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Linux előadás (folyamatok, process, task) 

A Linux/UNIX multiprogramozott operációs rendszer, így párhuzamosan több program (folyamat) fut. 

Minden futó program egy processzt határoz meg, minden processznek van egy azonosító száma, amivel lehet 

rá hivatkozni. 

Az op. rendszer feladata: 

-  a rendszer felügyelet, vezérlés 

- saját maga és a folyamatok védelme 

- erőforrások elosztása (ütemezés) -> CPU, memória, fájlok, I/O eszközök 

Folyamat: 

- absztrakt fogalom 

- virtuálisan egyedül fut a rendelkezésre álló hardveren 

- hardver erőforrások elérése: operációs rendszeren keresztül 

- CPU elosztás: átkapcsolás az egyes folyamatok között -> virtuális párhuzamos futtatás 

- Memória elosztás: virtuális memóriakezelés -> miden program számára külön címtartomány 

- operációs rendszer: logikai-fizikai memóriacímek megfeleltetése 

- fájlok, I/O eszközök: szinkronizáció (kölcsönös kizárás), párhuzamos működés 

INIT: a linux legfőbb szolgáltatása, ez indul elsőként, meghatározza, hogy milyen alkalmazások fognak lefutni, 

és milyen démonok fognak elindulni. (inted -> /etc/inetd.conf, /etc/inittab) 

Démon: olyan program, ami valamilyen szolgáltatásért felelős, amely túlnyomó részt figyeli a kéréseket. (pl: 

apache, sendmail, smbd…) 

A démonoknak átadott végrehajtási kérelmek neve a job, ezekből jön létre a queue, a sor. A sorba rendezett 

feladatokat a rendszer egyenként hajtja végre. 

Démonok indítása: 

o kézzel (start, stop, reload) 

o automatikusan: az „rc könyvtárak” futtatható állományait az init futtatja le 

o initd metadémonon keresztül: olyan démonok esetén amire nincs mindig szükség 

(memóriaban van az initd) 

Folyamatok állapotai: 

- user running (felhasználói módban fut) 

- kernel running (kernel módban fut) 

- ready to run 

- sleep (valamilyen eseményre várakozik) 

- stopped (a folyamat megállítható, majd újraindítható) 

- swapping (a rendszer egy memórialapot lemezre ír/betölt) 

- zombie (exit után a folyamat elteszi a visszatérési értéket) 

Processzek kezelése: 

- folyamat azonosító: PID 

- folyamat csoportazonosító: PGrID 

- egy folyamatot mindig egy másik folyamat hoz létre (kivéve az init-et) -> szülő folyamat (Parent 

Process) és gyerek folyamat (Child Process), árva folyamat (orphans) 

- stop paraméterével (ha van), pl: /etc/rc.d/init.d/apache stop 

- kill vagy killall parancs 



 
2 

 

- „felfüggesztés”: ctrl+shift+z, vagy ctrl+z 

- háttérben futó munkáink: jobs 

- háttérben folytassa a munkát: bg <job> (job = munkaszám) 

- előtérbe hozás: fg <job> 

- prioritás állítás: renice 

- memória foglaltsága: free 

- folyamatok listázása, kezelése, monitorozása: ps 

- rendszerünk foglaltsága, folyamatos monitorozás: top 

- folyamatok időzítése: at 

- folyamat háttérben futtatása: parancs & 

- hosszú folyamatok háttér futtatása: nohup parancs & (erre azért van szükség, hogy terminálból 

kijelentkezéskor is maradjon meg a folyamat) 

Futási szintek: 

- szolgáltatások automatikus indítása és leállítása 

- disztribúciónként a futási szintek eltérőek lehetnek 

- szintek: 

a.) 0 – halt/shutdown, minden folyamat leáll, a felhasználókat kijelentkezteti, a gép kikapcsolható 

b.) 1 – single user  

c.) S – sulogin, olyan, mint az 1, de nem állítja le a folyamatokat lefelé váltáskor 

d.) 2-5 – multi user 

e.) 6 – ugyanaz, mint a 0 csak utána újraindul a rendszer az alapértelmezett futási szinten 

- /sbin/init -> indítja az alapértelmezett futási szintet (Ubuntuban -> upstart) 

- alapértelmezett futási szint -> /etc/event.d/rc.default fájlban 

- aktuális futási szint: runlevel 

- futási szint váltás: telinit 

- /etc/rcX.d könyvtárak tartalmazzák az adott futási szintekhez a szükséges scriptetek (K – kill, S – start) 

A folyamatoknál kell beszélnünk a rendszerindításról, mivel ez a legelső folyamat mielőtt bármiről 

beszélhetnénk.  

A bootolás folyamata: 

1. BIOS/UEFI -> kernel loader: LILO, LOADLIN, GRUB… 

2. kernel kicsomagolás (nem mindig) -> hardver inicilaizálás 

3. start_kernel() fgv. -> 0-s azonosítójú processz 

4. kernel szál indítása (init) -> 1-es azonosítójú processz 

5. a 0-s PID-del rendelkező process üresjáratba kezd (idle loop) 

6. rendszerinicializáló indítása (/etc/init, /bin/init, /sbin/init…) 

7. /etc/inittab konfigurációs állomány betöltése -> újabb processzek 

Folyamatok ütemezése: 

- Cron (/etc/rc.d/init.d/crond -> cron daemon indítása) 

Az időzítés fő konfigurációs állománya: /etc/crontab -> csak a root módosíthatja 

perc, óra, hónap napja, hónap, hét napja – feladat 

Egyéb időzítés a „crontab” paranccsal, ha nem szerkeszthetjük a konfig állományt (/var/spool/cron 

könyvtárban lesz a felhasználók által létrehozott időzítéshez tartozó állományok) 

- At (/etc/init.d/atd scripttel indíthatjuk), parancsai: at, atq, atm 

- Mindkét esetben szabályozhatjuk a jogosultságokat: /etc/at.deny, /etc/at.allow, /etc/cron.allow, 

/etc/cron.deny 
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Parancsok: ps, ps –aux, ps –elf, id, who, jobs, fg %n, sleep, top, free, at, atq, runlevel, telinit, crontab, at, atq, 

atm 


