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na installatie minder grafieken aan. 
Je zal dus sneller je eigen grafieken 
moeten toevoegen om bepaalde 
metrics te monitoren. Het zou ons 
te ver leiden om nog in detail te 
bespreken hoe je extra grafieken 
toevoegt. Experimenteer vooral 
zélf met Graphite en Grafana om te 
kijken welke oplossing voor jou het 
beste werkt. Let wel op: de Grafana 
webapp bevat maar een klein deel 
van Grafana’s mogelijkheden. 
Zoek je online documentatie over 
Grafana, dan kan je die instructies 
niet zomaar overnemen in PCP’s 
Grafana webapp. Hetzelfde geldt 
trouwens voor Graphite.

EXTRA MOGELIJKHEDEN
Om af te sluiten stippen we nog 
twee interessante features aan. 
Mocht je een specifieke metric 
zoeken die ontbreekt in PCP, dan 
kan je die vaak als derived metric 
toevoegen. Een derived metric is 
het resultaat van één of meerdere 
wiskundige berekeningen op basis 
van bestaande metrics. Bijvoor-
beeld: metric3 = 1024 * (metric1 
+ metric2). Wil je automatisch 
ingrijpen wanneer bepaalde metrics 
bepaalde waardes bereiken? Con-
figureer dan pmie, de performance 
metrics inference engine. Pmie kan 

waarschuwingen loggen (in syslog 
of via e-mail) of specifieke acties uit-
voeren. Denk bijvoorbeeld aan rate 
limiting via de firewall toepassen als 
er teveel netwerkverkeer binnen-
komt of bepaalde processen killen 
als de systeembelasting te hoog ligt.

NUTTIGE AANVULLING
PCP is een nuttige aanvulling op het 
arsenaal aan performance moni-
toring tools voor Linux. De killer 

feature is dat je heel gemakkelijk 
data uit het verleden kan opvragen 
via de verschillende commandline 
tools. Snel even het geheugen- of 
cpu-verbruik controleren rond 2u 
afgelopen nacht? Dan volstaat een 
eenvoudig pmval-commando. Wil je 
wat dieper graven, dan kan je nog 
een vijftiental andere pcp-tools 
gebruiken. Ook de verschillende 
visualisatietools zijn in dat geval 
erg handig. Een pluspunt van PCP 

is ook dat het als een modulair 
framework is opgebouwd. Zo ben 
je niet verplicht om één bepaalde 
visualisatietool te gebruiken. In de 
toekomst zullen er allicht nog extra 
(commandline of grafische) tools 
verschijnen om PCP-data inzichte-
lijk te maken. PCP is als het ware 
de basis van een nieuwe generatie 
performance monitoring tools onder 
Linux. Het is dus zeker de moeite om 
toe te voegen aan jouw toolbox!

  Afbeelding 6: PCP Charts is een een-
voudige grafische frontend voor PCP.

  Afbeelding 7: Grafana 
is één van de mogelijke 
web frontends voor PCP.

  Afbeelding 8: In Graphite moet je meteen zélf aan de slag om grafieken te maken.

PCP is als het ware de basis van 
een nieuwe generatie performance 
monitoring tools onder Linux
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