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Departament d'Arquitectura de Computadors 

Depurador i Compilador vs. Intèrpret 
Fonaments dels Computadors – Grau en Intel·ligència Artificial – 2022-2023 Q1 

Facultat d’Informàtica de Barcelona – Departament d’Arquitectura de Computadors 

En aquesta sessió farem exercicis al voltant de l’entorn d’execució per programes compilats i interpretats, 
i l’eina amb què podem detectar els problemes que hi pot haver amb l’execució de programes, el depurador 
(debugger).  
 

Els programes d’exemple 
En aquesta sessió, farem servir dues versions semblants del programa Fibonacci, escrites en Python i en C.  
Totes dues implementen l’algorisme de Fibonacci primer amb un bucle (lfibonacci) i després 
recursivament (rfibonacci). Pots baixar aquests exemples d’aquest enllaç: 
 
 http://docencia.ac.upc.edu/FIB/GIA/FC/documents/Lab/S11/S11-FC_GIA.tar.gz. 
 
La versió en Python és la següent. Consisteix en dos fitxers, per demostrar la característica de la modularitat 
en Python: 
 
fibonacci.py:   # defineix les funcions “rfibonacci” (recursiva) i lfibonnaci (lineal) 
 
   def lfibonacci(n) : 
     f0 = 0            # fibonacci(0) 
     if n == 0 : 
       return 0 
     f1 = f0 + 1       # fibonacci(1) 
     fn = f1 
     for i in range (1, n) : 
       fn = f1 + f0    # fibonacci(n) 
       f0 = f1 
       f1 = fn 
     return fn 
 
   def rfibonacci(n) : 
     if (n == 0) or (n == 1) : return n 
     return rfibonacci(n-1) + rfibonacci(n-2) 
 
 
fib.py:         # importa la funció fibonacci del mòdul anterior i la fa servir 
   #!/usr/bin/python3 
   import sys 
 
   # import the external fib function 
   import fibonacci       # reads the file fibonacci.py 
 
   argc = len(sys.argv) 
 
   if (argc != 2) : 
     print("Us:", sys.argv[0], "<number>", file=sys.stderr) 
     print( 
      "   where <number> is the number from which to compute fibonacci(number).", 
      file=sys.stderr) 
 
   else 
     num = int(sys.argv[1]) 
     result = fibonacci.lfibonacci(num)     # call function lfibonacci in fibonacci.py 
     print("(non-recursive) fibonacci(", num, ") =", result) 
     result = fibonacci.rfibonacci(num)     # call function rfibonacci in fibonacci.py 
     print("    (recursive) fibonacci(", num, ") =", result) 
     input('Press <enter> to finish') 
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La versió en C també l’hem separat en dos fitxers per mostrar un altre exemple de modularitat i, en aquest 
cas, compilació separada: 
 
fibonacci.c: 
    
   // https://ca.wikipedia.org/wiki/Leonardo_de_Pisa 
 
   unsigned long lfibonacci(unsigned long n) 
   { 
     unsigned long f0 = 0, f1 = f0 + 1, fn = f1, i; 
     if (n == 0) return f0; 
 
     for (i = 1; i < n; i++) { 
       fn = f1 + f0; 
       f0 = f1; 
       f1 = fn; 
     } 
     return fn; 
   } 
 
   unsigned long rfibonacci(unsigned long n) 
   { 
      if ((n == 0) || (n == 1)) return n; 
      return rfibonacci(n-1) + rfibonacci(n-2); 
   } 
 
 
fibonacci.h: 
 
   unsigned long lfibonacci(unsigned long n); 
   unsigned long rfibonacci(unsigned long n); 
 
fib.c: 
 
   #include <stdio.h> 
   #include <stdlib.h> 
   #include <unistd.h> 
   #include “fibonacci.h” 
 
   int main(int argc, char * argv[]) 
   { 
      char c; 
      if (argc != 2) { 
         fprintf(stderr, "Us: %s <number>\n" 
       "   where <number> is the number from which to compute fibonacci(number).\n", 
           argv[0]); 
         exit(1); 
      } 
 
      unsigned long num = strtol(argv[1], NULL, 0); 
      unsigned long result = lfibonacci(num); 
      printf ("(non-recursive) fibonacci(%lu) = %lu\n", num, result); 
      result = rfibonacci(num); 
      printf ("    (recursive) fibonacci(%lu) = %lu\n", num, result); 
 
      printf ("Press <enter> to finish"); fflush(NULL); 
      read(0, &c, 1); 
 
      return 0; 
   } 
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Com depurar programes en Python 
 
Executa la versió del Fibonacci en Python amb el depurador de Python: 
 
 $ python3 -m pdb  ./fib.py  4 
 
Quan invoquem Python amb l’opció “-m pdb”, aquesta fa que Python entri en mode depuració (debug). Per 
fer-ho, Python carrega automàticament el mòdul “pdb” (python debugger). Al proporcionar-li l’argument 
“4” al programa “fib.py”, li estem demanant que ens calculi el quart número de la sèrie de Fibonacci. 
 
 El programa “fib.py” s’engega i el depurador ens mostra una mica de context, és a dir, el fitxer i el número 
de línia on estem executant, i la següent sentència que s’executarà. Llavors espera que li donem una 
comanda: 
 
    > /.../fib.py(2)<module>() 
    -> import sys 
    (Pdb) 
 
(Pdb) és el prompt del depurador de Python. Pots provar de demanar-li l’ajuda (“help”) per veure quines 
comandes accepta: 
 
    (Pdb) help 
 
També pots fer servir la comanda “help” per veure l’ajuda de cada comanda. Algunes de les més 
interessants són: list, next, step, where, up, down, print, display, break... per exemple: 
    (Pdb) help list 
     ... 
    (Pdb) help step 
Observa que la comanda “next” executa la sentència actual, fins arribar a la següent. Si la sentència actual 
és una crida a funció, es farà la crida i s’executarà completament la funció. L’execució s’aturarà en sortir de 
la funció. 
En canvi, “step” farà que l’execució entri pas a pas a cada funció que vagi trobant. 
 
En els següents execicis, escriu les teves respostes en el fitxer “respostes.txt” per aquesta sessió. 

Exercici 1 
Habitualment és interessant saber la posició del programa en la que estem executant amb el 
depurador. 

Des de dins del depurador, quina comanda pots fer servir per llistar el codi font del programa? 
Com pots saber la línia on s’atura l’execució després d’un “next” o “step”? 
 

Des de dins del depurador de Python, pots llistar el contingut del codi font del fitxer on s’està 
executant. Per veure el codi font d’altres fitxers de l’aplicació, per exemple del fitxer inicial, que ha 
cridat codi en un segon fitxer, podem fer servir la comanda “up”. Aquesta comanda anirà al bloc 
d’activació (“stack frame”) de la funció que ens ha cridat i que tenim a la pila, i llavors “list” ens 
presentarà el codi font de la funció que ens ha cridat. La comanda contrària (“down”) ens permetrà 
anar en sentit contrari, cap a les funcions més internes, de les quals també podrem llistar el seu codi 
font. La funció activa en cada moment està representada pel bloc d’activació que tenim actiu a la pila 
(“active stack frame”). 

Observa que en el cas del depurador de Python, l’execució s’atura automàticament al començament 
del programa. Per fer això es fa servir un punt de ruptura (“breakpoint”). Els punts de ruptura 
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s’implementen amb suport del processador i del sistema operatiu. Durant la depuració d’un programa 
podem afegir els nostres propis breakpoints per aconseguir que l’execució arribi fins a un lloc proper 
a on pensem que hi pot haver el problema que volem solucionar. Això es fa amb la comanda “break”. 

Exercici 2 
 
A continuació d’entrar al depurador (amb “python3 -m pdb  ./fib.py  4”), fes dos “next”, fins 
que el depurador mostri la sentència:  
 
      -> argc = len(sys.argv) 
 
Ara mira els valors de les variables “sys.argv” i “argc”: 
 Determina les comandes que fas servir per veure els seus valors. Pista: “print”.  
 Quin és el valor de “sys.argv”? 
 De quin tipus és? Pista: type(...) 
 Què passa amb la variable “argc” si la sentència “argc = len(sys.argv)” encara no s’ha executat? 
Escriu les teves respostes al fitxer “respostes.txt” per aquesta sessió. 
 
  
  
Observa que mentre estàs en el depurador pots examinar els valors de les variables i símbols que el 
programa té al bloc d’activació (stack frame) actual a la pila. En el cas de Python, això ho pots fer per tots 
els símbols que s’han assignat a algun valor (inicialitzats). Si un símbol, com “argc”, no s’ha definit encara, 
Python ens donarà un error (“NameError: name is not defined”). 
  
Com hem vist abans, les comandes “up” i “down” ens permetran navegar amunt i avall pels blocs d’activació 
que tenim a la pila (stack frames), i examinar els valors dels símbols (arguments i variables locals) que 
haguem definit a cada nivell. 
 
Observa també que a més de fer servir el “print” per veure el valor dels símbols, també pots fer servir la 
comanda “display”. “display” és una comanda del depurador que guarda la llista dels símbols que s’han de 
visualitzar automàticament quan canvien de valor. Com a comanda del depurador, els símbols que li passem 
al “display” no cal posar-los entre parèntesi “(...)”. En canvi, si fem servir “print(...)”, com que és una funció 
de Python, si que cal fer servir els parèntesi, per seguir amb la sintaxi del llenguatge.  

Exercici 3 
Executa: 
 
 (Pdb) display argc  
 
Ara executa un altre “next”, i es definirà “argc”. Ara ja hauries de ser capaç de veure el valor de la variable 
“argc”: 
 Quin és el nou valor d’“argc”? 
 S’ha visualitzat automàticament? Per què? 
Escriu les teves respostes al fitxer de “respostes.txt”. 

Exercici 4 
Ara continua amb l’execució del programa amb la comanda “step”. Això farà que el depurador entri en les 
crides a funcions: 
    (Pdb) step 
    > /.../fib.py(16)<module>() 
    -> num = int(sys.argv[1]) 
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Repeteix la comanda “step” fins que el programa entri a la funció “lfibonacci”, la que implementa 
l’algorisme amb un bucle: 
 
    (Pdb) step 
    --Call-- 
    > /.../fibonacci.py(2)fib() 
    -> def lfibonacci(n) : 
    (Pdb) 
 
Ara, prova de veure el valor de la variable “num”, que va ser assignada a la funció principal, fa unes quantes 
sentències i escriu les teves deduccions al fitxer de “respostes.txt”: 
 Per què no pots veure el valor de la variable “num” directament? 
 Què pots fer per poder accedir al valor de la variable “num”? (pista: les comandes “up” i “down”) 
 Explica com pots arribar a veure el valor de “num”. 
 
Ara volem sortir de la funció lfibonacci i avançar fins a la crida a “rfibonacci”, per veure com va la 
funció recursiva. Per fer-ho, feu: 
 
    (Pdb) break fib.py:19   # inserta un “breakpoint” a la crida a “rfibonacci” 
    Breakpoint 1 at /.../fib.py:19 
    (Pdb) cont              # continua l’execució fins el proper “breakpoint” 
    (non-recursive) fibonacci( 4 ) = 3     # dóna el resultat  
    > /.../fib.py(19)<module>() 
    -> result = fibonacci.rfibonacci(num)  # call function rfibonacci 
    (Pdb) 
 
Ara el programa ja ens ha donat el resultat de la primera crida lfibonacci(4) = 3, i està a punt per cridar a 
continuació al Fibonacci recursiu (”rfibonacci”). 

Exercici 5 
Ara executa consecutivament 8 comandes “step” més, i determina en quin nivell de la recursivitat estàs 
(observa que si prems <enter> en una línia buida, el depurador repeteix la comanda anterior): 
 Quina comanda pots fer servir per determinar el nivell de recursivitat en el que estem? (pista: where) 
 Quants nivells “up” necessites pujar per arribar a la funció principal i poder imprimir el valor de 
“num”? Prova-ho. 
  
Per la vostra comprovació, el nivell de recursivitat actual serà igual que el número de blocs d’activació que 
tens per sobre, i també igual que el número de cops que necessites fer “up” per arribar a veure la variable 
“num”. 

Exercici 6 
Ara executa repetidament: 
 
    (Pdb) step ;; print(n)       # el separador ;; serveix per separar comandes 
     
Observa que el truc de deixar línies buides no serveix en aquest cas, perquè només es repeteix el 
“print(n)”. Però amb la fletxa amunt del teclat és senzill recuperar la comanda anterior i anar executant 
pas a pas amb el print(n). 
 
 Escriu com va evolucionant el valor de la variable “n” en el fitxer de “respostes.txt”. 
 
Al final d’aquesta sessió de depuració amb el depurador de Python, pots utilitzar la comanda “continue” 
per arribar al final del programa, tot veient també el resultat de que dóna el rfibonacci(4), com abans: 
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     (Pdb) cont 
 fibonacci( 4 ) = 3 
  
 The program finished and will be restarted 
Observe that the program is restarted automatically within the python debugger. Use “quit” in order to end 
the debugging session. 
 

Exercici 7 
Ara torna a executar el fib.py amb el depurador i avança fins a aquesta sentència: if (argc != 2): 
 
    (Pdb) next 
    > /.../fib.py(9)<module>() 
    -> if (argc != 2) : 
            
En aquest punt, canvia el valor de la variable argc a 1 (pista: argc=1), i continua amb l’execució. Explica 
què passa en aquest cas en el fitxer de “respostes.txt”. 
 
Pots trobar més informació sobre el depurador de Python en la seva documentació: 
 
https://docs.python.org/3/library/pdb.html 
 
 

Exercici 8 
Torna a executar el fib.py, ara sense el depurador. Volem veure la diferència de rendiment entre executar el 
Fibonacci implementat amb un bucle, sense recursivitat, i l’algorisme del Fibinacci recursiu. Per fer-ho fes 
alguna execució demanant-li un número de Fibonacci a partir de 35 o 40, i veuràs les diferències en el temps 
d’execució. Per exemple: 
 
    $ python3 fib.py 35 
    (non-recursive) fibonacci( 35 ) = 9227465 
        (recursive) fibonacci( 35 ) = 9227465 
    Press <enter> to finish 
    python3 fib.py 40 
    (non-recursive) fibonacci( 40 ) = 102334155 
    ... 
     
Explica el que passa i els possibles motius al teu fitxer de “respostes.txt”. Pot ser un motiu que estem fent 
més feina? (pista: pots fer que el programa imprimeixi un missatge cada cop que calcula el fibonacci(2) i 
veure si aquest calcul es repeteix molts cops en alguna de les execucions). 
 
 
 

Com depurar programes en C 
 
Ara mirarem l’execució de l’algorisme de Fibonacci implementat en C, amb el depurador GDB (GNU 
Debugger). Engega la sessió de depuració: 
 
     $ gdb ./fib 
 
El GDB no inicia l’execució del programa fins que no fem un “run”. Executa: 
     (gdb) run 6 
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Observa que en el cas del GDB els arguments del programa que volem depurar es donen a la comanda 
“run”. I a diferència de la depuració en Python, el programa... 
 
 
  

- no s’executa automàticament fins que l’usuari no executa la comanda “run” amb els 
corresponents arguments pel programa. 

- en començar, s’executa fins al final, ja que no hi ha posat cap punt de ruptura (breakpoint). 
- només s’atura l’execució si es troba algun problema durant l’execució. Per exemple, una adreça 

invàlida faria aturar el programa i el GDB ens diria què ha passat. 
 
Del GDB estant, torna a executar el "run 6". El Fibonacci hauria de tornar a córrer fins el final i mostrar els 
resultats calculats per les dues funcions (la implementada amb un bucle i la recursiva), 8 i 8. 
 

Exercici 9 
Veiem el rendiment de les dues implementacions. Demanem-li el Fibonacci de 50 i comproveu quina de les 
dues crides acaba abans: 
 
 (gdb) run 50 
 Starting program: /homeB/x/xavim/S11-FC_GIA/fib 50 
 (non-recursive) fibonacci(50) = 12586269025 
 ... 
 
Explica en el teu fitxer de “respostes.txt” per què pot passar que la funció implementada amb recursivitat 
sigui tant lenta també en un programa compilat. Pista: possiblement el motiu sigui el mateix que a l’Exercici 
8... 
 
 
Amb el GDB també pots veure el codi font del teu programa. Com que aquesta versió del Fibonacci consta 
de dos fitxers (fib.c, amb el programa principal, i fibonacci.c amb les funcions Fibonacci), llistar les funcions 
canviarà automàticament el fitxer que es mostra. Pots provar: 
 
   (gdb) list main 
   ... 
   (gdb) list fibonacci 
   ... 
 
En el cas que el GDB no mostri les primeres línies d’una funció, pots anar enrera en el llistat, fent: 
 
   (gdb) list - 
 
per veure les línies anteriors. 
 
 
Per interrompre l’execució del Fibonacci en llocs concrets, també podem fer servir punts de ruptura 
(breakpoints). En particular, podem: 

- posar un breakpoint en una línia del fitxer C actual: 
 
              (gdb)  break <line-number> 
 

- posar un breakpoint en una línia d’un altre fitxer C: 
 

      (gdb)  break <filename>:<line-number> 
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- posar un breakpoint a l’entrada d’una funció: 
 
      # substitueix <function-name> amb el nom de la funció del 
      # teu programa, en la que vulguis que l’execució s’aturi 
      (gdb)  break <function-name> 
 
Per tant, si volem que l’execució s’aturi a la funció “main”, posarem un breakpoint d’aquesta manera abans 
d’executar el programa amb “run”: 
 

      (gdb)  break main 
 
 
Pels següents exercicis: 

- inserta un breakpoint en aquesta línia del codi font (busca amb “list” quin número de línia té): 
 
      unsigned long num = strtol(argv[1], NULL, 0);   (fib.c) 
 

- inserta un breakpoint a l’entrada de la funcions  "lfibonacci" i “rfibonacci” (fibonacci.c). 
 
I faràs servir algunes d’aquestes comandes del GDB: 
 

- cont, per continuar l’execució fins al següent breakpoint, o el final del programa 
- next, per executar fins a la següent sentència, sense aturar-se en les crides a funció 
- step, per executar fins a la següent sentència, aturant-se dins de les funcions cridades 
- finish, per executar fins que la funció actual acaba i retorna al bloc d’activació (stack frame) 

superior, o fins que es troba un breakpoint  
 

Exercici 10 
Escriu les respostes d’aquest exercici en el teu fitxer de “respostes.txt” per aquesta sessió: 

- Com poses el breakpoint en aquesta línia? 
                     unsigned long num = strtol(argv[1], NULL, 0); 
 

- Com insertes els breakpoints a les funcions “lfibonacci” i “rfibonacci”? 

Exercici 11 
Ara pots tornar a executar el programa amb "run 6", i, quan s’aturi a la línia: 

       unsigned long num = strtol(argv[1], NULL, 0); 

imprimeix el valor de “num”. Quin valor té? Per què? 

Deixa continuar el programa fins a la següent sentència sense depurar l’interior de crides a funció i 
torna a mirar el valor de “num”. Quin valor et surt ara? És correcte? 

Escriu les comandes que has fet servir i les respostes a les preguntes en el teu fitxer “respostes.txt”. 

Exercici 12 
Ara pots executar fins al proper breakpoint (aquest cop l’execució hauria d’arribar a l’entrada de la funció 
lfibonacci). 

- Quins blocs d’activació trobes a la pila en aquest moment? Observa que surten llistats 
automàticament en el moment en que l’execució s’atura. Amb quina comanda els pots tornar a 
llistar? 
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- Fes “finish” tants cops com sigui necessari per sortir de la funció i veure el resultat de la funció, tal 
com... 
     Value returned is $2 = 8 

       Quants cops has hagut de fer finish? Per què? 

Exercici 13 
Ara pots tornar a avançar fins al proper breakpoint (aquest cop l’execució hauria d’arribar a l’entrada de la 
funció rfibonacci). 

- Quins blocs d’activació trobes a la pila en aquest moment? 
- Fes “finish” tants cops com sigui necessari per sortir de la funció i veure el resultat de la funció, tal 

com... 
     Value returned is $27 = 8 

       Quants cops has hagut de fer finish? Per què? 
 
Pots prendre aquests resultats com a referència, per Fibonacci de diferents números: 
 
     fib(2) -> 5 “finish”               fib(3) -> 9 “finish” 
     fib(4) -> 17 “finish”             fib(5) -> 29 “finish” 
     fib(6) -> 49 “finish”             fib(7) -> 81 “finish” 
     fib(8) -> 133 “finish”    
Això demostra que la recursivitat es fa cada cop més profunda. També es pot observar que es repeteixen 
molts càlculs perquè per cada crida a rfibonacci(x) es baixa  fins a rfibonacci(1).  

Exercici 14 
Ara, sense sortir del GDB, torna a executar l’aplicació amb el número 10 com a argument: 
 
               (gdb) run 10 
Assegura’t que el breakpoint a l’entrada de la funció “rfibonacci” encara hi és. Pots fer servir la comanda: 
               (gdb) info break 
      4       breakpoint     keep y   0x00005555555551d0 in rfibonacci 
Pots esborrar altres breakpoints que apareguin en el llistat utilitzant el seu identificador amb la comanda 
“delete”: 
      (gdb) del 1 
 
Llavors usa “continue” per arribar al nivell 6 de recursivitat, que serà quan l’argument que rebrà rfibonacci 
serà 4: 
               (gdb) cont 
      ... 
      Breakpoint 4, rfibonacci (n=n@entry=4) at fibonacci.c:5 
I escriu el valor de l’argument “n” en cada bloc d’activació: 

- Com pots veure el valor del paràmetre “n”? 
- Com pots anar als blocs d’activació superiors? 
- Quins valors d’”n” trobes en cada bloc d’activació? 

 
Després, esborra també aquest breakpoint i deixa que el programa s’executi fins el final: 

- Com esborres el breakpoint? 
- Com deixes que el programa s’executi fins al final? 
- És correcte el resultat malgrat que hem estat aturant i executant el programa? 

 
Escriu les teves respostes en el fitxer de “respostes.txt” per aquesta sessió. 
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Exercici 15 
Quina és la diferència entre les comandes "print" i "display"? 

(Pista: mira l’ajuda de “print” i “display” amb la comanda “help” del GDB) 

 

Exercici 16 
Ara engega una altra execució del Fibonacci dins del GDB, i para’l a la línia: 
 
     if (argc != 2) { 
 
Canvia el valor de la variable “argc” (per exemple, posa-la a 1), i continua l’execució del programa: 

- Com canvies el valor de la variable “argc”? (pista: mira la comanda “set” del GDB) 
- Explica en el teu fitxer de “respostes.txt” quina és la conseqüència d’haver canviat el valor de 

l’”argc” en l’execució del programa quan el deixes continuar. 
 

Depurant programes en C amb llibreries 
 
Compila les dues versions del Fibonacci que utilitzen llibreries. “fib-static” s’enllaça amb una llibreria 
estàtica que conté el fitxer objecte corresponent al fibonacci.c, amb les funcions “lfibonacci” i 
“rfibonacci”. I “fib-dynamic” s’enllaça de forma dinàmica amb la llibreria que es crea a partir del mateix 
fitxer fibonacci.c, amb les mateixes funcions. Suggerim comprovar com es crea cada fitxer executable en el 
Makefile per entendre millor aquesta breu explicació que segueix. 
 
La comanda “ar” de Linux crea les llibreries estàtiques (són fitxers amb l’extensió “.a”). Aquesta llibreria 
(“libfibonacci.a” en el nostre cas) conté els fitxer objecte preparats per enllaçar de forma estàtica. És 
a dir, que es copiaran dins de l’executable final. La comanda “ar” serveix també per gestionar el 
contingut d’aquests fitxers. Permet afegir (r) més fitxers a una llibreria, esborrar (d) fitxers objecte de 
la llibreria, extreure (x) els fitxers objecte que té a dins una llibreria, o llistar (t) el contingut de la 
llibreria. Podeu veure l’explicació de les diferents opcions a la pàgina de manual: $man ar. En el 
Makefile fem servir: (c) crear la llibreria; (s) afegir-li un índex amb els fitxers que es posen a dins la 
llibreria; i (r) per afegir/substituir fitxers a la llibreria. 
 
Les llibreries compartides (per l’enllaç dinàmic) funcionen d’una altra manera. A partir dels fitxers 
objecte que tenim, es fa un primer enllaç amb l’enllaçador (linker, ld) i l’opció -shared. Aquesta opció 
fa que l’enllaçador no comprovi si queden símbols no resolts, i per convenció els fitxers de llibreria 
dinàmica es creen amb extensió “.so”. En el Makefile veureu que es crea la llibreria dinàmica 
“libfibonacci.so”. 
 
Finalment, en el Makefile també veureu com s’enllaça estàticament i dinàmica. Les opcions són les 
següents: 

 -L<path>: s’afegeix el directori indicat per <path> a la llista de directoris en els que buscar 
llibreries per enllaçar amb elles. Poden ser llibreries estàtiques o dinàmiques. 

 -l<NAME>: afegeix la llibreria libNAME.so per enllaçar dinàmicament i/o la llibreria libNAME.a per 
enllaçar estàticament. 

 -shared: genera una llibreria compartida (poseu l’extensió “.so”), enlloc d’un fitxer executable. 
 -static: genera un fitxer executable enllaçat estàticament. És a dir, només l’enllaça amb llibreries 

estàtiques. Si amb les llibreries estàtiques que troba no resol tots els símbols, l’enllaçament no es 
podrà completar i la comanda acabarà amb un error.   
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Exercici 17 
Executa la comanda “ls -l” i compara les mides dels 3 programes Fibonacci que tenim: fib, fib-static i fib-
dynamic. Explica en el teu fitxer de “respostes.txt” les raons per les diferents mides que tenen. 
 
 
 
 
Si proves d’executar el programa “fib-dynamic” obtindràs un error, ja que el programa necessitarà carregar 
la llibreria compartida “libfibonacci.so”, però no la trobarà. Pots comprovar que aquesta situació també 
passa quan executes la comanda:  
 
 $ ldd fib-dynamic  
 
Aquesta comanda llista totes les llibreries de les que depèn el fitxer executable donat. En el nostre cas, “fib-
dynamic” depèn de “linux-vdso.so.1”, “libfibonacci.so”, “libc.so.6” i “ld-linux.so.2”. Observeu que tret de la 
nostra “libfibonacci.so” les altres llibreries les troba. Per defecte, el carregador “ld-linux.so.2” o Linux 
Loader busca les llibreries compartides en directoris preestablerts del sistema. Típicament “/usr/lib” i “/lib”, 
o “/usr/lib64” i “/lib64”. Els noms depenen de la distribució de Linux, i poden dependre de l’arquitectura 
(32 o 64 bits). 
 
Per resoldre el problema tenim dues opcions: 

a) Copiar el fitxer “libfibonacci.so” en algun dels directoris on es fa la cerca de llibreries per defecte, 
però això no serà mai recomanable perquè estarem embrutant els directoris de sistema amb fitxers 
que corresponen a aplicacions. A més, per fer-ho haurem de ser administradors del sistema, tenir-
hi accés amb “sudo” o amb el password de “root”, que molts cops no és el cas. 

b) Definir la variable d’entorn LD_LIBRARY_PATH. Aquesta variable conté una llista de directoris 
addicionals on buscar llibreries compartides per la sessió actual (només pel terminal on es defineix). 
La llista s’expressa amb directoris separats pel caràcter “:”, igual que fem en la variable PATH pels 
directoris on l’intèrpret de comandes busca les comandes per executar-les. Per definir-la, podeu 
fer: 
 
$ export LD_LIBRARY_PATH=”.”:$LD_LIBRARY_PATH 

 
Fixeu-vos que si la definim de manera que el component “.” hi sigui, aquesta variable farà que el 
carregador busqui sempre en el directori actual. En el nostre cas ja serveix per trobar la llibreria 
“libfibonacci.so”. 

 
Un cop definida la variable LD_LIBRARY_PATH, ja pots executar la comanda dinàmica “fib-dynamic”. 
 
Proveu executant el fitxer “fib-dynamic” fent servir el depurador (GDB) per comprovar que podeu fer una 
sessió de depuració com la que hem fet amb el programa sense llibreria compartida (“fib”). Pots repetir 
l’exercici de posar els breakpoints al “main”, i a les funcions “lfibonacci” i “rfibonacci”.  
 
També pots comprovar que les adreces que mostra el GDB respecte on son les funcions i les variables es 
corresponen amb les regions de memòria que pots trobar al fitxer “/proc/PID/maps” pel programa “fib-
dynamic” que estàs executant, i la llibreria compartida “libfibonacci.so” que fa servir. 
 

Nota Addicional 
Pots trobar més informació sobre el GDB a la documentació de GNU: 
 
https://web.mit.edu/gnu/doc/html/gdb_9.html 
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Entrega de la pràctica 
 
Per recollir totes les contribucions per fer l’entrega de la pràctica, pots fer servir la comanda: 

 
$  tar  czvf   session11.tar.gz    respostes.txt   *.c  lib* *.py    Makefile 
 

I pots anar al RACÓ i pujar el fitxer “session11.tar.gz” a la pràctica S11 del teu grup de laboratori. 


