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ps = a pro esszek állapotát adja meg

ÁTTEKINTÉS
ps [=℄ [lujsvmaxS ewhrnu℄ [t ℄ [O[+|-℄ [[+|-℄
xx

k1

...℄℄ [pids℄

k2

van még továbbá három hosszú op ió:

==sort [+|-℄
==help
==version
X

+-

...

[,[ | ℄key[, ℄℄

key

A többi hosszú op ió el®készületben...

LEÍRÁS

ps

A
program az aktuális pro esszek pillanatfelvételét adja. Amennyiben az állapotok ismétl®d®
frissítésére van szükség, a
használata javasolt.
Ez a kézikönyvlap a
program /pro -alapú változatát dokumentálja, vagy legalábbis meg
próbálja megtenni.

ps

top

OPCIÓK
A ps jelen változatának paran ssori op iói a ps, BSD változata alapján készültek, nem pedig a
System V változat szerint.

nem

A paran ssori argumentumoknak
ajánlott `=' karakterrel kezd®dniük, mivel a jöv®ben, ez a
Unix98-standard paran ssori argumentumok jelölésére lesz fenntartva, ezért `=' nélkül kell az aktu
ális ``kiterjesztett BSD'' stílusú argumentumokat jelölni.

ps

Pillanatnyilag a
program gyelmeztetést ad, ha egy `='-t használunk rövid op ió jelölésére, de
m¶ködni fog. Ha olyan shell szkriptjeid vannak, melyek BSD-stílusú argumentumokat használnak
a ps hívásához, akkor a gyelmeztetések nyomán élszer¶ ezeket le serélni, különben a
közeljöv®ben ezek a szkriptek használhatatlanná válhatnak. Amennyiben ki akarod kap solni a
gyelmeztetéseket, be kell állítani a
környezeti változót.

I_WANT_A_BROKEN_PS

Van néhány GNU stílusú ``hosszú op ió'' is; lásd lentebb.
hosszú (long) formátum
felhasználói (user) formátum: megadja a felhasználó nevét és a kezdés idejét
`jobs' formátum: megadja `pgid' és `sid' értékét is
`signal' formátum
`vm' formátum: a virtuális memória használatáról is tájékoztat
a memóriáról is ad informá iót; a
-vel együtt a használt lapok (page) számát is
megadja.
``erd®'' ("forest") a paran ssor saládfáját adja meg
a többi felhasználó pro esszeit is kijelzi
a terminálhoz nem satlakozó pro esszeket is kijelzi
a gyermek ( hild) CPU-idejét és a ``page faults''-okat is megadja
a paran snevet a `task_stru t'-ból veszi
a paran ssor után a környezetet is megadja
széles kimenet: nem sonkolja a paran ssorokat, hogy beleférjenek egy sorba. Pontosab
ban szólva: minden `w' egy lehetséges plusz sort ad a kijelzéshez, melyet nem feltétlen
használ ki a a `ps'. Legfeljebb 100 db használható.
nem ír ki fejlé et (header)
sak a futó pro esszeket listázza
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numerikus kimenet a
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USER és WCHAN mez®knek

sak a tty xx eszközt ellen®rz® pro esszeket listázza. xx lehet a "/dev" alatti eszközfájl
neve, vagy a név a tty illetve u nélkül. Ez a jelölés fordítottja annak, amit a
használ a
mez® kijelzésekor. Például
a "/dev/tty1"-hez tartozó pro esszeket listázza.
Ezen op ió használata esetén minden, az adott eszközhöz tartozó pro essz listázódik, `a'
és `x' op ióktól függetlenül.

TT

O[+|-℄ [,[+|-℄ [,...℄℄
k1

ps

ps -t1

k2

A pro esszek listáját a k1, k2, ... rövid kul sok alapján vett többszint¶ rendezés szerint
készíti. (Lásd
.) A
különböz® formáihoz különböz® ren
dezési módok tartoznak, melyek a felhasználó által felülbírálhatók. A `+' jel op ionális,
supán az alapértelmezett irányt deniálja újra egy kul son, míg a `-' megfordítja a sorren
det az azt követ® kul sra. Akár sak vagy pids, ez az op ió is utolsó kell legyen az egyparan sos argumentumban, de az egymást követ® argumentumok spe iká iói összef¶zésre
kerülnek.

RENDEZÉSI KULCSOK

ps

t

pids

sak a megadott pro esszeket listázza. A pro esszazonosítókat vessz®vel tagolt lista formá
jában kell megadni, mely az utolsó op iót közvetlenül követi. Például:
. Egymás
utáni argumentumokban megadott listák összef¶zésre kerülnek, pl.
kilis
tázza az 1-6 pro esszeket hosszú formában.

ps j1,4,5
ps l 1,2 3,4 5 6

Ezen op ió használata esetén a megfelel® PID érték¶ pro esszek mindenképp listázásra
kerülnek, függetlenül az `x' és `a' op ióktól.

HOSSZÚ OPCIÓK

Ezen op iók el®tt két `='-jel taláható.

==sort [+|-℄

+-

...

X
key[,[ | ℄key[,
℄℄
Több-bet¶s kul s alapján végez rendezést. (A kul sokat lásd a
fejezetben.) X helyére tetsz®leges elválasztó karakter írható, a GNU szokások szerint
ez lehet a `='-jel. A `+'-jel op ionális, mert n®vekv® szám- vagy ABC szerinti rendezést
jelent. Pl.:

SOK

==help

RENDEZÉSI KULC

ps -jax --sort=uid,-ppid,+pid

Segít® üzenetet ad, amely összegzi a használatot és a támogatott rövid kul sok listáját
adja. Ez a lista esetleg frissebb lehet, mint ez a kézikönyv-lap.

==version

Kijelzi a program verzóját és forrását.

RENDEZÉSI KULCSOK

ps

Megjegyezzük, hogy a rendezéshez használt értékek a
által használt bels® értékek és nem azok
az értékek, melyeket a kimeneti formátummez®k némelyikében látunk.

SHORT LONG
DESCRIPTION
md
a végrehajtható program egyszer¶ neve
C
mdline
teljes paran ssor
f
ags
a zászlók (ags), ahogy a hosszú formájú F mez®kben
g
pgrp
pro essz soportazonosító (group ID)
G
tpgid
a tty-t ellen®rz® pro essz soportazonosítója
j
utime
felhalmozódott felhasználói id®
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stime
utime
stime
min_t
maj_t
min_t
maj_t
session
pid
ppid
rss
resident
size
share
tty
start_time
uid
user
vsize
priority
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felhalmozódott rendszerid®
felhasználói id®
rendszerid®
a kis `page faults'-ok száma
a nagy `page faults'-ok száma
a felhalmozódott kis `page faults'-ok száma
a felhalmozódott nagy `page faults'-ok száma
session ID
pro esszazonosító (PID)
a szül® pro essz azonosítója
a rezidens halmaz mérete
a rezidens lapok száma
memóriaméret kilobájtokban
a megosztott lapok (shared pages) mennyisége
a tty kisebb eszközszáma (minor devi e number)
a pro essz indulásának ideje
a felhasználói azonosító szám
a felhasználó neve
a teljes virtuális memóriahasználat bájtokban
a kernel ütemezésének prioritása

MEZLEÍRÁSOK
PRI Ez a `task' struktúra számláló mez®je ( ounter eld). Ez a pro essz által elérhet® id®szelet
HZ egységekben.
NI A hagyományos Unix `ni e' érték; a pozitív értékek kisebb CPU id®t jelentenek.
SIZE Virtuális (image) méret; a szöveg+adat+verem összmérete.
RSS Rezidens halmazméret; a memóriafoglalás kilobájtokban.
WCHAN
Azon kernelfüggvény neve, ahol a pro essz alszik, a `sys_' leválasztásával. Ha
/et /psdatabase

STAT

nem létezik, ez sak egy hexade imális szám.

R

S

D

A pro essz állapotát adja meg. Az els® mez®:
futó (runnable), alvó (sleeping),
nem megszakíthatóan alvó (uninterruptible sleep),
megállított vagy nyomkövetett
(stopped vagy tra ed) zombi (zombie) pro esszekre. A második mez® egy
-t tartal
maz, ha a pro essznek nin s rezidens lapja. A harmadik mez® ha a pro essznek pozitív
`ni e' értéke van. ( mez®).

NI

Z

T

W

N

TT Az ellen®rzött tty jele.
PAGEIN

A nagy `page fault'-ok száma. (Azaz azon page fault-oké, melyek azt eredményezték, hogy
egy lapot lemezr®l vagy a a he puerb®l kellett beolvasni.)

TRS A rezidens méret.
SWAP

p

A swap eszközb®l foglalt méret kilobájtokban, illetve lapokban, ha a = is adott.
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SHARE

Osztott (shared) memóriahasználat.

FRISSÍTÉS
A ps ezen pro -alapú változata a pro fájlrendszer fájljait olvassa munka közben, melyek a
/pro -ban találhatók. Ezért ezen ps -változatnak nem szükséges, hogy a kmem `suid'-os legyen,
vagy spe iális el®jogokkal fusson.
Nem

élszer¶ ezen programnak semmilyen különleges el®jogot adni.

WCHAN

Szükség lehet a /et /psdatabase frissítésére a /usr/sbin/psupdate futtatásával, hogy a
mez® értelmes informá iókat tartalmazzon. Ezt minden új kernelfordításkor élszer¶ megtenni.
Szintén érdemes lefuttatni a
-t egyszer root-ként, majd ezt megismételni, ha a `/dev'-ben egy
tty eszköz megváltozik.

ps

Akár sak a pro ps-1.00 esetén, a `ps' és a `top' közvetlenül olvassa a `System.map'-ot ha lehet
séges. A kernel ím-szimbólum feloldás lehet®ségei (address-to-symbol resolution):
$PS_SYSTEM_MAP
/boot/System.map-`uname -r`
/boot/System.map
/lib/modules/`uname -r`/System.map
/et /psdatabase
/boot/psdatabase-`uname -r`
/boot/psdatabase,
/lib/modules/`uname -r`/psdatabase

MEGJEGYZÉSEK
A task_stru t struktúra used_math tagja nem kerül kijelzésre, mivel rt0.s ellen®rzi, hogy
jelen van-e matematikai kopro esszor. Ez azt jelenti, hogy a `math ag' minden pro esszre be lesz
állítva, ami pedig haszontalan.
A lemezre swap-pelt programok paran ssori argumentumok nélkül jelennek meg, és ha sak a
op ió nem adott, zárójelbe kerülnek.

%CPU

A "CPU id®/valós id®" arányt mutatja százalékban. Ez nem fogja elérni a 100%-ot, ha 
sak nin s szeren sénk. Ez a felhasznált id® és a program futásidejének hányadosa.

SIZE RSS

task_stru t -ját a pro
SIZE a pro

A
és
mez®k nem számolják a laptáblákat (page tables) és a
essznek; ez pedig legalább 12 kilobájt memóriát jelent, amely mindenképp rezidens.
essz virtuális mérete ( ode+data+sta k).

ps

Az eszközszámokat a nevekre való leképezéshez a
egy /et /psdevtab nev® fájlt tart karban, ami
a "/dev" minden megújításakor frissít®dik ha az engedélyek ezt megengedik. Amennyiben az
engedélyek nem engedik a frissítést, a
minden hívása egy stat(2) hívást igényel a "/dev" min
den fájljára. Amennyiben a "/dev" tartalma gyakran változik a rendszeren, a
-t élszer¶
gyakran lefuttatni root-ként. Esetleg egy $HOME alatti fájl is hozzáadható a programhoz, ha
nagy lesz a közvélemény nyomása.

ps

ps

SZERZ
A ps

-t eredetileg Branko Lankester <lankestefwi.uva.nl> írta. Mi hael K. Johnson <john
sonmredhat. om> jelent®s részben újraírta, hogy a `pro ' fájlrendszert használja. Mi hael
Shields <mjshieldnyx. s.du.edu> a PID-listák lehet®ségét adta a programhoz. Charles Blake
< blakebbn. om> a többszint¶ rendezést, a `dirent-style library', az eszköznév-szám térkép adat
bázisát, a közelít® bináris keresést a System.map-ban és sok kódolási illetve dokumentálási javítást
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adott a programhoz. David Mossberger-Tang az általános BSD támogatást írta a psupdate-hez.
Mi hael K. Johnson <johnsonmredhat. om> az aktuális karbantartó.
Hibajelentéseket a <pro ps-bugsredhat. om> ímre kérjük küldeni.

MAGYAR FORDÍTÁS

Horváth András <horvathars1.szif.hu>

A fordító megjegyzése: Az eredeti dokumentum sok nehezen érthet® mondatot, nem deniált
rövidítést, szleng kifejezést tartalmazott. Sok esetben bizonytalan vagyok a fordításban. Kérem,
óvatosan olvassa mindenki ezt a fordítást, és ha egyes részeket valaki tud pontosítani, tudassa
velem.
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