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مشخصه های پروسه:
دس لیٌَکس ّش پشٍسِ خصیصِ ای داسد کِ هیتَاى با دستَس  psآى سا هطاّذُ کشد؛ دس صیش بعضی اص ایي خصیصِ ّا سا تَضیح
خَاّن داد:
 :USERکاسبشی کِ پشٍسس بِ آى تعلق داسد.
شناسهی پروسس یا  :PIDضواسُ یکتایی است کِ بشای اسجاء پشٍسس اص آى استفادُ هیضَد.
شناسه پروسس پدر یا  : PPIDضواسُ پشٍسسی کِ ایي پشٍسِ سا اجشا کشدُ.
 :TTYتشهیٌالی کِ پشٍسس بِ آى هتصل است.

ّواى عَس کِ دس باال اضاسُ کشدینّ PID ,ش پشٍسس هٌحصش بِ فشد ٍ  UNICاست ٍ ,با اسسال سیگٌال ّای کٌتشلی هختلف بِ ّش
پشٍسس هی تَاًین آى سا هذیشیت کٌین.
بشای هثال اگش بخَاّین پشٍسسی سا  Killکٌین بایذ سیگٌال ضواسُ  51سا بِ آى اسسال کٌین.
Kill –p PID
یا
killall myprogramm
* نکته :دس ٍاقع ٍقتی دس حیي اجشای یک پشٍسس کِ دس تشهیٌال پیص سٍیواى قشاس داسد  CTRL+Cسا هیصًین ,سیستن عاهل
ّویي سیگٌال ضواسُ  51سا بِ آى پشٍسس هی فشستذ ٍ با  killکشدى آى ,آى پشٍسس سا هتَقف هیساصد.

 Forkیا چنگال:
ایي هفَْم دس سیستن عاهلّای هختلف بشقشاس است,
ّش جا دس کذّای بشًاهِیواى دستَس  forkسا بِ کاس هیبشین ,اص آى بِ بعذ آى خغَط تَسظ  2پشٍسس ّن صهاى اجشا هیضًَذ ٍ
دادُّای هَسد ًیاص پشٍسس فشصًذ اص پشٍسس پذس دس آى کپی ضذُ ٍ اص آى پس ّش پشٍسس دادُّای هشبَط بِ خَدش سا داسًذ.
ٌّگاهی کِ دستَس  forkفشاخَاًی هیضَد؛

fork

یک پشٍسس دیگش دس سیستن عاهل ایجاد هیضَد

کِ بِ ایي پشٍسس ,پشٍسس فشصًذ ٍ پشٍسس قبلی
پذس ًاهیذُ هیضَد.

پس اص  ,forkدس صَستی کِ عولیات ایجاد پشٍسس جذیذ هَفقیت آهیض باضذ,
اگش ها  idسا بشسسی کٌین ,با  0بَدى آى دس هییابین کِ دس پشٍسِی فشصًذین ,دس غیش ایي صَست دس پشٍسِی پذس ّستین.
;)(childPID = fork
متوجه میشویم عمل ایجاد پروسهی فرزند موفقیت آمیس بودهif(childPID >= 0) // .
{
{

)if(childPID == 0
فرآیند فرزند
}
else
{
فرآیند پدر
}
}

بررسی فرآینذ و ایجاد پروسس فرزنذ در سیستم عامل لینوکس با استفاده از زبان :C++

ـِ

دس بشًاهِ ًَیسی ّش جا اص  fork system callاستفادُ کٌین ,هی تَاًیذ با بشسسی صحت ضشط  pid>=0اص صحت
ایجاد پشٍسِی جذیذ فشصًذ هغلع ضَین,
دس غیش ایي صَست اگش ایي هقذاس  -5باضذ ,عولیات با ضکست هَاجِ ضذُ.


ـِ



ـِ

ّش جا  getpid() system callسا دس بشًاهِیواى اجشا کٌین PID ,یا پشٍسس آیدی همین برنامه سا هیدّذ.
ّش جا  getppid() system callسا دس بشًاهِیواى اجشا کٌین PID ,یا پشٍسس آیدی پدر سا هیدّذ.

پشٍسس  parentبِ ّوِی ّchildایی کِ ایجاد هیکٌذ اضشاف کاهل داسد ,هثالً هیتَاًذ اگش فشصًذی  resourceاضافِ
هصشف هیکٌذ ,اص آى بگیشد یا آى سا  killکٌذ یا . ...

دستور : waite
هعغل هیهاًذ تا اگش پشٍسس childی داسد ,آى پشٍسس توام ضذُ ٍ exitضِ ,بعذ دستَسات دیگش سا اجشا هیکٌذ.
دستور : sleep
بشحسب ثاًیِ پشٍسس جاسی سا هتَقف هیکٌذ؛
بشای هثال ) sleep(1بِ هذت  5ثاًیِ هٌتظش هیهاًذ ,سپس بقیِی دستَسات سا اجشا هیکٌذ.

مثال :هحیظ صیشٍ ,یشایصگش  vimهیباضذ ,دس صیش اص ّsystem callای رکش ضذُ دس باال استفادُ ضذُ...

ٍ اجشای ایي بشًاهِ:

اص آًجایی کِ کلیِی دستَسات بعذ  forkدس ّش دٍ پشٍسِی پذس ٍ فشصًذ کپی هیضَد ,ها با
ًکتِی قابل تَجِ ایي است کِ بعذ اص دستَس  ٍ forkایجاد یک پشٍسس جذیذ ,تضویٌی ًذاسین کِ سیستن عاهل بِ سشاغ
پشٍسِی پذس هیسٍد یا فشصًذ؟!
بستِ بِ سیاست صهاًبٌذی سیستن عاهل ,یکی اص پشٍسِّا صٍد تش اجشا هیضَد ٍ ّش ٍقت سیستن عاهل تصوین بگیشد ,هیتَاًذ
هَقتاً هٌابع سا اص آى پشٍسِ بگیشد ٍ با دس اختاس گزاضتي آى هٌابع بِ پشٍسِی دیگش ,پشٍسِی دیگش سا اجشا کٌذ.
اص آًجایی کِ ها ّیچ هذیشیتی سٍی ّ context switchای سیستن عاهل ًذاسینً ,بایذ دس بشًاهِ ًَیسی حالت خاصی سا
بشای تشتیب اجشای فشآیٌذّایواى دس ًظش بگیشین,
دس ًوًَِی باال ,در این اجرای خاص ,اٍلیي خغی کِ پس اص  forkاجشا ضذُ ,کذی اص پشٍسس Parentبَدُ.

حال ,دس حیي اجشای بشًاهِیواى ,دستَس  PSسا دس تشهیٌالی دیگش اجشا کشدین ٍ تصَیش صیش هطاّذُ ضذ:

کِ ّ PIDا ,با ّPIDایی کِ دس اجشای بشًاهِیواى دیذُ بَدین بشابش است.

