
 

1 Instalacja DBPLUS Performance Monitor dla baz danych SAP Hana 

Najnowsza wersja oprogramowania DBPLUS Performance Monitor dla platformy SAP Hana jest możliwa do 

pobrania pod adresem: 

http://dbplus.tech/dbplus/download/downloadDPMSapHana.php 

Instalacja oprogramowania DBPLUS Performance Monitor dla platformy SAP Hana rozpoczynamy od uruchomienia 

instalatora. W tym celu proszę o uruchomienie programu z otrzymanego pliku dpmSapHanaInstaller.exe. Po 

uruchomieniu programu zostanie otwarte okno instalatora DBPLUS Performance Monitor: 

 

Klikając przycisk [Next] otrzymujemy informacje na temat Umowy licencyjnej:  

 

W celu kontynuowania instalacji należy przeczytać i zaakceptować warunki licencji. Następnym krokiem jest 

wybranie katalogu w którym zostanie zainstalowany DBPLUS Performance Monitor. Domyślnym katalogiem jest 

„C:\Program Files (x86)\DBPLUS.Saphana” 

http://dbplus.tech/dbplus/download/downloadDPMSapHana.php


 

 

Widoczny progres procesu instalacji: 

 

Po przeprowadzeniu poprawnej instalacji otrzymamy poniższą informację: 

 

Proces instalacji kończymy przyciskiem [Finish]. Domyślnie uruchomi się konfigurator systemu, który przeprowadzi 

przez dalszy proces instalacji poszczególnych komponentów systemu lub ich konfiguracji. 



 

Zainstalowany program DBPLUS Performance Monitor znajduje się w: Menu Start > Programy>DBPLUS SAPHANA 
Następujące opcje są dostępne po wykonaniu prawidłowej instalacji oprogramowania: 

1. DBPLUS Configuration Wizard – Oracle 

2. DBPLUS User Manual – SAP Hana PL/EN 

3. Uninstall 

Konfiguracja aplikacji 

Po instalacji oprogramowania DBPLUS na serwerze Windows  w pierwszym etapie należy dokonać konfiguracji 

aplikacji na serwerze Windows. Konfiguracja polega na: 

▪ Utworzeniu repozytorium DBPLUS na wskazanej bazie danych SAP HANA lub Oracle, w której 

przechowywane będą wszelkie informacje o wydajności monitorowanych baz danych Oracle. 

▪ Konfiguracji usługi monitorującej DBPLUSSAPHANACATCHER odpowiedzialnej za zbieranie informacji o 
wydajności poszczególnych serwerów. 

▪ Konfiguracji aplikacji użytkownika. 
▪ Włączenia w proces monitoringu kolejnych baz danych SAP HANA. 

 

Do wykonywania powyższych zadań, system wymaga uprawnień:  

Użytkownika bazodanowego uprawnieniami Administratora. Jest to wymagane w pierwszym kroku, w którym 

konfiguruje się bazę w repozytorium DBPLUS. W tym celu wskazujemy jedną z baz SAP HANA lub Oracle, na której 

zostanie utworzony nowy użytkownik bazodanowy DBPLUS (Lub wybrany istniejący) oraz utworzone tabele 

techniczne w schemacie bazodanowym użytkownika DBPLUS. 

W ramach dodawania bazy danych do monitoringu na bazie monitorowanej tworzony jest użytkownik bazodanowy 
(lub wybieramy istniejącego użytkownika). Użytkownik ten jest odpowiedzialny za zbieranie statystyk na 
monitorowanej bazie danych. 
Po wykonaniu powyższych kroków, aplikacja będzie dostępna dla użytkownika z poziomu przeglądarki 

internetowej. 

1.1 Ekran główny konfiguratora 

Na serwerze gdzie została zainstalowana aplikacja DBPLUS Performance Monitor należy w menu wybrać 

następującą ścieżkę: 

Menu Start > Programy > DBPLUS SAP HANA >DBPLUS Configuration Wizard.  

 

Okno główne prezentuje architekturę systemu. Informuje m.in. o: 

▪ Monitored Instances - lista monitorowanych baz danych 



 

▪ Database Repository – baza danych wskazana jako repozytorium DBPLUS, w którym zapisywane są dane 

z monitoringu 

▪ konfiguracji poszczególnych elementów systemu, np. 

o aplikacji użytkownika, serwisie aplikacji tj. IIS, website, application pool 

o status usługi monitoringu (DBPLUSSAPHANACATCHER) 

 

W celu wykonania podstawowej konfiguracji systemu, klikamy przycisk [Configuration Wizard] i w efekcie 

uzyskujemy ekran z możliwością konfiguracji poszczególnych komponentów. 

 

System domyślnie zaznacza te elementy, które wymagają konfiguracji. Zawsze można dokonać rekonfiguracji np. 

usługi monitorującej lub dodać do monitoringu następną (nie uwzględnioną do tej pory) bazę SAP Hana. 

W początkowym etapie: 

▪ Skonfigurujemy usługę monitoringu DBPLUSSAPHANACATCHER 

▪ Utworzymy repozytorium bazy DBPLUS (w bazie danych SAP HANA lub Oracle) 

▪ Włączymy usługę/rolę IIS na bieżącej maszynie 

▪ Skonfigurujemy aplikację użytkownika  

 
1.2 Konfiguracja usługi monitorującej DBPLUSSAPHANACATCHER 

DBPLUSSAPHANACATCHER to program działający jako usługa Windows. W obecnej wersji usługa może działać przy 

użyciu lokalnego konta.  

Ekran konfiguracji usługi jest zaprezentowany poniżej: 



 

 

Klikamy na przycisk [Continue] w celu przejścia do następnego elementu konfiguracji. 

WAŻNE: wszystkie ustawienia dokonywane w poszczególnych elementach systemu są ostatecznie potwierdzane 

w ostatnim kroku kreatora. 

 
1.3 Konfiguracja repozytorium systemu 

Repozytorium systemu DBPLUS Performance Monitor to baza danych, która musi być utworzona na wybranej 

bazie danych SAP Hana lub Oracle.  

1.3.1 Repozytorium w bazie danych Sap HANA 

W celu instalacji repozytorium DBPLUS w bazie danych SAP HANA należy zaznaczyć właściwą opcję podczas wyboru 

platformy w ramach konfiguracji: 

 



 

Następnie na ekranie konfiguracji uzupełniamy min.: 

• Host name – IP lub nazwa serwera bazy danych 

• TCP Port – numer portu właściwy dla bazy danych SAP HANA 

• Database – nazwę bazy danych do której będziemy nawiązywać połączenie. 

 

Utworzenie bazy danych repozytorium wymaga zalogowania się z wykorzystaniem użytkownika z 

uprawnieniami administratora. Jest to użytkownik, z którego przeprowadzona zostanie instalacja. Login 

podaję się tylko raz podczas procesu instalacji i nie jest ona później nigdzie wykorzystywana ani zapisywana. 

 

 
 

Użytkownik DBPLUS 

Kolejny etap to podanie informacji o użytkowniku DBPLUS. Użytkownik ten będzie wykorzystywany do łączenia się 

z bazą danych repozytorium przez usługę Windows. W tym celu do wyboru mamy dwie możliwości: 

▪ Utworzenie nowego użytkownika 

▪ Wykorzystanie istniejącego użytkownika. 

W przypadku tworzenia nowego użytkownika, należy pamiętać aby hasło było zgodne z polityka bezpieczeństwa 

ustawioną dla danej bazy danych. 

W przypadku wyboru scenariusza z wykorzystaniem istniejącego użytkownika, musi on posiadać następujące 

wymagania minimalne: 

ENABLE CLIENT CONNECT; 

GRANT CATALOG READ ; 

GRANT MONITORING; 



 

 

 

1.3.2 Repozytorium w bazie danych Oracle 

W celu instalacji repozytorium DBPLUS w bazie danych Oracle należy zaznaczyć właściwą opcję podczas wyboru 

platformy w ramach konfiguracji: 

 

Następnie na ekranie konfiguracji uzupełniamy min.: 

• Connection Type: Basic 

• Host name – IP lub nazwa serwera bazy danych 

• Connect by – połączenie za pomocą SID lub Service Name 

• SID/Service Name  

• TCP Port – numer portu właściwy dla bazy danych SAP HANA 



 

Utworzenie bazy danych repozytorium wymaga zalogowania się z wykorzystaniem użytkownika z 

uprawnieniami administratora. Jest to użytkownik, z którego przeprowadzona zostanie instalacja. Login 

podaję się tylko raz podczas procesu instalacji i nie jest ona później nigdzie wykorzystywana ani zapisywana. 

 

 
 

Użytkownik DBPLUS 

Kolejny etap to podanie informacji o użytkowniku DBPLUS. Użytkownik ten będzie wykorzystywany do łączenia się 

z bazą danych repozytorium przez usługę Windows. W tym celu do wyboru mamy dwie możliwości: 

▪ Utworzenie nowego użytkownika 

▪ Wykorzystanie istniejącego użytkownika. 

W przypadku tworzenia nowego użytkownika, należy pamiętać aby hasło było zgodne z polityka bezpieczeństwa 

ustawioną dla danej bazy danych. 

W przypadku wyboru scenariusza z wykorzystaniem istniejącego użytkownika, musi on posiadać następujące 

wymagania minimalne: 

GRANT SELECT ANY DICTIONARY TO DBPLUS; 

GRANT CREATE TABLE TO DBPLUS; 

GRANT CONNECT TO DBPLUS; 

ALTER USER DBPLUS QUOTA UNLIMITED ON DBPLUS; 

GRANT CREATE PROCEDURE TO DBPLUS; 

GRANT SELECT_CATALOG_ROLE TO DBPLUS; 

GRANT CREATE SEQUENCE TO DBPLUS; 

GRANT CREATE VIEW TO DBPLUS; 



 

 

Po skonfigurowaniu użytkownika repozytorium przechodzimy do kolejnej sekcji. 

1.4 Konfiguracja serwisu IIS 

Włączenie roli/funkcji IIS na serwerze jest niezbędne w celu uruchomienia interfejsu użytkownika. Okno kreatora 

informuje o dodatkach/usługach serwera aplikacji IIS, które zostaną zainstalowane. W przypadku gdy pole Missing 

IIS features components jest pusta, konfiguracja nie jest wymagana. 

 



 

1.5 Konfiguracja aplikacji użytkownika 

Kolejny element to utworzenie obiektów dla interfejsu użytkownika. Należą do nich 

• Witryna aplikacji – DBPLUS Website 

• Rodzaj uwierzytelnienia: 

o LocalSystem, 

o LocalService, 

o NetworkService, 

o Windows Domain Account, 

o ApplicationPoolIdentity 

Przy wyborze login type = LocalService nie ma potrzeby podawać nazwy użytkownika i hasła, usługa będzie działać 

na użytkowniku domyślnym dla systemu Windows (LocalService). 

 

• Parametry: 

o Numer portu (domyślnie 80). Port powinien być zgodny w przypadku gdy na serwerze jest 

wykorzystywana już aplikacja DBPLUS dla innej platformy bazy danych. 

o Binding property /Host Name 

o Sposób dostępu do aplikacji – czy użytkownicy przy wejściu na stronę mają być proszeni o 

uwierzytelnienie (podanie loginu i hasła) 

 

 

W wyniku zakończenia całego procesu konfiguracji, aplikacja użytkownika będzie dostępna pod następującym 

adresem url: 

http://nazwa_serwera:numer_portu/dpmsaphana 

W przypadku gdy witryna systemu będzie działa na porcie 80, wówczas link będzie następujący: 

http://nazwa_serwera/dpmsaphana 

http://nazwa_serwera:numer_portu/dpm
http://nazwa_serwera/dpmsaphana


 

DBPLUS Performance Monitor pozwala na podłączenie do aplikacji z wykorzystaniem SSL. W tym celu należy 

skorzystać z instrukcji zawartej w późniejszym rozdziale (Konfiguracja protokołu SSL w środowisku IIS). 

Klikamy na przycisk [Continue], aby przejść do kolejnego kroku. 

1.6 Podsumowanie konfiguracji 

Ostatni etap konfiguracji, to wprowadzenie wszystkich ustawień wg kroków określonych w konfiguratorze. Ostatni 

ekran pokazuje podsumowanie zmian jakie zostaną wykonane.  

Uwaga! Dodatkowo w tym miejscu dostępny jest skrypt jakie będzie uruchamiany na bazie danych repozytorium, 

poprzez kliknięcie w [Repository instalation script] mamy możliwość zapisania go na dysku. Aby wprowadzić 

zmiany klikamy na przycisk [Finish]. 

 

W między czasie jest pokazywana informacja o przebiegu prac. Na koniec status zakończenia instalacji/konfiguracji: 

 

W efekcie okno główne konfiguratora systemu wygląda jak poniżej: 

 



 

 

Z powyższego przykładowego ekranu możemy odczytać, iż aplikacja DBPLUS PEROFRMANCE MONITOR jest: 

• zainstalowana na serwerze DESKTOP-HR1BE66 (link do aplikacji w prawym dolnym rogu) 

• wszystkie komponenty są właściwie skonfigurowane  (pasek z informacją Configured successfully), 

• usługi są uruchomione: 

o DBPLUSSAPHANACATCHER – usługa odpowiedzialna za monitorowanie baz danych 

o IIS, Website, App pool – co oznacza, że aplikacja jest dostępna dla użytkownika 

• mamy monitorowaną 2 bazy danych SAP Hana, 

• Informacje z monitoringu wszystkich instancji zapisywane są w bazie danych repozytorium na platformie 

Sap Hana w bazie danych  HXE na serwerze 192.168.1.48 

• Użytkownik monitoringu do łączenia z bazą danych repozytorium ,to: DBPLUS_SAP_SAP2 

• Interfejs/aplikacja użytkownika jest dostępna pod adresem https://desktop-hr1be66/DPMsaphana  

 

1.7 Konfiguracja protokołu SSL w środowisku IIS (opcjonalnie) 

W przypadku gdy chcemy włączyć funkcje SSL w aplikacji DBPLUS Performance Monitor, należy wykonać 

poszczególne kroki na serwerze z zainstalowanym oprogramowaniem DBPLUS: 

1. Uruchamiamy aplikacje Manager IIS (Menedżer internetowych usług informacyjnych) z poziomu linii 
komend poleceniem inetmgr 

2. Dla zaznaczonego serwera odnajdujemy ikonę Certyfikaty serwera (Server Certificates), klikamy ikonę i 
przechodzimy dalej w celu wygenerowania bądź zaimportowania certyfikatu. 

 



 

 

3. Generowanie certyfikatu z własnym podpisem na serwerze IIS. 
Kliknamy opcję Utwórz certyfikat z podpisem własnym. 

 
Podajemy nazwę certyfikatu 

 
Certyfikat zostaje utworzony na serwerze. 

 
 

4. Opcjonalnie. W przypadku, gdy certyfikat nie był został wygenerowany bezpośrednio na serwerze IIS, 
pobieramy go za pomocą opcji Importuj 

 

 



 

Wskazujemy ścieżkę dostępu do pliku z certyfikatem. Podajemy hasło, jeżeli certyfikat był eksportowany z 

hasłem. 

 
 

5. Dodanie protokołu SSL (aktualizacja powiązania) 
Dla witryny DBPLUS Website aktualizujemy powiązanie. Klikamy prawym przyciskiem myszy na witrynie, 
następnie Edytuj powiązania (Edit Bindings). 

 

W oknie Powiązania witryny (Site Bindings), klikamy w przycisk Dodaj a następnie wybieramy certyfikat wcześniej 

utworzony bądź zaimportowany. 



 

 

W wyniku otrzymujemy nowe powiązanie z typem https. 

 

Usuwamy zbędne powiązanie z typem http poprzez opcje Usuń. 

Na skonfigurowanej witrynie DBPLUS Website wybieramy opcję Odśwież (Refresh). 

 

6. Ostatni krok polega na usunięciu starych powiązań (http) na ekranie DBPLUS Dashboard.  

W tym celu przechodzimy do konfiguratora DBPLUS, wybieramy opcje Application setings a następnie 

Configure Dashboard. 

Na ekranie konfiguracji usuwamy zbędne powiązania http, tak jak na przykładzie poniżej. 



 

 

1.8 Włączenie obsługi Javascript na poziomie przeglądarki internetowej 

Aplikacja DBPLUS performance Monitor do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Poniżej instrukcja 

włączenia JavaScript dla niektórych przeglądarek: 

Google Chrome 

• Kliknij ikonę menu (trzy kropki) przeglądarki Chrome na pasku narzędzi przeglądarki. 

• Wybierz Ustawienia. 

• Na stronie Ustawienia kliknij link Prywatność i bezpieczeństwo 

• Następnie w tej sekcji kliknij Ustawienia witryn 

• W sekcji Treść wybierz JavaScript i włącz opcje „Strony mogą używać JavaScriptu” lub dodaj stronę 

DBPLUS do witryn z obsługą JavaScript 

 

Internet Explorer 

• Kliknij menu Ustawień (ikona trybika). 

• Kliknij polecenie Opcje internetowe. 

• Kliknij zakładkę Zabezpieczenia. 

• Kliknij przycisk Poziom niestandardowy. 

• Przewiń okno do sekcji Obsługa skryptów. 

• W sekcji Wykonywanie aktywnych skryptów wybierz opcję Włącz i kliknij przycisk OK. 

 

Microsoft Edge 

• Kliknij ikonę menu (trzy kropki)  

• Kliknij menu Ustawienia 

• Wyszukaj w ustawieniach JavaScript i ja wybierz 



 

• Włącz opcję Dozwolone (zalecane) 

Mozilla Firefox 

• W pasku adresu wpisz about:config i zatwierdź enterem. 

• Jeśli pojawi się ostrzeżenie, zaakceptuj. 

• W pasku Szukaj preferencji wpisz javascript.enabled 

• Przełącz wartość preferencji z "false" na "true" klikając na niej dwa razy przyciskiem myszy lub używając 

przycisku "Przełącz". 

 


