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

Nowości w wersji 2020.1 

 Mechanizm formatujący i parsujący zapytania 

W nowej wersji aplikacji dla platformy SQL Server dodaliśmy mechanizm formatujący i parsujący 
zapytania uruchamiane na monitorowanej instancji. Jest to pierwsza wersja tej funkcjonalności i 
będzie rozwijany przez kolejne wydania. W obecnej wersji mechanizm parsujący dostępny jest tylko 
na ekranie Show Plan Objects w zakładce SQL Details.  
 
W dotychczasowej wersji widok Show Plan Objects pokazywał treść zapytania w postacie 
niesformatowanej.  

 
 
Nowa funkcjonalność dostępna jest w dwóch trybach: 

▪ ręcznym, 
▪ automatycznym. 

W przypadku ręcznego trybu po wejściu na Show Plan Objects po wciśnięciu przycisku [Parse SQL 
Query] następuje formatowanie oraz parsowanie zapytania. Formatowanie zapytania powoduje 
zmianę prezentacji w oknie SQL TEXT do postaci ułatwiającej analizę zapytania. 
Funkcjonalność parsowania w obecnej wersji daje możliwość podświetlenia kolumn należących do 
danego obiektu uczestniczącego w zapytania. W poniższym przypadku na zapytaniu została 
zaznaczona tabela [SystemUserRoles],oraz wszystkie kolumny powiązane z daną tabelą. 
W zależności od obiektu który wskażemy obiekty zaznaczane są w różnych kolorach: 

▪ Tabela (zielony), 
▪ Indeksy (żółte). 

Podświetlenie wykonywane jest zarówno w polu SQL TEXT jak również EXPLAIN_PLAN. 

 
W ramach mechanizmu mamy możliwość wybrania zakresu podświetlonych obiektów na zapytaniu. 
W celu zmiany konfiguracji należy kliknąć przycisk [trybika]  na stronie Show plan Objects. 

 
W efekcie kliknięcia zostanie otwarte okno w którym można wybrać: 
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▪ SQL Parser – On demand/Automatic (Na żądanie/Automatyczny) – tryb parsowania. 
W zależności od trybu w momencie wejścia na ekran Show Plan Objects zapytanie będzie 
automatycznie formatowane i parsowanie (tryb Automatic). 

▪ Higlight columns  - w zależności od wyboru podświetlane będą kolumny w zapytaniu 
▪ Highlight color – wybór koloru dla podświetlenia tabeli/indeksu. 

 
W zależności od wybranej opcji (zaznaczony checkbox) użytkownik ma możliwość podświetlenia 
kolumn znajdujących się w dowolnej części analizowanego zapytania  
Każdorazowo po parsowaniu zapytania otrzymamy informacje o statusie wykonanej operacji. W 
ramach pierwszej wersji mechanizmu parsera nie wszystko rodzaje zapytań zostały obsłużone. W 
każdym kolejnym release będzie dodawana obsługa kolejnych zapytań. 
 
W przypadku gdy wszystko przebiegło pomyślnie przycisk po prawej stronie zostanie zaprezentowany 
w takiej formie: 

 
W przypadku gdy zapytanie poprawnie zostało sformatowane, jednak wystąpił problem z 
odczytaniem wszystkich obiektów z zapytania: 

 
W przypadku gdy po wykonaniu parsowania zostanie zaprezentowany znak „X”, oznacza to że 
zapytania nie udało się poprawnie sformatować jak również wykonać parsowania. Obsługa takich 
zapytań zostanie dostarczona w kolejnych aktualizacjach wersji. 

 

1.1.1 Formatowanie tekstu zapytań  

W najnowszej wersji aplikacji dodaliśmy możliwość formatowanie tekstu zapytania. Na każdej stronie 
na której prezentowany jest tekst zapytania  został dodany przycisk [Format SQL], po wciśnięciu 
którego nastąpi sformatowanie tekstu zapytania.  
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 Szybkie przejście do historii sesji dla zapytań 

W nowej wersji aplikacji dodaliśmy możliwość szybkiego przejścia do historii sesji dla danego 
zapytania. W aplikacji DBPLUS Performance Monitor zawsze przy prezentacji identyfikatora zapytania 
Query hash pojawia się przycisk [+], po wciśnięciu którego pojawia się okno z dostępnymi akcjami. W 
nowej wersji poza możliwością przejścia do ekranu SQL Details, została dodana opcja przejścia do 
historii sesji. 

 
 

Po wciśnięciu przycisku zostaje otwarte okno historii sesji dedykowane dla danego zapytania. Okno 
zostaje otwarte zawsze w kontekście danego dnia (sysdate). Użytkownik dodatkowo ma możliwość 
zastosowania szeregu filtrów dostępnych do tej pory na ekranie historii sesji. 
Szybkie przejście do ekranu historii sesji w znaczny sposób przyspiesza analizę wydajności danego 
zapytania, umożliwiając np. identyfikacje użytkownika wykonującego analizowane zapytanie. 
 
Na ekranie SQL Details (szczegóły zapytania) została dodana możliwość przejścia do historii sesji 
poprzez wciśnięcie przycisku dostępnego na belce nad tekstem zapytania. 
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 Grid manager Load Trends/SQL details 

Wprowadziliśmy funkcjonalność zmiany ustawienia dla tabel widocznych na stronach aplikacji. 
Możliwość zmiany ustawień będzie wprowadzana etapami w każdym kolejnym release będą 
dodawane kolejne tabele. W pierwszej kolejności została wprowadzona na stronach Load Trends oraz 
SQL Details. 
Użytkownik dla wspomnianych tabel na stronach ma możliwość zmiany dla każdej z kolumn: 

▪ Kolejności wyświetlanych kolumn 
▪ Widoczność kolumn 
▪ Zmianę formatu 
▪ Zmianę precyzji 
▪ Zmianę szerokości 

 
Dodatkowo jest obecnie możliwość ukrywania paska podsumowania (Summary rows) na każdej ze 
stron, wykorzystując ustawienia dostępne po naciśnięciu przycisku [trybika]  .Tak jak wcześniej dane 
zawarte w grid mozna dowolnie wyeksportować do pliku. 
 
Kolejność wyświetlanych kolumn 
Zmiana kolejności kolumn polega na kliknięciu na nagłówek danej kolumny, przytrzymanie klawisza 
myszki i przeciągnięcie kolumny i upuszczenie w oczekiwane miejsce na tabeli. 

 
 
Widoczność kolumn 
Ukrywanie kolumny odbywa się poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na nagłówek kolumny 
który ma zostać ukryty. Zostanie otworzone podręczne menu w którym należy wskazać przycisk 
ukrycia kolumny [Hide column]. Wskazana kolumna zostaje ukryta.  
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Odkrycie kolumny można wykonać klikając w przycisk [trybika] w prawym górnym rogu tabeli. Po 
otwarciu podręcznego menu, wybieramy opcje [Show hidden columns], następnie wskazujemy 
kolumnę którą chcemy ponownie odkryć w tabeli. Odkryta kolumna będzie pojawiać się jako ostatnia 
po prawej stronie tabeli. 

 
 
Zmiana formatu danych /precyzji  
W celu zmiany ustawień formatu danych, precyzji należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na 
nagłówek kolumny dla której chcemy zmienić dane. Po wprowadzeniu zmian, należy zapisać zmiany 
klikając przycisk [Apply].  

 
 
Zmiana szerokości 
W celu zmiany szerokości kolumny należy kliknąć krawędź kolumny ,przytrzymać i przesunąć w prawą 
lub lewą stronę w celu zmiany szerokości. 
Obecne rozwiązanie zastosowane w aplikacji DBPLUS dopasowuje szerokość kolumn do szerokości 
ekranu,  dlatego przy dużej liczbie kolumn w tabeli, szerokość kolumn będzie zawsze przeliczania 
proporcjonalnie dla do szerokości ekranu. 
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Przechowywanie konfiguracji tabel 
Konfiguracja dla każdej z tabel zapisywana jest na dwa sposoby, na poziomie cache przeglądarki w 
komputerze użytkownika lub w bazie danych repozytorium. 
W celu trwałego zapisania ustawień do bazy danych repozytorium musi zostać włączona w aplikacji  
DBPLUS Performance Monitor autoryzacja Windows (włączenie na poziomie Configuration Wizard), 
jak również należy uruchomić moduł Security (Menu Configuration>Setings: Security „ON”). 
Ustawienie zapisywane są dla wszystkich monitorowanych instancji dla każdego z użytkowników 
osobno. 
 
Przywrócenie ustawień domyślnych 
W przypadku potrzeby powrotu do ustawień domyślnych można tego dokonać klikając w przycisk 
[trybika] i wybrać opcje [Restore grid defaults]  

 
 
W każdym momencie można przywrócić ustawienie domyślne dla danej kolumny klikając w przycisk 
[Restore defaults] dla danej kolumny. 
 
SQL Details 
Na ekranie SQL Details użytkownik miał możliwość zmiany prezentacji tabeli zaznaczając dodatkowe 
checkboxy. W najnowszej wersji zmian grid możliwa jest po wyborze odpowiedniej pozycji w z listy 
Grid view: 

▪ General statistics (widok domyślny) 
▪ Statistics per 1 exec (widok z kolumnami przeliczonymi na pojedyncze wykonanie) 
▪ Additional time Details (widok zawiera informacje o przerwanych zapytaniach) 

 
 
Po wyborze właściwego widoku zmiana ustawień dla kolumn i tabeli jest analogiczna jak opisana 
wcześniej dla Load Trends. Zmiany możemy definiować dla każdego z widoków oddzielnie. 

 Monitoring zapytań przerwanych 

W nowej wersji dodaliśmy funkcjonalność monitoringu przerwanych zapytań. Przerwane zapytania, 
to takie które zostały uruchomione na bazie danych (korzystały w trakcie procesowania z zasobów 
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bazy danych CPU, pamięci etc.), ale nie zostały zakończone sukcesem. Monitoring zakłada zbieranie 
informacji o zapytaniach: 

▪ przerwanych ręcznie przez użytkownika, 
▪ z-timeoutowane przez silnik SQL np. w wyniku długiej blokady, 
▪ z-timeoutowane w wyniku blokady deadlocka, 
▪ przerwane ręcznie podczas gdy oczekiwało w blokadzie. 

 
Informacje te zbieranie są na podstawie monitoring eventów. Za sterowanie zbieraniem informacji 
odpowiadają nowe parametry, również dodane w nowej wersji aplikacji. Parametry te dostępne są w 
menu głównym Configuration>Settings a są to: 

▪ CANCELED SNAPSHOT FREQUENCY – interwał czasu między snapshot pobierającymi 
informacje o przerwanych zapytaniach. Im krótszy czas tym dokładniejszy monitoring 
przerwanych zapytań, 

▪ MONITOR_CANCELED_LOCKING – zapytania przerwane z powodu blokady, 
▪ MONITOR_CANCELED_QUERIES – zapytania przerwane przez użytkownika. 

 
Domyślnie włączone jest jedynie monitorowanie zapytań przerwanych z powodu blokady (parametr 
MONITOR_CANCELED_LOCKING ustawiony na ON). W celu włączenia monitoringu zapytań 
przerwanych przez użytkownika należy ręcznie zmienić parametr MONITOR_CANCELED_QUERIES na 
wartość ON (domyślnie OFF). 

 
 
Statystyki przerwanych zapytań są widoczne zbiorczo dla całej instancji SQL w zakładce LoadTrends. 
Statystyki te są naliczane w przypadku występowania w danym snap zdarzenia przerwania zapytania 
(spowodowane przez użytkownika, z powodu blokady lub timeout).  
Informacje o wysokości przerwanych zapytań można również weryfikować korzystając z mechanizmu 
Compare Trends, w celu porównania statystyk dla pojedynczych dni lub okresów między sobą. 

 
 

Dostępne są trzy nowe statystyki: 
▪ Deadlock wait time – czas oczekiwania zapytania w deadlock, 
▪ Lock timeout/cancel – czas przerwanego zapytania oczekującego na blokadzie, 
▪ Elapsed Canceled – czas zapytania przerwanego przez użytkownika. 
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W przypadku stwierdzenie wysokiego poziomu jednej ze statystyk w monitorowanej bazie danych 
użytkownik może zweryfikować które zapytania są przerywane. W celu wyszukania zapytań należy 
przejść na ekran SQL 3d lub Top SQL , gdzie nowe statystyki zostały udostępnione do wyszukania. 

 
 
Informacje o nowych statystkach są również widoczne na ekranie szczegółów każdego zapytania na 
stronie SQL Details. W tym celu należy wybrać dedykowany widok tabeli  Additional time details ,który 
zawiera kolumny przedstawiające czas trwania zapytań które zostały przerwane (nie zostały 
zakończone sukcesem). Po wybraniu odpowiedniej kolumny czas w którym zapytanie oczekiwało w 
Deadlock (patrz rysunek poniżej) widoczny jest na wykresie.  

 

 Zapamiętywanie ustawień na ekranie 

W nowej wersji aplikacji dodaliśmy funkcjonalność zapamiętywania ostatnich wskazań dokonanych 
przez użytkownika na stronie w aplikacji. Funkcjonalność działa na poziomie szczegółów instancji 
(Instance Analysis) i polega na zapamiętaniu ostatniego wyboru/wskazania, wybranego filtru lub 
wyszukania przez użytkownika na danej stronie w aplikacji.  
W przypadku wykresów gdy na stronie mamy prezentowany „klikalny” wykres, zapamiętywane jest 
zaznaczenie danego wskazania snapu na wykresie. 
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Zapamiętywanie działa tylko w obrębie danej bazy danych i po zakończonej analizie (wyjściu do 
Dashboard lub zmianie bazy danych na inną) aplikacja wraca do domyślnych ustawień. 
Funkcjonalność ta polega na zapamiętywaniu i zapisaniu informacji na poziomie sesji danego 
użytkownika. Wyczyszczenie pamięci podręcznej (cache) przeglądarki powoduje powrót do ustawień 
domyślnych. 

 Nowy ekran Jobs 

W najnowszej wersji zmodyfikowaliśmy ekran Jobs. Zmiana polega na dodaniu informacji o Jobach do 
repozytorium  DBPLUS (pobierane z monitorowanej instancji w odstępach 15 minutowych), zmiana 
wyglądu poszczególnych ekranów, jak również zwiększyliśmy szczegółowość pobierania danych o 
kroki wykonywane w ramach danego job. Informacje na temat Jobów dostępne są w dwóch 
zakładkach: 

▪ Current Jobs (zawierające listę wszystkich Jobów zapisanych do repozytorium), 

 
 
Na ekranie dla użytkownika prezentowana jest lista jobów pobieranych z repozytorium. Liste można 
dowolnie filtrować na podstawie: 

▪ Nazwy jobu, 
▪ Opisu jobu, 
▪ Owner, 
▪ Kategorii, 
▪ Dostępności (Enabled/disabled). 

Job usunięty z bazy danych jest cały czas dostępny w repozytorium i możliwy do przeglądania po 
zaznaczeniu checkbox: Show dropped jobs. 
Po Kliknięciu na wiersz w tabeli, użytkownikowi zaprezentuje się informacja na temat danego jobu. 
Zostanie wyświetlona obecna konfiguracja jak również harmonogram uruchomienia. Dodatkowo w 
kolumnie name dla każdego wiersza po prezentowany jest przycisk [+], po kliknięciu którego danego 
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joba można dodać do schowka: Add to jobs list (w celu późniejszej analizy) lub przejść bezpośrednio 
do historii uruchomień: View jobs details . 

 
 

▪ Jobs History (zawiera informacje o wszystkich uruchomieniach jobów). 

 
Ekran zawiera informacje na temat historii uruchomień dla każdego jobu w analizowanej instancji 
SQL. Tabela zawiera listę jobów wykonywanych w danym czasie. Dodatkowo użytkownik ma 
możliwość przefiltrowania listy tak jak na poprzedniej zakładce za pomocą: 

▪ Nazwy jobu, 
▪ Opisu jobu, 
▪ Owner, 
▪ Kategorii, 
▪ Czasu trwania, 
▪ Statusie, 
▪ Dostępności (Enabled/disabled). 

 
Wybierając wiersz w tabeli użytkownik otrzymuje informacje o przebiegu całego procesu z rozbiciem 
na poszczególne kroki (zakładka Steps) wraz z statusem dla każdego z kroków oddzielnie. W zakładce 
Graph prezentowane są wszystkie uruchomienia wybranego jobu w wybranym zakresie czasu. 
Zakładka Properties prezentuje konfiguracje (kroków i harmonogramu) na podstawie której został 
wywołany zaznaczony job. 
Wybierając opcje: In progres (online) otrzymujemy dodatkowo możliwość sprawdzenia statusu 
obecnie wykonywanych jobów na instancji SQL.  
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Uwaga! Nadanie nowych uprawnień podczas aktualizacji aplikacji! 
Wykorzystania nowych danych na temat jobów wymaga nadania nowych uprawnień do widoków 
systemowych dla użytkownika monitorującego (lista widoków przedstawiona na rysunku poniżej). W 
procesie aktualizacji aplikacji DBPLUS Performance Monitor administratorowi zostanie wyświetlona 
zapytanie, czy zgadza się na nadanie dodatkowych uprawnień: 

 
 
W przypadku udzielenia zgody, w ramach procesu aktualizacji zostaną nadane nowe uprawnienia dla 
użytkownika monitorującego dla wszystkich instancji SQL. W przypadku braku udzielenia zgody, 
uprawnienia można nadać w każdym dowolnym momencie z poziomu programu DBPLUS 
Configuration Wizard.  W tym celu należy dla danej instancji SQL przejść do ekranu ustawień, klikając 
w ikonę [trybika],następnie wybrać opcje [Refresh privileges]. 

 
Na nowo otwartym ekranie wystarczy zatwierdzić chęć odświeżenia uprawnień, klikając ponownie 
[Refresh Privileges] bez konieczności zaznaczania żadnych checkbox’ów.  
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W przypadku braku akceptacji dla automatycznego nadania uprawnień do widoków systemowych 
zawierających informacje o jobach oraz braku odświeżenia uprawnień ręcznie podczas wejścia na 
ekran jobów zostanie wyświetlony komunikat o braku dostępu z informacją o możliwości nadania 
nowych uprawnień. 

 Eksport/Import statystyk monitorowanych instancji SQL 

W najnowszej wersji dodaliśmy możliwość eksportu/importu danych zbieranych przez monitoring 
DBPLUS Performance Monitor. Zarówno eksport jak i import dokonujemy w obrębie tej samej 
platformy, w tym przypadku SQL Server. W obecnej wersji mechanizm umożliwia eksport całej 
instancji (bez zakresu dat) jak również wybranych okresów i modułów monitoringu. Import wymaga 
wcześniej skonfigurowanej bazy repozytorium, a jego wynikiem jest dodanie nowej instancji SQL 
Server do obecnego repozytorium. 
Zaimportowana instancja jest domyślnie dodana do monitoringu, z włączoną funkcją „Scheduled 
Outages” - zablokowane jest zbieranie danych wydajnościowych. Włączenie zbieranie statystyk 
zaimportowanej bazy danych jest możliwe poprzez zmiane ustawień w menu 
Configuration>Scheduled Outages dla właściwej instancji SQL Server. 
 
Eksport Instancji SQL Server 
Eksportu można dokonać z poziomu programu DBPLUS Configuration Wizard. Po uruchomieniu 
programu przechodzimy do ekranu szczegółów instancji której dane chcemy wyeksportować, klikając 

w przycisk [trybika]  przy danej instancji. Następnie przechodzimy do zakładki Eksport, zgodnie z 
rysunkiem poniżej: 
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Kolejny krok polega na zaznaczeniu opcji do eksportu. Konfigurować można: 

▪ zakres dat dla których mają zostać eksportowane statystyki (jeśli wybrany), 
▪ minimalny czas trwania zapytań (zapytania poniżej tej wartości nie będą eksportowane), 
▪ maksymalny rozmiar pliku eksportu (powyżej tego rozmiaru będzie tworzony kolejny plik). 

 
Dodatkowo można wybrać jakie dane zostaną wyeksportowane zaznaczając opcje: 

▪ Include IO stats 
▪ Include Space Monitor stats 
▪ Include locks and sessions stats 
▪ Include alerts 
▪ Include system tables. 

 
W przypadku zaznaczenia opcji „Include system tables” w celu pobrania danych wymagany jest 
dostęp online do eksportowanej instancji SQL Server.  
 
Po zaznaczeniu danych do eksportu należy wskazać katalog w którym zostanie zapisany plik z danymi. 
W katalogu eksportu zostanie utworzony plik logu z informacjami jakie dane zostały wyeksportowane, 
oraz zapisane dane ze wyeksportowanymi plikiem lub plikami (w zależności od rozmiarów eksportu). 
 
Import instancji SQL Server 
Proces importu dokonujemy również z poziomu programu Dbplus Configuration Wizard. 
Importowana baza danych może zostać dodana jako nowa instancja jak również jako część 
skonfigurowanej wcześniej do monitoringu instancji. Rozpoczęcie importu dokonujemy klikając z 
poziomu Configuration Wizard na link „Repository settings” a następnie przechodzimy do zakładki 
Import tak jak na rysunku poniżej: 
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Pierwszym krokiem wykonania importu instancji SQL Server jest wskazanie pliku z wcześniej 
dokonanym eksportem. W przypadku wielu plików eksportu (eksport może zawierać kilka plików), 
jako plik do importu wskazujemy plik z rozszerzeniem *.zip. Po wybraniu pliku zostanie 
zaprezentowana informacja dotycząca zawartości plików. 
Następnie należy wskazać czy chcemy po imporcie utworzyć nową instancje SQL Server czy też dodać 
statystyki do istniejącej już instancji w monitoringu. 
Uwaga! W przypadku wybrania istniejącej instancji należy pamiętać o ciągłości monitorowanych 
danych. W przypadku gdy zakresy dat zachodzą na siebie, część danych może ulec nadpisania i 
utraceniu bez możliwości przywrócenia. 
Po wybraniu właściwej opcji rozpoczynamy import instancji SQL Server z pliku klikając przycisk 
[Import]. Po zakończeniu importu zostanie zaprezentowany komunikat o udanym imporcie lub 
zostanie zaprezentowana informacja o błędzie a szczegóły zostaną zapisane do pliku logu 
utworzonym w katalogu importu. 
Po poprawnie wykonanym imporcie instancja zostanie dodana do repozytorium i widoczna w 
Configuration Wizard, tak jak na rysunku poniżej: 
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Instancja będzie również widoczna z poziomu ekranu Dashboard. Wszystkie zaimportowane 
statystyki będą dostępne na ekranach Dbplus Performance Monitor analogicznie jak w przypadku 
działającej instancji. Część ekranów prezentuje dane bezpośrednio pobierając je z monitorowanej 
bazy danych, w takich przypadkach informacje będą widoczne tylko jeśli takie połączenie będzie 
możliwe. 
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 Usprawnienia ogólne 

1.8.1 Separate Plans jako domyślny wykres na SQL Details 

W najnowszej wersji zmieniliśmy ustawienia domyślne w aplikacji związane z domyślnym wykresem 
udostępnianym w zakładce Graph na stronie SQL Details. 
Wykres ten prezentuje statystyki wybrane w tabeli z podziałem na plany wykonania. W przypadku 
gdy zapytania wykonywane jest na podstawie kilku planów, każdy plan zapytania będzie zaznaczony 
innym kolorem wiersz w tabeli i słupku na wykresie. W celu zmiany typu wykresu i powrotu do 
wcześniejszej wersji należy wybrać inny rodzaj wykresu np. Column. 

 

1.8.2 Zmiana filtrowania danych dotyczących wait 

W nowej wersji aplikacji zmodyfikowaliśmy słownik waitów po którym mozna filtrować informacje. 
W starszej wersji filtrowanie danych na podstawie waitu możliwe było jedynie wskazując wait 
oznaczonych jako wpływający na wydajność, w najnowszej wersji do filtru można dodać każdy rodzaj 
waitu. 

 
 
Zmiany dostępne są na każdym ekranie gdzie dostępne są filtry dla waitu: 

▪ Sesje Online (Sessions), 
▪ Historia sesji (Sessions > Active Session/Tempdb sessions/Log usage sessions history), 
▪ Waits (Waits >Days Compare/Period Compare). 

1.8.3 Slow SQLs  dodanie kolumny Buffer quality  

W nowej wersji dodaliśmy kolumnę Buffer quality na ekranie Slow SQLs. Informacja ta pozwoli 
oszacować czy dane zapytanie korzysta z bufora pamięci czy też w większym stopniu wykorzystuje 
zasoby macierzy dyskowej. 
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1.8.4 Zmian na ekranie  Space Monitor 

1.8.4.1 Poprawa błędu z prezentacja informacji o zajętości FILESTREAM 

W nowej wersji poprawiliśmy błąd związany z informacją o rozmiarze plików typu FILESTREAM Data. 
Problem polegał na pobieraniu niewłaściwej informacji z widoku systemowego. W nowej wersji 
problem został usunięty. Dane historyczne z powodu braku informacji wstecznej o rozmiarze 
FILESTREAM nie zostaną poprawione. 

 

1.8.4.2 Dodanie informacji o zajętości na poziomie pliku 

Kolejna zmiana związana jest z dodaniem informacji o szczegółach plików w zakładce Space Monitor 
na poziomie Instance Analysis. Została dodana nowa kolumna File Name zawierające informacje o 
położeniu pliku w systemie plików. Użytkownik od teraz ma możliwość wyświetlić dane pogrupowane 
po pliku, tak jak na przykładzie poniżej. Opcja taka została dodana na każdej z zakładek: 

▪ Current space, 
▪ Overview, 
▪ History. 
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1.8.5 Podgląd plików logów w przeglądarce 

W nowej wersji dodaliśmy możliwość przeglądania logów DBPLUS Performance Monitor dostępnych 
w formie plików na serwerze aplikacji. Informacje te dostępne są w menu głównym w Servers monitor 
>Logs. 
Po wejściu na zakładce Logs overview użytkownikowi domyślnie zaprezentują się logi zapisane w 
bazie danych Repozytorium (Standard DB Log), zawierające informacje o problemach z ewentualnych 
monitoringiem. 
Użytkownik dodatkowo będzie miał do wyboru wyświetlić informacje dostępne w logów dostępny 
lokalnie na serwerze aplikacji (Local file log). Informacje o problemach są tam zapisywane w 
momencie gdy nie jest możliwe zapisanie tych informacji w bazie danych repozytorium. 
Kolejny log dotyczy informacji związanej z procesem aktualizacji aplikacji. Plik ten tworzony jest 
podczas procesu upgrade aplikacji (wgraniem nowej wersji). Zapisujemy tam informacje o zmianach 
dokonanych w modelu danych jak również przebieg procesu aktualizacji. 
Dodatkowo dla każdego z pliku wyświetlona jest informacja o rozmiarze danego pliku. 

 

1.8.6 Weryfikacja procedury monitorującej 

1.8.6.1 Proces zbierający dane do monitoringu 

W najnowszej wersji aplikacji została uszczegółowiona prezentacja informacji na temat czasów 
zbierania danych z monitorowanych baz danych przez usługę windowsową DBPLUSCATCHER. 
Informacje te dotyczą procedury monitorującej bazę danych w odstępach 15 minutowych. 
Dane tak jak wcześniej dostępne są w zakładce Logs na poziomie szczegółów danej bazy danych. Od 
tej wersji klikając na wiersz w tabeli Snaps procedurę runtime, otrzymujemy szczegółową informacje 
dotyczącej kolejnych kroków z których składa się procedura monitorująca. 

 
 

Następnie użytkownik wskazując na krok (w tabeli Snap details) otrzymuje informacje o czasie trwania 
danej procedury oraz w o ilości przetworzonych wierszy (informacja dostępna dla tylko dla niektórych 
kroków). 
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Informacja o statusie danego snapu zawarta jest w kolumnie Status. W przypadku gdy proces 
monitoring przebiega prawidłowo w kolumnie zaprezentowana jest zielona kropka. 
W przypadku gdy jeden z kroków procedury monitorującej nie został wykonany, lub został przerwany 
a krok którego dotyczy nie jest krytyczny, to użytkownik otrzymuje informacje o powodzie przerwania 
kroku oraz  status całego snapu prezentowany jest pomarańczowym kolorem.  

 
 
W przypadku gdy nastąpił problem z połączeniem w momencie wykonywania procedury monitoringu 
lub problem dotyczył krytycznego kroku dla danej procedury, to informacja o statusie zapisane jest 
kolorem czerwonym. 
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W przypadku gdy procedura monitorująca jest w trakcie wykonywania, to informacja ta widoczna jest 
w polu status (running), jak również widoczny jest przycisk Online steps refresh, po którego kliknięciu 
odświeżają się informacje dotyczące postępów procedury monitorującej.  

 
 
Dodatkowo wszystkie problemy dotyczące procedury monitoringu dostępne są w formie listy na 
zakładce Procedure Errors. 
Informacje dotyczącej procedury monitorującej zawarte są również w postaci pliku na serwerze 
aplikacyjnym. Plik zawiera informacje o ostatnim snap wykonywanym na danej bazie danych. Plik 
znajduje się w folderze: C:\ProgramData\DBPLUS\DPM.Web\Snap 
Każdy z plików oznaczony jest cyfrą przypisaną do bazy danych w momencie włączenia do 
monitoringu (tabela dbplus_central_servers w schemacie DBPLUS w bazie repozytorium). 

 

1.8.6.2 Proces kasujący dane historyczne 

Kolejna zmiana polega na wydzieleniu procesu kasującego dane historyczne. Aplikacja Performance 
Monitor w zależności od parametru KEEP_SNAPSHOT_HISTORY_DAYS (ustawienie w menu Settings) 
usuwa dane historyczne – starsze niż ilość dni w parametrze. Usuwane są dane szczegółowe (zbierane 
co 15 minut). Dane zagregowane za cały dzień nie są nigdy usuwane i są przechowywane przez cały 
okres monitoringu.  
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Proces usuwania danych szczegółowych jest również monitorowany. Proces uruchamiany jest co 
snap (15 minut). Szczegóły na temat procesu dostępne są w menu głównym Servers monitor > Logs 
w zakładce Deletion procedurę runtime. 
Na stronie zapisane są informacje o całkowitym czasie trwania całej procedury, oraz o czasie 
poszczególnych składowych i ilości usuniętych rekordów z dedykowanych tabel ze schematu DBPLUS 
w bazie danych repozytorium. 

 

1.8.7 Informacja o nowych wersjach aplikacji 

Od wersji aplikacji 2020.1 informacja o dostępnych nowych wersjach aplikacji DBPLUS Performance 
Monitor będzie również widoczna z poziomu przeglądarki użytkownika. W przypadku udostepnienia 
nowej wersji aplikacji informacja o tym zostanie wyświetlona na ekranie głównym Dashboard.  
Po kliknięciu w przycisk użytkownik otrzyma informacje o zmianach zawartych w nowej wersji oraz 
otrzyma możliwość pobrania programu instalatora. 

 
 
Przycisk domyślnie będzie widoczny dla wszystkich użytkowników, w przypadku chęci ograniczenia 
widoczności przycisku, można to zrobić wyłączając w menu Configuration >Security dostep do danej 
funkcjonalności (wymaga włączonej opcji Security na wartość „ON”). 
 


