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

Nowości w wersji 2020.3 

 Wspólny Dashboard - kolejna edycja 
 

W wersji 2020.3.1 usprawniliśmy ekran Dashboard. Ekran ten umożliwia tak jak poprzednio podgląd online dla 
wszystkich monitorowanych baz danych dla każdej z trzech dostępnych platform (Oracle, SQL Server, 
PostgreSQL). Informacje o statusie monitorowanych baz danych są dostępne w podsumowaniu w dwóch 
wariantach: 

▪ Podstawowym: 

 
Widok ten umożliwia odfiltrowanie baz danych w zależności po statusie, zarówno po obecnym statusie jak 
również, w przypadku pozostałych platform może w łatwy sposób wyodrębnić grupę bazy danych dla których 
skonfigurowana jest np. Always On Availability Group (poprzez wskazanie części Replicas). 
 

▪ Zminimalizowany 

 
Widok ten dostępny jest po kliknięciu ikony minusa w pasku SUMMARY FOR ALL INSTANCES. Zawiera jedynie 
informacje na temat ilości baz danych w danej i grupie i umożliwia łatwą nawigację pomiędzy nimi. 
 
W najnowszej wersji w grid poza kolumnami prezentującymi podstawowe dane o instancji, dostępne są 
również informacje na temat: 

▪ CPU Host – niedostępne, 
▪ CPU Instance – niedostępne, 
▪ Waits – ogólny poziom oczekiwań [s/1s] 
▪ Waits I/O – oczekiwania powiązane z I/O [s/1s] 
▪ Locks – poziom blokad na danej instancji [s/1s] 
▪ Active Sessions – aktywne sesje 
▪ Locked Sessions – poziom zablokowanych sesji 
▪ Transactions – liczba aktywnych transakcji w bazie danych 
▪ Alerts – liczba alertów (critical/warning) 
▪ Space info – poziom zajętości przestrzeni dla danej instancji [GB]  
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Użytkownik wskazując określoną kolumnę dla danej bazy danych otrzymuje informacje na temat zmian 
statystyki w formie wykresu za ostatnie 15 minut. W przypadku poniżej otrzymujemy informacje na temat 
topowych waitów dla instancji DEMO.  
 

 
 
Dashboard umożliwia dostęp do pozostałych kolumn, które użytkownik może dowolnie dodać do ekranu 
dashboard po wybraniu opcji Show hidden columns w ustawieniach danego grida (ikona trybika). 
 

 
 

Zmiana statusu monitorowanej bazy danych 
Zmiana statusu instancji związana z jest z przekroczeniem progów alarmowych dla najważniejszych 
parametrów wydajnościowych bazy danych. W przypadku gdy nastąpi zmiana statusu bazy danych na kolor 
pomarańczowy (Warning),lub czerwony (Critical) informacja o przyczynie dostępna jest po wskazaniu 
kursorem myszki na dany status. 
 
Użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnych progów alarmowych, dla każdego z głównych parametrów 
bazy danych, takich jak: 

▪ Active_Sessions – aktywne sesje 
▪ Locked_Sessions – poziom zablokowanych sesji 
▪ Waits I/O – oczekiwania powiązane z I/O 
▪ Waits Locks – poziom blokad na danej instancji 
▪ Waits Total– ogólny poziom oczekiwań 

Konfiguracja ta dostępna jest w menu Configuration>Settings w zakładce Dashboard setting. Przekroczenie 
danego parametru powoduje zmianę statusu dla danej bazy danych w zależności od przekroczonego progu 
Warning (kolor pomarańczowy) lub Alert (kolor czerwony). Ustawienia można modyfikować dla wszystkich baz 
na poziomie ogólnym lub dla wskazanej bazy danych. 
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Widoczność Alertów na ekranie Dashbaord 
W najnowszej wersji na ekranie Dashbord są prezentowane Alerty. W zależności od przekroczenia progu 
alarmowego użytkownik otrzymuje informacje o krytyczności alertu oraz o ilości wystąpień. Alerty widoczne 
są na ekranie przez okres 2 godzin po ich wystąpieniu, dla przykładu jeśli alert wystąpił o godzinie 09:20 to 
informacja na Dashboard o wystąpieniu alertu będzie widoczna do godziny 11:20.  
 

 
 

Czas widoczności alertów na ekranie Dashboard na można konfigurować dla każdej z platform oddzielnie, za 
pomocą parametru dostępnego w menu Configuration >Settings 
 

 

 Zmiana uprawnień użytkownika monitoringu 
W najnowszej wersji aplikacji zmodyfikowaliśmy sposób pobierania informacji o planach wykonania przez 
użytkownika monitoringu. W poprzednich wersjach użytkownik bazodanowy wskazany do monitoringu musiał 
posiadać wysokie uprawnienia ze względu  wykonywania polecenia EXPLAIN (tworzenie planów wykonania).  
W najnowszej wersji na każdej monitorowanej bazie danych zostanie utworzony schemat o takiej samej nazwie 
jak użytkownik monitoringu. W nowoutworzonym schemacie zostanie dodana funkcja explain_dpm. 
Użytkownik monitoringu będzie posiadał uprawnienia do wykonywania funkcji, co pozwoli zmniejszyć 
uprawnienia w bazie danych. 
 
W celu zmiany obecnych uprawnień należy po wykonaniu aktualizacji z poziomu Configuration Wizard 
odświeżyć uprawnienia użytkownika monitoringu. W tym celu klikamy ikonę trybik, tak jak na przykładzie 
poniżej:  
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Następnie klikamy przycisk [Refresh privilleges] 

 
 

W celu odświeżenia uprawnień dla użytkownika monitoringu (w przykładzie: db6) ,wpisujemy jednorazowo 
dane Administratora i klikamy przycisk [Refresh privileges]. Efektem czego będzie utworzenie nowego 
schematu o nazwie takiej samej jak nazwa użytkownika monitoringu (w Naszym przypadku db6) w każdej bazie 
dostępnej w monitorowanej instancji PostgreSQL. 
W schemacie tym utworzone zostaje funkcja explain_dpm. Poniżej przykład schematu o nazwie db6: 
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Dzieki temu użytkownik monitoringu nie wykonuje już komendy EXPLAIN, tylko w celu pobrania informacji o 
planie zapytania wywołuje powyższą funkcje. Instrukcje należy powtórzyć dla każdej instancji dostępnej do 
monitoringu. 

 Usprawnienia ogólne 

1.3.1 Ukrywanie punktów na wykresie 

W najnowszej wersji dodaliśmy możliwość ukrycia wskazanego punktu na wykresie. W celu ukrycia danego 
punktu należy przytrzymać na klawiaturze klawisz CTRL i jednocześnie wskazać punkt na wykresie który ma 
zostać ukryty. Funkcjonalność ta w znaczny sposób ułatwi wykonywanie analizy wykonywanej za dłuższy okres 
czasu. Ukrycie punktu na wykresie nie zmienia danych dostępnych pod wykresem. Funkcjonalność ma na celu 
jedynie ułatwienie odczytywania danych dostępnych na wykresie. Zmiany została wykonane dla wykresów 
dostępnych na zakładkach: 

▪ Load trends 
▪ SQL Details 
▪ Bg Writer Stats 
▪ I/O Stats 

1.3.2 Poprawione wyszukiwanie SQL FIND 

W najnowszej wersji poprawiliśmy wyszukiwanie zapytań za pomocą funkcjonalności SQL FIND, dostępnej w 
zakładce SQL Details. Poprawione zostało zapamiętywanie wcześniej wyszukanych zapytań. Dodatkowo 
poprawiliśmy sposób wyszukiwania, tak aby wielkość liter dla wyszukiwanego obiektu nie miała znaczenia.  

1.3.3 Dodanie opisu dla waitów  

W najnowszej wersji aplikacji dodaliśmy dodatkowe informacje dotyczące waitów występujących w danej 
instancji PostgreSQL. Na poziomie szczegółów danej instancji po wejściu na zakładkę Waits prezentowany jest 
wykres występowania waitów dla danej instancji. Pod wykresem prezentowane są informacje na temat 
poziomu każdego waitu w danym okresie czasu. Obecnie możliwe będzie również odczytanie dodatkowej 
informacji (deskrypcji) z czym dany wait jest związany. 
 
 


