
Cvičení 10 

Procesy 
● Procesy, atributy procesů – výchozí znalosti (přednáška UNIX – Procesy) 

▪ Identifikátory PID, PPID, PGID 

▪ Vlastník procesu 

▪ Priorita procesu procesu statická, dynamická 

▪ Stav procesu, synchronní/asynchronní běh procesu 

▪ Meziprocesová komunikace, signály 

● Utility pro sledování a správu procesů 

● Řízení běhu procesů v terminálu 

● Spouštění OS RHEL7 do provozního režimu ( proces systemd ) 

● Spouštění OS SystemV  do provozního režimu (proces init) – bude probráno na schůzce 

Utility pro sledování a správu procesů 

ps – utilita vypisuje informace o probíhajících procesech.   

Informace jsou přejímány z pseudo adresáře /proc. Každý proces má zde určen podadresář pojmenovaný 

jeho přiděleným číslem (PID).  

Zadáme ls /proc | grep [0-9]   

Použití: ps [volby] 

Volby a jejich syntax se pro různé verze utility ps liší. 

1. UNIX volby se zadávají skupinově a předchází jim znak – (pomlčka). Tuto standardní syntaxi budeme 

ve cvičeních převážně používat. 

2. BSD volby se zadávají ve skupině a nesmí být před nimi pomlčka.  

3. GNU volby (tzv. dlouhé) se zadávají za dvěma pomlčkami (- -). 

Možností pro použití voleb je velmi mnoho. Navíc se pro některé stejné formáty výpisů mohou použít 

rozdílné volby nebo skupiny voleb. Na cvičení se seznámíme jen s některými, které se v praxi nejvíce využijí. 

Komplexní popis utility je obsažen v manuálových stránkách (man ps).  

Užitečné volby a skupiny voleb:  Bez této volby se vypíší procesy spuštěné v daném terminálu 

(společné tty). 

 

Standardní syntax 

● ps -e  (nebo ps –A) všechny procesy.  

● ps -f  (výpis „full“ formát všech procesů)  

● ps -l (výpis „long“ formát všech procesů) 

 

 



BSD syntax 

● ps ax (nebo ps axu) všechny procesy  

● ps a (nebo ps au)vlastní procesy 

 

Volby pro výběr vypisovaných procesů podle vlastníka procesu (uid):  

● ps -u userlist (procesy specifikovaných uživatelů) 

 

Poznámka: Nejvíce se v praxi uplatňuje ps -ef nebo ps -el. 

 

Volby pro výběr zobrazovaných atributů vypisovaných procesů v příkladech: 

Standardní syntax 

Příklad 1 – základní (krátký) výpis 
[fedora@localhost ~]$ ps 

  PID TTY          TIME CMD 

 1906 pts/0    00:00:00 bash 

 2771 pts/0    00:00:00 ps 

 

Příklad 2 – dlouhé výpisy (alternativy volby -l) 
[fedora@localhost ~]$ ps -l 

F S   UID   PID  PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD 

0 S  1000  1906  1900  0  80   0 - 29025 wait   pts/0    00:00:00 bash 

0 R  1000  2775  1906  0  80   0 - 30315 -      pts/0    00:00:00 ps 

 

[fedora@localhost ~]$ ps -ly 

S   UID   PID  PPID  C PRI  NI   RSS    SZ WCHAN  TTY          TIME CMD 

S  1000  1906  1900  0  80   0  2640 29025 wait   pts/0    00:00:00 bash 

R  1000  2779  1906  0  80   0  1016 30315 -      pts/0    00:00:00 ps 

 

[fedora@localhost ~]$ ps -lj 

F S   UID   PID  PPID  PGID   SID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD 

0 S  1000  1906  1900  1906  1906  0  80   0 - 29025 wait   pts/0    00:00:00 bash 

0 R  1000  2783  1906  2783  1906  0  80   0 - 30315 -      pts/0    00:00:00 ps 

 

Příklad 3 – „full“ formát výpisy  
[fedora@localhost ~]$ ps -f 

UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD 

fedora    1906  1900  0 06:34 pts/0    00:00:00 bash 

fedora    2792  1906  0 08:51 pts/0    00:00:00 ps -f 

 

[fedora@localhost ~]$ ps -F 

UID        PID  PPID  C    SZ   RSS PSR STIME TTY          TIME CMD 

fedora    1906  1900  0 29025  2640   0 06:34 pts/0    00:00:00 bash 

fedora    2796  1906  0 30840  1364   0 08:51 pts/0    00:00:00 ps -F 

 

 

 

 

 



pstree – utilita zobrazuje hierarchii probíhajících procesů 

Použití: pstree [volby] 

Příklad 1 – základní výpis 
[fedora@localhost ~]$ pstree 

systemd─┬─ModemManager───2*[{ModemManager}] 

        ├─NetworkManager─┬─dhclient 

        │                └─3*[{NetworkManager}] 

        ├─2*[abrt-watch-log] 

        ├─abrtd 

        ├─accounts-daemon───2*[{accounts-daemon}] 

        ├─alsactl 

        ├─at-spi-bus-laun─┬─dbus-daemon───{dbus-daemon} 

        │                 └─3*[{at-spi-bus-laun}] 

        ├─at-spi2-registr───{at-spi2-registr} 

        ├─atd 

        ├─auditd─┬─audispd─┬─sedispatch 

        │        │         └─{audispd} 

        │        └─{auditd} 

 

Příklad 2 – volba -p připojí do výpisu procesů jejich PID 
[fedora@localhost ~]$ pstree -p 

systemd(1)─┬─ModemManager(499)─┬─{ModemManager}(518) 

           │                   └─{ModemManager}(558) 

           ├─NetworkManager(629)─┬─dhclient(848) 

           │                     ├─{NetworkManager}(645) 

           │                     ├─{NetworkManager}(657) 

           │                     └─{NetworkManager}(658) 

           ├─abrt-watch-log(526) 

           ├─abrt-watch-log(528) 

           ├─abrtd(525) 

           ├─accounts-daemon(497)─┬─{accounts-daemon}(522) 

           │                      └─{accounts-daemon}(557) 

           ├─alsactl(494) 

           ├─at-spi-bus-laun(1324)─┬─dbus-daemon(1328)───{dbus-daemon}(1330) 

           │                       ├─{at-spi-bus-laun}(1325) 

           │                       ├─{at-spi-bus-laun}(1327) 

           │                       └─{at-spi-bus-laun}(1329) 

           ├─at-spi2-registr(1332)───{at-spi2-registr}(1334) 

top – utilita periodicky monitoruje vytížení systému a vypisuje informace o probíhajících systémech. 

Interaktivně je možné měnit periodu monitoringu a formát výpisu a ukončovat probíhající procesy. Výstup 

utility je rozdělen na oblast statistických údajů o stavu systému (SUMMARY area) a na oblast zobrazující 

aktuální údaje o probíhajících procesech (TASK area). 

SUMMARY area: 
top - 07:07:07 up 39 min,  3 users,  load average: 0.01, 0.05, 0.11 

Tasks: 129 total,   1 running, 128 sleeping,   0 stopped,   0 zombie 

%Cpu(s):  1.0 us,  1.7 sy,  0.0 ni, 89.8 id,  0.0 wa,  7.1 hi,  0.3 si,  0.0 st 

KiB Mem:   1019440 total,   938636 used,    80804 free,    40112 buffers 

KiB Swap:  1048572 total,        0 used,  1048572 free,   273308 cached 

TASK area: 
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S %CPU %MEM     TIME+ COMMAND       

 1454 fedora    20   0 1514756 306668  18376 S  9.2 30.1   0:17.57 gnome-shell   

 1873 fedora    20   0  123524   1436   1056 R  4.6  0.1   0:00.02 top           



    1 root      20   0   50920   4096   1196 S  0.0  0.4   0:01.37 systemd       

    2 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd      

    3 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.09 ksoftirqd/0   

    5 root       0 -20       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:0H  

    7 root      rt   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0   

    8 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh        

    9 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.11 rcu_sched     

   10 root      rt   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/0    

   11 root       0 -20       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper       

   12 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 kdevtmpfs     

   13 root       0 -20       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 netns         

   14 root       0 -20       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 writeback     

   15 root       0 -20       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd   

   16 root       0 -20       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 bioset        

   17 root       0 -20       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 kblockd       

Použití: top [volby]  

Volba top -n# , kde # je počet iterací 

Volba top -pPIDs, kde PIDs je výčet PID procesů, které se mají sledovat. Oddělovač mezi čísly je čárka. 

[fedora@localhost ~]$ top –p1,2,3,4,5,6 

…… 

……… 

…… 

PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S %CPU %MEM     TIME+ COMMAND    

  1 root      20   0   50920   4140   1336 S  0.0  0.4   0:01.35 systemd       

  2 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd      

  3 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.07 ksoftirqd/0   

  4 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:0   

  5 root       0 -20       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:0H  

  6 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/u2:0 

  

Volba top -dss.tt, kde ss.tt je specifikace délky periody ve vteřinách.   

Interaktivní volby se zadávají v průběhu sledování zadáním příslušné volby. Následuje přepnutí do režimu 

řízení, kde příkaz zadá. Klávesou ESC se režim řízení ukončí. Dále probíhá monitoring už podle nového 

zadání. Některé interaktivní volby: 

h - vypíše možné interaktivní příkazy (help) 

n - určí maximální počet sledovaných procesů 

d - určí periodu zobrazení (obdobně jako -d z příkazového řádku) 

k - zašle určenému procesu určený signál 

f - změní formát TASK area. Ze seznamu (viz níže) se vyberou položky (přidat – mezerník, odebrat – d), které 

se budou zobrazovat.  

* PID     = Process Id             PGRP    = Process Group Id       vMj     = Major Faults delta   

* USER    = Effective User Name    TTY     = Controlling Tty        vMn     = Minor Faults delta   

* PR      = Priority               TPGID   = Tty Process Grp Id     USED    = Res+Swap Size (KiB)  

* NI      = Nice Value             SID     = Session Id           

* VIRT    = Virtual Image (KiB)    nTH     = Number of Threads    

* RES     = Resident Size (KiB)    P       = Last Used Cpu (SMP)  

* SHR     = Shared Memory (KiB)    TIME    = CPU Time             

* S       = Process Status         SWAP    = Swapped Size (KiB)   



* %CPU    = CPU Usage              CODE    = Code Size (KiB)      

* %MEM    = Memory Usage (RES)     DATA    = Data+Stack (KiB)     

* TIME+   = CPU Time, hundredths   nMaj    = Major Page Faults    

* COMMAND = Command Name/Line      nMin    = Minor Page Faults    

* PPID    = Parent Process pid     nDRT    = Dirty Pages Count    

* UID     = Effective User Id      WCHAN   = Sleeping in Function 

  RUID    = Real User Id           Flags   = Task Flags <sched.h> 

  RUSER   = Real User Name         CGROUPS = Control Groups       

  SUID    = Saved User Id          SUPGIDS = Supp Groups IDs      

  SUSER   = Saved User Name        SUPGRPS = Supp Groups Names    

  GID     = Group Id               TGID    = Thread Group Id      

  GROUP   = Group Name             ENVIRON = Environment vars  

    

Výstup bude následující: 

PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S %CPU %MEM     TIME+ COMMAND           PPID   UID  

  582 root      20   0  202252  22752   2564 S  1.3  2.2   0:10.86 Xorg               566     0  

 1805 fedora    20   0  580536  16800   5876 S  1.0  1.6   0:02.73 gnome-terminal-      1  1000  

 1454 fedora    20   0 1518212 310524  20184 S  0.7 30.5   0:24.93 gnome-shell       1311  1000  

 1899 fedora    20   0  123528   1612   1172 R  0.3  0.2   0:00.05 top               1837  1000  

 

kill, killall – utilita předává specifikovaným procesům určený signál 

Použití: kill [volby] 

kill -l [čísla] vypíše seznam signálů nebo jména uvedených signálů.  

 
 

[fedora@localhost ~]$ kill –l 1 2 3 

HUP 

INT 

QUIT 

 

 
 

kill -[s] [jmeno|číslo]PIDs  - zašle určeným procesům zadaný signál. 

Použití: killall [volby]  



killall -[s] [jmeno|číslo]jmeno - zašle určeným procesům zadaný signál (defaultně signál 9). Proces je 

identifikován podle jména 

killall -u user – specifikuje vlastníka procesu 

killall -i – interaktivní režim (potvrzování před zasláním signálů) 

Příklad: killall -1 –u fedora -i bash  (zasílá po vyžádaném potvrzení signál HUP všem procesům se jménem 

bash uživatele fedora ) . 

nice – utilita spouštějící proces s určitou prioritou (mění procesu jeho defaultní prioritu). Rozsah hodnot 

priority je od -20 („nejvýhodnější“) do +19 („nejnevýhodnější“), defaultní hodnota je 10.  Záporné hodnoty je 

oprávněn nastavovat jen superuser (uživatel root). 

renice – utilita měnící běžícímu procesu jeho prioritu. Pro nastavení hodnot platí totéž jako u utility nice. 

Použití:  

nice -n [+|-] hodnota prikaz 

renice -n [+|-] hodnota [-p PID|-g GPID|-u user ] 

Utility nice a renice souvisejí s procesovými atributy PR a NI (viz předešlé: ps, pstree a top).  Vyzkoušíme na 

příkladu: 

1. V terminálovém okně spustíme v pozadí aplikaci gnome-calculator a zjistíme prioritu procesu. 

[fedora@localhost ~]$ gnome-calculator & 

[1] 3750 

[fedora@localhost ~]$ ps -l 

F S   UID   PID  PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD 

0 S  1000  3670  1805  0  80   0 - 28997 wait   pts/0    00:00:00 bash 

0 S  1000  3750  3670  1  80   0 - 124025 poll_s pts/0   00:00:00 gnome-calculato 

0 R  1000  3756  3670  0  80   0 - 30315 -      pts/0    00:00:00 ps 

 

2. Stejnou aplikaci spustíme prostřednictvím utility nice s vyšší hodnotou priority. 

[fedora@localhost ~]$ nice -n +19 gnome-calculator & 

[2] 3760 

[fedora@localhost ~]$ ps -l 

F S   UID   PID  PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD 

0 S  1000  3670  1805  0  80   0 - 28997 wait   pts/0    00:00:00 bash 

0 S  1000  3750  3670  0  80   0 - 124025 poll_s pts/0   00:00:00 gnome-calculato 

0 S  1000  3760  3670  1  99  19 - 123990 poll_s pts/0   00:00:00 gnome-calculato 

0 R  1000  3766  3670  1  80   0 - 30315 -      pts/0    00:00:00 ps 

 

3. U dříve spuštěné aplikace zvýšíme hodnotu priority utilitou renice. 

[fedora@localhost ~]$ renice -n +10 3750 

3750 (process ID) old priority 0, new priority 10 

[fedora@localhost ~]$ ps -l 

F S   UID   PID  PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD 

0 S  1000  3670  1805  0  80   0 - 28997 wait   pts/0    00:00:00 bash 

0 S  1000  3750  3670  0  90  10 - 124025 poll_s pts/0   00:00:00 gnome-calculato 

0 S  1000  3760  3670  0  99  19 - 123990 poll_s pts/0   00:00:00 gnome-calculato 

0 R  1000  3776  3670  0  80   0 - 30315 -      pts/0    00:00:00 ps 

 



Utility pro řízení běhu procesů v terminálu 

nohup – utilita spouští proces tak, že se stane imunním proti signálu 1 (SIGHUP). Při ukončení rodičovského 

procesu je proces „adoptován“ procesem. Standardní výstup procesu je směrován do souboru nohup.out 

v adresáři, který byl aktuálním adresářem při spouštění procesu.  

Příklad:  

1. Editace cvičného skriptu prodleva.sh 

#!/bin/bash 

MAX=300 

 

C=1 

while [ $C -le $MAX ] 

do 

        echo -n "$C: " 

        date 

        C=$(($C + 1)) 

        sleep 5 

done 

2. Spustit ./prodleva.sh  – výstup je průběžně zobrazován.  Zadáme ps -ef | tail. Vidíme, že skript má 

PPID jako  PID bash, který je v terminálu spuštěn. Zavření m terminálu se skript ukončí. 

3. Spustit nohup ./prodleva.sh  - výstup se ukládá do souboru nohup.out (sledujeme tail -f nohup.out). 

Skript má PPID jako PID bash, který je spuštěn v terminálu. Po zavření terminálu skript pokračuje, 

PPID skriptu má hodnotu PID systémového demona systemd  --user.  Skript ukončíme( kill PID ). 

Spouštění úloh v terminálu (pro procvičení použít prodleva.sh nebo gnome-calculator) 

▪ v popředí (příkaz + Enter) 

▪ v pozadí (za příkaz se zadá znak &)  

▪ pozastavení (sekvencí  Ctrl Z) 

▪ ukončení (sekvencí Ctrl C).  

Řídící příkazy: 

jobs – výpis aktuálního stavu úloh spuštěných v terminálu 

bg %# - úloha s pořadovým číslem # z výpisu se spustí v pozadí  

fg %# - úloha s pořadovým číslem # z výpisu se spustí v popředí 

Příklad na procvičení – postup: 

1. Spustíme na popředí ./prodleva.sh 

2. ^Z, jobs (Stopped) 

3. bg %1, jobs (Running) 
4. fg %1 

5. ^Z, kill %1, jobs (SIGTERM) 

6. Spustit na pozadí s přesměrováním výstupu ./prodleva.sh > out.txt & 

7. tail -f out.txt 

8. jobs 

9. kill %1 



Spouštění OS do provozního režimu (stav umožňující spouštět uživatelské programy): 

Jsou spouštěny procesy poskytující systémové nebo síťové služby uživatelským aplikacím. 

Zpravidla se jedná o procesy typu daemon.   

 

● Spouštění v systému Fedora – proces systemd 

PID 1, PPID 0 má daemon systemd (hlavní systémový proces) 

PID 2, PPID 0 má daemon kthreadd (spouští další systémové procesy, které mají PPID 2)   

Konfigurace daemona systemd je mnohem náročnější než konfigurace init.  

● Daemon systemd je komplexnější a exektivnější (na úkor „uživatelské přívětivosti“). 

● Kompatibilita se spouštěním systému daemonem init je zachována. 

● Správa daemona systemd se provádí utilitou systemctl.  

● Výpis spuštěných skupin procesů, tzv. targets v aktuální provozní úrovni: 

 systemctl --type target.  

● Konfigurační soubory pro jednotlivé run-levels jsou v adresáři /lib/systemd/system/.   
 

# ls -l /lib/systemd/system/runlevel?.target 

lrwxrwxrwx. 1 root root 15 Dec 11  2013 

/lib/systemd/system/runlevel0.target -> poweroff.target 

lrwxrwxrwx. 1 root root 13 Dec 11  2013 

/lib/systemd/system/runlevel1.target -> rescue.target 

lrwxrwxrwx. 1 root root 17 Dec 11  2013 

/lib/systemd/system/runlevel2.target -> multi-user.target 

lrwxrwxrwx. 1 root root 17 Dec 11  2013 

/lib/systemd/system/runlevel3.target -> multi-user.target 

lrwxrwxrwx. 1 root root 17 Dec 11  2013 

/lib/systemd/system/runlevel4.target -> multi-user.target 

lrwxrwxrwx. 1 root root 16 Dec 11  2013 

/lib/systemd/system/runlevel5.target -> graphical.target 

lrwxrwxrwx. 1 root root 13 Dec 11  2013 

/lib/systemd/system/runlevel6.target -> reboot.target 

 

Záznam /lib/systemd/system/runlevel0.target je symbolický odkaz na soubor poweroff.target. To je 

skript, který obsahuje postup při uzavírání systému s následným vypnutím napájení, což odpovídá 

runlevel 0, atd. 

 

 

 

 

 



============================================================= 

Spouštění OS SystemV (CentOS v.7) – proces init 

(akela.mendelu.cz nebo kiwi.mendelu.cz) 

Po připojení postupně vyzkoušet: ps -le | more, ps -fe | more, ps -lu root| more, ps -fu root ……. 

PID 1 má daemon init  

Konfigurace daemona init:  

● Soubor/etc/inittab  - specifikace initdefault ( je obvykle runlevel 5)  

# Default runlevel. The runlevels used are: 

#   0 - halt (Do NOT set initdefault to this) 

#   1 - Single user mode 

#   2 - Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking) 

#   3 - Full multiuser mode 

#   4 - unused 

#   5 - X11 

#   6 - reboot (Do NOT set initdefault to this) 

id:3:initdefault: 

 

Pokud je multiuser režim v grafickém prostředí, je defaultní runlevel 5 (což na serveru akela.mendelu.cz 

není). 

● Skript /etc/init/rc.conf provede spuštění OS na dané úrovni. Postupně provádí skripty určené 

pro danou úroveň skriptem /etc/rc.d /rc , který odkazuje jeden ze skriptů /etc/rc#.d (# je 

číslo úrovně 0 až 6). Skripty se jménem začínajícím na S jsou skripty startující určitý proces 

nebo procesy, skripty se jménem začínajícím na K určený proces nebo procesy ukončují. Tyto 

procesy jsou startovány nebo ukončovány ve skriptech uložených v adresáři /etc/init.d, na 

které  skripty /etc/rc#.d odkazují. Zkusíme např. ls –l /etc/rc.d/rc5.d. 

● Skript /etc/rc.d/rc.sysinit provádí úvodní start systému (initial system startup). 

● Skript /etc/init/rcS.conf provádí spuštění OS do úrovně single-user s následným restartem na 

defaultní úroveň. 

============================================================ 


