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Agenda

● Proc filesystem
○ Monitorando memoria do sistema
○ Monitorando memoria de um processo

● Utilitários sysstat
○ iostat
○ pidstat



Utilizando o /proc 

● /proc
○ Pseudo-sistema de 

arquivos, existente no 
GNU/Linux e em varios 
outros SOs baseados no 
Unix

○ Estruturado como uma 
hierarquia de diretorios 
e arquivos



Utilizando o /proc 

● /proc
○ Interface para estruturas de dados internas do kernel (nucleo do 

sistema)
■ Acessar dados sobre processos e outros recursos do SO
■ Alterar parametros do kernel em tempo de execucao

○ Vários contadores de desempenho disponíveis
■ /proc/stat
■ /proc/meminfo
■ /proc/vmstat
■ /proc/diskstats
■ /proc/net/...
■ /proc/<pid>/...



Utilizando o /proc

Pode-se ver 
detalhes sobre cada 
opção do /proc na 
man page:

Digita-se no 
terminal:  man proc 



/proc/meminfo

● /proc/meminfo

Informações 
bastante úteis para 
avaliar questões de 
desempenho



/proc/meminfo

● Vamos monitorar a memória do sistema 
enquanto executamos um teste de stress.

Qtd de workers
Qtd de memoria 
alocada/desalocada

Tempo total de 
execucao



/proc/meminfo

● Nós podemos monitorar em 
tempo real

● Ou salvamos num arquivo 
(log) para visualizar depois



/proc/<pid>/status

● Em muitas situações, é 
essencial medir o uso de 
recursos para um 
processo em específico

Resident set size: memória física 
(RAM) usada pelo processo.

VmSize: toda a memória virtual 
usada pelo processo.

VmHWM: teto atingido pelo RSS

Como obter o 
PID:



Ferramentas auxiliares

● Algumas ferramentas facilitam o 
monitoramento:
○ Agrupam dados coletados do /proc
○ Convertem unidades
○ Gerenciam tempo/intervalo de monitoramento
○ Exemplos: sysstat, top, htop, netstat, etc
○ Algumas outras também geram relatórios, gráficos, 

alertas, etc.
○ Exemplos: Nagios, Ganglia, Cacti, ...



Utilizando o Sysstat

● O sysstat é um pacote de utilitários para coleta de dados 
de desempenho
○ iostat: Disco e I/O em geral
○ mpstat: Processador e memória
○ pidstat: Monitoramento por processo
○ sa2: Gera relatórios diários com os dados coletados



IOSTAT

● O iostat pode gerar dois tipos de relatorios
○ Utilização de CPU (para todo o sistema)
○ Utilização de dispositivo individual 



IOSTAT

● Com iostat -d /dev/sda, eu monitoro apenas o 
dispositivo /dev/sda



IOSTAT

● Vamos testar o monitoramento enquanto o stress gera 
carga pro disco



PIDSTAT

● Com o pidstat podemos monitorar as informações que 
encontram-se no /proc/<pid>/…, porém com muitas 
facilidades:
○ Estatísticas do processo e de seus filhos 

conjuntamente
○ Estatísticas das threads associadas ao processo



PIDSTAT



Referências

● Man-pages do Linux
● Site do iostat:

http://sebastien.godard.pagesperso-orange.fr


