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Pràctica 3a: Monitorització del rendiment del sistema
Pràctica - Part 1
2- Utilitzant l'ordre lscpu, mostra amb una instrucció totes les caracteristiques del teu processador. Troba
quin és el número de CPUs que té el teu microprocessador.

Número de CPUs = 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3- Crea un script amb el següent codi:
#!/bin/bash
while (( 1 ))
do
echo 1 > /dev/null
done
exit 0
Salva el programa amb el nom test.sh. Fes-ho executable. Executa-ho així: ./test.sh &. Deixa el programa
executant-se durant uns minuts.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4- Executa l'ordre top. Comprova el valor dels paràmetres de la CPU us, sy, ni, id, wa, hi i si. Indica el %
de CPU utilitzat per processos executats per l'usuari, el % de temps que la CPU ha estat sense fer res .

Temps Processos d'usuari = 64,5%

Temps processos de sistema = 35,5%

Temps Idle(inactiu) = 0%
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5- Executa l'ordre top. Busca a la documentació el significat de load average. Indica els temps que la CPU
ha estat ocupada en mitjana el darrer minut, el temps que ha estat sense fer res en mitjana els darrers 5
minuts i el temps que ha estat sense fer res en mitjana durant els darrers 15 minuts.

La carrega de la CPU (només hi ha 1) ha estat de 1,04 el darrer minut, 1,01 els darrers 5 minuts i 0,73 els
darrers 15 minuts. Això vol dir que:
• El darrer minut la CPU ha estat sobrecarregada en mitjana el 4% del temps (1,04-1 = 0,04 => 4%), o
en altres paraules, que en mitjana 0,04 processos van estar esperant per ser atesos per la CPU
(evidentment el 0,04 s'ha de mirar des d'un punt de vista estadístic).
• Els darrers 5 minuts la CPU ha estat sobrecarregada en mitjana el 1% del temps (1,01-1 = 0,01 =>
1%), o en altres paraules, que en mitjana, 0,01 processos van estar esperant per ser atesos per la
CPU.
• Els darrers 15 minuts la CPU ha estat treballant en mitjana el 73% del temps i ha estat sense fer res
en mitjana el 27% del temps, i que per tant tots els processos han pogut ser atesos per la CPU dins
dels darrers 15 minuts.
• Quan els valor de carrrega de CPU són més alts a 1 minut que a 5, i més alts a 5 minuts que a 15
minuts, vol dir que la carrega de la CPU està pujant.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6- Si s'executa l'ordre top sobre un sistema amb només 1 CPU i el resultat és aquest:
load average: 1,15, 0,47, 2,35
a) Indica la quantitat de processos que en mitjana han hagut d'esperar per ser executats els darrers 15
minuts.
N = 2,35 - 1 = 1,35
b) Indica el mateix valor si en comptes d'una CPU el teu sistema en tingués dues
N = (2,35 /2) -1 = 0,175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7- Monitoritza amb l'ordre top només els processos dels quals es propietari root.
top -u root
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8- Inicia el programa geany. Comprova el seu PID. Monitoriza amb l'ordre top i l'opció -p el programa geany
a partir del seu PID.

PID=2049

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9- Indica quina informació dóna l'ordre uptime. Troba la carrega mitjana que ha soportat la CPU els últims 5
minuts.
Si executem man uptime per comprovar el manual de l'ordre uptime podem llegir:

Si ara executem l'ordre, obtenim un resultat d'aquest estil:

En aquest cas, són les 8h 55m de la tarda/nit, només hi ha un usuari connectat al sistema, i la carrega
mitjana de la CPU ha estat de 0,37 el darrer minut, 0,84 els darrers 5 minuts i 0,94 els darrers 15 minuts.

10- D'acord amb els valors donats per la CPU, la seva carrega està pujant o baixant. Raona la resposta.
Quan els valor de carrrega de CPU són més baixos a 1 minut que a 5, i més baixos a 5 minuts que a 15
minuts, vol dir que la carrega de la CPU està baixant.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11- Amb l'ordre free, troba la quantitat de memòria (en MB) total, lliure i utilitzada del sistema. Indica quina
és la veritable quantitat de memòria que està disponible per noves aplicacions. Mira el manual de l'ordre.
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En realitat la memòria que tenim disponible per executar noves aplicacions no és la columna free sinó la
columna available. De manera que en el cas de la captura de pantalla hi ha 448MB de memòria disponible
per executar noves aplicacions, és a dir, per posar en marxa nous processos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12- Troba la quantitat de memòria SWAP i la seva utilització.

En aquest cas hem de mirar la columna SWAP. Comprovem que tenim un total de 1021MB de SWAP i està
lliure tota la SWAP, per tant, la seva utilització és de 0MB. Això vol dir que tenim tota la SWAP disponible
pels nous processos que posem en marxa. D'una manera molt resumida, recordem que en Linux (i altres
sistemes operatius) la memòria total que es pot utilitzar per executar processos és la Memòria Virtual que és
la suma de la RAM i l'espai de SWAP que en Linux és un espai disc amb un format especial anomenat Linux
SWAP. La SWAP només s'utilitza si tota la RAM està ocupada. Si hi ha memòria RAM disponible, no
s'utilitza la SWAP.
Per més informació: https://opensource.com/article/18/9/swap-space-linux-systems
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13- Instal·la el paquet sysstat. Amb l'ordre iostat mostra les estadístiques d'utilització del disc dur (no de la
CPU) des que es va iniciar el sistema. Indica el número de KB llegit i escrit en el disc dur.

La quantitat de KB llegits del disc dur és: 529411KB
La quantitat de KB escrits al disc dur és: 15100KB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14- Amb l'ordre hdparm mostra la identificació del disc dur, comprova la seva velocitat de funcionament.
Troba el dispositiu:

i llavors executa la següent ordre per mostrar informació d'identificació del dispositiu:

i després aquesta ordre per comprovar la seva velocitat:
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pràctica - Part 2
1- S'ha executat l'ordre sar -u 1 5 dins del nostre sistema i el resultat ha estat el següent:

Què creus que està passant?
L'usuari està executant programes que fan que la CPU arribi al 100% d'utilització i s'està fent un ús molt
intensiu de la CPU. Hauríem de mirar quin és (o quins són) aquest (o aquests) programa (programes).
2- A continuació, s'executa top i el resultat és aquest:

Què creus que està passant i com solucionaries el problema?
Que él programa test.sh està comsumint gairebé tot els temps de CPU. Primer hem de comprovar si
test.sh és un programa que realment volem utilitzar. Si no el volem en marxa l'hem d'aturar amb l'ordre kill
o amb l'administrador de processos que està al monitor de sistema. Si és un programa que hem d'utilitzar
sovint potser ens hauríem de plantejar una millora de la CPU o millorar el programa per què no consumeixi
tanta CPU.
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3- S'ha executat l'ordre sar -r 1 5 dins del nostre sistema i el resultat ha estat el següent:

Què creus que està passant?
Si mirem la columna %memused estem utilitzant de manera intensiva la memòria RAM del sistema.
Hauréim de mirar si això és normal o no ho és i comprovar quins programes poden estar utilitzant de
manera intensiva la RAM.
4- A continuació, s'executa top -o %MEM i el resultat és aquest:

Què creus que està passant i com solucionaries el problema detectat entre la pregunta 3 i 4?
L'ordre top -o %MEM ensenya els programes per ordre d'utilització de la RAM. En el nostre cas el programa
stress està utilitzant el 47,4% del total de memòria RAM. Primer hem de comprovar si stress és un
programa que realment volem utilitzar. Si no el volem en marxa l'hem d'aturar amb l'ordre kill o amb
l'administrador de processos que està al monitor de sistema. Si és un programa que hem d'utilitzar sovint
potser ens hauríem de plantejar una millora de la RAM, o posar més RAM, o millorar el programa perquè no
consumeixi tanta RAM.
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5- S'ha executat l'ordre sar -u 1 3 dins del nostre sistema i el resultat ha estat el següent:

Què creus que està passant?
En aquest la CPU està molt ocupat realitzant operacions d'entrada i sortida (input/output) que en general
són operacions d'accés al disc dur. Per tant estem fent un ús intensiu del disc dur i això provoca un ús
intensiu de la CPU.
6- A continuació, s'executa sudo iotop el resultat és aquest:

Què mostra el programa iotop?. D'acord amb els reultats del programa, com solucionaries el
problema detectat entre la pregunta 5 i 6?
El programa iotop mostra els programes que fan ús del disc dur ordenats per ordre d'utilització. O sigui, els
que fan més ús al principi i els que en fan menys al final. En aquest ens trobem el programa stress que està
fent un ús molt intensiu del disc dur. En aquest, està fent moltes operacions d'escriptura en el disc perquè la
columna DISK WRITE té uns valors molt alts indicant que s'està escrivint moltes dades en el disc dur.
Novament, hem de comprovar si stress hauria d'estar en marxa o no. Si no ens cal hem d'aturar-lo. Si ens
cal hauríem d'assegurar-nos que el nostre disc dur té capacitat per treballar en aquestes condicions durant
molt de temps o no per decidir si cal canviar-lo. Si ara no podem canviar el disc dur, com a mínim hauríem
d'estar atents al seu funcionament.
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