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WORKSHOP

In afbeelding 4 zie je een uitgewerkt 
voorbeeld voor de binnenkomende 
netwerkpakketten op twee interfaces. 
Krijg je niet de verwachte resultaten 
te zien, dan lees je best even de do-
cumentatie na over de time window 
specification. Die vind je terug in de 
manpage van PCPIntro. Voer na het 
openen van die pagina /^TIME WINDOW 
in en druk op enter om meteen naar 
dat onderdeel te springen. Vergeet 
ook niet dat je bovenstaande opties 
prima kan combineren met de inter-
val-optie (-t). Voor grotere tijdspannen 
wil je het interval misschien vergro-
ten, om de hoeveelheid meetpunten 
overzichtelijk te houden. Bekijk je de 
gegevens van enkele uren, dan hoef je 
uiteraard niet de precieze waarde van 
elke seconde te weten. Een gemiddel-
de per 15, 30 of zelfs 60 seconden is 
dan vaak voldoende om snel te vinden 
wat je zoekt.

ANDERE TOOLS
Ook andere PCP tools ondersteunen 
bovenstaande opties om oudere 
data op te vragen. Wil je een beknopt 
overzicht van de systeembelasting 
(cpu, geheugen, schijven, netwerk) 
op een bepaald ogenblik in het verle-
den? Dat kan prima met atop:

$ pcp -a /var/log/pcp/pmlogger/
localhost.localdomain -S '@
19-10-23 09:45:00'  atop

Standaard speelt atop als het ware 
de oude performance data af: elke 
10 seconden ververst het scherm. 
Wil je sneller door de data bladeren, 
gebruik dan t of T om respectievelijk 
10 seconden verder of terug te sprin-
gen in de tijd. Mogelijk moet je daar-
na nog wel even Ctrl-L indrukken 
om het scherm correct te verversen 
(er zijn soms kleine weergavefout-
jes als je dat niet doet). Tot slot 
willen we nog even pmlogsummary 
vermelden. Die tool geeft een erg 

beknopt overzicht van de metrics 
in een bepaalde tijdsspanne. Om 
bijvoorbeeld het gemiddeld aantal 
netwerkpakketten per seconden 
tijdens een periode van 5 minuten 
op te vragen, gebruik je:

$ pmlogsummary /var/log/pcp/
pmlogger/localhost.localdomain
-H -S '@ 19-10-23 09:35:00' -T
5m network.interface.in.packets

De optie -Ha voegt ook nog de 
minimale en maximale waardes toe 
én een legende die de verschillende 
kolommen benoemt.

GRAFISCHE FRONTENDS
Het is erg handig dat je met PCP 
ook oudere performance data kan 
opvragen. De commandline tools zijn 
best krachtig én prima geschikt om 
scripts rond te bouwen. Toch wordt 
het algauw een heel karwei om de 
juiste metrics én de correcte opties te 
vinden als je snel de oorzaak van een 

probleem zoekt. In dat geval bieden 
de grafische frontends voor PCP uit-
komst. Een overzichtelijk dashboard 
met de meestgebruikte metrics laat je 
toe om veel sneller te troubleshooten. 
Door PCP’s modulaire architectuur 
heb je de keuze uit verschillende 
dashboards. Om te beginnen is er PCP 
Charts, te installeren via het pakket 
pcp-gui. Dat is een eenvoudige deskto-
papplicatie om verschillende metrics 
in realtime te visualiseren. Via File > 
Open kies je één van de voorgedefini-
eerde views om metrics te bekijken. 
Uiteraard is het ook mogelijk om je 
eigen grafieken aan te maken met me-
trics naar keuze. Al bij al is PCP Charts 
redelijk beperkt in mogelijkheden én 
heb je een desktopomgeving nodig 
om het te starten. Het is dus niet zo 
geschikt voor performance monito-
ring van servers.

WEB APPS
Gelukkig bestaan er ook verschillen-
de web apps als frontend voor PCP. 
In Fedora zijn er drie verschillende 
beschikbaar: Vector, Graphite en 
Grafana. Je kan ze gemakkelijk alle-
drie testen door volgende pakketten 
te installeren:

$ sudo dnf install pcp-webapi
pcp-webjs

En nadien de pmwebd-service te 
starten:

$ sudo systemctl start pmwebd
$ sudo systemctl enable pmwebd

Surf vervolgens naar http://<ip-
adres-van-je-machine>:44323 en klik 
op de links naar één van de webapps 
om die te gebruiken. Vector toont 
enkel real time data (tot maximaal 
10 minuten geleden) én bevat 
standaard de meeste grafieken. 
Graphite en Grafana kunnen ook 
historische data tonen, maar bieden 

LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking

  Afbeelding 4: Historische data opvragen met pmval.

Afbeelding 5: PCP toont atop-infor-
matie van uit het verleden.
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