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2. Zarządzanie procesami 

2.1 Funkcje zarządzania procesami 

Administrowanie procesami obejmuje następujące czynności: 
• Tworzenie procesu. 
• Testowanie atrybutów procesu. 
• Ustawianie atrybutów procesu. 
• Kończenie procesu. 
• Synchronizacja zakończenia procesu potomnego z jego procesem 

macierzystym. 
• Testowanie statusu zakończonego procesu potomnego 
• Utworzenia procesu na węźle zdalnym 
 

Utworzenie kopii procesu bieżącego. fork() 
Zastąpienie procesu bieżącego innym procesem  exec*() 
Wykonanie programu lub skryptu. system() 
Zakończenie procesu exit() 
Czekanie na zakończenie procesu wait(), 

waitpid() 
Wykonanie polecenia na zdalnym węźle rcmd  

Rysunek 2-1 Ważniejsze funkcje zarządzania procesami 
 

2.2  Tworzenie kopii procesu bieżącego – funkcja fork 
 
Funkcja posiada następujący prototyp. 
 
pid_t fork(void) 
 
Funkcja tworzy kopię procesu bieżącego czyli tego procesu który 
wykonuje funkcję fork( ). Utworzony proces potomny różni się od 
macierzystego pod następującymi względami: 
 
1. Ma inny PID. 
2 .Ma inny  PID procesu macierzystego (ang. parent PID). 
3. Proces potomny zachowuje otwarte pliki procesu macierzystego ale 
tworzy własne kopie ich deskryptorów. 
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Funkcja fork () zwraca: 
  0  w procesie potomnym 
> 0 w procesie macierzystym zwracany jest PID procesu 

potomnego 
- 1  błąd 
  

fork( )

Proces
macierzysty

Proces
potomny

 

Rys. 2-1 Działanie funkcji fork – procesy macierzysty i potomny 
wykonywane są współbieżnie. 
 
Funkcja fork tworzy deskryptor nowego procesu oraz kopię segmentu 
danych i stosu procesu macierzystego. 
  
1. Wartości zmiennych w procesie potomnym są takie jak w procesie 

macierzystym bezpośrednio przed wykonaniem funkcji fork.  
2. Modyfikacje zmiennych danych dokonywane w procesie 

macierzystym nie są widoczne w procesie potomnym (i odwrotnie) 
gdyż każdy z procesów posiada własną kopię segmentu danych. 
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P1

P2

Kod 1

Dane 1

Stos 1

Dane 2

Stos 2

Deskryptory

Pamięć

fork()

Kod 2

 
Rys. 2-2 Proces P1 wykonał funkcję fork i utworzył proces P2. Procesy 
P1 i P2 posiadają własne segmenty danych i stosu. 
 
 
// Program:  fork1.c – Ilustracja działania funkcji 
fork 
#include <stdio.h> 
#include <process.h> 
main(int argc, char * argv[]) { 
  int pid,i,j; 
  i=0;   j=0;  
  if((pid = fork()) == 0) { // Proces potomny  --- 
      for(i=1;i < 10;i++) { 
       printf("Potomny - krok %d , j= %d \n",i,j); 
       sleep(1); 
      } 
      exit(0); 
  } else   { // Proces macierzysty -----------------  
      for(j=1;j < 10;j++) { 
       printf("Macierzysty - krok %d , i= %d\n",j,i); 
       sleep(1); 
      } 
  } 
  pid = wait(&status); 
  printf(“Koniec programu status %d\n”,status); 
} 
Program  2-1 Podstawowy schemat wykorzystania funkcji fork 
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2.3  Obsługa zakończenia  procesów  
Kończenie procesu 
Chcąc prawidłowo zakończyć proces, powinno się wykonać następujące 
czynności: 

1. Zakończyć scenariusze komunikacyjne z innymi procesami. 
2. Zwolnić zajmowane zasoby. 
3. Zaczekać na zakończenie procesów potomnych. 

 
Przed zakończeniem procesu należy zwolnić zajęte przez ten proces 

zasoby i zakończyć rozpoczęte z innymi procesami scenariusze 
komunikacyjne i synchronizacyjne.   
 
 
 

init

P1

P2 P3

init

P2 P3

zakończenie

 

Rys. 2-3 Procesy P2 i P3 adoptowane przez proces init 
 

Nie należy kończyć procesu który posiada nie zakończone procesy 
potomne.  
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 Inicjowanie zakończenia procesu 
Zakończenie się procesu następuje w podanych niżej przypadkach: 
 
1. W dowolnym miejscu kodu procesu wykonana zostanie funkcja exit. 
2. Funkcja main procesu wykona instrukcję return. 
3. Funkcja main procesu wykona ostatnią instrukcję kodu. 
4. Proces zostanie zakończony przez system operacyjny lub inny 

proces. 
 
Preferowanym sposobem zakończenia procesu jest wykonanie funkcji 
exit której prototyp podany został poniżej. 
 
void exit(int x) 
 
Wykonanie funkcji exit(x) powoduje zakończenie się procesu 
bieżącego. Wszystkie zasoby zajmowane przez proces z wyjątkiem jego 
deskryptora są zwalniane. Dodatkowo wykonywane są następujące 
akcje: 
 
1. Otwarte pliki i strumienie są zamykane. 
2. Najmłodszy bajt (8 bitów) z kodu powrotu x jest przekazywane do 

zmiennej status odczytywanej przez funkcję wait() wykonaną w 
procesie macierzystym. Kod powrotu przechowywany jest w 
deskryptorze procesu. 

3. Gdy proces macierzysty wykonał wcześniej funkcję wait() albo 
waitpid() i jest zablokowany, następuje jego odblokowanie i 
usunięcie deskryptora. 

4. Gdy proces macierzysty nie wykonał wcześniej funkcję wait() albo 
waitpid() kod powrotu przechowywany jest w deskryptorze 
procesu a proces przechodzi do stanu „zoombie”. 

5. Do procesu macierzystego wysyłany jest sygnał SIGCHLD.  
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 Synchronizacja zakończenia procesów 
Funkcja wait() powoduje że proces macierzysty będzie czekał na 
zakończenie procesu potomnego. Prototyp funkcji wait() jest 
następujący: 
 
pid_t wait(int * status) 
 
Działanie funkcji wait jest następujące: 
1. Gdy proces potomny nie zakończył się funkcja wait powoduje 

zablokowanie procesu macierzystego aż do zakończenia się procesu 
potomnego. Gdy ten się zakończy zwracany jest jego PID oraz status. 

2. Gdy proces potomny  zakończył się zanim wykonano funkcję wait 
nie występuje blokada procesu macierzystego. Funkcja zwraca PID 
zakończonego procesu oraz jego status. 

3. Gdy brak jakichkolwiek procesów potomnych funkcja wait zwraca –
1, 

 

fork( )

Macierzysty

wait(&status )

 exit(x) - Proces potomny konczy sie

blokada

Odblokowanie procesu
macierzystego

wykonanie

wykonanie

Zablokowanie procesu
macierzystego

Potomny

 
Rys. 2-4 Proces macierzysty czeka na zakończenie się procesu 
potomnego. 
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fork( )

Macierzysty

wait(&status )

 exit(x) - Proces potomny konczy sie

Usuniecie deskryptora

Potomny

Stan zoombie

 
Rys. 2-5 Proces potomny kończy  się wcześniej niż proces  macierzysty 
 
// Program: fork2.c – tworzenie i kończenie procesów 
#include <stdio.h> 
#include <process.h> 
main(int argc, char * argv[]) 
{ 
  int pid; 
  int i,j,k1,k2; 
  i=0;   j=0;  
  if((pid = fork()) == 0) { // Proces potomny  --- 
      for(i=1;i < 10;i++) { 
       printf("Potomny - krok %d , j= %d \n",i,j); 
       sleep(1); 
      } 
      printf(“Proces potomny konczy się\n”); 
      exit(k2); 
  } else   { // Proces macierzysty ----------------------  
      for(j=1;j < 10;j++) { 
       printf("Macierzysty - krok %d , i= %d\n",j,i); 
       sleep(1); 
      } 
  } 
  pid = wait(&status); // Czekamy na proces potomny 
  printf(“Proces %d zakończony, status 
%d\n”,pid,WEXITSTATUS(status)); 
} 
Program  2-2 Schemat wykorzystania funkcji fork, wait, exit. 
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 Testowanie statusu zakończonego procesu.  
 
Status zakończonego procesu udostępniany jest przez funkcję wait 
 
pid = wait(&status) 
 
Wartość zmiennej status zależy od: 
 
1. Systemu operacyjnego który umieszcza tam informacje o 

przyczynach i sposobie zakończenie procesu. 
2. Zakończonego procesu potomnego który umieszcza tam wartość 

kodu powrotu – jest to parametr funkcji exit. 
 
 

System
operacyjny

y

Proces potomny
exit(x)

x y Status - 4 bajty

B3 B2 B1 B0
 

Rys. 2-6 Przekazywanie statusu do procesu potomnego 
Znaczenie parametrów x , y jest następujące: 
y – informacja o sposobie i przyczynach zakończenia procesu 
potomnego. 
x – parametr x (nazywany kodem powrotu) funkcji exit(x) wykonanej 
w procesie potomnym. 
 
Makro Znaczenie 
WIFEXITED(status) zwraca > 0 gdy proces potomny był 

zakończony normalnie 
WEXITSTATUS(status) zwraca kod powrotu y przekazany przez 

funkcję exit(y) z procesu potomnego 
WIFSIGNALED(staus) zwraca > 0 gdy proces potomny był 

zakończony przez nie obsłużony sygnał 
WTERMSIG(status) zwraca numer sygnału gdy proces był 

zakończony przez sygnał 
Tab. 2-1 Makra do testowanie statusu zakończonego procesu 
potomnego. 
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// Testowanie przyczyny zakończenia procesu 
  int pid, staus; 
  …  
  pid = wait(&status); // Czekamy na proces potomny 
  if(WEXITED(status))  
    printf(“%d zakończ, kod %d\n”,pid, 
WEXITSTATUS(status)); 
  if(WESIGNALED(status))  
    printf(“Pro. %d zakończ. 
sygn:%d\n”,pid,WTERMSIG(status)); 
  …  
 
 
2.4 Przekształcenie procesu bieżącego w inny proces 
Rodzina funkcji exec ta zawiera funkcje: execl, execv, execle, 
execlp, execvp  
 
Każda funkcja z rodziny exec przekształca bieżący proces w nowy 
proces tworzony z pliku wykonywalnego będącego jednym z parametrów 
funkcji exec. 
 
 
pid_t execl(char * path, arg0, arg1,...,argN,NULL) 
pid_t execv(char * path, char * argv[]) 
 
 
path  Ścieżka z nazwą pliku wykonywalnego. 
 Argument 0 przekazywany do funkcji main tworzonego procesu. 

Powinna być to nazwa pliku wykonywalnego ale bez ścieżki.  
arg0 Argument 1 przekazywany do funkcji main tworzonego procesu  
… … 
argN Argument N przekazywany do funkcji main  tworzonego procesu  
argv[] Tablica wskaźników do łańcuchów zawierających parametry 
 
Wykonanie funkcji exec powoduje zastąpienie starego segmentu kodu, 
danych i stosu nowymi 
Nowy proces dziedziczy ze starego PID,  PPID, priorytet, środowisko, 
katalog bieżący.  
 
Funkcja zwraca - 1 gdy wystąpił błąd.  
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// Ilustracja działania funkcji execl 
#include <stdio.h> 
#include <process.h> 
main(void){ 
  int pid,i; 
  if((pid = fork()) == 0) { // Proces potomny  --- 
      // Uruchomienie polecenia ls -l     
      execl(„/bin/ls”,”ls”,”-l”,NULL); 
      perror(„Blad funkcji exec”);      
       
  } else   { // Proces macierzysty ----------------------  
      for(j=1;j < 10;j++) { 
       printf("Macierzysty - krok %d \n",j); 
       sleep(1); 
      } 
  } 
  pid = wait(&status); // Czekamy na proces potomny 
  printf(“Proces %d zakończony, status 
%d\n”,pid,WEXITSTATUS(status)); 
} 
Program  2-3 Przekształcenie procesu w inny proces 
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2.5  Wykonanie polecenia systemowego 
 
int system(char * command) 
 
command – łańcuch zawierający polecenie do wykonania 
 
Funkcja system powoduje uruchomienie interpretera poleceń shell i 
przekazanie mu do wykonania łańcucha command. Wykonane mogą być 
programy, polecenia systemu lub skrypty. 
 
Funkcja zwraca:   0 – sukces, - 1 - błąd  
 
Przykład: system(„ls –l”) 
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2.6  Atrybuty procesu 
 
Atrybuty procesu są to informacje wykorzystywane przez system do 
zarządzania procesami a więc do ich identyfikacji, szeregowania, 
utrzymywania bezpieczeństwa i uruchamiania.  

 
Najważniejsze atrybuty procesu: 
 
• PID - identyfikator procesu,  
• PPID - PID procesu macierzystego,  
• UID - identyfikator użytkownika  
• GID - identyfikator grupy do której należy użytkownik 
• SID - identyfikatory sesji  
• PGRP - identyfikatory grupy procesów,  
• priorytet procesu,  
• CWD - katalog bieżącym  
• katalog główny   
• otoczenie procesu  
 
Procesy tworzą więc hierarchię która może być przedstawiona jako 
drzewo.  
 

init ped

vserver.file

shelf

pterm /bin/sh pspwm

helpwiever

Rys. 2-7 Drzewo procesów 

Identyfikator procesu PID i procesu potomnego PPID 
Dla każdego procesu utrzymywany jest identyfikator jego procesu 
potomnego PPID (ang. Parent Process Identifier 
 
 
pid_t getpid(void) - funkcja zwraca PID procesu bieżącego 
pid_t getppid(void)  - funkcja zwraca PID procesu 

macierzystego 
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Grupa procesów 
Grupa procesów jest to taki zbiór procesów który posiada jednakowy 
parametr PGID. Standardowo PGID jest dziedziczony z procesu 
macierzystego ale funkcja setpgrp może go ustawić na PID procesu 
bieżącego.  
 
Proces w którym tak zrobiono staje się procesem wiodącym grupy (ang. 
session leader). 
 
pid_t getpgrp(void) - funkcja zwraca numer grupy  

procesów  dla procesu bieżącego 
pid_t setpgrp(void)  - funkcja ustawia  PGID procesu na 

jego PID 

 

 

Identyfikator użytkownika i grupy 
Każdy z użytkowników systemu posiada swój identyfikator i należy do 
pewnej grupy.  
 
Pliki: /etc/passwd /etc/group 
 
Rzeczywisty identyfikator użytkownika UID (ang. User Identifier)  
Rzeczywisty identyfikator grupy GID (ang. Group Identifier).  
 
Prawa dostępu sprawdzane są w oparciu o efektywny identyfikator 
procesu EUID (ang. Effective User Identifier) i grupy EGID (ang. 
Effective Group Identifier).    
 
Efektywny identyfikator uzytkownika może być taki jak UID właściciela 
pliku z którego tworzony jest nowy proces gdy ustawiony jest specjalny 
bit setuid który jest atrybutem pliku.  
 
Gdy setuid jest ustawiony to tworzony proces będzie miał efektywny 
identyfikator użytkownika EUID taki jak UID właściciela pliku 
wykonywalnego z którego tworzony jest proces potomny.  
 
Gdy bit setuid nie jest ustawiony EUID równy jest UID procesu 
macierzystego.  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


J. Ułasiewicz      Komputery i systemy równoległe               14 
 
 

set
uid

UID
pliku

PM
set
gid rwx rwx rwx fuid fgid

setuid = 1

EUID= fuidEUID = UID

 atrybuty pliku z którego
tworzony jest proces potomy

 atrybuty
procesu

macierzyste
goUID

proces
macierzysty

Ppot

proces potomny

Rys. 2-8 Ustalanie EUID procesu potomnego 
 
Atrybuty testować można z poziomu programu.  
 
int getuid(void) UID    procesu bieżącego 
int geteuid(void)  EUID  procesu bieżącego   
int getgid(void) GID    procesu bieżącego 
int getegid(void)  EGID  procesu bieżącego   
 
 
System oferuje dwie funkcje ustawiania UID i GID. 
 
int setuid(int uid) UID    procesu bieżącego 
int setgid(int gid)  EUID  procesu bieżącego   
 
 
Gdy proces wykonujący funkcję należy do użytkownika root może on 
ustawić dowolny UID i EUID (będą one takie same).  
 
Gdy proces nie należy do użytkownika root może on tylko ustawić 
efektywny identyfikator użytkownika EUID taki jak rzeczywisty UID.  
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// Program:  info1.c  Atrybuty procesu 
#include <stdio.h> 
main(int argc, char * argv[]) { 
  int pid,status; 
  pid = getpid(); 
  printf("UID: %d GID: %d EUID: %d EGID:   
  %d\n",getuid(),getgid(),geteuid(), getegid()); 
  printf("PID: %d PPID: %d PGRP: %d SID: %d  
  \n",pid,getppid(), getpgrp(), getsid(0)); 
  return pid; 
} 
Przykład 2-1 Program info1 podający atrybuty procesu 
 
$./info1 
UID: 100 GID: 100 EUID: 0 EGID: 100 
PID: 2539559 PPID: 1142819 PGRP: 2539559 SID: 1142819 
Wynik 2-1 Działanie programu info1  

 

Środowisko procesu 
Środowisko procesu (ang. enviroment) jest to zbiór napisów postaci: 
NAZWA_ZMIENNEJ=WARTOŚĆ_ZMIENNEJ 
 
char *getenv(char * nazwa)  
 
Gdzie: 
nazwa Nazwa zmiennej środowiska którego wartość chacemy 

uzyskać 
 
Funkcja zwraca wskaźnik do wartości zmiennej środowiska lub NULL 
gdy zmiennej nie znaleziono. 
 
int putenv(char * nazwa)  
 
Gdzie: 
nazwa Nazwa zmiennej środowiska i jej nowa wartość 
Funkcja zwraca 0 gdy sukces, -1 gdy błąd. 
 
// Program:  info2.c  Srodowisko procesu 
#include <stdio.h> 
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main(int argc, char * argv[], char *envp[]) { 
  char *ptr; 
  int res; 
  while(*envp)  
    printf("%s\n",*envp++); 
  res = putenv("MOJPAR=5"); 
  if(res == 0) { 
     ptr = getenv("MOJPAR");  
     if(ptr != NULL) 
        printf("Parametr MOJPAR=%s\n",  
        getenv("MOJPAR")); 
  } 
  return 0; 
} 
 
PATH=/bin:/usr/bin:/usr/photon/bin 
SHELL=/bin/sh 
HOSTNAME=qumak 
TMPDIR=/tmp 
... 
HOME=/home/juka 
TERM=qansi-m 
LOGNAME=juka 
MOJPAR=5 
Wynik 0-1  Wyniki działania programu info2 
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2.7 Uruchamianie programu na innym komputerze 

Usługa rshd  
(BSD, Solaris, Linux, nie jest to mechanizm POSIX) 
Gdy na odległym komputerze uruchomiony jest demon rshd to z 
lokalnego komputera można wykonać na zdalnym polecenie rsh lub 
funkcję rcmd. Istnieją też implementacje tej usługi dla Windows 
 
rsh   [host] [-l nazwa_użytkownika] [-n] 
[polecenie] 
 
host   określa przy użyciu adresu IP lub nazwy host 

zdalny (komputer), 
na którym należy wykonać polecenie 
wskazane przez parametr polecenie. 

-l 
nazwa_użytkownika 

Nazwa użytkownika 

-n   przekierowuje dane wejściowe polecenia 
rexec do urządzenia NUL. Zapobiega to 
wyświetlaniu wyników polecenia na 
komputerze lokalnym. 

polecenie  Określa polecenie, które należy wykonać na 
komputerze zdalnym. 

 
rcmd – wykonanie polecenia na zdalnym komputerze 
 

rcmd(char **ahost, int inport, const char 
*locuser, const char *remuser, const char 
*cmd, int *fd2p) 
 
ahost Nazwa komputera zdalnego 
inport Numer portu na którym rezyduje serwer usługi rsh 
locuser Identyfikator użytkownika na maszynie lokalnej 
remuser Identyfikator użytkownika na maszynie zdalnej 
cmd Polecenie do wykonania 
fd2p   0 – standardowy kanał kontroli 

~0 – dodatkowy kanał kontroli 
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Usługa rexec  
Gdy na odległym komputerze uruchomiony jest demon rxecd to z 
lokalnego komputera można wykonać na zdalnym polecenie rexec. 
 
rexec [host] [-l nazwa_użytkownika] [-n] 
[polecenie] 
 
host   określa przy użyciu adresu IP lub nazwy host 

zdalny (komputer), 
na którym należy wykonać polecenie 
wskazane przez parametr polecenie. 

-l 
nazwa_użytkownika 

Nazwa użytkownika 

-n   przekierowuje dane wejściowe polecenia 
rexec do urządzenia NUL. Zapobiega to 
wyświetlaniu wyników polecenia na 
komputerze lokalnym. 

polecenie  Określa polecenie, które należy wykonać na 
komputerze zdalnym. 

/?  Wyświetla help 
 
Podobnie istnieje funkcja rexec(....) wykonywana z 
poziomu języka C. 
 
Usługa rsh ma niski stopień zabezpieczenia. Obecnie w jej 
miejsce stosuje się usługę ssh opartą na szyfrowaniu 
niesymetrycznym. Usługa ta ma wysoki stopień bazpieczeństwa 
jest jednak trudniejsza w konfiguracji. 
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