
0.000000] Movable zone start for each node
kern.info kernel: [
0.000000] Early memory node ranges
kern.info kernel: [
0.000000]
node
0: [mem 0x0000000010000000-0x00000
auth.info sshd[192]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
auth.info sshd[192]: Server listening on :: port 22.
daemon.info : starting pid 196, tty '/dev/console': '/sbin/getty -L console
kern.info kernel: [
64.713151] imx-sdma 20ec000.sdma: external firmware no
auth.info login[196]: root login on 'console'

JOURNALCTL
$ journalctl
-- Logs begin at Fri 2013-12-13 23:43:32 UTC, end at Sun 2013-12-22
Dec 22 00:10:21 localhost systemd-journal[33]: Runtime journal is using
Dec 22 00:10:21 localhost systemd-journal[33]: Runtime journal is using
Dec 22 00:10:21 localhost kernel: Initializing cgroup subsys cpuset
Dec 22 00:10:21 localhost kernel: Initializing cgroup subsys cpu
Dec 22 00:10:21 localhost kernel: Initializing cgroup subsys cpuacct
Dec 22 00:10:21 localhost kernel: Linux version 3.11.7+ ...
Dec 22 12:32:39 localhost systemd[1]: Starting Apache Service...
Dec 22 12:32:39 localhost systemd[1]: Started Apache Service.
Dec 22 12:32:39 localhost docker[9772]: /usr/sbin/apache2ctl: 87:
Dec 22 12:32:39 localhost docker[9772]: apache2: Could not reliably
...
$ journalctl -u ssh.service
-- Logs begin at Fri 2022-02-18 23:45:01 -03, end at Fri 2022-03-04 06:23:09 -03. -fev 21 12:12:50 sprado-office systemd[1]: Stopping OpenBSD Secure Shell server...
fev 21 12:12:51 sprado-office sshd[2298]: Received signal 15; terminating.
fev 21 12:12:53 sprado-office systemd[1]: ssh.service: Succeeded.
fev 21 12:12:53 sprado-office systemd[1]: Stopped OpenBSD Secure Shell server.

CORE DUMP
Core dump é um arquivo que contém a imagem da memória de um processo no
momento da sua finalização.
O core dump é gerado durante o processamento de alguns sinais, incluindo SIGQUIT,
SIGILL, SIGABRT, SIGFPE e SIGSEGV.
Uma das situações mais comuns de geração do core dump é quando a execução de
uma aplicação é encerrada abruptamente devido a um crash (acesso inválido à
memória, divisão por zero, etc).
Com o core dump, podemos utilizar uma ferramenta de debugging (ex: GDB) para
inspecionar o estado do processo no momento em que ele foi encerrado.

GERAÇÃO DO CORE DUMP
Diversos requisitos precisam ser atendidos para que o arquivo de core dump seja
gerado, incluindo:
O processo precisa de permissão para criar o arquivo de core.
É necessário ter espaço suficiente no sistema de arquivos.
A configuração de limite do tamanho do arquivo de core do processo
(RLIMIT_CORE) precisa estar configurada corretamente.
A configuração do RLIMIT_CORE do processo é normalmente zero, o que faz com que o
arquivo de core dump não seja gerado. Para alterar esta configuração, podemos
utilizar o comando ulimit.
# ulimit -c unlimited

O ARQUIVO DE CORE
Por padrão, o nome do arquivo de core dump é core, gerado no mesmo diretório onde
a aplicação foi executada.
O nome do arquivo de
/proc/sys/kernel/core_pattern.

core

do

processo

pode

# echo "/tmp/cores/core.%e.%p.%h.%t" > /proc/sys/kernel/core_pattern

Mais informações estão disponíveis na página de manual do core.
$ man 5 core

ser

alterado

via

EXEMPLO 1: APLICAÇÃO SIMPLES
1 int main(int argc, const char *argv[])
2 {
3
int i;
4
char *c = 0;
5
6
for (i = 0; i < 10; i++) {
7
if (i == 5) {
8
*c = 10;
9
}
10
}
11
12
return 0;
13 }

EXEMPLO 1: APLICAÇÃO SIMPLES (CONT.)
# ulimit -c unlimited
# main
Segmentation fault (core dumped)
# ls -l core
-rw-------

1 root

root

245760 Mar

4

2022 core

EXEMPLO 1: APLICAÇÃO SIMPLES (CONT.)
$ arm-linux-gdb -c core main
Core was generated by `main'.
Program terminated with signal SIGSEGV, Segmentation fault.
#0 0x004e066c in main (argc=1, argv=0xbecc4e74) at main.c:8
8
*c = 10;
(gdb) bt
#0 0x004e066c in main (argc=1, argv=0xbecc4e74) at main.c:8
(gdb) print c
$1 = 0x0

EXEMPLO 1: APLICAÇÃO SIMPLES (CONT.)
$ arm-linux-gdb -c core main -tui

REQUISITOS PARA A ANÁLISE DE CORE DUMP
Para analisar o arquivo de core dump com o GDB, é necessário ter o código-fonte da
aplicação e o binário com símbolos de debugging.
No Buildroot, o binários (bibliotecas e aplicações) podem ser compilados com
símbolos de debugging habilitando a opção BR2_ENABLE_DEBUG.
Após a compilação, o código-fonte da aplicação e o binário com símbolos de
debugging estarão disponíveis em output/build/<package>.
Por exemplo, o código-fonte da aplicação evtest e o binário com símbolos de
debugging estarão disponíveis no diretório abaixo:
$ ls output/build/evtest-1.34/

EXEMPLO 2: APLICAÇÃO NANO
# nano
Segmentation fault
# ulimit -c unlimited
# nano
Segmentation fault (core dumped)
# ls -l core
-rw-------

1 root

root

397312 Mar

4

2022 core

EXEMPLO 2: APLICAÇÃO NANO (CONT.)
$ cd /opt/labs/ex/buildroot/
$ sudo install -m 0666 /opt/labs/ex/rootfs/root/core .
$ arm-linux-gdb -c core output/build/nano-5.9/src/nano
Core was generated by `nano'.
Program terminated with signal SIGSEGV, Segmentation fault.
#0 0x0041ac94 in signal_init () at nano.c:888
888
*sig = SIGINT;
(gdb) bt
#0 0x0041ac94 in signal_init () at nano.c:888
#1 0x0041c398 in main (argc=1, argv=0xbed07e74) at nano.c:2332
(gdb) print sig
$1 = (int *) 0x0

EXEMPLO 2: APLICAÇÃO NANO (CONT.)
$ arm-linux-gdb -c core output/build/nano-5.9/src/nano -tui

EXEMPLO 3: APLICAÇÃO ATEST
# atest
Segmentation fault
# ulimit -c unlimited
# atest
Segmentation fault (core dumped)
# ls -l core
-rw-------

1 root

root

438272 Mar

4

2022 core

EXEMPLO 3: APLICAÇÃO ATEST (CONT.)
$ cd /opt/labs/ex/buildroot/
$ sudo install -m 0666 /opt/labs/ex/rootfs/root/core .
$ arm-linux-gdb -c core output/build/atest-*/atest
...
Reading symbols from output/build/atest-895b0183a89c15f5e2305a6795bb1667753cd3f0/atest...
...
Core was generated by `atest'.
Program terminated with signal SIGSEGV, Segmentation fault.
#0 0xb6ddff50 in ?? ()
(gdb) bt
#0 0xb6ddff50 in ?? ()
#1 0xb6dddd04 in ?? ()

GDB E BIBLIOTECAS
Para que o GDB possa resolver símbolos de bibliotecas, é necessário indicar o local do
diretório onde estão as bibliotecas (com símbolos de debugging) utilizadas pela
aplicação.
Isso pode ser feito com o parâmetro sysroot do GDB, passando o caminho do sysroot
do toolchain. Exemplo para o Buildroot:
(gdb) set sysroot output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/sysroot/

Caso seja necessário passar um diretório específico de bibliotecas, podemos utilizar o
parâmetro solib-search-path. Exemplo:
(gdb) set solib-search-path output/build/libev-4.27/.libs/

EXEMPLO 3: APLICAÇÃO ATEST
$ cd /opt/labs/ex/buildroot/
$ sudo install -m 0666 /opt/labs/ex/rootfs/root/core .
$ arm-linux-gdb -c core output/build/atest-*/atest
...
Core was generated by `atest'.
Program terminated with signal SIGSEGV, Segmentation fault.
#0 0xb6ddff50 in ?? ()
(gdb) set sysroot output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/sysroot/
Reading symbols from output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/sysroot/usr/lib/libasound.so.2...
Reading symbols from output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/sysroot/usr/lib/libev.so.4...
Reading symbols from output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/sysroot/lib/libm.so.6...
Reading symbols from output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/sysroot/lib/libc.so.6...
Reading symbols from output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/sysroot/lib/ld-linux-armhf.so.3...

EXEMPLO 3: APLICAÇÃO ATEST (CONT.)
(gdb) bt
#0 0xb6ddff50 in ev_signal_start (loop=0xb6df5020, w=0xb6df5698) at ev.c:4144
#1 0xb6dddd04 in ev_default_loop (flags=0) at ev.c:3319
#2 0x004e1a94 in main (argc=1, argv=0xbe938e74) at atest.c:161
(gdb) list ev.c:4144
4139
int *evp = NULL;
4140
4141
if (expect_false (ev_is_active (w)))
4142
return;
4143
4144
*evp = 0;
4145
4146
assert (("libev: ev_signal_start called with illegal signal number"...
4147
4148
#if EV_MULTIPLICITY

EXEMPLO 3: APLICAÇÃO ATEST (CONT.)
$ arm-linux-gdb -c core output/build/atest-*/atest -tui
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ANÁLISE DE CRASHES NA CAMADA NATIVA

LINUX DEBUGGING

TRACING EM APLICAÇÕES LINUX

TRACING EM APLICAÇÕES LINUX
O espaço de usuário de sistemas Linux possui diversas ferramentas de tracing.
Estas ferramentas possibilitam estudar e entender o fluxo de execução de uma
aplicação, principalmente quando o código-fonte não está disponível.
Auxiliam também na análise de erros em casos de travamento ou problemas de lógica
da aplicação.

STRACE
O strace (system calls tracer) permite capturar todas as chamadas de sistema
realizadas e sinais recebidos por uma aplicação.
https://strace.io/
Bastante útil para depurar uma aplicação que encerra sua execução sem exibir uma
mensagem de erro.
Útil também para fazer engenharia reversa em uma aplicação e entender seu
funcionamento, especialmente quando não temos acesso ao código-fonte.

STRACE: RASTREANDO O COMANDO FREE
# strace free
execve("/usr/bin/free", ["free"], 0xbede9e70 /* 10 vars */) = 0
brk(NULL)
= 0x21a6000
mmap2(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb6ff6000
access("/etc/ld.so.preload", R_OK)
= -1 ENOENT (No such file or directory)
...
mprotect(0xb6ff8000, 4096, PROT_READ)
= 0
ugetrlimit(RLIMIT_STACK, {rlim_cur=8192*1024, rlim_max=RLIM_INFINITY}) = 0
getrandom("\xd7\xf9\x97\xa2", 4, GRND_NONBLOCK) = 4
getuid32()
= 0
ioctl(1, TCGETS, {B115200 opost isig icanon echo ...}) = 0
brk(NULL)
= 0x21a6000
brk(0x21c7000)
= 0x21c7000
openat(AT_FDCWD, "/proc/meminfo", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 3
statx(3, "", AT_STATX_SYNC_AS_STAT|AT_NO_AUTOMOUNT|AT_EMPTY_PATH, STATX_BASIC_STATS, {stx_mask=STATX_
read(3, "MemTotal:
495728 kB\nMemF"..., 1024) = 1024
close(3)
= 0
write(1, "Mem:
495728
25396 "..., 80Mem:
495728
25396
450232
write(1, "Swap:
0
0 "..., 44Swap:
0
0
0) = 44
exit_group(0)
= ?
+++ exited with 0 +++

STRACE: FILTRANDO COM GREP
# strace free 2>&1 | grep open
openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_LARGEFILE|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or di
openat(AT_FDCWD, "/lib/tls/v7l/neon/vfp/libresolv.so.2", O_RDONLY|O_LARGEFILE|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT
openat(AT_FDCWD, "/lib/tls/v7l/neon/libresolv.so.2", O_RDONLY|O_LARGEFILE|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No
openat(AT_FDCWD, "/lib/tls/v7l/vfp/libresolv.so.2", O_RDONLY|O_LARGEFILE|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No
openat(AT_FDCWD, "/lib/tls/v7l/libresolv.so.2", O_RDONLY|O_LARGEFILE|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such
openat(AT_FDCWD, "/lib/tls/neon/vfp/libresolv.so.2", O_RDONLY|O_LARGEFILE|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No
openat(AT_FDCWD, "/lib/tls/neon/libresolv.so.2", O_RDONLY|O_LARGEFILE|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No suc
openat(AT_FDCWD, "/lib/tls/vfp/libresolv.so.2", O_RDONLY|O_LARGEFILE|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such
openat(AT_FDCWD, "/lib/tls/libresolv.so.2", O_RDONLY|O_LARGEFILE|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file
openat(AT_FDCWD, "/lib/v7l/neon/vfp/libresolv.so.2", O_RDONLY|O_LARGEFILE|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No
openat(AT_FDCWD, "/lib/v7l/neon/libresolv.so.2", O_RDONLY|O_LARGEFILE|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No suc
openat(AT_FDCWD, "/lib/v7l/vfp/libresolv.so.2", O_RDONLY|O_LARGEFILE|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such
openat(AT_FDCWD, "/lib/v7l/libresolv.so.2", O_RDONLY|O_LARGEFILE|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file
openat(AT_FDCWD, "/lib/neon/vfp/libresolv.so.2", O_RDONLY|O_LARGEFILE|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No suc
openat(AT_FDCWD, "/lib/neon/libresolv.so.2", O_RDONLY|O_LARGEFILE|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such fi
openat(AT_FDCWD, "/lib/vfp/libresolv.so.2", O_RDONLY|O_LARGEFILE|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file
openat(AT_FDCWD, "/lib/libresolv.so.2", O_RDONLY|O_LARGEFILE|O_CLOEXEC) = 3
openat(AT_FDCWD, "/lib/libc.so.6", O_RDONLY|O_LARGEFILE|O_CLOEXEC) = 3
openat(AT_FDCWD, "/proc/meminfo", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 3

STRACE: FILTRANDO COM -E
# strace -e trace=read,write free
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0(\0\1\0\0\0\324\36\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
read(3, "\177ELF\1\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0(\0\1\0\0\0\354\331\1\0004\0\0\0"..., 512) = 512
write(1, "
total
used "..., 80
total
used
free
s
read(3, "MemTotal:
495728 kB\nMemF"..., 1024) = 1024
write(1, "Mem:
495728
25460 "..., 80Mem:
495728
25460
450024
write(1, "Swap:
0
0 "..., 44Swap:
0
0
0) = 44
+++ exited with 0 +++

LTRACE
O ltrace (library calls tracer) permite capturar todas as chamadas de biblioteca de
uma aplicação.
https://ltrace.org/
Complementa o uso do strace, que não exibe as chamadas de biblioteca de uma
aplicação.
É capaz de exibir também as chamadas de sistema com o parâmetro -S.

LTRACE: RASTREANDO O COMANDO FREE
# ltrace free
__libc_start_main([ "free" ] <unfinished ...>
mallopt(-1, 8192, 0xbea3fe7c, 0x43c320)
= 1
mallopt(-3, 0x7f00, 0, 1)
= 1
__errno_location()
= 0xb6fa5180
strrchr("free", '/')
= nil
getuid()
= 0
strcmp("free", "ts")
= -14
strcmp("free", "sha1sum")
= -13
...
vasprintf(0xbea3fc18, 0x4f4888, 0xbea3fc2c, 0)
= 2
free(nil)
= <void>
vasprintf(0xbea3fc18, 0x4f4888, 0xbea3fc2c, 0)
= 5
free(0x894340)
= <void>
vasprintf(0xbea3fc18, 0x4f4888, 0xbea3fc2c, 0)
= 6
free(0x894350)
= <void>
printf("%12s%12s%12s\n", "40", "23036", "458164"Mem:
495728
printf("Swap: ")
= 7
printf("%12s%12s%12s\n", "0", "0", "0"Swap:
0
0
exit(0 <unfinished ...>
__cxa_finalize(0x512000, 0, 0x511a04, 0x512000) = 0xb6f48a84
+++ exited (status 0) +++

26032

446660
0)

= 37

LTRACE: RASTREANDO SYSCALL
# ltrace -S free
brk@SYS(nil)
= 0x7c0000
mmap2@SYS(0, 8192, 3, 34)
= 0xb6fd2000
access@SYS("/etc/ld.so.preload", 04)
= -2
SYS_322@SYS(-100, 0xb6fc2380, 0xa0000, 0)
= -2
...
free(nil)
= <void>
vasprintf(0xbefeac18, 0x4f4888, 0xbefeac2c, 0)
= 5
free(0x7c1340)
= <void>
vasprintf(0xbefeac18, 0x4f4888, 0xbefeac2c, 0)
= 6
free(0x7c1350)
= <void>
printf("%12s%12s%12s\n", "40", "23292", "458232" <unfinished ...>
write@SYS(1, "Mem:
495728
25964 "..., 80Mem:
<... printf resumed> )
= 37
printf("Swap: ")
= 7
printf("%12s%12s%12s\n", "0", "0", "0" <unfinished ...>
write@SYS(1, "Swap:
0
0 "..., 44Swap:
<... printf resumed> )
= 37
exit(0 <unfinished ...>
__cxa_finalize(0x512000, 0, 0x511a04, 0x512000) = 0xb6f76a84
exit_group@SYS(0 <no return ...>
+++ exited (status 0) +++

495728

25964

0

0

446472

0) =

ETRACE
O etrace é uma ferramenta escrita em Python que permite fazer o tracing das
chamadas de funções internas de uma aplicação.
https://github.com/elcritch/etrace
Esta ferramenta utiliza a funcionalidade instrument-functions do GCC, capaz de
chamar callbacks para cada função executada pela aplicação.
Um arquivo chamado ptrace.c (que deve ser compilado junto com a aplicação a ser
instrumentada) implementa estas callbacks e direciona as informações de tracing
para um named pipe.
Este named pipe é interpretado por uma ferramenta chamada etrace, que irá exibir de
forma hierárquica as funções executadas pela aplicação.

UTILIZANDO O ETRACE
A aplicação a ser instrumentada deve ser compilada com o arquivo ptrace.c e a opção
-finstrument-functions do GCC:
$ gcc insert.c ptrace.c -o insert -finstrument-functions

Em um terminal, execute a ferramenta etrace passando o binário da aplicação:
$ etrace insert

Em um outro terminal, execute a aplicação:
$ ./insert 10 2 5

Ambos os comandos devem ser executados dentro do mesmo diretório.

ETRACE EM AÇÃO
No terminal onde a ferramenta etrace foi executada, serão exibidas as informações de
rastreamento da aplicação.
$ etrace insert
\--main
| \--get_args
| \--process_data
| | \--insert
| | \--insert
| | | \--shift_elements
| | \--insert
| | | \--shift_elements
| \--print_results

UPROBE
Uprobe é um mecanismo de tracing implementado no kernel que possibilita
instrumentar dinamicamente um processo rodando em espaço de usuário.
Está disponível no kernel Linux a partir da versão 3.5 e pode ser habilitado através da
opção CONFIG_UPROBE_EVENTS.
A interface de acesso a este recurso de instrumentação é através do arquivo
/sys/kernel/debug/tracing/uprobe_events.
A documentação deste mecanismo de tracing está disponível no código do kernel em
Documentation/trace/uprobetracer.rst.

PERF
Perf é uma ferramenta de tracing e profiling, capaz de utilizar a funcionalidade de
uprobe do kernel para instrumentar aplicações Linux.
https://perf.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page
O projeto começou com foco na análise de performance do kernel Linux.
Atualmente possui também recursos de tracing, sendo capaz de instrumentar e
rastrear a execução de um código rodando tanto em espaço de kernel quanto em
espaço de usuário.
Para instrumentar um processo em espaço de usuário, é necessário utilizar o binário
com símbolos de debugging.

PERF: HELP DE COMANDOS
# perf -h
usage: perf [--version] [--help] [OPTIONS] COMMAND [ARGS]
The most commonly
annotate
archive
bench
buildid-cache
buildid-list
c2c
config
daemon
data
diff
evlist
ftrace
inject
...
version
probe

used perf commands are:
Read perf.data (created by perf record) and display annotated code
Create archive with object files with build-ids found in perf.data file
General framework for benchmark suites
Manage build-id cache.
List the buildids in a perf.data file
Shared Data C2C/HITM Analyzer.
Get and set variables in a configuration file.
Run record sessions on background
Data file related processing
Read perf.data files and display the differential profile
List the event names in a perf.data file
simple wrapper for kernels ftrace functionality
Filter to augment the events stream with additional information
display the version of perf binary
Define new dynamic tracepoints

See 'perf help COMMAND' for more information on a specific command.

FUNCIONALIDADES DO PERF
O comando probe permite visualizar e inserir dinamicamente pontos de rastreamento
nas aplicações.
O comando record executa a aplicação e faz o rastreamento, armazenando o resultado
em um arquivo chamado perf.data.
O comando script interpreta o arquivo perf.data e exibe o resultado do rastreamento.

PERF: LISTANDO TRACEPOINTS
# perf probe -F -x /usr/sbin/insert | tee
all_implied_fbits
all_implied_fbits
call_weak_fn
completed.0
data_start
deregister_tm_clones
frame_dummy
get_args
insert
main
num_inputs
num_y
print_results
process_data
register_tm_clones
shift_elements
x
y

PERF: RASTREANDO UMA FUNÇÃO (1)
# perf probe -x /usr/sbin/insert shift_elements
Added new event:
probe_insert:shift_elements (on shift_elements in /usr/sbin/insert)
You can now use it in all perf tools, such as:
perf record -e probe_insert:shift_elements -aR sleep 1
# perf probe -l | tee
probe_insert:shift_elements (on shift_elements@labs-ldb/ex/insert/insert.c in /usr/sbin/insert)

PERF: RASTREANDO UMA FUNÇÃO (2)
# perf record -e probe_insert:* -aR -- /usr/sbin/insert 10 2 5
Couldnt synthesize bpf events.
2 5 10
[ perf record: Woken up 1 times to write data ]
[ perf record: Captured and wrote 0.016 MB perf.data (2 samples) ]
# perf script | tee
insert
240 [000]
insert
240 [000]

914.608334: probe_insert:shift_elements: (400768)
914.608522: probe_insert:shift_elements: (400768)

PERF: RASTREANDO TODAS FUNÇÕES (1)
# for f in `perf probe -F -x /usr/sbin/insert`; do perf probe -q -x /usr/sbin/insert $f; done
# perf probe -l | tee
probe_insert:call_weak_fn (on @../sysdeps/arm/crti.S:64 in /usr/sbin/insert)
probe_insert:get_args (on get_args@labs-ldb/ex/insert/insert.c in /usr/sbin/insert)
probe_insert:insert (on insert@labs-ldb/ex/insert/insert.c in /usr/sbin/insert)
probe_insert:main
(on main@labs-ldb/ex/insert/insert.c in /usr/sbin/insert)
probe_insert:print_results (on print_results@labs-ldb/ex/insert/insert.c in /usr/sbin/insert)
probe_insert:process_data (on process_data@labs-ldb/ex/insert/insert.c in /usr/sbin/insert)
probe_insert:shift_elements (on shift_elements@labs-ldb/ex/insert/insert.c in /usr/sbin/insert)

PERF: RASTREANDO TODAS FUNÇÕES (2)
# perf record -e probe_insert:* -aR -- /usr/sbin/insert 10 2 5
Couldnt synthesize bpf events.
2 5 10
[ perf record: Woken up 1 times to write data ]
[ perf record: Captured and wrote 0.018 MB perf.data (10 samples) ]
# perf script | tee
insert
274
insert
274
insert
274
insert
274
insert
274
insert
274
insert
274
insert
274
insert
274
insert
274

[001]
[001]
[001]
[001]
[001]
[001]
[001]
[001]
[001]
[001]

1009.101613:
probe_insert:call_weak_fn: (4004c4)
1009.101918:
probe_insert:main: (4009cc)
1009.101970:
probe_insert:get_args: (4006c0)
1009.102195:
probe_insert:process_data: (4008ac)
1009.102246:
probe_insert:insert: (4007ec)
1009.102293:
probe_insert:insert: (4007ec)
1009.102346: probe_insert:shift_elements: (400768)
1009.102394:
probe_insert:insert: (4007ec)
1009.102442: probe_insert:shift_elements: (400768)
1009.102492: probe_insert:print_results: (40094c)

PERF: EXIBINDO O CALL GRAPH
# perf record --call-graph dwarf,256 -e probe_insert:* -aR -- /usr/sbin/insert 10 2 5
Couldnt synthesize bpf events.
2 5 10
[ perf record: Woken up 1 times to write data ]
[ perf record: Captured and wrote 0.042 MB perf.data (10 samples) ]
# perf script 2>/dev/null | tee
insert
281 [001] 1100.092070:
probe_insert:call_weak_fn: (4404c4)
4404c4 call_weak_fn+0x0 (/usr/sbin/insert)
insert

281 [001] 1100.092401:
probe_insert:main: (4409cc)
4409cc main+0x0 (/usr/sbin/insert)
b6e2c72f [unknown] (/lib/libc.so.6)

insert

281 [001] 1100.092460:
probe_insert:get_args: (4406c0)
4406c0 get_args+0x0 (/usr/sbin/insert)
4409eb main+0x1f (/usr/sbin/insert)
b6e2c72f [unknown] (/lib/libc.so.6)

insert

281 [001] 1100.092521:
probe_insert:process_data: (4408ac)
4408ac process_data+0x0 (/usr/sbin/insert)
4409ef main+0x23 (/usr/sbin/insert)

...

OUTRAS FERRAMENTAS
Uma ferramenta chamada uprobe do projeto perf-tools é capaz de rastrear aplicações
utilizando o uprobe do kernel.
https://github.com/brendangregg/perf-tools
O SystemTap possui um script chamado para-callgraph.stp capaz de instrumentar um
código do usuário utilizando uprobe.
http://sourceware.org/systemtap/examples/general/para-callgraph.stp
O LTTng é capaz de instrumentar um código rodando em espaço de usuário através da
ferramenta LTTng-UST.
http://lttng.org/docs/#doc-tracing-your-own-user-application
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FERRAMENTAS DE TRACING DE APLICAÇÕES LINUX

LINUX DEBUGGING

DEPURAÇÃO INTERATIVA DE APLICAÇÕES

DEPURAÇÃO INTERATIVA DE APLICAÇÕES
O GDB é a ferramenta padrão de depuração interativa de aplicações no Linux.
https://www.sourceware.org/gdb/
Como no target temos o binário da aplicação em execução e no host o código-fonte e
as ferramentas de desenvolvimento, depurar a aplicação no target envolve uma
arquitetura cliente-servidor.
Desta forma, as ferramentas do toolchain disponíveis no host irão se comunicar e
controlar um servidor do GDB (gdbserver) em execução no target.

DEPURAÇÃO REMOTA COM O GDB

DEPURAÇÃO REMOTA PELA REDE
No target, inicie o servidor do GDB passando a aplicação a ser depurada:
# gdbserver localhost:1234 /usr/sbin/iw

No host, execute o GDB do toolchain de compilação cruzada, passando o binário da
aplicação com símbolos de debugging:
$ arm-linux-gdb output/build/iw-5.9/iw -tui

Se conecte ao target pela rede para iniciar o processo de depuração:
(gdb) target remote 192.168.0.2:1234

DEPURAÇÃO REMOTA PELA REDE (CONT.)

DEPURANDO COM O GDB
Assim que se conectar ao servidor do GDB, coloque breakpoints nos trechos de código
de interesse e execute a aplicação com o comando continue.
(gdb) b main
(gdb) c

A qualquer momento, a execução da aplicação pode ser interrompida com Ctrl-C.
Se acontecer um crash, a aplicação irá automaticamente parar a execução na linha de
código que gerou o problema.
Para encerrar o processo de depuração, desconecte-se do servidor do GDB com o
comando detach (caso a aplicação finalize sua execução, a conexão com o servidor do
GDB será encerrada automaticamente).
(gdb) detach

DEPURANDO COM O GDB (CONT.)

DEPURANDO UMA APLICAÇÃO EM EXECUÇÃO
Também é possível depurar uma aplicação em execução com o parâmetro --attach,
conectando o GDB ao PID do processo.
# ps | grep sshd
189 root
sshd: /usr/sbin/sshd [listener] 0 of 10-100 startups
# gdbserver --attach localhost:1234 189

Depois execute o cliente do GDB no host:
$ arm-linux-gdb output/build/openssh-8.8p1/sshd -tui

Conecte-se ao target para iniciar o processo de depuração:
(gdb) target remote 192.168.0.2:1234

DEPURANDO UMA APLICAÇÃO EM EXECUÇÃO (CONT.)

GDB E BIBLIOTECAS
Para que o GDB possa resolver símbolos de bibliotecas, é necessário indicar o local do
diretório onde estão as bibliotecas (com símbolos de debugging) utilizadas pela
aplicação.
Isso pode ser feito configurando a variável sysroot, passando o caminho do sysroot do
toolchain. Exemplo:
(gdb) set sysroot output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/sysroot/

Caso seja necessário passar um diretório específico de bibliotecas, podemos utilizar a
variável solib-search-path. Exemplo:
(gdb) set solib-search-path output/build/libev-4.24/.libs/

GDB E BIBLIOTECAS (CONT.)

OTIMIZAÇÕES
As otimizações do compilador podem atrapalhar o processo de depuração e execução
do código passo-a-passo.
Se isso acontecer, altere o mecanismo de build da aplicação para que ela seja
compilada sem nenhum tipo de otimização.
No GCC, basta passar o parâmetro -Og.
No Buildroot, talvez seja necessário acessar o código-fonte da aplicação em
output/build/ para alterar o Makefile e adicionar -Og nas variáveis CFLAGS, CPPFLAGS
ou CXXFLAGS.

APLICAÇÕES MULTITHREAD
O GDB também é capaz de depurar aplicações multithread.
Por padrão, uma mensagem sempre será exibida quando uma thread for criada ou
finalizada.
O comando info threads irá exibir as threads em execução de uma aplicação.
O comando thread possibilita alterar a thread corrente do GDB (por padrão, alguns
comandos executados no GDB são direcionados apenas para a thread corrente).
Com o comando thread apply é possível executar um comando em uma thread
específica, grupo de threads, ou mesmo todas as threads de uma aplicação.

GDB EM PROGRAMAS MULTITHREAD
(gdb) r
Starting program: /tmp/main
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/lib/x86_64-linux-gnu/libthread_db.so.1".
[New Thread 0x7ffff77f6700 (LWP 22518)]
[New Thread 0x7ffff6ff5700 (LWP 22519)]
[Thread 0x7ffff77f6700 (LWP 22518) exited]
[Thread 0x7ffff6ff5700 (LWP 22519) exited]

INSPECIONANDO AS THREADS
(gdb) info threads
Id
Target Id
Frame
3
Thread 0x7ffff6ff5700 (LWP 21888) "main" 0x0000000000400829 in doSomeThing (arg=0x0) at main.c
2
Thread 0x7ffff77f6700 (LWP 21880) "main" 0x0000000000400824 in doSomeThing (arg=0x0) at main.c
* 1
Thread 0x7ffff7fc9740 (LWP 21873) "main" main () at main.c:36
(gdb) thread 2
[Switching to thread 2 (Thread 0x7ffff77f6700 (LWP 21880))]
#0 0x0000000000400824 in doSomeThing (arg=0x0) at main.c:23
23
for(i=0; i<(0xFFFFFFFF);i++);
(gdb) bt
#0 0x0000000000400824 in doSomeThing (arg=0x0) at main.c:23
#1 0x00007ffff7bc4182 in start_thread (arg=0x7ffff77f6700) at pthread_create.c:312
#2 0x00007ffff78f147d in clone () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/x86_64/clone.S:111

EXECUTANDO UM COMANDO EM TODAS AS THREADS
(gdb) thread apply all bt
Thread 3 (Thread 0x7ffff6ff5700 (LWP 22965)):
#0 0x00007ffff78b7f3d in nanosleep () at ../sysdeps/unix/syscall-template.S:81
#1 0x00007ffff78b7dd4 in __sleep (seconds=0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/sleep.c:137
#2 0x0000000000400714 in doSomeThing (arg=0x0) at main.c:14
#3 0x00007ffff7bc4182 in start_thread (arg=0x7ffff6ff5700) at pthread_create.c:312
#4 0x00007ffff78f147d in clone () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/x86_64/clone.S:111
Thread 2 (Thread 0x7ffff77f6700 (LWP 22964)):
#0 0x00007ffff78b7f3d in nanosleep () at ../sysdeps/unix/syscall-template.S:81
#1 0x00007ffff78b7dd4 in __sleep (seconds=0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/sleep.c:137
#2 0x0000000000400714 in doSomeThing (arg=0x0) at main.c:14
#3 0x00007ffff7bc4182 in start_thread (arg=0x7ffff77f6700) at pthread_create.c:312
Thread 1 (Thread 0x7ffff7fc9740 (LWP 22963)):
#0 main () at main.c:46

BREAKPOINTS EM THREADS
Ao configurar um breakpoint, por padrão ele será válido para todas as threads.
É possível colocar um breakpoint em uma thread específica, conforme abaixo:
(gdb) b 16 thread 2
(gdb) b 16 thread 2 if x==y

NON-STOP MODE
Por padrão, ao parar a execução em um breakpoint, o GDB irá parar todas as threads
da aplicação.
Para alterar este comportamento, fazendo com que apenas a thread que atingiu o
breakpoint seja parada, é possível usar o comando abaixo:
(gdb) set non-stop on

ALGUMAS DICAS
Ao depurar um programa multithread, leve em consideração que o GDB pode
influenciar os tempos de execução da aplicação, mascarando por exemplo problemas
de race condition.
Ao executar uma linha de código passo-a-passo em uma thread, tenha em mente que
uma outra thread pode ter sido executada neste período. Inclusive, no final da
execução de uma linha de código, você pode retornar em uma outra thread!
Tracing e logs também podem ajudar na depuração de aplicações multithread.
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DEPURAÇÃO DO USO DE MEMÓRIA DE APLICAÇÕES

DEPURANDO USO DE MEMÓRIA
Informações sobre o consumo total de memória do sistema são exportadas pelo
kernel no arquivo /proc/meminfo.
Informações sobre o mapeamento de memória de um processo estão disponíveis em
/proc/<PID>/maps.
Informações sobre o consumo de memória de cada mapeamento de um processo
estão disponíveis em /proc/<PID>/smaps.
Comandos como free, top, procrank e pmap utilizam estes arquivos para exibir
informações sobre o consumo de memória no Linux.

/PROC/MEMINFO
# cat /proc/meminfo
MemTotal:
498852
MemFree:
454104
MemAvailable:
471648
Buffers:
0
Cached:
19816
SwapCached:
0
Active:
8204
Inactive:
12296
Active(anon):
56
Inactive(anon):
720
Active(file):
8148
Inactive(file):
11576
Unevictable:
0
Mlocked:
0
HighTotal:
0
HighFree:
0
LowTotal:
498852
LowFree:
454104
SwapTotal:
0
SwapFree:
0
Dirty:
0
...

kB
kB
kB
kB
kB
kB
kB
kB
kB
kB
kB
kB
kB
kB
kB
kB
kB
kB
kB
kB
kB

/PROC/<PID>/MAPS
# cat /proc/1/maps
00430000-00501000 r-xp
00510000-00512000 r--p
00512000-00513000 rw-p
008ff000-00920000 rw-p
b6e21000-b6f77000 r-xp
b6f77000-b6f87000 ---p
b6f87000-b6f89000 r--p
b6f89000-b6f8a000 rw-p
b6f8a000-b6f94000 rw-p
b6f94000-b6fa1000 r-xp
b6fa1000-b6fb0000 ---p
b6fb0000-b6fb1000 r--p
b6fb1000-b6fb2000 rw-p
b6fb2000-b6fb4000 rw-p
b6fb4000-b6fda000 r-xp
b6fe8000-b6fea000 rw-p
b6fea000-b6feb000 r--p
b6feb000-b6fec000 rw-p
beb6e000-beb8f000 rw-p
bed79000-bed7a000 r-xp
...

00000000
000d0000
000d2000
00000000
00000000
00156000
00156000
00158000
00000000
00000000
0000d000
0000c000
0000d000
00000000
00000000
00000000
00026000
00027000
00000000
00000000

00:0f
00:0f
00:0f
00:00
00:0f
00:0f
00:0f
00:0f
00:00
00:0f
00:0f
00:0f
00:0f
00:00
00:0f
00:00
00:0f
00:0f
00:00
00:00

20714841
20714841
20714841
0
20715030
20715030
20715030
20715030
0
20715039
20715039
20715039
20715039
0
20715023
0
20715023
20715023
0
0

/bin/busybox
/bin/busybox
/bin/busybox
[heap]
/lib/libc.so.6
/lib/libc.so.6
/lib/libc.so.6
/lib/libc.so.6
/lib/libresolv.so.2
/lib/libresolv.so.2
/lib/libresolv.so.2
/lib/libresolv.so.2
/lib/ld-linux-armhf.so.3
/lib/ld-linux-armhf.so.3
/lib/ld-linux-armhf.so.3
[stack]
[sigpage]

/PROC/<PID>/SMAPS
# cat /proc/1/smaps
00430000-00501000 r-xp 00000000 00:0f 20714841
Size:
836 kB
KernelPageSize:
4 kB
MMUPageSize:
4 kB
Rss:
320 kB
Pss:
85 kB
Shared_Clean:
320 kB
Shared_Dirty:
0 kB
Private_Clean:
0 kB
Private_Dirty:
0 kB
Referenced:
320 kB
Anonymous:
0 kB
LazyFree:
0 kB
AnonHugePages:
0 kB
ShmemPmdMapped:
0 kB
FilePmdMapped:
0 kB
Shared_Hugetlb:
0 kB
Private_Hugetlb:
0 kB
Swap:
0 kB
SwapPss:
0 kB
Locked:
0 kB
...

/bin/busybox

FREE
# free
Mem:
Swap:

total
498852
0

used
15528
0

free
454124
0

shared
40

buff/cache
29200

available
471748

TOP
# top
Mem: 44936K used, 453916K free, 40K shrd,
CPU:
0% usr
4% sys
0% nic 95% idle
Load average: 0.00 0.00 0.00 1/50 230
PID PPID USER
STAT
VSZ %VSZ %CPU
230
193 root
R
2904
1%
3%
205
2 root
IW<
0
0%
1%
189
1 root
S
7440
1%
0%
1
0 root
S
2904
1%
0%
193
1 root
S
2904
1%
0%
157
1 root
S
2904
1%
0%
161
1 root
S
2904
1%
0%
21
2 root
IW
0
0%
0%
24
2 root
SW
0
0%
0%
62
2 root
IW
0
0%
0%
9
2 root
SW
0
0%
0%
10
2 root
IW
0
0%
0%
201
2 root
IW<
0
0%
0%
15
2 root
SW
0
0%
0%
72
2 root
IW
0
0%
0%
2
0 root
SW
0
0%
0%
18
2 root
SW
0
0%
0%
...

0K buff, 19852K cached
0% io
0% irq
0% sirq
COMMAND
top
[kworker/u5:0-xp]
sshd: /usr/sbin/sshd [listener] 0 of 1
init
-sh
/sbin/syslogd -n
/sbin/klogd -n
[kworker/1:1-eve]
[kcompactd0]
[kworker/0:3-eve]
[ksoftirqd/0]
[rcu_sched]
[kworker/u5:3-xp]
[ksoftirqd/1]
[kworker/1:2-eve]
[kthreadd]
[kdevtmpfs]

PROCRANK
# procrank
PID
Vss
231
1956K
189
7440K
193
2904K
161
2904K
157
2904K
1
2904K

Rss
1140K
1900K
1992K
1700K
1680K
1624K

Pss
1136K
1112K
749K
492K
469K
447K
-----4407K

Uss
1136K
880K
332K
112K
88K
84K
-----2632K

cmdline
procrank
sshd: /usr/sbin/sshd [listener] 0 of 10-100 startups
-sh
/sbin/klogd
/sbin/syslogd
init
-----TOTAL

RAM: 498852K total, 453676K free, 0K buffers, 21152K cached, 40K shmem, 16676K slab

PMAP
$ sudo pmap 1
1:
/sbin/init splash
0000556fe76d6000
200K
0000556fe7708000
760K
0000556fe77c6000
344K
0000556fe781c000
280K
0000556fe7862000
4K
0000556fe963d000
6560K
00007f7654000000
132K
00007f7654021000 65404K
00007f765c000000
132K
00007f765c021000 65404K
00007f7660e80000
4K
00007f7660e81000
8192K
00007f7661681000
4K
00007f7661682000
8220K
00007f7661e89000
52K
00007f7661e96000
668K
00007f7661f3d000
612K
00007f7661fd6000
4K
00007f7661fd7000
4K
00007f7661fd8000
20K
...

r---r-x-r---r---rw--rw--rw------rw----------rw------rw--r---r-x-r---r---rw--r----

systemd
systemd
systemd
systemd
systemd
[ anon ]
[ anon ]
[ anon ]
[ anon ]
[ anon ]
[ anon ]
[ anon ]
[ anon ]
[ anon ]
libm-2.31.so
libm-2.31.so
libm-2.31.so
libm-2.31.so
libm-2.31.so
libudev.so.1.6.17

VALGRIND
O Valgrind é um framework de instrumentação para a criação de ferramentas de
análise dinâmica de aplicações.
https://valgrind.org/
As ferramentas baseadas neste framework são capazes de identificar diversos
problemas de gerenciamento de memória.
O Valgrind emula diretamente o binário da aplicação em uma CPU sintética, e por este
motivo impacta significamente os tempos de execução da aplicação.

FERRAMENTAS BASEADAS NO VALGRIND
memcheck: detecta problemas de gerenciamento de memória, incluindo vazamento
de memória, acesso inválido à memória e uso de memória não inicializada.
helgrind: identifica problemas de sincronização em aplicações multithread (race
conditions, deadlocks, etc).
cachegrind: faz profiling de uso do cache pelas aplicações.
massif: faz profiling de uso do heap pelas aplicações.

EXEMPLO: MEMCHECK
1 int txData(char *data)
2 {
3
unsigned char *ptr = NULL, *buf = NULL;
4
int size = strlen(data);
5
6
if ((ptr = buf = (unsigned char*)malloc(size + 3)) == NULL)
7
return(-1);
8
9
*ptr++ = STX;
10
strncpy(ptr, data, size);
11
ptr += size;
12
*ptr++ = ETX;
13
14
if (txSerial(buf, size + 3) == -1)
15
return(-2);
16
17
free(buf);
18
19
return 0;
20 }

EXEMPLO: MEMCHECK (CONT.)
$ valgrind --tool=memcheck --leak-check=full ./memleak
==8331== Memcheck, a memory error detector
==8331== Using Valgrind-3.10.1 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==8331== Command: ./memleak
==8331==
==8331== HEAP SUMMARY:
==8331==
in use at exit: 30 bytes in 1 blocks
==8331==
total heap usage: 1 allocs, 0 frees, 30 bytes allocated
==8331==
==8331== 30 bytes in 1 blocks are definitely lost in loss record 1 of 1
==8331==
at 0x4C2AB80: malloc (in /usr/lib/valgrind/vgpreload_memcheck-amd64-linux.so)
==8331==
by 0x4006C9: txData (main.c:18)
==8331==
by 0x4007AE: main (main.c:38)
==8331==
==8331== LEAK SUMMARY:
==8331==
definitely lost: 30 bytes in 1 blocks
==8331==
indirectly lost: 0 bytes in 0 blocks
==8331==
possibly lost: 0 bytes in 0 blocks
==8331==
still reachable: 0 bytes in 0 blocks
==8331==
suppressed: 0 bytes in 0 blocks
==8331==
==8331== For counts of detected and suppressed errors, rerun with: -v
==8331== ERROR SUMMARY: 1 errors from 1 contexts (suppressed: 0 from 0)

EXEMPLO: HELGRIND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

#define NUM_THREADS

2

pthread_t tid[NUM_THREADS];
int counter;
void *task(void *arg)
{
int *c = arg;
(*c)++;
return NULL;
}
int main(void)
{
int i;
for (i = 0; i < NUM_THREADS; i++)
pthread_create(&(tid[i]), NULL, &task, &counter);
sleep(5);
return 0;
}

EXEMPLO: HELGRIND (CONT.)
$ valgrind --tool=helgrind ./test
==25564== Helgrind, a thread error detector
==25564== Copyright (C) 2007-2017, and GNU GPLd, by OpenWorks LLP et al.
==25564== Using Valgrind-3.14.0 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==25564== Command: ./test
...
==25564== Possible data race during read of size 4 at 0x601040 by thread #3
==25564== Locks held: none
==25564==
at 0x40057A: task (test.c:14)
==25564==
by 0x4C360F3: mythread_wrapper (hg_intercepts.c:389)
==25564==
by 0x4E48593: start_thread (in /usr/lib64/libpthread-2.27.so)
==25564==
by 0x5159E6E: clone (in /usr/lib64/libc-2.27.so)
==25564==
==25564== This conflicts with a previous write of size 4 by thread #2
==25564== Locks held: none
==25564==
at 0x400583: task (test.c:14)
==25564==
by 0x4C360F3: mythread_wrapper (hg_intercepts.c:389)
==25564==
by 0x4E48593: start_thread (in /usr/lib64/libpthread-2.27.so)
==25564==
by 0x5159E6E: clone (in /usr/lib64/libc-2.27.so)
==25564== Address 0x601040 is 0 bytes inside data symbol "counter"
...
==25564== For counts of detected and suppressed errors, rerun with: -v
==25564== ERROR SUMMARY: 2 errors from 2 contexts (suppressed: 0 from 0)

DEFICIÊNCIAS DO VALGRIND
O Valgrind é bastante eficiente para identificar problemas no uso de memória em
aplicações Linux.
Porém, pelo fato da aplicação ser emulada, os tempos de execução são
significativamente impactados.
Se isso for um problema, é necessário utilizar outra ferramenta ou mecanismo de
instrumentação que seja menos intrusivo.

MTRACE
A glibc possui um recurso chamado mtrace capaz de rastrear e identificar problemas
de alocação de memória em aplicações Linux.
Este recurso instala callbacks nas rotinas de alocação e desalocação de memória da
biblioteca do sistema, possibilitando identificar problemas de vazamento de memória
e liberação de memória não alocada.
Para utilizar esta funcionalidade, é necessário:
Incluir o arquivo de cabeçalho mcheck.h e chamar a função mtrace() no início da
aplicação.
Definir a variável de ambiente MALLOC_TRACE com o caminho do arquivo que irá
armazenar as informações de alocação de memória.

EXEMPLO: MTRACE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <mcheck.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
int j;
mtrace();
for (j = 0; j < 2; j++)
malloc(1024);
calloc(1024, 10);
return 0;
}

EXEMPLO: MTRACE (CONT.)
$ gcc -g main.c -o main
$ MALLOC_TRACE=/tmp/mtrace.log ./main
$
=
@
@
@

cat /tmp/mtrace.log
Start
./main:[0x4005ad] + 0x1a3b6a0 0x400
./main:[0x4005ad] + 0x1a3bab0 0x400
./main:[0x4005c6] + 0x1a3bec0 0x2800

EXEMPLO: MTRACE (CONT.)
Uma ferramenta chamada mtrace é capaz de identificar as linhas de código-fonte da
aplicação que causaram o vazamento de memória.
$ mtrace ./main /tmp/mtrace.log
Memory not freed:
----------------Address
0x0000000001a3b6a0
0x0000000001a3bab0
0x0000000001a3bec0

Size
0x400
0x400
0x2800

Caller
at main.c:11
at main.c:11
at main.c:16

DEFICIÊNCIAS DO MTRACE
O mtrace é bastante eficiente para identificar problemas de alocação de memória em
aplicações Linux.
Porém, este recurso só está disponível na glibc.
Caso o sistema esteja utilizando outra biblioteca C como a uclibc-ng ou a musl, será
necessário utilizar outro mecanismo de instrumentação.
Nesta situação, as ferramentas memwatch e dmalloc podem ajudar.

MEMWATCH
Memwatch é uma biblioteca escrita em ANSI C capaz de detectar vazamentos de
memória em aplicações Linux.
http://www.linkdata.se/sourcecode/memwatch/
Para utilizar esta ferramenta, é necessário:
Incluir o memwatch.h no código-fonte que deseja-se monitorar o uso de memória.
Compilar e linkar a aplicação com o memwatch.c.
Habilitar a checagem de memória, compilando a aplicação com os defines
MEMWATCH e MEMWATCH_STDIO.

EXEMPLO: MEMWATCH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <memwatch.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
int j;
for (j = 0; j < 2; j++)
malloc(1024);
calloc(1024, 10);
return 0;
}

EXEMPLO: MEMWATCH (CONT.)
$ gcc main.c memwatch.c -I. -DMEMWATCH -DMEMWATCH_STDIO -o main
$ ./main
MEMWATCH detected 3 anomalies
$ cat memwatch.log
[...]
unfreed: <3> main.c(12), 10240 bytes at 0x164ec50
unfreed: <2> main.c(10), 1024 bytes at 0x164dbe0
unfreed: <1> main.c(10), 1024 bytes at 0x164d790
Memory usage statistics (global):
N)umber of allocations made: 3
L)argest memory usage
: 12288
T)otal of all alloc() calls: 12288
U)nfreed bytes totals
: 12288

{00 00 00 ........}
{FE FE FE ........}
{FE FE FE ........}

DMALLOC
Dmalloc é uma biblioteca que substitui as chamadas de alocação de memória do
sistema (malloc, free, calloc, realloc, etc) provendo algumas funcionalidades de
depuração de memória configuráveis em tempo de execução.
https://dmalloc.com/
É capaz de identificar problemas como vazamento de memória e acesso inválido à
memória, além de gerar logs e estatísticas de uso da memória.
Dezenas de opções de configuração estão disponíveis através da variável de ambiente
DMALLOC_OPTIONS.

EXEMPLO: DMALLOC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

#include <stdio.h>
#include <dmalloc.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
int j;
for (j = 0; j < 2; j++)
malloc(1024);
calloc(1024, 10);
return 0;
}

EXEMPLO: DMALLOC (CONT.)
$ gcc main.c -DDMALLOC -o main -ldmalloc
$ export DMALLOC_OPTIONS=log-non-free,log=/tmp/dmalloc.log
$ ./main
$ cat /tmp/dmalloc.log
1544434857: 3: Dmalloc version '5.5.2' from 'http://dmalloc.com/'
1544434857: 3: flags = 0x2, logfile '/tmp/dmalloc.log'
1544434857: 3: interval = 0, addr = 0, seen # = 0, limit = 0
1544434857: 3: starting time = 1544434857
1544434857: 3: process pid = 25105
1544434857: 3: Dumping Not-Freed Pointers Changed Since Start:
1544434857: 3: not freed: '0x7f31d233a000|s1' (10240 bytes) from 'main.c:11'
1544434857: 3: not freed: '0x7f31d233f800|s1' (1024 bytes) from 'main.c:9'
1544434857: 3: not freed: '0x7f31d233fc00|s1' (1024 bytes) from 'main.c:9'
1544434857: 3: total-size count source
1544434857: 3:
10240
1 main.c:11
1544434857: 3:
2048
2 main.c:9
1544434857: 3:
12288
3 Total of 2
1544434857: 3: ending time = 1544434857, elapsed since start = 0:00:00

LABORATÓRIO 10

VAZAMENTO DE MEMÓRIA EM APLICAÇÕES

LINUX DEBUGGING

ANÁLISE DE PERFORMANCE DE SISTEMAS LINUX

ANÁLISE DE PERFORMANCE
Problemas de performance estão normalmente relacionados a um consumo excessivo
de recursos do sistema (CPU, memória, I/O, etc).
Profiling ou análise de performance em sistemas Linux envolve o uso de diversas
técnicas e ferramentas de instrumentação para identificar e corrigir problemas de
performance.
No Linux, profiling pode ser feito de duas formas:
Através da análise de informações exportadas pelo kernel no /proc e no /sys.
Utilizando ferramentas de instrumentação.

ANÁLISE DE PERFORMANCE (CONT.)
Algumas ferramentas são capazes de dar uma visão geral da performance do sistema.
Estas ferramentas podem direcionar a análise, indicando em qual camada está o
problema (espaço de kernel ou espaço de usuário), muitas vezes identificando a
aplicação responsável pelo problema.
Identificando a aplicação responsável pela queda de performance, podemos utilizar
um outro conjunto de técnicas e ferramentas capazes de analisar individualmente a
performance da aplicação para identificar a causa do problema.

PROFILING DE CPU
O comando uptime dá uma visão geral da carga de uso da CPU no tempo.
O comando cpuload também exibe a carga de uso da CPU no tempo, porém dividido
por contexto de execução.
O comando top exibe estatísticas de consumo de recursos do sistema e uma lista de
processos em execução ordenada por consumo de recursos.
O comando schedtop é capaz de exibir informações estatísticas de escalonamento dos
processos do sistema.
O comando time é capaz de medir e exibir os tempos de execução de um processo.

UPTIME
# uptime
03:46:31 up

3:46,

load average: 0.44, 0.09, 0.03

CPULOAD
# cpuload
Time
CPU

total

nice

user

system

irq

softirq iowait

steal

guest

0

CPU

0.3

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1

CPU

50.5

0.0

5.6

44.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

CPU

50.3

0.0

5.5

44.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3

CPU

50.3

0.0

1.5

48.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4

CPU

49.7

0.0

4.6

44.2

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

5

CPU

43.0

0.0

2.2

36.0

0.0

4.8

0.0

0.0

0.0

6

CPU

50.0

0.0

3.0

46.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

TOP
# top
Mem: 78800K used, 420052K free, 40K shrd,
CPU:
3% usr 46% sys
0% nic 49% idle
Load average: 0.60 0.26 0.10 2/57 273
PID PPID USER
STAT
VSZ %VSZ %CPU
205
2 root
IW<
0
0%
1%
271
193 root
R
2904
1%
0%
10
2 root
IW
0
0%
0%
15
2 root
SW
0
0%
0%
264
193 root
S
2904
1%
0%
189
1 root
S
7440
1%
0%
1
0 root
S
2904
1%
0%
273
264 root
R
2904
1%
0%
193
1 root
S
2904
1%
0%
157
1 root
S
2904
1%
0%
161
1 root
S
2904
1%
0%
21
2 root
IW
0
0%
0%
236
2 root
IW<
0
0%
0%
24
2 root
SW
0
0%
0%
62
2 root
IW
0
0%
0%
9
2 root
SW
0
0%
0%
...

0K buff, 25532K cached
0% io
0% irq
0% sirq
COMMAND
[kworker/u5:0-xp]
top
[rcu_sched]
[ksoftirqd/1]
-sh
sshd: /usr/sbin/sshd [listener] 0 of 1
init
ls -R /
-sh
/sbin/syslogd -n
/sbin/klogd -n
[kworker/1:1-eve]
[kworker/u5:2-xp]
[kcompactd0]
[kworker/0:3-mm_]
[ksoftirqd/0]

SCHEDTOP
# schedtop
Processes: 122, Threads 627
TID
-------- SINCE LAST -------PID
EXEC_TIME
DELAY_TIME SCHED
1
0.000000000 0.000000000
0
2
0.000000000 0.000000000
0
3
0.002442335 0.001807331
56
4
0.000000000 0.000000000
0
5
0.000000000 0.000000000
0
6
0.000000000 0.000000000
0
7
0.000000000 0.000000000
0
8
0.005357658 0.002274999
143
9
0.000000000 0.000000000
0
10
0.000000000 0.000000000
0

------------- TOTAL ------------EXEC_TIME
DELAY_TIME SCHED NAME
3.424685304
0.047285355
1347 /init
0.008489334
0.000428334
159 kthreadd
0.077789338
0.076291668
904 ksoftirqd/0
0.000300666
0.000301000
12 kworker/0:0
0.000109667
0.000169333
5 kworker/0:0H
0.428461342
0.027058328
1308 kworker/u8:0
0.002550332
0.000022666
87 migration/0
0.178825350
0.077602651
4783 rcu_preempt
0.000015999
0.000017000
2 rcu_bh
0.000228335
0.000096999
8 rcu_sched

TIME
# time dd if=/dev/urandom of=/tmp/rand.bin bs=1M count=100
100+0 records in
100+0 records out
real
0m 7.41s
user
0m 0.00s
sys
0m 7.37s

PROFILING DE MEMÓRIA
O comando free é capaz de exibir de forma geral o consumo de memória do sistema.
O comando procrank exibe uma lista de processos ordenados por consumo de
memória.
A ferramenta pmap exibe o consumo de memória de cada mapeamento de um
determinado processo do sistema.

FREE
# free
Mem:
Swap:

total
498852
0

used
15528
0

free
454124
0

shared
40

buff/cache
29200

available
471748

PROCRANK
# procrank
PID
Vss
231
1956K
189
7440K
193
2904K
161
2904K
157
2904K
1
2904K

Rss
1140K
1900K
1992K
1700K
1680K
1624K

Pss
1136K
1112K
749K
492K
469K
447K
-----4407K

Uss
1136K
880K
332K
112K
88K
84K
-----2632K

cmdline
procrank
sshd: /usr/sbin/sshd [listener] 0 of 10-100 startups
-sh
/sbin/klogd
/sbin/syslogd
init
-----TOTAL

RAM: 498852K total, 453676K free, 0K buffers, 21152K cached, 40K shmem, 16676K slab

PMAP
$ sudo pmap 1
1:
/sbin/init splash
0000556fe76d6000
200K
0000556fe7708000
760K
0000556fe77c6000
344K
0000556fe781c000
280K
0000556fe7862000
4K
0000556fe963d000
6560K
00007f7654000000
132K
00007f7654021000 65404K
00007f765c000000
132K
00007f765c021000 65404K
00007f7660e80000
4K
00007f7660e81000
8192K
00007f7661681000
4K
00007f7661682000
8220K
00007f7661e89000
52K
00007f7661e96000
668K
00007f7661f3d000
612K
00007f7661fd6000
4K
00007f7661fd7000
4K
00007f7661fd8000
20K
...

r---r-x-r---r---rw--rw--rw------rw----------rw------rw--r---r-x-r---r---rw--r----

systemd
systemd
systemd
systemd
systemd
[ anon ]
[ anon ]
[ anon ]
[ anon ]
[ anon ]
[ anon ]
[ anon ]
[ anon ]
[ anon ]
libm-2.31.so
libm-2.31.so
libm-2.31.so
libm-2.31.so
libm-2.31.so
libudev.so.1.6.17

PERF
Perf é uma das principais ferramentas de profiling em sistemas Linux, com suporte no
kernel desde a versão 2.6.31.
Utiliza contadores de performance do hardware, além de diversos recursos de
instrumentação do kernel, para realizar profiling tanto em espaço de kernel quanto
em espaço de usuário.
Através do comando perf é possível interfacear com o kernel para coletar e exibir
informações sobre a performance de uma aplicação ou do sistema como um todo.

PERF HELP
# perf -h
usage: perf [--version] [--help] [OPTIONS] COMMAND [ARGS]
The most commonly
annotate
archive
bench
buildid-cache
buildid-list
c2c
config
daemon
data
diff
evlist
ftrace
inject
iostat
kallsyms
kmem
kvm
list
lock

used perf commands are:
Read perf.data (created by perf record) and display annotated code
Create archive with object files with build-ids found in perf.data file
General framework for benchmark suites
Manage build-id cache.
List the buildids in a perf.data file
Shared Data C2C/HITM Analyzer.
Get and set variables in a configuration file.
Run record sessions on background
Data file related processing
Read perf.data files and display the differential profile
List the event names in a perf.data file
simple wrapper for kernels ftrace functionality
Filter to augment the events stream with additional information
Show I/O performance metrics
Searches running kernel for symbols
Tool to trace/measure kernel memory properties
Tool to trace/measure kvm guest os
List all symbolic event types
Analyze lock events

SUBCOMANDOS DO PERF
list: lista os eventos de performance disponíveis.
stat: mede por um tempo predeterminado a performance de uma aplicação ou do
sistema como um todo.
record: mesmo que stat, porém salva as informações de performance em um arquivo.
report: exibe as informações salvas pelo record.
top: faz as medições e exibe em tempo-real a performance do sistema.

PERF LIST
# perf list
List of pre-defined events (to be used in -e):
branch-instructions OR branches
branch-misses
cache-misses
cache-references
cpu-cycles OR cycles
instructions
stalled-cycles-backend OR idle-cycles-backend
stalled-cycles-frontend OR idle-cycles-frontend
alignment-faults
bpf-output
cgroup-switches
context-switches OR cs
cpu-clock
cpu-migrations OR migrations
dummy
emulation-faults
...

[Hardware
[Hardware
[Hardware
[Hardware
[Hardware
[Hardware
[Hardware
[Hardware

event]
event]
event]
event]
event]
event]
event]
event]

[Software
[Software
[Software
[Software
[Software
[Software
[Software
[Software

event]
event]
event]
event]
event]
event]
event]
event]

PERF STAT
# perf stat --all-cpus sleep 10
Performance counter stats for 'system wide':

<not
<not
<not
<not

20064.40 msec cpu-clock
5619
context-switches
12
cpu-migrations
242
page-faults
supported>
cycles
supported>
instructions
supported>
branches
supported>
branch-misses

10.031684001 seconds time elapsed

#
#
#
#

2.000
280.048
0.598
12.061

CPUs utilized
/sec
/sec
/sec

PERF STAT (CONT.)
# perf stat dd if=/dev/zero of=/dev/null count=1024000
1024000+0 records in
1024000+0 records out
Performance counter stats for 'dd if=/dev/zero of=/dev/null count=1024000':

<not
<not
<not
<not

2786.43 msec task-clock
77
context-switches
0
cpu-migrations
49
page-faults
counted>
cycles
counted>
instructions
counted>
branches
counted>
branch-misses

2.802062334 seconds time elapsed
0.917199000 seconds user
1.874277000 seconds sys

#
#
#
#

0.994
27.634
0.000
17.585

CPUs utilized
/sec
/sec
/sec
(0.00%)
(0.00%)
(0.00%)
(0.00%)

PERF STAT (CONT.)
# perf stat -e context-switches dd if=/dev/zero of=/dev/null count=1024000
1024000+0 records in
1024000+0 records out
Performance counter stats for 'dd if=/dev/zero of=/dev/null count=1024000':
97

context-switches

2.813292000 seconds time elapsed
0.908714000 seconds user
1.887329000 seconds sys

PERF STAT (CONT.)
# ps | grep sshd
189 root
sshd: /usr/sbin/sshd [listener] 0 of 10-100 startups
# perf stat -p 189 sleep 30
Performance counter stats for process id '189':
858.55 msec task-clock
854
context-switches
13
cpu-migrations
933
page-faults
662064451
cycles
0
instructions
0
branches
0
branch-misses
30.022061336 seconds time elapsed

#
#
#
#
#
#
#
#

0.029
994.696
15.142
1.087
0.771
0.00
0.000
0.00%

CPUs utilized
/sec
/sec
K/sec
GHz
insn per cycle
/sec
of all branches

(93.31%)
(93.31%)
(93.31%)
(93.31%)

PERF RECORD/REPORT
# perf record -a sleep 5
[ perf record: Woken up 9 times to write data ]
[ perf record: Captured and wrote 2.176 MB perf.data (40395 samples) ]
# ls perf.data
perf.data
# perf report
Samples: 40K of event 'cpu-clock:ppp', Event count (approx.): 10124250000
Overhead Command
Shared Object
Symbol
48.79% swapper
[kernel.kallsyms]
[k] arch_cpu_idle
13.44% ls
[kernel.kallsyms]
[k] lock_acquire
5.90% ls
[kernel.kallsyms]
[k] lock_is_held_type
3.75% ls
[kernel.kallsyms]
[k] lock_release
2.05% ls
[kernel.kallsyms]
[k] rcu_read_lock_sched_held
1.80% ls
[kernel.kallsyms]
[k] rcu_lockdep_current_cpu_onli
1.39% ls
[kernel.kallsyms]
[k] rcu_is_watching
1.16% ls
[kernel.kallsyms]
[k] generic_fillattr
1.10% ls
[kernel.kallsyms]
[k] step_into
1.02% ls
[kernel.kallsyms]
[k] debug_lockdep_rcu_enabled
0.93% ls
[kernel.kallsyms]
[k] set_root
0.66% ls
[kernel.kallsyms]
[k] __d_lookup
...

PERF TOP
# perf top
Samples: 49K of event 'cpu-clock:ppp', 0 Hz, Event count (approx.): 9515618158 l
Overhead Shared Object
Symbol
19.72% [kernel]
[k] lock_acquire
9.62% [kernel]
[k] lock_is_held_type
5.77% [kernel]
[k] lock_release
3.00% [kernel]
[k] rcu_read_lock_sched_held
2.66% [kernel]
[k] rcu_lockdep_current_cpu_online
2.25% [kernel]
[k] rcu_is_watching
1.80% [kernel]
[k] generic_fillattr
1.72% [kernel]
[k] step_into
1.56% [kernel]
[k] debug_lockdep_rcu_enabled
1.50% [kernel]
[k] set_root
1.40% [kernel]
[k] finish_task_switch
1.20% [kernel]
[k] _raw_spin_unlock_irqrestore
0.96% [kernel]
[k] do_raw_spin_unlock
0.86% [kernel]
[k] __d_lookup
0.74% [kernel]
[k] dput
0.72% [kernel]
[k] strncpy_from_user
0.66% [kernel]
[k] link_path_walk.part.0
0.64% [kernel]
[k] do_raw_spin_lock
0.62% [kernel]
[k] call_rcu
...

OPROFILE
Oprofile é outra ferramenta de profiling bastante utilizada em sistemas Linux.
É composta por um módulo do kernel, um daemon e diversas ferramentas de espaço
de usuário (opcontrol, opreport, opgprof).
Mais informações sobre a ferramenta no site do projeto.
https://oprofile.sourceforge.io/news/

STRACE E LTRACE
O comando strace é capaz de monitorar as chamadas de sistema de uma aplicação e
exibir contadores de chamadas de função e tempos de execução.
https://strace.io/
O comando ltrace é capaz de monitorar as chamadas de biblioteca de uma aplicação
e exibir contadores de chamadas de função e tempos de execução.
https://ltrace.org/

STRACE
$ strace -c ps
...
% time
seconds usecs/call
calls
errors syscall
------ ----------- ----------- --------- --------- ---------------30.44
0.020687
162
127
16 openat
19.89
0.013513
112
120
read
15.08
0.010250
90
113
close
13.10
0.008900
115
77
15 statx
12.23
0.008313
153
54
write
3.78
0.002569
2569
1
execve
1.50
0.001021
510
2
getdents64
1.48
0.001009
144
7
mmap2
0.62
0.000424
212
2
2 connect
0.60
0.000410
68
6
mprotect
0.34
0.000231
115
2
socket
0.17
0.000114
38
3
ioctl
0.15
0.000102
102
1
1 access
0.14
0.000093
93
1
set_tls
0.13
0.000088
88
1
set_tid_address
0.13
0.000086
86
1
set_robust_list
...
------ ----------- ----------- --------- --------- ---------------100.00
0.067950
129
525
34 total

LTRACE
# ltrace -cS rm -Rf /tmp/teste
% time
seconds usecs/call
calls
function
------ ----------- ----------- --------- -------------------40.05
0.044967
44967
1 __libc_start_main
8.84
0.009920
9920
1 brk
7.22
0.008105
450
18 SYS_322
5.04
0.005653
314
18 SYS_397
4.87
0.005466
1822
3 getopt_long
4.32
0.004848
4848
1 exit
4.06
0.004562
1520
3 strcmp
3.44
0.003859
1929
2 mallopt
2.89
0.003248
1624
2 strrchr
2.23
0.002504
2504
1 lstat64
2.11
0.002364
337
7 mmap2
1.96
0.002203
2203
1 getuid
1.72
0.001935
322
6 mprotect
1.67
0.001880
1880
1 strlen
1.58
0.001771
1771
1 __errno_location
1.43
0.001611
1611
1 memset
1.31
0.001467
1467
1 __cxa_finalize
...
------ ----------- ----------- --------- -------------------100.00
0.112272
81 total

GPROF
Gprof é uma ferramenta de profiling de aplicações do projeto GNU.
https://sourceware.org/binutils/docs/gprof/
Para utilizá-la, basta compilar e linkar a aplicação com a flag -pg.
Ao executar a aplicação, será gerado um arquivo chamado gmon.out, que depois pode
ser interpretado pela ferramenta gprof.

EXEMPLO: GPROF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

void f2()
{
unsigned long int i = 10000;
while(i--);
}
void f1()
{
unsigned long int i;
for (i = 0; i < 1000000; i++)
f2();
}
int main(int argc, const char *argv[])
{
printf("Starting...\n");
f1();
printf("Finishing...\n");
return 0;
}

EXEMPLO: GPROF (CONT.)
$ gcc main.c -O0 -pg -o main
$ ./main
Starting...
Finishing...
$ ls gmon.out
gmon.out

EXEMPLO GPROF (CONT.)
$ gprof main gmon.out
Flat profile:
Each sample counts as 0.01 seconds.
%
cumulative
self
time
seconds
seconds
calls
101.20
18.80
18.80 1000000
0.00
18.80
0.00
1
%
time

self
s/call
0.00
0.00

total
s/call
0.00
18.80

name
f2
f1

the percentage of the total running time of the
program used by this function.

cumulative a running sum of the number of seconds accounted
seconds
for by this function and those listed above it.
...

EXEMPLO: GPROF (CONT.)
$ gprof main gmon.out
...
Call graph (explanation follows)
granularity: each sample hit covers 2 byte(s) for 0.06% of 18.02 seconds
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ANÁLISE DE PROBLEMAS DE PERFORMANCE

LINUX DEBUGGING

CONSIDERAÇÕES FINAIS

LIVROS
Linux Kernel Development - Robert Love
https://www.amazon.com/dp/B003V4ATI0/
The Linux programming interface - Michael Kerrisk
https://man7.org/tlpi/
Art of Debugging - Norman Matloff e Peter Jay Salzman
https://www.amazon.com/dp/B002N3M6U4/

LIVROS
Debugging - David J. Agans
https://www.amazon.com/dp/B00PDDKQV2
The Developer’s Guide to Debugging - Grötker, Holtmann, Keding, Wloka
https://www.amazon.com/dp/1470185520/
Effective Debugging - Diomidis Spinellis
https://www.spinellis.gr/debugging/

LINUX DEBUGGING

OBRIGADO!

