
Fig. 1. Captura de tela do comando ‘top’ sendo executado no 
sistema operacional Minix. Fonte: autoria própria.
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Uso do Minix3

1. INTRODUÇÃO

O sistema operacional Minix utiliza uma 
arquitetura micronúcleo. Neste documento, serão 
explorados alguns componentes do sistema, que 
serão obtidos pelos comandos “top” e “ps”. O 
objetivo é compreender melhor o funcionamento 
desse sistema, observando-se como ele executa as 
tarefas.

2. MINIX 3

2.1 Obtendo o sistema

O Minix 3 pode ser obtido gratuitamente em seu 
site oficial: http://www.minix.org.-

Para a realização dos experimentos, o 
sistema em questão foi instalado em uma máquina 
virtual que utiliza o KVM (Kernel Virtual Machine) 
como Hypervisor.

2.2 Comando “top”

O comando “top” serve para monitorar, em tempo 
real, quais os processos que estão em execução e 
os recursos que estes consomem. Abaixo, está 
uma captura de tela obtida no sistema Minix:

Analisando-se a captura de tela em 
questão, é possível aferir que há 43 processos ao 
todo, sendo 1 em execução e 42 inativos. A 
ordenação da exibição dos processos está por 
porcentagem de uso de CPU. Dessa forma, os 
processos com a maior porcentagem no uso de 
CPU são exibidos primeiro.

Sendo assim, podemos observar que o 
processo que mais estava consumindo CPU no 
momento do registro é o “tty”, que é terminal 
onde usuário está rodando o próprio comando 
“top”. O processo “kernel” vem em segundo lugar, 
consumindo 0,6% de CPU.

O comando “top” também mostra outras 
estatísticas como:

● a quantidade total de memória RAM 
(523708K);

● a quantidade de memória RAM livre 
(480960K);

● a quantidade de memória RAM contígua livre 
(472380K);

● o quanto de dados que estão em cache na 
memória RAM (18288K);

● a porcentagem de CPU utilizada pelo usuário;
● a porcentagem de CPU utilizada pelo sistema;
● a porcentagem de CPU utilizada apenas pelo 

processo do Kernel;
● as cargas médias de 1 minuto, 5 minutos e 15 

minutos do servidor.

Outra informação exibida pelo comando 
“top” é qual usuário está executando cada 
comando indicado. É visto que alguns comandos 
são executados pelo usuário “service”, que é 
reservado pelo sistema  para a execução de 
serviços. Os comandos executados como usuário 
root são privilegiados. Outra informação notada 
é a execução do processo “e1000” que é o driver 
de rede do sistema, ou seja, é possível ver o 
módulo controlador do dispositivo de rede sendo 



executado junto com os outros processos, sendo 
essa uma característica de uma sistema 
micronúcleo, onde os módulos para os 
dispositivos são executados fora do espaço de 
kernel.

Outro driver que pode ser visto na tela do 
‘top’ é o pckbd que é o responsável pelo teclado. 
Note que, assim como o ‘e1000’, ele também é 
executado pelo usuário “service”. Mais um outro 
é o ‘mfs’, que é servidor de sistemas de arquivos 
do Minix.

Abaixo, estão elencados os componentes 
carregados na inicialização pela imagem de início 
do sistema:

● kernel: núcleo do sistema, que contém o 
relógio, o sistema em si e o IPC (InterProcess 
Comunication);

● pm: gerenciador de processos;
● vfs: sistema de arquivos virtual
● rs: servidor de reincarnação, que reinicia 

serviços e drivers;
● memory: driver do disco RAM;
● sched: escalonador de processos;
● tty: fornece o console e o driver do teclado;
● ds: servidor de armazenamento de dados;
● vm: gestor de memória virtual;
● mib: gerencia o serviço responsável pelas 
● pfs: gerencia o serviço que cuida dos pipes no 

sistema de arquivos;
● mfs: gestor do serviço de sistema de arquivos;
● init: é o pai de todos os processo que são 

executados a no espaço de usuário.

2.3 Comando “ps”

O comando em questão elenca os atuais 
processos em execução no sistema, sem ter o 
objetivo de monitoramento em tempo real. 
Através dele, é possível também ter informações 
sobre:

● a porcentagem de uso de CPU para cada 
processo;

● qual o identificador de cada processo (PID);
● qual o identificador do processo pai de cada 

processo (PPID);
● se está sendo executado em um terminal pelo 

usuário (TTY);
● o horário em que um processo foi iniciado;
● o identificador do usuário que iniciou o 

processo (UID);

● o tamanho do processo, em kilobytes (SZ)

Abaixo, está uma captura de tela obtida 
no sistema operacional Minix 3:

Fig. 2. Captura de tela do comando ‘ps’ sendo executado no 
sistema operacional Minix. Fonte: autoria própria.

Na Fig. 2, é possível aferir que o processo 
com o PID 1 é o “init”. Adicionalmente, verifica-se 
que o UID 12 iniciou vários serviços do sistema. O 
usuário que está sob esse UID é o ‘service’. 
Abaixo, é ilustrado todos os processos iniciados 
pelo usuário em questão. Para tal, foi utilizado o 
comando abaixo que filtrou para a saída 
desejada:

ps afx | awk ‘{ if ($2 == 12) { print } }’

Fig. 3. Captura de tela do comando ‘ps’, filtrando a saída do 
comando “ps -afx”, indicando apenas os processos sendo 
executados pelo usuário “service”, cujo UID é 12. Fonte: 
autoria própria.

Na Fig. 3, verifica-se que o usuário com 
UID 12 é o responsável por serviços e drivers do 
sistema. Dentre os drivers, pode-se elencar:

● pckbd: driver do teclado e entrada de dados 
pelo mesmo;



● e1000: driver do dispositivo de rede;
● at_wini: driver do dispositivo IDE, responsável 

pelo armazenamento onde o sistema está 
instalado;

● pty: driver do pseudo-terminal;
● floppy: driver  para dispositivos disquete.

Todos os itens citados acima funcionam 
espaço de usuário, conforme já havia sido aferido 
anteriormente através do comando “top”.

3 Conclusão

Através dessa pequena análise foi possível 
compreender e ver funcionando na prática um 
sistema de micronúcleo. Desenvolvido por 
Andrew Tanenbaum, o Minix 3 é um sistema 
ainda em fases muito iniciais se comparado ao 
Linux, por exemplo, mas que já conta com 
algumas vantagens. Uma delas é se um erro 
ocorrer em algum módulo do sistema, o monitor 
de processos recarrega o módulo. Em um vídeo 
publicado na plataforma YouTube, sob o título 
“MINIX 3 at the Embedded World Exhibition in 
Nuremberg”, Tanenbaum exemplifica o caso 
introduzindo um erro no driver de vídeo e o 
sistema automaticamente detecta e recarrega o 
módulo. Tal operação de recarregar o módulo 
ocorre por conta do micronúcleo.

O Minix 3 também conta com um 
gerenciador de pacotes, chamado de “pkgin”, 
onde através do qual é possível instalar algumas 
aplicações. Para testes, foi instalado o “bash”, 
“htop”. No caso, ao executar este último, ocorreu 
o erro ilustrado pela figura abaixo:

Fig. 4. Captura de tela do comando ‘htop’, o qual gerou erro. 
Fonte: autoria própria.
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