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  Performance Co-Pilot
MONITORING IN EEN MODERN JASJE
Aan tools voor performance monitoring is er geen gebrek in Linux: denk maar aan top, vmstat, iostat, 
enzovoorts. Moderne distributies bevatten een prima alternatief voor al die traditionele tools: PCP of 
Performance Co-Pilot. In deze workshop leggen we uit hoe je daarmee start. Filip Vervloesem

Wie al enige ervaring heeft 
met performance monitoring, 

heeft wellicht zijn eigen set van 
favoriete tools opgebouwd. Vaak is 
dat een bont allegaartje van tools 
met overlappende functionaliteit. 
Misschien gebruik je één bepaalde 
tool voor real time monitoring, een 
andere om gedetailleerde histo-
rische data te raadplegen en nog 
een derde om performance data te 
bekijken via grafieken. PCP is een 
mogelijk alternatief voor al die tools, 
want het laat je toe om zowel real 
time als historische performance 
data te bekijken én het beschikt 
over tekst gebaseerde en grafische 
outputmogelijkheden. De laatste 
tijd wint PCP meer en meer aan 
populariteit. Je vindt het reeds 
jaren terug in de repositories van 
de meeste Linux-distributies. Red 
Hat biedt PCP aan sinds versie 7 van 
hun Enterprise Linux distributie. 
Het is niet ondenkbaar dat PCP op 
termijn de oudere tools vervangt als 
standaardoplossing voor performan-
ce monitoring. PCP is overigens geen 
nieuw project: versie 1.0 verscheen 
midden jaren ‘90. Toen was PCP nog 
een closed-source programma voor 
een commerciële UNIX-versie.

MODULAIR
Performance Co-Pilot is eigenlijk 
een volledig framework voor 

performance monitoring en niet 
zomaar één tool. Centraal daarin 
staan drie componenten:
■  pmda: een performance metric 

domain agent is verantwoorde-
lijk voor het verzamelen van de 
performance data van een bepaald 
domein. Er bestaan verschillende 
agents: niet alleen voor system 
monitoring, maar ook voor 
applicaties zoals Apache, MySQL, 
Samba, enzovoorts. Je hoeft enkel 
de agents in te schakelen die jij 
nuttig vindt op jouw systeem.

■  pmcd: de performance metric 
collection daemon is het centrale 
aanspreekpunt om data van de 
verschillende agents te benade-
ren. Er draait slechts pmcd-service 
op het systeem.

■  client: een client is een tool die jou 
toelaat om de performance data 
van de agents op te vragen of te 
visualiseren. PCP verplicht je dus 
niet om één specifieke client te 
gebruiken: verschillende toepas-
singen vereisen mogelijk andere 

clients. Denk bijvoorbeeld aan een 
commandline tool en een webapp 
die performance graphs toont. 
Ook pmlogger, de component die 
historische data bewaart, is in 
feite een client.

De modulaire opbouw biedt heel 
wat voordelen in vergelijking met 
traditionele performance monito-
ring tools. Zo is PCP makkelijk uit 
te breiden om nieuwe applicaties 
te monitoren, je kunt uit verschil-
lende front ends kiezen om data te 
visualiseren en je kunt zelfs data van 
meerdere hosts verzamelen. In dit 
artikel beperken we ons tot de ab-
solute basis: system monitoring van 
één systeem, waarbij we real time én 
historische data via de commandline 
opvragen en nadien visualiseren via 
grafieken.

INSTALLATIE
Voor onze test gaan we aan de slag 
met Fedora 30. De installatie van 
PCP is erg eenvoudig:

$ sudo dnf install pcp

Dat commando installeert de 
absolute basis, uitsluitend bedoeld 
voor system monitoring. Hierboven 
spraken we reeds over verschillende 
agents voor application monitoring. 
Ben je ook daarin geïnteresseerd? 
Bekijk dan zeker even welke agents 
beschikbaar zijn in jouw distributie:

$ dnf search pcp-pmda

In Fedora 30 zijn er dat een 
zeventigtal. Wil je de uitgebreide 
documentatie over PCP raadplegen? 
Installeer dan bijkomend het pakket 
pcp-doc. Dat geeft je toegang tot 
de manpages van alle commando’s 
én een uitgebreide manual in /usr/
share/doc/pcp-doc/html/index.html. 
Vervolgens start je de pmcd service 
om te beginnen met performance 
data te verzamelen:

$ sudo systemctl start pmcd

Om verderop in deze workshop ook 
historische data te raadplegen, moet 
je nog de pmlogger-server starten:

$ sudo systemctl start pmlogger

LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking

  Afbeelding 1: 
pminfo toont 
de beschikbare 
metrics, mét tab 
completion!

PCP is een nut-
tige aanvulling op 
het arsenaal aan 
performance mo-
nitoring tools voor 
Linux 
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