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Exercícios – Processos e Upstart.

Processos

1. Quais são os atributos de um processo e seus significados?
2. Classifique os processos.
3. O que são processos? O S.O. Linux executa vários programas ao mesmo tempo? E 

o processador?
4. O que são PID? Que comandos usamos para saber a que usuário pertence um 

processo? O que são estados de um processo?
5. Como eliminamos um processo de maneira forçada? Abra o programa VI e o 

elimine de maneira forçada. Obs.: é necessário ter acesso a vários terminais na 
mesma máquina, por exemplo, com o acesso remoto via ssh. Instale na máquina o 
openssh-server, depois conecte através do comando ssh 
aluno@numero_ip_da_maquina.

6. O comando yes serve para mostrar no terminal o texto que o sucede 
indefinidamente, até que o mesmo seja morto. Crie vários processos em vários 
terminais (yes testando1, yes testando2 etc.) com este comando e em seguida 
verifique seus identificadores e mate os mesmos.

7. Para que serve o comando pstree? E o top? E o nice? E o kill?
8. Quais são os possíveis valores de prioridade que o Ubuntu trabalha?
9. Quem pode iniciar um processo com prioridade negativa?

Upstart

10.Descreva os 3 tipos de jobs existentes no Upstart.
11.Quais são os possíveis estados que um processo pode assumir? Caracterize-os em 

poucas palavras.
12.O que são eventos? 
13.Identifique e classifique os tipos de eventos existentes.
14.Descreva a rotina de inicialização de um processo.
15.Descreva a rotina de término de um processo.
16.O que são e quais são os “Runlevels” presentes no sistema Ubuntu?
17.Quais são as fases em que o sistema pode operar? Descreva-os brevemente.
18.Escolha “stanza” de um processo e descreva-o.
19.Considerando o comando “start on startup or starting stopped or stopping 

started”. Esta configuração é válida? Qual ferramenta do Upstart poderia ser 
utilizada para ajudar a explicar esta expressão? Explique esta condição. Quantas 
vezes este processo pode ser executado assumindo que todos os outros processos 
do sistema executam apenas uma vez?

20.O que está errado com o seguinte arquivo de configuração?
start on startup

script
  echo hello > /tmp/foo.log
end script

21.O que está errado com o seguinte arquivo de configuração?
start on runlevel [2345]



env CONFIG=/etc/default/myapp

expect fork
respawn

script
  enabled=$(grep ENABLED=1 $CONFIG)
  [ -z "$enabled" ] && exit 0
  /usr/bin/myapp
end script
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