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Signāli 

• Signāli pārtrauc programmas darbu, lai tā var apstrādāt kādu ziņojumu no malas. 

• Signāli ir asinhroni - process nezin, kad tie notiks. 

• Daži piemēri: 

• Nospiežot CTRL+C = SIGINT, pēc noklusējuma programma iziet 

• Nospiežot CTRL+\ = SIGQUIT, pēc noklusējuma core dump & iziet 

• Segmentācijas kļūda - SIGSEGV 

• P.s. konkrētās taustiņu kombinācijas darbojas vairumā modernās sistēmās, bet 
nav garantija, ka darbosies visās, it īpaši vecākās 

 



Kādi signāli ir? Standarts 

• Dažādās UNIX versijās bijuši dažādi signāli. 

• Mūsdienās ir izkristalizējušies vairāki "līmeņi": 

• Hardware exceptions - iekārtas līmenī notiek kaut kas kritisks - parasti OS tos pārvērš 
par POSIX signāliem, lai lietotnes par tiem uzzin un var apstrādāt; 

• POSIX signāli - standarts definē sistēmas izsaukumus/saskarni signālu padošanai. Šos 
sauc arī par asinhronajiem signāliem (apzīmē ar skaitļiem); 

• ANSI C signāli - C funkcijas - principā kartējas uz apakškopu no POSIX signāliem, ko 
kompilators piekārto pēc vajadzības/konkrētās sistēmas (apzīmē ar nosaukumiem). 

• TĀPĒC - vienmēr lietojiet signāla nosaukumu nevis skaitlisko kodu - lai kompilators 
var to korekti aizstāt ar sistēmai atbilstošo! 



ANSI C signāli 

• Šis standarts definē tikai 6 signālus, kas aprakstīti signal.h 

• SIGABRT - "abort", neparedzēta/nepareiza procesa pabeigšana. 

• SIGFPE - floating point/peldošā punkta kļūda. 

• SIGILL - "illegal", nepareiza instrukcija. 

• SIGINT - "interrupt", pārtraukums, prasa, lai programma pievēršas reālā laikā. 

• SIGSEGV - "segmentation violation", nepareiza piekļuve atmiņai. 

• SIGTERM - "terminate", pieprasījums, lai programma beidzas. 

• Parasti UNIX sistēmas papildus /usr/include/signal.h failā sadefinē vēl 
citus signālus 



POSIX signāli 

• Ne visiem ir fiksētas skaitliskās vērtības (nemainās starp sistēmām), bet dažiem ir: 

• 1 = SIGHUP - "hang up" 

• 2 = SIGINT - pārtrauc 

• 3 = SIGQUIT - iziešanas signāls 

• 5 = SIGTRAP - trace/breakpoint slazds / trap 

• 6 = SIGABRT - pārtrauc procesu 

• 9 = SIGKILL - nogalina procesu (nevar noķert vai ignorēt) 

• 14 = SIGALRM - modinātājs no taimera 

• 15 = SIGTERM - nobeidz procesu 

• Visi ir aprakstīti "Single UNIX Specification" - vairāk šeit: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Single_UNIX_Specification 

• Vairāki līdzīgi (iziešanai/nobegšanai) - precīzas atšķirības šeit: 
http://programmergamer.blogspot.com/2013/05/clarification-on-sigint-sigterm-
sigkill.html 
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Kā signāls notiek? 

• Signāla brīdī OS pārtrauc programmas darbību un ieraksta jaunu STACK frame ar 
signāla handleri (apkalpojošo funkciju), ko palaiž 

• Signālu handleri ir funkcijas, ko var pārrakstīt, bet kam ir noklusētās vērtības 

• Ja signālu handleris atgriež, OS vienkārši atjauno procesa darbu no STACK 

• Kā aizvietot signāla handleri? 



Klasiskā metode - signal() 

• Klasiski signālu aizvieto ar 
sighandler_t signal(int signum, sighandler_t handler); 

• handler ir iespējamas 3 vērtības: SIG_IGN - ingorēt šo signālu, SIG_DFL - atgriezt 
tā vērtību uz noklusēto handleri, vai arī pointer uz programmētāja izvēlētu funkciju ko 
izsaukt. 

• Atgriež iepriekšējo handler vērtību! 

• Nav viennozīmīga darbība, bet visbiežāk - pēc handlera izsaukšanas tā vērtība atkal 
tiek uzstādīta par noklusēto - tāpēc klasiski handler funkcijas iekšienē atkal uzstāda 
to pašu handler, ja to nevajag tikai vienreiz. 

• Var gadīties, ka kamēr apstrādā vienu signālu, cits pārtrauc - ja tas ir tāds pats un 
handleris ir atlikts atpakaļ uz noklusēto - var būt visāda dīvaina uzvedība, t.sk. procesa 
pārtraukšana ar itkā apstrādāto signālu. 

• SIGKILL un SIGSTOP nevar noķert un ignorēt - lai ir iespēja piebeigt 
nepareizus/nepaklausīgus procesus 



Jaunā C11 metode - sigaction() 

• Drošāka, bet ne tik savietojama (backwards compatible) 

• int sigaction(int sig, const struct sigaction *restrict act, 

     struct sigaction *restrict oact); 

• sigaction struktūra satur laukus - sa_handler (pointer uz funkciju vai 
SIG_IGN/SIG_DFL), sa_mask (apraksta kādus signālus bloķēt šī izpildes laikā), 
sa_flags (precizē darbības nianses), sa_sigaction (pointer uz funkciju) - 
sa_handler un sa_sigaction nelieto reizē. 

• Ir vēl citas alternatīvas funkcijas, kas nav labi standartizētas, tāpēc NAV IETEICAMS 
lietot:  sighold(), sigignore(), sigpause() un sigrelse() 

 



Maska 

• Dažreiz nepieciešams aizturēt signālu piegādi noteiktam procesam (nevis 
neapstrādāt/ignorēt) - tas nozīmē, OS signālu nepiegādās, kamēr tas tiks bloķēts. 

• To var izdarīt ar sigprocmask, jeb sigaction gadījumā sa_mask 

• Tā ir bitu maska, kas atļauj noteiktu signālu piegādi - ērtākai manipulēšanai 
definēti macro: SIG_BLOCK, SIG_UNBLOCK un SIG_SETMASK 

• Tam ir speciāla struktūra ar ko darboties 



Signālu struct 

• Lai apturētu signālus, definē signālu kopu, ko nesaņemt lietojot datu tipu 
sigset_t, ko aizpilda un padod bloķēšanas vai citai funkcijai. 

• Signālu kopas struct pa tiešo nemainam - tikai caur funkcijām, jo var būt dažādi 
implementēts. 

• Izveidei 2 veidi: 

• Izveido tukšu kopu ar sigemptyset() un tad pievieno signālus kopai ar 
sigaddset() 

• Izveido visu signālu kopu ar sigfillset() un tad ņem ārā signālus ar 
sigdelset() 

• Signāla esamību kopā noskaidro ar sigismember() 

 

 



Dažas lietas par signāliem 

• Uz dažām sistēmām nav iespējams apstrādāt vairākus signālus paralēli. Uz citām 
jāuzmanās, lai tas notiktu korekti (it īpaši multi-threaded procesos ar savu 
pašveidoto signal handler) - svarīgi, ja gribat kaut ko darīt uz SIGALARM - tie 
principā var notikt vairāki paralēli! 

• Ja signāls netiek ignorēts ar SIG_IGN, bet arī netiek pieņemts, tas paliek 
"pending" līdz viens no tiem notiek. Ar sigpending() var redzēt sarakstu ar 
šādiem signāliem. 

• Arī segmentācijas kļūdas var noķert. Viens "nepatīkams" pielietojums - ķert šīs 
kļūdas un izlikties ka viss kārtībā/notiek kaut kas cits. Piemēram, lai 
klients/pasniedzējs neredzētu, ka jūsu programmā ir kļūda ko nemākat novērst - 
segmentation fault vietā notiek kaut kas itkā nekaitīgs, piemēram, "gaida tīkla 
savienojumu"  

 



SIGHUP 

• "Hang up" 

• Šo signālu process (piemēram, terminālis aizvēršanas brīdī) nosūta visiem saviem 
bērnu procesiem, lai tie zinātu, ka jābeidzas. 

• Ja ir vēlme ļaut bērniem turpināt strādāt pēc vecāka procesa beigšanās - no tā var 
izvairīties ar komandām disown vai nohup 

• Standarta programmu palaižot tā bloķē termināli un lieto tā stdin/stdout/stderr 

• palaižot ar & tā nonāk fona darbu sarakstā, ar fg to var atkal nolikt foreground 

• ierakstot disown, to atdala no darbu saraksta, tomēr paliek svienojums ar i/o - 
process darbosies individuāli, bet ja mēģinās lasīt no stdin vai uz stdout un vecāks 
būs beidzies, arī šim būs jābeidzas 

• ierakstot nohup procesu polnībā atsaista no vecāka procesa un tā input/output 



Kā radīt signālu? 

• No termināla - lietotāja ievads (piemēram, CTRL+C) 

• Hardware kļūda/pārtraukums - bus error, dalīšana ar 0 u.c. 

• kill funkcija (process sūta signālu citam procesam) 

• kill komanda (termināļa komanda, kas izsauc kill funkciju) 

• Noteikti programmatūras nosacījumi, piemēram SIGPIPE un SIGALARM 



KILL - funkcija un komanda 

• Ar int kill(pid_t pid, int sig); var padot jebkuru signālu jebkuram 
procesam 

• tā pat darbojas shell komanda kill, piemēram, kill -9 nobeidz procesu ar 
SIGKILL 

• PID: 

• Ja >0- nosūta signālu konkrētajam procesa id 

• Ja =0, nosūta signālu visiem procesiem šī procesa grupā 

• Ja =-1, nosūta signālu visiem procesiem, kam šis process ir tiesīgs sūtīt signālus, 
izņemot init (pid=1) 

• Ja <-1, tad nosūta signālu visiem procesiem procesu grupā, kuras id=-pid 

• SIG: ja >0, tad lieto konkrētu signālu, ja =0, tad signāls nenotiek, bet vienalga veic 
kļūdu pārbaudi, piemēram, vai process/procesa grupa eksistē 



Alarm signāls/serviss 

• Bieži noderīgs signāls, lai paveiktu kādu darbību pēc konkrēta laika - SIGALRM 

• Katram procesam ir viens atsevišķs taimeris kodolā 

• to uzstāda ar: 
#include <unistd.h> 

unsigned int alarm(unsigned int seconds); 

• alarm() pārraksta visus iepriekš uzliktos taimerus – ne-”stekojas”! 

• seconds = 0 nozīmē, ka taimeris tiek atcelts 

• Pēc noteiktā laika OS mēģina nogādāt signālu SIGALRM procesam - jāsaprot, ka 
tas nevienmēr ir iespējams precīzi laikā, uzstādītais laiks ir minimālais 



Paldies par uzmanību! Jautājumi? 

 


