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Hiszed, vagy sem, a Linux rendszerek azonos
prioritást adnak majdnem minden futó folyamatnak
(programnak). Néhány kivételtől eltekintve a legtöbb
futó folyamat azonos prioritást kap – nulla (0). Ezáltal
az
összes
futó
folyamat
eléggé
azonos
hozzáféréssel bír a Linux rendszer magjához, mint
az összes többi.
Ez az elrendezés általában megfelelően működik.
Ám néha, szükség lehet egy folyamatnak nagyobb,
vagy kisebb prioritást adni. Magasabb prioritást
akarhatsz adni, hogy a rendszer több erőforrást
biztosítson annak. Vagy éppen lehet olyan program,
ami sokat foglal le az erőforrásokból és lelassítja az
összes többi folyamatot, általános rendszerlassulást
okozva. Néhány program nem annyira fontos, így
alacsonyabb rendszerprioritást adva CPU-időt és
ciklust takarítasz meg a neked fontosabb folyamatok
számára. Hasonlóképpen, az ellenkezője is
elfordulhat, lehet olyan folyamat, aminek magasabb
prioritás kell, az adott időben relatív fontossága miatt.
Szerencsére a Linuxban van két parancs, ami
lehetővé
teszi
a
folyamatok
prioritásának
változtatását. Ezek a nice és a renice. A parancsok
használatához adminisztrátori jog kell (legyél root). A
prioritási skála -20 (legmagasabb prioritás) és 19
(legalacsonyabb)
között
mozog.
Fontos
megjegyezni, hogy a negatív szám a magasabb
prioritás és a pozitív jelenti az alacsonyabb
prioritást.
A fenti képernyőképen egy futó top parancs ablaka
látható. Vedd észre, hogy balról a negyedik oszlop
NI címkéjű. Ez a prioritási, vagy „nice” szintje az
egyes folyamatoknak. Ezen a képen az összes
folyamat nice-szintje nulla (0), azaz alapérték.
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Ha eléggé lemész (vagy nagyobb a terminál ablaka),
láthatod a root-hoz tartozó folyamatokat, amik nice-,
vagy prioritási szintje -20. Nem tanácsos ezen
folyamtok
nice-,
vagy
prioritási
szintjének
megváltoztatása. Sok közülük létfontosságú a
rendszer zökkenőmentes futása szempontjából.
Valóban ne kavarj ezekkel a létfontosságú
folyamatokkal.
A nice-re, a könyebbség kedvéért tekintsünk úgy,
mint egy indítóra. A vita kedvéért mondjuk, a
Firefoxot 10-es „nice”-szinten szeretném elindítani.

Ehhez csak annyit kell tennem, hogy a Firefoxot így
indítom el:
nice 10 firefox&
Amint elindult a Firefox, újból futtatom a top
parancsot. Láthatod, hogy a Firefox nice-szintje 10-re
változott mutatva, hogy alacsonyabb prioritással fut.
Hasonlóképpen,
ha
a
Firefoxot
magasabb
prioritással, vagy „nice”-szinten akarnám futtatni, a
parancsot valahogy így kellene beírnom:
nice --10 firefox&
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Az -n paramétere az új szint, amit a Firefox folyamatára alkalmazni akarsz, a -p paraméter pedig az aktuálisan futó Firefox PID-je. Ez a parancs csökkenteni
fogja a Firefox prioritását, vagy nice-szintjét.
Ugyanígy, ha növelném, emelném a Firefox prioritását, vagy nice-szintjét, a parancsot így adom ki:
renice -n -15 -p 2996
Valóban ilyen egyszerű.
Ha több felhasználód van a rendszerben, akkor
„renice”-olhatod az egy adott felhasználóhoz, vagy
csoporthoz tartozó összes folyamatot. Ekkor a PID
helyett a -u felhasználó-t kell írnod egy adott
felhasználóra, vagy -g csoportnevet egy adott
csoport összes felhasználójára.
Összegzés
A nice és a renice parancsok segítségével könnyen
alakíthatod a számítógépedet, hogy kihozd belőle a
maximumot. Nem kell „egyszerűen csak” elfogadni
az egyes folyamtoknak a Linux rendszer által
kiosztott prioritást.
A top parancsot újra futtatva a Firefox indítása után,
látnod kell, hogy a Firefox futási szintje -10 lett. Ez
azt jelenti, hogy a Firefox most magasabb
prioritással fut.
Vedd észre a parancsok közötti apró különbséget. Az
első nice parancs példájában csökkentettük a Firefox
prioritását -10-zel. Ez egy pozitív 10. A kötőjel a „10”
előtt csak egy jelző a parancsnak, hogy ez
paraméter. Vedd észre a második példában, ahol a
Firefox prioritását -10-re emeltük a --10-zel. Az első
kötőjel jelzi, hogy parancssori paraméter és az
aktuális érték -10, amit a parancsnak átadunk.
Szintén, ha nem határozol meg „nice”-szintet, akkor
az alap nice értéke 10 lesz. Az & az egyes sorok
végén a feladatot a háttérbe küldi, felszabadítva a
parancssort más felhasználásra.
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Nos, mi van akkor, ha egy már futó folyamat niceszintjét akarod megváltoztatni? Erre van a renice.
A renice parancs formátuma egy kicsit más.
Ahelyett, hogy programnevet határoznánk meg, a
PID (Process ID) számot használjuk. A fenti
képernyőképen a top parancs kimenetének első
oszlopában a PID-ek láthatóak. Ne feledd, hogy
adminisztratív jogokkal kell rendelkezned (legyél
root) ahhoz, hogy ezeket a parancsokat futtasd.
Tehát, ha meg akarod változtatni a Firefox niceszintjét, akkor ilyen parancsot kell kiadnod:

Még
egy
utolsó
megjegyzés.
Egyszerű
felhasználóként is csökkentheted egy folyamat niceszintjét, vagy prioritását, de rendszergazdának (rootnak) kell lenned ahhoz, hogy megemeld azt.
Ugyanakkor
sokkal
könnyebbnek
találtam
egyszerűen root-felhasználóként változtatni a
folyamatok prioritását. Így nem kell arra emlékezned,
hogy mikor kell adminisztratív jog és mikor nincs rá
szükség. Ha a parancsokat mindig root-ként hajtod
végre, sosem kerülsz olyan helyzetbe, hogy egyszer
működik, máskor pedig nem.
Most akkor menj és nice-old meg a rakoncátlanokat.
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