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

1 Nowości w wersji 2018.1.1 

1.1 Plany wykonań 
 
W funkcjach umożliwiających podgląd planu wykonania min.: 
 

 Sessions 

 Performance->Instance Load -> wybrany snapshot na wykresie 

 Performance->Sql Analyze 

 Performance->Sql Details 

 Performance->Slow SQL 
 
zostały wykonane poniższe usprawnienia: 

1.1.1 Generowanie skryptu PLAN GUIDE  
 
Na poziomie ustawień planu wykonania pojawiła się opcja z możliwością wygenerowania skryptu na 
podłożenie planu wykonania.  
 
Funkcjonalność jest przydatna przede wszystkim w sytuacjach gdy silnik bazy danych zmienia plan 
wykonania na gorszy. Bardzo często ze zmianą planu, wiąże się wzrost czasu wykonania i wolno działające 
zapytanie może być źródłem innych problemów  wydajnościowych (np. wydłużenie transakcji, wzrost blokad, 
wzrost odczytów z urządzeń dyskowych). 
 
Podkładając plan mechanizmem PLAN GUIDE-a, ustawiamy na stałe określony plan wykonania z jakim ma 
działać zapytanie. 
 
Po kliknięciu w ikonę ustawień, wyświetla się okno z opcjami: 
 
 

 
 
Po wybraniu Generate plan guide scripts, pokazuje się formularz z opcjami wyboru, od których zależy 
dalsza postać skryptu. 
 
W formularzu użytkownik ma dostępne następujące informacje, min o: 
 

 Tekście zapytania 

 Formie uruchamianie zapytania, do wyboru mamy: 
o Z poziomu aplikacji 
o Z poziomu obiektu bazy (np. procedura, funkcja, trigger) 
o Z bloku T-SQL 

 Nazwie bazy danych 

 Liście parametrów lub nazwie obiektu z którego zapytanie jest uruchamiane 

 Liczbie identyfikatorów zapytania – jeżeli jest więcej niż 1 może to oznaczać, że zapytanie jest z 
literałem lub jest uruchamiane w kilku bazach danych. 

 
Przed wygenerowaniem skryptu, użytkownik może: 
 

 Określić nazwę planu wykonania 
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 Zmienić nazwę bazy danych (np. opcja może być przydatna, gdy identyczne zapytania jest 
uruchamiane w kilku bazach danych 

 Wybrać wskazówki tj. hinty dla skryptu z „plan guidem”. Opcja pozwala określić: 
o Własne wskazówki dla indeksów, operatorów złączeń, kolejności operacji, itp 
o Wskazówki wg planu, na który został uruchomiony formularz 
o Wskazówki z parametryzacją planu (jeżeli zapytanie jest literałem) 

 
 

 
 
Opcja Plan guide HINTS: Use hints from selected plan hash, oznacza, że skrypt z podłożeniem planu 
użyje wybranego planu wykonania. 
 
Przy opcji Plan guide HINTS: Use own hints mamy możliwość podania własnych wskazówek dla planu – 
poniżej przykład: 
 

 
 
Opcję Use Parametrization Forced hint, używamy w sytuacji gdy mamy do czynienia z literałami. Np. dla 
wybranego identyfikatora QueryHash, mamy wiele SQL handli w widoku systemowym ze statystyką zapytań. 
 
Przykładowa postać zapytań, gdzie warto zastosować parametryzacje, to: 
 

select * from pracownicy where nr=1 

select * from pracownicy where nr=2 

select * from pracownicy where nr=3 

select * from pracownicy where nr=4 

  
Poniżej screenshot z przykładowym skryptem na podłożenie planu wykonania: 
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W następnym kroku skrypt należy przekopiować do programu SQL Studio, i wykonać na użytkowniku z 
uprawnieniami administracyjnymi. 
 
Przydatne informacje: 
 

 Opcja z Generowaniem skryptu na podłożenie planu wykonania jest dostępna od wersji 
SQL2008 i nie działa w edycjach EXPRESS, AZURE 

 W niektórych przypadkach skrypt na podłożenie planu wykonania może się nie udać. Dotyczy to 
min. poniższych sytuacji: 

o Optymalizator baz danych SQL NIE wspiera wszystkich rodzajów komend SQL 

(np. dla konstrukcji update pracownicy set nazwisko=@X where nr_pesel=@y, podłożenie 

planu NIE jest możliwe, natomiast dla konstrukcji postaci update p set p.nazwisko=@X from 

pracownicy p where p.nr_pesel=@y  już podłożenie planu jest możliwe 
o Optymalizator baz danych SQL NIE wspiera przypadku gdy zapytanie jest uruchamiane w 

bloku T-SQL – podłożenie planu jest możliwe, gdy zapytanie jest uruchamiane z aplikacji lub 
obiektu bazy danych 

 

 Należy zachować szczególną ostrożność przy podkładaniu planów 
wykonania, min. wybierać właściwy plan wykonania lub właściwe 
wskazówki dla planu 
 

 Po podłożeniu planu wykonania, można sprawdzić jego istnienie w widoku systemowym 
sys.plan_guides. 

 

1.1.2 Pokazywanie informacji o brakujących indeksach 

 
Na poziomie planu wykonania została dodany nowy węzeł (gałąź) pokazujący informacje o brakującym 
indeksie lub indeksach. Opcja ta jest dostępna w planie wykonania wyświetlanym w trybie Compact. 
 
Brakujące indeksy są wyznaczane przez optymalizator bazy danych na podstawie statystyk indeksów. 
 
Poniżej przykłady: 
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Należy zachować ostrożność przy zakładaniu indeksów proponowanych przez silnik bazy danych. 

1.1.3 Usprawnienia w ekranie Show Plan Object 

 
W oknie Show Plan Object  pozwalającym na analizę planu wykonania i obiektów uczestniczących w planie 
pojawiły się dodatkowe informacje dotyczące kolumn dla wybranej tabeli lub indeksu:  
 

 Is identity – czy dana kolumna ma atrybut identyfikatora/sekwencji 

 Is nullable – czy kolumna przyjmuje wartości null 
 
Poniżej przykład: 
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1.2 Widok sesji  
 
W ekranie Sesji pojawiło się kilka niżej opisanych usprawnień. 

1.2.3 Dodanie kolumny hostname 

 
W widoku sesji widzimy dodatkową informacje o nazwie hosta z którego jest uruchomiona sesja: 
 

 

1.2.4 Wiele oczekiwań dla pojedynczej sesji (zadania sesji) 

 
W widoku sesji, jedną z kolumn tabeli jest oczekiwanie. W przypadku gdy sesja działa wielowątkowo lub 
wielozadaniowo, każde zadanie może działać z różnym oczekiwaniem np. jeden wątek może być w 
blokadzie a inny czekać na odpowiedź z macierzy dyskowej.  
 
W nowej wersji dodano logikę obsługującą tego typu przypadki. W poniższym przykładzie widać jedną sesję, 
która działa z dwoma oczekiwaniami: 
 

 
 
Po kliknięciu w rekord wybranej sesji widać szczegóły – została tutaj dodana nowa zakładka Waiting tasks, 
w której pokazywane są poszczególne zadania/wątki dla sesji. 
 
Poniżej przykład dla sesji działającej w trybie wielowątkowym: 
 

 
 
Dla wątków głównych mamy pozycje działające z oczekiwaniem CXPACKET i wartością 0 dla kolumny  
Exec Context. Kolejne wątki otrzymały identyfikatory większe od zera -> w prezentowanym przykładzie oba 
wątki są blokowane z waitem LCK_M_S przez inną sesje o identyfikatorze 58. 
 
Poniżej przykład dla sesji wykonującej kopie bezpieczeństwa danych działające w 3 zadaniach: 
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1.3 Ekran historii aktywnych sesji i sesji używających log-a 
 
W ekranie Historii aktywnych sesji oraz sesji używających pliku logów wprowadzono poniższe usprawnienia: 

1.3.1 Dodanie kolumn hostname, context_info 
 
W module zostały dodane kolumny hostname oraz context_info, po których dodatkowo można filtrować. 
Filtry są dostępne po kliknięciu w link Show additional filters: 
 

 
 
Kolumny hostname oraz context_info, są widoczne po kliknięciu w snapshot sesji w zakładkach 
Sessions/Log Usage: 
 

 
 

1.3.2 Pokazywanie wielu oczekiwań dla pojedynczych sesji 

 
Podobnie jak w widoku sesji, przy monitorowaniu aktywnych sesji lub sesji używających loga została dodana 
logika ze sprawdzaniem oczekiwań dla wszystkich zadań sesji. W przypadku gdy takie oczekiwania 
wystąpią, wówczas pojawiają się w kolumnie Wait odseparowane przecinkiem.  
 

1.3.3 Dodanie zbiorczych wskaźników dla monitorowanych sesji 

 
W głównym ekranie historii sesji, dodano poniższe informacje: 

 Liczbę sesji używających pliki logów 

 Liczbę rekordów/zmian we wszystkich plikach logów 

 Rozmiar zmian ze wszystkich plików logów 
 

 
 

1.4 Usprawnienia w opcji SQL Find 
 
Moduł wyszukiwania zapytań SQL Find znajduje się w ekranie SQL Details.  
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W opcji tej wprowadzono poniższe usprawnienia: 

1.4.1 Wyświetlanie dodatkowych statystyk dla wyszukanych zapytań 
 
W każdej zakładce dodano informacje o: 
 

 Czasie trwania zapytania / Elapsed Time 

 Czasie użycia procesorów wirtualnych / Cpu Time 

 Liczbie wykonań 

 Liczbie czytanych bloków:  
o z urządzeń dyskowych 
o z pamięci 

 Liczbie zapisywanych bloków 

 Liczbie zwracanych rekordów 
 
Poniżej wynik przykładowego wyszukiwania po tekście zapytania: 
 

 
 
Poniżej wynik przykładowego wyszukiwania zapytaniu uruchamianych w określonym dniu a nie 
uruchamianych w dniu poprzedzającym: 
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1.4.2 Usprawnienie w analizie zapytań, które zmieniają plan wykonania 

 
Dla zapytań zmieniających plan wykonania, zostały dodane dodatkowe informacje zgrupowane wg 
poniższych obszarów: 
 

 Statystyki z podsumowaniem dla wszystkich planów wykonań, na którym działało zapytanie 

 Statystyki z podsumowaniem dla najwolniejszego planu 

 Statystyki z podsumowaniem dla najszybszego planu 

 Porównanie najwolniejszego i najszybszego 

 Estymacje o możliwej redukcji czasu trwania zapytania 
 
Poniżej przykład z wynikiem wyszukania tych zapytań które zmieniał plan wykonania w okresie 2 tygodni: 
 
Widok na obszary Total statistics, Slowest plan statistics 
 

 
 
Widok na obszary Fastest plan statistics, Slowest vs. Fastest, Estimation statistics. 
 

 
 
Istotny obszar ekranu Plan Flip-Flop Statements to Estymacja statystyk. Kolumny Elapsed Time to 
reduce oraz Cpu Time to reduce, to wyliczenie o możliwej redukcji czasu dla przypadku kiedy zapytanie 
działało by wyłączenie na najszybszym planie wykonania. 
 
Przydatna wskazówka: 
 

Posortowanie po jednej z tych kolumn pozwoli znaleźć te zapytania, których optymalizacja 
przyniesie największą poprawę wydajności. 
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1.5 Aktualizacja ekranu Application architecture 
 
Ekran dostępny z poziomu menu głównego Servers monitor -> Application architecture został 
przebudowany i uzupełniony o dodatkowe informacje dotyczące aktywności procesu monitoringu. 
 
W obszarze z lewej strony są dostępne instancje SQL, gdzie widać: 

 Kiedy był wykonany ostatni snapshot dla monitorowanej instancji SQL 

 Kiedy była ostatnia aktywność instancji SQL (połączenie z serwisu monitoringu z instancją SQL) 
 
W obszarze środkowym znajduje się informacja o aktualnym stanie usługi monitoringu DBPLUSCATCHER, 
min. są dostępne takie informacje jak: 

 Czy service jest uruchomiony 

 Ostatnia aktywność usługi 

 Wykorzystanie pamięci na maszynie gdzie działa usługa monitoringu 

 Użycie procesora przez usługę monitoringu 
 
Poniżej statystyk można sprawdzić historyczny stan usługi w zadanym okresie czasu. 
 
W obszarze z prawej strony jest informacja o instancji SQL, na której znajduje się repozytorium systemu 
DBPLUS Performance Monitor. 
 
Poniżej przykładowy slajd: 
 

 
 
W poniższym slajdzie historia aktywności usługi DBPLUSCATCHER, po kliknięciu w przycisk View service 
activity: 
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1.6 Zmiany w usłudze monitoringu DBPLUSCATCHER 
 

1.6.1 Dodanie procesu przebudowy tabel używanych w ekranie 
Dashboard 

 
Dla wybranych table używanych przez usługę monitoring wdrożono mechanism przebudowy table 
uruchamiany 1 raz w tygodniu. 
 

1.6.2 Błąd w monitoringu baz danych w edycji SQL Azure 
 
W instancji SQL Azure występował błąd w monitoringu w przypadku dodania nowych baz danych w instancji 
Azure. Problem był wynikiem braku uprawnień użytkownika monitoringu w określonej bazie danych. 
 
Problem został naprawiony. W ekranie Logs pojawiają się informacje o bazach, do których usługa 
monitoringu nie ma dostępu. 
 

1.6.3 Aktualizacja słownika waitów NIE-performance-owych - 
CXPACKET 

 
W słowniku system DBPLUS Performance Monitor zostało dodane kolejne oczekiwanie tj. CXPACKET, które 
NIE bedzie należeć do grupy waitów wydajnościowych.  
 
W wielu przypadkach poziom waita CXPACKET jest na tyle duży, że nie widać stanu innych oczekiwań i na 
jakiego rodzaju operacjach instancja SQL, spędza czas. 
 
Stąd eliminacja waita CXPACKET pozwoli na szybszą analizę problemów wydajnościowych. 
 

1.7 Usprawnienia ogólne 

1.7.1 Zmiana rozmiaru/wysokości wykresów 
 
W ekranach min. 

 Instance Load 

 Waits 

 Latches 

 Sql Analyze 

 Load Trends 

 Performance Counters 

 IO Stats 

 Space Monitor 
 
Pojawiła się możliwość zmiany wysokości wykresu – poniżej przykład z przeskalowanym wykresem w 
ekranie Load Trends: 
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1.7.2 Wykrywanie problemu z niedziałającym monitoringiem 

 
W systemie poprawiono mechanizm wykrywania problemów w działania usługi monitoringu – bardzo 
częstym przypadkiem był brak miejsca w bazie repozytorium i wszelkie informacje o błędach w działaniu 
usługi lądowały w pliku logów na maszynie z oprogramowaniem DBPLUS Performance Monitor. 
 
W nowej wersji, na ekranie dashboardu pokazuje się alert w przypadku  

 problemu z brakiem miejsca w repozytorium  

 zatrzymanej usłudze monitoringu.  

 braku zasobów na maszynie z usługą monitoringu 
 
Dodatkowo bieżące informacje z aktywności usługi DBPLUSCTCHER można wyświetlić w ekranie Servers 
monitor->Application architecutre. 
 

1.7.3 Niepoprawne sortowanie w ekranie Slow SQL 

 
W systemie poprawiono błąd z domyślnie używanym sortowaniem w funkcjonalności Slow SQL. W nowej 
wersji po wyświetleniu statystyki zapytań z zadanym okresie, tabela jest domyślnie uporządkowana wg 
kolumny Elapsed Time (sortowanie malejące) 
 
 


