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

1 Nowości w wersji 2018.4.1,2018.4.2 
 

1.1 Zarządzanie Plan Guides 
W nowej wersji aplikacji została dodana możliwość zarządzania obiektami Plan Guides 

1.1.1 Wyszukiwarka obiektów 
 
W tym celu zostało dodane nowe menu Plan Guides, dostępne z poziomu Instance Analysis dla każdej 
instancji. Na ekranie dostępne są informacje o Plan Guides założonych w danej instancji. Dostępne są bieżące 
informacje jak również dane historyczne. 
 

 
 
W ramach przeglądania informacji o Plan Guides, prezentowane sa takie informacje jak: 

 Nazwa bazy danych  
 Name – nazwa utworzonego Plan Guide, 
 Create date – data utworzenia Plan Guide, 
 Last modify – data ostatniej aktualizacji, 
 Is Disable – informacja czy Plan Guide jest włączony, 
 Statement text – treść zapytania, 
 Query Hash – identyfikator zapytania, 
 Scope – [OBJECT/SQL/TEMPLATE] 
 Scope object name – nazwa obiektu 
 Scope object type – typ obiektu (np. procedura, funkcja, itp.) 
 Parameters – lista parametrów powiązana z planem 
 Hints – hinty powiązane z planem. 

 
 

Uwaga! Nie wszystkie Plan Guide będą miały przypisane Query Hash. Będzie to odnosić się 
szczególnie do tych Plan Guide które zostały utworzone w przeszłości i dla których zapytania nie są 
wykonywane obecnie. 
 
Po kliknięciu na wiersz w tabelce, poniżej (zakładka SQL Text & Hints) zostanie zaprezentowana treść 
zapytania oraz wykorzystane hinty w ramach planu. W zakładce Changes History prezentowana jest 
informacja o tym jakie zmiany były wykonywane na danym Plan Guide (np. Insert/Change/Drop) 
 
Dodatkowo w zakładce Plan Guide History przechowywana jest informacja na temat wszystkich Plan Guide, 
w bazie danych. Aby wyszukać historyczne Plan Guide należy wybrać odpowiedni zakres dat.  
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1.2 Zarządzanie uprawnieniami w DBPLUS Performance Monitor 
(utworzenie PROFIL) 

W nowej wersji aplikacji została zmodyfikowana funkcjonalność nadawania dostępu do ekranów DBPLUS 
Performance Monitor.  W nowej wersji został dodany obiekt dostępu PROFILE, który pozwala na przydzielanie 
odpowiednich dostępów do profilu a następnie nadawanie uprawnień poprzez przypisanie profilu do 
użytkownika lub grupy użytkowników. Został również zmodyfikowany sposób nadawania dostępów dla każdej 
z grup obiektów. 
 

 
 
W celu utworzenia nowego obiektu np. profilu (PROFILE) należy kliknąć na [Add new object], następnie 
wybrać typ obiektu „PROFILE” oraz nadać nazwę obiektowi. 
 

 
 

Następnie aby nadać uprawnienia dla danego obiektu należy wybrać go z listy po lewej stronie ekranu. Po 
kliknięciu na obiekt po prawej stronie wyświetlona zostanie strona z konfiguracją dostępu. 
W pierwszej kolejności należy wybrać czy uprawnienia będą: 

 własne (Use own permissions). 
 dziedziczone (inherited permisions form parents). 

 

 
 

1.2.1 Własne uprawnienia - Own permissions 
W przypadku wyboru własnych uprawnień (Own permissions) do wyboru mamy trzy zakładki do konfiguracji 
uprawnień: 

 uprawnienia funkcjonalne (Function rights), 
 dostęp do baz danych (Databases access), 
 uprawnienia lokalne (Local privileges) 

Ustawienia funkcjonalne pozwalają na nadanie uprawnień do stron lub funkcjonalności w aplikacji na poziomie 
globalnym dla danego użytkownika/grupy lub profilu dla wszystkich baz danych. Uprawnienia te można 
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nadpisać poprzez nadanie uprawnień niestandardowych dla konkretnej instancji. Uprawnienia niestandardowe 
można zmienić tylko dla modułu Instance Analysis. Uprawnienie niestandardowe są nadrzędne dla danej 
instancji w stosunku do uprawnień funkcjonalnych. W przypadku nadania uprawnień niestandardowych przy 
nazwie instancji wyświetlony zostanie komunikat (permissions overwritten). 
 

 
 

Dodatkowo dostęp możemy ograniczać do konkretnych instancji. W tym celu w zakładce Database acces 
zaznaczamy odpowiednie checkboxy przy danej instancji lub też zaznaczamy ALL_DATABASES. W 
przypadku ograniczenia niektórych baz, spowoduje to również ograniczenie w zakładce Local privileges. 
 
 

 
 

1.2.2 Uprawnienia dziedziczone - Inherited permisions form parents 
W przypadku wyboru uprawnień dziedziczonych, możemy dla danego użytkownika lub grupy użytkowników 
wskazać do których profili mają mieć dostęp. Jednocześnie jest możliwe dziedziczenie uprawnień między 
profilami. Każdy z profili zawiera listę obiektów i do których ma dostęp. Nadanie uprawnień do wielu profili dla 
użytkownika spowoduje że uprawnienie dla danego użytkownika będą sumą uprawnień dla wybranych profili. 
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Uwaga! W celu włączenia funkcjonalności ograniczonego dostępu do aplikacji należy zmienić ustawienia na 
poziomie DBPLUS Configuration Wizard >Applications settings >Applications Options > Configure. Jak 
również zmienić status parametru SECURITY na wartość „ON”. 
 

 
 
Poniżej screen z DBPLUS Configuration Wizard 
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1.3 Informacje o statystykach z OS 
W nowej wersji aplikacji dodana została informacja na temat statystyk zbieranych na poziomie systemu 
operacyjnego: 
 

 
 
Statystyki dostępne w tabeli to: 

 CPU Cores – liczba dostępnych rdzenie procesora, 
 CPU number – liczba dostępnych gniazd procesorów, 
 Virtual CPU number – liczba procesorów, 
 Idle time (CPUs) [Seconds] – liczba sekund bezczynności procesora, w stosunku do wszystkich 

procesorów, 
 Busy Time (CPUs) [Seconds] - liczba sekund, w której procesor był zajęty wykonywaniem kodu 

użytkownika lub jądra, łącznie dla wszystkich procesorów (suma User Time, Sys Time), 
 User Time (CPUs) [Seconds] - liczba sekund, w której procesor był zajęty wykonywaniem kodu 

użytkownika, łącznie dla wszystkich procesorów, 
 Sys Time (CPUs) [Seconds] - liczba sekund, przez które procesor był zajęty wykonywaniem kodu 

jądra, zsumowany dla wszystkich procesorów, 
 IO Wait Time (CPUs) [Seconds] - liczba sekund, którą procesor czekał na zakończenie operacji we / 

wy, w sumie dla wszystkich procesorów 
 Physical Memory [MB] - całkowita liczba pamięci fizycznej. 
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1.4 Grupowanie waitów według klasy, ekran Waits > Analyze 
W nowej wersji oprogramowania została dodana funkcjonalność sortowania waitów wg klasy. W zależności 
od okresu jaki został wybrany, można teraz obejrzeć na wykresie jaki jest udział danej klasy waitu w ogólnej 
liczbie waitów. Funkcjonalność działa dla grupowania po performance wait oraz dla wszystkich waitów. 
 
 

 
 
Informacje dostępne są również w formie tabelarycznej pod wykresem. Trzeba pamiętać ze dane w tabeli 
prezentowane są za cały wybrany okres. 
 

 
 

1.5 Ekran Session 
W nowej wersji została dodana możliwość przeszukiwania historii sesji po typie wait oraz dla sesji 
wykorzystystującej Tempdb została dodana informacja o version store 
 

1.5.1 Wyszukiwanie sesji historycznych dla danego typu wait, ekran 
Session> Active/Tempdb/Log usage sessions history 

W nowej wersji aplikacji została dodana możliwość przeszukiwania informacji na temat sesji użytkownika za 
pomocą danego typu waitu. Wyszukiwanie uruchamiamy poprzez naciśnięcie przycisku „Hide additional filters” 
a następnie z listy dostępnych waitów dodajemy te które chcemy wyszukać. 
Po wciśnięciu przycisku Refresh zostaną zaprezentowane tylko te sesje które w danym okresie oczekiwały na 
wait wybrany przez użytkownika z listy.  
Jednocześnie możemy wybrać również pozostałe filtry np. takie jak identyfikator sesji SID lub Query Hash. 
 



 

9 
 

 
 
 

1.5.2 Informacja dotycząca version store Usage – ekran Session 
W nowej wersji aplikacji została dodana informacja na temat wykorzystania pamięci w bazie Tempdb przez 
version store („version store usage in tempdb”). 
Informacja ta widoczna jest na wykresie w zakładce Tempdb usage sessions. 
 

 
 
Informacja ta jest przydatna w przypadku gdy na bazie jest włączony parametr „read_committed_snapshot z 
wartością ON” (parametr włączamy aby zapytania typu „select” nie blokowały zapytań wykonujące zmiany). 
 
Takie ustawienie generuje dodatkowe zapisy w bazie Tempdb ponieważ do zamknięcia transakcji jest 
trzymana wersja zmian. 
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1.6 Anomaly Monitor  
 
W nowej wersji aplikacji została dodana funkcjonalność przeglądania anomalii (alertów). Przeglądarka jest 
dostępna z poziomu szczegółów konkretnej instancji Instance Analysis > Anomaly Monitor. 
 

1.6.1 Przeglądarka wystąpień problemów w bazie danych 
 
Na stronie do wyboru mamy dwie zakładki Reasons Analysis oraz Reasons Overwiew.  
 

1.6.1.1 Reasons Analysis 

 
 
Na stronie do wyboru mamy szereg filtrów umożliwiających łatwiejsze odnalezienie szukanego problemu. W 
ramach filtrowania dostępne są do wyboru: 

 wybór daty lub zakresu dat, 
 sortowanie po miesiącu, dniu, godzinie, snap’ie, 
 (Trends lub Online) - możliwość wskazania który rodzaj alertów chcemy obejrzeć,  
 Hash value - wybór alertów w których wystąpił wskazany identyfikator zapytania, 

 
Additional filters: 

 Reason list – możliwość wskazania dedykowanych przyczyn problemu, 
 Alert list – możliwość wskazania dedykowanych alertów. 
 

Ekran dostępnych filtrów na stronie Anomaly Monitor: 
 

 
 
Po konfiguracji odpowiednich filtrów należy klikną przycisk [Refresh]. W wyniku tego zostanie zaprezentowany 
wykres w którym poza podstawowymi miernikami dla instancji takich jak Elapsed Time, CPU Time o Waits 
zaprezentowana zostanie w postaci słupków na wykresie ilość wystąpień danej problemu w jednostce czasu. 
Wskazując dany słupek na wykresie zaprezentowane zostanie tooltip z informacją zawierająca dane na temat 
podstawowych mierników jak również ilość wystąpień danego problemu w jednostce czasu. 
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Pod wykresem dostępna jest tabela zawierająca dodatkowe informacje na temat prezentowanych na wykresie 
przyczyn wystąpienia alertów. Tabela zawiera: 

 Start date/End date - zakres dat w którym dana przyczyna występowała, 
 Class - klasę/obszar do którego została przypisana dana przyczyna, 
 Reason for the problem – przyczynę problem, 
 Occurance – ilość wystąpień danej przyczyny w wybranym zakresie dat 
 Alerts trends involved/IO involved /SQL Query involved – zestawy alertów zawartych w definicji 

danej przyczyny problemu. 
 
Użytkownik ma możliwość zaznaczania przyczyn wystąpienia problemu w tabeli. Każde 
zaznaczenia/odznaczenie spowoduje przeliczenie danych na wykresie i zaprezentowanie tylko zaznaczonych 
wierszy. 
 

 
 
Dane zawarte w tabeli są danymi uśrednionymi dla wszystkich wystąpień danej przyczyny. W celu 
szczegółowej analizy danego problemu po zaznaczeniu wiersza w tabeli wyświetli się dodatkowa informacja 
w zakładce Alerts Details.  
Widok ten zawiera informacje na temat alertów jakie przekroczyły wartości progowe zdefiniowane dla danej 
przyczyny problemu. 
Dostępny jest również widok grupujący wystąpienia alertów tego samego typu które występowały po sobie. 
Pozwala to zweryfikować jak długo dany problem trwał. Informacje te dostępne sa w zakładce Reasons 
Occurance Statistics. 
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W przypadku poniżej dla pojedynczego wystąpienia (Snapshots occurance=1)  problemu Data reads time 
problem caused by slow I/O response, zostały zaprezentowane wartości dla każdego z alertu zdefiniowanego dla tego 
problemu który przekroczył wartości progowe. 
 

 
 
Uwaga: informacje w zakładce Alerts Details są dostępne tylko dla ostatnio zaznaczonej przyczyny 
problemu.  
 

1.6.1.2 Reasons Overwiew 

W ramach tej zakładki aplikacja umożliwia przeglądanie problemów w jednym zestawieniu. Do wyboru mamy 
te same filtry jak w przypadku zakładki Reasons Analysis oraz dodatkowo możliwość 
zaznaczenia/odznaczenia grupowania po Przyczynie. 
 

 
 
W zależności od zaznaczenia checkbox [Group by reason] dane dotyczące alertów będą wyświetlane w 
różnych zestawieniach: 

 zaznaczony 

 
 odznaczony 
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1.6.2 Ustawianie klasy dla danej Przyczyny problemu 
W nowej wersji aplikacji została dodana informacja na temat klasy przypisanej do Przyczyny problemu. 
Ustawienie klasy to nic innego jak dodatkowa kategoryzacja problemów.  
Klasę problemu definiujemy w tabeli słownikowej dostępnej w menu Configuration>References lists > Reasons 
class. 

 
 
Klasę możemy ustawić definiując nową przyczynę problemu jak również modyfikując już istniejącą w zakładce 
Reasons & Problems definition 
 
 

 
 

1.6.3 Zmiana przy weryfikacji zmiany planu zapytania 
 
W nowej wersji została zmodyfikowana funkcjonalność związana z weryfikacją czy wpływ na przekroczenie 
progu ustawianego w definicji alertu (dotyczy tylko alertów dla zapytań - SQL Query) był związany ze zmianą 
planu zapytania.  
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Od teraz definicja alertu dla np. Elapsed Time z włączoną opcja sprawdzania zmiany planu będzie 
prezentowana i konfigurowalna oddzielnie niż alert Elapsed Time bez zaznaczonej tej opcji. 
 

 
 
Taka zmiana pozwala precyzyjniej zdefiniować definicje problemu który jest przyczyną pogorszenia 
wydajności danej instancji. 
 

 

1.6.4 Nowy parametr sterujący funkcja alertów 
W nowej wersji został dodany nowy parametr Minimal History Days dotyczący ustawień alertów. Parametr 
jest widoczny w menu głównym Configuration>Alerts settings w zakładce General settings.  Dotyczy on 
głównie nowych instancji podłączanych do monitoringu. Określa minimalny czas po jakim alerty oparte o trend 
będą wyliczane.  
Jest to związane problemem w którym po podłączeniu duża część alertów nie była wstanie poprawnie pokazać 
problemu z racji braku „stabilnego” trendu. Parametr jest modyfikowalny i w przypadku konieczności można 
go zmienić. 
 

 
  



 

15 
 

 

1.7 Usprawnienia ogólne 

1.7.1 Możliwość eksportu statystyk Performance Counters 
W nowej wersji aplikacji została dodana możliwość eksportu statystyk wydajnościowych. Funkcjonalność jest 
dostępna z zakładki Perf Counters w ramach Database Analysis. Eksport możliwy jest przez zmianę podglądu 
wykresu na postać tabelaryczną [Switch to grid]. 
 

 
 
Eksport wykonujemy dla statystyk wcześniej wybranych z listy poprzez, kliknięcie prawym przyciskiem myszy 
i wybór jednej z dwóch dostępnych opcji do wyboru: „Export grid” lub „Export grid with formatted data”. 

 
 

1.7.2 Możliwość generowania raportu wydajnościowego w trybie 
godzinnym 

W nowej wersji aplikacji udostępniliśmy możliwość wygenerowania raportu wydajnościowego (Performance 
Report), podając konkretne godziny za które raport powinien zostać wygenerowany. Raport możliwy jest do 
wygenerowania z poziomu danej instancji w menu Reports. 
 
 
 
 
 
 
 
 


