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Pēdējā lekcija par failiem 

• Zinām, kā veikt pamata darbības ar failiem un, kā tie tiek glabāti. 

• Tagad ķersimies pie "advancētākiem" jautājumiem: 

• Tiesības 

• Log faili 

• Ar inode saistītie sistēmas izsaukumi 

• citi sīkumi 

  



Failu īpašnieki - lietotāji 

• Tā kā UNIX jau vēsturiski ir veidota kā OS, kurā vienlaikus var strādāt vairāki lietotāji, 
tajā ir iestrādāta robusta tiesību sistēma. Katram failam ir viens īpašnieks - konkrēts 
lietotājs. 

• Pats pamats - lietotājs (user). 
useradd user_name -d home_directory -s /bin/bash 

• Katram lietotājam ir parole, ko root var uzstādīt ar passwd user_name 

• Katram lietotājam ir mājas direktorija, kurā tam ir pilnas tiesības (īpašnieks) 

• Pie ienākšanas sistēmā lietotājam ir dažādi uzstādījumi, kas tiek ielasīti no slēptiem failiem 
mājas direktorijā, piemēram noklusētais shell. 

• Katram lietotājam pie izveidošanas tiek piešķirta noklusētā grupa. 

• Abus iepriekšējos apvieno komanda adduser 

• Lietotājam var būt īpašas tiesības uz failiem, kā arī citām darbībām sistēmā. 

• Izdzēš ar userdel, parametrs -r ja vēlas izdzēst arī piederošos failus/mājas 
direktoriju 

 



Grupas 

• Veids, kā sagrupēt lietotājus (nav tiesības jānorāda katram lietotājam individuāli). 

•  Grupas un to piederība glabājas /etc/group, sava piederība: groups 

• Katram lietotājam var būt vairākas grupas, bet ir viena noklusētā/primārā. 

• Vienlaicīgi lietotājs var darboties kā vienas grupas pārstāvis (group membership) - pie 
ienākšanas sistēmā, tā tiek uzstādīta vienāda ar primāro. (parasti user_name) 

• No šīs pārstāvētās aktīvās grupas izriet, ka visi lietotāja izveidotie faili piederēs tai pašai 
grupaī, kā arī visi lietotāja palaistie procesi darbosies ar tās grupas tiesībām. 

• Šo pārstāvēto aktīvo grupu var nomainīt (ja nav starp sekundārajām, prasīs paroli) ar: 
newgrp group_name 

• Lietotājs var piekļūt citu tā grupu failiem, ja faili ļauj grupas piekļuvi, pat tad, ja šīs citas 
grupas nav uzstādītas kā aktīvās. 

• Jaunu grupu izveido groupadd group_name, esošu izdzēš ar 
groupdel group_name 

 



Lietotāju un grupu sasaiste 

• Jauniem lietotājiem pie useradd: 

• Ja nav grupu parametru, noklusētā primārā grupa = user_name vai arī 
/etc/default/useradd, kā arī noklusētās grupas "EXTRA_GROUPS" iekš 
/etc/adduser.conf 

• parametrs -g group_name = uzstāda primāro grupu 

• parametrs -G group_name1, group_name2 = uzstāda sarakstu ar sekundārajām 
grupām 

• Esošiem lietotājiem ar usermod: 

• -g group_name = nomaina primāro grupu 

• -G group_name1, group_name2 = Uzstāda JAUNU sarakstu ar sekundārajām 
grupām 

• -aG group_name1, group_name2 = pievieno ESOŠAJAM sarakstam ar sekundārajām 
grupām 

• Atkāpe par drošību: Ja lietotājam noņem grupu, viņa veidotajiem failiem, t.sk. cron 
darbiem vecā grupa nepazūd - to var izmantot ļauniem mērķiem! 



Failu tiesības: Read, Write, Execute 

• Katram failam ir iespējami īpaši darba režīmi (uz ko regulējamas tiesības) 

• Read: Ir atļauts failu lasīt. 

• Parasts fails: tas nozīmē atvērt failu un redzēt tā saturu.  

• Direktorija: tas nozīmē redzēt failu sarakstu (ls), bet ne piekļuvi failu inode (nevar redzēt 
failu informāciju) 

• Write: Ir atļauts failu rakstīt. 

• Parasts fails: ierakstīt/pārrakstīt/dzēst faila saturu 

• Direktorija: pievienot, pārsaukt, dzēst direktorijas ierakstus (bet tikai ja ir arī Execute, jo 
nepieciešams mainīt inode!!!)  

• Execute: Ir atļauts failu izpildīt. 

• Parasts fails: palaist failu kā procesu 

• Direktorija: ieiet direktorijā (cd) un vispār piekļūt tās iekšējo inode saturam (skatīt failu 
detaļas u.c.) 



Failu tiesības: uid 

• Ja šis īpašais tiesību bits ir uzstādīts, tad failu izpildot tam būs nevis izpildošā lietotāja 
tiesības, bet gan faila īpašnieka lietotāja tiesības. 

• Failam šo bitu uzstāda ar chmod u+s (vēlāk sīkāk par šo komandu) 

• Failu izpildot OS lieto sistēmas izsaukumu setuid() lai procesu pārslēgtu uz īsto 
lietotāju. (Arī par šo vēlāk vairāk) 

• Tas atļauj, piemēram, izveidot programmu, kura raksta datus īpašnieka direktorijā, 
kurā lietotājam nav tiesību rakstīt. 

• Ja šo iedod neuzmanīgi - liels drošības risks (Var pārrakstīt vai nolasīt ne to failu, 
piemēram /etc/passwd) 

• Darbojas ja ielogojas uz īstās sistēmas - citi var piemontēt failu sistēmu attālināti 
(remotely) un tad setuid() netiek izsaukts! 

• Dažās sistēmās, ja uzstādīts direktorijai, visiem jaunajiem failiem uzstāda direktorijas 
ne veidotāja uid, kā arī apakšdirektorijām ieslēdz uid bitu. 



Failu tiesības: gid 

• Līdzīgi kā uid, tikai grupām = failu izpildot tam būs nevis izpildošās grupas 
tiesības, bet faila piederības grupas tiesības. 

• Failam šo bitu uzstāda ar chmod g+s (vēlāk sīkāk par šo komandu) 

• Failu izpildot OS izmanto sistēmas izsaukumu setgid() lai pārslēgtu īsto grupu. 
(Arī par šo vēlāk) 

• Bīstamības un ierobežojumi tie paši, kas uid, tikai grupas nevis lietotāja 
kontekstā. 

• Direktorijas gadījumā: visiem izveidotajiem failiem tajā grupa tiek uzstādīta uz šo 
gid, nevis veidotāja grupu. Tāpat arī visām izveidotajām apakašdirektorijām šis 
bits parasti tiek uzstādīts. 

 



Failu tiesības: sticky/restricted 
deletion flag 

• Pārsvarā tikai direktorijām! 

• Ja šis bits ir uzstādīts tikai faila īpašnieks (vai root) var izdzēst/pārsaukt failu šajā 
direktorijā, neatkarīgi no tā vai citiem lietotājiem ir vai nav rakstīšanas tiesības. 

• Tas ļauj pasargāt failus no izdzēšanas, bet tomēr ļaut tajā rakstīt citiem 
lietotājiem. Piemēram - tmp un crontab direktorijās - jāvar rakstīt daudziem, bet 
dzēst tikai savus failus. 

• Failiem neko nedara - agrāk darīja, ka fails paliek operatīvajā atmiņā pēc 
ielasīšanas - tāpēc "sticky". 

• Uzstāda ar chmod +t (Apskatīsim vēlāk) 

 

 



Failu/direktoriju tiesību saraksts 

• ls -l: 
-rw-rw-rw- 1 krisa krisa  127 Aug  4 07:33 test.c 

• Pirmā kolonna = [Tips][Īpašnieka tiesības][Grupas tiesības][Pārējo tiesības] 

• Tips: "-" parasts fails, "b"/"c" block/character special faili, "d" direktorija, "l" simboliskais 
links, "p" pipe, "s" socket, u.c. 

• Tiesības "rwx", ja attiecīgais var "r" lasīt, "w" rakstīt vai "x" izpildīt. "-" attiecīgās tiesības 
nav. 

• uid: ja īpašnieka tiesībās "x" vietā "s" (uid+x), vai "S" (tikai uid, bet nav x) 

• gid: ja grupas tiesībās "x" vietā "s" (gid+x), vai "S" (tikai gid, bet nav x) 

• sticky: ja pārējo tiesībās "x" vietā "t" (sticky+x), vai "T" (tikai sticky, bet nav x) - 
pēdējā gadījumā jēga, ja tas ir sticky priekš grupas, pretējā gadījumā neko nedara 

• Trešā kolonna: īpašnieks (lietotājs) 

• Ceturtā kolonna: atbilstošā grupa 

 



chown 

• Nomaina faila īpašnieku. 
chown new_user:new_group path/to/file 

• Ja -R, tad veic šo nomaiņu rekursīvi visām apakšdirektorijām 

• Atbilstošie sistēmas izsaukumi: 
#include <unistd.h>   jāiekļauj lai lietotu 
int chown(const char *pathname, uid_t owner, gid_t group); 
int fchown(int fd, uid_t owner, gid_t group); 
int lchown(const char *pathname, uid_t owner, gid_t group); 
 
#include <fcntl.h>       Definē AT_* konstantes 
#include <unistd.h>   Jāiekļauj lai lietotu 
int fchownat(int dirfd, const char *pathname, uid_t owner, 
   gid_t group, int flags); 

• Atšķirības - chown() seko simboliskajiem linkiem, lchown() neseko (attiecīgi, pašam linka 
failam maina tiesības). fchown() atšķirībā no pārējiem lieto file descriptor (fd)  nevis path. 

• fchownat() papildus konfigurējamība, piemēram, path relatīvs dirfd faila deskriptoram, nevis 
esošajam ceļam. 



chmod 

• Nomaina faila tiesību bitus (režīmus/mode). 
chmod mode,mode2… path/to/file 

• Ja -R, tad veic šo nomaiņu rekursīvi visām apakšdirektorijām 

• Atbilstošie sistēmas izsaukumi: 
#include <sys/types.h>    datu tipi 
#include <sys/stat.h>     jāiekļauj lai lietotu 
int chmod(const char *path, mode_t mode); 
int fchmod(int fildes, mode_t mode); 

• Atšķirības - chmod() atšķirībā no fchown() lieto path nevis file descriptor 
(fd). 

• mode vērtības savā starpā var ORot (|). Shell komandas gadījumā ir speciāli 
skaitļu apzīmējumi un simbolu apzīmējumi, ko arī var ORot. 



chmod C konstantes sistēmas izsaukuma 
mode veidošanai 

S_ISUID 04000 set user ID on execution 

S_ISGID 02000 set group ID on execution 

S_ISVTX 01000 sticky bit 

S_IRUSR 00400 read by owner 

S_IWUSR 00200 write by owner 

S_IXUSR 00100 execute/search by owner 

S_IRGRP 00040 read by group 

S_IWGRP 00020 write by group 

S_IXGRP 00010 execute/search by group 

S_IROTH 00004 read by others 

S_IWOTH 00002 write by others 

S_IXOTH 00001 execute/search by others 



chmod parametri shell komandai 

• simbolu veids pamata tiesībām mode = [kam][darbība][ko]: 

• kam - kombinācija no: "u" - lietotājs, "g" - grupa, "o" - citi/pārējie, "a" - visi (tas pats 
"ugo") 

• darbība - viens no: "+" - pievienot režīmu, "–" - noņemt režīmu, "=" - uzstādīt kā 
vienīgo režīmu precīzi tādu. 

• ko - kombinācija no: "r" - lasīt, "w" - rakstīt, "x" - izpildīt, "X" - makro (izpildīt bet tikai 
izpildāmiem failiem - derīgs rekursīvi piešķirot direktorijā, lai netaisa teksta failus +x), 
"s" set uid/gid (atkarībā no "kam"), "t" - sticky bits. 

• ja lieto bez "kam" tad noklusētais atkarībā no vērtības +r = a+r, +s = u+r 

• o+s nav korekts. 

• piemērs: chmod g+rw, o-x, +t file_name 



chmod shell skaitliskie/oktālie 
parametri 

• Pamata tiesības var aizstāt ar 3 skaitļiem 0-7 (pirmais user, otrais group, trešais 
others): 
chmod 764 file_name 

• Papildus prefikss - ceturtais skaitlis 0-7: 
chmod 7764 file_name 

• pāris uzdevumi (dots: -rwxr-----): 

• 0777 

• a+r 

• 664 

• go=wx 

• ug+s 

• +t 

 

 

 

Value Explanation 

0 setuid, setgid, sticky bits are unset 

1 sticky bit is in place 

2 setgid bit is in place 

3 setgid and sticky bits are in place 

4 setuid bit is in place 

5 setuid and sticky bits are in place 

6 setuid and setgid bits are on 

7 setuid, setgid, sticky bits are activated 



umask 

• Dažreiz ir vēlme piespiest noklusētās tiesības jauniem failiem. To dara ar umask 
vērtību. Patiesā mode = new_mode & ~umask 

• shell komanda umask atgriež esošo sistēmas umask vērtību (0000) 

• umask -S atgriež to pašu tikai pārvērstu teksta reprezentācijā 
(u=rwx,g=rwx,o=rwx)  Ievērojam! Šīs vērtības ir jau negatīvas (~) 

• umask maska uzstāda šo vērtību. maska var būt vai nu chmod simbolu 
pierakstā (ug+r) vai skaitliskajā. Ja skaitliskajā, tad liekam ko NEGRIBAM, ja 
simbolu - ko GRIBAM. Simbolu pierakstā, ja būs =, tad viss pārējais tiks aizliegts. 

• Sistēmas izsaukums: vecamaska umask(int jauna_maska); 

• Piemēram 0666 (-rw-rw-rw-) tiesības pie umask = 0022 rezultātā būs 
0644 (-rw-r--r--) 



chgrp 

• Shell komanda, kas nomaina faila grupas piederību 
chgrp grupa path/to/file 

• Ja -R, tad veic šo nomaiņu rekursīvi visām apakšdirektorijām 

• Atšķirībā no chown ļauj grupu mainīt arī nepriviliģētam lietotājam (chown var 
izsaukt tikai priviliģēts lietotājs) 

 



Konteksta maiņa 

• Jau minēju, ka ar newgrp var nomainīt to kurā grupas kontekstā lietotājs strādā. 

•  Tāpat minēju, ka pie procesa palaišanas tā darbība notiek vai nu palaidēja 
lietotāja/grupas kontekstā vai arī uid/gid gadījumā izvēlētā lietotāja/grupas 
kontekstā 

• Šis notiek caur sistēmas izsaukumiem setuid() un setgid() automātiski. Arī 
paši varam tos saukt. 

• Ja administrators izsauc setuid() un uzliek zemākas tiesības, pēc tam nevarēs 
atgriezties, jo tam vajag augstākas tiesības. Tādos gadījumos palīdz sistēmas izsaukumi 
seteuid(), setegid() - uzstāda efektīvo vērtību uz laiku un ļauj to darīt 
nepriviliģētiem, ja sakrīt ar paša vai uid/gid vērtībām. 



Konteksta maiņa terminālī 

• Dažreiz nepieciešamas citas tiesības darbā terminālī. 

• su user_name - pajautā paroli un atver jaunu shellu tajā pašā direktorijā ar jauno 
lietotāju/tā tiesībām. Iziet ar exit 

• Ne vienmēr ir droši dalīties ar parolēm, tāpēc labāk, ka ir iespējams piešķirt tiesības uz 
laiku lietot cita lietotāja tiesības, nezinot tā lietotāja paroli. To dara sudo -i (šajā 
gadījumā prasīs šī lietotāja paroli nevis otra) 

• Ja vēlas izpildīt tikai vienu komandu ar cita lietotāja tiesībām pietiek ar 
sudo komanda 

•  sudo darbojas tikai, ja lietotājs ir pievienots sudoers failam. Šo failu nedrīkst 
rediģēt ar roku (var viegli sabojāt) - tam ir speciāls rīks visudo ko jāpalaiž ar 
root/sudo tiesībām. Piemērs saturam: root    ALL=(ALL:ALL) ALL 

• Ar konteksta maiņām uzmanīgi jo process vai lietotājs ar super user tiesībām var visu 
ko sadarīt - piemēram nozagt /etc/passwd un /etc/shadow failus. 



Vēl citi sistēmas izsaukumi failiem 

• lstat() - tas pats kas stat() tikai neseko simboliskajam linkam, bet apskata tā inode 

• fstat() - tas pats kas stat() tikai ar file descriptor (fd) 

•  link(char* fd1, char *fd2) - tas pats kas ln shell komanda 

• unlink(char* f1) - tas pats kas rm shell komanda 

• remove(char* f1) - tas pats kas rm -rf shell komanda - dzēš arī direktorijas 

• rename(char* f1, char* f2) - tas pats kas mv f1, f2 shell komanda 

• mkdir() un rmdir() - tas pats kas shell komandas ar to pašu vārdu 

• chdir() =  cd, getcwd() =  pwd, symlink() = ln 

• readlink() - seko simboliskajam linkam un ieliek buferī mērķa faila ceļu. 

• utime() = ļauj nomainīt timestampus, kas atrodas inode (viltot failus , bet noder arī arhivatoriem 
u.c.) 

• access() - piekļuves tiesību pārbaude 



Žurnālēšanas faili (log faili) 

• Piemērs: cat /var/log/dpkg.log | head -60 

• Bieža vajadzība - piefiksēt kādā failā noteiktas darbības/progresu/notikumus. 

• Itkā varam darīt paši - atvērt failu un rakstīt iekšā. 

• Pat ja aizveram uzreiz pēc ierakstīšanas un atmiņā fd neturam (tādējādi izvairoties 
no lseek konflikta), vienalga problēmas (concurrency) sākas, ja vairāki grib 
rakstīt vienā failā - katra procesa rakstītais var nebūt nonācis līdz diskam, kad jau 
raksta otrs - attiecīgi - viens otra rakstītajam saraksta pa vidu. 

• Risinājums: O_SYNC tags pie open() - garantē, ka visas darbības nonāks līdz 
diskam pirms write() u.c. atgriezīs. Piemērs: 
 fd = open(failavards, O_APPEND | O_SYNC | O_CREAT | 
  O_WRONLY, 0666); 

 



Atomic darbības 

• Iepriekšējā slaidā write() ar O_APPEND | O_SYNC ir atomiska darbība, t.i.: 

• Darbību ķēde, kuras izpilda vienu pēc otras un CPU tās nepārtrauc. 

• Piemērs: ja starp to, ka lseek aizvirza uz faila beigām un sāk rakstīt failā, CPU 
pārtrauks un palaidīs pie darba citu procesu, var sanākt, ka lseek nav faila 
beigās! 

• Piemērs 2: Faila izveidošana rakstīšanai, ja tas neeksistē. Pārbaude vai eksistē un 
faila izveidošana ir atsevišķas darbības, kurām pa vidu var notikt pārtraukums. 
Tāpēc ir speciāls atomiskais izsaukums, kas atgriež >0 tikai ja tiešām izveidoja 
jaunu. fd = open(failavards, O_WRONLY | O_CREAT | O_EXCL, 
0644); 

• Svarīgi gadījumos, kad vienu resursu (t.sk. starpprocesu komunikācijas kanālu) 
aiztiek vairāki procesi vai vairāki threadi (pavedieni).  

 



Dažas atkāpes par fork/exec un failiem 

• fork()/exec() - vēlākās lekcijās runāsim kārtīgi par šīm tēmām, bet failu 
sakarā jāpiemin dažas lietas: 

• Īsumā: fork() "noklonē" procesu, exec() - ielādē procesa atmiņā jaunu kodu, bet 
no vecā procesa paliek pāris lietas pāri, piemēram: darba direktorija, failu veidošanas 
mode maska, failu deksriptori (kuriem nav uzstādīts "close on exec") 

• Šim mehānismam ir dažādas priekšrocības, ko apskatīsim vēlāk - viena - varam jaunā 
procesā dabūt komunikācijas kanālus neverot tos vaļā no jauna (noder starpprocesu 
komunikācijai, paralēliem aprēķiniem u.c.) 

• Atceramies - atverot fd vēlreiz mums būs jauns lseek pointeris un konflikts, ja 
rakstīsim abos fd. Forkojot tas tiek novērsts ar īpašu sistēmas izsaukumu 
fd2 = dup(fd1), kas atgriež otru saistītu fd, kura lseek kustēsies vienoti ar 
duplicētā lseek pointeri. Tātad - nepārrakstīsim, bet rakstīsim galā otra ierakstītajam. 

• Pirms fork izsaukšanas visus buferus vajag flushost, pretējā gadījumā var nokopēties 
buferi un vēlāk ierakstīt vienu lietu dubultā. Failu deskriptori arī principā ir buferi - tos 
flusho ar komandu fflush() 



dup2 

• Vēl viens interesants sistēmas izsaukums failu deskriptoriem, kas ļauj tos aizstāt 
ar citiem: 
int Dup2(int file_desc1, int file_desc2) 

• Vispirms aizver file_desc2, ja tas ir vaļā 

• Pēc tam panāk, ka viss, ko vēlāk dara ar file_desc2 patiesībā notiek ar 
file_desc1 

• Pielietojumu piemēri: 

• stdin vietā saņemt informāciju no faila: dup2(fd, 0); 

• stdout drukāt failā: dup2(fd, 1); 



fcntl() 

• Funkcija jau atvērta faila deksriptora statusa maiņai. 

• Var darīt: 

• Duplicēt esošu fd 

• Uzzināt/nomainīt fd karodziņus 

• Uzzināt/nomainīt asinhronā I/O piederību 

• Uzzināt/nomainīt ierakstu aizsardzību (locks) 

 



Failu lietas esam apguvuši! 

• Nākamajā reizē sāksim apgūt lietas par atmiņu. 

 

• Jautājumi? 



Paldies par uzmanību! Jautājumi? 

 


