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Rúry (pipes) 

• zariadenie pre jednosmernú komunikáciu 
– do jedného konca zapisujeme 

– z druhého čítame 

•sériové zariadenie 
– dáta sú čítané vždy v rovnakom poradí, ako boli 

do rúry zapisované 

•používané ako mechanizmus  
IPC 
– medziprocesorová komunikácia 
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Rúry v shelli 

• shell vytvorí dva procesy, spojí ich rúrou 
– stdout pre ls sa spojí so stdin lessu 

• rúra má obmedzenú kapacitu 
– analógia skladu s obmedzenou kapacitou 

– ak sa sklad naplní, zapisujúci proces blokuje 

– ak je sklad prázdny, čítajúci  
proces blokuje 

ls | less 

mechanizmus 
synchronizácie 

procesov! 
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Vytváranie rúr 

•systémové volanie 

•očakáva pole dĺžky 2 

•na index 0 vloží deskriptor súboru pre 
čítanie 

•na index 1 vloží deskriptor súboru pre zápis 

pipe() 

všetko je súbor! 
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Odovzdávanie hodnôt 

•dáta zapísané 
do fd_write 
môžu byť 
načítané z 
fd_read 

int pipe_fds[2] 
int fd_read; 
int fd_write; 
 
pipe(pipe_fds); 
fd_read = pipe_fds[0]; 
fd_write = pipe_fds[1]; 
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Idióm pre komunikáciu medzi rodičom a 
potomkom 

• rúra sa notoricky používa pre komunikáciu medzi 
rodičom a potomkom 
– potomok vznikne forknutím rodiča 

• rodič zapisuje do rúry a dieťa číta 

• idióm: 
1. pomocou pipe() vytvoríme rúru 

2. forkneme sa 

3. rodič a dieťa  zatvoria tie konce rúr, ktoré nepoužívajú 
• fork() duplikuje pre potomka všetky otvorené súborové 

deskriptory 
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Rúry: ukážka 

 void writer(const char* sprava, int pocet, FILE * f) { 
  for (; pocet > 0; --pocet) { 
    fprintf(f, “%s\n”, sprava); fflush(f); 
    sleep(1); 
  } 
} 

void reader(FILE * f) { 
  char buffer[1024]; 
  while (!feof(f) && !ferror(f)  
     && fgets(buffer, sizeof(buffer), f) != NULL) 
  { 
    fputs (buffer, stdout); 
  } 
} 

kvôli demonštrácii na chvíľu zaspíme 
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Fork/pipe 

 int fds[2]; 
pid_t pid; 
pipe(fds); 
pid = fork(); 
if (pid == (pid_t) 0) { 
  FILE * stream; 
  close(fds[1]); 
  stream = fdopen(fds[0], “r”); 
  reader(stream); 
  close(fds[0]); 
} else { 
  /* ... */ 
} 
return 0; 

sme u potomka 

1. zatvoríme koniec 
rúry na zápis 

2. prevedieme 
deskriptor na 
súbor 

3. načítame dáta 
4. zavrieme rúru 
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Fork/pipe 

 int fds[2]; 
pid_t pid; 
pipe(fds); 
pid = fork(); 
if (pid == (pid_t) 0) { 
  /* ... */   
} else { 
    FILE* stream; 
    close(fds[0]); 
    stream = fdopen(fds[1], “w”); 
    writer(“Hello, world.”, 5, stream); 
    close(fds[1]); 
} 
return 0; sme u rodiča 

1. zatvoríme koniec 
rúry na čítanie 

2. prevedieme 
deskriptor na 
súbor 

3. zapíšeme dáta 
4. zavrieme rúru 



SPR1a 

Zatváranie nepotrebných koncov 

•potomkovský proces zdedí všetky otvorené 
deskriptory súborov 

•zdedí deskriptor pre čítanie i zápis 

•potomok však nepotrebuje zapisovať 
– koniec pre zápis uňho zavrieme 

– predchádza sa mrhaniu zdrojmi 

– predchádza sa bezpečnostným chybám 

• rodič nepotrebuje čítať 
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Presmerovanie stdin, stdout a stderr 

• často potrebujeme presmerovať jeden koniec rúry 
do niektorého zo štandardných prúdov 

• príklad: chceme stotožniť koniec rúry určený pre 
čítanie so stdin 

dup2() 

dup2(fd, STDIN_FILENO) 

zatvorí stdin a znovuotvorí ho ako 
duplikát fd 
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Fork/pipe 

 int fds[2]; 
pid_t pid; 
pipe(fds); 
pid = fork(); 
if (pid == (pid_t) 0) { 
  FILE * stream; 
  close(fds[1]); 
  dup2(fds[0], STDIN_FILENO); 
  execlp("sort", "sort", 0); 
} else { 
  /* ... */ 
} 
return 0; 

sme u potomka 

1. zatvoríme koniec 
rúry na zápis 

2. stotožníme čítací 
koniec so stdin 

3. nahradíme 
potomkovský 
proces 
programom sort 
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Fork/pipe 

 /*...*/ 
if (pid == (pid_t) 0) { 
  /* ... */   
} else { 
    FILE* stream; 
    close(fds[0]); 
    stream = fdopen(fds[1], “w”); 
    fprintf(stream, "Raz\n"); 
    fprintf(stream, "Dva\n"); 
    fflush(stream); 
    close(fds[1]); 
    waitpid(pid, NULL, 0); 
} 
return 0; sme u rodiča 

1. zatvoríme koniec 
rúry na čítanie 

2. prevedieme 
deskriptor na súbor 

3. zapíšeme dáta 
4. zavrieme rúru 
5. čakáme, kým 

neskončí potomok 
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Uľahčenie práce s rúrami 

•komunikácia cez rúru s programom bežiacim 
v podprocese je veľmi častá 

•namiesto komba pipe, fork, dup2, exec, 
fdopen 

 
popen() 

popen("sort", "w"); 

pclose() 

pclose(stream); 
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Fork/pipe 

 #include <stdio.h> 
#include <unistd.h> 
int main() { 
  FILE* stream = popen(“sort”, “w”); 
  fprintf(stream, “Raz.\n”); 
  fprintf(stream, “Dva.\n”); 
  fprintf(stream, “One fish, two fish.\n”); 
  return pclose(stream); 
} 

stream = koniec rúry 
(zapisovací) 

1. v popen() 
uvedieme program  

2. "w" = chceme 
zapisovať do 
potomka 

opačný koniec = stdin 
potomka 
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FIFO: rúry v súborovom systéme 

•FIFO = klasický front 

• v UNIXe = rúra, ktorá má meno v súborovom 
systéme 
– a.k.a. named pipe (pomenovaná rúra) 

mkfifo /tmp/mojefifo 

príkaz v shelli 
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FIFO: rúry v súborovom systéme 

• vieme sa veseliť 

• vytvoríme FIFO 

• v jednom okne čítame dáta 

 

 

• v druhom zapisujeme 
 

cat > /tmp/mojefifo 

príkaz v shelli 

cat < /tmp/mojefifo 
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Práca s FIFO z kódu 

• vytvorenie: 

 

 
– zadáme cestu a práva (analogicky ako v shelli) 

•používanie: 
– FIFO je súbor 

– fičíme na klasických funkciách (fopen(), 
fscanf()...) 

mkfifo() 
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Vlastnosti fíf 

• FIFO môže mať viacero zapisovateľov a čitateľov 
• dáta zapisované atomicky 

– do veľkosti 4KB na Linuxe 

• dáta od viacerých zapisovateľov/čitateľov môžu byť 
prekladané 

• Windows Named Pipes vs Unix Pipes 
– rúra vo Win32 môže byť sieťová 

• v Unixe: to isté sa dosiahne socketmi 

– viacero zapisovateľov/čitateľov bez prekladania 
– rúru možno použiť na obojsmernú komunikáciu 
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