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

Nowości w wersji 2020.2 

 Wspólny Dashboard 

Nowy ekran Dashboard umożliwia podgląd jednocześnie na jednym ekranie wszystkich baz danych z każdej 
wersji aplikacji DBPLUS (Oracle, SQL Server oraz PostgreSQL). W obecnym release zostanie wprowadzona 
wersja Dashboard-u z widokiem grid. W kolejnych wersjach Dashboard zostanie rozbudowany o widok z 
wykresami online. 
 
Prezentacja Dashboard 
Ekran Dashboard podzielony został na następujące obszary: 

▪ pasek informacyjny, 

▪ obszar podsumowania, 

▪ obszar instancji, 

▪ szczegóły instancji. 

 

 
 
Pasek informacyjny 
W tej części ekranu użytkownik ma możliwość przełączania widoków między starą i nową wersją ekranu 
Dashboard za pomocą przycisków Togle view. 
 
Obszar podsumowania 
Zawiera informacje o podłączonych wersjach aplikacji DBPLUS. Obszar podsumowania zawiera zbiorcze 
informacje o monitorowanych bazach danych dostępnych na wspólnym ekranie. Każdy  z kafelków przedstawia 
bazy danych których dane zapisane są w oddzielnych repozytoriach. Użytkownik ma możliwość prezentacji 
wszystkich baz danych razem (All Instances), jak również każdą z platform oddzielnie. Zmiana widoku odbywa 
się poprzez kliknięcie w poszczególny kafelek, który zostaje podświetlony kolorem niebieskim. 
 

 
Kafelki poza typem platformy i nazwą przedstawiają zbiorcze informacja o statusie monitorowanych instancji 
bazy danych.  
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Obszar instancji 
Obszar ten zawiera informacje podstawowe informacje o monitorowanych bazach danych. Widok można 
filtrować za pomocą wcześniej przypisanych grup do każdej z baz danych - Group filter, jak również wpisując 
nazwę bazy danych w polu Search instance. 
 

 
 
Podstawowe dane na temat baz danych zawierają informacje o: 

▪ Status instancji PostgreSQL – wartość wyliczana na podstawie wskaźników wydajnościowych i 
alertów, 

▪ Name - nazwa instancji PostgreSQL, 
▪ Host Name  - nazwa serwera, 
▪ Version – wersja instancji POstgreSQL, 
▪ Startup time – data ostatniego restartu, 
▪ Category – kategorie przypisaną przez użytkownika w aplikacji DBPLUS, 
▪ Elapsed Time [%] – czas trwania zapytań na instancji SQL w stosunku do trendu wyliczanego za 

ostatnie 30 dni, 
▪ CPU Host [%] – N/A - dane dla platformy PostgreSQL nie są dostępne, 
▪ CPU [%] – N/A - dane dla platformy PostgreSQL nie są dostępne, 
▪ Waits [%] – procent wszystkich waitów w relacji do trendu historycznego, 
▪ Waits statistics – stosunek 3 topowych statystyk obecnie występujące na instancji SQL, 
▪ Sessions [%] – ilość aktywnych sesji w relacji do trendu historycznego, 
▪ Transactions – ilość aktywnych transakcji na bazie danych, 
▪ Alerts – alerty występujące na danej instancji w ostatnich 2 godzinach, 
▪ Free/Total space [GB] – stosunek wolnej przestrzeni do całkowitej przestrzeni  instancji SQL. 

 
Szczegóły instancji 
Obszar ten zawiera dane o najważniejszych statystykach wydajnościowych dla monitorowanej bazy danych. 
Użytkownik klikając w poszczególne elementy na poziomie obszaru instancji otrzymuje szczegółową 
informacje o danej statystyce na poziomie szczegółów instancji. Dla przykładu wskazując kolumnę z alertami, 
użytkownik otrzyma szczegółowe informacje o typie alertu, klasie, czasie występowania oraz informacje o 
możliwych kolejnych krokach. 
 

 
 
Po wejściu na link z aplikacją DBPLUS widoczna będzie poprzednia wersja Dashboard, w celu przejścia na nowy 
Dashboard należy kliknąć w przycisk New dashboard. Nowy Dashboard widoczny jest pod nowym adresem: 
http://nazwa_komputera/DPMPostgres/dashboard-main.aspx 

 

http://nazwa_komputera/DPMPostgres/dashboard-main.aspx
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Konfiguracja Dashboard 
Nowy ekran dashboard widoczny od wersji 2020.2 i wyższych. W celu skorzystania ze wspólnego ekranu 
dashboard każda z wersji aplikacji DBPLUS (dla Oracle, SQL Server oraz PostgreSQL) którą chcemy widzieć na 
Dashboard musi posiadać wersje minimum 2020.2. 
 
Po wykonaniu procesu aktualizacji program automatycznie wyszukuje pozostałe wersje aplikacji zainstalowane 
na danym serwerze aplikacyjnym. W przypadku gdy spełniają warunki podłączenia zostaną dołączone do 
wspólnego Dashboard.  
Wspólny Dashboard jest możliwy również w przypadku gdy aplikacje zainstalowane są na różnych serwerach 
aplikacyjnych.  
Konfiguracja wspólnego Dashboardu dostępna jest z poziomu programu Dbplus Configuration Wizard – 
PostgreSQL dostępnego w menu Start. Po uruchomieniu programu przechodzimy do menu Application 
Settings a następnie wybieramy opcję Configure dashboard (przykład dla wersji Oracle) 
 

 
Po wejściu w konfiguracje Dashboard możemy zmieniać ustawienia obecnych aplikacji, klikając w przycisk 
[trybik], usunąć wcześniej dodaną aplikacje lub dodawać nowe aplikacje do wspólnego Dashboard.  
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Dodanie nowej aplikacji polega na wpisaniu adresu w polu Url address. Adres zawsze wpisujemy w formacie w 
zależności od platformy: 

▪ http://nazwa_servera/DPMOracle/   (dla platformy Oracle), 
▪ http://nazwa_servera/DPM/   (dla platformy SQL Server), 
▪ http://nazwa_servera/DPMPostgres/   (dla platformy PostgreSQL). 

 
Następnie klikamy przycisk [Check] w celu sprawdzenia połączenia między serwerami aplikacji. Po udanej 
weryfikacji mamy możliwość ustawienia czy nowo dodana aplikacja ma być częścią wspólnego Dashboard czy 
też chcemy aby była wyświetlana oddzielnie. W tym celu wybieramy odpowiednią opcje w pole Dashboard 
Mode (Integrated – wspólny, Standalone – oddzielny). 
 

 
 

Użytkownik ma również możliwość zmiany nazwy jaka będzie prezentowana na ekranie głównym Dashboard, 
jak również w menu po lewej stronie. W tym celu wystarczy wpisać odpowiednią nazwę w pola Tool name oraz 
Menu section label.  
 

 Detailed charts - Dodatkowa analiza zapytań 

W nowej wersji udostępniliśmy możliwość pogłębionej analizy zapytań. Funkcjonalność dostępna jest na 
ekranie SQL Details w zakładce Graph po wyborze opcji: Show detailed charts. Funkcjonalność ta pozwala na 
porównanie dowolnych statystyk analizowanego zapytania w zestawieniu ze statystykami wydajnościowymi 
całej bazy danych na jednym ekranie.  

 

http://nazwa_servera/DPMOracle/
http://nazwa_servera/DPM/
http://nazwa_servera/DPMPostgres/
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Po wybraniu tej opcji na ekranie widoczny jest wykres przedstawiający statystyki danego zapytania oraz 
wykresy przedstawiające ogólne dane wydajnościowe całej bazy danych takie jak: 

▪ PostgreSQL Trend Statistics (Load trends) 
▪ Waits Analyze 
▪ I/O Statistics 

Dane można porównać dla konkretnego punktu w czasie i zweryfikować dla wszystkich statystyk na jednym 
ekranie. Zestawiając wiele statystyk w jednym miejscu użytkownik może w łatwy sposób znaleźć źródło 
problemu wpływające na wydajność zapytania. 

 
 
Na ekranie użytkownik może dodać dowolną serie dostępną dla danego wykresu poprzez kliknięcie w 
dropdown i wybór danej statystyki z listy.  
Wykresy można dowolnie zoomować jak również zapisywać do pliku, zgodnie z logiką dostępną do tej pory w 
aplikacji. 

 Prognozowanie zmian zajętości bazy danych 

W najnowszej wersji aplikacji wprowadziliśmy funkcjonalność prognozowania zajętości przestrzeni dyskowej 
w bazie danych. Funkcjonalność ta w bardzo łatwy sposób pomoże każdemu administratorowi bazy 
przewidzieć wielkość bazy i ułatwi proces Capacity Planing. 
W celu sprawdzenia zajętości bazy danych w przyszłości należy wybrać z menu bocznego Space Monitor a 
następnie w zakładce Instance Size zaznaczyć opcje Show Storage Forecast. 

 
 
Prognozowanie zajętości bazy danych wyliczane jest na podstawie danych zebranych przez aplikacje DBPLUS i 
zapisanych w bazie repozytorium. Prognozowanie można wykonać na podstawie danych historycznych z 
ostatnich 3 , 6 miesięcy jak również całego roku.  
Analogicznie możemy ustawić prognozowany okres dla 3, 6 lub 12 miesięcy w przyszłość. Po wykonaniu 
prognozy na wykresie zostanie wyświetlony wykres z podaną informacją o zajętości bazy danych w przyszłości. 
 
Sprawdzenie rozmiaru w przyszłości jest możliwe dla całej instancji PostgreSQL, jak również poszczególnych 
baz danych (zakładka Database History).  
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 Ekran Blokad – usprawnienia 

1.4.1 Ujednolicenie informacji o sesjach  

W nowej wersji aplikacji ujednoliciliśmy informacje na temat sesji blokującej i blokowanej dostępne dla każdej 
z wersji aplikacji DBPLUS. 
 

 
 
W najnowszej wersji informacje o sesji blokującej i blokowanej będą przedstawiane wg kolejności: 
PID >> Session Status >> Wait >> Wait type >> Last Query Runtime >>Last Start Time >> Username >> 
>>Database >> Program. 

1.4.2 Historia sesji – pogłębiona analiza 

 
Kolejną zmianą na ekranie blokad jest możliwość szybkiego przejścia do historii sesji na podstawie 
identyfikatora sesji: PID. W tym celu wystarczy w tabeli z szczegółami sesji kliknąć w przycisk [+] w wierszu z 
identyfikatorem sesji.  
Po kliknięciu w przycisk pokaże że dodatkowe menu z opcją przejście do historii sesji dla wybranego 
identyfikatora sesji. 
 

 

 Grid manager – zarządzanie prezentacją danych 

W najnowszym release realizowana jest kolejna faza zarządzania danymi prezentowanymi w tabelach na 
stronach aplikacji DBPLUS. W obecnej wersji funkcjonalność ta została wprowadzona na pozostałych stronach 
w aplikacji. 
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Dla przypomnienia, użytkownik dla 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 przycisku [trybika]. 
 

 

 Usprawnienia ogólne  

1.6.1 Security – profile bazodanowe i funkcyjne 

W celu łatwiejszego nadawania dostępu do statystyk monitorowanych instancji PostgreSQL w aplikacji DBPLUS 
usprawnialiśmy proces związany z przypisywaniem profili dostępowych do użytkowników/grup użytkowników. 
W najnowszej wersji możliwe jest stworzenie oddzielnego profilu nadającego dostep tylko do określonych 
instancji PostgreSQL dostępnych w monitoringu oraz oddzielnie możemy nadać uprawnienia do części 
funkcyjnej aplikacji (dostep do stron i funkcjonalności). 
 
W przypadku gdy chcemy utworzyć oddzielnie profile nadające dostęp tylko do instancji PostgreSQL wystarczy 
tworząc profil nie nadawać dostępu na poziomie funkcyjnym (zakładka Functions rights), nie wybierać żadnej 
opcji dostępu (checkbox Dashboard jest domyślnie zaznaczony). 
Analogicznie w przypadku gdy chcemy utworzyć profil zawierający tylko dostęp do stron aplikacji, należy 
wskazać do jakich funkcjonalności użytkownik ma mieć dostęp i nie nadawać uprawnień na poziomie Instancji 
SQL (zakładka Instances access). 
W przypadku tworzenie profili oddzielnie dla każdego obszaru należy pamiętać że o tym aby użytkownik dla 
którego nadajemy uprawnienia posiadał dostęp zarówno do funkcji aplikacji DBPLUS jak również instancji 
PostgreSQL. 
 
Oczywiście w przypadku tworzenia profilu dostępu wspólnego z uprawnieniami do funkcji oraz baz danych, 
funkcja pozostaje bez zmian i nadal jest dostępna. 

1.6.2 Keep selection – zachowanie wybranych dat 

W nowej wersji aplikacji zmieniliśmy umiejscowienie funkcji zapamiętującej wybrany zakres dat dla których 
dokonujemy analizę. Funkcjonalność jest szczególnie przydatna gdy analizujemy problem który wystąpił w 
przeszłości, poprzez zapamiętanie ustawienia poszczególne strony w aplikacji zawsze będą otwierane z 
wybranym zakresem dat. Aby zapamiętać ustawienia należy kliknąć na ikonę kłódki. Zamknięta ikona oznacza 
że daty będą zapamiętywane na stronach aplikacji. 
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W przypadku chęci powrotu do standardowych ustawień wystarczy ponownie kliknąć na ikonę kłódki w celu 
wyłączenia zapamiętywania dat. 

1.6.3 Drobne poprawki i usprawnienia 

1.6.3.1 Poprawiona kolejność serii na wykresie SQL Details 

W zakładce SQL Details (szczegóły zamówień), poprawiliśmy kolejność serii na wykresie przedstawiającym 
plany wykonania. Po zmianach kolejność planów zależy wielkości statystyki dla danego planu zapytania.  
 

 

1.6.3.2 Obsługa trybu SSL 

W najnowszej wersji aplikacji dodaliśmy możliwość obsługi trybu SSL do konfiguracji połączenia z instancją 
PostgreSQL. Obsługa trybu możliwa jest do z poziomu programu Dbplus Configuration Wizard – PostgreSQL 
dostępnego w menu Start. Tryb ten jest dostępny podczas: 

▪ dodania bazy danych repozytorium, 
▪ modyfikacji  bazy danych repozytorium (Repository settings), 
▪ dodanie nowej instancji do monitoringu (Add another instance), 
▪ modyfikacji bazy danych dodanej do monitoringu, 
▪ dodaniu instancji z pliku. 

 

Zmiana ustawień polega na zaznaczeniu podczas konfiguracji checkboxa SSL mode. Następnie należy wybrać 
odpowiednią opcje z listy. Dodatkowo w celu uwierzytelnienia własnym certyfikatem można zaznaczyć opcje 
Trust self-signed certyficates. 
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1.6.4 Dodawanie baz danych do monitoring z pliku 

W nowej wersji aplikacji dodaliśmy możliwość masowego dodawania instancji SQL do monitoringu. Dodanie 
nowych instancji PostgreSQL do monitoringu jest możliwe z poziomu programu Dbplus Configuration Wizard 
– PostgreSQL dostępnego w menu Start.  
 

 
 
W celu dodanie baz danych za pomocą pliku płaskiego, wybieramy opcje Import instances from file. W 
kolejnym oknie wybieramy należy wskazać plik z rozszerzeniem *.txt lub *.csv. 
Plik powinien zawierać następujące dane we wskazanej kolejności: 
CONNECTION_NAME,USERNAME,PASSWORD,DATABASE,DBPLUS_USER,DBPLUS_PASSWORD,HOSTNAME, 
TCPPORT, SSL_MODE ('disabled', 'require' or 'prefer'), TRUST_SELF_SIGNED_SSL ('true' or 'false'). 
 
Poniżej przykładowa zawartość pliku: 
POSTGRES_9.6,ADMIN,test,postgres,DBPLUS,test123!,localhost,5434,prefer,false 
POSTGRES_11,ADMIN,test123!,postgres,DBPLUS_11,test123!,localhost,5436,prefer,false 
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Użytkownik ma możliwość zaznaczenia dodatkowych opcji: 
▪ Create DBPLUS user if not exists 

Aplikacja sprawdzi czy użytkownik wskazany w pliku istnieje w bazie danych oraz jeśli zaznaczona jest opcja utworzenia 
nowego użytkownika, to taki użytkownik zostanie utworzony. W przypadku braku zaznaczonej opcji utworzenia 
użytkownika oraz braku istniejącego użytkownika w bazie danych, aplikacji zwróci komunikat błędu. 

▪ Assign SUPERUSER role to newly created DBPLUS users (recommended) 
Opcja ta przypisuje nowo utworzonemu użytkownikowi role SUPERUSER.  

▪ Trim trailing and leading whitespace characters 
Opcja ta usuwa znaki spacji z przodu oraz z tyłu ciągu znaków w załadowanym pliku. 
 

Po załadowaniu pliku użytkownik otrzymuje informacje o gotowości danej instancji do importu. W tym 
momencie użytkownik może wskazać które instancje PostgreSQL mają zostać oznaczone do importu (Market 
for Import). W celu rozpoczęcia importu należy klika w przycisk [Import]. 
Po zakończeniu importu otrzymamy informacje o zakończeniu procesu oraz informacje o ilości 
zaimportowanych instancji PostgreSQL. 

1.6.5 Check for update – informacja o nowej wersji aplikacji 

W najnowszej wersji aplikacji zmodyfikowaliśmy prezentacje informacji o nowych wersjach aplikacji.  
Informacja dostępna jest na „starej” wersji ekranu Dashboard. Po celu weryfikacji dostępności nowszej wersji 
aplikacji wystarczy kliknąć w przycisk [Check for Updates]. 
 

 


