
بنام یگانه پروردگار بشریت که آموخت به ما آموختن را و مروارید مهربانی را در صدف قلبها آفرید .

پروسس ها در گنو/لینوکس 

 نویسنده : یاشار اسمعیل دخت

 royaflashنام در انجمن : 
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این مقاله  رو  تقدیم میکنم به جامعه اپن سورس امیدوارم این کار من گامی کوچک برای پیشرفت 
 مملکتمون باشه .

همچنین بنده یک گروه در زمینه لینوکس ایجاد کردم به نام  

�

royaflash-linux 
 خوشحال میشم که شما هم در این گروه باشید. 

 هرگونه نظر ،انتقاد،وپیشنهادرو میتونید به ایمیل بنده به آدرس 
royaflash@yahoo.com 

 ارسال کنید 
 گرفتن مطالب دیگر

  ملحق شدن به گروه    

 

  royaflash-linux  

 

  
ل بحث و گفت و گو علمی     royaflash  ورود به کانا
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http://royaflash.wordpress.com/
http://webchat.freenode.net/?randomnick=1&channels=royaflash&prompt=1&uio=Mj10cnVldd
http://tech.groups.yahoo.com/group/royaflash-linux/


پروسس ها 
 سلم بر دوستان عزیز و لینوکسی در این مقاله ما به بررسی پروسس ها در لینوکس خواهیم پرداخت .

) : به برنامه در حال اجرا فرایند یا پروسس گویند . processفرایند یا پروسس (

نها خواهیم پرداخت .  برای دانستن پروسس ها ما از چند دستور استفاده میکنیم  که در زیر به بررسی آ
نکته : این دستورات در سیستم عامل : گنو/لینوکس . مینیکس . مک . بی اس دی . قابل اجرا است . 

 psدستور 

ps - report a snapshot of the current processes.

شرح دستور :  

با این دستور ما میتوانیم پروسه های فعال را مشاهده کنیم . 

)  میگوییم . PIDنکته : برای شناسایی پروسسها ما دارای یک شماره منحصر به فرد هستیم که به آن شناسایی پروسه یا (
)  میگوییم . PPIDنکته : پروسس ها میتواند دارای پروسه والد باشد که به پروسه والد (

 که شماره شناسایی فرایند هست .pidکه 
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  نیز میتوان استفاده کرد . e  برای نمایش تمام پروسه ها که از پارامتر ps -Aدستور 
  هست .init مربوط به فرایند ۱که در این عکس شماره فرایند 

نها خواهیم پرداخت وpstree , top ,htopهمچنین  با دستورات      نیز  میتوان فرایند ها را  استخراج  و مدیریت کرد  که به بررسی آ
همچنین به پارامتر های این دستورات 

 pstreeدستور 

 pstree - display a tree of processes 

شرح دستور : 

نمایش درختی پروسسهای فعال .
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که در این دستور
یشوند .  فرایند ها به صورت درختی و سلسله مراتبی نمایش داده م

 استفاده میکنیم .pstree -pبرای نمایش درختی با شماره فرایند از دستور 

  باید آن را از مخازن نصب کرد . pstreeتوجه : برای استفاده از دستور 

  در دبیان بیس ها استفاده کنید . sudo apt-get install pstreeبرای اینکار از دستور 

  نیز استفاده نمایید  . ps -e –forceهمچنین می توانبد  برای دیدن پروسه ها به صورت درختی از دستور   
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  برسید .ps  به را هنمای برنامه   man psمیتونید با دستور 

  پروسس مربوط به کاربر را نیز میتوان نمایش داد . uهمچنین با پارامتر 
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  میباشد . royaflash  مربوط به کاربر pulseaudioکه نشان دهنده این است که پروسس 
  استفاده کنید . puهمچنین برای دانستن شماره پروسه و نام  کاربر  اجرا شده از پارامتر  

Pstree -pu

 

                 7                                                Www.royaflash.com



 topو اما دررابطه با دستور 

 top - display Linux tasks 

هها و کار های در حال اجرای در سیستم است . topدستور    برای نمایش برنام

  . پروسه های در حال اجرا با نامswap  را میبینید که در آن فضای دیسک مورد نظر . فضای آزاد . فضای حافظه topدر شکل بال دستور 
  و … را میبینید . cpuپروسه و نام کاربر اجرا شده و میزان استفاده از 
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 htopدستور 
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htop - interactive process viewer

یک دستور پیشرفته برای مشاهده پروسس ها  که بصورت تعاملی است . 
   ,  حافظه و … راcpuهمانطور که در شکل بال میبینید در این دستور پروسس های در حال اجرا را میبینیم . البته میزان استفاده از 

میتوان دید . که ما در اینجا به بررسی پارامتر های های آن خواهیم پرداخت . 

   را نصب کرد . برای اینکار در دبیان بیس ها موارد زیر را انجام دهید .htopنکته : برای استفاده از این دستور باید برنامه 
Sudo apt-get install htop 
                 or
sudo aptitude install htop 

  بیس ها : rpm در 
sudo yum  install  htop 

 پارامتر های این دستور

                 10                                                Www.royaflash.com



یشویم . tبا زدن دکمه    در برنامه باعث دیدن پروسه ها به صورت درختی م
K نمایش / مخفی کردن ترد های پردازنده  :

و …. که در عکس میبینید 

background , foregrandفرایند های 

  میگوییم . background به فرایند های پشت پرده یا پس زمینه 
شزمینه     گویند . foregrandبه فرایندهای پی

در ادامه مطلب به بررسی چگونگی بردن یک فرایند به پشت زمینه یا پس زمینه خواهیم پرداخت . 

)foregrand  (فرایندهای پیش زمینه
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   را که یک برنامه مدیریت فایل هست را اجرا کردیم . همانطور که میبینید این برنامه بصورت پیش زمینهnautilusدر اینجا ما برنامه 

اجرا شده و کرسر در حال چشمک زدن است . 

  استفاده میکنیم . trl+z کردن )  از کلید ترکیبی stopبرای متوفف کردن این برنامه (
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  قرار گرفته و برنامه ناتیلوس خاکستری رنگ شده است . stopهمانظور که در شکل میبینید برنامه در حالت متوقف یا 

 برگردان به حالت پس زمینه

 میباشد . ( دستور با شماره برنامه متوقف شده )foregrand  استفاده میکنیم .که مخفف fgبرای این کار از  دستور  

Fg 1

شزمینهنمایش لیست پروسس ها ی پس زمینه )backgrand&foregrand job view ( و پی
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شزمینه برد . لیست پروسس ها ی پس زمینه  میتوان پی به  jobsبا استفاده از دستور   و پی

 پروسس های پس زمینه

شفرض در پس  همانطور که در مثال قبلی  دیدید زمانی که ما برنامه ناتیلوس که یک برنامه مدیریت فایل بود را اجرا کردیم بصورت پی
   که یک برنامه مدیریت متن هست  را در پس زمینه اجرا کنیم . برای این کار در آخرgeditزمینه اجرا شد . حال  ما میخواهیم برنامه 

برنامه &  قرار میدهیم . برای مثال : 

sudo gedit  & 

 
 در بک گراند یا پشت زمینه قرار گرفته است . ۵۷۴۲ که در اینجا نشان میدهد که برنامه گدیت با شماره پروسس 

شزمینه از دستور   استفاده میکنیم . fgبرای قرار گرفتن این برنامه در پی
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   کهbg  را زده که در حالت تعویق قرار گیرد سپس دستور  ctrl+z   دکمه های ترکیبی backgroundبرای انتقال به پشت زمینه یا 
 هست را میزنیم . backgroundمخفف 

kill proceessکشتن پروسس ها   یا 

ههای در حال اجرا است . حال بعضی مواقع است که بصورت اورژانسی نیاز  همانطور که ما در مطالب پیش توضیح دادم پروسس ها برنام
های را از حالت اجرا خارج کنیم . برای این کار از این دستورات استفاده میکنیم .  پیدا میکنیم که برنام

ما در اینجا به بررسی دو راه خواهیم پرداخت :

بوسیله شماره پروسه •
بوسیله نام برنامه •

لهای قبل گفته شد استفاده میکنیم اما ما در اینجا برای تنوعtopبرای دا نستن نام شماره پروسس برنامه میتوانیم  از دستور     که در مثا
  استفاده میکنیم . psکار از دستور 
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   برای نمایش شماره پروسسc  برای نمایش تمامی پروسس ها و  e  که ec  استفاده کردیم با پارامترهای psدر اینجا ما از دستور 
   برای جستجو در رشتهgedit  را جستجو کردیم . که | برای فرمان لوله ای و geditهمینطور به واسطه فرامین لوله ای رشته ای به نام 

مورد استفاده قرار گرفته است . 

  اقدام به کیل برنامه مینماییم . kill  را بدست آوردیم به واسطه دستور geditحال که ما شماره  پروسس برنامه 

  با استفاده از نام برنامه میتوانیم اقدام به کیل کردن آن کنیم . killallهمچنین با استفاده از دستور  

موفق و لینوکسی باشید .
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