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Poniżej prezentujemy wykaz zmian w systemie DBPLUS Performance Monitor do monitoringu baz danych 
PostgreSQL.  
 
Nowości w wersji 2021.4 

1 Wsparcie dla wersji 14 PostgreSQL 

W najnowszej wersji aplikacji Performance Monitor zostało dodane wsparcie dla wersji 14 PostgreSQL. 
Najnowsza wersja platformy PostgreSQL 14 została opublikowana 30 wrześnie 2021. Wersja 14 zawiera 
szereg zmian związanych z monitoringiem zapytań wykonywanych w monitorowanej instancji PostgreSQL.  
 
Jedną z głównych zmian jaka została dodana związana jest z wyliczaniem identyfikatora zapytań queryid w 
widoku sesji pg_stat_activity. W zależności od ustawień parametru „compute_query_id”(domyślnie auto) w 
widoku systemowym dla danej sesji wykonujących zapytanie zostanie przypisany identyfikator zapytania. 
Identyfikator zapytania nie jest uzupełniany przez bazę danych dla każdej sesji.  
Do wersji 14, identyfikator zapytania nie był uzupełniany przez bazę danych PostgreSQL, widoczność 
identyfikator zapewniał mechanizm porównujący zapytania wykonywane w ramach sesji z zapytaniami 
zapisanymi w bazie danych repozytorium. 
 
Kolejna zmiana związana jest ze zmianami w widoku systemowym zawierającym informacje o statystyce 
wykonywanych zapytań w instancji PostgreSQL. Zmiana polega na dodaniu kolumny Toplevel. Zmiana ta 
wpływa na unikalność identyfikatora zapytań, który od wersji 14 nie jest unikalną wartością w obrębie bazy 
danych. Od tej wersji każde zapytanie może zawierać w widoku systemowym dwie wersje oznaczone w 
kolumnie Toplevel wartościami [true/false]. W celu poprawnej prezentacji informacji na stronie SQL Details 
został dodana możliwość podgląd statystyk zapytania dla obu wersji (Toplevel oraz Nested). Przełączanie 
między wersjami możliwe jest po zmianie w nowym polu Version. 
Zmiana dotyczy zarówno widoku Online (gdzie odczytywane są dane bezpośrednio z instancji) jak również 
informacji zapisanych w repozytorium DBPLUS. 
 

 

2 REST API – Performance Monitor 

W najnowszej wersji aplikacji dodaliśmy nowe metody do REST API: 
- pobieranie informacji na temat Outage, 
- Zarządzanie Outage, 
- Zarządzanie monitoringiem instancji DBPLUS. 

2.1. Wywołanie REST API 

W celu wywołanie odpowiedniej metody należy dla wskazanej platformy uzupełnić w linku wywołującym API 
REST właściwą metodę. Dla przykładu poniżej wywołanie metody outages dla platformy PostgreSQL. Przykład 
wywołania metody: 
https://hostname/DPMPostgreSQL.RestApi/outages 

Z uwagi na wykorzystywanie metody POST dla zarzadzania instancjami monitoringu zaleca się wykorzystywania 
protokołu https dla aplikacji DBPLUS Performance Monitor (dotyczy samej aplikacji jak również Rest API) oraz 
wykorzystywania dodatkowej autoryzacji za pomocą Security Token dostępnej w konfiguracji DBPLUS Rest API. 

https://hostname/DPMPostgreSQL.RestApi/outages
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2.2. Metody wywołania REST API DBPLUS 

 Pobieranie informacji na temat Outage 

Metoda GET 

Platforma bazy danych PostgreSQL, Oracle, MS SQL 

Adres /outages 

Działanie Pobiera informacje o czasowych wyłączeniach instancji z monitoringu 
DBPLUS 

Dane wejściowe: brak 

Dane wyjściowe: 
OutageList Lista Outage 
OutageRecord Szczegóły Outage 
OutageId Identyfikator Outage 
ServerId Identyfikator Serwera w repozytorium DBPLUS 
Enabled Status Outage 
DateFrom Data od której obowiązuje Outage. W formacie [YYYY:MM:DD]  
DateTo Data do której obowiązuje Outage. W formacie [YYYY:MM:DD] 
TimeFrom Czas od której obowiązuje Outage. W formacie [hh:mm] 
TimeTo Czas do której obowiązuje Outage. W formacie [hh:mm] 
Description Opis  
Monday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 

▪ true 
▪ false 

Tuesday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 
▪ true 
▪ false 

Wednesday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 
▪ true 
▪ false 

Thursday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 
▪ true 
▪ false 

Friday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 
▪ true 
▪ false 

Saturday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 
▪ true 
▪ false 

Sunday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 
▪ true 
▪ false 

 
Przykład [xml]: 
<Root> 
    <OutageList> 
        <OutageRecord> 
            <OutageId>7</OutageId> 
            <ServerId>16</ServerId> 
            <Enabled>true</Enabled> 
            <DateFrom>2021-12-13</DateFrom> 
            <DateTo>2021-12-21</DateTo> 
            <TimeFrom /> 
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            <TimeTo /> 
            <Description>Wyłączenie testowe</Description> 
            <Monday>false</Monday> 
            <Tuesday>true</Tuesday> 
            <Wednesday>false</Wednesday> 
            <Thursday>true</Thursday> 
            <Friday>false</Friday> 
            <Saturday>true</Saturday> 
            <Sunday>false</Sunday> 
        </OutageRecord> 
        <OutageRecord> 
            <OutageId>8</OutageId> 
            <ServerId>14</ServerId> 
            <Enabled>true</Enabled> 
            <DateFrom /> 
            <DateTo /> 
            <TimeFrom /> 
            <TimeTo /> 
            <Description>Pracaplanowa</Description> 
            <Monday>true</Monday> 
            <Tuesday>true</Tuesday> 
            <Wednesday>true</Wednesday> 
            <Thursday>true</Thursday> 
            <Friday>true</Friday> 
            <Saturday>true</Saturday> 
            <Sunday>true</Sunday> 
        </OutageRecord>               
    </OutageList> 
</Root> 
 
Przykład [JSON]: 
{"OutageList":[{"OutageId":7,"ServerId":16,"Enabled":true,"DateFrom":"2021-12-13","DateTo":"2021-12-
21","TimeFrom":"","TimeTo":"","Description":"Wyłączenie 
testowe","Monday":false,"Tuesday":true,"Wednesday":false,"Thursday":true,"Friday":false,"Saturday":tru
e,"Sunday":false},{"OutageId":8,"ServerId":14,"Enabled":true,"DateFrom":"","DateTo":"","TimeFrom":"","T
imeTo":"","Description":"Pracaplanowa","Monday":true,"Tuesday":true,"Wednesday":true,"Thursday":tru
e,"Friday":true,"Saturday":true,"Sunday":true}]} 

 Zarządzanie Outage 

Metoda POST 

Platforma bazy danych PostgreSQL, Oracle, MS SQL 

Adres /outagemanage 

Działanie Zarządzanie Outage. Umożliwia założenie, modyfikację lub usunięcie 
czasowego wyłączenia danej instancji z monitoringu 

Dane wejściowe: 
Action Akcja do wykonania: 

▪ insert 
▪ update 
▪ delete 

OutageId Identyfikator Outage 
*wartość ignorowana w przypadku akcji „insert” 

ServerId Identyfikator Serwera w repozytorium DBPLUS 
*wartość ignorowana w przypadku akcji „update”,”delete” 

Enabled Status Outage: 
▪ true 
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▪ false 
DateFrom Data od której obowiązuje Outage. W formacie [YYYY:MM:DD]  
DateTo Data do której obowiązuje Outage. W formacie [YYYY:MM:DD] 
TimeFrom Czas od której obowiązuje Outage. W formacie [hh:mm] 
TimeTo Czas do której obowiązuje Outage. W formacie [hh:mm] 
Description Opis  
Monday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 

▪ true 
▪ false 

Tuesday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 
▪ true 
▪ false 

Wednesday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 
▪ true 
▪ false 

Thursday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 
▪ true 
▪ false 

Friday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 
▪ true 
▪ false 

Saturday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 
▪ true 
▪ false 

Sunday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 
▪ true 
▪ false 

 

Dane wyjściowe: 
Action Wykonana akcja: 

▪ insert 
▪ update 
▪ delete 

Response Rekord odpowiedzi 
Status Status odpowiedzi: 

▪ OK 
▪ ERROR 

Message Komunikat błędu 
*wartość uzupełniona dla wartości Status=ERROR  

OutageId Identyfikator Outage 
*wartość ignorowana w przypadku akcji „insert” 

ServerId Identyfikator Servera w repozytorium DBPLUS 
*wartość ignorowana w przypadku akcji „update”,”delete” 

Enabled Status Outage 
DateFrom Data od której obowiązuje Outage. W formacie [YYYY:MM:DD]  
DateTo Data do której obowiązuje Outage. W formacie [YYYY:MM:DD] 
TimeFrom Czas od której obowiązuje Outage. W formacie [hh:mm] 
TimeTo Czas do której obowiązuje Outage. W formacie [hh:mm] 
Description Opis  
Monday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 

▪ true 
▪ false 

Tuesday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 
▪ true 
▪ false 

Wednesday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 
▪ true 
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▪ false 
Thursday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 

▪ true 
▪ false 

Friday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 
▪ true 
▪ false 

Saturday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 
▪ true 
▪ false 

Sunday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 
▪ true 
▪ false 

Usunięcie Outage 
Przykład [xml] -  dane wejściowe: 
<Root> 
<Action>delete</Action> 
<OutageId>20</OutageId> 
<ServerId>16</ServerId> 
<Enabled>true</Enabled> 
<DateFrom>2021-12-13</DateFrom> 
<DateTo>2021-12-18</DateTo> 
<TimeFrom/> 
<TimeTo/> 
<Description>Zmiana planowa</Description> 
<Monday>true</Monday> 
<Tuesday>true</Tuesday> 
<Wednesday>true</Wednesday> 
<Thursday>true</Thursday> 
<Friday>true</Friday> 
<Saturday>true</Saturday> 
<Sunday>true</Sunday> 
</Root> 
 
Usunięcie Outage 
Przykład [xml] -  dane wyjściowe: 
<Root> 
    <OutageId>20</OutageId> 
    <ServerId>16</ServerId> 
    <Enabled>true</Enabled> 
    <DateFrom>2021-12-13</DateFrom> 
    <DateTo>2021-12-18</DateTo> 
    <TimeFrom /> 
    <TimeTo /> 
    <Description>Zmiana planowa</Description> 
    <Monday>true</Monday> 
    <Tuesday>true</Tuesday> 
    <Wednesday>true</Wednesday> 
    <Thursday>true</Thursday> 
    <Friday>true</Friday> 
    <Saturday>true</Saturday> 
    <Sunday>true</Sunday> 
    <Action>delete</Action> 
    <Response> 
        <Status>OK</Status> 
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        <Message /> 
    </Response> 
</Root> 
 
Przykład [JSON] Założenie Outage– dane wejściowe: 
{ 
    "action": "insert", 
    "outageId": , 
    "serverId": 16, 
    "enabled": true, 
    "dateFrom": "2021-12-20", 
    "dateTo": "2021-12-23", 
    "timeFrom": "11:20", 
    "timeTo": "12:20", 
    "description": "Praca planowa", 
    "monday": true, 
    "tuesday": true, 
    "wednesday": true, 
    "thursday": true, 
    "friday": true, 
    "saturday": true, 
    "sunday": true 
} 
Przykład [JSON] Założenie Outage - dane wyjściowe: 
{ 
    "action": "insert", 
    "response": { 
        "status": "OK", 
        "message": "" 
    }, 
    "outageId": 12, 
    "serverId": 16, 
    "enabled": true, 
    "dateFrom": "2021-12-20", 
    "dateTo": "2021-12-23", 
    "timeFrom": "11:20", 
    "timeTo": "12:20", 
    "description": "Praca planowa", 
    "monday": true, 
    "tuesday": true, 
    "wednesday": true, 
    "thursday": true, 
    "friday": true, 
    "saturday": true, 
    "sunday": true 
} 

 Zarządzaniem monitoringiem instancji w DBPLUS 

Metoda POST 

Platforma bazy danych PostgreSQL, Oracle 

Adres /instancemanage 

Działanie Zarządzanie monitoringiem instancji w DBPLUS. Umożliwia dodanie lub 
usunięcie instancji z monitoringu DBPLUS. 

Dane wejściowe: 
Action Akcja do wykonania: 
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▪ insert 
▪ delete 

ServerId Identyfikator Serwera w repozytorium DBPLUS 
*wartość ignorowana w przypadku akcji „insert” 

SSLMode Połączenie z wykorzystaniem SSL 
0= Disable 
1= Prefer 
2= Require 
*wartość uzupełniana tylko dla wersji Postgres  

TrustSelfSignedSSLCerts Trust self-signed certicicates 
▪ true 
▪ false 

*wartość uzupełniana tylko dla wersji Postgres 
ConnectionType Typ połączenia: 

▪ basic 
▪ TNS 

*wartość uzupełniana tylko dla wersji Oracle 

HostName Nazwa lub IP serwera 

ConnectionName Nazwa połączenia 
*wartość uzupełniana tylko dla wersji Postgres  

DefaultDatabase Domyślna baza danych 
*wartość uzupełniana tylko dla wersji Postgres 

Sid Identyfikator bazy danych 
*wartość uzupełniana tylko dla wersji Oracle 

ServiceName Nazwa usługi 
*wartość uzupełniana tylko dla wersji Oracle 

UseMonitoringUserOnly Podłącz z wykorzystaniem istniejącego użytkownika 
*wartość uzupełniana tylko dla wersji Oracle 

TCPPort Port bazy danych 

UserMonitoring Rekord z danymi użytkownika monitoringu 

      UserName Nazwa użytkownika 

      Password Hasło 

      InternalAuthentication Autoryzacja domenowa 

      DBARole Czy rola SYSDBA: 
▪ true 
▪ false 

*wartość uzupełniana tylko dla wersji Oracle 

CreateUser Czy tworzyć nowego użytkownika monitoringu: 
▪ true 
▪ false 

UserAdmin Rekord z danymi Administratora 

      UserName Nazwa użytkownika 

      Password Hasło 

      InternalAuthentication Autoryzacja domenowa 

      DBARole Czy rola SYSDBA: 
▪ true 
▪ false 

*wartość uzupełniana tylko dla wersji Oracle 
UserMonitoringTablespace Tablespace użytkownika monitoringu 

*wartość uzupełniana tylko dla wersji Oracle 
UserMonitoringTempTablespace Temp Tablespace użytkownika monitoringu 

*wartość uzupełniana tylko dla wersji Oracle 
UserMonitoringProfile Profile użytkownika monitoringu 

*wartość uzupełniana tylko dla wersji Oracle 
 

Dane wyjściowe: 
Response Rekord odpowiedzi 
Status Status odpowiedzi: 
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▪ OK 
▪ ERROR 

Message Komunikat błędu 
*wartość uzupełniona dla wartości Status=ERROR 

Action Akcja do wykonania: 
▪ insert 
▪ delete 

ServerId Identyfikator Serwera w repozytorium DBPLUS 
*wartość ignorowana w przypadku akcji „insert” 

SSLMode Połączenie z wykorzystaniem SSL 
0= Disable 
1= Prefer 
2= Require 
*wartość uzupełniana tylko dla wersji Postgres 

TrustSelfSignedSSLCerts Trust self-signed certicicates 
▪ true 
▪ false 

ConnectionType Typ połączenia: 
▪ Basic 
▪ TNS 

*wartość uzupełniana tylko dla wersji Oracle 

HostName Nazwa lub IP serwera 

ConnectionName Nazwa połączenia 
*wartość uzupełniana tylko dla wersji Postgres  

DefaultDatabase Domyślna baza danych 
*wartość uzupełniana tylko dla wersji Postgres  

Sid Identyfikator bazy danych 
*wartość uzupełniana tylko dla wersji Oracle 

ServiceName Nazwa usługi 
*wartość uzupełniana tylko dla wersji Oracle 

UseMonitoringUserOnly Podłącz z wykorzystaniem istniejącego użytkownika 
*wartość uzupełniana tylko dla wersji Oracle 

TCPPort Port bazy danych 

UserMonitoring Rekord z danymi użytkownika monitoringu 

      UserName Nazwa użytkownika 

      Password Hasło 

      InternalAuthentication Autoryzacja domenowa 

      DBARole Czy rola SYSDBA: 
▪ true 
▪ false 

*wartość uzupełniana tylko dla wersji Oracle 

CreateUser Czy tworzyć nowego użytkownika monitoringu: 
▪ true 
▪ false 

UserAdmin Rekord z danymi Administratora 

      UserName Nazwa użytkownika 

      Password Hasło 

      InternalAuthentication Autoryzacja domenowa 

      DBARole Czy rola SYSDBA: 
▪ true 
▪ false 

*wartość uzupełniana tylko dla wersji Oracle 

UserMonitoringTablespace Tablespace użytkownika monitoringu 
*wartość uzupełniana tylko dla wersji Oracle 

UserMonitoringTempTablespace Temp Tablespace użytkownika monitoringu 
*wartość uzupełniana tylko dla wersji Oracle 

UserMonitoringProfile Profile użytkownika monitoringu 
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*wartość uzupełniana tylko dla wersji Oracle 
 

 
Scenariusz dodania instancji PostgreSQL z utworzeniem użytkownika do monitoringu. 
Przykład [xml] dane wejściowe: 
<Root> 
    <Action>insert</Action> 
   <ServerId>1</ServerId> 
    <HostName>127.0.0.1</HostName> 
    <ConnectionName>pg10</ConnectionName> 
    <DefaultDatabase>postgres</DefaultDatabase> 
    <TCPPort>5433</TCPPort> 
    <UserAdmin> 
        <UserName>postgres</UserName> 
        <Password>pass</Password> 
    </UserAdmin> 
    <CreateUser>true</CreateUser> 
    <UserMonitoring> 
        <UserName>dbmon</UserName> 
        <Password>pass</Password> 
    </UserMonitoring> 
    </Root> 
 
Przykład [xml] dane wyjściowe: 
<Root> 
    <Action>insert</Action> 
    <Response> 
        <Status>OK</Status> 
        <Message /> 
    </Response> 
    <ServerId>1</ServerId> 
    <HostName>127.0.0.1</HostName> 
    <TCPPort>5433</TCPPort> 
    <UserAdmin> 
        <InternalAuthentication>true</InternalAuthentication> 
        <UserName>postgres</UserName> 
        <Password>pass</Password> 
        <DBARole>false</DBARole> 
    </UserAdmin> 
    <CreateUser>true</CreateUser> 
    <UserMonitoring> 
        <InternalAuthentication>true</InternalAuthentication> 
        <UserName>dbmon</UserName> 
        <Password>pass</Password> 
        <DBARole>false</DBARole> 
    </UserMonitoring> 
    <ConnectionName>pg10</ConnectionName> 
    <DefaultDatabase>postgres</DefaultDatabase> 
    <SSLMode>0</SSLMode> 
    <TrustSelfSignedSSLCerts>false</TrustSelfSignedSSLCerts> 
    <UserMonitoringAsSuperuser>false</UserMonitoringAsSuperuser> 
</Root> 
 
Scenariusz usunięcia instancji z monitoringu. 
Przykład [xml] dane wejściowe: 
<Root> 
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    <Action>delete</Action> 
    <ServerId>21</ServerId> 
</Root> 
 
Przykład [xml] dane wyjściowe: 
<Root> 
    <Action>delete</Action> 
    <Response> 
        <Status>OK</Status> 
        <Message /> 
    </Response> 
    <ServerId>21</ServerId> 
    <TCPPort>0</TCPPort> 
    <CreateUser>false</CreateUser> 
    <SSLMode>0</SSLMode> 
    <TrustSelfSignedSSLCerts>false</TrustSelfSignedSSLCerts> 
    <UserMonitoringAsSuperuser>false</UserMonitoringAsSuperuser> 
</Root> 

3 Poprawki i usprawnienia 

3.1. Problem z wyświetlaniem informacji o bazie danych 

W najnowszej wersji poprawiony został problem z prezentacją informacji o nazwie bazy danych w aplikacji 
Performance Monitor. Problem objawiał się wyświetlaniem pustej wartości w kolumnie z nazwą lub 
prezentacją „Not specified” w podsumowaniu statystyk. 
Jeden z problemów był powiązany z zapisywaniem zmian nazw i identyfikatorów baz danych do historii w 
repozytorium DBPLUS. Problem został poprawiony, informacje o zmianie nazwy lub identyfikatora baz 
danych będą odświeżane co 15 minut. 
 
Kolejna poprawka dotyczyła braku obsługi w aplikacji informacji o obiektach wspólnych „shared objects”, 
które nie są przypisane do żadnej z baz danych. Informacje o obiektach shared są zapisywane w widoku 
pg_stat_statements (statystyki baz danych), ale nie zawierają powiązania z widokiem baz danych 
(pg_database), co powodowało problem z prezentacją na widoku podsumowań.  

3.2. Poprawa błędu związane z IIS na poziomie Configuration Wizard 

W najnowszej wersji aplikacji poprawiliśmy problem związany z wyświetlaniem błędu IIS na poziomie 
Configuration Wizard. Problem dotyczył komunikatu: „The underlying connection was closed: An unexpected 
error occurred on a receive.” . Problem został usunięty, komunikat nie powinien pojawiać się w najnowszej 
wersji. 

3.3. Poprawa problemu związanego z odświeżaniem uprawnień 

Poprawiony został problem związany z odświeżaniem uprawnień użytkownika monitoringu. Problem 
związany był ze scenariuszem w którym odbierane były uprawnienia użytkownika monitoringu przez tego 
samego użytkownika. Operacja w takim przypadku kończyła się błędem. Problem został poprawiony. 
Poprawiony został również problem związany z tworzeniem funkcji dbplus explain_dpm (wykorzystywana do 
generowania planów wykonania). 

3.4. Problem z podłączeniem do monitoringu instancji utworzonej ze źródła 

W najnowszej wersji aplikacji poprawiliśmy mechanizm dodawania nowych instancji PostgreSQL do 
monitoringu w aplikacji. W przypadku gdy instancji PostgreSQL była tworzona ze źródła „Source Code”, 
błędnie były odczytywane informacje o zainstalowanych rozszerzeniach, wymaganych przez Performance 
Monitor. Problem został usunięty. 
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3.5. Usprawnienia na ekranie blokad 

W najnowszej wersji aplikacji poprawiona została prezentacja blokad na ekranie Locks na poziomie 
szczegółów instancji PostgreSQL. Zmiana dotyczy mechanizmu wskazywania sesji powodującej blokadę w 
przypadku gdy sesja blokowała zmiany na wielu obiektach. 
 
Kolejna zmian dotyczy dodatkowego oznaczenia na „drzewku”, które sesje powodują blokady (BLOCKERS),a 
które z nich są blokowane (WAITERS). Zmiana pozwoli łatwiej ustalić przyczynę problemu z blokadami dla 
danej instancji. 

 
 
Dodatkowa zmiana polega na dodaniu informacji o liczbie blokowanych sesji. Po zaznaczeniu danej sesji 
blokującej w szczegółach zostanie wyświetlona informacja na temat liczby zablokowanych sesji. 
 
 
 
 
 
 


