
KILLALL(1) Comenzi utilizator KILLALL(1)

NUME
killall − distruge procese dupa nume

SINOPTICA
killall [−egiqvw] [−semnal] nume ...
killall −l
killall −V

DESCRIERE
killall tr imite un semnal tuturor proceselor ce ruleaza una din comenzile specificate. Daca nu
este specificat nici un nume de semnal, atunci este trimis SIGTERM.

Semnalele pot fi specificate dupa nume (de exemplu: −HUP) sau dupa numar (de exemplu: −1).
Semnalul 0 (ver ifica daca un proces exista) poate fi specificat numai dupa numar.

Daca numele comenzii contine un caracter slash (/), procesele care executa acel fisier particular
vor fi selectate pentru distr ugere, independent de numele lor.

killall retur neaza un cod de eroare difer it de zero daca nu a fost distrus nici un proces pentru ori-
care din comenziile listate. Daca cel putin un proces a fost distrus pentru fiecare comanda, killall
retur neaza zero.

Un proces killall niciodata nu se autodistr uge (dar poate distruge alte procese killall).

OPTIUNI
−e Cere o potrivire exacta pentru numele foar te lungi. Daca numele unei comenzi este mai

mare de 15 caractere, numele intreg s-ar putea sa nu fie disponibil (de exemplu este
inlocuit). In acest caz, killall va distr uge or ice proces care se potriveste in primele 15 car-
actere. Cu −e, aceste intrar i sint ignorate. killall afiseaza un mesaj pentru fiecare intrare
ignorata daca, in plus, este specificata si optiunea −v.

−g Distr uge gr upul de procese caruia apartine procesul. Semnalul de distrugere este trimis
numai o sigura data la un grup, chiar daca au fost gasite multiple procese apartinind
aceluiasi grup de procese.

−i Intreaba interactiv pentru confir mare inainte de a distruge.

−l Listeaza toate semnalele cunoscute.

−q Nu genereaza mesaje daca nu au fost distruse procese.

−v Rapor teaza daca semnalul a fost trimis cu succes.

−V Afiseaza infor matii despre versiune.

−w Asteapta pina cind toate procesele distruse vor disparea. killall verifica odata pe
secunda daca oricare din procesele distruse mai exista inca si se termina numai daca nu
mai ramine nici unul. Trebuie sa retineti ca killall poate sa astepte nedefinit daca sem-
nalul a fost ignorat, nu are efect sau procesul este in starea de ’zombi’.

FISIERE
/proc − locatia sistemului de fisiere ’proc’

ERORI CUNOSCUTE
Distr ugerea dupa fisier merge numai pentru executabile care sint tinute deschise in timpul
executiei. Aceasta inseamna ca executabilele impure nu pot fi distruse in acest mod.

Retineti ca dind comanda killall nume ar putea sa nu aiba efectul scontat pe sistemele non-Linux,
in special cind este executata de un utilizator privilegiat.

killall −w nu detecteaza daca intre doua scanari un proces a disparut si este inlocuit de un pro-
ces nou cu acelasi PID.
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VEDETI SI
kill(1), fuser(1), pidof(1), ps(1), kill(2)
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