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… Bet mēs taču jau mācījāmies failus! 

• Iepriekšējā lekcijā iemācījāmies pamata darbības ar failiem, kā abstraktiem datu 
buferiem (rakstīt/lasīt) 

• Neko īsti nezinām kā šie faili ir realizēti OS līmenī 

• No tā izriet, ka nemākam programmēt lietojot komplicētākas failu īpašības - kā 
izmērs u.c. kas īsti neatrodas iekšā failā kā dati, bet kaut kur citur 

• Šodienas mērķis - saprast, kā tad īsti faili darbojas OS līmenī, jo mums ir izveidojies 
ļoti vienkāršots priekšstats par failiem kā failu/direktoriju koka sastāvdaļu. 

• Tas arī būs pamats vēl vairāk sistēmas izsaukumu apgūšanai, ko savukārt darīsim 
nākamajā lekcijā 
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Failu sistēma 

• Failu sistēma nodrošina informācijas glabāšanas un nolasīšanas pakalpojumus un 
ir svarīga OS sastāvdaļa. 

• Lai gan UNIX ir pieejamas vairākas failu sistēmas, to pamatprincipi ir līdzīgi - tās 
nodrošina abstrakciju informācijai direktoriju un failu formā. 

• Failu sistēmas var abstrahēt arī iekārtas ("viss ir fails") 

• Savā ziņā - starpprocesu komunikācijas veids 

• Iepriekšējās lekcijas "darbs ar failiem" sistēmas izsaukumu darbu pēc būtības 
nodrošina failu sistēma. 

• UNIX pieļauj arī vairākas failu sistēmas vienā datorā - vēlams lai tās būtu 
iekārtotas hierarhijā zem root  / (bet ne obligāti). 



Nedaudz Linux FS vēstures 
• Natīvās Linux Failu Sistēmas: 

• minix - Linuss aizņēmās no Minix OS kā pirmo FS variantu (max partīcija 64MB, viens timestamp, īsi faila 
vārdi, zems overhead) 

• Extended File System, 1992 (ext) - novērš galvenās nepilnības (max. part. 2GB, faila vārdi 255 simboli, 
joprojām nav timestampi piekļuvei un izmaiņām, lieto linked list, kas ar laiku fragmentējas) 

• Second …, 1993 (ext2) - pilnībā aizstāj ext (max. faila izmērs 4TB, ātrāki algoritmi, timestampi, seko līdzi failu 
sitēmas stāvoklim ar clean/dirty bitu "superblokā", kas liek uzsākt failu sistēmas sakārtošanu, ja 
nepieciešams. 

• Journaling File Systems (darbību žurnāls garantē konsistenci = nav jāskenē FS/nav nepieciešama cilvēka 
iejaukšanās kļūdu gadījumā, ja pazūd strāva = ietaupa laiku): 
• ext3 - papildina ext2 ar Journaling (savietojamas - var piemontēt vecākai sistēmai zaudējot žurnālu un upgreidot 

nekopējot failus prom no sistēmas) 

• ReiserFS - būvēta no nulles - ātrāka un stabilāka, bet nav tik savietojama ar vecākām sistēmām, kā ext3 

• Citas (JFS = IBM radīta, pārsvarā serveros, XFS = 64bitfs, failu izmērs miljonos TB)  

• Foreign/svešās failu sistēmas: 

• Dažādu līmeņu atbalsts caur Virtuālo Failu Sistēmu. Lasīt var vairumu, dažas var arī rakstīt (FAT/FAT32 - vecās 
MS FS - ja svarīgi piekļūt no dažādiem OS, NTFS - modernā MS FS, HFS (Mac versija FAT), ISO 9660 - CD ROM 
FS un daudzas citas… 

 



Kā tikt galā ar "zvēru dārzu"? 

• Talkā nāk Virtuālā Failu Sistēma (VFS) - specializēta vienota saskarne failu sistēmām 
caur kuru iet sistēmas izsaukumi, lai mums nav jāsatraucas par konkrēto FS. 

• Galvenās sastāvdaļas: 

• Superblock - informācija kodolā, kas izveidojas mount brīdī (FS tips, fiziskā iekārta 
(disks/partīcija/disku grupa) un mount point ceļš (piemēram, "/home") - ļauj atrast faila 
atbildīgo iekārtu un FS 

• Failu tabulas ieraksti / Failu deskriptori - skatījām iepriekšējā lekcijā - saraksts ar atvērtiem 
failiem, kas pieejami konkrētam procesam - ļauj vairākiem procesiem atvērt vienu failu. 

• Virtual node (vnode) - katram atvērtajam failam viens virtuāls objekts atmiņā, norāda uz 
inode konkrētājā FS (vai virtualizē neFS failus, kā socket) un satur pamata informāciju - 
principā universālai inode piekļuvei no VFS. 
• Index node (inode) - var teikt svarīgākā FS sastāvdaļa - satur visu informāciju par konkrētu fizisko 

failu. 

• Directory entry (dentry) - glabā failu vārdus/ceļus un norāda uz konkrētiem vnode/inode. 

• Ļoti daudz informācijas - pārsvarā runāsim par inode, dentry, ja interesē sīkāk, skat: 
https://www.win.tue.nl/~aeb/linux/lk/lk-8.html 
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superblock - īsumā 

• Katrai "piemontētajai" failu sistēmai ir šāds ieraksts. 

• Satur:  

• Iekārtu uz kā šī FS atrodas (dažas FS var stiepties pār vairākiem diskiem/partīcijām ar īpašu 
apvienoto iekārtu abstrakciju) 

• Failu sistēmas bloka izmēru (mazākais lasāmais/rakstāmais datu gabals) 

• FS tipu 

• pointeri uz dentry ierakstu, kas ir šīs FS sakne (root) 

• pieejamo metožu/darbību sarakstu 

• u.c. 

• Vairāki pointeri sarakstu uzturēšanai: s_list (saraksts ar visiem superblock, kodols 
zin kur tas atrodas), s_instances / fs_supers (saraksts katrai failu sistēmai ar 
visiem tās superblokiem), s_files (saraksts ar visiem superbloka atvērtajiem failiem 
/ fd), s_anon (ja superbloks nav root kokā piemontēts, šajā sarakstā ir visi tādi), 
s_dirty (modificētās inodes), s_io (inodes, kas gaida rindā, lai tās ierakstītu diskā) 



Failu tabulas ieraksti un vnodes 

• Par failu tabulas ierakstiem jau daudz runājām iepriekšējā lekcijā - tie ir unikāli atvērto 
failu ieraksti, kas satur seek pointeri un atvēršanas karodziņu informāciju, kā arī saiti 
uz inode/vnode. Vienam failam var būt daudzi reizē atvērti failu tabulas ieraksti, jeb 
failu deskriptori (fd) 

• vnodes ir starpposms starp fd un inode. Pēc būtības tās ir 1:1 attiecība ar inode. 
Vēsturiski katrs fails konkrētā failu sistēmā aprakstīts inode datu struktūrā, bet VFS 
ieviesa terminu vnode, kas apraksta universālās inode lietas un glabājas atmiņā 
nevis uz diska. 

• Attiecīgi katram failam var būt tikai viena vnode. Praksē, kad šodien runājam par 
inode, bieži vien domājam vnode, jo sistēmas izsaukumi modernās implementācijās 
strādā caur šo papildus abstrakciju lai atdalītos no konrētās FS implementācijas, kā arī 
ļautu strādāt ar virtuālajiem failiem (socketi u.c.).  

• Attiecīgi - šajos slaidos runājot par inode paturam prātā, ka praksē gandrīz vienmēr 
runājam par vnode, bet vēsturiski/biežāk lietotais inode temins nav līdz galam 
precīzs lietojums, jo reprezentē tieši fiziskā faila aprakstu uz diska. Viens no iemesliem 
- kad tika ieviestas vnode - fiziski tās bija galvenā kodola izmantotā datu strukūra un 
saturēja pointeri uz inode. Dažādu iemeslu dēļ modernās OS tas ir otrādi - kodols 
strādā ar FS specifiskām inode, bet tās satur pointeri uz vnode… 



inode (vai tomēr vnode?) 

• Katrs fails - fiziska datu kopa diskā (noteikta atrašanās vieta), kurai ir dots vārds 

• Šī fiziskā faila reprezentācija OS līmenī = inode 

• Satur pamata informāciju, piemēram: 

• Izmērs uz diska,  

• inode numurs (unikāls id), 

• aizsardzības režīms, 

• piederība, 

• dažādi timestamp 

• u.c. 

• Visas inode glabājas lielā datu struktūrā, un katra no tām satur pointeri uz atbilstošo superbloku, 
sarakstu ar atbilstošajiem dentry, un metodēm ko fails atbalsta. 

• Atrodas dažādās datu struktūrās: i_hash haštabulā ātrai uzmeklēšanai, i_lists pointeris vai 
nu nelietoto vai s_dirty, vai s_io saraksta nodrošināšani, i_devices - pointeris sarakstam, 
kas apraksta piederību konkrētai fiziskai iekārtai u.c. 



inode implementācijas piemērs 

• Aptuveni šāda datu struktūra (atkarīga no FS): 
struct inode { 
        unsigned long i_ino; 
        umode_t i_mode; 
        uid_t i_uid; 
        gid_t i_gid; 
        kdev_t i_rdev; 
        loff_t i_size; 
        struct timespec i_atime; 
        struct timespec i_ctime; 
        struct timespec i_mtime; 
        struct super_block *i_sb; 
        struct inode_operations *i_op; 
        struct address_space *i_mapping; 
        struct list_head i_dentry; 
        ... 
        struct inode vfs_inode; vnode 
} 

• Vēlāk runāsim sistēmas izsaukumu stat(), kas ļaus šai informācijai piekļūt. 



dentry / linki 

• Lai "normāls" lietotājs tiktu pie failiem, tam jāspēj tos uzmeklēt. Par to parūpējas 
dentry datu struktūra, kas pēc būtības satur 3 galvenās lietas: 

• saiti uz inode 

• nosaukumu 

• saiti uz vecāka dentru ierakstu direktoriju kokā 

• Pēc būtības dentry ieraksts ir saite uz konkrēto failu/inode. Tāpēc konkrētu dentry 
mēdz saukt arī par linku. Precīzāk teikt "hard link", lai nošķirtu no "soft 
link" ko apskatīsim vēlāk. 

• dentry glabājas vairākos sarakstos: d_hash (ātrai uzmeklēšanai), d_lru 
(neizmantotie dentry), d_child (reāli apzīmē siblings, ne bērnus!), d_subdirs 
(apzīmē sarakstu ar apakšdirektorijām/bērniem!), d_alias (saraksts ar visiem 
dentry kas pieder vienam inode) 



Piemērs linkiem (1) 

• Vispirms izveidojam kādu failu: 
cat > f1 
Mana faila saturs  ja dara cat bez ieejas faila var rakstīt stdin 
^D     Ctrl+D izbeidz to ievadu un saglabā 

• Soļi, kas notiek: 

• Vispirms uz diska tiek izveidots fails ar baitiem "Mana faila saturs\n" 

• Tiek izveidots inode ieraksts, kas norāda uz konkrēto failu uz diska. (Tas tiek iesaitēts 
atbilstošajās kodola struktūrās) 

• Tiek izveidots dentry/hard link ieraksts, kas norāda uz konkrēto inode un satur 
vārdu "f1". Tas tiek iesaitēts zem tekošās direktorijas dentry ieraksta (un atbilstoši 
iesaitēts kodola struktūrās) 



Piemērs linkiem (2) 

• Varam izveidot vēl citus linkus / dentry tam pašam inode ar komandu 
ln f1 f2  Izveido jaunu dentry ar vārdu "f2", rāda uz to pašu inode 

• Ar ls -i varam pārliecināties, ka to inode numuri sakrīt! Ar ls -li f1 f2 redzam, 
ka tie ir pilnīgi vienādi faili! 

• Pamēģinam pamainīt vienu no failiem (vienalga kuru)… 

• Abiem izmainās saturs un inode informācija (update laiks u.c.)! 

• Tātad - tie nekādā ziņā nav atsevišķi faili, bet gan tikai saites uz vienu un to pašu failu. 

 



Linku skaits un tā maiņa 

• Ja izveidojam jaunu failu vai radām vēl linkus ar ln, varam sekot līdzi linku 
skaitam uz konkrēto inode skatoties ar ls -l: 
-rwxrwxrwx 2 root root     18 Apr 18 19:17 f1 

• Konkrēti - skaitlis starp tiesībām un īpašnieku apzīmē linku skaitu uz inode. 

• Ja vēlamies tikt no kāda linka vaļā lietojam komandu remove link (rm), kas pretēji 
lietotāju minējumiem ir nevis faila dzēšana, bet linka izdzēšana. Principā - pretēja 
komanda ln. 

• Pēc rm lietošanas inode linku skaits samazināsies par 1. Ja tas sasniegs 0, tad arī 
inode tiks dzēsta. 

 



Atkāpe par dzēšanas implementācijām 

• Atkarībā no konkrētās programmas tā var dažādi realizēt failu dzēšanu: 

• Lietojot cat > f2 mēs izmainām gan f1, gan f2 - tas pārāda, ka praksē ar shell 
output redirektēšanu (>) nedzēšam, bet iztīram (truncate) un pārrakstam failu, 
saglabājot linkus neskartus. 

• Toties, ar gcc -o f2 somefile.c, paveras cita aina - f2 no f1 atšķiras! Tas ir 
tāpēc, ka gcc kompilatora implementācija vispirms eksistējošam failam izsauc rm un 
tikai tad veido jaunu failu, tādējādi iznīcinot arī linku! 



"direktorijas" 

• direktorijas UNIX pēc būtīvas arī ir faili, un arī tām ir atbilstoša inode. 

• Šie faili satur sarakstu ar vārdu/inode numuru pāriem, kas šajā direktorijā atrodas. 

• Ja ar ls -l apskatam kādu direktoriju redzam, ka tai pat tukšai ir 2 linki un ja 
tajā ir apakšdirektorijas tad pat 3+ linki… Kāpēc tā?? 

 



Linki uz direktorijām 

• Šie linki ir: 

1. Paša direktorijas vārda dentry: "dirname" 

2. Īpašais dentry ar nosaukumu ".", kas ir links uz to pašu direktoriju no tās iekšienes 
("dirname/."). 

3. Īpašie dentry ar nosaukumu "..", kas ir linki uz šo direktoriju no tās tiešajām 
apakšdirektorijām ("dirname/subdir/.."). 

• Šie ir vienīgie linki uz direktorijām, ko OS ļauj veidot (un veido pati) - lietotājam 
linkot direktorijas nav atļauts! Kāpēc? 

• Kas slikts var notikt, ja lietotāji paši taisītu linkus uz direktorijām? 



"soft link" nāk palīgā 

• Izrādās, ka OS netiks galā, ja direktorijas veidos ciklus! Kā arī - kas notiks ar 
direktoriju struktūru, ja daļa failu sistēmas vai cita failu sistēma (kas atrodas uz 
citas fiziskas iekārtas) tiktu atvienota? Vai samazināsim linku skaitu? Kas, ja to 
atkal pievienos (CD, USB drive u.c.)? Kā taisīt linkus no vienas FS uz citu (dažādas 
inode struktūras)? 

• Lai novērstu šīs visas problēmas OS limitē "hard link" lietošanu direktorijām 
un ievieš koncepciju "soft link". 

• Tie ir linki, kas tikai norāda uz cita faila ceļu, bet nav tam piesaistīti. Tas ļauj OS 
apstaigāt direktoriju koku un šādiem linkiem nesekot vai apieties ar tiem īpaši. 

• soft link var saturēt saites uz direktorijām, failiem ārējos cietajos diskos un 
pat neeksistējošiem failiem! 

• Lai gan tie ir atšķirīgi, tie nodrošina to pašu funkcionalitāti lietotājiem kā hard 
links - ļauj mainīt faila saturu un darīt citas lietas. 



Kas ir soft link, jeb symbolic link 

• Pamēģinam izveidot: ln -s sourcefails linka_vards 

• Ar ls -li varam redzēt, ka tie ir atšķirīgi faili ar citu inode numuru! 

• soft link nemaina faila inode, tāpēc mērķa faila linku skaits nepalielinās! 
Mērķa fails un tam atbilstošā FS par šādu linku neko nezin! 

• Pēc būtības soft link ir vienkāršs teksta fails, kas iekšā satur pilno ceļu uz 
failu kā tekstu (piemēram: "/home/aaa/bbb.txt") - pret šiem failiem OS 
izturas īpaši nodrošinot iespēju caur tiem nonākt pie mērķa faila, ja tāds eksistē. 
Ja mērķa fails neeksistē, tad soft link failu sauc par "unresolved". 

• Tā kā soft link neietekmē inode, tad tie ir droši no OS viedokļa. Ja izdzēš 
soft link, inode linku skaits nemainās. Ja izdzēš inode, soft link paliek 
sistēmā un ja inode atkal izveido/uzrodas pievienojot disku u.t.t. soft link 
atkal strādās. 



stat() 

• stat() ir viens no sistēmas izsaukumu grupas, kas darbojas ar FS struktūrām, 
konkrēti - atgiež inode glabāto informāciju. Ir arī citi lstat(), opendir(), u.c. daļu 
aplūkosim šajā lekcijā, daļu nākamajā. 

• sākam ar man stat. 

• Sākumā varētu likties - priekš kam man darboties ar sistēmas izsaukumiem FS 
struktūru manipulēšanai - vai tad nepietiek ar read()/write()? 

• Piemēram, gribu uzzināt faila izmēru - atveru failu, pārvietoju seek pointeri līdz faila 
beigām un redzu, cik fails bija liels… 

• Kāpēc tas varētu nestrādāt? 

• Viena acīmredzama lieta - neefektīvi - vairāki sistēmas izsaukumi, diska lasīšana ir lēna u.t.t. 

• Kas vēl? 



vēl par stat() 

• Atbilde: tiesību jautājums - ne vienmēr gribam lietotājam sniegt tiesības lasīt failu, 
tomēr varētu gribēt ļaut redzēt faila vispārīgo informāciju - izmēru u.c. 

• stat() var atgriezt informāciju no inode, ja izsaucējam ir tiesības piekļūt 
direktorijai kurā to izsauc, nevis konkrētajam failam uz ko norāda inode. 

• Lietojums: 
#include <sys/types.h> 
#include <sys/stat.h> 
... 
struct stat buf; 
int exists; 
exists = stat(filename, &buf) 
if(exists<0) //File not found 
else //buf.st_size u.c. buf. satur stat struktūras 
daļas... 



stat struct 

• Definēta /usr/include/x86_64-linux-gnu/sys/stat.h un apmēram šāda (Dīvainie tipi 
principā ir int/long/short no types.h): 
 
struct stat { 
              mode_t   st_mode;     /* File mode (see mknod(2)) */ 
          ino_t    st_ino;      /* Inode number */ 
          dev_t    st_dev;      /* ID of device containing */ 
                                /* a directory entry for this file */ 
          dev_t    st_rdev;     /* ID of device */ 
                                /* This entry is defined only for */ 
                                /* char special or block special files */ 
          nlink_t  st_nlink;    /* Number of links */ 
          uid_t    st_uid;      /* User ID of the file's owner */ 
          gid_t    st_gid;      /* Group ID of the file's group */ 
          off_t    st_size;     /* File size in bytes */ 
          time_t   st_atime;    /* Time of last access */ 
          time_t   st_mtime;    /* Time of last data modification */ 
          time_t   st_ctime;    /* Time of last file status change */ 
                                /* Times measured in seconds since */ 
          long     st_blksize;  /* Preferred I/O block size */ 
          long     st_blocks;   /* Number of 512 byte blocks allocated*/ 
}; 

 



opendir()/readdir()/writedir() 

• Finkcijas darbam ar direktorijām/to satura aplūkošanai. 

• Šīs funkcijas ir no standarta C bibliotēkas un pašas nav sistēmas izsaukumi! 

• Tās iekšēji lieto open()/close()/read()/write() sistēmas izsaukumus direktoriju 
failiem un saprot to struktūru, abstrahējot šādā struct (definēts sys/dirent.h): 
struct  dirent { 

  off_t           d_off;    /* offset of next disk dir entry */ 

  unsigned long   d_fileno; /* file number of entry */ 

  unsigned short  d_reclen; /* length of this record */ 

  char            *d_name;  /* name */ 

}; 
 



direktoriju lasīšanas piemērs 

• opendir() atver direktoriju un atgriež tās struct pointeri, tad ar readdir() 
apstaigājam visus ierakstus atvērtajā direktorijā un iegūstam to dirent structus. 
Beigās aizveram direktoriju ar closedir():  
#include <dirent.h> 
… 
DIR *d; 
struct dirent *de; 
d = opendir("."); 
if(d != NULL) { 
     de = readdir(d);  
 closedir(d); 
} 
 

• Ciklā var saukt readdir() kamēr de !=NULL un tā dabūt visus direktorijas failus. 

• UZMANĪBU: readdir() negarantē failu secību, ko atrod direktorijā! Lai 
kārtotu/formatētu nāksies ielasīt visus failus un tad apstrādāt pirms drukāšanas. 



Vēl dažas lietas 

• stat() atgriezto lauku st_mode var izmantot lai saprastu vai inode ir 
direktorija, soft link vai "īsts fails". 

• Šiem un citiem izsaukumiem, kas atgriež saliktas datu struktūras, piemēram 
stringus - jābūt ļoti uzmanīgiem, lai nerastos memory leak! (Konkrētajā piemērā 
de->d_name) 

• Tas tāpēc, ka nekur nav garantēts kas notiek ar atmiņu ko sistēmas izsaukums 
rezervēja pēc tā beigām; 

• Attiecīgi, ja šo string vai citu saliktu vērtību vēlamies saglabāt, to jānokopē, piemēram 
ar strdup() nevis vienkārši jāglabā pointer uz atgriezto rezultātu! 

• Pretējā gadījumā, piemēram, pēc closedir() vai citā nedokumentētā brīdī attiecīgo 
atmiņu sistēma var atbrīvot un mēs aiztiksim neatļautu atmiņu! 



Esam gatavi direktoriju koka 
apstaigāšanai 

• Jautājumi? 



Paldies par uzmanību! Jautājumi? 

 


