
 برنامه نویسی سیستمی لینوکس

 

 دسترسی به فایل ها

  فایل ها یکی از مهمترین سطوع انتزاع در لینوکس می باشد.

 استفاده کرد.  openبرای باز کردن یک فایل می توان از دستور  باز کردن فایل ها:دستورات مورد استفاده برای  .1

 

int open( const char *name, int flags); 

int open(const char *name , int flags, mode_t mode); 

 برای استفاده از این دستورات بایستی فایل های سرآیند زیر را به برنامه افزود.

Header files: <sys/types.h> , <sys/stat.h> , <fcntl.h> 

آدرس و نام فایل را  د باز کردن فایل می باشد.پارامترهای مورد نیاز برای باز کردن یک فایل شامل نام و آدرس فایل، پرچم ها و مُ

 بصورت یک رشته از کاراکترها وارد می کنیم. به عنوان مثال آدرس

"/user/ali/1.txt" 

 قرار دارد. /user/ali/است که در مسیر  txt.1آدرس فایلی به نام 

زمانی که یک فایل را باز می کنیم بایستی به کاری که با آن فایل انجام خواهیم داد توجه کنیم. ممکن است یک فایل را باز کنیم تا 

 Flagها استفاده می کنیم. تعدادی از  Flagاطالعاتی را از آن بخوانیم یا فقط در آن بنویسیم. برای مشخص کردن این وضعیت ها از 

 استفاده نماییم در ادامه توضیح داده می شود. openم در دستور هایی که می توانی

 O_RDONLY :.فایل را بصورت فقط خواندنی باز می کند 

 O_WRONLY :.فایل را بصورت فقط نوشتنی باز می کند 

 O_RDWR :.فایل را بصورت هم خواندنی و هم نوشتنی باز می کند 

 O_APPEND:  زمانی که فایل را بصورت فقط نوشتنی باز کنیم موقع نوشتن کاراکترها درون فایل، این کاراکترها در ابتدای

. در صورتی که از این پرچم استفاده کنیم اطالعات قبلی فایل از بین روی اطالعات قبلی نوشته شودفایل نوشته می شود و 

 انتهای فایل افزوده می شود. نمی رود و هر چیزی که درون فایل نوشته می شود به

 O_CREAT: ،دستور  در صورتی که بخواهیم فایلی را بصورت نوشتنی باز کنیم و آن فایل از قبل موجود نباشدopen  با خطا

 شده و سپس باز شود. ایجادمی شود تا فایل این پرچم سبب  مواجه می شود. استفاده از

 O_EXCL:  در صورتی که فایلی از قبل موجود باشد و بخواهیم آن را با همان نام دوباره باO_CREAT  باز کنیم با خطا مواجه

خواهیم شد زیرا دو فایل هم نام را نمی توانیم بصورت همزمان در یک مکان داشته باشیم. این پرچم باعث می شود تا از ایجاد 

 باز شود.  openیلی که از قبل موجود بود با دستور فایل های هم نام جلوگیری شود و همان فا

 O_SYNC:  تا در زمان نوشتن اطالعات در یک فایل، با اجرای دستور نوشتن، اطالعات به حافظه های موقت منتقل می شود

در زمان مناسب روی دیسک نوشته شود. در اینصورت اگر قبل انتقال اطالعات به دیسک برق سیستم قطع شود اطالعات 



نوشته شده عمال روی دیسک نوشته نخواهد شد. برای جلوگیری از این اتفاق می توان از این پرچم در هنگام باز کردن فایل 

 این پرچم باعث می شود تا همزمان با نوشتن اطالعات در فایل، این اطالعات به دیسک نیز منتقل شوند. استفاده کرد.

 O_TRUNC: جازه نوشتن در آن فایل را داشته باشیم، استفاده از این پرچم باعث خواهد شد اگر فایلی از قبل موجود باشد و ا

 پاک شده و اندازه فایل به صفر تقلیل یابد.تا کلیه اطالعات فایل 

این پرچم ها را می توان بصورت همزمان استفاده نمود )درصورتی که تضادی با هم نداشته باشند(. برای این کار کافی است که پرچم ها 

 صورت می پذیرد. |نماییم. این کار با استفاده از عملگر  ORا با یکدیگر ر

وصیفگر و عددی صحیح که بیانگر ت در صورت موفقیت در باز کردن فایل، نگاشتی بین مسیر فایل و یک توصیفگر فایل ایجاد می شود.

 از این مقدار بازگشتی می توان برای دسترسی به فایل جهت خواندن یا نوشتن استفاده کرد. فایل است برگردانده می شود.

سطح دسترسی به فایل را مشخص می سازد. برای مثال می توان دسترسی به فایل را محدود به نام دارد که  modeپارامتر بعدی 

یا اجرای فایل را از طریق این پارامتر اعمال نمود. برای اینکه تمامی کاربران خاصی نمود. یا برای کاربران محدودیت در خواندن یا نوشتن 

 قرار می دهیم.  0777کاربران بدون محدودیت بتوانند به یک فایل دسترسی یابند مقدار این پارامتر را 

 فایلی به نام ل: برنامه ی زیر مثاb1.txt   در صورتی که فایل موجود نباشد این فایل  نماید.می باز  نوشتنیبصورت فقط را

در صورتی که به هر دلیلی برنامه  .خواهد شددر صورتی که فایل از قبل موجود باشد همان فایل قبلی را باز  و گرددمی ایجاد 

ودن فایل م باز ب. در صورتی که فایل با موفقیت باز شود پیانتواند فایل را باز کند پیام خطا صادر شده و برنامه خاتمه می یابد

 در خروجی چاپ خواهد شد.

#include<stdlib.h> 

#include<sys/types.h> 

#include<fcntl.h> 

#include<stdio.h> 

#include<unistd.h> 

int main() 

{ 

int fd; 

fd=open("/home/danial/b1.txt", O_WRONLY | O_CREAT | O_EXCL, 0777); 

if (fd==-1) 

{ 

printf("Error\n"); 

exit(0); 

} 

printf("File is Open\n"); 

return 0; 

} 

 



برای خواندن از یک فایل بایستی ابتدا آن فایل را بصورت فقط خواندنی و یا  :از فایل اطالعات دستور خواندن .2

 استفاده نمود. readنوشتنی باز کرد و سپس از دستور -خواندنی

 

ssize_t read(int fd, void *buf, size_t len); 

 بایستی فایل سرآیند زیر را به برنامه افزود. برای استفاده از این دستور

Header files: <unistd.h> 

 مکان نمایقرار گیرد که این کار از موقعیت فعلی  bufبایت از فایل خوانده شده و در  lenباعث می شود تا  readهر فراخوانی تابع 

می باشد که الگوی آن در فایل سرآیند  ssize_tمتغیری که تعداد بایت ها را مشخص می کند از نوع  فایل انجام می شود.

<sys/types.h>  .در صورت موفقیت تابع، تعداد بایت هایی که درون تعریف شده استbuf  نوشته شده برگردانده می شود. در صورت

 فایل، مکان سنج فایل به اندازه تعداد بایت های خوانده شده جلو می رود.برگردانده می شود. بعد از خواندن از  1-بروز خطا، عدد 

  :فایلی به نام برنامه زیر مثالb1.txt  بایت از آن را خوانده و در خروجی چاپ می کند. 8را بصورت فقط خواندنی باز کرده و 

 تعداد بایت های خوانده شده از فایل نیز در انتها چاپ می گردد.

#include<stdlib.h> 

#include<sys/types.h> 

#include<fcntl.h> 

#include<stdio.h> 

#include<unistd.h> 

#include<string.h> 

int main() 

{ 

int fd; 

char buf[1000]; 

ssize_t nr; 

fd= open("/home/danial/examples/b1.txt",O_RDONLY ); 

if(fd==-1) 

{ 

printf("Error Openning file\n"); 

exit(0); 

} 

nr=read(fd,&buf,8); 

if (nr==-1) 

{ 



printf("Error Reading file\n"); 

exit(0); 

} 

printf("%s\n",buf); 

printf("Number of Characters=%d\n",nr); 

return 0; 

} 

 

یک فایل بایستی ابتدا آن فایل را بصورت فقط نوشتن اطالعات در فایل: برای  در اطالعات نوشتندستور  .3

 استفاده نمود. writeنوشتنی باز کرد و سپس از دستور -خواندنی نوشتنی یا 

ssize_t write(int fd, const void *buf, ssize_t count); 

 بایستی فایل سرآیند زیر را به برنامه افزود. برای استفاده از این دستور

Header files: <unistd.h> 

ند را درون یک بافر قرار می دهیم. این بافر به همراه تعداد بایت های اطالعات و نیز توصیفگر اطالعاتی که می خواهیم در فایل نوشته شو

فایل باز شده، پارامترهای این دستور را تشکیل می دهند. پس از اجرای موفقیت آمیز عمل نوشتن، تعداد بایت های نوشته شده توسط 

 تابع برگردانده می شود.

 :برنامه زیر فایلی به نام  مثالb1.txt  عبارتی را در داخل آن می نویسد.باز کرده و بصورت فقط نوشتنی را 

#include<stdlib.h> 

#include<sys/types.h> 

#include<fcntl.h> 

#include<stdio.h> 

#include<unistd.h> 

#include<string.h> 

int main() 

{ 

ssize_t nr; 

int fd; 

fd= open("/home/danial/examples/t5.txt",O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC); 

if(fd==-1) 

{ 

printf("Error Openning file\n"); 

exit(0); 



} 

const char *b="I am Tired\n"; 

nr=write(fd,b,strlen(b)); 

if(nr==-1) 

{ 

printf("Error Writing in file\n"); 

exit(0); 

} 

printf("Number of Characters =%d\n",nr); 

return 0; 

} 

 

تغییر دادن محل مکان نمای فایل: برای اینکه بتوانیم اطالعاتی را از مکان خاصی از فایل بخوانیم و یا در آنجا  .4

استفاده می  lseekبنویسیم بایستی مکان نمای فایل را به محل مورد نظر منتقل کنیم. برای این منظور از دستور 

یک عدد صحیح از  posکنیم. این دستور سه پارامتر دارد. پارامتر اول توصیفگر فایل باز شده می باشد. پارامتر 

می باشد که مقدار جابجا شدن مکان نما را از یک مبدا خاص معین می کند. این عدد می تواند منفی  off_tنوع 

سه حالت  (مبدا جابجایی را مشخص می کند که originتر سوم ))رو به عقب( یا مثبت )رو به جلو باشد(. پارام

 ( می باشد.SEEK_CUR( یا محل فعلی مکان نما )SEEK_END( ، انتهای فایل )SEEK_SETابتدای فایل )

 

off_t lseek(int fd, off_t pos, int origin); 

 

 باز می گرداند.موقعیت فعلی مکان نمای فایل را در انتقال مکان نمای، در صورت موفقیت 

 :در این برنامه فایلی به نام  مثالb1.txt  بصورت فقط خواندنی باز شده و موقعیت که درون آن اطالعاتی از قبل نوشته شده

 10کاراکتر مانده به آخر فایل منتقل می شود سپس موقعیت جدید مکان نما چاپ شده و بعد از آن  20مکان نمای فایل به 

 مکان به بعد خوانده شده و در خروجی چاپ می شود. کاراکتر از فایل از آن

 

#include<stdlib.h> 

#include<sys/types.h> 

#include<fcntl.h> 

#include<stdio.h> 

#include<unistd.h> 

#include<string.h> 



int main() 

{ 

int fd; 

fd= open("/home/danial/examples/b1.txt",O_RDONLY ); 

if(fd==-1) 

{ 

perror("Error Openning file\n"); 

exit(0); 

} 

char buf[1000]; 

ssize_t nr; 

off_t pos; 

int origin; 

pos=lseek(fd,(off_t)-20,SEEK_END); 

printf("New Position = %ld\n",pos); 

nr=read(fd,&buf,10); 

printf("%s\n",buf); 

return 0; 

} 

 

برای این کار  می توان بخشی از فایل را برش داده و حذف نمود. ftruncateبرش دادن فایل: با استفاده از دستور  .5

باز کرده و سپس دو پارامتر را برای این دستور ارسال می خواندنی -بصورت فقط نوشتنی یا نوشتنیابتدا فایل را 

عداد د کاراکترها یا تکنیم. پارامتر اول توصیفگر مربوط به فایل باز شده می باشد و پارامتر دوم اندازه فایل )تعدا

 بایت های فایل نهایی( می باشد.

int ftruncate(int fd, off_t len); 

نیز می تواند برای برش دادن فایل بکار برده شود. در این حالت دیگر نیازی به باز کردن فایل و استفاده از توصیفگر   truncateدستور 

 آن نیست و فقط کافی است تا نام و مسیر فایل را برای تابع ارسال کنیم.

int truncate(const char *path, off_t len); 

 باز گردانده می شود. 1-شود )مثال اگر فایل بصورت فقط خواندنی باز شده باشد( مقدار در صورتی که این عمل با موفقیت انجام ن

  مثال: برنامه زیر یک فایل به نامb1.txt  را که درون آن از قبل اطالعاتی وجود دارد را باز کرده و آن را برش می دهد به

 قیه اطالعات فایل حذف می شود.طوری که در انتها تنها یک کاراکتر  ابتدایی فایل باقی می ماند و ب

#include<stdlib.h> 



#include<sys/types.h> 

#include<fcntl.h> 

#include<stdio.h> 

#include<unistd.h> 

#include<string.h> 

int main() 

{ 

int fd; 

fd= open("/home/danial/examples/t3.txt",O_WRONLY ); 

if(fd==-1) 

{ 

perror("Error Openning file\n"); 

exit(0); 

} 

char buf[1000]; 

int res; 

res = ftruncate(fd,1); 

printf("%d\n",res); 

return 0; 

} 

 

#include<stdlib.h> 

#include<sys/types.h> 

#include<fcntl.h> 

#include<stdio.h> 

#include<unistd.h> 

#include<string.h> 

int main() 

{ 

int res; 

res = truncate("/home/danial/examples/t3.txt",1); 

printf("%d\n",res); 

return 0; 

} 



 

بدست آوردن دایرکتوری کاری فعلی: زمانی که بخواهیم برنامه نوشته شده را از طریق ترمینال اجرا نماییم به محل  .6

آن برنامه مراجعه می کنیم. ممکن است داخل برنامه فولدر کاری را عوض نموده و به محل دیگری از دیسک برویم. 

ری را که در آن قرار داریم بدست آوریم. این تابع دو فولد getcwdدر هر صورت می توانیم با استفاده از تابع 

پارامتر دارد که پارمتر اول بافری است که نام و آدرس فولدر فعلی در آن نوشته خواهد شد و پارامتر دوم اندازه 

 بافر را مشخص می کند. 

char * getcwd(char *buf, size_t size); 

 یند زیر را به برنامه افزود.بایستی فایل سرآ برای استفاده از این دستور

Header files: <unistd.h> 

 

 :در این برنامه آدرس فولدر کاری را بدست آورده و در خروجی چاپ می کنیم. مثال 

#include<stdlib.h> 

#include<sys/types.h> 

#include<fcntl.h> 

#include<stdio.h> 

#include<unistd.h> 

#include<string.h> 

int main() 

{ 

char buf[1000]; 

getcwd(buf,sizeof(buf)); 

printf("%s\n",buf); 

return 0; 

} 

 

استفاده می کنیم. این تابع دو پارامتر دارد  mkdir: برای ایجاد یک فولدر خالی از دستور ایجاد یک دایرکتوری .7

که پارامتر اول نام و مسیر ایجاد فولدر را مشخص می کند و پارامتر دوم مُد )سطوح دسترسی کاربران به این 

قرار دهیم تا همه کاربران همه سطوح دسترسی  0777فولدر( را مشخص می کند. این پارامتر را می توانیم برابر 

 ا داشته باشند.به این فولدر ر

int mkdir(const char *path, mode_t mode); 

 سرآیند زیر را به برنامه افزود. های بایستی فایل برای استفاده از این تابع



Header files: <sys/stat.h>, <sys/types.h> 

 برگردانده می شود. 1-در صورت عدم موفقیت در ایجاد فولدر عدد 

  به نام مثال: برنامه زیر یک فولدرtest  را در آدرس/user/danial .ایجاد می کند 

 

#include<stdlib.h> 

#include<sys/types.h> 

#include<fcntl.h> 

#include<stdio.h> 

#include<unistd.h> 

#include<string.h> 

#include<sys/stat.h> 

int main() 

{ 

int res=mkdir("/home/danial/test",0777); 

printf("%d\n",res); 

return 0; 

} 

 

استفاده می شود. پارامتر این تابع نام و  rmdirحذف یک دایرکتوری خالی: برای حذف یک فولدر خالی از تابع  .8

 مسیر قرار گیری فولدر می باشد.

int rmdir(const char * path); 

 سرآیند زیر را به برنامه افزود. های بایستی فایل برای استفاده از این تابع

Header files: <unistd.h> 

  مثال: برنامه زیر فولدری به نامtest  را که در مسیر/user/danial .قرار دارد را حذف می کند 

 

#include<stdlib.h> 

#include<sys/types.h> 

#include<fcntl.h> 

#include<stdio.h> 

#include<unistd.h> 

#include<string.h> 



#include<sys/stat.h> 

int main() 

{ 

int res=rmdir("/home/danial/test"); 

printf("%d\n",res); 

return 0; 

} 

 

استفاده می شود. پارامتر این تابع  chdirتغییر دایرکتوری فعال: برای رفتن از یک فولدر به فولدر دیگر از تابع  .9

 مسیر فولدری است که می خواهیم به آن انتقال پیدا کنیم.

int chdir(const char *path); 

 سرآیند زیر را به برنامه افزود. بایستی فایل برای استفاده از این تابع

Header files: <unistd.h> 

  :در این برنامه می خواهیم از فولدر فعلی به فولدر مثال/home/danial/test  به نام رفته و در آنجا یک فولدر جدیدvv 

یم تا در جایی ذخیره کن ایجاد نماییم. سپس به فولدر قبلی باز می گردیم. برای این کار بایستی ابتدا آدرس فولدر فعلی را 

 بتوانیم دوباره به آن برگردیم.

 

#include<stdlib.h> 

#include<sys/types.h> 

#include<fcntl.h> 

#include<stdio.h> 

#include<unistd.h> 

#include<string.h> 

#include<sys/stat.h> 

int main() 

{ 

char swd[1000]; 

getcwd(swd,sizeof(swd)); 

chdir("/home/danial/test"); 

mkdir("vv",0777); 

chdir(swd); 

getcwd(swd,sizeof(swd)); 



printf("%s\n",swd); 

return 0; 

} 

 

استفاده می کنیم. تنها پارامتر این تابع نام و مسیر قرار  removeحذف یک فایل : برای حذف یک فایل از تابع  .10

 گیری یک فایل می باشد.

int remove(const char * path); 

 سرآیند زیر را به برنامه افزود. بایستی فایل برای استفاده از این تابع

Header files: <stdio.h>  

 

استفاده می شود. پارامتر اول این تابع نام  renameتغییر نام و انتقال یک فایل: برای تغییر نام یک فایل از تابع  .11

 مسیر قبلی و پارامتر دوم نام و مسیر جدید فایل می باشد.و 

int rename(const char *oldpath, const char *newPath); 

 آیند زیر را به برنامه افزود.سر بایستی فایل برای استفاده از این تابع

Header files: <stdio.h> 

 

 

هر فرایندی در لینوکس با یک عدد صحیح مثبت شناخته  بدست آوردن شناسه یک فرایند و شناسه فرایند والد: .12

می شود که شناسه آن فرایند است. با ایجاد یک فرایند شناسه ای منحصر به فرد به آن فرایند اختصاص داده می 

شود و سیستم عامل با استفاده از این عدد با آن فرایند ارتباط خواهد داشت. هر فرایندی در لینوکس یک والد 

او را ایجاد کرده است. به عنوان مثال وقتی که یک برنامه به زبان سی را در ترمینال اجرا می کنیم، ترمینال  دارد که

و برای بدست آوردن  getpidبرای بدست آوردن شناسه یک فرایند از تابع  فرایند والد فرایند برنامه سی است.

 استفاده می شود. getppidشناسه فرایند والد، از تابع 

pid_t getpid(); 

pid_t getppid(); 

 سرآیند زیر را به برنامه افزود.های  بایستی فایل برای استفاده از این توابع

Header files: <sys/types.h>, <unistd.h> 

 

  مثال: برنامه زیر شناسه فرایند برنامه سی نوشته شده و شناسه فرایند والد آن )ترمینال( را بدست آورده و در خروجی چاپ

 می کند.



#include<stdlib.h> 

#include<sys/types.h> 

#include<fcntl.h> 

#include<stdio.h> 

#include<unistd.h> 

#include<string.h> 

#include<sys/stat.h> 

int main() 

{ 

printf("My Pid is: %d , My PPid is: %d\n" , getpid(),getppid()); 

return 0; 

} 

 

)محتوای( یک برنامه درون یک فرایند در حال اجرا: هر فرایندی دارای اجزای مختلفی است قرار دادن دستورات  .13

که مهمترین آنها شناسه فرایند، منابع تخصیص یافته به فرایند نظیر فایل ها و نیز دستورات اجرایی آن فرایند 

می باشد که این  execlیکی از دستورات کاربردی زبان سی در برنامه نویسی سیستمی لینوکس دستور  است.

 امکان را فراهم می کند تا دستورات اجرایی یک برنامه را با دستورات یک فرایند در حال اجرا جایگزین نماییم.

برای این کار بایستی مسیر برنامه ای که از دستورات اجرایی آن می خواهیم استفاده کنیم، به همراه پارامترهای 

 م.مورد نیاز دیگر به این تابع بدهی

int execl(const char *path, const char 8arg, …); 

 سرآیند زیر را به برنامه افزود. بایستی فایل برای استفاده از این تابع

Header files: <unistd.h> 

 

 :در برنامه زیر ابتدا عبارت  مثالHello C++  در خروجی برنامه چاپ می شود. سپس شناسه فرایند و نیز شناسه والد این

است که محتوای  execlثانیه متوقف می شود. دستور بعدی برنامه دستور  3فرایند چاپ می شود. بعد از آن برنامه به مدت 

این برنامه در مسیر  کند. )چاپ کردن فولدر کاری فعلی( جایگزین می pwdاین فرایند را با دستورات اجرایی برنامه 

/bin/pwd  قرار دارد. با جایگزین شدن دستورات این برنامه توسطpwd  دستورات بعدی برنامه اجرا نخواهند شد و به جای ،

پارامتر دوم این تابع نام برنامه ای است که باید جایگزین شود. طبق عرف  آن آدرس فولدر کاری در خروجی چاپ خواهد شد.

سیستم های مبتنی بر یونیکس، بخش انتهایی پارامتر اول، در پارامتر دوم دوباره نوشته می شود. این تابع می تواند آرگومان 

را به   NULLتفاده کنیم بایستی یک عبارت های دیگری نیز داشته باشد. در صورتی که نخواهیم از بقیه آرگومان های تابع اس

 قرار دهیم. execlعنوان انتهای پارامترهای تابع 

#include <stdio.h> 

#include <unistd.h> 



int main() 

{ 

printf("Hello C++\n"); 

printf("my pid is = %d \n",getpid()); 

printf("my ppid is %d \n",getppid()); 

int ret; 

sleep(3); 

ret=execl("/bin/pwd","pwd",NULL); 

printf("Bye C++\n"); 

return 0; 

} 

 

این تابع فرایندی را  استفاده می شود. forkایجاد یک فرایند: برای ایجاد یک فرایند جدید در لینوکس از تابع  .14

ور یندی که این دستایجاد می کند که کپی فرایند ایجاد کننده آن است و همه چیز آن غیر از شناسه فرایند، با فرا

در صورت موفقیت این تابع، مقداری که این تابع برمی گرداند شناسه  را اجرا کرده )فرایند والد( یکسان است.

 فرایند جدید می باشد.

pid_t fork(); 

 :مثال 

#include <stdio.h> 

#include <unistd.h> 

#include<sys/wait.h> 

 int main() 

{ 

     pid_t pid; 

 pid = fork(); 

 printf("%d\n",pid); 

 printf("my pid is = %d \n",getpid()); 

 printf("my ppid is %d \n",getppid()); 

 printf("Hello\n"); 

 if(pid>0) 

 printf("This is parent\n"); 

 else 



 printf("This is child\n"); 

    return 0; 

} 

 

یک فرایند در حال اجرا: در سیستم هایی که چندین فرایند را بطور بدست آوردن نوع زمانبندی اعمال شده روی  .15

همروند می توانند در حال اجرا داشته باشند از زمانبندی کوتاه مدت برای تخصیص پردازنده به فرایندها استفاده 

ر نوع زمانبندی اعمال شده روی یک فرایند را نشان می دهد. پارامت sched_getschedulerمی شود. دستور 

 این تابع شناسه آن فرایند می باشد.

int sched_getscheduler(pid_t pid); 

 سرآیند زیر را به برنامه افزود. بایستی فایل برای استفاده از این تابع

Header files: <sched.h> 

 یعنی همین فرایند. اجرا می کندوارد کنیم هدفمان فرایند فعلی یا فرایندی است که این تابع را  0  را در این تابع pidمقدار  اگر

 

: میزان اولویت هر فرایند در زمانبندی را ویژگی )برای فرایند اجرا کننده تابع( افزایش یا کاهش اولویت یک فرایند .16

nice .هر چه  آن فرایند مشخص می کندnice .برای افزایش یا  یک فرایند کمتر باشد اولویت آن باالتر خواهد بود

 استفاده می شود. niceکاهش این ویژگی از تابع 

int nice(int inc); 

 سرآیند زیر را به برنامه افزود. بایستی فایل برای استفاده از این تابع

Header files: <unistd.h> 

. فقط فرایندهایی کاهش می یابد آنمیزان اولویت یک فرایند  niceبا افزایش  تعیین کننده مقدار افزایش و کاهش است. incمقدار 

مقداری که این تابع برمی گرداند مقدار  را منفی کرده و اولویت خود را باال ببرند. incهستند می توانند مقدار  Rootکه متعلق به 

 آن فرایند می باشد. niceجدید 

 می باشد. 0مقدار اولیه این ویژگی  فراخوانی کرد. 0 را با پارامتر niceبرای بدست آوردن اولویت فرایند می توان تابع 

  مثال: در برنامه زیر مقدارnice  واحد افزایش می دهیم و نتیجه را در خروجی چاپ می نماییم. 10را برای این فرایند 

 

#include <stdio.h> 

#include <unistd.h> 

int main() 

{ 

int ni=nice(10); 



printf("My nice value is: %d\n", ni); 

retrun 0; 

} 

 

 

 با استفاده از شناسه فرایند: بدست آوردن اولویت فرایندها و تغییر اولویت ها .17

int getpriority(int which , int who); 

int setpriority(int which, int who, int prio); 

 سرآیند زیر را به برنامه افزود. های بایستی فایل ابعوبرای استفاده از این ت

Header files: <sys/time.h> , <sys/resource.h>  

Which  مشخص کننده این است که آیا می خواهیم با اولویت یک فرایند سر و کار داشته باشیم یا همه فرایندهای یک کاربر خاص و

 یا فرایندهای یک گروه کابری. این پارامتر می تواند مقادیر زیر را اختیار کند:

PRIO_PROCESS کننده یک فرایند( )مشخص  

PRIO_PGRP )مشخص کننده یک گروه از کابران( 

PRIO_USER )مشخص کننده یک کابر( 

Who .معین کننده شناسه ی یک فرایند یا کاربر یا گروهی از کاربران است 

Prio .معین کننده میزان افزایش یا کاهش اولویت می باشد 

استفاده می کنیم و یک کاربر یا گروهی از کابران را انتخاب می کنیم، مقداری که برگردانده می  getpriorityدر حالتی که از دستور 

  فرایندی با باالترین اولویت در آن گروه کاربری یا آن کاربر خاص است. niceشود نشان دهنده مقدار 

int ret; 

ret=getpriority(PRIO_PROCESS,0); 

 ه این دستور را اجرا کند برمی گرداند.دستور فوق مقدار اولویت فرایندی ک

int ret; 

ret= setpriority(PRIO_PROCESS,0,10); 

printf("%d",ret); 

 

: این نوع داده ها، داده هایی هستند که برای مدیریت فایل بکار می (metadata) ی فایلدسترسی به متادیتا .18

 روند. مانند حجم فایل، مالک فایل، آخرین زمان دسترسی و ...

int stat(const char* path, struct stat *buf); 



int fstat (int fd, struct stat *buf); 

 سرآیند زیر را به برنامه افزود.های  بایستی فایل برای استفاده از این توابع

Header files: <sys/types.h>, <sys/stat.h> 

 

 که متادیتا ها را نگهداری می کند به شکل زیر تعریف شده است: statساختار داخلی ساختمان داده 

struct stat { 

dev_t st_dev; /* ID of device containing file */ 

ino_t st_ino; /* inode number */ 

mode_t st_mode; /* permissions */ 

nlink_t st_nlink; /* number of hard links */ 

uid_t st_uid; /* user ID of owner */ 

gid_t st_gid; /* group ID of owner */ 

dev_t st_rdev; /* device ID (if special file) */ 

off_t st_size; /* total size in bytes */ 

blksize_t st_blksize; /* blocksize for filesystem I/O */ 

blkcnt_t st_blocks; /* number of blocks allocated */ 

time_t st_atime; /* last access time */ 

time_t st_mtime; /* last modification time */ 

time_t st_ctime; /* last status change time */ 

}; 

 

  مثال: برنامه زیر حجم، تاریخ آخرین دسترسی، شناسه مالک و شماره آی نود فایلی به نامnew.txt  را در خروجی چاپ می

 کند. 

 

#include <stdio.h> 

#include <unistd.h> 

#include<sys/wait.h> 

#include<sched.h>  

#include<sys/stat.h> 

int main() 

{ 



struct stat buf; 

stat("/home/danial/new.txt",&buf); 

printf("size in bytes =%ld\n",buf.st_size); 

printf("i-node Number =%ld\n",buf.st_ino); 

printf("Last access time =%ld\n",buf.st_atime); 

printf("User Id =%d\n",buf.st_uid); 

return 0; 

} 


