
Kαλώς ήρθατε σε ένα ακόμη μέρος αυτής της εισαγω-
γής στον προγραμματισμό πυρήνων λειτουργικών συ-
στημάτων. Στο προηγούμενο τεύχος ξεκινήσαμε να πε-

ριγράφουμε την υλοποίηση ενός από τα βασικότερα τμήματα
του kernel, τα processes και το multitasking. Λόγω περιορι-
σμένου χώρου δεν ήταν δυνατό να καλύψουμε αυτό το μεγά-
λο θέμα σε ένα μόνο άρθρο. Αναφερθήκαμε στο μηχανισμό
προστασίας του επεξεργαστή και τον τρόπο με τον οποίο αλ-
λάζουμε από user mode (privilege level 3) σε kernel mode
(privilege level 0) και πάλι πίσω, χρησιμοποιώντας interrupts.
Είδαμε τον τρόπο με τον οποίο ο πυρήνας αλλάζει το process
που εκτελείται ανά πάσα στιγμή (context switch), σώζοντας
και επαναφέροντας το state του επεξεργαστή και αλλάζοντας
stack, και υλοποιήσαμε έναν πολύ απλό round–robin
scheduler. Κατόπιν ξεκινήσαμε την πρώτη διεργασία του συ-
στήματος χειροκίνητα και υλοποιήσαμε μερικά system calls,
με πιο σημαντικό ίσως το fork που είναι και η μοναδική μέθο-
δος δημιουργίας νέων διεργασιών.

Σε αυτό το τεύχος θα ολοκληρώσουμε την υλοποίηση της
fork και θα εξηγήσουμε το μηχανισμό με τον οποίο ένα
process μπορεί να περιμένει για κάτι σε kernel space, παρα-
χωρώντας χρόνο σε άλλα processes. 

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν: Κατεβάστε το συνοδευτικό κώδικα
από τη διεύθυνση που βρίσκεται στην κορυφή του άρθρου (ή
στο συνοδευτικό DVD) και εάν για κάποιο λόγο χάσατε το
προηγούμενο άρθρο, κατεβάστε το από το ίδιο site και διαβά-
στε το προτού συνεχίσετε την ανάγνωση του παρόντος άρ-
θρου, γιατί θα συνεχίσουμε ακριβώς από εκεί όπου σταματή-
σαμε.

Wait και Wakeup
Αναφέραμε στο προηγούμενο μέρος ότι χρησιμοποιήσαμε

διαφορετικό kernel stack για κάθε process και εξηγήσαμε τη
διαδικασία με την οποία αλλάζουμε kernel stacks όταν θέλου-
με να συνεχιστεί η εκτέλεση σε άλλο process, αλλά δεν επε-
κταθήκαμε ιδιαίτερα στο τι μας προσφέρει αυτή η επιλογή. Το
πλεονέκτημα αυτής της οργάνωσης είναι η ευκολία με την
οποία μπορούμε να διακόψουμε την εκτέλεση κάποιου
system call που εκτελείται εκ μέρους μίας διεργασίας σε
kernel space και να συνεχίσουμε αργότερα, όταν έχουν εκ-
πληρωθεί κάποιες προϋποθέσεις.

Το παράδειγμα που αναφέραμε επιγραμματικά προηγου-
μένως είναι: Όταν ένα process καλέσει το read system call,
μας δίνει ένα buffer και μας λέει να το γεμίσουμε με δεδομέ-

να από το δίσκο. Η ανάγνωση από το δίσκο παίρνει κάποιο
χρόνο, κατά τον οποίο μπορούμε να κάνουμε πιο χρήσιμα
πράγματα από το να περιμένουμε σε kernel mode να τελειώ-
σει. Μπορούμε να δώσουμε εντολή στο δίσκο και στον DMA
controller να γίνει η ανάγνωση και να μπλοκάρουμε το
process σε αυτό το σημείο μέχρι να ειδοποιηθούμε ότι τελεί-
ωσε η διαδικασία, ενώ εν τω μεταξύ κάνουμε context switch
σε κάποιο άλλο process και επιστρέφουμε σε user space.
Όταν δεχτούμε interrupt από τον ATA controller ότι τελείωσε η
ανάγνωση και τα δεδομένα που ζητήσαμε είναι στον buffer,
κάνουμε ξανά το process runnable και όταν έρθει η σειρά του,
μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε από το σημείο όπου είχαμε
σταματήσει την εκτέλεση μέσα στο read system call, το οποίο
θα επιστρέψει σε user space με τα δεδομένα έτοιμα στον
buffer.

Όταν θέλουμε να περιμένει το παρόν process για κάτι, κα-
λούμε τη συνάρτηση wait (sched.c), η οποία λαμβάνει ως πα-
ράμετρο τη διεύθυνση αυτού για το οποίο θέλουμε να περιμέ-
νει. Π.χ., στο παραπάνω παράδειγμα θα κάναμε wait με τη δι-
εύθυνση του buffer που θέλουμε να περιμένουμε να γεμίσει

με δεδομένα από το δίσκο. Η wait κατ’ αρχάς αφαιρεί το πα-
ρόν process από την ουρά του scheduler και το μαρκάρει ως
STATE_BLOCKED. Κατόπιν σημειώνει τη διεύθυνση του wait
στο process structure (wait_addr), για να ξέρουμε για τι περι-
μένει αυτό το process, και το τοποθετεί στο hash table με τα
μπλοκαρισμένα processes (wait_htable) με βάση πάλι το wait
address. Τέλος, καλεί τη schedule για να περάσει η εκτέλεση
σε κάποιο άλλο process.

Υπενθύμιση: Επειδή έχουμε ξεχωριστό kernel stack που
σώζεται και επαναφέρεται στο context switch, όταν έρθει η
ώρα να συνεχιστεί η εκτέλεση του process, απλώς θα γίνει
επιστροφή από την κλήση της schedule και κατόπιν από τη
wait. Έτσι, από τη σκοπιά του κώδικα που κάλεσε τη wait, εί-
ναι σαν να κλήθηκε η wait και απλώς να περιμέναμε να ολο-
κληρωθεί η εκτέλεσή της, οπότε και επέστρεψε!

Όταν, λοιπόν, συμβεί κάποιο γεγονός για το οποίο πιθανόν
να περιμένουν processes (π.χ., ολοκληρώθηκε το disk
transfer του παραδείγματος), καλούμε τη συνάρτηση wakeup
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Σε αυτό το τεύχος τελειώνουμε με το θέμα των
διεργασιών, ολοκληρώνοντας το fork system call
και υλοποιώντας την κλωνοποίηση του address
space με copy–on–write. Επιπλέον, επεξηγούμε το
μηχανισμό που επιτρέπει σε processes να
μπλοκάρουν σε kernel space περιμένοντας κάποιο
event και την υλοποίηση των timer events και του
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switch σε κάποιο άλλο process.

ΚΩΔΙΚΑΣ 
ΣΤΟ DVD

LINUX LABS KERNEL 84-87_PRODUCTIVITY  27/10/2011  12:28 ΜΜ  Page 84



Linux Inside 85

(sched.c) με παράμετρο τη διεύθυνση του event (π.χ., I/O
buffer address). Η wakeup με τη σειρά της ψάχνει στο hash
table με τα blocked processes και όσα processes βρει να πε-
ριμένουν γι’ αυτή τη διεύθυνση, τα μαρκάρει STATE_RUN -
NABLE και τα βάζει ξανά στην ουρά του scheduler, έτοιμα να
συνεχίσουν από εκεί όπου σταμάτησαν, όταν τους δοθεί η
σκυτάλη.

Sleep system call
Μία πολύ απλή χρήση των παραπάνω είναι στην υλοποίηση

του sleep system call που χρησιμοποιήσαμε ήδη στο test user
process (test_proc.S). Το ζητούμενο είναι να παγώσει η εκτέ-
λεση του process για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που
ορίζουμε σε δευτερόλεπτα. 

Στον κώδικα του πυρήνα η εκτέλεση από το sleep entry
point καταλήγει στη συνάρτηση sleep (timer.c), η οποία δέχε-
ται χρόνο σε milliseconds, τον μετατρέπει σε timer ticks (βλ.
άρθρο 4), προσθέτει ένα νέο timer_ event στη λίστα evlist και
καλεί τη wait που περιγράψαμε παραπάνω με τη διεύθυνση
του timer_event ως παράμετρο.

Οπότε, πολύ απλά, στον timer_handler (timer.c) που εκτε-
λείται σε κάθε timer interrupt, προσθέτουμε κώδικα που ελέγ-
χει αν πέρασε η ώρα που ήθελε να περιμένει κάθε timer_
event στη λίστα και αν ναι, καλεί τη wakeup με τη διεύθυνση
αυτού του timer_event και το αφαιρεί από τη λίστα.

Η μόνη επιπλοκή είναι ότι ο timer_handler καλείται γύρω
στις 250 φορές το δευτερόλεπτο και είναι τρομερά σημαντικό
να τελειώνει την εκτέλεσή του πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό ση-
μαίνει ότι είναι τρομερά κακή ιδέα να διασχίζουμε όλη τη λί-
στα με τα timer events κάθε φορά, για να δούμε αν ήρθε η

ώρα να ενεργοποιηθεί κάποιο από αυτά. Αυτό που θα κάνου-
με, λοιπόν, αντί να κρατάμε σε κάθε event την ώρα που θα
ενεργοποιηθεί, θα κρατάμε τη διαφορά σε ticks από το προη-
γούμενο event. 

Π.χ., αν υπάρχει ένα event στη λίστα που περιμένει 100
ticks και εμείς θέλουμε να προσθέσουμε ένα event που θα
περιμένει 120 ticks, το τοποθετούμε στη λίστα αμέσως μετά
το υπάρχον και του θέτουμε dt 20 ticks. 

Έτσι, στο timer interrupt αρκεί να μειώνουμε κάθε φορά το
dt του πρώτου event κατά ένα και μόνο όταν φτάσει στο 0 και
το αφαιρέσουμε, είναι απαραίτητο να ελέγξουμε το επόμενο.
if(evlist) {

evlist->dt—;

/* for all timers that have to go off */
while(evlist && evlist->dt <= 0) {

struct timer_event *ev = evlist;
evlist = evlist->next;
/* wake up all processes waiting on this address 

*/
wakeup(ev);
free(ev);

}
}

Fork system call
Το fork system call, όπως το αφήσαμε στο προηγούμενο

άρθρο, δεν είναι πλήρες.  Δημιουργεί μία νέα διεργασία με
ίδιο context όπως η παρούσα και επιστρέφει 0 στο child
process και το pid του child στον parent, αλλά δεν δημιουργεί
για το child process αντίγραφο της μνήμης του parent, όπως
θα έπρεπε. Αντίθετα, οι δύο διεργασίες μοιράζονται το ίδιο
address space, καθότι η clone_vm (vm.c), όπως την υλοποιή-
σαμε, απλώς δίνει στο καινούργιο process αντίγραφο των
page tables του parent, επομένως το ίδιο ακριβώς mapping
από virtual σε physical pages.

Ακριβέστερα, αντίγραφο των page tables κάναμε μόνο για
το user κομμάτι του address space (τα πρώτα 3GB), μια και
θέλουμε να μοιράζονται όλα τα processes το ίδιο kernel
mapping στην κορυφή της μνήμης. Για να το πετύχουμε αυτό,
κάναμε τα τελευταία πεδία του page directory σε όλα τα
processes να δείχνουν στα ίδια page tables, έτσι ώστε αν αλ-
λάξει κάποιο kernel mapping όσο εκτελείται ένα process, να
ισχύει η αλλαγή αυτόματα και για όλα τα υπόλοιπα.

Η προφανής λύση για τη σωστή υλοποίηση της clone_vm
θα ήταν να διασχίσουμε τα page tables και για κάθε virtual
page στο user τμήμα του address space να κάνουμε map ένα
καινούργιο physical page, στο οποίο θα έχουμε αντιγράψει
τα περιεχόμενα του αρχικού page. Η μέθοδος αυτή, αν και
απολύτως σωστή, είναι ασκόπως χρονοβόρα, μια και τα πε-
ρισσότερα UNIX προγράμματα που κάνουν fork, δεν χρησιμο-

Linux Labs – Kernel 

Σχήμα 1: User μνήμη και vm_page structures έπειτα από fork
και λειτουργία copy–on–write όταν γίνει απόπειρα εγγραφής σε
κάποιο page (κόκκινο).

Η μόνη επιπλοκή είναι ότι ο timer_handler
καλείται γύρω στις 250 φορές το δευτερόλεπτο
και είναι τρομερά σημαντικό να τελειώνει την
εκτέλεσή του πάρα πολύ γρήγορα. 
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ποιούν το αντίγραφο της μνήμης που πήραν, αλλά το ανταλ-
λάσσουν αμέσως με το image ενός προγράμματος από το δί-
σκο μέσω του exec system call. Αλλά ακόμη και τα προγράμ-
ματα που δεν κάνουν exec μετά από το fork, σπανίως θα χρει-
αστεί να τροποποιήσουν μεγάλο μέρος των περιεχομένων
της μνήμης τους, άρα δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα να μοι-
ράζονται ένα μεγάλο μέρος της μνήμης με το parent process.

Copy on write
Μία σαφώς προτιμότερη μέθοδος που εφαρμόζεται από

όλα τα σύγχρονα UNIX συστήματα λέγεται copy on write
(CoW), και βασίζεται στην παρατήρηση ότι δεν μας ενοχλεί να
μοιράζεται η μνήμη μεταξύ των δύο διεργασιών όσο καμία
από τις δύο δεν γράφει στην κοινή μνήμη. Αντί, λοιπόν, να
αντιγράψουμε όλη τη μνήμη όταν γίνει fork, μπορούμε να μοι-
ράσουμε την ίδια μνήμη και στα δύο processes, αντιγράφο-
ντας τα page tables, όπως ήδη κάνουμε. Όμως, πρέπει να
φροντίσουμε να ειδοποιηθούμε όταν ένα από τα δύο
processes αποπειραθεί να γράψει σε κάποιο page, ώστε να
πάρουμε τον έλεγχο και να του δώσουμε δικό του αντίγραφο
του συγκεκριμένου page, για να μην επηρεάσει αυτή η εγ-
γραφή τη μνήμη του άλλου process.

Το παραπάνω γίνεται πολύ εύκολα ως εξής: Η clone_vm,
όταν αντιγράφει τα page tables, φροντίζει να αφαιρέσει το

write bit απ’ όλα τα πεδία, ώστε να γίνει η μνήμη read only και
για τα δύο processes. Ως αποτέλεσμα αυτού, όταν κάποιο
από τα δύο processes αποπειραθεί να γράψει κάτι στη μνήμη,
ο επεξεργαστής σηκώνει αμέσως page fault και ο έλεγχος
περνάει στον page fault handler του kernel. Ο kernel, λοιπόν,
αφού διαπιστώσει ότι το page fault προήλθε από εγγραφή σε
κοινό CoW page, αντιγράφει τα περιεχόμενα του page σε ένα

καινούργιο και αφού το κάνει map στη θέση του παλιού με
ενεργοποιημένο το write bit, επιστρέφει τον έλεγχο στο user
process που μπορεί πλέον να το τροποποιήσει άφοβα.

Υπάρχει, όμως, ένα μικρό λάθος στην παραπάνω περιγρα-
φή. Εάν το υλοποιήσουμε ακριβώς έτσι, τότε όταν έρθει η
ώρα του άλλου process να γράψει κάτι στο ίδιο page, θα δη-
μιουργηθεί και τρίτο αντίγραφο του page, ενώ το αρχικό
physical page θα παραμείνει αχρησιμοποίητο, αλλά δεσμευ-
μένο. Θα μπορούσαμε ίσως να κάνουμε writable το συγκεκρι-
μένο virtual page και στις δύο διεργασίες με ένα page fault,
αλλά τότε τι θα κάναμε αν το αρχικό process είχε κάνει fork
πάνω από μία φορά και η μνήμη αυτή πλέον μοιράζεται ανά-
μεσα σε περισσότερα από δύο processes; Αν κάνουμε και το
mapping του parent read-write, κινδυνεύουμε οτιδήποτε γρά-
ψει το parent process να επηρεάσει τη μνήμη των υπολοίπων
που δεν έχουν κάνει ακόμη fault και copy.

Γι’ αυτόν το λόγο, πρέπει να εισαγάγουμε μία καινούργια
δομή στον πυρήνα, που εκτός από τις πληροφορίες που
έχουμε ήδη στο page table, να κρατά και ένα reference
counter που μας λέει πόσα processes μοιράζονται κάθε page
ανά πάσα στιγμή (struct vm_page στο vm.h).

Όταν σηκωθεί page fault (συνάρτηση pgfault στο vm.c),
κατ’ αρχάς ελέγχουμε εάν προκλήθηκε από εγγραφή σε
page που δεν έχει το write bit. Κατόπιν βρίσκουμε το
vm_page του και ελέγχουμε εάν κανονικά θα έπρεπε να ήταν
writable, κάτι που σημαίνει ότι μεσολάβησε η clone_vm και
έβγαλε το write bit από το page table ενώ υπήρχε αρχικά,
οπότε πρόκειται για CoW fault. Σε αυτή την περίπτωση,
απλώς καλούμε τη συνάρτηση copy_on_write για να το χειρι-
στεί και επιστρέφουμε από τον page fault handler για να γυρί-
σουμε σε user space και να αφήσουμε το process να δοκιμά-
σει ξανά το write του.

Η copy_on_write (vm.c) δουλεύει ως εξής:
static int copy_on_write(struct vm_page *page)
{

uint32_t newphys;
struct vm_page *newpg;
struct rbnode *vmnode;
struct process *p = get_current_proc();

if(page->nref == 1) { /* no need to copy */
set_page_bit(page->vpage, PG_WRITABLE);
return 0;

}
newpg = malloc(sizeof *newpg);
newpg->vpage = page->vpage;
newpg->flags = page->flags;
newphys = alloc_phys_page();
newpg->ppage = ADDR_TO_PAGE(newphys);
newpg->nref = 1;

/* set the new vm_page in the process vmmap */
vmnode = rb_findi(&p->vmmap, newpg->vpage);
vmnode->data = newpg;
/* also update the page table */
map_page(newpg->vpage, newpg->ppage, newpg-

>flags);
/* decr the refcount of the original vm_page */
page->nref—;
return 0;

}
Εν ολίγοις, δεσμεύουμε καινούργιο physical page όπου

Linux Labs – Kernel 
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Μία σαφώς προτιμότερη μέθοδος που
εφαρμόζεται από όλα τα σύγχρονα UNIX
συστήματα λέγεται copy on write (CoW), και
βασίζεται στην παρατήρηση ότι δεν μας ενοχλεί
να μοιράζεται η μνήμη μεταξύ των δύο
διεργασιών όσο καμία από τις δύο δεν γράφει
στην κοινή μνήμη.

Στο συνοδευτικό DVD θα βρείτε τον κώδικα όλου του kernel.
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αντιγράφουμε τα περιεχόμενα του παλιού και το κάνουμε
map στη θέση του παλιού, φροντίζοντας να χρησιμοποιήσου-
με τα attributes του vm_page που έχουν και το write bit. Δε-
σμεύουμε και ένα καινούργιο vm_page που περιγράφει το
ανανεωμένο mapping και το αντικαθιστούμε στο vmmap του
process. Τέλος, μειώνουμε το reference count του αρχικού
vm_page κατά ένα. Αν, όταν κληθεί αυτή η συνάρτηση, δούμε
ότι το reference count έχει φτάσει στο 1, δεν χρειάζεται να κά-
νουμε όλη αυτή τη διαδικασία και να δημιουργήσουμε άλλο
αντίγραφο: Απλώς θέτουμε το writable bit στο page table και
επιστρέφουμε. 

Είναι πολύ σημαντικό, όπως φαίνεται από τα παραπάνω, να
αποφύγουμε καθυστερήσεις στην αναζήτηση του vm_page
structure με βάση το virtual page number, μια και αυτό θα
πρέπει να το κάνουμε σε κάθε page fault. 

Γι’ αυτό το vmmap που προσθέσαμε στο process structure
είναι ένα balanced binary search tree (red-black tree:
rbtree.h/rbtree.c), με τα vm_page που περιγράφουν το
address space αυτού του process. Έτσι, αναζητήσεις με βά-
ση το νούμερο του virtual page εκτελούνται σε εγγυημένα λο-
γαριθμικό χρόνο.

Δοκιμάζοντας το copy on write
Μέχρι στιγμής, ο κώδικας του test user process που είχαμε

στο test_proc.S επίτηδες δεν έκανε εγγραφή πουθενά στη
μνήμη, για να μην έχουμε προβλήματα με το ότι δεν είχε
πραγματικά αντίγραφο της μνήμης καθένα από τα δύο
processes που κάναμε fork. Να θυμηθούμε ότι το test
process έκανε αρχικά fork και μετά τα δύο processes έμπαι-
ναν σε ένα loop στο οποίο καλούσαν το system call hello, ακο-
λουθούμενο από getpid, το pid πολλαπλασιαζόταν επί 2 και
αυτή η τιμή περνούσε ως παράμετρος στη sleep, που όπως
είδαμε παραπάνω, μπλοκάρει το process μέχρι να περάσουν
τα αντίστοιχα δευτερόλεπτα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το
process 1 να μπλοκάρει για δύο δευτερόλεπτα κάθε φορά και

το process 2 για τέσσερα. Τώρα, όμως, που ολοκληρώσαμε
την fork με copy on write, για να βεβαιωθούμε ότι δουλεύει
σωστά, θα αλλάξουμε τον κώδικα, ώστε αντί να καλεί getpid
συνεχώς μέσα στο loop, θα την καλέσουμε μία φορά στην αρ-
χή αμέσως μετά το fork και το αποτέλεσμα θα το κάνουμε
push στο stack, ώστε θα χρησιμοποιούμε αυτή την αποθηκευ-
μένη στη μνήμη τιμή, για να υπολογίσουμε την παράμετρο
που θα περάσουμε στη sleep.

.globl test_proc
test_proc:

/* fork another process */
movl $SYS_FORK, %eax
int $SYSCALL_INT
/* push the pid onto the stack */
movl $SYS_GETPID, %eax
int $SYSCALL_INT
push %eax

infloop:
/* print a message */
movl $SYS_HELLO, %eax
int $SYSCALL_INT
/* Sleep for (pid * 2) seconds. Use the

* saved pid on the stack to calculate
* the time interval in seconds. */
movl (%esp), %ebx
shl $1, %ebx
movl $SYS_SLEEP, %eax
int $SYSCALL_INT
jmp infloop

Αν εκτελέσουμε τον kernel, βλέπουμε ότι μόλις γίνει το
push σε κάθε process, αμέσως μετά το fork τυπώνεται το
debugging μήνυμα που μας λέει ότι έγινε page fault και συνε-
χίζεται κανονικά η εκτέλεση, βλέποντας ότι όντως το process
1 συνεχίζει να κάνει sleep για δύο δευτερόλεπτα και το
process 2 για τέσσερα δευτερόλεπτα. Άρα το physical page
που αντιστοιχεί στο stack όντως είναι πλέον διαφορετικό μετά
το push και δεν μοιράζεται πια. 

Αντίθετα, αν αλλάξουμε στη fork, στην κλήση της clone_vm,
την τρίτη παράμετρο από CLONE_COW σε CLONE_SHARED
(απενεργοποιώντας ουσιαστικά το copy on write), βλέπουμε
ότι εκτελείται πρώτα το process 1 και κάνει sleep για δύο δευ-
τερόλεπτα, αλλά μόλις τρέξει το process 2, γίνεται overwrite η
τιμή στο κοινό πλέον stack με το pid 2, οπότε από αυτό το ση-
μείο και μετά και τα δύο processes κάνουν sleep για τέσσερα
δευτερόλεπτα.

Στο επόμενο τεύχος θα γράψουμε έναν βασικό ATA disk
driver και θα ξεκινήσουμε να γράφουμε ένα απλό UNIX–like
σύστημα αρχείων, ώστε να υλοποιήσουμε μεταξύ άλλων και
το exec system call για να μπορούμε να φορτώνουμε και να
εκτελούμε αυτόνομα εκτελέσιμα προγράμματα από το δίσκο.
Μέχρι τότε, happy hacking!

•

Linux Labs – Kernel 

Debugging
Ένας λόγος που κάνει τον qemu πολύ βολικό για kernel
development, είναι ότι μας παρέχει αυτόματα τη δυνατότητα να
συνδέσουμε τον gdb για να κάνουμε source-level debugging του
πυρήνα.

Για να ενεργοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα του qemu, αρκεί να
περάσουμε την παράμετρο -s που του λέει να περιμένει σύνδεση
του gdb μέσω tcp στην πόρτα 1234, καθώς και -S για να μην ξεκι-
νήσει η εκτέλεση του kernel μέχρι να δώσουμε εντολή continue
από τον debugger, ώστε να έχουμε την ευκαιρία να θέσουμε πρώ-
τα breakpoints.

Το τελευταίο βήμα είναι να ξεκινήσουμε τον gdb και να του δώσου-
με τις εντολές: 

“file kernel.elf” και “target remote localhost:1234”. Αυτό ήταν, πλέ-
ον μπορούμε να θέσουμε breakpoints, watchpoints, να εκτελέσου-
με τον κώδικα step-by-step, να εξετάσουμε τα περιεχόμενα μετα-
βλητών, registers ή οποιουδήποτε κομματιού της μνήμης, ακόμη και
να καλέσουμε χειροκίνητα συναρτήσεις όπως τη virt_to_phys για
να βεβαιωθούμε ότι κάποιο mapping είναι όπως νομίζουμε ότι είναι
ή κάποια άλλη συνάρτηση που φτύνει debugging output!

Το script debug και το αρχείο .gdbinit που περιέχονται στο πακέτο
με τον κώδικα του πυρήνα, αυτοματοποιούν την παραπάνω διαδι-
κασία.

Ασκήσεις για τον αναγνώστη 
Προσπαθήστε να υλοποιήσετε τα UNIX system calls: getppid,
usleep, exit και waitpid.  Τα πρώτα δύο είναι πολύ εύκολα με βάση
τα παραπάνω, ενώ τα exit και waitpid ίσως χρειάζονται περισσότε-
ρη δουλειά. Και όπως πάντα, στείλτε μου τις απαντήσεις σας στο
nuclear@member.fsf.org.
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