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Šodien - dzīvescikls un sadarbība 

• Iepriekš iepazināmies ar to, kā vairāki procesi var darboties paralēli. Tālāk - kā tie 
sākas, beidzas un sazinās savā starpā. 

• Šodienas tēmas: 

• Procesa dzīvescikls (uzsākšanās, beigas) 

• Starpprocesu komunikācija (pipes, sockets) 

• Nākamreiz: 

• Signāli 



Procesa dzīves cikls 

• C valodā rakstītas programmas process sākas ar to, ka vienkārša 'startup' rutīna 
pēc koda un mainīgo ielādēšanas atmiņā saliek visus parametrus STACK un izsauc 
main, kā jebkuru parastu funkciju. 

• Pieci veidi, kā programma var beigties: 

• Normāla pabeigšanās: 

• Atgriežot no main() - pēc būtības, šajā gadījumā 'startup' rutīna izsauc: 
exit(main(argc, argv)); 

• Izsaucot (no stdlib.h): void exit(int status);  ANSI C fja 

• Izsaucot (no unistd.h): void _exit(int status);  POSIX.1 fja 

• Abnormāla pabeigšanās: 

• Izsaucot (no stdlib.h): void abort(void); 

• Ar kādu no pārtraucošajiem signāliem (SIGKILL, SIGINT u.c.) 



Par exit() 

• Ja nepieciešams pabeigt programmu neatgriežot no main, ieteicamais veids ir 
lietot exit() 

• exit() automātiski godīgi aizver standarta IO bibliotēku, visas straumes ar 
fclose, un tādējādi nodrošina, ka izvades datu buferi ir ierakstīti datu nesējā. 

• Tas var izsaukt arī līdz 32 exit handlers, kurus izsauc apgrieztā piesaistīšanas 
secībā un piesaista šādi: 
#include<stdlib.h> 

int atexit(void (*func)(void)); 

• Beigās exit() izsauc _exit() 

• Savukārt _exit() ir tiešs sistēmas izsaukums, kuru nevajadzētu lietot bez 
iemesla pašiem. 



Starpprocessu komunikācija 

• Bieži vien starp procesiem ir nepieciešams komunicēt. To sauc par starpprocesu 
komunikāciju (interprocess communication), jeb IPC. 

• Atsevišķi jāizšķir: 

• komunikācija starp radniecīgiem procesiem (pipes, shared memory) 

• komunikācija starp nesaistītiem procesiem (file, sockets) 

• Ar radniecīgiem procesiem saprotam procesus, kas viens no otra kādā veidā 
radušies ar fork() 

• Visi pārējie ir nesaistīti procesi - t.sk. procesi uz citiem datoriem. 



Shared memory 

• "Vienkāršākais" veids, kā divi radniecīgi procesi var sazināties ir lietojot kopīgu 
atmiņu. 

• Ar mmap() vai shmget() tiek pierezervēta atmiņa vecāka procesā, un pēc tam 
saukts fork(). 

• Rezultātā gan vecāka, gan bērna procesam ir pieejams viens un tas pats atmiņas 
buferis, kurā ja viens ieraksta, tad otrs redz. 

• Lietojot šo pieeju pašiem procesiem ir jārūpējas kurās kopīgās atmiņas vietās kurā 
brīdī tiek likta informācija, kas nepieciešama vienam vai otram procesam - ir 
iespējams veidot pilnīgi brīvas struktūras (bet arī brīvas rokas lai kļūdītos) 



Saziņa caur failiem 

• Līdzīgi, kā shared memory var darboties arī caur failiem. 

• Šis saziņas veids ir ļoti intuitīvs (pirmais, kas jauniem programmētājiem mēdz 
ienākt prātā), tomēr dēļ tā, ka disks ir lēns, var ietekmēt ātrdarbību. 

• Saziņai caur failiem iespējamas divas pieejas: 

• Ja procesi ir radniecīgi - var jau iepriekš atvērt faila deskriptoru un tad saukt fork() 

• Ja nē - abiem procesiem vienkārši jāzin ceļš uz failu un to var atvērt katrs atsevišķi. 

• Šeit jāuzmanās, ka seek pointer nebūs sinhronizēts, tāpēc abi var uzrakstīt pāri faila 
saturam. 

• Ideālā gadījumā - katrā atsevišķā failā raksta tikai viens process un pārējie lasa, attiecīgi, 
saziņai starp diviem procesiem būtu labi lietot 2 failus - vienu no a->b un otru b->a. 



Pipes 

• Jau iepriekš, runājot par termināli apspriedām pipes - konkrēti, formā: 
proc1 | proc2 - šis pieraksts nozīmē, ka proc1 ir vecāks proc2 un ka vecāka 
stdout nonāk bērna stdin. 

• Tā kā visai starpprocesu komunikācijai kaut kādā veidā jānotiek caur OS, pipes ir 
standarta ērts veids, kā Linux sistēmās tā ir iestrādāta. 

• Savā ziņā līdzīgas saziņai starp failiem, tikai automatizēts, standartizēts interfeiss 
un faili var nebūt tikai diskā, bet arī atmiņā (ātrāk strādā). 

• pipes ir half-duplex risinājums - tātad vienvirziena komunikāija. Ja 
nepieciešama abu virzienu komunikācija, nepieciešami divi pipes, katrs savā 
virzienā. 

• Izsauc int pipe(int fd[2]) - šajā masīvā ir divi failu deskriptori, kuri 
savienoti tā, ka vienā (fd[1]) ierakstot to pašu informāciju var nolasīt no otra 
(fd[0]). 

 

 



Standarta pipes lietojums 

• Vispirms vecāka process izveido pipe un saņem abus failu deskriptorus 

• Izsauc fork() - attiecīgi gan vecākam, gan bērnam ir divu FD pāris 

• Katrs process aizver 'nevajadzīgo' caurules galu! Svarīgi, jo: 

• no aizvērta pipe lasot atgriež 0, bet no neaizvērta - vienkārši mūžīgi gaida - process var 
palikt uz to gaidot, pat ja otrs process jau beidzis darbu. 

• rakstot aizvērtā pipe saņem signālu SIGPIPE (nehandlots - process iziet bez kļūdas), bet 
neaizvērtā var rakstīt 

• Šīs divas aizvērtas caurules īpašības nodrošina, ka ķēdīte p1 | p2 | p3 normāli 
izpildīsies, pat ja p2 procesā ir kļūda - tad p1 beigsies, jo saņems SIGPIPE un p3 
beigsies, jo no pipe nolasīs 0 

• Saziņa attiecīgi notiek vienā galā rakstot ar write(fd,buf,size) un otrā lasot ar 
read() 

• Vairāk informācijas par pipes (t.sk. reāls lietošanas piemēra kods): man pipe 



Vienkāršāki pipes 

• Šajā kursā nelietosim, lai labāk izprotat starpprocesu komunikāciju, tomēr ir 
izstrādātas standarta Unix I/O bibliotēkas (ne ANSI C) funkcijas, kas palīdz 
strādāt ar pipes. 

• Tās ir popen() un pclose() 

• Šīs funkcijas paveic šos galvenos soļus: 

• Izveido pipe 

• izsauc fork() un izveido bērna procesu 

• aizver nelietotos pipe galus 

• izpilda komandu iekš shell 

• sagaida, ka komanda ir veiksmīgi beigusies 

• rūpīgi pārbauda vai nav notikušas dažādas kļūdas 



Klienta - servera arhitektūra 

• Ja procesi ir pilnībā nesaistīti, bet starp tiem vēlas komunicēt, tad izmanto 
sockets un klienta-servera modeli: 

• Kā telefona zvanā - serverim ir 'telefona numurs' (adrese) uz kuru klienti var 'zvanīt' 
(pieslēgties) un izveidot savienojumu. Kad savienojums izveidots tas ir 'full 
duplex' - tajā var 'runāt' (sūtīt) un 'klausīties' (saņemt) abi. 

• Serveri: programmas, kas darbojas 'mūžīgi' un gaida pieslēgumus no klientiem. 

• Tie iedalās iteratīvajos (apstrādā klientus secīgi) un paralēlajos / concurrent (apstrādā 
vairākus klientus uzreiz) 

• Salīdzinoši 'smagsvara' programmas - spēj darboties ilgstoši, optimizēti caurlaidībai, ar 
preemptive multitasking, spēj apkalpot vairākas sesijas 

• Klienti: pēc nepieciešamības ieslēgtas 'lightweight' programmas, kas ir ar zemu 
latenci un ziedo ievērojamu resursu daļu tieši lietotāja saskarnei/interfeisam. 

• Vienkāršākais klients vienkārši pārsūta klienta stdin uz serveri un izdrukā servera 
atsūtīto stdout - tā darbojas arī termināļa pieslēgums (piemēram, ssh) 



Serveris īsumā: 

• Izveido socketu ar socket() sistēmas izsaukumu 

• Piesaista šo socketu konkrētai adresei ar bind() - adrese var būt: 

• Lokālā Unix domēna adrese - vienkāršs string failu sistēmā, vai 

• Tīkla/interneta 32 bit adrese: IP adrese+ports (IPv4 gadījumā. IPv6 šobrīd neapskatīsim). 

• Ar listen() sistēmas izsaukumu klausās vai nav pieslēgumu 

• Ar accept() sistēmas izsaukumu pieņem ienākošo pieslēgumu - šis izsaukums ir 
bloķējošs līdz brīdim, kad klients pieslēdzas serverim. 

• Sūta un saņem datus. 

• Piemēri: ftp, ssh, http u.c. 

 



Klients īsumā: 

• Izveido socketu ar socket() sistēmas izsaukumu 

• Izmanto connect() sistēmas izsaukumu lai pievienotos servera atvērtajam 
socket lietojot konkrēto adresi 

• Sūta un saņem datus. 

• Vienkāršākie datu sūtīšanas un saņemšanas veidi ir read() un write(), bet ir arī citi 

• Klientu piemēri: telnet, browseri, datorspēles, citas aplikācijas 



Iteratīvie un paralēlie serveri 

• Normālā situācijā pieslēgums nobloķē serveri. Kad viens pieslēgums ir beidzies, 
tikai tad var pieslēgties nākamais klients - šo sauc par iteratīvo serveri. 

• Tā kā tas būtu ļoti neērti - gaidīt, kad iepriekšējais klients atvienojies, ir izgudroti 
paralēlie serveri, kas ļauj arī vienlaicīgi savā starpā sazināties daudziem klientiem. 

• To īsteno pirms apstrādes/pieņemšanas servera procesu forkojot, lai vecāks var 
turpināt klausīties uz ienākošajiem pieslēgumiem, un konkrēto pieslēgumu 
apkalpo cits pavediens. 

• Lai šo jauno pavedienu pabeigtu un tas nekļūtu par zombiju, būtu nepieciešams 
izsaukt wait(), bet tas ir bloķējošs. 

• To risina, padarot šos pavedienus par 'bāreņiem' - veic dubultu fork() un uzreiz beidz 
un sagaida tuvāko bērnu. 'mazbērns' paliek bez vecāka un tiks aizvērts bez wait(), 
kad beigsies. 



Tīkla adreses 

• Adrese sastāv no datora IP adreses: 

• piemērs: 123.123.123.123 (IPv4), fe80::216:3eff:fec3:3c22 (IPv6) 

• Adrese parasti norāda vai nu uz datoru globālajā tīmeklī, vai arī uz datoru lokālajā tīklā. 

• Lai piekļūtu konkrētai lokālai adresei caur globālo tīklu, nepieciešams pareizi padot 
tālāk informāciju caur rūteriem 

• No lokālā tīkla uz globālo bieži vien daudziem datoriem ir viena ārējā adrese, īstenota 
caur NAT mehānismu 

• un Porta - kas ir konkrēts numurs, kuru katru apkalpo (klausās) konkrēts process - 
tas ir vienkārši skaitlis no 0-65535. Kad pie datora adreses kāds pieslēdzas, OS 
zin, kuram procesam nodot informāciju atbilstoši konkrētajam porta numuram. 



Vairāk par socketiem 

• Socketi iedalās divos veidos: 

• Datagram sockets: 

• ātri un prasa mazāk resursus, toties nav pasargāti pret datu pakešu zudumiem 

• Piemērs: Unix Datagram Protocol, jeb UDP 

• Stream sockets : 

• nedaudz vairāk resursus tērē, lai nodrošinātu, ka paketes noteikti sasniedz galamērķi un nav 
bojātas 

• Piemērs: Transmission Control Protocol, jeb TCP 

• Šis ir pamatā lielai daļai modernās tīklošanas, tādēļ to arī izmantosim. 

• Vairāk informācijas par sockets varat atrast šeit: 
http://www.linuxhowtos.org/C_C++/socket.htm 

http://www.linuxhowtos.org/C_C++/socket.htm
http://www.linuxhowtos.org/C_C++/socket.htm


Ērtāki socketi 

• Piezīme: kursa projektā šos nedrīkst izmantot! 

• Kursa projekta mērķos ietilpst apgūt “sockets” pietiekami zemā līmenī! 

• funkcija socketpair() noņem sarežģītību veidojot sockets 

• atgriež pāri ar socketiem, ko var lietot līdzīgi kā pipe, lietojot fork() 

• katrs no procesiem aizver nevajadzīgo faila deskriptoru 

• Šie ir anonīmi socketi - tie neparādās ārpus procesiem un tiem nevar pieslēgties caur 
tīkla adresi. Tie izmanto domēna adreses/faila mehānismu, un nav derīgi socket 
savienojumam starp atsevišķiem datoriem tīklā. 



Paldies par uzmanību! Jautājumi? 

 


