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Processzusok
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Uniprogramozás

futás futás
várakozás várakozás

Idő

Program A

A programnak várakoznia kell az I/O utasítások végrehajtására 
mielőtt továbbfuthatna
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Multiprogramozás

futás futásvár várProgram A

Amíg egy programnak várakoznia kell az I/O végrehajtására 
egy másik program futhat

futás futásvár vár

Idő

Program B vár

futás futásvár várKombinált futás futás
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Multiprogramozás

futás futásvár várProgram A

futás futásvár vár

Idő

Program B vár

futás futásvár várKombinált futás futásfutás futás

vár várProgram C futás futásvár
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Időosztás
• Multiprogramozás használata, hogy egyszerre több 

akár interaktív programot is kezelni lehessen
• Processzor ideje megosztott több felhasználó 

között
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Processzus
• Végrehajtás alatt álló program

– Utasításszámláló
– Regiszterek
– Változók aktuális értéke (környezet)

• Egy olyan „entitás”, amit hozzá lehet rendelni és 
végre lehet hajtani egy processzoron

• Nyomonkövethető

• (task, job)
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Processzusok

A

B

C

D

Egy utasítás-
számláló

A B
C D

Négy utasításszámláló

• Elvileg minden processzusnak saját virtuális 
CPU-ja van.

• Valóságban egy CPU kapcsolgat a processzusok 
között. (Multiprogramozás)
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Processzusok

Idő

Processzusok

A

B

C

D

Minden processzus végrehajtódik, de egyszerre csak egy 
processzus aktív, fut !!!
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Processzusok, nyomonkövetés
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Nyomonkövetés
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Nyomonkövetés
Szürke részek micsodák?

Processzus kezelő, 
indító

(Dispatcher)
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Két-állapotú processzus

nem fut fut

leállít, várakoztat (pause)

elindít (dispatch)

belépés kilépés

Processzus két állapotban lehet:

• Futó

• Nem futó
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Nem futó processzusok

Processzor

Sor (queue)
elindítbelépés

leállít (pause)

kilépés
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Processzusok
• Ütemező (dispatcher, scheduler)

– Operációs rendszer legalsó szintje
– Processzus indítás, megállítás, megszakításkezelés

Ütemező

Processzusok
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Processzus létrehozása
• Egyszerű rendszer: kezdetben minden processzust 

létrehozunk
• Általános célú rendszer:

– Működés közben kell létrehozni
• Négy esemény hatására jöhet létre processzus:

– A rendszer inicializálása
– A processzust létrehozó rendszerhívás létrehozása
– A felhasználó egy processzus létrehozását kéri
– Kötegelt feladat (batch job) kezdeményezése
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Processzus létrehozása, gyakorlatban
• Felhasználó bejelentkezik
• Szolgáltatás használata, pl. nyomtatás
• Program elindít egy másikat
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Processzus létrehozása
• Rendszer induláskor több processzus keletkezik
• Előtérben fut

– Felhasználókkal tartják a kapcsolatot
• Hátterben fut

– „Nincs felhasználóhoz kötve”
– Sajátos feladatuk van
– démonok (daemon)
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Processzus létrehozása, MINIX
• Processzus létrehozása fork rendszerhívással
• Elkészíti a processzus tökéletes másolatát

– Ugyanaz a memóriakép, környezeti változók
• A gyermek processzus végrehajt egy execve

rendszerhívást. Ezzel megváltoztatja a 
memóriaképet

• A szülő és gyermek külön címtartománnyal 
rendelkezik, de osztozhatnak bizonyos 
erőforrásokon
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Processzus hierarchia
• Szülő létrehoz egy gyerek processzust
• A gyerek processzus is létrehozhat további 

processzusokat
• Hierarchia jön létre

– Unix: processzus csoportok
• Windows alatt nincs hierarchia

– Minden processzus egyenlő
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Processzus befejezése
• Szabályos kilépés (önkéntes)
• Kilépés hiba miatt (önkéntes)
• Kilépés végzetes hiba miatt (önkéntelen)
• Egy másik processzus megsemmisíti (önkéntelen)
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Processzus befejezése, gyakorlatban
• Időkorlát lejárt
• Nincs több memória
• Matematikai hiba

– Zérussal osztás
• Érvénytelen utasítás
• Operációs rendszer leállítja (holtpont elkerülés)
• Szülő leállítja
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Processzus állapotok
• Futó

– Végrehajtás alatt áll, CPU-t használja
• Blokkolt

– Logikailag nem lehet folytatni, 
• mert rendszerint bemenetre vár

• Futásra kész
– Elvileg készen áll, futásra képes
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Processzus állapotok

futásra készblokkolt

futó
1 2

3

4

1. A processzus eseményre várva blokkolt

2. Az ütemező másik processzust szemelt ki

3. Az ütemező ezt a processzust szemelte ki

4. Az esemény bekövetkezett
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Processzus állapotok

Processzor

futásra kész sor
elindítbelépés kilépés

blokkolt sor eseményre vár
esemény
bekövetkezett

timeout (idő lejárt)
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Unix processzus állapotok
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Unix processzus állapotok
• User running: Felhasználói módban fut
• Kernel running: Kernel módban fut
• Ready to run in memory: Futásra kész, az ütemező bármikor kiválasztahtja
• Asleep in memory: Nem lehet futtatni amíg egy esemény be nem következik 

(blokkolt állapot)
• Ready to run, swapped: Futásra kész, de még a memóriába kell helyezni
• Sleeping, swapped: Nem lehet futtatni amíg egy esemény be nem következik 

(blokkolt állapot). Lemezre kimásolta a rendszer
• Preempted: Processzus kernel módból felhasználói módba tér vissza, de a kernel 

egy másik processzust választ ki
• Created: A processzus létrejött, de még nem képes futni
• Zombie: A processzus többé nem létezik, de még hátrahagy információt a szülő 

processzusnak.
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Processzus állapotok
• Minden processzus aktuális állapotáról 

információt kell tárolni
– Utasításszámláló
– Veremmutató
– Lefoglalt memória
– Megnyitott fájlok állapota
– Elszámolási és ütemezési információ
– Egyéb 

• Az operációs rendszer táblázatban tárolja az 
információt
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Táblázatok

Processzusok
Fájlok

Eszközök
Memória Memória táblázat

I/O táblázat

Fájl táblázat

Processzus 1.
Processzus 2.
Processzus 3.

Processzus n.

...

Elsődleges processzus tábla

Processzus 
1.

Processzus 
n.

Processzus kép
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Processzus táblázat
• Egy bejegyzés: processzus vezérlő blokk (Process 

Control Block, PCB)
• Processzus azonosító
• Processzus állapot információ
• Processzus kontrol információ
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Processzus azonosító
• Process identifier, proc ID
• Numerikus érték (szám)
• Tartalmazza

– Ennek a processzusnak az azonosítója
– A létrehozó processzus azonosítója (parent id)
– Felhasználó azonosító
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Processzus állapot információ
• Regiszterek

– Utasításszámláló
– Állapot regiszter
– Verem mutató
– Általános regiszterek
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Processzus kontrol információ
• Ütemezési információ
• Processzus állapota

– futó, blokkolt, futásra vár
• Prioritás

– Aktuális
– Maximális

• Hátralévő ütemezett idő
• Felhasznált CPU idő
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Megszakítás
• „Egyszerre futó processzusok illuziója”
• Multitasking
• Egy CPU
• Több I/O eszköz

– Egy I/O eszközosztályhoz à megszakításleíró tábla
– Tábla bejegyzései à megszakításvektor
– Megszakításvektor: megszakítást kiszolgáló eljárás 

címe
– Időzítő, óra is egy eszköz!
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Multitasking
• Egy processzus fut
• Hardware

– Egy megszakítás következik be, hardware eszköz jelez
– Megszakításokat letíltja
– A megszakítás hardware az aktuális veremben tárolja:

• Utasításszámláló
• Programállapot szó
• Egy vagy több regiszter

– A megszakításvektorban megadott címre ugrik
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Multitasking
• Megszakítás kiszolgáló

– Processzus száma és a mutató globális marad 
(gyorsabban elérhető)

– Csak assembly tudja megtenni
• Összes regisztert elmenti az aktuális processzus PCB-be 
• A megszakítás által tárolt változók kikerülnek a veremből és 

egy ideiglenes vermet állít be (processzus kezelő használja)
– C program

• Végrehajtja a megszakítást kiváltó műveletet, pl. beolvas az 
eszközről



36

Multitasking
• Ütemező eldönti melyik processzus fusson 

legközelebb
– A megaszkításra váró processzus pl. futásra 

várakozóvá válik, kiválasztható
– Prioritást is figyelembe kell venni
– Ütemezési sorok frissítése

• A C program visszatér
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Multitasking
• Az assembly kód elindítja az új (vagy ugyanazt a) 

processzust
– Regiszterek helyreállítása
– Verem beállítása
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Mikor vált processzust?
• Óra megszakítás

– Maximálisan felhasználható idő lejárt
• I/O megszakítás
• Csapda (trap)

– Matematikai hiba
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Processzus, vezérlési szál (thread)
• Rendelkezik utasításszámlálóval, amelyik 

nyilvántartja, hogy melyik utasítás végrehajtása 
következik

• Regiszterei tárolják a munkaváltozókat
• Verem a végrehajtás eseményeit tárolja
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Processzusok, szálak
• Egy processzus

– Saját címtartomány
– Egyetlen vezérlési szál

• Hasznos lehet több kvázi párhuzamos vezérlési 
szál használata egy címtartományban
– Mintha különálló processzus lenne

• Szál (thread) vagy könnyű súlyú processzus
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Szál modell

(a) 3 processzus, mindegyik egy szállal

(b) 1 processzus, 3 szállal
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Szál modell

Szignálok és szignálkezelők
Elszámolási információk

Függőben lévő ébresztők
ÁllapotGyermekprocesszusok
VeremMegnyitott fájlok
RegiszterekGlobális változók
UtasításszámlálóCímtartomány
Szál elemeiProcesszus elemei

Nem csak processzus, hanem szál táblázat is van
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Miért használunk szálakat?
• Hasonlóak a processzusokhoz, de ...
• Kevesebb idő kell 

– a létrehozáshoz
– a lezáráshoz
– a szálak közötti váltáshoz

• A szálak egy memóriaterületen belül vannak így 
könnyen kommunikálhatnak a kernel hívása nélkül
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Szövegszerkesztő
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Többszálas Web böngésző
• Sok weblap tartalmaz több kis képet
• A böngészőnek minden képért külön kapcsolatot 

kell kiépítenie a lapot tároló számítógéppel
• A kapcsolatok felépítése és bontása sok idő
• A böngésző több szál használatával több képet 

kérhet le egyszerre
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Kép kérés processzussal

Processzus 1

Kép
kérés

Kép
kérés

server server

Futás
Várakozás

Idő
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Kép kérés szállal

Szál A (Processzus 1)

Kép
kérés

server

server

Futás

Várakozás

Idő

Szál B (Processzus 1)

Várakozás, amí szál B végez

Kép
kérés
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Többszálas Web szerver
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Felhasználói szintű szálak
• A kernel semmit nem tud a szálakról

– Csak a processzusokat látja
• Szál kezelés egy könyvtárban van implementálva
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Felhasználói szintű szálak, előnyök
• Szálak közötti kapcsolás gyorsabb

– Nincs szükség kernel csapdára, rendszerhívásra
• Bármelyik operációs rendszer alatt 

implementálható
• Nagy számú szál hozható létre alkalmazásonként



51

Felhasználói szintű szálak, hátrányok
• A szálnak önként kell feladnia a futását

– Nincs óra megszakítás a szálhoz
– Együttműködő többszálas programozás

• Nem használja ki ha több CPU van a gépben
• Ha egy szál blokkolt, akkor az egész processzus 

blokkolt, hiszen a kernel semmit nem tud a 
szálakról
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Kernel szintű szálak
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Kernel szintű szálak
• Előnyök

– Parallel működés
• Blokkolt I/O és számítás átlapolható
• Ki tud használni több processzort

• Hátrányok
– Szál létrehozás és lezárás esetén szükség van a 

kernelbe lépésre (rendszerhívásra)
– „Drágább” mint a felhasználói szintű
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Hibrid szálak


