به نام خدا
آزمایشگاه سیستمعامل
جلسه ششم – مدیریت پردازشها
در این جلسه با دستورات مرتبط با مدیریت پردازشها در سیستمعامل آشنا میشویم .پاسخ سواالت خواستهشده و
همچنین تمام دستوراتی که اجرا میکنید را در گزارش کار ذکر کنید .در مواردی که توضیحی خواسته نشده نیاز به
توضیح اضافه نیست.
تقریبا تمامی سیستمعاملهای مدرن امروزی راههایی برای مدیریت کاربران بر پردازشهای در حال اجرا در سیستمعامل
دارند .در لینوکس نیز برای این کار نرمافزارهای متعددی برای کار در محیطهای متنی و گرافیکی تهیه شده است که
در این جلسه با برخی دستورات خط فرمان برای مدیریت پردازشها آشنا میشویم .در ابتدا الزم است یاداوری کنیم هر
برنامه پس از اجرا ،یک پردازش ( )Processبه حساب میآید که منابع مورد نیاز خود را از سیستمعامل درخواست
میکند .همچنین هر پردازش دارای یک یا تعداد بیشتری نخ یا ریسمان ( )Threadاست .در لینوکس مانند اکثر
سیستمهای عامل هر پردازش و نخ دارای یک شناسه منحصر به فرد بوده که برای پردازش به آن  PIDو برای نخ به آن
 TIDگویند .هر پردازش ویژگیهایی دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم:
 شناسه پردازش :همان طور که گفتیم هر پردازش یک شناسه عددی منحصر به فرد ( )PIDدارد.
 نام پردازش :هر پردازش یک نام دارد که از فایل اجرایی گرفته میشود .توجه کنید که مثال اگر دو نسهه از
یک برنامه در حال اجرا باشند دو پردازش مجزا ایجاد شده که شناسههای مهتلف ولی نامهای یکسان دارند .در
نتیجه نام یک پردازش مانند شناسه آن یکتا نیست.
 وضعیت پردازش :هر پردازش میتواند یکی از چهار وضعیت زیر را داشته باشد:
 .1در حال اجرا/قابل اجرا ( :)Running/Runnableپردازش در حال اجرا توسط  CPUبوده یا در
صف منتظر اجرا توسط  CPUاست .این حالت به طور خالصه با حرف  Rنمایش داده میشود.
 .2در حال انتظار ( :)Waitingپردازش در حال انتظار برای یک رویداد یا دریافت یک منبع از
سیستمعامل است .خود این وضعیت میتواند وقفهپذیر ( )interruptibleیا غیر وقفهپذیر
( )uninterruptibleباشد که به ترتیب با حروف  Sو  Dنمایش داده میشود .وضعیت وقفه پذیر
حالتی است که سیستمعامل میتواند با سیگنالهایی پردازش را به وضعیت در حال اجرا برگرداند ولی
وضعیت غیروقفهپذیر معموال حالتی است که پردازش واقعا منتظر یک منبع مثل یک سهتافزار خاص
است و نمیتواند بدون آن به کار خود ادامه دهد.
 .3متوقف شده ( :)Stoppedپردازش متوقف شده است .مثال به وسیله سیگنال خاص برای همیشه
متوقف شده یا در حالتهایی مثل  traceکردن برنامه به طور موقت متوقف شده است .این حالت با
حرف  Tمشهص میشود.

 .4زامبی ( :)Zombieمعموال بهشی از هر پردازش پس از توقف و خاتمه کار خود همچنان تا مدتی در
حافظه باقی میماند .به این پردازشها که عمال در حال اجرا نیستند زامبی گفته و آنها را با حرف Z
نمایش میدهند.
 شناسههای مرتبط :اطالعاتی مانند کد کاربر و گروه اجرا کننده ( )UID, GIDو همچنین مسیر فایل اجرا
شده در این بهش نگهداری میشود.
 شمارندهها :هر پردازش تعدادی شمارنده دارد که زمان شروع ،مدتزمان اجرا ،مدت زمان اشغال  CPUو  ...را
در خود نگه میدارد.
 حافظه مجازی :به دلیل محدودیت حافظه اکثر پردازشها مقداری حافظه مجازی دارند که برروی وسایل
جانبی ذخیرهسازی (مانند هارددیست یا  )SSDقرار میگیرد .محل و حجم این فضا به همراه هر پردازش
نگهداری میشود.
 اطالعات مربوط به زمانبندی :برای زمانبندی بهتر پردازشها و رعایت عدالت و اولویت الزم است اطالعاتی
مانند سیاست اولویت بندی ،سطح اولویت و  ...همراه هر پردازش ذخیره شود .در مورد سطح اولویت بعدا صحبت
میکنیم.

در ادامه به برخی دستورات مرتبط با پردازشها میپردازیم:
 دستور  :psسادهترین دستور برای نمایش پردازشهای سیستم است .این دستور را یکبار بدون انتهاب و یک
بار با انتهابهای  aو  uو  xاجرا کنید و تفاوت را مشاهده کنید .سپس به کمک دستور  manکاربرد هریک از
این انتهابها را مشهص کنید.
 دستور  :freeمیزان حافظه خالی را نمایش میدهد .به کمک این دستور میزان حافظه فیزیکی و مجازی خالی
در رایانه خود را مشهص کنید .سپس به کمک دستور  manمشهص کنید کدام انتهاب برای نمایش خواناتر
حجم حافظه مناست است.
 دستور  :niceبه کمک این دستور میتوان یک پردازش را با اولویت کمتر یا بیشتر از معمول اجرا کرد .اولویت
یا به عبارت دقیقتر نجابت ( )nicenessدر لینوکس به وسیله یک عدد بین منفی بیست تا نوزده مشهص
میشود .توجه کنید که این عدد معکوس اولویت است و منفی بیست به معنی باالترین اولویت و نوزده به
پایینترین اولویت اشاره دارد .به کمک این دستور (و پس از بررسی نحوه کاربرد به کمک  )manبرنامه vim
را با باالترین اولویت اجرا کرده و سپس در یک ترمینال جدید لیست پردازشها را مشاهده کنید.
 دستور  :reniceبه کمک این دستور میتوان اولویت یک پردازش در حال اجرا را تغییر داد .به کمک man
کاربرد آن را یافته و اولویت برنامه  vimکه در دستور قبل اجرا کرده بودید را به پایینترین حد ممکن کاهش
دهید.
 دستور  :killبه کمک این دستور میتوان به پردازش با شناسه ( )PIDمشهص سیگنال بستهشدن ( Term
 )signalارسال کرد .برنامه با دریافت این سیگنال باید پس از انجام کارهای الزم و آزاد کردن منابع بسته شده
و به وضعیت متوقفشده و سپس به وضعیت زامبی برود .به کمک این دستور پردازش مربوط به  vimرا متوقف
کنید .در صورتی که برنامهای با دریافت این سیگنال متوقف نشد میتوانیم با ارسال سیگنال کشتن ( Kill
 )signalتمامی منابع را از برنامه گرفته و برنامهرا پایان ببهشیم .توجه کنید که در این حالت ممکن است
برنامه فرصتی برای انجام برخی کارهای الزم پیدا نکند .به کمک دستور  manروش ارسال این سیگنال را
مشهص کنید.
 دستور  :killallبه کمک این دستور میتوان تمامی پردازشها با نام مشهص را پایان بهشید .تفاوت این دستور
با دستور  killاین است که به جای شناسه ،نام پردازش را گرفته و به تمامی پردازشهای با آن نام ،سیگنال
مربوط را ارسال میکند .در چند ترمینال مجزا چند برنامه  vimاجرا کرده و پس از مشاهده پردازشهای ایجاد
شده توسط  psتمامی آنها را باهم به کمک این دستور متوقف کنید.
 دستور  topو  :htopمحیط کاربرپسندی را برای نمایش وضعیت پردازشها و همچنین مدیریت آنها فراهم
میکنند .این دستورات را اجرا کرده و لیست پردازشهای سیستم را مشاهده کنید.

