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Poniżej prezentujemy wykaz zmian w systemie DBPLUS Performance Monitor do monitoringu baz danych 
Oracle. 

1 Nowości w wersjach 2018.3.1, 2018.3.2 

1.1 Zmiany w sposobie obsługi alertów 
W nowej wersji aplikacji została rozszerzona możliwość konfiguracji alertów. Dodana została funkcjonalność 
definiowania Przyczyn problemów i ustawienia reguł alertowych z nimi związanych. Dodane zostały również 
nowe definicje alertów. 

1.1.1 Ustawianie Przyczyn powstania problemów 
 
Podstawowa zmiana związana jest z nowym podejściem do definicji alertów. Na ekranach Configuration > 
Alert Settings dodana została zakładka Reasons & Problems definition  umożliwiająca przypisanie 
przyczyn wystąpienia problemu na bazie zdefiniowanych alertów. 
 
W nowej wersji konfiguracja alertów została podzielona na dwa etapy: 

• wybór oraz konfiguracja odpowiednich progów CRITICAL/WARNING dla danego typu alertu, 
• definicja reguł oparta na skonfigurowanych alertach, oraz przypisanie przyczyny wystąpienia 

problemu. 
 
W celu realizacji zmian został zmodyfikowany widok alertów na zakładce Alerts definition. Na stronie mamy 
prezentowaną informacje w kolumnach: 

• typie alertu, 
• opis alertu, 
• dostępność, 
• poziom ostrzegawczy, 
• poziom krytyczny. 

 
Na stronie prezentowane są jedynie alerty które zostały dodane do konfiguracji. W przypadku gdy alert nie 
został skonfigurowany należy go dodać korzystając z przycisku [Add new alert ].  

 
 
Alerty można skonfigurować dla wszystkich baz lub dla dedykowanej bazy. W każdym momencie można 
usunąć skonfigurowany wcześniej alert za pomocą przycisku [Klucza]  i wyboru opcji „Delete”, spowoduje 
to usunięcie danego alertu z listy skonfigurowanych.  
Druga opcja to wyłączenie alertu, poprzez odznaczenie checkbox Enabled. Można to wykonać również po 
wciśnięciu przycisku [Klucza] oraz wybrania opcji Edit. 
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W nowej wersji dodawanie nowej definicji alertu również uległo zmianie. W ramach definicji alertu nie 
uzależniamy danego alertu od innych alertów. W zależności od typu alertu w różny sposób ustalane są 
wartości referencyjne.  
Dla alertów o typie Load Trends oraz I/O Stats ustawianie progów ustalane jest na podstawie wartości 
historycznej (referencyjnej).  
 

 
 

Wartość jest ustalana jako średnia ze wszystkich snap dla danej godziny (wartości brzegowe min/max są 
pomijane) z okresu ostatnich 30 dni (wartość domyślna – konfigurowalna). W celu wyliczenia wyznaczane są 
dni oznaczone jako robocze na zakładce General settings . Można zdefiniować które dni wskazujemy jako 
robocze (History Days), oraz liczbę dni wstecz jakie będą brane pod uwagę (Number of Days Back in 
History). 
 

 
 

Aplikacja umożliwia uzależnienie wystąpienie alertu od od ogólnego trendu (dla całej bazy danych) dla danej 
statystyki w snap. Taka opcja jest dostępna jedynie dla alertów o typie SQL Query. Dla konfiguracji 
przedstawionej na obrazku poniżej oznacza to dla alermu o typie SqlQuery  Rows processed: 

• alarm będzie pomijany jeśli wartość Rows processed dla danego snap dla konkretnego Query Hash 
będzie poniżej 10 oraz jeśli ilość zwróconych wierszy Rows processed dla danego zapytania będzie 
stanowić poniżej 15% wszystkich zwróconych wierszy dla zapytań (liczba zależy od parametru 
Number of Top Queries to check). Dodatkowo musi zostać spełniony warunek przekroczenia progu 
alarmowego WARNING/CRITICAL. 
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• alarm wystąpi jeśli wartość Rows processed dla danego snap w zapytaniu będzie powyżej 25. Alarm 
wystąpi nawet jeśli próg alarmowy nie został przekroczony (wówczas wystąpi WARNING z 
komentarzem Above max constant value…). 

 

 
 
Uwaga!  Ilość zapytań będzie szacowana i kalkulowana dla danego alertu zależnie od ustawień konfiguracji 
dostępnej w zakładce General settings  Number of Top Queries to check. W konfiguracji przedstawionej 
poniżej oznacza to że brane pod uwagę będzie pierwsze 20 zapytań wybranych względem statystyki 
Elapsed Time.  
 

 
 
Kolejny etap konfiguracji alarmów polega na przypisaniu reguł i zdefiniowanie dedykowanego powodu dla 
danej reguły. Poniżej lista zdefiniowanych domyślnie alarmów przez analityków DBPLUS. Definicje można 
przypisać na poziomie ogólnym do wszystkich baz danych, lub też tworzyć dedykowane definicje dla 
wybranych baz danych. 
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W celu dodania nowej reguły należy w pierwszej kolejności zdefiniować powód wystąpienia problemu 
(reason description) dla którego będziemy definiować regułę. Następnie wybieramy typ kalkulacji 
(calculatione type) - na podstawie trendu czy tez online. 
Najważniejszym elementem konfiguracji jest ustawienie odpowiednich reguł wystąpienia problemu/powodu. 
W celu dodania konfiguracji należy spośród wcześniej zdefiniowanych alertów (zakładka Alerts definition ), 
utworzyć regułę, posługując się grupami (Add group), operatorami AND, OR.  
 

 
 
W niektórych przypadkach konieczne jest użycie zaprzeczenia, są one prezentowane na liście alertów 
oznaczone kolorem czerwonym oraz zaczynają się od operatora NOT. 
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Po zdefiniowaniu reguły, poprawnie wybranie operatorów i uzupełnienie wszystkich dodanych alarmów, 
spowoduje wyświetlenie reguły poniżej. 
 

 
 

1.1.2 Zmiany w sposobie prezentacji informacji o al ertach 
W nowej wersji zmodyfikowana została prezentacja informacji o alertach pod wykresem Database Analysis > 
Performance > Database Load > Alerts. W związku z wprowadzeniem powodów powstania problemu, alerty 
są grupowane zgodnie z konfiguracją dla danego powodu. 
W przypadku gdy ten sam alert jest przypisany do wielu problemów, informacja o nim będzie powielana 
wielokrotnie dla każdego z Powodów oddzielnie. 
 

 
 

1.1.3 Nowe defincje alertów  
W nowej wersji dostępne są nowe definicje alertów: 

• grupa Load Trends, alarm Wait Event Time. 
 
Alarm ten mierzy czas wszystkich waitów w danym snap (ustawienie domyśle). Alarm działa na zasadzie 
weryfikacji czy czas waitów w danym snap nie przekroczył wartości progowej. Ilość dni branych pod uwagę 
uzależniona jest od parametru Number of Days Back in History (opis poniżej). W ramach weryfikacji 
weryfikowane są jedynie topowe waity, ilość uzależniona od parametru Number of Top Waits to check.  
Alarm można skonfigurować dla konkretnego waita, podając jego nazwę w polu Wait name. Dla przykładu 
poniżej alarm będzie mierzył czas dla waitów o nazwie log file sync.  
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• grupa Sql Query, alarm Wait Event Time 
Alarm mierzy czas trwania waitów dla danego zapytania w oparciu o historie snap.  
 

 
 
Dodatkowo dla obsługi alarmów związanych z wyliczaniem wait’ów, zostały dodane parametry 
konfiguracyjne w zakładce Configuration > Alert settings > General settings.  
Parametr Number of Top Waits to check służy do obsługi waitów wyliczanych na podstawie trendu. Do 
wyliczania brana jest pod uwagę wartość topowych trendów w zależności od tego parametru. 
Natomiast parametr Number of Days Back in History, oznacza ile dni wstecz jest branych pod uwagę dla 
wyliczenia historii. 
 

 

1.2 Dodanie informacje o liczbie wersji zapytania - Dat abase 
Analysis >Performance> SQL Details 

W nowej wersji dla strony ze szczegółami zapytań w zakładce Performance>SQL Details po wybraniu 
checkbox Online values, po wciśnięciu przycisku Refresh w ramach grid zostanie zaprezentowana 
dodatkowa kolumna Versions count.  
 
Version count oznacza ile zostało znalezionych wersji danego zapytania (Query_Hash)   dla danego planu 
(Plan Hash) w danym momencie w shared pool.  
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Liczba większa od 1 oznacza że to samo zapytanie mogło być wywoływane np. z różnymi parametrami, lub 
też ustawienia sesji wykonujących dane zapytanie są różne (np. różny OPTIMIZER_MODE dla danych 
sesji).

 
 

1.3 Usprawnienia w wyszukiwaniu zapyta ń poprzez Find SQL 
W ramach nowej wersji został poprawiony sposób wyszukiwania zapytań z wykorzystaniem funkcji dostępnej 
w ramach zakładki Performnce>SQL Details >Find SQL . 

1.3.1 Usprawnienie wyszukiwania zapyta ń dla Statement by text  
W nowej wersji został zmodyfikowany sposób prezentacji wyników dla zapytań wyszukiwanych po 
fragmencie tekstu (Statement by text). Problem polegał na wyszukiwaniu zapytań w których były ustawiane 
podwójnie znaki spacji lub zapytania tworzone w wielu liniach. Po zmianach w przypadku wpisania kilku 
wyrażeń w polu wyszukiwania, wynik zostanie zwrócony w dwóch oddzielnych gridach: 
- FIND RESULT FOR EXACT QUERY TEXT MATCHING WITH – oznacza wynik dokładnie taki jak wpisany 
fragment zapisania, 
- FIND RESULT FOR SIMILAR QUERY TEXT MATCHING WITH – oznacza wynik zbliżony, zawierające 
wpisane wyrażenia. 
 
Dla przykładu zaprezentowany wynik dla wyszukania zapytań po wpisaniu „select max”. W górnej tabeli 
zostały zwrócone zapytania które dokładnie zgadzają się z szukana treścią „SELECT MAX  (SNAP_ID)…”. 
W dolnej tabeli zostały znalezione zapytania dla wyrażenia „select%max” 
“SELECT NVL(MAX(P.LP), 0) + 1 FROM P_R_SAM P…”. 
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1.3.2 Usprawnienia prezentacji wyniku dla Plan Flip -Flop Statements 
W przypadku wyszukiwania zapytań ze zmianą plany gdy w wyniku znajdujemy zapytania (Query Hash) 
które ma więcej niż jeden plan zapytania (Plan Hash), ale dla jednego lub obu planów zapytanie nie zostało 
zakończone (Execution=0), wtedy kolumny: 
- Elapsed Time Per 1 exec, 
- Times faster, 
- Elapsed Time Per 1 exec difference, 
- Elapsed Time to reduce, 
- CPU Time to reduce, 
pozostają puste. Wynika to z braku danych do porównania. 
 
 

 

1.3.3 Usprawnienie wyszukiwania zapyta ń dla Statements using objects  
W przypadku wyszukiwania zapytań na podstawie obiektów, w nowej wersji została w wyniku dodana 
prezentacja treści zapytania. Poniżej prezentacja dla zapytań wykorzystujących obiekt DBPLUS_SNAPS. 
 

 

1.3.4 Pozostałe usprawnienia dla opcji Find SQL  
 
Poprawa błędu związanego z wpisaniem dużej wartości w polu Max.returned statements. Przy wpisaniu 
„dużej” wartości pojawiał się błąd związany z niewłaściwym typem danych. Problem został usunięty. 
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Powiększenie rozmiaru okna prezentującego wynik, w nowej wersji okno zostało powiększone o kolejne 10 
procent. 
 

1.4 Usprawnienia w konsoli DBPLUS Configuration Wizard 
W nowej wersji został poprawiony proces konfiguracji usługi internetowej IIS. 

1.4.1 Poprawa konfiguracji IIS dla Windows Server 2 016/Windows 10 
 
W poprzednich wersjach w przypadku gdy DBPLUS Performance Monitor był instalowany na serwerze z 
systemem operacyjnym Windows Server 2016 lub Windows 10, w niektórych przypadkach pojawiał się 
problem z konfiguracją usługi IIS – zawieszanie procesu oraz całej konsoli konfiguratora. Powodowało to 
konieczność ponownego uruchomienia konfiguracji. Problem związany był z odczytywaniem bufora 
StandardOutput. W nowej wersji problem został usunięty.  

1.5 Zmiana w działaniu parametrów steruj ących monitoringiem 
Wdrożenie kilku zmian usprawniających prace usługi monitoringu lub poprawiające jej działanie. 

1.5.1 Zmiana ustawie ń parametrów 
 
W nowej wersji została udostępniona możliwość ustawienia częstszego odwoływania się do bazy 
monitorowanej.  Zmian dokonujemy w menu Configuration>Settings. Ustawienie częstszego (obecnie 30 
sekund) pobierania danych jest możliwe tylko z poziomu konkretnej bazy danych (nie można zmienić 
ustawień globalnych – dla wszystkich baz danych). 
W nowej wersji minimalna wartość na jaką można dokonać zmiany dla tych parametrów to 1 sekunda. 
Zawsze istnieje możliwość przywrócenia domyślnej wartości poprze przycisk [Restore ]. 
 

 
 

1.5.2 Usprawnienie pobierania informacji dla Space Monitor 
W nowej wersji został poprawiony problem związany z pobieraniem danych na temat zajętości baz danych. 
Problem związany jest z błędem Oracle związanym z widokiem DBA_free_space. Błąd ten w niektórych 

przypadkach powodował długo trwająca sesje użytkownika DBPLUS na bazie monitorowanej pobierającej 
informacje o zajętości bazy. 
 
Została dodana obsługa takiego przypadku i obecnie sesja jest przerywana. 
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1.6 Usprawnienia ogólne 

1.6.1 Poprawa prezentacji danych na wykresach - Rep orts > Load 
Trends 

W nowej wersji aplikacji została poprawiona prezentacja danych na wykresie. W wcześniejszej wersji był 
problem z sortowaniem danych i w niektórych przypadkach generował się błędnie wykres. Problem został 
rozwiązany 
 

 
 

1.6.2 Poprawa wyszukiwania zapyta ń - Database Analysis 
>Performance> Top Day 

 
W nowej wersji został usunięty problem z wyszukiwaniem zapytań z ograniczeniem liczby zwracaych 
zapytań. W poprzedniej wersji w przypadku podania „dużej” liczby w polu Show pojawiał się błąd związany z 
nieprawidłowym formatem danych. Problem został usunięty. 
 

 
 

1.6.3 Poprawa prezentacji wykresu - Database Analys is> I/O Stats 
 
W nowej wersji został poprawiona funkcjonalność generowania wykresu. W przypadku wybrania 
dodatkowego filtra dla grupowania za pomocą Datafile, wygenerowany wykres był nieczytelny. Problem 
został usunięty.  
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1.6.4 Poprawa wyboru punktu na wykresie 
 
W nowej wersji został poprawiony sposób wyboru punktu na wykresie. W poprzedniej wersji w przypadku 
gdy użytkownik wskazał punkt zbyt daleko od punktu na wykresie, wybierany był niepoprawnie snap. W 
nowej wersji zostało to poprawione i działa wydajniej.  
Poprawa dotyczy wykresów na w menu Performance dla zakładek: 
- Instance Load, 
- Waits, 
- Latches. 
 

1.6.5 Poprawa prezentacji utylizacji CPU dla wykres u -  Database 
Analysis> Performance> SQL Analyze 

W nowej wersji został usunięty problem związany z błędnie prezentowaną wartością Elapsed Time 
Load/CPU Time Load, przy zaznaczonej opcji Database CPU Count. Przy zaznaczeniu wartości CPU 
wartość wskazywała 100% niezależnie od zaznaczonych zapytań. Błąd został poprawiony. 
 

 
 

1.6.6 Poprawa wyliczania wykorzystania CPU  
Ekran Dashboard 
W ramach nowej wersji zostało poprawione wyliczania utylizacji CPU dla widoku w postaci tabeli (Grid View). 
W poprzednich wersjach dla tego widoku podstawiona była liczba CPU przypisana do instancji SQL. 
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Database Analysis> Performance> Database Load 
 
W ramach nowej wersji poprawione zostało wyliczanie procentowe obciążenia CPU dla bazy danych 
widoczne pod wykresem w zakładce DatabaseLoad. We wcześniejszej wersji w niektórych przypadkach 
udział był błędnie przeliczany. 
 

 
 

1.6.7 Unifikacja zakładek - Performance> Waits 
W nowej wersji została wykonana zmiana związana z połączeniem danych prezentowanych na zakładkach 
w menu Performance>Waits dla pod-zakładek Analyze oraz Statistics.  
Po zmianie na zakładce Analyze każdy typ waits niezależnie od wybranego zakresu (Day,Hour,Snap) 
prezentowany jest tylko raz w tabeli pod wykresem (we wcześniejszej wersji prezentowane było każde 
wystąpienie waits danego typu w wybranej jednostce czasu).  
 
Prezentacja waitów na wykresie pozostaje bez zmian.  
 

 
 

1.6.8 Poprawa prezentacji danych na wykresie - Data base Analysis> 
Performance> OS Stat 

W nowej wersji został usunięty błąd związany z błędnie przypisaną na wykresie jednostką MB do statystyki 
Sys Time (CPUs) wyrażaną w sekundach. Powodowało to błędnie wyrysowany wykres dla tej statystyki. 
Problem został usunięty. 
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