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

Nowości w wersji 2020.1 

1.1 Grid manager Load Trends/SQL details 

Wprowadziliśmy funkcjonalność zmiany ustawienia dla tabel widocznych na stronach aplikacji. 
Możliwość zmiany ustawień będzie wprowadzana etapami w każdym kolejnym release będą 
dodawane kolejne tabele. W pierwszej kolejności została wprowadzona na stronach Load Trends oraz 
SQL Details. 
Użytkownik dla wspomnianych tabel na stronach ma możliwość zmiany dla każdej z kolumn: 

▪ Kolejności wyświetlanych kolumn 
▪ Widoczność kolumn 
▪ Zmianę formatu 
▪ Zmianę precyzji 
▪ Zmianę szerokości 

 
Dodatkowo jest obecnie możliwość ukrywania paska podsumowania (Summary rows) na każdej ze 
stron, wykorzystując ustawienia dostępne po naciśnięciu ikony [trybika]. Tak jak wcześniej dane 
zawarte w grid mozna dowolnie wyeksportować do pliku. 
 
Kolejność wyświetlanych kolumn 
Zmiana kolejności kolumn polega na kliknięciu na nagłówek danej kolumny, przytrzymanie klawisza 
myszki i przeciągnięcie kolumny i upuszczenie w oczekiwane miejsce na tabeli. 
 

 
 
Widoczność kolumn 
Ukrywanie kolumny odbywa się poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na nagłówek kolumny 
który ma zostać ukryty. Zostanie otworzone podręczne menu w którym należy wskazać przycisk 
ukrycia kolumny [Hide column]. Wskazana kolumna zostaje ukryta.  

 
 
Odkrycie kolumny można wykonać klikając w przycisk [trybika] w prawym górnym rogu tabeli. Po 
otwarciu podręcznego menu, wybieramy opcje [Show hidden columns], następnie wskazujemy 
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kolumnę którą chcemy ponownie odkryć w tabeli. Odkryta kolumna będzie pojawiać się jako ostatnia 
po prawej stronie tabeli. 

 
 
Zmiana formatu danych /precyzji  
W celu zmiany ustawień formatu danych, precyzji należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na 
nagłówek kolumny dla której chcemy zmienić dane. Po wprowadzeniu zmian, należy zapisać zmiany 
klikając przycisk [Apply].  

 
 
Zmiana szerokości 
W celu zmiany szerokości kolumny należy kliknąć krawędź kolumny ,przytrzymać i przesunąć w prawą 
lub lewą stronę w celu zmiany szerokości. 
Obecne rozwiązanie zastosowane w aplikacji DBPLUS dopasowuje szerokość kolumn do szerokości 
ekranu,  dlatego przy dużej liczbie kolumn w tabeli, szerokość kolumn będzie zawsze przeliczania 
proporcjonalnie dla do szerokości ekranu. 

 
 
Przechowywanie konfiguracji tabel 
Konfiguracja dla każdej z tabel zapisywana jest na dwa sposoby, na poziomie cache przeglądarki w 
komputerze użytkownika lub w bazie danych repozytorium. 
W celu trwałego zapisania ustawień do bazy danych repozytorium musi zostać włączona w aplikacji  
DPLUS Performance Monitor autoryzacja Windows (włączenie na poziomie Configuration Wizard), 
jak również należy uruchomić moduł Security (Menu Configuration>Setings: Security „ON”). 
Ustawienie zapisywane są dla wszystkich monitorowanych instancji dla każdego z użytkowników 
osobno. 
 
Przywrócenie ustawień domyślnych 



 

5 
 

W przypadku potrzeby powrotu do ustawień domyślnych można tego dokonać klikając w przycisk 
[trybika] i wybrać opcje [Restore grid defaults].  

 
W każdym momencie można przywrócić ustawienie domyślne dla danej kolumny klikając w przycisk 
[Restore defaults] dla danej kolumny. 
 
SQL Details 
Na ekranie SQL Details użytkownik miał możliwość zmiany prezentacji tabeli zaznaczając dodatkowe 
checkboxy. W najnowszej wersji zmian grid możliwa jest po wyborze odpowiedniej pozycji w z listy 
Grid view: 

▪ General statistics (widok domyślny), 
▪ Statistics per 1 exec (widok z kolumnami przeliczonymi na pojedyncze wykonanie). 

 

 
 
Po wyborze właściwego widoku zmiana ustawień dla kolumn i tabeli jest analogiczna jak opisana 
wcześniej dla Load Trends. Zmiany możemy definiować dla każdego z widoków oddzielnie. 

1.2 Formatowanie tekstu zapytań 

W najnowszej wersji aplikacji dodaliśmy możliwość formatowanie tekstu zapytania. Na każdej stronie 
na której prezentowane jest zapytanie został dodany przycisk [Format SQL], po wciśnięciu którego 
nastąpi sformatowanie tekstu zapytania.  

 

1.3 Szybkie przejście do historii sesji dla zapytań 

W nowej wersji aplikacji dodaliśmy możliwość szybkiego przejścia do historii sesji dla danego 
zapytania. W aplikacji DBPLUS Performance Monitor zawsze przy prezentacji identyfikatora zapytania 
Query hash pojawia się przycisk [+], po wciśnięciu którego pojawia się okno z dostępnymi akcjami. W 
nowej wersji poza możliwością przejścia do ekranu SQL Details, została dodana opcja przejścia do 
historii sesji. 
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Po wciśnięciu przycisku zostaje otwarte okno historii sesji dedykowane dla danego zapytania. Okno 
zostaje otwarte zawsze w kontekście danego dnia (sysdate). Użytkownik dodatkowo ma możliwość 
zastosowania szeregu filtrów dostępnych do tej pory na ekranie historii sesji. 
Szybkie przejście do ekranu historii sesji w znaczny sposób przyspiesza analizę wydajności danego 
zapytania, umożliwiając np. identyfikacje użytkownika wykonującego analizowane zapytanie. 
 
Na ekranie SQL Details (szczegóły zapytania) została dodana możliwość przejścia do historii sesji 
poprzez wciśnięcie przycisku dostępnego na belce nad tekstem zapytania. 
 

 

1.4 Zapamiętywanie ustawień na ekranie 

W nowej wersji aplikacji dodaliśmy funkcjonalność zapamiętywania ostatnich wskazań dokonanych 
przez użytkownika. Funkcjonalność działa na poziomie szczegółów bazy danych (Instance Analysis) i 
polega na zapamiętaniu ostatniego wyboru/wskazania lub filtru wybranego lub wyszukania przez 
użytkownika na danej stronie w aplikacji.  
W przypadku gdy na stronie mamy prezentowany „klikalny” wykres, zapamiętywane jest zaznaczenie 
danego wskazania snapu na wykresie. 
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Zapamiętywanie działa tylko w obrębie danej instancji i po zakończonej analizie (wyjściu do 
Dashboard lub zmianie instancji na inną) aplikacja wraca do domyślnych ustawień. 
Funkcjonalność ta polega na zapamiętywaniu i zapisaniu informacji na poziomie sesji danego 
użytkownika. Wyczyszczenie pamięci podręcznej (cache) przeglądarki powoduje powrót do ustawień 
domyślnych. 

1.5 Usprawnienia ogólne 

1.5.1 Separate Plans jako domyślny wykres na SQL Details 

W najnowszej wersji zmieniliśmy ustawienia domyślne w aplikacji związane z domyślnym wykresem 
udostępnianym w zakładce Graph na stronie SQL Details. 
Wykres ten prezentuje statystyki wybrane w tabeli z podziałem na plany wykonania. W przypadku 
gdy zapytania wykonywane jest na podstawie kilku planów, każdy plan zapytania będzie zaznaczony 
innym kolorem wiersz w tabeli i słupku na wykresie. W celu zmiany typu wykresu i powrotu do 
wcześniejszej wersji należy wybrać inny rodzaj wykresu np. Column. 
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1.5.2 Uprawnienia użytkownika monitoringu 

W nowej wersji została dodana funkcjonalność ręcznej zmiany uprawnień użytkownika który 
wskazany jest jako użytkownik monitoringu w danej Instancji PostgreSQL oraz możliwość podłączenia 
instancji PostgreSQL przez użytkownika nie posiadających uprawnień SuperUser. 

1.5.2.1 Modyfikacja uprawnień istniejącego użytkownika 

W nowej wersji została dodana możliwość zmiany uprawnień istniejącego użytkownika wskazanego 
w monitoringu. Odświeżanie stosujemy gdy użytkownik monitorujący nie ma dostępu do wszystkich 
baz danych na instancji lub chcemy zmienić obecnie nadane uprawnienia.  
Odświeżanie uprawnień przydatne jest również w przypadku potrzeby nadania dodatkowych 
uprawnień które nie zostały nadane wcześniej (lub zostali odebrane), a potrzebne są do 
prawidłowego wyświetlania danych. 
 
W celu modyfikacji uprawnień należy otworzyć program „DBPLUS Configuration Wizard”, następnie 
przejść do ustawień danej instancji, klikając w przycisk  ,przy nazwie instancji PostgreSQL dla której 
chcemy odświeżyć/nadać uprawnienie. Następnie klikamy w przycisk [Refresh privileges]. 

 
 
Na kolejnym ekranie podajemy dane użytkownika z uprawnieniami sysadmin dla danej instancji w 
celu autoryzacji i aktualizacji zmian.  
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Na ekranie widoczne są obecne uprawnienia danego użytkownika monitorującego. Zaznaczenie lub 
odznaczenie danej opcji powoduje nadanie lub odebranie danych uprawnień. W celu dokonania 
zmian potwierdzamy klikając przycisk [Refresh user privileges]. 

1.5.2.2 Dodanie instancji bez użytkownika Superuser (AWS) 

W najnowszej wersji dodaliśmy możliwość dodawania instancji do monitoringu bez konieczności 
wskazywania użytkownika z uprawnieniami Superuser. Konieczność w przypadku wersji Postgres w 
rozwiązaniu „chmurowym” (np. AWS). 
Uwaga! W przypadku wersji postgeSQL niższych niż 10, dodanie instancji do monitoringu bez roli 
Superuser nie jest możliwe.  
Dla wersji PostgreSQL wyższych lub równych wersji 10, użytkownik administratora musi mieć 
uprawnienia: 
grant connect do wszystkich baz znajdujących się w instancji które chcemy monitorować oraz role 
pg_read_all_settings. 
 
W tym celu dodajemy instancje tak jak poprzednio poprzez przycisk [Add another instance], na nowo 
otwartej stronie uzupełniamy dane dotyczące szczegółów połączenia wpisując login i hasło 
użytkownika z uprawnieniami administratora ale nie Superuser. 
 

 
 

W przypadku przejścia na kolejną strone zostanie wyświetlony komunikat o braku uprawnień 
Superuser przez użytkownika wskazanego jako administrator. W tym przypadku należy kontynuować 
instalacje. 
Na kolejnym ekranie tworząc użytkownika zostanie również wyświetlone ostrzeżenie o braku roli 
Superuser przez administratora, w tym przypadku również należy zaakceptować i kontynuować 
instalacje. W kolejnym kroku zostanie wyświetlone okno z podsumowaniem instalacji. Po wciśnięciu 
przycisku [Finish] kończymy proces instalacji. 

1.5.3 Slow SQLs  dodanie kolumny Buffer quality  

W nowej wersji dodaliśmy kolumnę Buffer quality na ekranie Slow SQLs. Informacja ta pozwoli 
oszacować czy dane zapytanie korzysta z bufora pamięci czy też w większym stopniu wykorzystuje 
zasoby macierzy dyskowej. 
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1.5.4 Podgląd plików logów w przeglądarce 

W nowej wersji dodaliśmy możliwość przeglądania logów DBPLUS Performance Monitor dostępnych 
w formie plików na serwerze aplikacji. Informacje te dostępne są w menu głównym w Servers monitor 
>Logs. 
Po wejściu na zakładce Logs overview użytkownikowi domyślnie zaprezentują się logi zapisane w 
bazie danych Repozytorium (Standard DB Log), zawierające informacje o problemach z ewentualnych 
monitoringiem. 
Użytkownik dodatkowo będzie miał do wyboru wyświetlić informacje dostępne w logów dostępny 
lokalnie na serwerze aplikacji (Local file log). Informacje o problemach są tam zapisywane w 
momencie gdy nie jest możliwe zapisanie tych informacji w bazie danych repozytorium. 
Kolejny log dotyczy informacji związanej z procesem aktualizacji aplikacji. Plik ten tworzony jest 
podczas procesu upgrade aplikacji (wgraniem nowej wersji). Zapisujemy tam informacje o zmianach 
dokonanych w modelu danych jak również przebieg procesu aktualizacji. 
Dodatkowo dla każdego z pliku wyświetlona jest informacja o rozmiarze danego pliku. 

 

1.5.5 Usprawnienie w Locked Objects 

W nowej wersji aplikacji dodaliśmy kolumnę: Relation name z nazwą relacji dla zablokowanego 
obiektu. 
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1.5.6 Weryfikacja procedury monitorującej 

1.5.6.1 Proces zbierający dane do monitoringu 

W najnowszej wersji aplikacji została uszczegółowiona prezentacja informacji na temat czasów 
zbierania danych z monitorowanych baz danych przez usługę windowsową 
DBPLUSPOSTGRESCATCHER. Informacje te dotyczą procedury monitorującej bazę danych w 
odstępach 15 minutowych. 
Dane tak jak wcześniej dostępne są w zakładce Logs na poziomie szczegółów danej bazy danych. Od 
tej wersji klikając na wiersz w tabeli Snaps procedurę runtime, otrzymujemy szczegółową informacje 
dotyczącej kolejnych kroków z których składa się procedura monitorująca. 

 
Następnie użytkownik wskazując na krok (w tabeli Snap details) otrzymuje informacje o czasie trwania 
danej procedury oraz w o ilości przetworzonych wierszy (informacja dostępna dla tylko dla niektórych 
kroków). 

 
 

Informacja o statusie danego snapu zawarta jest w kolumnie Status. W przypadku gdy proces 
monitoring przebiega prawidłowo w kolumnie zaprezentowana jest zielona kropka. 
W przypadku gdy jeden z kroków procedury monitorującej nie został wykonany, lub został przerwany 
a krok którego dotyczy nie jest krytyczny, to użytkownik otrzymuje informacje o powodzie przerwania 
kroku oraz  status całego snapu prezentowany jest pomarańczowym kolorem.  
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W przypadku gdy nastąpił problem z połączeniem w momencie wykonywania procedury monitoringu 
lub problem dotyczył krytycznego kroku dla danej procedury, to informacja o statusie zapisane jest 
kolorem czerwonym. 

 
 
W przypadku gdy procedura monitorująca jest w trakcie wykonywania, to informacja ta widoczna jest 
w polu status (running), jak również widoczny jest przycisk Online steps refresh, po którego kliknięciu 
odświeżają się informacje dotyczące postępów procedury monitorującej.  
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Dodatkowo wszystkie problemy dotyczące procedury monitoringu dostępne są w formie listy na 
zakładce Procedure Errors. 
Informacje dotyczącej procedury monitorującej zawarte są również w postaci pliku na serwerze 
aplikacyjnym. Plik zawiera informacje o ostatnim snap wykonywanym na danej bazie danych. Plik 
znajduje się w folderze: C:\ProgramData\DBPLUS\DPM.Postgres.Web\Snap 
Każdy z plików oznaczony jest cyfrą przypisaną do bazy danych w momencie włączenia do 
monitoringu (tabela dbplus_central_servers w schemacie DBPLUS w bazie repozytorium). 

 

1.5.6.2 Proces kasujący dane historyczne 

Kolejna zmiana polega na wydzieleniu procesu kasującego dane historyczne. Aplikacja Performance 
Monitor w zależności od parametru KEEP_SNAPSHOT_HISTORY_DAYS (ustawienie w menu Settings) 
usuwa dane historyczne – starsze niż ilość dni w parametrze. Usuwane są dane szczegółowe (zbierane 
co 15 minut). Dane zagregowane za cały dzień nie są nigdy usuwane i są przechowywane przez cały 
okres monitoringu.  
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Proces usuwania danych szczegółowych jest również monitorowany. Proces uruchamiany jest co 
snap (15 minut). Szczegóły na temat procesu dostępne są w menu głównym Servers monitor > Logs 
w zakładce Deletion procedurę runtime. 
Na stronie zapisane są informacje o całkowitym czasie trwania całej procedury, oraz o czasie 
poszczególnych składowych i ilości usuniętych rekordów z dedykowanych tabel ze schematu DBPLUS 
w bazie danych repozytorium. 
 

 

1.5.7 Informacja o nowych wersjach aplikacji 

Od wersji aplikacji 2020.1 informacja o dostępnych nowych wersjach aplikacji DBPLUS Performance 
Monitor będzie również widoczna z poziomu przeglądarki użytkownika. W przypadku udostepnienia 
nowej wersji aplikacji informacja o tym zostanie wyświetlona na ekranie głównym Dashboard.  
Po kliknięciu w przycisk użytkownik otrzyma informacje o zmianach zawartych w nowej wersji oraz 
otrzyma możliwość pobrania programu instalatora. 

 
 
Przycisk domyślnie będzie widoczny dla wszystkich użytkowników, w przypadku chęci ograniczenia 
widoczności przycisku, można to zrobić wyłączając w menu Configuration >Security dostep do danej 
funkcjonalności (wymaga włączonej opcji Security na wartość „ON”). 

 
 
 
 

 
 
 


