
 

 

Laborator 3 
 

Pipe-uri 
 

pipe() 

Reprezinta o modalitate de comunicare intre procese ce ruleaza  pe aceeasi masina. 
 
#include <unistd.h> 

int pipe(int pfd[2]); 

 
Primitiva pipe creeaza un canal de comunicare intre doua procese, cu doi descriptori de fisier.  

Descriptorii pfd[] sunt utilizati: 

pfd[1] va fi utilizat pentru scrierea in pipe 

pfd[0] va fi utilizat pentru a citi din pipe 

Utilizarea unui pipe 
 

1. se creeaza  pipe-ul; 
2. se executa  fork() pentru a se crea procesul  copil; 
3. procesul copil inchide de obicei descriptorul de scriere, fiindca se va citi din pipe; 
4. copilul citeste din pipe datele de la parinte si le proceseaza; 
5. parintele inchide descriptorul de citire al pipe-ului; 
6. procesul parintele trimite datele prin pipe procesului copil. 

 
write() 
 
 va scrie datele conform principiului FIFO (first in first out); 

 se va bloca in cazul in care pipe-ul este plin si nu exista scrieri partiale; 

 are o capacitate fixa, limitata; 

 pentru a se scrie EOF se inchide descriptorul corespunzator. 

 
read() 

 

 citeste datele in ordinea sosirii lor; 

 citirea se realizeaza  cu consum; 

 se blocheaza  in situatia in care pipe -ul este gol; 

 va returna 0 daca a citit EOF. 

 

close() 
 
 folosit pentru descriptorul de scriere,  il va inchide pe acesta si va scrie in pipe caracterul EOF 

 

Observatie: pentru structuri de tip pipe nu se utilizeaza primitivele open(), 
creat() sau lseek() 
Operatiile de citire/scriere sunt tratate in mod atomic. 

 
 

 

 
 
 



 

 fifo() 
 
Pentru a crea pipe -uri cu nume  se utilizeaza primitiva mkfifo().  Spre deosebire de pipe -urile anonime, 
acestea ocupa spatiu pe disc (nu doar in memorie) ca si fisiere. 
 
 
#include <sys/types.h> 

#include <sys/stat.h> 

int mkfifo(const char *pathname, mode_t mode); 
 
In urma crearii unui fifo, acesta trebuie deschis cu open(). Un fifo poate fi sters apeland primitiva unlink(). 

 

Observatii: Vor trebui precizate pe langa numele de fisier necesar creeari 

unui fifo si drepturile de acces associate fisierului. 

In cazul fifo-urilor, procesele trebuie sa cunoasca numele fifo-

ului, dar nu pot sa fie inrudite. 

Un apel mai general, care va crea un fisier special in cadrul 
sistemului de fisiere, este mknod(). 

 

 

Duplicarea descriptorilor 
 

Consultati Laborator 1, Laborator 2 privind redirectari, descriptori de fisiere. 

Duplicarea descriptorilor  de fisiser determina asocierea mai multor descriptori pentru acelasi 

fisier. 

 

dup() 
 
#include <unistd.h> 

int dup(int oldfd); 

 
Primitiva  dup va duplica descriptorul primit  ca parametru (oldfd) si va returna un nou descriptor pentru 
fisierul corespunzator. 
 

dup2() 
 
#include <unistd.h> 

int  dup2(int oldfd, int  newfd); 

 
dup2 se comporta  similar cu dup, cu deosebirea  ca se poate specifica descriptorul  nou pe care dorim sa 

il atasam fisierului. 

 
 

Ambii descriptori vor utiliza acelasi pointer catre acelasi fisier, asadar acelasi cursor (o 

repozitionare cu lseek()) va putea fi observata folosind ambii descriptori. Sunt insa anumiti parametri 

care insa nu vor fi comuni . 


