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METRICS BEKIJKEN
Je vraagt je nu waarschijnlijk af 
welke performance metrics PCP 
aanbiedt. Om te beginnen controle-
ren we even welke agents allemaal 
actief zijn op ons systeem:

$ ps -ef | grep pmda

Bij een minimale installatie zijn dat 
volgende agents: root, proc, xfs, 
linux en kvm. Volgend commando 
toont een lijst van beschikbare 
metrics:

$ pminfo | less

De meeste metrics bevatten ook een 
helpfunctie die beschrijft waarvoor 
ze dienen. Een korte beschrijving 
van alle metrics krijg je met:

$ pminfo -t

Wil je enkel de metrics van een 
bepaald domein zien, bijvoorbeeld 
netwerkinformatie? Dat kan:

$ pminfo -t network

Handig is dat pminfo tab completion 
ondersteunt. Geef je bijvoorbeeld 
pminfo network <tab tab> in, dan zie 
je alle mogelijke metrics binnen net-
work. Vul je verder aan naar pakweg 
network.interface, dan toont de tab 
completion al een kortere lijst. Zo 
vind je relatief snel de juiste metric 
vinden in de lange lijst. Om effectief 
de data van de metric op te halen, 
voeg je de -f-optie toe. Bijvoorbeeld:

$ pminfo -f network.interface.
in.packets

Dat commando toont voor elke net-
werkinterface het aantal inkomende 
pakketten sinds de monitoring 
agent gestart is. Je kan trouwens een 
gedetailleerde beschrijving van een 
bepaalde metric opvragen met:

$ pminfo -T network.interface.
in.packets

REALTIME MONITORING
Monitoring tools gebruik je vaak 
wanneer er zich een probleem 
voordoet op het systeem. Dan ben 
je meestal niet geïnteresseerd 
in een metric op één specifiek 
ogenblik, maar eerder in de evolutie 
van die metric. In het voorbeeld 
hierboven maakt het weinig uit 
hoeveel netwerkpakketten er reeds 
binnengekomen zijn op een bepaal-
de interface. We willen vooral weten 
hoeveel pakketten er per seconde 
binnenkomen. Die zogenaamde rate 
kan je opvragen met het pmval-com-
mando. Met de -t-optie bepaal je 
het update interval (bijvoorbeeld 
1 seconde) en met -s eventueel het 
aantal samples. Zonder die optie 
blijft pmval samples tonen totdat je 
het afbreekt met Ctrl-C. Veel metrics 
tonen ook data voor verschillende 
zogenaamde instances. Bij network.
interface.in.packets is er bijvoor-
beeld één instance per netwerkin-
terface. Met de -i-optie beperk je 
de uitvoer van pmval eventueel 
tot één of meerdere interfaces. 
Bijvoorbeeld:

$ pmval -t 1 -s 10 -i enp0s3,
enp0s8 network.interface.in.
packets

Uiteraard is dat nog maar een een-
voudig voorbeeld. Bestudeer zeker 
eens de lijst van beschikbare metrics 
met pminfo en aarzel niet om te 
experimenteren met pmval.

BEKENDE TOOLS
PCP bevat ook een aantal alterna-
tieven voor bekende monitoring 
tools. Je installeert ze via het pakket 
pcp-system-tools en met volgend 
commando zie je de beschikbare 
tools:

$ rpm -ql pcp-system-tools |
grep libexec

Zo is er bijvoorbeeld een PCP-versie 
van top (pcp-atop), free of iostat. 
In feite zijn dat allemaal Python of 
shell scripts die je als subcommando 
van pcp start. PCP’s eigen top-im-
plementatie (pcp-atop) gebruik je 
bijvoorbeeld als volgt:

$ pcp atop

Let wel op dat de beschikbare 
opties niet per definitie identiek 
zijn aan die van de standaardtools. 
Je lees dus best even de manpages 
na (bijvoorbeeld ‘man pcp-atop’) of 
gebruikt de ingebouwde helpfunctie 
(h in pcp-atop). De opties voor het 
interval en het aantal samples bij 
pmval kun je ook gebruiken bij de 
pcp-tools. Bijvoorbeeld:

$ pcp iostat -t 1 -s 10

HISTORISCHE DATA
Op het eerste zicht bieden tools 
zoals pcp-atop of pcp-free weinig 
meerwaarde in vergelijking met atop 
en free. Het grote voordeel van PCP 
is echter dat je met alle tools via 
pmlogger ook data uit het verleden 
kan opvragen. We gaan even terug 
naar één van onze eerste voorbeeld-
commando’s, namelijk pmval. PCP 
beschikt over volgende opties om 
data uit het verleden op te zoeken:

-a <archieflocatie>
-S <beginpunt>
-T <eindpunt>

De archieflocatie is een directory 
met de hostname van jouw systeem 
onder /var/log/pcp/pmlogger. Als 
beginpunt en eindpunt geef je 
een absoluut of relatief tijdsstip 
op. Enkele voorbeelden om dat te 
verduidelijken:

-S -3h -T 1h: een tijdsspanne 
van 1 uur, te beginnen 3 uur
geleden

-S -1h -T 30m: de periode van
één uur tot een halfuur geleden

-S -30m: alle data vanaf een
halfuur geleden tot nu

-S '@ 19-10-23 09:45:00' -T
10m: data van 10 oktober 2019 om
9u45 tot 9u55

  Afbeelding 2: pmval 
is een eenvoudige tool 
om de metrics op te 
halen.   Afbeelding 3: PCP’s eigen top-implementatie.

38-41 PCP.indd   3938-41 PCP.indd   39 03-12-19   11:3603-12-19   11:36


