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Poniżej prezentujemy wykaz zmian w systemie DBPLUS Performance Monitor do monitoringu instancji 
PostgreSQL. 

1 Nowości w wersji 2019.3 

1.1 Nowa wersja SQL 3D 

W najnowszej wersji przeglądarki został zmodyfikowany widok w zakładce SQL 3D. Została wykorzystana 
nowa biblioteka, przez co wykres jest łatwiejszy w nawigacji i szybszy w prezentacji i odczytywaniu danych 
zawartych na wykresie. Wykres można dowolnie obracać w pionie i poziomie (przytrzymując lewy przycisk w 
myszce), przybliżać i oddalać.  
Zachowana został jednocześnie wcześniejsza funkcjonalność w której po wskazaniu słupka wyświetli się 
tooltip zawierający : 

▪ Identyfikator zapytania, 
▪ Date danego punktu, 
▪ Wartość statystyki, 
▪ Treść zapytania. 

Odznaczając checkbox przy zapytaniach (nad wykresem), możemy w łatwy sposób usunąć z wykresu dane 
zapytanie. 
 

 

1.2 Porównanie poziomu wait 
W nowej wersji aplikacji została dodana funkcjonalność porównywania poziomu waitów we 

wskazanym okresie. Porównywanie jest możliwe z poziomu szczegółów instancji w zakładce 

Waits. Do wyboru mamy dwa tryby porównania: 

▪ Days Compare (porównywanie poszczególnych dni), 

▪ Period Compare (porównywanie okresów). 

 

W celu porównania poziomu waitu w pierwszej kolejności wybieramy z listy typ waitu jaki ma 

zostać porównany (jeden lub wiele typów), następnie wybieramy poszczególne dni do 

porównania (zakładka Days Compare) lub tez całe zakresy dni (zakładka Period Compare). 
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1.3 Widok przedstawiający proces archiwizacji danych 
 
W nowej wersji aplikacji został dodany widok ilości przedstawiający informacje o poprawnie zarchiwizowanych 
plikach WAL oraz informacje o liczbie plików w których archiwizacja się nie powiodła. 
Wykres oparty jest o widok systemowy pg_stat_archiver. W aplikacji przedstawione są informacje dotyczące  
Dane dostępne są w menu IO Stats w zakładce Archived WALs: 
 

 
 
Dane dostępne są w podziale na dany dzień, po kliknięciu we wskazany wiersz w tabeli pod wykresem 
zaprezentują się szczegółowe informacje pogrupowane po snap dla danego dnia: 



 

5 
 

 

 

1.4 Podgląd procesu replikacji 

W najnowszej wersji aplikacji została dodana obsługa widoku systemowego pg_stat_replication. Dane 
dostępne są w menu IO Stats w zakładce Replication.  
Po wejściu na zakładkę należy w pierwszej kolejności wybrać jeden w procesów replikujących z listy 
dostępnych w polu „WAL sender process”. Uwaga w przypadku braku procesu replikującego w polu 
dropdown wyświetli się informacja No proces found. 
Po wybraniu procesu zostanie wyświetlona informacja zawierająca szczegóły danego procesu zawierająca: 
 

▪ Logdate – datę zebrania danych 
▪ PID – identyfikator procesu nadawcy 
▪ Usename – nazwa użytkownika zalogowanego do tego procesu nadawcy 
▪ Application name – nazwa aplikacji podłączonej do tego nadawcy 
▪ Client IP – IP klienta podłączonego do tego nadawcy 
▪ Backend start – czas uruchomienia procesu (znacznik czasu) 
▪ State – stan nadawcy WAL, 
▪ Write lag [sec] – opóźnienie zapisu, 
▪ Flush lag [sec] – opóźnienie flush, 
▪ Replay lag [sec] – opóźnienie ponowienia, 
▪ Sync priority – priorytet wyboru serwera standby  
▪ Sync state – synchroniczny stan serwera standby 
▪ Pending lag [bytes] – oczekujące, 
▪ Write lag [bytes] – opóźnienie zapisu, 
▪ Flush lag [bytes] – opóźnienie flush, 
▪ Replay lag [bytes] – opóźnienie ponowienia, 
▪ Total lag [bytes] – całkowiete opóźnienie. 

 

1.5 Statystyki tabel 
W najnowszej wersji aplikacji została dodana możliwość przeglądania statystyk dla tabel znajdujących się w 
bazach danych PostgreSQL. W tym celu zostało dodana nowa pozycja w menu na poziomie szczegółów 
instancji Instance Analysis > Table Stats. 
Uwaga!! W przypadku gdy aplikacja uruchomiona jest w trybie Bezpiecznym (parametr SECURITY ma wartość 
ON), należy nadać dostep do nowo utworzonej strony. Domyślnie dostęp nie jest nadawany. 
  
Po wejściu na stronę użytkownika ma możliwość obejrzeć statystyki z podziałem na wszystkie bazy lub 
konkretną bazę danych [Filter tables by database].  Po wyborze bazy danych zostanie narysowany wykres dla 
domyślnej statystyki, która można w każdej chwili zmienić wybierając inną statystykę z pola [Show] i wcisnąć 
przycisk [Refresh]. 
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Po wybraniu statystyki mamy możliwość zweryfikować procentowy udział danej tabeli w porównaniu z innymi 
tabelami. W tym celu należy wskazać z listy pod wykresem tabele (lub wiele tabel jednocześnie), a ich 
sumaryczna wartość dla danej statystyki zostanie przedstawiona na wykresie w postaci żółtych kolumn. Pod 
wykresem widoczne jest 20 topowych tabel, możliwa jest zmiana listy w celu prezentacji wszystkich tabel 
poprzez zmianę w polu [Table filter]. 
 
W celu szczegółowej analizy mamy możliwość dodania tabeli do analizy klikając przycisk [+] przy nazwie tabeli 
[Table name] w grid pod wykresem. Mechanizm działa analogicznie jak w przypadku wyboru zapytań, mamy 
do wyboru dwie opcje: 

▪ [Add to table identifiers list] - informacja o tabeli dodawana jest do schowka, oraz  
▪ [View table details] – przejście bezpośrednio do szczegółów tabeli. 

W przypadku wybrania opcji dodania do schowka identyfikatory tabel są widoczne po naciśnięciu zielonej 

strzałki   po lewej stronie ekranu. Po wciśnięciu przycisku oraz wybraniu tabeli z listy ze schowka 
przechodzimy do ekranu szczegółów >Table Stats Details. 
 
Na ekranie szczegółów mamy możliwość analizy szczegółowej statystyk dla danej tabeli. W celu analizy tabeli 
należy w pierwszej kolejności wybrać bazę danych z dropdown a następnie uzupełnić ręcznie dane dotyczące 
schematu oraz nazwy tabeli. W przypadku wybrania tabeli ze schowka po wskazaniu nazwy tabeli w schowku 
dane podstawią się automatycznie. 
 

 
 
W celu weryfikacji danej statystyki wskazujemy kolumnę w tabeli, zostanie ona zaznaczona a jej dane 
przeniesione na wykres. Mamy możliwość wybrania wielu statystyk jednocześnie dla pojedynczej tabeli. 
Na stronie mamy możliwość przeglądania statystyk dla tabel pogrupowane po: 

▪ snap (15 minut), 



 

7 
 

▪ godzinie 
▪ dniu 
▪ miesiącu 
▪ Bez grupowanie (No group by period) 

Zgodnie z obecną funkcjonalnością zarówno wykres jak I dane w tabeli można w łatwy sposób wyeksportować 
do pliku. 
 
Zbieranie informacji o statystykach tabel wymaga ręcznej zmiany ustawień dla każdej monitorowanej instancji 
PostgreSQL (domyślnie jest wyłączona) z poziomu ustawień w menu głównym (Configuration>Setings). 
W pierwszej kolejności wybieramy instancje w której chcemy zmienić ustawienie, a następnie dla parametru 
MONITOR_TABLE_STATS poprzez przycisk [Edit] wskazujemy dla których baz danych chcemy monitorować 
statystyki. Zmiany będą widoczne po upływie  kolejnych 15 minut (snap). 
 
Zmiany powtarzamy dla każdej monitorowanej instancji. 

 
 
Wybór baz danych w instancji PostgreSQL dla których monitorowane będą statystyki tabel. 
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1.6 Usprawnienia ogólne 

1.6.1 Poprawa ergonomii wyświetlania danych w aplikacji 
W najnowszej wersji aplikacji poprawiliśmy sposób prezentacji danych na poszczególnych stronach. Poprawka 
polegała na modyfikacji stron gdzie widoczne były puste sekcje których nie można było zminimalizować ani 
przesunąć.  

1.6.2 Podsumowanie statystyk 

W najnowszej wersji zostało dodane podsumowanie danych prezentowanych w tabelach. 

Podsumowania dostępne są dla najważniejszych ekranów w aplikacji: 

 

▪ Session (sesje online) – widoczna jest informacja o ilości aktywnych sesji 

   
 

▪ SQL Details (szczegóły zapytania) – prezentowane są informacje pogrupowane na 

wartości sumaryczne (Total), średnie (Avg), minimalne (Min), maksymalne (Max).  

W celu podglądu podsumowania statystyk należy zaznaczyć nowy checkbox Show Summary. 
 

 
 

▪ Load Trends – prezentowane są informacje pogrupowane na wartości sumaryczne 

(Total), średnie (Avg), minimalne (Min), maksymalne (Max).  
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W przypadku gdy w tabeli prezentowany jest pojedynczy wiersz, podsumowanie nie będzie 

prezentowane. 

1.6.3 Szybka konfiguracja dat z kalendarza 

W nowej wersji na większości głównych ekranów dodaliśmy nowe usprawnienie w postacie 

szybkiego wybierania dat. Po kliknięciu w przycisk do wyboru mamy kilka zdefiniowanych opcji 

do wyboru: 

▪ Today – dzień bieżący, 

▪ Yesterday – dzień wczorajszy, 

▪ Last Week – ostatnie 7 dni, 

▪ Last 2 Weeks – ostatnie 14 dni, 

▪ Last 30 days – ostatnie 30 dni, 

▪ This Month – zakres bieżącego miesiąca od 1 do ostatniego dnia miesiąca, 

▪ Prev Month – zakres całego poprzedniego miesiąca od 1 do ostatniego dnia miesiąca, 

▪ Custom Range – wybór zakresu dat ręcznie. 

 

Po wskazaniu dowolnego zakresu z listy należy kliknąć w przycisk [Refresh] w celu odświeżenia 

strony. Przykładowy screen poniżej: 
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W celu wyboru zakresu dat Custom Range, należy w pierwszej kolejności wybrać datę 

początkową ,następnie wskazujemy datą końcową. Wybór akceptujemy poprzez przycisk 

[Apply]. 

 

 

1.6.4 Dodanie prezentacji statystyk w podziale na bazy danych 
W nowej wersji została dodana możliwość związana z przeglądaniem zapytań dla w podziale na konkretną 
bazę danych znajdującej się w instancji. Po wybraniu interesującej Nas bazy danych, dane dostępne są dla 
wybranej bazy, w odniesieniu do wszystkich baz dla instancji PostgreSQL. Taka możliwość została dodana 
na stronach: 

▪ Top SQL, 
▪ Instance Load, 

 
▪ Load trends, 

 
 
 


