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Poniżej prezentujemy wykaz zmian w systemie DBPLUS Performance Monitor do monitoringu instancji 
PostgreSQL.  
 
Nowości w wersji 2021.2 

1.1. Generowanie raportu na podstawie Anomaly Monitor 

W ramach modułu Anomaly Monitor na którym prezentowana jest informacja o problemach wykrytych w 
monitorowanej bazie danych dostępny jest moduł raportowania. Moduł raportowania dostępny jest pod 
przyciskiem Report. Raport generowany jest w formacie *.docx. 
 

 
 
Raport z danego okresu możemy wygenerować korzystając z zapisanego szablonu (TEMPLATE), który został 
predefiniowany w DBPLUS lub też skonfigurować własny raport. 
Każdy użytkownik może dodawać swoje szablony lub edytować istniejące dodane przez innych użytkowników. 
Szablony predefiniowane DBPLUS nie mogą zostać zmodyfikowane. 
W dalszej części konfiguracji do ustawiamy język w jakim zostanie wygenerowany raport, zakres dat dla których 
zostaną wygenerowane raporty, nazwę raportu oraz pliku. 
Raport został podzielony na rozdziały zawierające określone rodzaje wykresów. Rozdziały odpowiadają 
wykresom dostępnym z poziomu aplikacji DBPLUS. W przypadku odznaczenia całego rozdziału za pomocą 
checkbox, automatycznie nie będzie on brany pod uwagę przy generowaniu raportu. 
 
InstanceLoad 
Umożliwia wygenerowanie wykresu z wydajności instancji SQL w zadanym okresie czasu.  
 
TopWaits 
Pozwala na wygenerowanie wykresu w dwóch wariantach: 

▪ Top Waits 
▪ Selected Waits 

W przypadku opcji Top Waits na wykresie będą podane topowe oczekiwania występujące w bazie danych we 
wskazanym okresie czasu. W ramach konfiguracji możemy wskazać ilość waitów które mają znaleźć się na 
wykresie oraz wybrać opcję z wyświetleniem podsumowania danych widocznych na wykresie.  
Opcja Selected Waits umożliwia wygenerowanie wykresu dla wskazanych przez użytkownika waitów.  
 
Loadtrends 
Wykresy dostępne w tym rozdziale umożliwiają prezentacje głównych statystyk wydajnościowych w dłuższej 
perspektywie czasu. Dzięki LoadTrends możliwe jest oszacowanie czy zmiany wydajnościowe dokonywane w 
ostatnim czasie w bazie danych przynoszą oczekiwany skutek.  
 
Space Size 
Pozwala na wygenerowanie wykresu rozmiaru monitorowanej instancji SQL. Aplikacja umożliwia również 
wygenerowanie wykresu przedstawiającego rozmiar wskazanej przez użytkownika bazy danych. Zaznaczenie 
dodatkowej opcji Show summary, wygeneruje podsumowanie dla danego wykresu w formie tabelarycznej. 
 
Main Performance Problem 
Rozdział ten był również dostępny w poprzednich wersjach aplikacji. W obecnej mamy możliwość konfiguracji 
związanej z widocznością planów zapytania w raporcie dla problemów powiązanych z zapytaniami. 
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Aktualizacja klas problemów 
W aplikacji DBPLUS performance Monitor w menu Anomaly Monitor prezentowane są informacje na temat 
problemów wykrytych w monitorowanej bazie danych. Problemy są pogrupowane w klasy, które w przypadku 
problemów powiązanych ze wzrostem danego poziomu Waitu będą miały nazwy zgodne z klasą danego Waitu. 
Oczywiście w przypadku gdy problem nie jest związany z waitem, nazwa klasy jak do tej pory jest 
predefiniowana przez analityków DBPLUS.  
 
Poprawione alerty Change Plan 
Jedne z najczęściej pojawiających się problemów z wydajnością zapytań w bazie danych jest zmiana planu 
wykonania. W module Anomaly Monitor aplikacja wskazuje przypadki gdy zmiana planu powoduje problem 
wydajnościowy. W najnowszej wersji uszczelniliśmy wskazywanie problemów wydajnościowych związanych ze 
zmianą planu w przypadku gdy zmiana planu następuje kilkukrotnie podczas trwania pojedynczego snap. W 
ramach poprawy został dodany specjalny algorytm sprawdzający czy plany na których działa zapytanie 
pozwalają na podniesienie alertu i zgłoszeniu anomalii. 
 
Uwaga!!Raportu nie można uruchomić na przeglądarce IE (Internet Explorer). 

1.2. Poprawa procesu generowanie planów zapytań 

W aplikacji DBPLUS Performance Monitor dla monitoringu baz danych PostgreSQL został wdrożony mechanizm 
generowania planów zapytań dla topowych zapytań wykonywanych w snap na instancji PostgreSQL. 
Mechanizm dla topowych zapytań generuje polecenie Explain i zapisuje plan wykonania dla zapytania. Dzięki 
wprowadzonemu w tym releasie mechanizmu parsowania zapytań udalo się również poprawić proces 
generowania planu wykonania. Głównym problemem w generowanie planu jest podstawianie poprawnych 
wartości dla parametrów z którymi dane zapytanie jest wykonywane. Dzięki mechanizmowi parsera zapytan 
przed wykonaniem polecenia Explain zapytanie jest parsowane a następnie podstawiane są odpowiednie 
wartości zgodne z typem dla danego parametru.  
Dzięki tej zmianie ilość zapytań dla których nie udało się wykonać operacji Explain powinna znacząco się 
zmniejszyć a użytkownik otrzyma bardziej precyzyjne informacje na temat planu z jakim zapytanie jest 
wykonywane. 

1.3. Formatowanie i parsowanie zapytań 

W celu przyspieszenia analizy zapytań w aplikacji DBPLUS został zastosowany mechanizm parsowania zapytań. 
Funkcjonalność ta polega na analizie składowych obiektów zapytania (tabel, indeksów). Dzięki mechanizmowi 
parsowania zapytań możliwa jest szybka weryfikacja z jakie tabele oraz które kolumny są wykorzystywane w 
analizowanym zapytaniu. Mechanizm parsowania dostępny jest po kliknięciu w link Show Plan Objects for 
widoczny z poziomu planu zapytania. Parsowanie uruchamiamy po kliknięciu w opcje Parser SQL Query 
(widoczny na poniższym przykładzie). Po poprawnym parsowaniu uzyskujemy możliwość podświetlania tabel i 
kolumn dla zaznaczony obiektów.  
Nowa funkcjonalność dostępna jest w dwóch trybach: 

▪ ręcznym, 
▪ automatycznym. 

W przypadku ręcznego trybu po wejściu na Show Plan Objects po wciśnięciu przycisku [Parse SQL Query] 
następuje formatowanie oraz parsowanie zapytania. Formatowanie zapytania powoduje zmianę prezentacji w 
oknie SQL TEXT do postaci ułatwiającej analizę zapytania. 
Funkcjonalność parsowania w obecnej wersji daje możliwość podświetlenia kolumn należących do danego 
obiektu uczestniczącego w zapytania.  
W zależności od obiektu który wskażemy obiekty zaznaczane są w różnych kolorach: 

▪ Tabela (zielony), 
▪ Indeksy (żółte). 

Podświetlenie wykonywane jest zarówno w polu SQL TEXT jak również EXPLAIN_PLAN. 
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W ramach mechanizmu mamy możliwość wybrania zakresu podświetlonych obiektów na zapytaniu. W celu 
zmiany konfiguracji należy kliknąć przycisk „trybiku” na stronie Show plan Objects. 

 
W efekcie kliknięcia zostanie otwarte okno w którym można wybrać: 

▪ SQL Parser – On demand/Automatic (Na żądanie/Automatyczny) – tryb parsowania. 
W zależności od trybu w momencie wejścia na ekran Show Plan Objects zapytanie będzie automatycznie 
formatowane i parsowanie (tryb Automatic). 

▪ Higlight columns  - w zależności od wyboru podświetlane będą kolumny w zapytaniu 
▪ Highlight color – wybór koloru dla podświetlenia tabeli/indeksu. 

 

 
 

Każdorazowo po parsowaniu zapytania otrzymamy informacje o statusie wykonanej operacji. W ramach 
pierwszej wersji mechanizmu parsera nie wszystko rodzaje zapytań zostały obsłużone. W każdym kolejnym 
release będzie dodawana obsługa kolejnych zapytań. 
 
W przypadku gdy wszystko przebiegło pomyślnie przycisk po prawej stronie zostanie zaprezentowany w takiej 
formie: 

 
W przypadku gdy zapytanie poprawnie zostało sformatowane, jednak wystąpił problem z odczytaniem 
wszystkich obiektów z zapytania: 
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W przypadku gdy po wykonaniu parsowania zostanie zaprezentowany znak „X”, oznacza to że zapytania nie 
udało się poprawnie sformatować jak również wykonać parsowania. Obsługa takich zapytań zostanie 
dostarczona w kolejnych aktualizacjach wersji. 

 

1.4. Usprawnienia ogólne 

1.4.1. Porównywanie Explain Plan 

W najnowszej wersji aplikacji usprawnialiśmy sposób pokazywania różnic w planach. Gdy zapytanie korzysta z 
wielu planów wykonania w aplikacji DBPLUS Performance Monitor w zakładkę SQL Details istnieje możliwość 
zestawienie statystyk wydajnościowych dla każdego planu jak również poprzez funkcję Compare plans 
porównać różnice między poszczególnymi planami wykonania.  
W aplikacji różnicę między planami zaznaczone są żółtym kolorem. W przypadku gdy plan wykonania składa 
się z wielu wierszy, porównanie obu planów jest utrudnione, dlatego w celu ułatwienia porównywania 
zestawień w niektórych miejscach w planie wstawiane są „sztuczne” wiersze. 
 

 

1.4.2. Full screen 

W aplikacji została dodana opcji prezentacji wykresów oraz planów wykonania na całym ekranie. 
Funkcjonalność dostępna jest po kliknięciu w przycisk „full screen” widoczny w prawym-górnym rogu 
wykresu/planu wykonania. 
 

 
 
Opcja dostępna dla widoku pojedynczego planu jak również dla opcji Compare Plans. 
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Po kliknięciu na ikonę „full screen” informacje zawarte w planach zapytania zostaną wyświetlone na całym 
ekranie w nowym oknie przeglądarki internetowej. Ułatwi to w znaczny sposób możliwość analizy planów 
zapytań. 
 

  
 
 


