
Monitorowanie systemu 

1.  Śledzenie procesów 
1.1.  Wyświetlanie listy uruchomionych  procesów 
Polecenie ps 
Polecenie ps pozwala uzyskać informacje o uruchomionych procesach. 
Występuje w trzech wersjach: 

1. UNIX – opcje mogą być grupowane i musza być poprzedzone 
znakiem – 

2. BSD – opcje mogą być grupowane i nie musza być poprzedzone 
znakiem 

3. GNU – opcje długie, musza być poprzedzone dwoma znakami -- 
 
$ps 
  PID TTY          TIME CMD 
 2388 pts/6    00:00:00 bash 
 2402 pts/6    00:00:00 ps 
 
PID  - PID procesu 
TTY  – Identyfikator terminala na którym proces został uruchomiony 
TIME - Ilość czasu procesora zużyta przez ten proces 
CMD - Nazwa pliku z którego utworzono proces 
 
Polecenie ps posiada wiele przełączników. Przełączniki dotyczą: 
• Jakie procesy mają być wyświetlane 
• Jakie atrybuty mają być wyświetlane 
 
Przykłady: 
ps   - wyświetlane są procesy o tym samym EUID co proces    

konsoli. 
ps -ef  - wyświetlanie wszystkich procesów w długim formacie. 
ps -eF  - wyświetlanie wszystkich procesów w b. długim formacie. 
ps -eLf  - wyświetlanie wszystkich procesów + dane o wątkach 
ps -ef | grep nazwa - sprawdzanie czy wśród  procesów istnieje 

proces nazwa 
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$ps -ef 
UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD 
root         1     0  0 11:12 ?        00:00:01 /sbin/init 
root         2     0  0 11:12 ?        00:00:00 [kthreadd] 
root         3     2  0 11:12 ?        00:00:00 [ksoftirqd/0] 
root         4     2  0 11:12 ?        00:00:00 [kworker/0:0] 
root         5     2  0 11:12 ?        00:00:00 [kworker/0:0H] 
... 
Przykład  1-1 Uzyskanie listy wszystkich procesów w systemie 

W wielu dystrybucjach Linuxa można występuje możliwość inspekcji 
procesów za pomocą narzędzi graficznych. Może być to występujący w 
Ubuntu „Monitor systemu” 
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Narzędzia trybu graficznego 
 

 
Przykład  1-2 Uzyskanie listy procesów za pomocą Monitora systemu 
Klikając prawym klawiszem myszy na wybrany proces można: 
• Zatrzymać proces 
• Wznowić proces 
• Zakończyć proces 
• Zmienić priorytet 
• Uzyskać informacje o segmentach pamięci zajętych przez proces 
• Uzyskać rozszerzone informacje o atrybutach procesu 
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Przykład  1-3 Uzyskanie listy procesów za pomocą Monitora systemu, 
wybór akcji za pomocą prawego klawisza myszy 
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Przykład  1-4 Atrybuty procesu uzyskane za pomocą monitora systemu 
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1.2.  Wirtualny system plików /proc 
Wirtualny system plików proc zawiera podkatalogi odpowiadające PID 
uruchomionych procesów. Katalog można obejrzeć za pomocą 
polecenia: 
 ps /proc 

 
Przykład  1-5 Zawartość katalogu /proc 
Widoczne w katalogu proc liczbowe katalogi postaci /proc/[pid] 
odpowiadają PID wykonywanych aktualnie procesów. Pozostałe katalogi 
zawierają informacje o stanie systemu. 
 
Przykładowo: 
cpuinfo   – informacje o procesorach komputera 
devices  - informacje o urządzeniach znakowych i blokowych 
filesystems  - informacje o systemach plików 
interrupts - informacje o przerwaniach 
iomem - informacje o segmentach pamięci zajm. przez    

  urządzenia we/wy 
partitions - informacje o partycjach dyskowych 
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W powyższym przykładzie w katalogu /proc widoczny jest katalog 2256. 
Odpowiada on procesowi o PID=2256. Można wyświetlić jego zawartość 
za pomocą polecenia: 
 
$ls –l /proc/2256 
dr-xr-xr-x 2 juka juka 0 lut  9 12:11 attr 
-r-------- 1 juka juka 0 lut  9 12:31 environ 
dr-x------ 2 juka juka 0 lut  9 11:32 fd 
dr-x------ 2 juka juka 0 lut  9 12:31 fdinfo 
-r-------- 1 juka juka 0 lut  9 12:31 io 
-r--r--r-- 1 juka juka 0 lut  9 12:31 limits 
-rw-r--r-- 1 juka juka 0 lut  9 12:31 loginuid 
dr-x------ 2 juka juka 0 lut  9 12:31 map_files 
-r--r--r-- 1 juka juka 0 lut  9 11:44 maps 
-rw------- 1 juka juka 0 lut  9 12:31 mem 
-r--r--r-- 1 juka juka 0 lut  9 12:31 mountinfo 
-r--r--r-- 1 juka juka 0 lut  9 12:31 mounts 
-r-------- 1 juka juka 0 lut  9 12:31 mountstats 
dr-xr-xr-x 5 juka juka 0 lut  9 12:31 net 
dr-x--x--x 2 juka juka 0 lut  9 12:31 ns 
-r--r--r-- 1 juka juka 0 lut  9 12:31 pagemap 
-r--r--r-- 1 juka juka 0 lut  9 12:31 personality 
-rw-r--r-- 1 juka juka 0 lut  9 12:31 projid_map 
-rw-r--r-- 1 juka juka 0 lut  9 12:31 sched 
-r--r--r-- 1 juka juka 0 lut  9 12:31 schedstat 
-r--r--r-- 1 juka juka 0 lut  9 12:31 sessionid 
-rw-r--r-- 1 juka juka 0 lut  9 12:31 setgroups 
-r--r--r-- 1 juka juka 0 lut  9 12:31 stack 
-r--r--r-- 1 juka juka 0 lut  9 11:35 stat 
-r--r--r-- 1 juka juka 0 lut  9 12:11 statm 
-r--r--r-- 1 juka juka 0 lut  9 11:35 status 
-r--r--r-- 1 juka juka 0 lut  9 12:31 syscall 
dr-xr-xr-x 3 juka juka 0 lut  9 12:31 task 
-r--r--r-- 1 juka juka 0 lut  9 12:31 timers 
... 
Przykład  1-6 Zawartość katalogu /proc/2256 zawierającego dane o 
procesie PID=2256 
Katalog zawiera zarówno pliki jak i inne katalogi. Pliki (zauważmy że 
mają długość 0) zawierają różnorodne informacje o procesie. Dostęp do 
tych informacji uzyskać można za pomocą standardowych narzędzi 
systemu służących do wyświetlania zawartości plików np. polecenia 
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cat, less, itp. Przykład wyświetlenia zawartości pliku 
proc/2256/status   
 
cat /proc/2256/status 
Name: bash 
State: S (sleeping) 
Tgid: 2256 
Ngid: 0 
Pid: 2256 
PPid: 2246 
TracerPid: 0 
Uid: 1000 1000 1000 1000 
Gid: 1000 1000 1000 1000 
FDSize: 256 
 
Wyjaśnienie znaczenia plików i podkatalogów folderu /proc uzyskujemy z 
rozdziału 5 podręcznika man  
$man 5 proc 
/proc/[pid]/cmdline Nazwę polecenia za pomocą którego 

utworzono proces 
/proc/[pid]/io Statystyki operacji wejścia wyjścia 
/proc/[pid]/status Status procesu, wykorzystanie pamięci 
/proc/[pid]/limits Limity zasobów 
/proc/[pid]/sched Informacje dotyczące szeregowania procesu 
Tab. 1-1 Znaczenie niektórych plików wirtualnego katalogu 
/proc/[pid]/ 
 
$cat /proc/2256/io 
rchar: 4438601        
wchar: 1817409        
syscr: 7625 
syscw: 4569 
read_bytes: 950272 
write_bytes: 12288 
cancelled_write_bytes: 0 
Przykład  1-7 Testowanie liczby bajtów czytanych i pisanych przez 
proces 
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/proc/[pid]/fdinfo/ Informacje o plikach które proces otworzył 
/proc/[pid]/fd/ Deskryptory plików które proces otworzył 
/proc/[pid]/net/ Informacje dotyczące sieci 
Tab. 1-2 Znaczenie niektórych katalogów wirtualnego katalogu 
/proc/[pid]/ 
 
cat /proc/2256/fdinfo/1 
pos: 0 
flags: 0100002 
Przykład  1-8 Uzyskanie informacji o pliku  z katalogu 
/proc/2256/fdinfo/1 
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1.3.  Procesy wielowątkowe 
Polecenie ps nie pokazuje wątków procesu gnome-terminal 
 
ps –ef  
UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD 
... 
juka      2246  1619  0 11:32 ?        00:00:14 gnome-terminal 
juka      2256  2246  0 11:32 pts/0    00:00:00 bash 
juka      2388  2246  0 11:45 pts/6    00:00:00 bash 

Przykład  1-9 Fragment wyników polecenia ps – wątki procesu PID=2246 
nie są widoczne 
Aby zaobserwować wątki procesów należy w poleceniu ps użyć opcji L 
co pokazuje poniższy przykład. 
 
ps –eLf  
UID        PID  PPID  LWP   C STIME TTY          TIME CMD 
... 
juka      2246  1619  2246  0    4 11:32 ?        00:00:13 gnome-terminal 
juka      2246  1619  2249  0    4 11:32 ?        00:00:00 gnome-terminal 
juka      2246  1619  2250  0    4 11:32 ?        00:00:01 gnome-terminal 
juka      2246  1619  2253  0    4 11:32 ?        00:00:00 gnome-terminal 

Przykład  1-10 Fragment wyników polecenia ps –eLf – wątki procesu 
PID=2246 są widoczne 
Widać że w listingu pojawiła się kolumna LWP zawierająca identyfikatory 
wątków. Są to 2246, 2249, 2250, 2253. Wątki te widoczne są także w 
katalogu /proc/2246/task co pokazuje poniższy przykład. 
 
$ls –l /proc/2246/task 
dr-xr-xr-x 6 juka juka 0 lut  9 14:04 2246 
dr-xr-xr-x 6 juka juka 0 lut  9 14:04 2249 
dr-xr-xr-x 6 juka juka 0 lut  9 14:04 2250 
dr-xr-xr-x 6 juka juka 0 lut  9 14:04 2253 
 
 

2.  Uzyskiwanie danych o otwartych plikach 
Pliki są jednym z podstawowych abstrakcji wykorzystywanych w 
systemie Linux. Uzyskanie informacji o otwartych plikach następuje 
przez polecenie lsof (list of open files).  Opis polecenia 
uzyskać można z podręcznika man za pomoca polecenia: 
$man 1 lsof 
Polecenie to generuje dużą ilość danych w których trudno się rozeznać. 
Ilość danych można ograniczyć przez: 
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• Użycie odpowiednich parametrów polecenia podających informacje 
tylko dla określonego procesu, pliku, katalogu, użytkownika itp. 

• Filtrowanie wyjścia według określonego wzorca: lsof | grep 
wzorzec 

 
lsof –p PID Listowanie plików otwartych przez proces o danym PID 
lsof –u 
user 

Listowanie plików otwartych przez procesy  użytkownika 
user 

lsof plik Listowanie użytkowników pliku 
 
Przykład uzyskanie listy otwartych plików dla procesu o PID=2256 
podano poniżej. 
 
$lsof –p 2256 
COMMAND  PID USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF    NODE NAME 
bash    2256 juka  cwd    DIR    8,3     4096 3407874 /home/juka 
bash    2256 juka  rtd    DIR    8,3     4096       2 / 
bash    2256 juka  txt    REG    8,3  1021112  786434 /bin/bash 
bash    2256 juka  mem    REG    8,3    47712 1839150 /lib/x86_64-so 
bash    2256 juka  mem    REG    8,3    47760 1841654 /lib/x86_64-.. 
bash    2256 juka    0u   CHR  136,0      0t0       3 /dev/pts/0 
bash    2256 juka    1u   CHR  136,0      0t0       3 /dev/pts/0 
bash    2256 juka    2u   CHR  136,0      0t0       3 /dev/pts/0 
bash    2256 juka  255u   CHR  136,0      0t0       3 /dev/pts/0 

Przykład  2-1 Uzyskanie listy otwartych plików dla określonego procesu 
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COMMAND Nazwa procesu który otworzył plik 
PID PID procesu który otworzył plik 
USER Nazwa użytkownika który proces utworzył 
FD Uchwyt lub przeznaczenie pliku: 

cwd – katalog bieżący (current working directory) 
mem – plik odwzorowany w pamięci (memory) 
txt    - kod lub dane procesu (text) 
pd – katalog macierzysty (parent) 
rtd – katalog główny (root) 
… 

TYPE Typ pliku: 
DIR – directory 
REG – plik regularny 
CHR – Urządzenie blokowe 
FIFO – kolejka FIFO 
sock – gniazdko 
LINK – link 
.... 

DEVICE Główny i dodatkowy numer urządzenia na którym 
przechowywany jest plik 

SIZE Wielkość pliku 
NODE Numer I-węzła 
NAME Nazwa pliku 
Tab. 2-1 Znaczenie pól polecenia lsof 
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3.  Śledzenie działania programów i poleceń systemowych 
Polecenia ps, top, lsof nie informują na o tym co dzieje się z programem. 
Pewne informacje o działaniu programów uzyskać można za pomocą: 
• Debuggera 
• Polecenia strace – śledzenie wywołań systemowych (ang. system 

call trace) 
• Polecenia ltrace – śledzenie odwołań do bibliotek (ang. library trace) 
 
3.1.  Polecenia strace – śledzenie wywołań systemowych 
Polecenie systemowe jest fragmentem kodu w którym proces aplikacyjny 
zwraca się do jądra systemu ze zleceniem wykonania określonej akcji. 
Polecenie strace umożliwia ich śledzenie. Aby zbadać jakie wywołania 
systemowe wykonuje dany program, polecenie  strace wywołać można 
w następujący sposób: 
$strace program [argumenty] 
W poniższym przykładzie pokazano wywołania systemowe polecenia: 
cat ps1.txt 
Polecenie to testuje zawartość pliku ps1.txt jak pokazano poniżej. 
$ cat ps1.txt 
  PID TTY          TIME CMD 
 2388 pts/6    00:00:00 bash 
 2402 pts/6    00:00:00 ps 
Aby zbadać jakie wywołania systemowe w kolejności są wykonywane 
piszemy polecenie: 
$ strace cat ps1.txt 
 
Wyniki pokazuje poniższy przykład. 
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Przykład  3-1 Działanie polecenia strace cat plik 
 
3.2.  Polecenia ltrace – śledzenie wywołań bibliotek 
Polecenie ltrace pokazuje wywołania bibliotek współużywalnych (ang. 
shared library). Nie pozwala natomiast na śledzenie dostępu do bibliotek 
statycznych (dołączanych do kodu programu). Postać polecenia 
 
ltrace –opcje polecenie [argumenty] 
 
Przykład polecenia ltrace: 
$ltrace ls szeregow1.c  
dany jest poniżej. 
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Przykład  3-2Przykład polecenia ltrace ls szeregow1.c  
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4.  Pomiar obciążenia systemu 
4.1.  Polecenie top 
Pozwala uzyskać informacje o procesach sortując je według czasu 
zużycia procesora. Lista odświeżana jest co 5 sekund. Poniżej podano 
przykład wywołania polecenia top. 
$top 
 PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND             
1831 juka      20   0 83340  20m  16m S   37  0.5   1:07.64 gnome-system- 
 951 root      20   0 76812  21m  10m S   10  0.5   0:41.70 Xorg                
   1 root      20   0  2892 1684 1224 S    0  0.0   0:00.58 init                

Przykład 4-1 Użycie polecenia top 
 
Symbol Opis 
PID Identyfikator procesu 
USER Nazwa efektywnego użytkownika 
PR Priorytet procesu 
NI Wartość parametru nice 
VIRT Całkowita wielkość pamięci wirtualnej użytej przez proces 
RES Wielkość pamięci rezydentnej (nie podlegającej wymianie) 

w kb 
SHR Wielkość obszaru pamięci dzielonej użytej przez proces 
S Stan procesu: R – running, D – uninteruptible running, S – 

sleeping, T – traced or stoped, Z - zombie 
%CPU Użycie czasu procesora w % 
%MEM Użycie pamięci fizycznej w % 
TIME+ Skumulowany czas procesora zużyty od startu procesu 
COMMAND Nazwa procesu 
Tab. 4-1 Znaczenie parametrów polecenia top 
 
4.2.  Czas wykonania polecenia 
Czas wykonania polecenia można uzyskać za pomocą polecenia: 
time polecenie. 
Przykładowo aby otrzymać dane o czasie wykonania polecenia ps 
piszemy: 
$time ps 
real 0m0.011s 
user 0m0.001s 
sys  0m0.011s 
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• real – Czas trwania od rozpoczęcia do zakończenia procesu 
wliczając czas zużyty na wykonanie innych działań 

• sys – czas systemowy zużyty na wykonanie procesu w trybie jądra 
• user - czas zużyty na wykonanie procesu w trybie użytkownika 
 
4.3.  Obciążenie procesora 

4.3.1.  Narzędzie uptime 
Średnie obciążenie procesora i inne dane o pracy systemu uzyskać 
można za pomoca polecenia uptime. Podawany jest: 

• aktualny czas 
• jak długo pracuje komputer 
• ilu użytkowników jest zalogowanych 
• obciążenie LA w ciągu ostatniej minuty 
• obciążenie LA w ciągu ostatnich pięciu minut 
• obciążenie LA w ciągu ostatnich piętnastu minut 
Obciążenie LA Load Average można rozumieć jako średnią ilość 
procesów, które oczekują na wykonanie w jednostce czasu. W sytuacji, 
gdy mamy jeden procesor z jednym rdzeniem, to graniczną wartością, 
aby procesy działały bez oczekiwania jest 1.00. Jeśli wartość ta się 
zwiększa, to procesor zostaje przeciążony (ang. overloaded). W 
przypadku, gdy procesor posiada cztery rdzenie, to wartość ta wynosi 
4.00. 
 
$uptime 
19:22:07 up  8:09,  4 users,  load average: 0,00, 
0,01, 0,05 
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4.3.2.  Monitor systemu 
Do badania obciążenia systemu można użyć także pracującego w trybie 
graficznym monitora systemu. 

Ekran  4-1 Wykorzystanie monitora systemu do badania obciążenia 
procesorów 
 
4.4.  Kontrola priorytetów procesów 
Priorytet procesu jest informacją dla systemu operacyjnego ja ma 
przydzielać procesowi czas procesora. Priorytety procesów można 
obejrzeć za pomocą polecenia: 
$ ps –l 
$ps -l 
F S UID PID  PPID      C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY    TIME     CMD 
0 S  1000  3485  2169  0  80   0 -  7085 wait   pts/3  00:00:00 bash 
0 R  1000  4537  3485  0  80   0 -  3857 -      pts/3  00:00:00 ps 

Przykład  4-1 Wyświetlenie listy procesów z priorytetami 
Wygodniej zrobić to za pomocą polecenia top co pokazano poniżej. 
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$top 
 PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND             
1831 juka      20   0 83340  20m  16m S   37  0.5   1:07.64 gnome-system- 
 951 root      20   0 76812  21m  10m S   10  0.5   0:41.70 Xorg                
   1 root      20   0  2892 1684 1224 S    0  0.0   0:00.58 init                

Przykład 4-2 Użycie polecenia top do wyświetlenia priorytetów procesów 
W systemie Linux szeregowanie zależy tak od priorytetu (0-najwyższy, 
139 najniższy) jak i od parametru niceval. 
 
Funkcja nice zmienia priorytet procesu poprzez zmianę parametru 
niceval. Dodatnia wartość parametru oznacza  zmniejszenie priorytetu 
procesu, natomiast ujemna – zwiększenie. Tylko użytkownik root może 
ustawiać wartości ujemne.    
 
nice [-n niceval] [-niceval][polecenie [argumenty]] 
 
niceval Modyfikacja priorytetu z zakresu od -20 do 20. (-20 

najwyższy, 20 najniższy). Tylko użytkownik root 
może ustawiać wartości ujemne.    

polecenie Polecenie które ma być wykonane na tym priorytecie 
 
Przykład: 
nice –n 10 tar –cvf kopia.tar /home 
Gdy proces już się wykonuje jego priorytet można zmienić za pomocą 
polecenia renice. 
Ustawienie priorytetu polecenie renice: 
renice niceval [[-p] pid ...] [[-g] pgrp ...] [[-u] user ...] 
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5.  Monitorowanie pamięci 
Linux implementuje mechanizm pamięci wirtualnej. Pamięć podzielona 
jest na strony które mogą być umieszczone w pamięci operacyjnej lub 
dyskowej. Zarządza tym jednostka MMU (ang. Memory Management 
Unit). Gdy uruchamiany jest proces nie przydziela mu się od razu całej 
pamięci. Uruchamianie nowego procesu odbywa się według schematu: 
1.  Jądro ładuje początek segmentu kodu procesu. 
2.  Przydziela pewną liczbę stron pamięci roboczej 
3.  Gdy następuje odwołanie do instrukcji lub danych której nie ma w 

pamięci MMU generuje błąd strony. Kontrolę przejmuje jądro i 
sprowadza stronę do pamięci operacyjnej. 

4.  Gdy w systemie brakuje pamięci, nieużywane przez proces strony są 
zwalniane. 

Gdy w systemie brakuje pamięci może dojść do jego spowolnienia lub 
nawet blokady. Stąd ważne jest monitorowanie zajętości pamięci.  
Bilans pamięci można sprawdzić za pomocą polecenia free 
 
$free -m 
             total       used       free     shared    buffers     cached 
Mem:          3943       3683        260         49        174       2695 
-/+ buffers/cache:        813       3130 
Swap:         7629          0       7629 

Przykład  5-1 Działanie polecenia free 
Opcje: 
-m wyświetl dane w MB 
Dane na temat zajętości pamięci można uzyskać także z pliku 
/proc/meminfo 
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cat /proc/meminfo 
MemTotal:        4038400 kB 
MemFree:          266812 kB 
Buffers:          178652 kB 
Cached:          2760460 kB 
. . .  
SwapTotal:       7813116 kB 
SwapFree:        7812912 kB 
Shmem:             51432 kB 
. . . 
Przykład  5-2 Wyświetlanie danych o pamięci z pliku /proc/meminfo 
Innym narzędziem przydatnym do analizy działania systemu jest 
polecenie vmstat.  
$vmstat interwal 
Gdy podamy parametr interwal program będzie działał w sposób 
ciągły i aktualizował wyniki z danym interwałem. Informacje na temat 
polecenia znaleźć można w manualu: 
$vmstat 
 
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu----- 
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st 
 0  0    204 266648 178800 2759992    0    0   222   104  120  269  4  1 94  1  0 
 0  0    204 266416 178800 2760788    0    0     0     0  254  717  1  0 99  0  0 
 1  0    204 266400 178800 2760984    0    0     0     0   81  262  2  0 98  0  0 

 Przykład  5-3 Monitorowanie pamięci za pomocą polecenia vmstat 
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r Liczba procesów w stanie runnable (wykonywanych lub 
gotowych) 

b Liczba procesów w stanie uninterruptible sleep 
swpd Rozmiar użytej pamięci wirtualnej 
free Rozmiar nieużywanej pamięci 
buff Rozmiar pamięci użytej na bufory dyskowe 
cache Rozmiar pamięci użytej  jako schowek 
si Rozmiar pamięci wirtualnej odczytanej z dysku 
so Rozmiar pamięci wirtualnej zapisanej na dysku 
bi Liczba bloków odczytanych z dysku 
bo Liczba bloków zapisanych na dysk 
in Liczba przerwań na sekundę 
cs Liczba przełączeń kontekstu na sekundę 
us Czas spędzony w trybie (ang. user) 
sy Czas spędzony w trybie (ang.system) 
id Czas bezczynności (ang. idle) 
wa Czas spędzony w oczekiwaniu na weście/wyjście 
st Czas „ukradziony” (ang. Stolen) przez maszynę wirtualną 
Tab. 5-1 Znaczenie wyników polecenia vmstat 
Wielkości ostrzegawcze: 
• RAM  – zajętość 90% 
• SWAP - zajetość 80% 
Gdy progi ostrzegawcze są przekroczone należy: 
• Zmniejszyć liczbę procesów uruchamianych automatycznie 
• Zwiększyć obszar swap 
• Zainstalować dodatkowe moduły pamięci RAM 
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6.  Monitorowanie urządzeń wejścia wyjścia 
Sprawne działanie komputera zależy od zdolności do wykonania: 

• Możliwości wykonania operacji obliczeniowych – procesor 
• Dostępności pamięci operacyjnej 
• Przepustowości systemu wejścia/wyjścia 
Monitorowanie systemy wejścia/wyjścia może być wykonane za pomocą 
narzędzi iostat i iotop. 

6.1.  Polecenie iostat 
Narzędzie iostat pokazuje bieżącą aktywność wejścia/wyjścia 
komputera, przesyłanie danych na poszczególne urządzenia. Może być 
wykorzystane do polepszenia wydajności komputera. 
$sudo iostat 
Linux 3.13.0-74-generic (Ubol)  11.02.2016  _x86_64_ (4 CPU) 
avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle 
           1,71    1,12    0,39    0,90    0,00   95,88 
 
Device:            tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_read    kB_wrtn 
sda               3,79        78,50        35,98    6564392    3009076 
sdb               0,01         0,06         0,78       4752      65536 

Przykład  6-1 Działanie narzędzia iostat 
user Procent czasu procesora spędzony w trybie user 
nice Procent czasu procesora spędzony w trybie user z priorytetem 

nice 
system Procent czasu procesora spędzony w trybie system 
iowait Procent czasu procesora spędzony w oczekiwaniu na 

zakończenie operacji we/wy 
steal Procent  „ukradziony” (ang. Stolen) przez maszynę wirtualną 
idle Procent czasu procesora spędzony na bezczynności 
tps Liczba transferów na sekundę dla danego urządzenia 
kB_read/s    Liczba bloków na sekundę czytanych przez urządzenie 
kB_wrtn/s Liczba bloków na sekundę pisanych przez urządzenie 
kB_read    Całkowita liczba bloków na odczytanych przez urządzenie 
kB_wrtn Całkowita liczba bloków na zapisanych przez urządzenie 
Tab. 6-1 Znaczenie wyników polecenia iostat 
Polecenie iostat podaje dane dotyczące operacji wejścia/wyjścia dla 
poszczególnych urządzeń lecz nie różnicuje wyników ze względu na 
procesy. 
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6.2.  Polecenie iotop 
Polecenie iotop podaje dane dotyczące operacji wejścia/wyjścia dla 
poszczególnych procesów. Należy je uruchomić w trybie root: 
$sudo iotop 

 
Ekran  6-1 Wyniki działania narzędzia iotop 
 
TID Identyfikator procesu 
PRIO Klasa/priorytet procesu dotyczący operacji wejścia 

wyjścia 
Klasy: 
be – (ang. best efford) szeregowanie sprawiedliwe 
rt – (ang real time) czasu rzeczywistego, jądro preferuje 
takie operacje 
idle – (ang. bezczynność), operacja szeregowana gdy nie 
ma innych zadań 
Priorytet: im liczba mniejsza tym priorytet wyższy 

USER Użytkownik 
DISK READ Strumień danych czytanych z dysku  
DISK WRITE Strumień danych pisanych na dysk 
SWAPIN Procent czasu oczekiwania na przesłania z przestrzenią 

wymiany  
IO Procent czasu oczekiwania na przesłania w trakcie 

operacji we/wy 
COMMAND Nazwa procesu 
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Tab. 6-2 Znaczenie wyników polecenia iotop 
 
 
6.3.  Narzędzie pidstat 
Narzędzie pidstat umożliwia śledzenie w czasie aktywności 
określonego procesu. Narzędzie uruchamia się jak poniżej: 
pidstat –p pid_procesu interwał 
pidstat –C ”nazwaid_procesu” interwał 
 
Interwał określa częstotliwość próbkowania. Program może być 
uruchomiony z różnymi opcjami pokazującymi wykorzystanie pamięci, 
stosu, itp. Przykład dany jest poniżej. 
 
$pidstat –C ”szeregow1” 2 
Linux 3.13.0-74-generic (Ubol)  11.02.2016  _x86_64_ (4 CPU) 
 
14:05:30     UID       PID    %usr %system  %guest    %CPU   CPU  Command 
14:05:32    1000     12284   99,50    0,00    0,00   99,50     3  szeregow1 
 
14:05:32     UID       PID    %usr %system  %guest    %CPU   CPU  Command 
14:05:34    1000     12284  100,00    0,00    0,00  100,00     3  szeregow1 

Przykład  6-2 Monitorowanie w czasie procesu szeregow1 za pomoca 
narzędzia pidstat 
 
Parametr guest określa wykorzystanie maszyny wirtualnej 
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7.  Zadania 
7.1.  Obciążenie procesora 
Napisz program który obciąża wszystkie dostępne procesory. Parametr 
nice dla procesu potomnego ma być przekazany jako parametr. 
Przykładowo polecenie 
$./obciaz 2 4 6 8 
ma powodować uruchomienie czterech procesów potomnych i przekazać 
im parametr nice kolejno 2,3,6,8. Każdy program ma wykonywać 
obciążające procesor czynności i zwracać czas wykonania. Zaobserwuj 
obciążenie systemu przy pomocy narzędzi: 
• monitor systemu,  
• top, 
• time, 
• uptime, 
• pidstat. 
 
7.2.  Obciążenie pamięci operacyjnej 
Napisz program który obciąża pamięć operacyjną. Program ma pobierać 
kolejne obszary pamięci operacyjnej i wyświetlać te wielkości. 
Zaobserwuj działanie programu za pomocą narzędzi: 
• vmstat, 
• free, 
• pidstat 
 
7.3.  Obciążenie systemu wejścia / wyjścia 
Napisz program który obciąża system wejścia/wyjścia. Program ma 
najpierw czytać okreslony plik a potem kopiować dany plik do nowego 
pliku.  Zaobserwuj działanie programu za pomocą narzędzi: 
• iostat, 
• iotop, 
• pidstat. 
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