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Poniżej prezentujemy wykaz zmian w systemie DBPLUS Performance Monitor do monitoringu instancji 
Microsoft SQL Server. 

 Anomaly Monitor 
W nowej wersji aplikacji poprawiony został moduł Anomaly Monitor. Zmodyfikowany został sposób 
wykrywania i prezentacji alertów. Po wejściu na ekran prezentowany jest wykres z ostatnich 14 dni w których 
wystąpił problem wydajnościowy. Zakres dat można dowolnie modyfikować. Domyślnie ekran prezentuje 
problemy pogrupowane po klasie (Analyze by Class), możliwa jest również zmiana prezentacji i pogrupowanie 
po przyczynie problemów (Analyze Reason). 
 

 
 
Problemy na wykresie zaznaczona są przez kolorowe ikony (inny kolor dla każdej klasy/przyczyny). W celu 
dalszej analizy należy wybrać wskazany dzień w którym wystąpiły problemy. Po wybraniu konkretnego dnia 
(punktu na wykresie) zostanie zaprezentowany szczegółowy wykres za dany dzień ze wskazaniem momentu w 
którym wystąpiły problemy wydajnościowe. Każdy punkt na wykresie przedstawia dany snap (15 minut). 
Wybierając punkt na wykresie otrzymujemy informacje na temat statystyk które zostały przekroczone w 
danym momencie jak również informacje na temat przyczyny wystąpienia problemu.  
 

 
 
W nowej wersji moduł Anomaly monitor został wzbogacony o detekcje problemu która dodatkowo analizuje 
wydajność bazy danych w danym momencie czasu i prezentuje wynik tej analizy w postaci problemu. Moduł 
ten jest zaszyty w  kodzie aplikacji i nie jest konfigurowalny przez użytkownika. Obecny mechanizm alertów 
cały czas działa niezależnie od mechanizmu detekcji. 
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W ramach definiowania przyczyn problemu w menu Alerts setings w zakładce „Reasons & Problems 
definitions” dla danej przyczyny problemu można określić i dopisać szczegółowy opis danego problemu ze 
wskazaniem miejsca do szczegółowej analizy. 
 

 

 Usprawnienia na ekranie historii sesji 

1.2.1 Szybkie wyszukiwanie rekordów w historii sesji 

W nowej wersji został zmodyfikowany sposób przeglądania historii sesji dostępnych w menu Session w 
zakładce Active Session/Tempdb sessions/Log usage history. Po wybraniu filtru wyszukiwania zostaje zwrócony 
wynik , pierwszych 10 tyś rekordów posortowany po dacie od najświeższej do najstarszej. W celu pobrania 
pozostałych rekordów wystarczy przesunąć suwak na ostanie zwrócone rekordy, co spowoduje doładowanie 
pozostałych danych.  

 
 
Dodatkowo każde kliknięcie w nagłówek kolumny w tabeli spowoduje pobranie wszystkich wierszy dla danego 
wybranego zakresu w filtrze. W przypadku gdy zadane dane w filtrze są zbyt ogólne i zwracane wyniki zawierają 
dużą ilość rekordów zostanie zaprezentowany komunikat z informacją o liczbie załadowanych rekordów. Po 
załadowaniu danych komunikat zostanie automatycznie zamknięty. W każdej chwili użytkownik moze 
przerwać ładowanie klikając przycisk [Stop loading]. 
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1.2.2 Podgląd treści zapytania w historii sesji 

W zakładce historii sesji dodaliśmy opcje podglądu treści danego zapytania. Treść zapytania widoczna po 
“najechaniu” kursorem na hash value zapytania.  

 

 

1.2.3 Wyszukiwanie blokad w historii sesji 

W zakładce Session> Active Session/Tempdb sessions/Log usage history została dodana funkcjonalność 
przeszukiwania historii sesji w celu odnalezienia sesji blokujących inne sesje. W przypadku gdy w danym snap 
występowały blokady, w takich przypadkach uzupełniona jest kolumna Blocking sessions id zawierająca 
identyfikator sesji blokującej daną sesje. W najnowszej wersji został dodany mechanizm wyszukiwania sesji 
blokującej.  
W przypadku wystąpienia blokady należy kliknąć w przycisk „lupki” który pojawia się w kolumnie Blocking 
session id, spowoduje to że tabela zostanie automatycznie przeskrolowana a wiersz z sesją które jest blokerem 
zostanie podświetlony. 
 

 

 Zmiany na stronie SQL Details 

W najnowszej wersji wprowadzonych zostało szereg poprawek i usprawnień na stronie SQL Details. Poniżej 
zostały opisane główne zmiany. 

1.3.1 Wyszukiwanie zapytań z Plan Guide 

W najnowszej wersji aplikacji w zakładce SQL Details dodaliśmy możliwość łączenia zapytań o tej samej treści 
zapytania. Funkcjonalność przydatna jest w przypadku gdy zostaje wdrożony Plan Guide dla zapytania. W takim 
przypadku zapytanie otrzymuje nowy identyfikator i nie można łatwo zweryfikować i ocenić czy wdrożenie 
PlanGuide przyniosło oczekiwany skutek. W nowej wersji zaznaczając w zakładce opcje Connect queries with 
the same text, wyszukujemy zapytania które mają ten sam tekst zapytania dla podanego zakresu czasu. Dzięki 
temu na wykresie możemy zestawić kilka zapytań jednocześnie i ocenić czy zmiana związana z wdrożeniem 
Plan Guide przyniosła oczekiwaną stabilizacje i poprawę wydajności zapytania. 
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1.3.2 Poprawa mechanizmu tworzenia PlanGuide 

W ostatniej wersji aplikacji został poprawiony mechanizm generowanie PlanGuide.  
Problem z generowanie PlanGuide dotyczył: 

▪ przypadków w którym w treści zapytania były nadmiarowe spacje, 
▪ zawierał znaki specjalne takie jak <.> , 
▪ treść zapytania została zapisana w nawiasach (). 

Każdy z tych scenariuszy powodował w niektórych przypadkach problem z generowaniem PlanGuide lub też 
po wdrożeniu PlanGuide zapytanie nie korzystało z niego. Problem został naprawiony. 

1.3.3 Analiza planów wykonania dla zapytań 

Na ekranie SQL Details dodaliśmy specjalną obsługą dla zapytań dla których mamy wiele planów wykonania. 
Na zakładce Graph, został dodany nowy rodzaj wykresu Separate plans. Funkcja ta pozwala oglądać statystyki 
zapytania oddzielnie dla każdego z planów wykonania. Wybierając taką opcje dane na wykresie prezentowane 
są oddzielnie dla każdego z planów. 
Poniżej wykres Elapsed time per 1 exec – posortowany z opcją No Group by period. Na tym wykresie 
użytkownik łatwo może ocenić który z planów wykonania jest najszybszy dal danego zapytania w analizowanym 
okresie. Dodatkowo kolumny posortowane są na podstawie ilości wykonań danego zapytania z danym planem 
(najczęściej wykonywane od lewej). 
W trybie Separate Plans wiersze w tabeli są pokolorowane zgodnie z kolorem przedstawionym na wykresie dla 
danego planu zapytania. 
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W przypadku sortowania po godzinie lub snapie (15 minut), użytkownik w łatwy sposób uzyska informacje 
kiedy i w jakich godzinach zapytanie wykorzystuje wolniejszy plan.  
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 Usprawnienia ogólne 

1.4.1 Uszczelnienie zbierania statystyki zapytań 

Aplikacja DBPLUS Performance Monitor pobiera statystyki zapytań z wykorzystaniem miedzy innymi 
mechanizmu Exdended Events.  
W najnowszej wersji zmodyfikowany został próg czasu trwania dla którego zapytania zapisane w kolejce 
Eventów są brane pod uwagę. W przypadku zbierania informacji na podstawie kolejki Eventów czas trwania 
pojedynczego zapytania który było brane pod uwagę wynosił do tej pory 1 sekunda i nie był konfigurowalny. 
W najnowszej wersji dodaliśmy parametr którym użytkownik sam ustawia wartość od której monitoring kolejki 
Eventów ma zbierać informacje o zapytaniach. 
Nowy parametr ma nazwę MINIMAL_XEVENT_ELAPSED_TIME i jest ustawiany w menu 
Configuration>Settings. 
Wartość domyślna została ustawiona na 0,5 sekundy. Oznacza to ze pojedyncze wykonanie zapytania które 
wpadło do kolejki Eventów będzie brane pod uwagę po przekroczeniu ustawionego progu. Pozwoli to na 
dokładniejsze pobieranie informacji o zapytaniach z wykorzystaniem mechanizmu Eventów. 
Po wprowadzeniu tej zmiany użytkownik ma dwa parametry ustawiania czasu trwania zapytań: 

▪ MINIMAL_QUERY_ELAPSED_TIME – parametr wykorzystywany do pobierania informacji o 
zapytaniach z widoków systemowych. Sprawdzany są wszystkie wykonania zapytania znajdujące się 
w widoku systemowym. 

▪ MINIMAL_XEVENT_ELAPSED_TIME – parametr sprawdzający czas trwania pojedynczego 
uruchomienia zapytania z kolejki Extended Events. 

Użytkownik ma mozliowśc zmiany wartości (w ustawieniach menu Configuration >Settings) parametrów na 
niższe do 0,1 sekundy na poziomie globalnym dla wszystkich instancji SQL oraz na poziomie pojedynczej 
instancji na wartość 0,001 sekundy. 

1.4.2 Aktualizacja słownika waitów nie wpływających na wydajność 

W ramach ostatniej wersji został zaktualizowany słownik waitów nie wpływających na wydajność. Do słownika 
został dodany wait SOS_WORK_DISPATCHER występujący w wersjach Azure SQL Database oraz SQL Server 
2019. W słowniku została dodana pozycja %DISPATCHER%. Wpis ten powoduje że każdy wait mający w nazwie 
wartość ‘DISPATCHER’ zostanie uznany jako wait nie wpływający na wydajność. 

1.4.3 Aktualizacja wykresów 

W nowej wersji zaktualizowane zostały wykresy dostępne w aplikacji. Wykresy stały się bardziej czytelne dla 
użytkownika. Dodane zostało oznaczenie na wykresach weekendów, są teraz wyświetlane na szarym tle. 
Poprawa dotyczy również aktualizacji serii na wykresach i opisów dla legend. Poprawiona została również 
funkcjonalność zapisywania wykresów do plików, w nowej wersji wykresy są bardziej czytelne. 

1.4.4 Zmiany w historii blokad 

W ostatniej wersji aplikacji dodaliśmy dodatkowe informacje na ekranie blokad. W przypadku gdy dana sesja 
blokuje lub jest blokowana przez inne sesje oraz wykonała zmiany w otwartej transakcji  - to informacja o ilości 
przechowywanych rekordów jak również dane o rozmiarze jaki zajmuje w logu zostanie zaprezentowana na 
ekranie blokady. 
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1.4.5 Kopiowanie danych z tabeli 

Wprowadziliśmy ułatwienie za pomocą którego możliwe jest szybkie kopiowanie danych  zawartych w 
prezentowanych tabelach dostępnych w aplikacji. Każdorazowo gdy chcemy skopiować wartość 
przechowywaną w danej komórce wystarczy kliknąć dwukrotnie (dwu-klik), komórka zostanie zaznaczona a 
dane zostaną skopiowane do Schowka Windows. 
Wklejenie danych ze schowka wykonuje się za pomocą skrótu „Ctrl + v”. 
 

 

1.4.6 Zmiana sposobu prezentacji parametrów bazy danych 

W najnowszej wersji zmieniliśmy sposób prezentacji informacji o parametrach dla danej instancji. Zmiany 
widoczne są w zakładce Parameters na poziomie szczegółów bazy danych. Zmiana dotyczy prezentacji historii 
parametrów dla instancji oraz bazy danych. 
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1.4.7 Dodanie obsługi nowego słownika parametrów 

W nowej wersji dodaliśmy obsługę nowego widoku systemowego sys.database_scoped_configurations. Widok 
widoczny jest w zakładce Parameters na poziomie szczegółów bazy danych. Widok dostępny jest dla wersji SQL 
Server 2016 i wyższych, zawiera informacje o parametrach na poziomie bazy danych, które wpływają na 
zachowanie kodu aplikacji. Parametry w widoku są konfigurowalne niezależnie na poziomie każdej bazy 
danych. 
 

 


