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Process-ים ו-Thread-ים 

 ברק גונןמאת 

 

 הקדמה

מתוך ספר לימוד חדש שעתיד לצאת בספטמבר הקרוב כחלק מפעילות  הרביעיהמאמר הבא הינו הפרק 

המו"פ של המרכז לחינוך סייבר של קרן רש"י. הספר נכתב ע"י ברק גונן והוא יונגש, יחד עם חומרים 

נוספים של המרכז לחינוך סייבר, בחינם ולשימוש הכלל. הספר יעסוק בחקר מערכות הפעלה עם דגש עם 

בפרקים הקודמים ראינו כי תוכנות שרצות במחשב שלנו נמצאות תחת ר. לאחו תחום הסייבר וההנדסה

Process-תהליכים הם חלק מרכזי בהבנת אופן הפעולה של מערכות הפעלה. בחלק זה נבין לעומק ים .

 ים.-Thread-שיוצרת תהליכים ו C-, ונלמד לכתוב תוכנית ב(Threads)ים -Thread, מהם ים-Processמהם 

 .ים-Process-וים -Thread :גי היסודנתחיל ממוש

 

Thread  

ספר זה , לדוגמה. מייצג רצף של פקודות שמבצעות משימה אחת", תהליכון"או בעברית , Threadהמושג 

פקודות . Wordשל התוכנה  Threadמריץ הוא  Word-אוסף כל הפקודות ש. Wordנכתב באמצעות תוכנת 

 . שמריץ אותן, ומשם הן מועברות למעבד RAM-שמורות בזיכרון ה Wordהמכונה המרכיבות את התוכנה 

 

לו היינו מוסיפים לאיור . מעבד שמריץ פקודות מהזיכרון. זהו המודל הפשוט ביותר של עבודת המחשב

למודל עבודה זה יש בעיות והוא , אולם. היינו מקבלים את מודל המחשב של פון נוימן, פלט/ יחידת קלט 

 .אינו יעיל
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Multi Threads 

 Mutliלפני שניגש להסבר תאורטי על . Sysinternals Suiteבפרקים הקודמים הורדנו את חבילת הכלים 

Threads ,מתוך חבילת . נעשה ניסוי קטןSysinternals , הפעילו את התוכנה“Process Explorer .” יחד

ים -Process-מציגה לכם סטטוס עדכני של כל ה Process Explorerתוכנת . Wordאיתה הפעילו את תוכנת 

נשתמש באייקון של המטרה , כדי לעשות זאת. Wordשל  Process-נחפש את ה. שרצים על המחשב

 :המטרה היא האייקון הימני ביותר בשורה. Process Explorer-שנמצא במסך ה

 

גררו את המטרה . הופך למטרההאייקון של העכבר . לחצו עליה לחיצה ארוכה עם העכבר ואל תשחררו

מיד יציג  Process Explorer, ברגע שתעשו זאת. שפתוח אצלכם ושחררו את העכבר Word-אל מסמך ה

הוא  Process-שם ה, כפי שאתם שמים לב. Wordשל  Process-ה, לכם את השורה המבוקשת

WINWORD.EXE . 

 

 .Threadsוכעת עברו לטאב שנקרא , הקלקה כפולה WINWORDהקליקו על 

 

 ?מה הסיבה לכך. םי-Thread 03הצנוע שלנו משתמש בלא פחות מאשר  Word-מסתבר שה. הפתעה

רגעים בהם התוכנה לא מבצעת דבר אלא ממתינה ". רגעים מתים"יש , Word-וגם ל, לכל תוכנה, ובכן

מבצעת שמירה אוטומטית של המסמך  Wordאחת לכמה זמן תוכנת , לדוגמה. למשהו שצריך להתרחש
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התוכנה ממתינה להקלדות המשתמש , לדוגמה. ולכן עליה להמתין לסיום השמירה בדיסק, בדיסק הקשיח

 . למשתמש לוקח זמן עצום בין הקלדה להקלדה, יחסית לקצב העבודה של המעבד. על המקלדת

למה , אולם. י לשפר את היעילותאי אפשר היה לעשות הרבה כד, אחד Threadהיה מריץ רק  Wordאילו 

נוסף  Thread. שקולט את הקלדות המשתמש Threadיהיה לנו ? Wordם של Threadשלא נריץ מספר 

רביעי יבצע  Thread-שלישי יבצע בדיקת שגיאות הקלדה ו Thread. יבצע שמירה אוטומטית אחת לזמן מה

. הרבה יותר יעיל. המסמך שלנו מודפסכך שנוכל להמשיך להקליד בעוד , משימות של הדפסה ברקע

יש תוכנות רבות שיכולות להרוויח , Wordים היא רק דוגמה עבור -Thread-כמובן שהחלוקה הזו ל

 .ים-Thread-מחלוקת משימות ל

 

. מעביר למעבד פקודות מכונה שונות Threadהרי כל ? ים במקביל-Threadאיך נאפשר עבודה של מספר 

רכיב התזמון יעניק את משאבי העיבוד כל ”. Scheduler“נקרא לו , בד רכיב תזמוןנשים ביניהם לבין המע

, כך. האחר לא חייב להיות אפילו שייך לאותה התוכנית Thread-בקרוב נראה שה. אחר Thread-פעם ל

אחר  Thread-יוענקו משאבי המעבד ל, שמקבל קלט מהמשתמש יהיה חסר עבודה Thread-כאשר ה

 !הידד. באופן זה ניתן יהיה לבצע את כלל המשימות בצורה יעילה ומהירה יותר. שזקוק להם

 ? מה משותף לכולם. ים שלנו יש דברים משותפים-Thread-לכל ה: אלא שכעת נוצרה לנו בעיה חדשה

ים לא יכולים לבצע -Thread-מסויים לא חולק את הקובץ יתר ה Threadלכן אם , הם ניגשים לאותו קובץ

כך שאם המשתמש מקליד על תו מסוים או , הם ניגשים לאותו חלון של המשתמש. שלהם את העבודה

ים חייב להיות -Thread-בנוסף הזיכרון של כל ה .ים צריכים לדעת כך-Thread-כל ה, מבצע פעולה כלשהי

 .כי אחרת הם לא יעבדו על אותה גרסה של המסמך, משותף

 Processאך כרגע לצורך הדיון חישבו על , עליו יגיע בקרובההסבר . Process :אנחנו נציג כעת מושג חדש

 .Wordשל  Processאז נפתח  Wordלדוגמה כשמקליקים על תוכנת . בתור תוכנה שרצה במחשב שלכם

 ? Processים של אותו -Thread-אילו משאבים צריכים להיות משותפים לכלל ה: חישבו

Thread- ים של אותוProcess חולקים ביניהם: 

' א Threadאם , לדוגמה. ים רואים את אותם ערכים באותן כתובות בזיכרון-Thread-כל ה :ובות בזיכרוןכת

 .באותה הכתובת 5יראה את הערך ' ב Threadאז , 5את הערך  0x402000 רואה בכתובת
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כלשהו מבצע הקצאת זיכרון  Threadכאשר , כלומר. יחיד HEAPים יש זיכרון -Thread-לכל ה :HEAPזיכרון 

malloc ,כל ה-Thread-ים מקבלים גישה לזיכרון הזה. 

אין צורך להעתיק את , כיוון שמדובר באותה תוכנה. ים רצים מאותו אזור זיכרון-Thread-כל ה :קוד הרצה

ורות מריץ את ש Threadהקוד נמצא במקום יחיד וכל . בנפרד Threadאותו קוד שוב ושוב לזיכרון עבור כל 

 .הקוד שהוא זקוק להן

כיוון . כפי שראינו משתנים סטטיים וגלובליים נשמרים באותו סגמנט בזיכרון :משתנים סטטיים וגלובליים

 .הם גם חולקים ביניהם את כל המשתנים הסטטיים והגלובליים, ים חולקים כתובות בזיכרון-Thread-ש

 ?Threadאילו משאבים צריכים להיות ייחודיים לכל 

מחליף ' ב Threadכאשר , במילים אחרות. ים אינם חולקים ביניהם את הרגיסטרים-Thread-ה :יסטריםרג

 .הערכים שנמצאים בכל הרגיסטרים צריכים להתחלף', א Threadאת 

נשתמש ) ESP-ו EIPאפשר להבין שבאופן ספציפי משתנים גם הרגיסטרים , מכך שכל הרגיסטרים משתנים

 RIPביט עם הרגיסטרים  46הכוונה זהה עבור מערכות של , ביט 03בשמות המוכרים עבור רגיסטרים של 

 (. RSP-ו

הגיוני . מצביע על הפקודה הבאה שצריכה להיות מורצת על ידי המעבד EIPכזכור הרגיסטר  :מצביע הקוד

 . מריץ חלק אחר של הקוד Threadכי הרי כל , ים-Threadיתחלף בין  EIPשהרגיסטר 

תהיה  Threadהגיוני שלכל . Thread-המחסנית של ה, Stack-מצביע על מיקום ה ESPהרגיסטר  :המחסנית

מריץ  Threadוכיוון שכל , מכיוון שהמחסנית כוללת את שרשרת הקריאות לכל הפונקציות, מחסנית משלו

 .קוד שונה יש לו שרשרת קריאות שונה על המחסנית

ניתן להסיק שבניגוד למשתנים , הוא בעל מחסנית אחרת Threadכתוצאה מכך שכל : לוקלייםמשתנים 

. ים-Thread-אינם משותפים ל -שגם הם נשמרים על המחסנית  -משתנים לוקליים , גלובליים וסטטיים

המשמש בתור אינדקס  iכולל לדוגמה פונקציה שבתוכה מוגדר משתנה מקומי  Threadאם , כלומר

 .iאחר אינו מכיר את המשתנה  for, Threadללולאת 

והמחסנית היא בסך הכל אזור , ים-Thread-הרי אמרנו שהזיכרון הוא משותף לכל ה -אפשר לתהות

אמנם המחסניות של כל ? ים-Thread-אם כך איך יכול להיות שהמחסנית אינה משותפת לכל ה, בזיכרון

אך , יכול לשנות את המחסנית של אחר Threadאורטית ולכן תי, ים נמצאות באותו מרחב זיכרון-Thread-ה

, ESP, מצביע המחסנית. באופן מעשי כדי לשנות ערכים במחסנית צריך לדעת היכן נמצאת המחסנית

 . לגשת למחסנית שאינה שלו Thread-ים ולכן לא פשוט ל-Threadמשתנה בין 

שמבצע חישוב מסויים , כלשהו Threadדמיינו שיש לנו : (TLS)בקיצור  Thread Local Storageאזור זיכרון 

ים ששייכים -Thread-המשתנה הזה נמצא באזור הזיכרון של כל ה. או סטטי, באמצעות משתנה גלובלי

פתרון אפשרי הוא להגדיר אותו . כלשהו ישנה את ערכו של המשתנה Thread-ויש סכנה ש Processלאותו 

הדבר מאפשר לכל , לדוגמה. ח לנו להגדיר משתנה גלובליאבל לפעמים מאד נו, כמשתנה לוקלי



 
 

Process-ים ו-Thread-ים 

www.DigitalWhisper.co.il 

 5  2020 יוני ,118גליון 
 

וכך למנוע , TLSוהיא להגדיר את המשתנה בתוך , קיימת אפשרות נוספת. הפונקציות שבקוד לגשת אליו

 .ים אחרים לגשת אליו-Thread-מ

אם הם לא יוכלו . ים יהיו משותפים-Thread-אנחנו צריכים שחלק מהמשאבים של ה, בשורה התחתונה

נקבל , ים שחולקים ביניהם את העבודה-Threadבמקום לקבל ריצה חלקה של , לשתף המשאבים ביניהם

 .מחכים זה לזה ולא עובדים על אותה גרסה של המסמך, ים שמתנגשים זה בזה-Threadאוסף 

הוא רעיון נפלא אך זקוק למנגנון שידאג לכך שחלק המשאבים  Multi Threads -כאשר אנחנו מבינים ש

 .ים-Process-זה הזמן לדון ב, יו משותפיםיה

 

 

Processes 

כל הזיכרון , לדוגמה. של אותה התוכנה Threads-מכיל את כל המשאבים המשותפים לכלל ה Process-ה

, שימו לב לכך. אחד Processיהיה תחת , שפתוחים על אותו מסמך Wordים של -Thread-ששייך לכל ה

 .ים אחרים-Threadאחד עם  Processנוסף יהיה לו  Wordשאם נפתח מסמך 

ים בשביל -Threadהמיכל מכיל את כל מה שצריכים . ים-Threadלמיכל של  Process-אפשר לדמות את ה

 . כל המשאבים המשותפים יהיו מרוכזים אצלו -לרוץ

 

 

אחד לפחות  Threadחייב  Processכל . אין לו אפשרות להריץ קוד בעצמו, הוא רק מיכל Process-כיוון ש

חדש  Processנפתח , כאשר אנחנו מקליקים על תוכנה כדי להריץ אותה, במילים אחרות. שיריץ את הקוד

 .ים נוספים-Threadממנו ניתן ליצור , Main Thread-זהו ה. אחד Threadשמכיל לפחות 

אך מהם . ים שיש לו-Thread-אותם הוא חולק עם כל ה, חדש שנפתח מקבל אוסף משאבים Processכל 

 ?אותם משאבים

ים שהוא מפעיל -Thread-כל ה, מסויים Processכאשר אנחנו מפעילים  :RAM-קוד הרצה שמועתק ל

יהיה  Wordלדוגמה עבור , יכול להשתמש בחלק אחר של הקוד Threadכל . חולקים את אותו הקוד
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Thread שמשתמש בקטע הקוד שמבצע בדיקת איות ו-Thread  אחר ישתמש בקטע הקוד שמבצע שמירה

 . של המסמך לדיסק הקשיח

Thread כאמור  :אחד לפחותProcess על . ואינו יכול להריץ בעצמו קוד, אוסף של משאבים, הוא רק מיכל

-הם משאבים של ה Processים של -Thread-כל ה. אחד לפחות Threadנפתח עם  Processכן כל 

Process. 

. ים שנמצאים תחתיו-Thread-שהוא חולק עם כל ה, מקבל כמות של זיכרון Processכל  :הקצאת זיכרון

 .לא נרחיב על כך כעת, כיוון שהנושא מכוסה בפרק מיוחד

. ים צריכים לקבל נתח זהה של משאבי מעבד-Process-הרעיון של עדיפות אומר שלא כל ה :עדיפות

ים שמבצעים משימות ניהול עבור -Processה לדוגמ, ים שונים עשויה להיות עדיפות שונה-Processל

של כרום שמציג סרטון  Process, לדוגמה, מערכת ההפעלה צריכים לקבל עדיפות גבוהה יותר מאשר

או " רגיל" -ים מחולקים לאחת משתי קבוצות של עדיפות -Process-כל ה Windows-באופן עקרוני ב. יוטיוב

וזוהי רמת העדיפות , יש חלוקה עדינה יותר לתתי רמותובתוך קבוצות העדיפות הללו ", זמן אמת"

יורשים ממנו את רמת העדיפות  Processים שנמצאים תחת אותו -Thread-כל ה. Process-הבסיסית של ה

לרמת עדיפות  Threadלדוגמה ניתן להפוך . אך תוך כדי ריצה ניתן לשנות את העדיפות שלהם, הבסיסית

אך גם ניתן להעלות את (, העדיפות הנמוכה ביותר, אינו מבצע דבר) IDLE-או אפילו ל, של ריצה ברקע

 .Process-ים במידה מסויימת אפילו מעבר לעדיפות הבסיס של ה-Threadהעדיפות של 

אולי הבחנתם בכך . PIDאו בקיצור , Process ID - יש מספר מזהה ייחודי Processלכל  :PIDמזהה ייחודי 

 .מוצג באחד הטורים PID-ה, Process Explorerכאשר עבדתם עם 

כגון , רוצה לגשת למשאב מערכת או אובייקט של מערכת ההפעלה Process-נניח ש: Handle Tableטבלת 

. Handleאלא דרך אובייקט שנקרא , אי אפשר לעשות זאת ישירות(. בהמשך נכיר דוגמאות נוספות)קובץ 

היא דוגמה לפונקציה  CreateFileהפונקציה , WinAPIכאשר למדנו לתכנת  Handle-נתקלנו כבר ב

 .ים שיש ברשותו-Handle-יש טבלה בה שמורים כל ה Processלכל . Handleשמחזירה 

מערכת ההפעלה שומרת רשימה של הרשאות האבטחה שנדרשות על  :Security Tokenהרשאת אבטחה 

לפחות לפי רמת ההרשאה של  שצריך להיות, Security Tokenיש  Processלכל . מנת לגשת לכל משאב

 .משאב ברשימה כדי לגשת אליו

ישנם . מסויים Process-חשוב לציין שהדברים שנמצאים ברשימה הזו הם רק דברים ששייכים ספציפית ל

ים -Process, לדוגמה. ים יכולים לחלוק ביניהם והם אינם נמצאים ברשימה זו-Processמשאבים שמספר 

הוא קוד שמיועד לשימוש של מספר  DLLקוד מסוג , לדוגמה. על כך בהמשך נלמד, יכולים לחלוק זיכרון

Process-שהינם משתנים שמוגדרים לא , משתני סביבה, לדוגמה. נקדיש לנושא פרק מיוחד. ים במקביל

 .ומאפשרים לקבוע דברים שונים באופן עבודת התוכנה, על ידי המשתמש, בתוך התוכנה אלא מחוץ לה
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 .Notepadומיצאו את כל המשאבים הללו עבור תוכנת  Process Explorerפיתחו  :תרגיל

, Multi-Threadsעצרנו במודל של . כעת נוכל לשדרג את ההסבר שלנו על אופן פעולת מערכת ההפעלה

עונה על  Process-מושג ה. ים צריכים לפעול במקביל תוך שיתוף משאבים זה עם זה-Threadשבו מספר 

 :שיתוף המשאביםהשאלה כיצד מתבצע 

 

 Process-ה. הוא מקבל את כל המשאבים הנדרשים ממערכת ההפעלה, Processכאשר אנחנו מריצים 

 CPUמקבל משאבי  Threadכל . וכולם חולקים את המשאבים, ים כפי שנדרש לו-Threadפותח מספר 

 .של מערכת ההפעלה Schedulerשנקבע על ידי , בתורו

 

 :-Threadו Processנסכם את ההבדלים בין 

Thread Process 

 ממערכת ההפעלה'( זיכרון וכו)מקבל משאבים  Process-יורש משאבים מה

ים אחרים תחת אותו -Threadמשתף משאבים עם 

Process 

 ים אחרים-Processלא משתף משאבים עם 

 Threadחייב לפתוח , אין לו קוד שרץ מריץ קוד

 ים-Threadיכול להכיל כמה  אחד שייצור אותו Processחייב שיהיה לו 
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Multi-Process 

אולם , Process-חולקים ביניהם את המשאבים של ה Processים ששייכים לאותו -Thread-אנחנו מבינים ש

Process כיוון שתוכנות רבות צריכות להיות מורצות בו זמנית, יחיד לא פותר את כל הבעיות . 

יקבל את המשאבים הנחוצים לו  Processכל . ים רבים בו זמנית-Processהפתרון הוא כמובן עבודה עם 

 . ים האחרים-Process-וירוץ באופן נפרד מה

 

במערכת . ים תחת מערכת ההפעלה--Threadים ו-Processהאיור הבא ממחיש את אופן הפעולה של 

יש מספר  Processלכל . Wordעבור  Process-עבור כרום ו Process - ים-Processשבאיור קיימים שני 

Thread-ה, כדי לבחור מי מקבל את זמן המעבד. ים-Scheduler של מערכת ההפעלה בורר את ה-

Process ובתוכו את ה-Thread. 

ים ניגשים למרחב -Thread-ים כל ה-Threadבריבוי : ים-Processים לריבוי -Threadנסכם בהבדל בין ריבוי 

כמו . ים הוא בעיקר בנקודה בקוד שבה הם נמצאים-Thread-ההבדל בין ה .זיכרון בו קיים אותו קוד הרצה

יכול לשנות משתנה  Thread-הדבר מתבטא לדוגמה בכך ש, כן מרבית המשאבים שלהם הם משותפים

 . אחר Threadגלובלי שהוגדר על ידי 

יכול להיות מצב ששני , כלומר. את אותו הקוד ים יש בהכרח-Process-לא לכל ה, ים-Processבריבוי 

Process-בדרך כלל . אך זהו המצב החריג, ואז יש להם את אותו קוד, ים מריצים כרוםProcess- ים שונים

אך . כאשר הכוונה בעיקר למרחב זיכרון שונה, יש משאבים שונים Processכמו כן לכל . מריצים קוד שונים

על שאלה ? רצים לחלוטין בנפרד זה מזה ואינם מסוגלים לשתף זיכרוןים -Process-האם הדבר אומר ש

 .זאת נענה בקרוב
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Context Switch 

כל הדברים שצריכים להתבצע על מנת לעבור ממשימה "היא  Context Switchהמשמעות של המונח 

 Contextנצטרך לעשות , אם יש לנו בילוי עם חברים לאחר אימון ספורט, לדוגמה". למשימה אחרת

Switch לוקח גם זמן למערכת , כמו שלוקח זמן להתקלח ולהחליף בגדים. שיכלול מקלחת והחלפת בגדים

בחלק זה נדון בדברים שמערכת . בין משימות שהיא צריכה לבצע Context Switchההפעלה לבצע 

 .ים-Threadבין  Context Switchההפעלה צריכה לבצע כדי לעשות 

מה הדברים . Processים של אותו -Threadבין  Context Switchמבצעת נניח שמערכת ההפעלה 

 ?שמערכת ההפעלה צריכה לשנות

בזמן שמערכת ההפעלה . ים הוא הערכים שיש ברגיסטרים שלהם-Threadראינו שעיקר ההבדל בין 

כל מה שהיא צריכה לעשות זה לשמור בצד את , Processים של אותו -Threadמבצעת החלפה בין 

ברגע . החדש Thread-הערכים שיש ברגיסטרים ולטעון אל הרגיסטרים את הערכים המתאימים ל

 Thread-משתנה כך שהוא מצביע על הפקודה הבאה שה EIPגם הערך של , שהערכים החדשים טעונים

גם הוא משתנה  ESPהערך של . עצר בה בפעם הקודמת שזמן המעבד ניתן לו Thread-צריך להריץ ושה

שנותרה ללא שינוי מאז הפעם הקודמת , החדש מקבל חזרה את הגישה למחסנית שלו Thread-וכך ה

 .רץ Thread-שה

הוא פעולה שדורשת זמן אך למרות זאת  Processים של אותו -Threadבין  Context Switchביצוע , כלומר

 .אינה מסובכת במיוחד

היא פעולה מורכבת הרבה  Processים שאינם באותו -Threadבין  Context Switchביצוע , לעומת זאת

עדיין . ים שונים אינם חולקים זיכרון זה עם זה-Process-ים שנמצאים ב-Thread-הסיבה לכך היא ש. יותר

ושתי  1MBבגודל  RAMאבל לצורך הפשטות נניח שיש לנו זיכרון , לא למדנו על זיכרון וכיצד הוא פועל

, לכן. RAM-כלומר את כל זיכרון ה, 1MBטעונה לזיכרון בנפרד היא תופסת  שכאשר כל אחת מהן, תוכניות

מערכת ההפעלה תצטרך , ים שמריצים את שתי התוכניות-Process-בין ה Context Switchעל מנת לבצע 

בשלב הראשון מערכת ההפעלה תעתיק את כל זיכרון . של המעבד RAM-למעשה להחליף את כל זיכרון ה

היא חייבת לעשות זאת מכיוון שאחרת יאבדו כל הערכים של . אל הדיסק הקשיח' א Processשל  RAM-ה

את הזיכרון  RAM-לאחר מכן להעתיק מתוך הדיסק הקשיח אל ה. המשתנים שנוצרו והשתנו בזמן הריצה

 . סיים את הריצה שלו' ב Process-כפי שנשמר בדיסק הקשיח בפעם האחרונה ש', ב Processשל 

יכול לעבור , אל הדיסק הקשיח' א Processההעתקה של כל הזיכרון של ', לטעון ששלב אאפשר כמובן 

ביצע תוך כדי  Process-אפשר להעתיק חזרה לדיסק הקשיח רק את השינויים שה. שיפור ביצועים ניכר

ככל שיש יותר העתקות זיכרון נדרש זמן רב יותר , אך הדבר אינו משנה את השורה התחתונה. ריצה

זו גם הסיבה לכך שכדי שמחשב ירוץ ". איטי"והמשתמש עלול להרגיש שהמחשב  Context Switchע לביצו

 .RAM-חשוב לא רק מהירות המעבד אלא גם גודל ה, במהירות
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נלמד על כך ? ים יתבצע במהירות-Processבין  Context Switchמה בכל זאת אפשר לעשות כדי שביצוע 

 .בחלק שיוקדש לזיכרון

 

Process-Multi  לעומתThread-Multi 

 ?Multi-Threading-ומתי ב Multi-Processing-מתי תוכנה תשתמש ב

תוכלו לראות תמונה שדומה , אם יש לכם דפדפן כרום שרץ עם כמה טאבים. Process Explorerנפתח 

כרום  Process-ה, כלומר. שגם הם נושאים את השם כרום Sub Processesתחת כרום יש  :לתמונה הבאה

 . ים בנים באותו השם-Processיצר 

 

 

 :Spotifyדוגמה נוספת היא שירות המוזיקה . כאשר הוא פועל Sub Processesכמובן שלא רק כרום יוצר 

 

משימה אחת היא , לדוגמה. ים נוספים כדי לחלק את המשימות שעליו לבצע-Processספוטיפיי פותח 

משימה זו דורשת עבודה . הכולל רשימת שירים ואפשרויות חיפושלהציג למשתמש את הממשק הגרפי 

. משימה אחרת כוללת עבודה מול כרטיס הקול והשמעה של המוזיקה. מול הכרטיס הגרפי של המחשב

 . משימה אחרת היא תקשורת מול השרת של ספוטיפיי והזרמה של השירים אל המחשב

 -ותוכנות רבות נוספות  - Spotifyלמה . ים-Threadאך חלוקת משימות יכולה להתבצע גם על ידי 

 ?Multi-Threadingלמה לא לבצע הכל רק על ידי ? ים נוספים-Processמתעקשות לפתוח דווקא 

הנה לדוגמה . ים נוספים-Threadבמקרים רבים חלוקת משימות אכן מתבצעת על ידי פתיחת , ראשית

 Processמתוך . ים-Threadהוא משתמש גם בריבוי , ים נוספים-Processשלמרות שראינו שפותח , כרום
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Explorer ,הקליקו על ה-Process  המבוקש ובתוכו הקליקו על הטאבThreads .תוכלו לראות את כל ה-

Thread-ים שה-Process עושה בהם שימוש: 

 

משאבים קל יחסית לנהל , כיוון שהם חולקים משאבים. ים-Thread-יש יתרונות רבים לחלוקת המשימות ל

הוא משימה חסכונית  Processים של אותו -Thread-בין ה Context Switchביצוע , וכפי שראינו. משותפים

 .ים שונים-Processיותר מאשר בין 

 Processאם  -היתרון הראשון הוא חוסר תלות. ים יש מספר יתרונות חשובים-Process-אך גם לחלוקה ל

הדפדפן , באופן ספציפי במקרה של כרום. ים ממשיכים לפעול-Process-יתר ה, בן קורס עקב באג כלשהו

תוספים שהאנטיוירוס , התוספים יכולים להיות חוסם פרסומות. מריץ תוספים שונים שמותקנים עליו

התוספים הללו יכולים . או תוספים שפותחו לטובת שיפור חוויית המשתמש באתרים ספציפיים, התקין

. מפתחת הכרום לא יכולה להבטיח שהתוספים הללו לא יקרסו תוך כדי ריצהלבוא ממקורות שונים וגוגל 

כך שקריסה של תוסף לא תגרום לסגירת כל , משלו Process-הגיוני לתת לכל תוסף לרוץ ב, מבחינת כרום

. או במקרים נדירים אפילו לקרוס" להתקע"גם גלישה לדף אינטרנט עלולה , כמו כן. פעולת הגלישה שלנו

 .ים שונים-Processטאבים שונים שפתוחים בכרום מוקצים לכן גם ל

הוא בכך שרוב המחשבים הביתיים המודרניים כוללים מספר  Multi Processingהיתרון השני של 

יותר יעיל להריץ אותם , ים-Threadפותח מספר  Processכאשר . בדרך כלל ארבעה או שמונה. מעבדים

ים מאפשרת לנצל בצורה יותר טובה את ריבוי -Process-לוקה ללכן ח. מיד נבין מדוע. על אותו מעבד

 .המעבדים שיש במחשב

כיוון שטרם למדנו על ? על אותו מעבד Processים של אותו -Threadמדוע יש יתרון בהרצת , אם כך

לכל מעבד יש . והדברים יפורטו בפרק שעוסק בזיכרון, נסקור באופן כללי איך הדברים עובדים, הזיכרון

הזיכרון המהיר של כל , שהוא משאב משותף לכל מעבדים RAM-בניגוד ל. זיכרון קטן ומהיר שצמוד אליו

המשותף  RAM-יש כל הזמן חילופי מידע בין ה". זיכרון פרטי"נקרא לו באופן זמני , מעבד שייך לו בלבד

, הפרטי שלו לב הבעיה היא בכך שאם כל מעבד משנה דברים בזיכרון. לזיכרון הפרטי של כל מעבד

לדוגמה בזכרון הפרטי . אז עלולה להיות התנגשות, המשותף RAM-ולאחר מכן השינויים מועתקים אל ה

ואילו בזכרון הפרטי של מעבד ב כתוב שערכו , 5הוא  Xשל מעבד א כתוב שערכו של המשתנה הגלובלי 
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קיים . ון שימנע בעיות כאלהיש צורך ליצור מנגנ? RAM-אותו יש לשמור ב" נכון"מהו הערך ה. 6הוא  Xשל 

כאשר רוצים לחלק , לכן. אך פעולת התיאום לא מגיעה חינם אלא יש לה עלויות של זמן עיבוד, מנגנון כזה

 . ים-Threadים על פני ריבוי -Processיש יתרון לריבוי , משימה באופן מיטבי בין מעבדים

נסקור , שהתחלנו את ההסבר שלנו מדפדפן כרוםכיוון . ים הוא אבטחה-Processהיתרון השלישי של ריבוי 

אחת הבעיות שכרום נתקל בהן היא שאתרי אינטרנט עלולים להיות . Chrome Sandbox-את מנגנון ה

אם האקר מוצא באג בדפדפן הוא יכול לנצל אותה . זדוניים ולנסות לגרום לדפדפן לבצע פעולות זדוניות

להוריד תוכנה מסויימת לרשום אותה ברגיסטרי בלי לשאול , גמהלדו. כדי לגרום לדפדפן להריץ קוד כרצונו

מבקש  Processושכאשר  Security Tokenיש  Processמוקדם יותר בפרק הזכרנו שלכל . את המשתמש

לרמת ההרשאה  Security Token-מערכת ההפעלה משווה את ה, לגשת למשאב מסויים שדורש הרשאה

של כרום כדי לגשת למשאבים  Security Token-דוני ינצל את העלול להיות מצב שהקוד הז. של המשאב

כיוון שמבחינת מערכת ההפעלה מי שמבקש לגשת למשאב המאובטח הוא , כגון הרגיסטרי, מאובטחים

הפתרון של כרום . למערכת ההפעלה אין מושג שכרום מריץ קוד זדוני שדף אינטרנט גרם לו להריץ. כרום

כך שהוא חסר , שיש לו את ההרשאות הנמוכות ביותר Processזהו ". ולארגז ח" :Sandboxהוא לייצר 

 .תועלת בשביל האקר בעל מטרות זדוניות

-Multi-ו Multi-Threadingתוכנות משלבות בין יתרונות של , כפי שאנחנו רואים שמתרחש בפועל, לסיכום

Processing על מנת לנצל בצורה המיטבית את משאבי העיבוד שנתונים לרשותם. 

 

 

Services / Daemons (הרחבה) 

ואילו  Windowsמקובל בסביבת  Serviceכאשר , הינם שמות נרדפים Daemon-ו Serviceהמונחים 

Daemon  בסביבתLinux . המונח מציין סוג מיוחד שלProcess  שמופעל אוטומטית על ידי מערכת

בסביבת . רץ מאחרי הקלעים. ושאין לו מסך משתמש, מנוהל על ידי מערכת ההפעלה, ההפעלה

Windows  הניהול מתבצע באמצעותProcess  שנקראService Control Manager , או בקיצורSCM .ה-

SCM דואג בין היתר להפעיל אוטומטית את ה-Service ,הסטטוס של ה להחזיק מידע על-Service  ולהעביר

 . אליו וממנו מידע

", רגיל" Process-ל Serviceברור שזהו הבדל משמעותי בין . נתעמק מעט בנושא ההפעלה האוטומטית

רץ  Service, לעומת זאת. Wordצריך שהמשתמש יקליק על התוכנה של  Wordכדי להפעיל . Wordכגון 

-שרץ בעזרת ה Processלבין  Serviceמה ההבדל בין , לשאולאם כך אפשר . SCM-אוטומטית באמצעות ה

Scheduled Tasks ?שכאשר למדנו על תוכנת , נזכורAutoruns  ראינו שאחת הדרכים לגרום לתוכנה לרוץ

האם גם תוכנה שרצה אוטומטית , אם כך. Scheduled Tasks-באופן אוטומטי היא להכניס אותה ל

 ? Serviceצם היא בע Scheduled Tasksבאמצעות 
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ומבצעת את " מתעוררת"אחת לזמן המוגדר לה היא , Scheduled Taskכאשר תוכנה רצה באמצעות 

שדורש  Processמכיוון שבזמן שהתוכנה סגורה אין לה , יש בכך יתרון. לאחר מכן נסגרת, המשימה שלה

לעומת . ן אנטיוירוסלבדוק אחת ליום אם יש עדכו, לדוגמה. זה מתאים למשימות מסוג מסויים. משאבים

נסקור מספר . רץ כל הזמן ויכול להגיב לארועים שאי אפשר לדעת מראש מתי הם יקרו Service, זאת

, רק אחת לזמן מה" מתעוררות"נסו לחשוב מה היה קורה אם התוכנות הללו היו , ים-Service-דוגמאות ל

או חיבור של  Log-Inכגון משתמש שמבצע , ולא מסוגלות להגיב באופן מיידי לארועים שמתרחשים

 :המחשב לרשת

 : ים-Service-דוגמאות ל

 DHCP Client :פרוטוקול , כזכור מלימודי הרשתותDHCP  מאפשר למחשב לקבל כתובתIP , כתובתIP 

על כן נחוץ . DHCPהמחשב נדרש לפעול מול שרת . מסכת רשת וראוטר ברירת מחדל, DNSשל שרת 

לכן הפעולה מבוצעת , אין טעם להטריח את המשתמש. DHCP Clientליה שלו שהמחשב יפעיל עם הע

 Service-מאחרי הקלעים כ

 User Profile Service : כאשר אנחנו מבצעיםLog In באופן אוטומטי התצוגה עולה כפי שהיא , למחשב

שמותקנות ויש שימוש בהרשאות ההרצה שלנו לתוכנות השונות , Registry-שמורה בפרופיל שלנו ב

שהרי אין הגיון לבקש מהמשתמש להריץ תוכנה , Serviceהדברים מתבצעים על ידי . על המחשב

 ...שתבדוק את ההרשאות שלו ותחסום גישה לתוכנות מסויימות

 

כדי למצוא ? מעוניינים לחקור אותם. ים רבים שרצים ממש כרגע על המחשב שלכם-Serviceקיימים עוד 

 .services.mscובחלון הרצת התוכנות שנפתח כיתבו  WinKey+Rהקישו על , אותם

 

 .כגון התפקיד שלו, שרץ אצלכם ולקרוא עליו פרטים Serviceתוכלו לבחור כל 

וחפשו את  Process Explorerפיתחו את ? Process Explorer-ים הללו ב-Service-איך אפשר למצוא את ה

svchost.exe . תמצאו לא מעטProcess- מדוע. שלהםים שזה השם? 
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 Windowsשל  Serviceאילו כל . חדש דורשת משאבים לא מעטים Processיצירה של , כפי שנראה בקרוב

איפשרו למערכת ההפעלה  Windowsמתכנתי , לכן. משאבים רבים היו מתבזבזים, Processהיה רץ בתור 

, של מערכת ההפעלהים -Serviceשכל אחד מהם מרכז מספר , svchost.exeים בשם -Processליצור 

 . ים-Service" מארח"ש Processזהו . host-ו serviceקיצור של  - svchostומכאן גם מגיע השם 

ים ובחרו את טאב -Process-הקליקו על אחד ה? svchost.exeשל  Processפועלים תחת כל  servicesאילו 

Services . תוכלו לקבל הסבר על תפקידו של כלService רת באמצעות בחיService ההסבר ניתן , מסויים

 :בתחתית המסך

 

חיקרו מה הם  Process Explorerבאמצעות , runningשנמצאים במצב  servicesבחרו שני : תרגיל

 .מבצעים

 Dynamic Linkקיצור של , DLLקבצי . dllמסתיימים בסיומת  services-שימו לב שכל השמות של ה

Library , מכיוון שהם מיועדים להרצה על ידי , הזוהם קבצים מושלמים למשימהProcess- ים שמריצים

 .ים-DLL-ונפרט על כך בפרק מיוחד שיוקדש ל, ניתן כרגע רקע קצר כיצד הדברים עובדים. דברים שונים

. מאפשר לתוכנות אחרות להשתמש בהן DLL-שמי שמתכנת את ה, כולל פונקציות שונות DLLקובץ 

מאפשר לתוכנה  DLL-פורמט ה. DLL-ולכלול אותה ב helloמתכנת יכול ליצור פונקציה בשם , לדוגמה

ים כוללים פונקציה ראשית -DLLכמו כן . ולהשתמש בה helloלקרוא לפונקציה , שכתב מתכנת אחר, אחרת

התוצאה . המבוקש DLL-שנקראת אוטומטית ברגע שתוכנה כלשהי מבקשת להשתמש ב, DllMainבשם 

במקום שכל . ים-DLLשמפעיל , להיות פשוט מיכל של משאבים Processשמאפשר ל, גנון מאד נוחהיא מנ

DLL יקבלProcess כל ה, משלו-DLLכך מושג חסכון , ים נאלצים לחלוק את המשאבים שלהם זה עם זה

 .במשאבים
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 Threadיצירת  -תרגיל מודרך 

ילווה אותנו כל משך לימוד  WinAPI-התכנות ב. שלמדנו בפרק הקודם WinAPI-בתרגיל זה נשתמש ב

 .כיוון שזו הדרך הטובה ביותר להתנסות בחומר הנלמד, Windowsמערכת ההפעלה 

 .Threadנלמד ליצור , בשלב זה

במילים . CreateThreadשמריץ את  Process-תחת ה, חדש Threadיוצרת  CreateThreadהפונקציה 

יווצר , CreateThreadוהיא מפעילה את הפונקציה  Hello.exe אם אנחנו מריצים את התוכנית, אחרות

Thread חדש תחת ה-Process Hello.exe. 

נניח . Threadמה הפונקציה הראשית שתרוץ ב -הראשון. אנחנו קובעים שני דברים, Thread-בעת יצירת ה

אפשר לקבוע שהוא יריץ , חדש Threadכאשר אנחנו יוצרים . stam-ו blaשהקוד שלנו כולל את הפונקציות 

( פרמטר אחד, כן)אנחנו יכולים להעביר פרמטר  -הדבר השני . stamאו את הפונקציה  blaאת הפונקציה 

, כאשר נגיע לגשר? מה עושים אם רוצים להעביר לפונקציה מספר פרמטרים. שיועבר לפונקציה הנבחרת

 .ברה של יותר מפרמטר אחדבינתיים אתם מוזמנים לחשוב על פתרון אפשרי להע. נעבור אותו

 

 הגדרת הפונקציה הנקראת -'שלב א

 .יכול לקרוא לה CreateThread-בשלב זה נלמד כיצד להגדיר פונקציה באופן ש

 :הפונקציה חייבת להיות מוגדרת כך

DWORD WINAPI function_name(LPVOID lparam); 

לא  Calling Conventionהבנה מהו . של הפונקציה Calling Convention-מגדירה את ה WINAPIההנחיה 

, בתמצית. כגון קריאת קוד אסמבלי, אבל זהו ידע חשוב לטובת משימות אחרות, הכרחית לטובת התכנות

לדרך בה מוחזר ערך מהפונקציה ולדרך שבה , הכוונה לדרך שבה פרמטרים מועברים לפונקציה

נוספים בספר האסמבלי של המרכז  אפשר לקרוא פרטים. המחסנית מנוקה מהפרמטרים שהועברו אליה

 .בפרק אודות המחסנית ופרוצדורות, לחינוך סייבר

הקוד כולל העברה של . CreateThreadלהלן דוגמה לקוד שכולל פונקציה שמוגדרת לפי הדרישות של 

 :ושימוש בו LPVOIDפרמטר מסוג 

#include "pch.h" 
 
DWORD WINAPI bla(LPVOID lparam) { 
    for (INT i=1; i<=*(PINT)lparam; i++) { 
        printf("bla\n"); 
    } 
    return 1; 
} 
 
int main() 
{ 
    DWORD count = 2; 
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    LPVOID pcount = &count; 
    bla(pcount); 
} 

אך זה . הגדרת הפונקציה מחייבת שליחה של פרמטר יחיד, כפי שרואים. בקוד זה העברנו פרמטר יחיד

שיכלול את  structנוכל לעקוף את המגבלה אם ניצור  -שאי אפשר להעביר יותר מפרמטר אחדלא אומר 

 . ונעביר אותו, כל הפרמטרים שלנו

 :תרגיל

הפונקציה תחשב את הסכום שלהם ותבצע איתו . מספרים 3שנו את קוד התוכנית כך שיועברו לפונקציה 

 .פעולה לפי רצונכם

 :פתרון

#include "pch.h" 
 
struct MyStruct 
{ 
    INT a; 
    INT b; 
}; 
 
DWORD WINAPI bla(LPVOID lparam) { 
    struct MyStruct *nums = (MyStruct*)lparam; 
    INT count = nums->a + nums->b; 
    for (INT i = 1; i <= count; i++) { 
        printf("bla\n"); 
    } 
    return 1; 
} 
 
int main() 
{ 
    struct MyStruct *my_struct =       
        (MyStruct*)malloc(sizeof(MyStruct)); 
    my_struct->a = 3; 
    my_struct->b = 4; 
    LPVOID pstruct = my_struct; 
    bla(pstruct); 
} 

 

 CreateThread -קריאה ל  -' שלב ב

בכל פעם שאתם צריכים להשתמש בפונקציה . MSDN-תיעוד מקיף ב CreateThreadקיים על הפונקציה 

 .MSDN-פשוט חפשו בגוגל את שם הפונקציה ו, WinAPIכלשהי של 

כאשר מתוכם רק שני , מקבלת שישה פרמטרים CreateThreadהפונקציה , MSDN-על סמך התעוד ב

 NULLואילו ארבעת הנותרים יכולים להיות , חייבים להקבע על ידי המשתמש( השלישי והרביעי)פרמטרים 

 .או אפס
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והפרמטר , יריץ Thread-שני הפרמטרים היחידים שאנחנו צריכים לקבוע הם שם הפונקציה שה, אם כך

מומלץ . כל מה שנותר לנו לעשות הוא למלא את הפרמטרים השונים לפי התבנית. שהפונקציה תקבל

כדי לוודא שלא , לדוגמה. ן עוזרות בתהליך הדיבוגה -לשמור על ההערות לגבי משמעות כל פרמטר

 .התבלבלנו ושינינו את סדר הפרמטרים המועברים

 

 :תרגיל

 בלי להעזר בקוד הבא, בעצמכם CreateThread-נסו להוסיף את הקריאה ל

 :פתרון

int main() 
{ 
    struct MyStruct *my_struct =  
        (MyStruct*)malloc(sizeof(MyStruct)); 
    my_struct->a = 3; 
    my_struct->b = 4; 
    LPVOID pstruct = my_struct; 
    HANDLE hThread = CreateThread( 
        NULL,       //default security attributes 
        0,          //default stack size 
        bla,        //thread function 
        pstruct,    //thread param 
        0,          //default creation flags 
        NULL        //return thread identifier 
    ); 
} 

הסיכוי לכך , אם לדייק. הפונקציה שאנחנו קוראים לה לא מדפיסה למסך דבר, כפי שבטח שמתם לב

האם זה מכיוון . נראה כאילו דבר לא מתרחש. נבין למהמיד . שיודפס משהו הוא אמנם קיים אבל קלוש

החדש  Thread-אולי יש בעיה עם ההדפסה מה? חדש Threadאולי לא נוצר ? שיש לנו באג כלשהו בקוד

 ?אל המסך

מספר שורות קוד שלא  CreateThread-הוסיפו לאחר הקריאה ל, כדי לנסות להגיע לבד אל התשובה

 :לדוגמה. מבצעות כלום

for (INT i = 0; i < 100000; i++) 
        continue; 

הריצו פעם נוספת או , אם זה לא קורה)לפתע מודפס למסך הפלט של הפונקציה שקראנו לה ! הפתעה

מדוע תוספת של לולאה שלא ? מדוע זה קורה -חישבו(. הגדילו את כמות הפעמים שהלולאה מתבצעת

לאחר שחשבתם ? כיצד הדברים קשורים? מדפיס פלטשקראנו לו  Thread-מבצעת כלום גורמת לכך שה

 .עיברו לחלק הבא, על כך
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 WaitForSingleObject -' שלב ג

זה התהליך שהתרחש לפני הוספת הלולאה . נסביר מה התרחש וכיצד שורות הקוד שהוספנו השפיעו

 :המיותרת

 Thread-שייכת ל mainהפונקציה . ראשי Threadחדש ובתוכו  Processעם הרצת התוכנית נוצר  .1

 הראשי

 נוסף והעביר לו פונקציה ופרמטר Threadהראשי ביצע פתיחה של  Thread-ה .2

-כאשר ה. main-הראשי הגיע לסוף פונקציית ה Thread-ה, הנוסף Thread-מיד לאחר פתיחת ה .3

Thread הראשי מגיע לסוף ה-main ,ה-Process נסגר וסוגר איתו את כל ה-Thread- ים שעדיין

 הנוסף בכלל לא קיבל הזדמנות לרוץ Thread-ה -במילים אחרות. פתוחים

. הוא אינו נסגר. הראשי ממשיך לרוץ ולבצע את הלולאה Thread-ה, לאחר הוספת הלולאה המיותרת

של מערכת ההפעלה להקצות זמן  scheduler-נותן הזדמנות ל, הראשי ממשיך לרוץ Thread-הזמן בו ה

חוזר ומקצה זמן  scheduler-ה, הנוסף מסיים את העבודה שהגדרנו לו Thread-ה. הנוסף Thread-מעבד ל

 .Process-הראשי עד גמר הריצה שלו וסגירה שלו ושל ה Thread-מעבד ל

אפשר . scheduler-בזכות תוספת הלולאה המיותרת קיבלנו הצצה אל מנגנון התזמון של ה, למעשה

 .ים-Threadמחליף בין  scheduler-קצב שבו הלשחק עם המספרים בלולאה ולקבל הערכה לגבי ה

התיקון הוא פשוט ומתבצע על ידי הפונקציה . נתקן אותה, לאחר שהבנו את הבעיה

WaitForSingleObject .רשימת האובייקטים נמצאת בתעוד  -פונקציה זו מקבלת אובייקט כלשהו

ממש בקרוב , סבלנות) Mutexוג מס, Processוהיא כוללת בין היתר אובייקטים מסוג  MSDN-הפונקציה ב

מקבלת הפונקציה את כמות הזמן המקסימלי שהתכנית , יחד עם האובייקט. כמובן, Threadומסוג ( נכיר

 .צריכה להמתין לאובייקט

 :לכן כל מה שאנחנו צריכים לעשות הוא להוסיף את הקריאה הבאה

WaitForSingleObject(hThread, INFINITE); 

 !Process Explorer-איך רואים את התוכנית שלנו בבואו נבדוק , לבסוף

נקרא  -או עדיף, החדש לולאה Thread-ניצור בתוך ה, כדי שריצת התוכנית לא תסתיים מהר מדי

ולא , Thread-שימו לב לשים את הקוד בתוך הקוד שמריץ ה(. MSDN-חפשו אותה ב) Sleepלפונקציה 

 .תסתיים מהר מדי בשביל להבחין בפרטים שאנחנו רוצים לבדוק Thread-ריצת ה, אחרת. main-בתוך ה

 Threadsומבין הטאבים השונים נבחר את , של התכנית Process-נקליק על ה Process Explorerבתוך 

 (:Threads.exeשימו לב שבדוגמה זו שם התוכנית שמורצת הוא )
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-ה. mainCRTStrartup_אפשר לראות שכתובת ההתחלה שלו היא . התחתון הוא הראשי Thread-ה

Thread העליון הוא ה-Thread ואפשר לראות שכתובת ההתחלה שלו היא הפונקציה , שנוצר בזמן הריצה

 .שהעברנו לו

 

 Processיצירת  -תרגיל מודרך 

יש דבר , שלהלפני שנכנס לפרטים של הפרמטרים . CreateProcessבחלק זה נלמד להשתמש בפונקציה 

לכן . החדש שיווצר Process-שיורץ על ידי ה exeהפונקציה הזו מקבלת כפרמטר קובץ  -כללי שצריך להבין

ובשלב השני , שמבצע משהו קטן exeבשלב הראשון ניצור קובץ . נחלק את התרגיל שלנו לשני שלבים

 .כדי להריץ אותו CreateProcess-נלמד להשתמש ב

 הרצהיצירת קובץ  -' שלב א

כבר יש בידינו קובץ  Visual Studioלמעשה ברגע שנקמפל את תוכנית ברירת המחדל שנוצרת על ידי 

ארגומנט הוא המידע שנשלח  -תזכורת)אבל אנחנו נעשה לו שדרוג קטן על ידי הוספת ארגומנטים , הרצה

בכניסה ( מנטפרמטר הוא המשתנה המקומי בתוך הפונקציה שמקבל את הערך של הארגו, לתוך פונקציה

 :העתיקו אליו את הקוד הבא ושימו לב לשורה הראשונה ,HelloWorldצרו פרוייקט בשם . main-ל

int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
    if (argc != 2) { 
        printf("Incorrect number of arguments\n"); 
        return 0; 
    } 
    int id = atoi(argv[1]); 
    printf("Hello World! Process got argument %d\n", id); 
    return 1; 
} 

. כלומר מספר הארגומנטים שהפונקציה מקבלת, Argument Countהוא קיצור של  argcהפרמטר הראשון 

 .כלומר מערך של מצביעים לארגומנטים, Argument Vectorהוא קיצור של  argvהפרמטר השני 
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במקרה זה קל הרבה יותר לראות את הדברים קורים מאשר לקרוא , נראה לכם לא מובן אם ההסבר הזה

 :הסבר תיאורטי

 "<include <iostreamאל תשכחו לכתוב: ". קמפלו את התוכנית .1

 cmdפיתחו  .2

 HelloWorld.exeהגיעו אל התיקיה שבה נשמר קובץ ההרצה  cdבאמצעות פקודות  .3

אתם . enterולחצו , ואז מספר כלשהו, לאחר מכן רווח, HelloWorld.exeכיתבו בשורת הפקודה  .4

 :צפויים לראות תוצאה דומה לתוצאה הבאה

 

 .6המספר , רואים שהתוכנית הדפיסה את הארגומנט שהעברנו לה. יפה

הכנסו אל הגדרות הפרוייקט והוסיפו  Visual Studioבתוך . בואו נבחן מה קורה בתוך התכנית עצמה

 :Command Arguments מספר כלשהו בשורה של

 

בחלון המשתנים אתם מבחינים בכך שהערך . debugוהריצו במצב  main-בתחילת ה breakpointשימו 

 ?הרי העברנו רק מספר אחד כארגומנט? 3למה דווקא . 3הינו  argcשל 

לחיצה בו זמנית על )פיתחו חלון זיכרון . כתובה גם היא בחלון המשתנים argvהכתובת בזיכרון של 

Ctrl+Alt+m  והעתיקו לשדה הכתובת את הכתובת של ( 6עד  1ולאחר מכן בחירה של מספר בטווחargv .

שונים  argvוהכתובת בזיכרון של  HelloWorldכמובן שהנתיב של , argvלפניכם יופיע מבנה הזיכרון של 

 :מאשר בדוגמה

 



 
 

Process-ים ו-Thread-ים 

www.DigitalWhisper.co.il 

 20  2020 יוני ,118גליון 
 

היא הכתובת שבה  0x00CC5474הכתובת הראשונה . מתחיל בשתי כתובות בזיכרון argv-רואים ש

היא הכתובת  0x00CC54B9ואילו הכתובת השניה , מתחילה המחרוזת שמבטאת את מיקום קובץ ההרצה

 .מכיל שני מצביעים לזיכרון argvהמערך  -3הינו  argcכעת ברור למה . שבה נמצא הארגומנט שהעברנו

אם לא זו , התנאי הראשון בודק שאכן יש שני ארגומנטים. עכשיו יתר הקוד בתוכנית כבר ברור מאליו

 .מסיימת את העבודה printfמתרגמת את המחרוזת למספר והפונקציה  atoiהפונקציה , בהמשך. שגיאה

 :היינו יכולים לבצע הדפסה באמצעות. היה ממש לא הכרחי בקוד הזה atoi-השימוש ב

printf(%s\n, argv[1]) 

 .הוא יסייע לנו בפרק הבא, atoiאך חשוב שנכיר את . למספר 1באינדקס  argvבלי להמיר את 

 

 יצירת תוכנית שקוראת לקובץ ההרצה שיצרנו -' שלב ב

עם . MSDN-התיעוד המלא נמצא כמובן ב. פרמטרים 13-כוללת לא פחות מ CreateProcessהפונקציה 

כל יתר הפרמטרים יכולים , כרגע מבין כל הפרמטרים יש למעשה רק פרמטר אחד שהוא חשוב לנו, זאת

שמריצה " שורת הפקודה"כיוון שהוא מייצג את , הפרמטר החשוב לנו הוא השני. לקבל ערכי ברירת מחדל

 Process-ב argv-כלומר נרצה ליצור מחרוזת שתכיל את כל מה שייכנס ל. שאנחנו יוצרים Process-את ה

 .החדש שיווצר

 :שימו לב לשלבים. זוקטע הקוד הבא משמש ליצירת מחרוזת 

 הגדרת קובץ ההרצה והערך שנמסר כארגומנט בתור קבועים

לטובת תו רווח ותו , 3שהוא סכום המחרוזות שהגדרנו ועוד , חישוב גודל הזיכרון שנצטרך להקצות .1

 Null Terminationסיום מחרוזת 

 mallocהקצאת מערך באמצעות  .2

 sprintf_sהעתקת הערכים למערך באמצעות  .3

#define EXE_FILENAME    "..\\..\\HelloWorld\\Debug\\HelloWorld.exe" 
#define PROCESS_ARG     "4" 
  
int main() 
{  
    // create argument string 
    CHAR exe_filename[] = EXE_FILENAME; 
    CHAR Process_arg[] = PROCESS_ARG; 
    INT size = strlen(exe_filename) + strlen(Process_arg) + 2; 
    size += 2   // space + null termination 
    PCHAR param = (PCHAR)malloc(size * sizeof(CHAR)); 
    sprintf_s(param, size, "%s %s", exe_filename, Process_arg); 

-ולא ל, ASCII-גרסת ה, CreateProcessA-ולכן נקרא ל ASCIIשימו לב שהמחרוזת שיצרנו היא של תווי 

CreateProcessW. 
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יש צורך לאתחל את שני הפרמטרים האחרונים . לטובת הקריאה יש סידור נוסף שאנחנו צריכים לבצע

 .CreateProcessA-שמועברים ל

  הערך הראשון הוא משתנה מטיפוסSTRATUPINFOA . זהו מבנה נתונים שמכיל את הגדרות החלון

תמצאו את מלוא השדות שהוא  MSDN-אם תחפשו עליו ב, בזמן הריצה Process-שייפתח על ידי ה

 .מכיל

  הערך השני הוא מבנה נתונים שקרויProcess Information . זהו מבנה פשוט למדי שכולל בסך הכל

 :ארבעה שדות

 .Process-שנקבע על ידי מערכת ההפעלה בזמן יצירת ה, PID-ה, Process-המספר המזהה של ה .1

 .Process-ראשון שמופעל עם יצירת ה Threadאותו , Main Thread-המזהה של ה המספר .2

 Process-ל Handleאובייקט  .3

 Main Thread-ל Handleאובייקט  .4

שיתמלאו , שני מבני נתונים מאופסים CreateProcessאנחנו שולחים לפונקציה  Process-בתהליך יצירת ה

 .Process-העל ידי מערכת ההפעלה לפני שהיא תיצור את 

-ל Handle-על מנת לסגור את ה Process Information-נשתמש בנתונים שנמצאים ב, בסיום הריצה

Process שיצרנו ול-Main Thraed שלו. 

 

הריצו אותו וודאו . כולל יצירת מבני הנתונים הנדרשים והאיפוס שלהם, להלן כלל הקוד של התרגיל

 :נקרא באופן תקין HelloWorldשהקובץ 

#define EXE_FILENAME   "..\\..\\HelloWorld\\Debug\\HelloWorld.exe" 
#define PROCESS_ARG "4" 
  
int main() 
{ 
    STARTUPINFOA si; 
    PROCESS_INFORMATION pi; 
  
    ZeroMemory(&si, sizeof(si)); 
    si.cb = sizeof(si); 
    ZeroMemory(&pi, sizeof(pi)); 
  
    // create argument string 
    CHAR exe_filename[] = EXE_FILENAME; 
    CHAR Process_arg[] = PROCESS_ARG; 
    INT size = strlen(exe_filename) + strlen(Process_arg) + 2; 
    PCHAR param = (PCHAR)malloc(size * sizeof(CHAR)); 
    sprintf_s(param, size, "%s %s", exe_filename, Process_arg); 
  
    // Start the child Process. 
    CreateProcessA(NULL, 
        param,      // Command line 
        NULL,       // Process handle not inheritable 
        NULL,       // Thread handle not inheritable 
        FALSE,      // Set handle inheritance to FALSE 
        0,          // No creation flags 
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     NULL,         // Use parent's environment block 
        NULL,       // Use parent's starting directory 
        &si,        // Pointer to STARTUPINFO structure 
        &pi);       // Pointer to PROCESS_INFORMATION structure 
    CloseHandle(pi.hThread); 
    CloseHandle(pi.hProcess); 
    free(param); 
    return 0; 
} 

 
 

 תרגיל מסכם

 . scheduler-ים של ה-Thread-ועל הדרך נמחיש את אופן תזמון ה, בתרגיל זה נחבר את הידע שצברנו

ובכל פעם מדפיס למסך , פעם 1333רץ בלולאה  Threadכל , ים חדשים-Thread 6שיוצרת  כיתבו תוכנית

 .ואת מונה הלולאה Thread-את המספר הסידורי של ה

היזהרו ממצב שבו . מספר סידורי Thread-להעביר ל -הראשון. שבתכנית הזו ישנם שני אתגרים, שימו לב

אם , לדוגמה. ים-Thread-בזיכרון שהינה אותה כתובת לכל הים מצביע לכתובת -Thread-אתם מעבירים ל

ים ייגשו לאותה הכתובת -Thread-כל ה, iואתם מעבירים בכל פעם את הכתובת של  iיש לכם משתנה 

 .ים-Thread-הערך ישתנה עבור כל ה, ישתנה iכאשר ערכו של . בזיכרון

. ים-Threadיחיד אלא של מספר  Threadהוא שהפעם צריך לחכות לסיום הריצה לא של , האתגר השני

 :דוגמה לקטע מתוצאת ריצה . WaitForMultipleObjectsעל הפונקציה  MSDN-קיראו ב

 

 סיכום

שמעניק לה את כל המשאבים שהיא , Processבפרק זה למדנו שכל תוכנה שרצה במחשב נמצאת בתוך 

שחולקים בתוכו משאבים , ים-Threadיחיד יכול לחלק משימות למספר  Process-ראינו ש. זקוקה להם

ים וחקרנו -Threadיצרנו בעצמנו תוכניות שפותחות מספר , כדי להמחיש לעצמנו את הדברים. משותפים

בפרק הבא נדון בבעיות שנגרמות . ים-Thread-ים ו-Process-את החלוקה ל Process Explorerדרך 

 .וכיצד מתגברים עליהן, כתוצאה מחלוקה זו


