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Faili 

• Vienkārša abstrakcija datiem uz diska? 

• Patiesībā - diezgan daudz kompleksu jautājumu - apskatīsim 3 lekcijās. 

• Šajā lekcijā vienkāršākais - mākam lietot C, bet kā tajā lietot failus? 

• Nākamajās lekcijās - kā tie faili reāli darbojas un ir implementēti UNIX 

• Tā kā disks/atmiņa (un arī ekrāns, tīkls u.c.) pienākas vairākiem lietotājiem 
(procesiem/lietotājiem) - to lietošanu kontrolē OS (kā visus resursus) - tas nozīmē, 
ka darbosimies caur sistēmas izsaukumiem, jo procesam pa tiešo tiem nav 
tiesības piekļūt! 

• Pretējā gadījumā drošības problēma - ja programmā kļūda - tā varētu nograut visu 
sistēmu un sabojāt citu lietotāju programmu darbu 



Sistēmas izsaukumi 

• Sistēmas izsaukumi ir līdzīgi funkcijas izsaukumiem (abstrakcija), tomēr tie 
fundamentāli atšķiras: 

• Tie ir lēni/dārgi - tā kā sistēmas izsaukuma veikšanai programma vēršas pie 
operētājsistēmas, tai nākas nodot kontroli, vadība pāriet OS, notiek darbs kodola 
režīmā, un tad tiek nodots rezultāts un vadība atpakaļ programmai; 

• Tie ir sistēmas atkarīgi - dēļ savas pietuvinātības dzelžiem, sistēmas izsaukumi ir atkarīgi 
no konkrētās platformas. Tie ir jāievieš īpašu uzmanību pievēršot resursu sadalei, jo 
tiem jānodrošina piekļuve resursiem no visiem procesiem, kas to vēlas.  

• Ja paši mēģinātu implementēt sistēmas izsaukumus - būtu jāsaprot I/O reģistri, to lietojums     
un kā tos padarīt drošus 



Sistēmas izsaukumi failu I/O 

•  5 pamata lietas (izskatās kā parasti funkciju izsaukumi, kā jau visi sistēmas 
izsaukumi): 

• int open(char* path, int flags, [, int mode]); 

• int close(int fd); 

• int read(int fd, car* buf, int size); 

• int write(int fd, char* buf, int size); 

• off_t lseek(int fd, off_t offset, int whence); 

• Var paskatīties to man lapas (piemēram, man -s 2 open)  



Atbilstošās C standarta funkcijas 

• Atrodamas <stdio.h>: 

• FILE *fopen(const char *path, const char *mode); 

• int fclose(FILE *fp); 

• size_t fread(void *p, size_t size, size_t nmemb, FILE *); 

• size_t fwrite(const void *p, size_t size, size_t nmemb, FILE *); 

• int fseek(FILE *stream, long int offset, int whence) 

• Hmm….. kāpēc mums vajadzīgs duplicēt visu iekš standarta bibliotēkas? Minējumi? 

• Lai to saprastu, sākumā tiksim galā ar pamata lietām, un tad pie šī atgriezīsimies! 

• P.s Ir arī citas - variācijas par tēmu - īsi pieminēsim vēlāk 



Faila deskriptors (file descriptor) 

• Visas darbības ar failiem notiek caur OS izsniegtu faila ID (int) = faila deskriptoru, 
attiecīgi - izsaucot funkciju, kas ietekmē failu, tas jāpadod kā parametrs! 

• Kodolā glabājas procesam piešķirto failu tabula - šis ir ID tajā tabulā atbilstošajam 
procesam (katram sāk numurēt no 0) 

• Kad process beidzas visi tam piesaistītie faili tiek aizvērti automātiski 

• Lai dabūtu šo faila deskriptoru izmantosim sistēmas izsaukumu open() 

• P.s. Turpmāk slaidos faila deskriptors var tikt apzīmēts arī ar fd vai FD. 

 



open() 

• Mēģina atvērt failu, ko apraksta ceļš path konkrētā režīmā ko apraksta 
parametrs flags, un ja veido jaunu, tad ar tādām piekļuves tiesībām, kā norāda 
mode. 

• Atgriež skaitli (int): 

• Ja nenegatīvs, tad tas ir atvērtā faila deskriptors (fd) - (vienmēr +1 pie lielākā atvērtā). 

• Ja -1 (vecākās sistēmās <0 dažādi error kodi), tad failu neizdevās atvērt. 

• Kāpēc - var noskaidrot vai nu vienkārši aplūkojot errno (int) mainīgo, vai arī 

• perror(char* "Kautkas") -> izdrukā "Kautkas: error message" 

• char* err_msg = strerror(errno);  

• Šajā globālajā mainīgajā var būt visādu kļūdu stāvokļi - bet tikai pēdējais. Programmu 
inicializējot tas ir = 0. 



Eksperiments 

• Pamēģināsim atvērt (jāiekļauj fcntl.h): 

• int a; 

a = open("filename«, O_RDONLY); 

printf("Atveru: %d\n", a); 

perror("Kluda"); 

• Ja fails neeksistē - viss vienkārši: 

• Atveru: -1 

Kluda: No such file or directory 

• Bet ko atgriež, ja fails eksistē? Kāpēc? 

 



Standarta I/O "faili" 

• Iepriekšējais piemērs atgriež 3, jo mūsu procesam jau ir atvērti 3 citi faili (fd = 0..2) 

• Tie ir: 

• 0 = STDIN = standarta input (parasti tastatūra terminālī) 

• 1 = STDOUT = standarta output (parasti izdruka terminālī) 

• 2 = STDERR = standarta kļūdu plūsma (mēdz drukāt terminālī vai logot failos) 

• SVARĪGI: Šie "faili" ir atvērti vienmēr - varam novērot, ka UNIX vidē darbs ar 
stdin/stdout/stderr ne ar ko neatšķiras no darba ar failu. 

• Tas nozīmē, ka varat programmai, kas ņem parametrus no stdin viegli iemānīt 
parametrus no faila ar <, vai arī tās stdout iedabūt failā. 

• Tāpat programmas kodā varat ērti pārslēgties, ja kāds parametrs izvēlas vai I/O 
notiek caur termināli vai failu - atliek tikai nomainīt fd vērtību uz kādu definēto 
vai otrādi. 



open() flags 

• Šie "karodziņi" nosaka dažādus atvērtā faila darba režīmus. Parasti tie ir apvienojami 
ar loģisko OR (|). Daži piemēri: 

• O_APPEND - Atvērtajā failā rakstot jaunais saturs nepārrakstīs veco (pretēji default), bet 
nonāks tā beigās 

• O_CREAT - Ja fails neeksistē, tas tiks izveidots (pretēji kļūdai, ka neeksistē) 

• O_EXCL - Jālieto kopā ar O_CREAT, lai obligāti veidotu jaunu un kļūda, ja fails jau eksistē 
(neatver esošo kā default) 

• O_RDONLY, O_WRONLY, un O_RDWR - nosaka vai fails ir tikai lasāms, tikai rakstāms vai 
abi - uzmanīgi - šie ir īpaši un neORojas. T.i. vērtības ir 00, 01, 10, nevis 01, 10, 11. 
O_RDWR nav abu pirmo kombinācija! 

• Citus var atrast man lapā vai arī /usr/include/fcntl.h un 
/var/include/x86_64-linux-gnu/bits/fcntl.h - šīs divas direktorijas 
satur arī citas svarīgākās konstantes definējošus headerus - papētiet brīvajā laikā! 

• Piemērs: open("mans_fails", O_WRONLY | O_CREAT) - atver failu 
rakstīšanai un izveido to, ja tāds neeksistē 



open() mode - īsumā 

• Jau īsi pieminējām, ka katram failam ir piekļuves tiesības 

• Ja open() izveidos jaunu failu, tad mode norāda - kādas tiesības šim failam būs. 
(Read/Write/Execute) 

• Darbojas kopā ar umask() 

• Par šo sadaļu būs sīkāk aiznākamajā lekcijā! 

• Piemērs: open("mans_fails", O_WRONLY | O_CREAT, 0664) 



Vēl par open() 

• open() vienam failam var saukt vairākkārtīgi, t.sk. ar dažādiem flags - katra 
reize atgriezīs jaunu faila deskriptoru. Svarīgi: katram fd ir savs "faila pointeris" - 
sīkāk - slaidos par lseek(). 

• Galvenais no kā jāuzmanās - rakstot vairākos fd, kas rāda uz vienu failu var rasties 
problēmas/dīvaini rezultāti dēļ "vienlaicīguma" un šiem failu pointeriem. 

• Ir limits cik daudz fd varam atvērt - to nosaka konkrētā OS un lietotāja tiesības. 

• Parasti šis skaitlis grozās ap 200-2000 robežām. 

• Var apskatīt ar limit programmu (ja tāda ir uzinstalēta) 

• Var pētīt failu: /usr/include/limits.h un tā iekļautos failus no /bits un 
/sys direktorijām, kas parasti atrodas zem /usr/include/x86_64-linux-
gnu/. 

• Tā kā atvērtie fd failu piesaista kaut kur procesa atmiņā, un arī ir limits skaitam, mēs 
vēlamies tos aizvērt tiklīdz tie netiek lietoti, nevis gaidīt procesa beigas - lai nerastos 
"memory leak" 

 



close() 

• Pretējs open() - aizver atvērto faila deskriptoru, ko saņem kā parametru, lai OS 
varētu to atbrīvot un/vai atkārtoti izmantot. 

• Itkā nav obligāts - varat vairākas reizes saukt open() uz dažādiem failiem un 
piešķirt vienam fd - procesa beigās viss tiks satīrīts. 

• Tomēr, ja programmai jādarbojas ilgstoši - tai var pietrūkt atmiņas. 

• Piemērs: close(file_descriptor); 

• Atgriež: 

• 0, ja viss kārtībā 

• -1, ja failu neizdevās aizvērt un/vai bija problēmas - šis īpaši svarīgi, ja veram ciet "tīkla 
failu", jeb tīkla savienojumu (viss ir faili). 

 



read() 

• Nolasa līdz size baitiem no faila, ko apzīmē fd un ieraksta tos atmiņas apgabalā, kuru apzīmē 
padotais pointeris buf. 

• Atgriež reālo ierakstīto baitu skaitu, attiecīgi, ja atgriež 0 vai arī atgrieztais rezultāts < size, 
failam ir pienākušas beigas. 

• Piemērs: 
#include <fcntl.h>  Priekš open 
#include <stdlib.h>  Priekš malloc 
#include <unistd.h>  Priekš read/close 
… 
char *c; 
int fd, sz; 
c = (char *) calloc(100, sizeof(char)); malloc, tikai nonullē 
fd = open("in1", O_RDONLY); 
if (fd < 0) { perror("r1"); exit(1); } 
sz = read(fd, c, 99); 
printf("Lasam 99 no fd = %d. Nolasija %d baitus.\n", fd, sz); 
c[sz] = '\0'; Lai varētu izdrukāt noslēdzam masīvu ar \0 (kas ja satur?) 
printf("Nolasitais: %s\n", c); 
close(fd); 



write() 

• Pretējs read() - no atmiņas apgabala, kuru apzīmē padotais pointeris buf 
ieraksta size baitus failā, ko apzīmē fd. 

•  Atgriež reāli ierakstītos baitus - lielākoties tie ir tik cik padots size, ar retiem 
izņēmumiem, kuros rodas kļūda rakstot. 

• Jāatceras, ka arī newline (\n), null baits (\0) u.c. ir reāli baiti kurus jāieraksta un 
kas aizņem vietu. 



lseek() un "faila pointeris" 

• Katram no faila deskriptoriem ir faila pointeris. Tas norāda uz kuru faila baitu secīgi no sākuma 
iedarbosies visas saistītās failu operācijas. 

• Parasti atverot failu tas ir =0 un pēc darbībām, kas ietekmē faila saturu tas tiek pārvietots 
(piemēram, ierakstot failā, pointeris norādīs uz ierakstīto datu beigām, jeb tālākās brīvās vietas 
sākumu - pazīmējam uz tāfeless). 

• Gan lasot, gan rakstot faila pointeris pārsvarā pārvietojas par size soļiem. Attiecīgi nākamā 
lasīšana/rakstīšana jau notiks no tās vietas. 

• Ar lseek() varam faila pointeri pārvietot paši manuāli - piemēram, lai aizlektu uz faila 
sākumu, pārlektu neinteresantiem datiem u.c. 

• Parametrs whence nosaka vai jauno vietu meklējam no faila sākuma, esošās faila pointera 
vietas vai faila beigām. 

• Atgriež nobīdi no esošā faila pointera, kas jāpieskaita lai iegūtu jauno faila pointeri 

• lasot man -s 2 lseek var secināt, ka lietošanai jāiekļauj arī sys/types.h un unistd.h 



Piemērs 

• Atceramies, ka stdin/stdout/stderr ir tādi paši faili: 
#include <string.h> 

… 

char buf1[12] = "tests\n"; 

char buf2[12]; 

fd0 = open("fails",O_RDWR|O_CREAT); 

fd1 = open("fails",O_RDWR); 

write(fd0, buf1, strlen(buf1)); 

write(1, buf2, read(fd1, buf2, 12)); 

close(fd0); 

close(fd1); 

• Rezultātā - varam atvērt vienu failu divreiz, ierakstīt no viena, nolasīt no otra un 
vēl to visu beigās ierakstīt stdout failā! 



Programmu piemēri darbam ar failu I/O 

• Ir dažādas programmas, kas ļauj strādāt ar stdin/stdout kuros var novirzīt citus 
failus: 

• cat - kopē ievadu izvadā 

• less - izvada ievadfaila saturu (konfigurējams) 

• tail - izvada pēdējās 10 vai -n rindiņas no ievada faila 

• head - izvada pirmās 10 vai -n rindiņas no ievada faila, ja -5, tad visas izņemot pēdējās 5 

• Lielākoties noderīgi visai standarta termināļa programmatūrai 

 

 



cat programma 

• Programma cat pārsūta standarta inputu uz standarta outputu. 

• Vienkāršākā cat programma var būt šāda (lasām un rakstam stdin/stdout): 
#include <stdlib.h> 

… 

char c; 

while (read(0, &c, 1) == 1) write(1, &c, 1); 

• To var lietot vienkārši palaižot vai arī iedodot stdin failu: prog < fails 

 



Piemērs tiesību ietekmei 

• Atkarībā no tā vai darbojamies ar failu vai standarta plūsmām dažas no darbībām var 
būt aizliegtas. Apskatīsim piemēru (p.s. var parunāt par "data driven programming"): 
char msg[6][15] = {"read stdin", "write stdin", 
 "read stdout", "write stdout", "read stderr", 
 "write stderr"}; 
int i, r, w; 
char buf[2] = {0,0}; 
for(i = 0; i < 3; i++){ 
    if((r = read(i, buf, 1))<0) perror(msg[i*2]); 
    if((w = write(i, buf, 1))<0) perror(msg[i*2+1]); 
    fprintf(stderr, "%d, r = %d, w = %d, char = %d\n", 
  i, r, w, (int)(buf[0])); 
} 

• Ja palaižam vienkārši viena bilde, bet ja prog < infails > outfails 2> 
stderrfails - var redzēt, ka ir neatļautas darbības (Tā kā drukājam uz stderr visas 
ziņas, tad tās nonāks stderrfails) 

 



Atkāpe par select() 

• Sistēmas izsaukums, kas noskaidro vai kādā no fd ir "ko darīt" - ļoti noderīgi tīklošanā (piemērs 
nākamajā slaidā) 

• int select(int width, fd_set* readfds, fd_set* writefds, fd_set* 
exceptfds, struct timeval* timeout) 

• Sīkāk par parametriem var papētīt sys/types.h un sys/time.h 

• Mūsu gadījumā neinteresēs meklēt rakstāmus vai citādi īpašus df, tāpēc lietosim: 
select(width, readfds, NULL, NULL, NULL); 

• readfds ir bitu karte ar failu deskriptoriem, ko apskatīt. Atgriešana notiek brīdī, kad kādā no fd ir 
kaut kas lasāms. Atgrieztā vērtība ir bitu karte ar tiem fd, kurus ir vērts lasīt (lasīšana nebloķēs). 
Tātad būs saturs vai vismaz \0 faila beigas. 

• Šīs bitu kartes ērti manipulēt ar macrosiem FD_SET(fd, &fdset), FD_CLR(fd, 
&fdset), FD_ISSET(..), FD_ZERO(&fdset) 

• Ar FD_ZERO notīram bitmapu iekš &fdset, pēc tam liekam streamus pēc numura/fd id: 
    fd_set fds; FD_ZERO(&fds); FD_SET(0, &fds); FD_SET(3, &fds); 

• FD_ISSET pārbauda vai ir jau uzlikts bits. 



Tīklošana un telnet 

• Telnet ir vienkārša programma, kas pieslēdzas pie attālināta socket (uzvedas kā fails - 
sīkāk mācīsimies vēlāk) un sūta tam prom visu no stdin, kā arī izdrukā visu no tā 
saņemto uz stdout. 

• Vienkāršs piemērs - vienā terminālī palaižat vienkāršu serveri: nc -l -p 12345 
Otrā terminālī tam pieslēdzamies ar telnet: telnet localhost 12345 

• Viss ko raksta vienā terminālī nonāk pie otra un otrādi - un šis viss darbojas caur tīklu. 
P.s. No telnet iziet ar CTRL+]. 

• Šāda programma ar select() skatītos vai ir vērts no socketa jau lasīt. Zinot šo un 
socketus pricipā varam jau uzrakstīt savu telnet. 

• UZMANĪBU: telnet un nc jums ļoti palīdzēs kursa projektā, kurā izstrādāsiet tīkla 
saziņu. Ērti atkļūdot tīklu, ja vienā galā ir kontrolējama saskarne. 

• Ar telnet varat arī eksperimentēt un pieslēgties citiem serveriem (web:80, SMTP:25 
u.c.) 



Atgriežoties pie cat 

• 3 vienkārši piemēri implementācijai: 
simpcat1.c             | simpcat2.c            | simpcat3.c 

#include < stdio.h >   |                       |#include < stdio.h > 

                       |                       |                        

main()                 |main()                 |main()                  

{                      |{                      |{                       

  char c;              |  char c;              |  char c;               

                       |  int i;               |  int i;                

                       |                       |                        

  c = getchar();       |  i = read(0, &c, 1);  |  i = fread(&c, 1, 1, stdin); 

  while(c != EOF) {    |  while(i > 0) {       |  while(i > 0) {     

    putchar(c);        |    write(1, &c, 1);   |    fwrite(&c, 1, 1, stdout); 

    c = getchar();     |    i = read(0, &c, 1);|    i = fread(&c, 1, 1, stdin); 

  }                    |  }                    |  }                     

}                      |}                 |} 

• Kas notiek ja tos palaiž gana lielam failam? 



Rezultāti dažādiem cat 

• Testu rezultāti (P.s. /dev/null ir fails kas iznīcina visu ierakstīto, lai mums nerodas 
nevajadzīgi lieli output faili) 
$ time simpcat1 < large > /dev/null 
real        3.7 
user        3.2 
sys         0.2 
 
$ time simpcat2 < large > /dev/null 
real      307.5 
user       21.8 
sys       283.2 
 
$ time simpcat3 < large > /dev/null 
real       13.8 
user       12.9 
sys         0.5 

• Kāpēc tāda atšķirība?? Lēnākais simpcat2 lieto sistēmas izsaukumus "pa tiešo"… ko 
tad dara pārējie? Kā var optimizēt, ja visa darbība notiek caur sistēmas izsaukumiem? 



Atbilde: Buferi! 

• Ja ielasam uzreiz lielāku daudzumu baitu ar vienu sistēmas izsaukumu, un tad paši 
ejam tiem pāri - varam darboties ātrāk! 

• Ja eksperimentējam ar šādu programmu un dažādiem bufera lielumiem: 
c = malloc(bufsize*sizeof(char));  

i = 1; 

while (i > 0) { 

     i = read(c, 1, bufsize); 

     if (i > 0) write(c, 1, i); 

} 

• Rezultāti ir ļoti atkarīgi no bufera izmēra. 

• Turklāt - ja read/write aizstāsim ar fread/fwrite tad sākums grafika sākums 
(nākamais slaids) būs vēl ātrāks.  



Buferi - rezultāti grafiski 

 



Galvenās atšķirības/secinājumi 

• stdio arī acīmredzami lieto buferēšanu! T.i. pirmo reizi lasot - iebuferē lielāku datu 
daudzumu! 

• Tāpēc vairāki turpmākie lasījumi būs ātri, jo samazinam "dārgo" sistēmas izsaukumu 
skaitu 

• Lasot pa maziem gabaliem labi lietot fread() vai getchar() - tie dara buferēšanu 
mūsu vietā 

• Īpašgadījums: Ja pa baitam - getchar() vai fgetc() ir vēl vairāk optimizēts 

• Lieliem datu apjomiem nav tik nozīmīgi buferēt - fread un read darbojas līdzīgi 

• Tomēr labāk lietot fread() lai konsistenti + tad dara nedaudz error checking, 
kas ir jauki 

• Viss tas pats attiecas arī uz write/fwrite tipa funkcijām - tikai: papildus 
sarežģītība, jo buferis ne vienmēr ir reāli ierakstīts failā - ātrdarības/drošības 
tradeoff  var pazust dati. 



Tā arī nonākam atpakaļ pie 
syscall/stdio duplikācijas 

• Atšķirība ir ātrumā/optimizācijās, lielā mērā dēļ bufera izmantošanas 

• Visiem sistēmas izsaukumiem ir atbilstošas standarta bibliotēkas funkcijas 

• Sistēmas izsaukumi lieto fd, standarta bibliotēka lieto FILE* struktūras pointeri. 



FILE struktūra 

• Implementēta dažādi dažādos kompilatoros/versijās. Ieteicams lietot tikai lai saņemtu no 
funkcijām un padotu funkcijām, bet ne "rakātos pa tās iekšām". 
 
/* Some believe that nobody in their right mind should make use of 
the internals of this structure. */ 
 
typedef struct _iobuf 
{ 
    char*   _ptr; 
    int _cnt; 
    char*   _base; 
    int _flag; 
    int _file; 
    int _charbuf; 
    int _bufsiz; 
    char*   _tmpfname; 
} FILE; 

• Svarīgi saprast, ka C standarts visur lieto FILE* pointeri, nevis FILE struktūru tieši tāpēc, ka 
tās "iekšas" nav definētas standartā. Tas ir veids, kā C implementē privātas klašu daļas (opaque 
type) ko cer, ka neviens neaiztiks. 



Vairāk standarta bibliotēkas funkciju 

• Standarta bibliotēka darbam ar failiem īsteno vēl daudz funkciju kas kaut ko optimizē 
un/vai padara ērtāku/drošāku. 

• Īpaši daudz variantu ir lasīšanas/rakstīšanas funkcijām (taču ir arī citas): 
System Call         Standard I/O call 
-----------         ----------------- 
open                fopen 
close               fclose 
read/write          getchar/putchar 
                    getc/putc 
                    fgetc/fputc 
                    fread/fwrite 
                    gets/puts 
                    fgets/fputs 
                    scanf/printf 
                    fscanf/fprintf 
lseek               fseek 

• I/O callos - ja nav "f" prefikss = makro, nevis funkcija (ātrāks, bet ne tik universāls); 
getc/putc/getchar/putchar = darbojas ar vienu simbolu; gets/puts = darbojas ar vienu 
rindiņu; scanf/printf = darbojas ar formatētu ievadu/izvadu 



Atkāpe par getchar() un int 

• getchar atgriež int nevis char … bet kāpēc? 

• Sliktā "end of file" vērtība EOF = -1 

• Kas notiks ja gribam ielasīt char = 255? Tas ir tas pats -1(twos complement) 

• Ja salīdzināsim vienkāršu unsigned char ar EOF, var nekad nebeigties, jo vērtības 
ir [0;255], un tās nav -1. signed gadījumā kas ir -1? tas pats 255 

• tāpēc mums reāli ir 257 vērtības un vajag int! 



Paldies par uzmanību! Jautājumi? 

 


