
Proces

Proces to działająca instancja programu.

PID (identyfikator numeryczny)

Pamięć

(R)UID, (R)GID – użytkownik i grupa, który uruchomił proces

EUID, EGID – użytkownik i grupa, których uprawnienia ma w tej
chwili proces (zazwyczaj takie same jak RUID i RGID)

Katalog roboczy

Zmienne środowiskowe

Wartość umask

Otwarte pliki, połączenia sieciowe, . . . W szczególności stdin, stdout,
stderr.

PPID – PID rodzica

Grupa procesów
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fork, exec

fork
man 2 fork
Wywołanie systemowe (i odpowiadająca mu funkcja w C), które klonuje
bieżący proces, za wyjątkiem PID i PPID. W nowo utworzonym procesie
PPID jest równy PID pierwotnego procesu, a PID jest pewnym
identyfikatorem nieużywanym przez żaden proces.

exec
man 2 exec
Wywołanie systemowe (i odpowiadająca mu funkcja w C), które zastępuje
program wykonywany przez proces nowym programem podanym jako
argument funkcji.

Uruchomienie nowego programu (np. z powłoki), powoduje wykonanie
fork+exec.
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Propagacja środowiska procesu

Konsekwencją klonowania procesów funkcją fork jest propagacja
środowiska procesu, w szczególności:

Zmiennych środowiskowych

umask

katalogu roboczego

przynależności do grupy procesów

stdin, stdout, stderr
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Sygnały I

man 7 signal

Bez możliwości zmiany zachowania
SIGKILL – natychmiastowe zakończenie procesu

SIGSTOP – zatrzymanie wykonywania procesu

SIGTERM – żądanie zakończenia procesu

SIGINT – żądanie przerwania procesu (zazwyczaj wysłane skrótem
klawiszowym z terminala)

SIGQUIT – żądanie zakończenia procesu

SIGCONT – wznowienie po SIGSTOP

SIGHUP – odłączenie terminala kontrolującego
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Sygnały II

Sygnały wysyłane przez system sygnalizujące błąd w programie
SIGSEGV – błędny dostęp do pamięci

SIGILL – błędna instrukcja kodu maszynowego

IGFPE – wyjątek w obliczeniach zmiennoprzecinkowcyh

Skróty klawiszowe w terminalu (typowe)

C-c – wyślij SIGINT do pierwszoplanowej grupy procesów.

C-\ – wyślij SIGQUIT do pierwszoplanowej grupy procesów.

C-s – wyślij SIGSTOP do pierwszoplanowej grupy procesów

C-q – wyślij SIGCONT do pierwszoplanowej grupy procesów

30 listopada 2017 5 / 9



Sygnały III

kill
$kill -sSYGNAŁ PID
$kill -SYGNAŁ PID
Wyślij sygnał do procesu PID. Bez sygnału wysyła SIGTERM.
PID=0 – wszystkie procesy (do których użytkownik ma uprawnienia).
PID< 0 – interpretowany jako grupa procesów

killall
$killall -sSYGNAŁ nazwa
$killall -SYGNAŁ nazwa
Wyślij sygnał do procesu, którego nazwa pasuje do danego ciągu. Bez
sygnału wysyła SIGTERM.
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PPID

PID rodzica (PPID) jest ustawiany podczas tworzenia procesu. Gdy rodzic
zakończy się przed potomkiem, procesy sieroty są przejmowane przez
proces o PID 1.
Zakończenie się procesu o PID 1 jest błędem krytycznym systemu.
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Programy

top – interaktywny monitor procesów

ps – listuje określone procesy

pstree – listuje drzewo procesów

pgrep – wyszukuje PID pasujące do nazwy
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Zarządzanie zadaniami w powłoce

program & – uruchom zadanie w tle

C-z – zatrzymaj bieżące zadanie

jobs – lista zadań

fg %1 – przywróć i wznów zadanie o podanym numerze

bg %1 – wznów w tle zadanie o podanym numerze

wait %2 %3 – czekaj na zakończenie podanych zadań tła (bez
parametrów – wszystkich zadań tła).
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