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3.1 Procesy w systemach UNIX 
Z systemami unixowymi związane jest pojęcie procesu. W takim ujęciu, proces, rozumiany jest jako 
wykonywany w systemie program. Każdy proces charakteryzuję się pewnymi atrybutami: przestrzeń 
adresowa, licznik programu, stanu rejestrów, deskryptory plików, dane procesu, zależności rodzinne, 
liczniki statystyczne. Wynikiem obecności w systemie procesów jest to, że jądro systemu może nim 
sterować tak i może go ustawiać w kilku stanach. Zależnie od źródeł literatury, może być 9 lub 5 stanów. 
Ostatni przypadek (5) to stany: 
 
1. Pracujący w trybie użytkownika  
proces znajduje się na procesorze i wykonuje swój kod.  
2. Pracujący w trybie jądra  
jądro wykonuje wywołanie systemowe wykonane przez proces.  
3. Uśpiony  
proces czeka na jakieś zdarzenie, na przykład na odczyt danych z dysku lub otrzymanie danych z sieci.  
4. Gotowy do wykonania  
może być uruchomiony w każdej chwili, jednak nie ma jeszcze przydzielonego procesora.  
5. Zombie  
proces zakończył działanie i czeka na odebranie kodu powrotu przez proces macierzysty.  
 
Wszystkie procesy w Unixie powstają jako procesy potomne procesu głównego init o numerze 1, który 
tworzony przez jądro podczas uruchamiania systemu. Każdy proces może być zarówno procesem 
potomnym jak i procesem macierzystym innego procesu. System wykonuje każdy proces przez określony 
czas następnie pobiera kolejny proces do wykonania. W tym czasie grupa procesów oczekuje na 
wykonanie. Sprawne działanie zapewnia szeregowanie z wywłaszczaniem oraz system priorytetów i co 
pozwalający tak ustawić intensywnie używające procesor procesy tła, aby nie blokowały pracy procesom 
interakcyjnym.  
 

3.2 Polecenie związane z procesami 
 
ps 
 
Podstawowym poleceniem do zarządzania procesami przez użytkownika jest: ps. Polecenie ps występuje 
w systemach unixowych w kilku wersjach. Różnią się on między sobą sposobem podawania parametrów 
i nieznacznie zachowaniem. Wersja dostarczana z systemami Linux obsługuje większość opcji 
podawanych w jednej z trzech konwencji:  
 

1. Opcje w stylu UNIX, które mogą być grupowane i muszą być poprzedzone myślnikiem.  
2. Opcje BSD, które mogą być grupowane i nie mogą być użyte z myślnikiem.  
3. Długie opcje GNU, które są poprzedzone dwoma myślnikami.  

 
Polecenie:  
 

ps [-] [lujsvmaxScewhrnu] [txx] [O[+|-]k1[[+|-]k2...]] [pids] 

 
ps uruchomiony bez parametrów wyświetla wszystkie procesy danego użytkownika związane z bieżąca 
konsolą.  
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Wybrane opcje w formacie Uniksa:  
 
-?  
wyświetla najważniejsze opcje  
 
-A lub -e  
wyświetla wszystkie procesy  
 
-a  
wyświetla wszystkie procesy posiadające terminal  
 
-l  
długi format  
 
-j  
format prac: pgid, sid  
 
-H  
"forest" (las) - format drzewiasty  
 
Wybrane opcje w formacie BSD:  
 
a  
wyświetla wszystkie procesy posiadające terminal  
 
x  
wyświetla wszystkie procesy posiadające i nie posiadające terminala, należące do bieżącego uzytkownka  
 
l  
długi format  
 
j  
format prac: pgid, sid i inne identyfikatory, dla danego użytkownika  
 
f  
"forest" (las) - format drzewiasty  
 
e  
pokaż środowisko (wszystkie zmienne systemowe) dla każdego polecenia  
 
h  
bez nagłówka  
 
 
Wybrane opcje o identycznym działaniu:  
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-u lub u  
podaje nazwy użytkowników i czas startu  
 
-v  
format v  
 

rbanasi@rbanasi-VirtualBox:~$ ps 
  PID TTY          TIME CMD 
 1531 pts/0    00:00:00 bash 
 1550 pts/0    00:00:00 ps 

 
Wyświetlany jest numer PID, terminal sterujący procesu, całkowity czas, w którym proces zajmował 
procesor, oraz komenda, za pomocą, której proces został uruchomiony. Wyświetlono jedynie te procesy, 
które pracują na tym samym terminalu, co użytkownik. 
 
przykład:  
 

rbanasi@rbanasi-VirtualBox:~$ ps ax 
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND 
    1 ?        Ss     0:06 /sbin/init 
    2 ?        S      0:00 [kthreadd] 
    3 ?        S      0:01 [ksoftirqd/0] 
    4 ?        S      0:00 [migration/0] 
    5 ?        S      0:00 [watchdog/0] 
    6 ?        S      0:00 [events/0] 
    7 ?        S      0:00 [cpuset] 
    8 ?        S      0:00 [khelper] 
    9 ?        S      0:00 [netns] 
(…) 

 
Wyświetla wszystkie procesy pracujące w systemie. przykład:  
 

rbanasi@rbanasi-VirtualBox:~$ ps f 
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND 
 1531 pts/0    Ss     0:00 bash 
 1552 pts/0    R+     0:00  \_ ps f  
(...) 

 
Wykorzystanie opcji f powoduje wyświetlenie drzewa procesów, uwzględniających zależność proces 
macierzysty - proces potomny.  Za pomocą polecenie pstree można wyświetlić drzewo procesów w 
systemie. przykład:  
 

rbanasi@rbanasi-VirtualBox:~$ pstree 
init─┬─NetworkManager─┬─dhclient 
     │                └─{NetworkManager} 
     ├─3*[VBoxClient───{VBoxClient}] 
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     ├─VBoxService───6*[{VBoxService}] 
     ├─acpid 
     ├─anacron───sh───run-parts───apt───sleep 
     ├─atd 
     ├─avahi-daemon───avahi-daemon 
     ├─bonobo-activati───2*[{bonobo-activat}] 
     ├─clock-applet───{clock-applet} 

 
kill 
W wielu przypadkach zachodzi potrzeba usunięcia przez użytkownika procesu z systemu Unix. 
Użytkownik ma takie prawo w stosunku do swoich procesów natomiast użytkownik root do wszystkich.  
 
Polecenia do tego służące ma następującą składnię:  
 

kill [ -s sygnał | -p ]  [ -a ] pid ... 

 
Po wydaniu polecenia kill z właściwym sygnałem, proces przerywa pracę i wykonuje kod obsługi sygnału. 
Część sygnałów służy do komunikowania procesu o kluczowych wydarzeniach przez jądro. W tabeli 
znajdują się najczęściej wykorzystywane sygnały,  
 

nazwa numer dom. akcja opis  

SIGHUP 1 zakończenie Wyłączenie terminala sterującego bądź śmierć procesu kontrolującego  

SIGINT 2 zakończenie Przerwanie z klawiatury (CTRL+C)  

SIGQUIT 3 zrzut core Wyjście nakazane z klawiatury  

SIGILL 4 zrzut core Próba wykonania nieprawidłowej instrukcji  

SIGABRT 6 zrzut core Sygnał przerwania pracy procesu wywołany przez abort()  

SIGKILL 9 zakończenie Natychmiastowe usunięcie procesu; niemożliwy do złapania ani zignorowania.  

SIGSEGV 11 zrzut core Nieprawidłowe odwołanie do pamięci wirtualnej  

SIGPIPE 13 zakończenie 
Zerwany potok: pisanie do potoku, który nie posiada procesu po stronie 
czytania  

SIGALRM 14 zakończenie Sygnał alarmowy wywołany przez funkcję alarm()  

SIGTERM 15 zakończenie Sygnał zakończenia pracy procesu  

SIGCHLD 17 ignorowanie Zatrzymanie bądź wyłączenie procesu potomnego  

SIGCONT 18 start Kontynuacja zatrzymanego procesu  

SIGSTOP 19 zatrzymanie Zatrzymanie procesu; niemożliwy do złapania ani ignorowania  
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killall 
Stosowanie polecenia kill jest niezbyt wygodne, gdyż za każdym razem należy sprawdzić PID 
zatrzymywanego procesu. W systemach linuksowych dostępne jest polecenie killall, które odnajduje 
proces na podstawie nazwy. Najprostsza jego składnia to:  
 

killall [-sygnał] nazwa 

 
Uwaga: należy pamiętać, że polecenie wysyła sygnał do wszystkich procesów o podanej nazwie.  
 
fuser 
Polecenie wyświetla wszystkie procesy używające dany plik:  
 

fuser [-sygnał|-k] plik 

 
Opcje pozwalają na wysłanie sygnału (-sygnal) lub zabicie (-k) wszystkich znalezionych procesów. 
Szczególnie przydatne przed odmontowaniem używanego systemu plików.  
 
top 
Top jest programem działającym w czasie rzeczywistym, prezentującym najbardziej absorbujące 
procesor i pamięć procesy w systemie. Po uruchomieniu, ekran terminala wygląda następująco:  
 

rbanasi@rbanasi-VirtualBox:~$ top 
 
top - 12:18:26 up 19 min,  2 users,  load average: 1.06, 1.71, 2.27 
Tasks: 126 total,   1 running, 125 sleeping,   0 stopped,   0 zombie 
Cpu(s):  2.0%us, 49.3%sy,  0.0%ni, 48.3%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.3%si,  0.0%st 
Mem:    508488k total,   366608k used,   141880k free,    34468k buffers 
Swap:   407548k total,        0k used,   407548k free,   206784k cached 
 
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND             
  894 root      20   0 62524  23m 6920 S 25.8  4.7   1:20.98 Xorg                
 1527 rbanasi   20   0 91800  13m  10m S 17.9  2.8   0:08.14 gnome-terminal      
 1559 rbanasi   20   0  2624 1112  840 R  0.7  0.2   0:00.04 top                 
    3 root      20   0     0    0    0 S  0.3  0.0   0:01.18 ksoftirqd/0         
   20 root      20   0     0    0    0 S  0.3  0.0   0:02.48 ata_sff/0           
    1 root      20   0  2884 1684 1224 S  0.0  0.3   0:06.54 init                
    2 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.08 kthreadd            
    4 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 migration/0      
(...)  

 
Standardowo, procesy sortowane są według zużycia procesora. Można jednak przełączyć sortowanie, 
naciskając jeden z klawiszy:  
 
N  
według numeru PID  
A  
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według wieku  
P  
według użycia procesora  
M  
według użycia pamięci  
T  
- według czasu pracy  
 
praca w tle, fg, bg, jobs 
Polecenia do zarządzania procesami na bieżącej konsoli.  
 
Domyślnie po uruchomieniu procesu jego wyjście kierowane jest na bieżącą konsolę. Jednakże po 
wciśnięciu klawiszy Ctrl-Z konsola zostaje zwolniona a program zatrzymany i pozostawiony "w tle" 
(zakończenie działania powoduje zazwyczaj klawisz Ctrl-C!). W tym momencie użytkownik może 
zdecydować co zrobić z tym procesem. 
 
Innym sposobem uruchomienia programu w tle jest wydanie polecenie zakończonego znakiem &:  
 

polecenie & 

 
Przy pomocy komendy fg można ponownie przenieść proces na pierwszy plan. Jednakże wiele procesów 
może pracować poprawnie w tle. Aby kontynuować pracę procesu w tle należy wydać polecenie bg.  
 
Programy fg i bg uruchomione bez parametrów obsługują ostatnio zatrzymany proces. Istnieje 
możliwość obsłużenia innego procesu z danej konsoli. W tym celu należy uruchomić powyższe polecenia 
z parametrem:  
 

bg [identyfikator zadania] 
fg [identyfikator zadania] 

 
nohup 
Wiele programów nie pozwala na utworzenie procesu nie związanego z konsolą. Zazwyczaj 
uniemożliwiają tego programy aktywnie komunikaujące się z konsolą. Aby umożliwić tym programom 
pracę w tle służy polecenie:  
 

nohup polecenie [argumenty] 

 
Polecenie tworzy plik nohup.out do którego przekierowany jest wynik działania programu.  
 
Przykład:  
 

nohup mc & 

 
Pozostałe polecenia związane z procesami: nice, bg, fg, jobs, killall  
 
nice, renice 
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Procesy w systemach unixowych mają określone priorytety, które system dobiera automatycznie na 
podstawie sposobu działania procesu. Użytkownik ma jednak możliwość wpływania na sposób 
dobierania priorytetu poprzez określenie wartości nice wpływającej na to jaki maksymalny priorytet 
może proces otrzymać. W systemie Linux liczba nice posiada wartości ujemne dla preferowanych zadań i 
dodatnie dla zadań o niższych priorytetach. "Najwyższą" wartością nice jest -20. Wartości ujemne może 
przypisywać procesom jedynie użytkownik root.  
 
Aby uruchomić proces z zadaną wartością nice należy wydać polecenie:  
 

nice [priorytet] polecenie [argumenty] 

 
Aby zmienić wartość nice bieżącego procesu należy wydać polecenie:  
 

renice [priorytet] PID 

 

Zadania 
1. Uruchom program top i sprawdź jakie informacje wyświetla oraz jak zmienić 

sposób sortowania danych. (pomoc - klawisz ?)  
2. Spróbuje zmienić częstotliwość odświeżania (d). Jaką częśtotliwość da się ustawić 

najmniej - czy da się ostawić interwał 0s? 
3. Uruchom 3 procesy top (na osobnych konsolach). W kolejnej nowej konsoli zmień 

wybranemu procesowi top wartość nice.  
4. Utwórz plik i wyświetl go na 3 konsolach poleceniem less. Sprawdź działanie 

programu fuser. Spróbuj przy jego pomocy zakończyć działanie przeglądarek less.  


