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

Nowości w wersji 2020.3 

 Wspólny Dashboard  - kolejna edycja 
W wersji 2020.3.1 usprawniliśmy ekran Dashboard. Ekran ten umożliwia tak jak poprzednio podgląd online dla 
wszystkich monitorowanych baz danych dla każdej z trzech dostępnych platform (SQL Server, Oracle, 
PostgreSQL).  
Informacje o statusie monitorowanych baz danych są dostępne w podsumowaniu w dwóch wariantach: 

▪ Podstawowym: 

 
Widok ten umożliwia odfiltrowanie baz danych w zależności od potrzeb, zarówno po obecnym statusie jak 
również może w łatwy sposób wyodrębnić grupę bazy danych dla których skonfigurowana jest Always On 
Availability Group (poprzez wskazanie części Replicas). 
 

▪ Zminimalizowany 

 
Widok ten dostępny jest po kliknięciu ikony minusa w pasku SUMMARY FOR ALL INSTANCES. Zawiera jedynie 
informacje na temat ilości baz danych w danej i grupie i umożliwia łatwą nawigację pomiędzy nimi. 
 
W najnowszej wersji w grid poza kolumnami prezentującymi podstawowe dane o instancji SQL dostępne są 
również informacje na temat: 

▪ CPU Host – utylizacji CPU dla serwera na którym znajduje się instancja, 
▪ CPU Instance – utylizacja CPU danej instancji SQL 
▪ Waits – ogólny poziom oczekiwań [s/1s] 
▪ Waits I/O – oczekiwania powiązane z I/O [s/1s] 
▪ Locks – poziom blokad na danej instancji [s/1s] 
▪ Active Sessions – aktywne sesje 
▪ Locked Sessions – poziom zablokowanych sesji 
▪ Transactions – liczba aktywnych transakcji w bazie danych 
▪ Alerts – liczba alertów (critical/warning) 
▪ Space info – poziom zajętości przestrzeni dla danej instancji [GB]  
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Użytkownik wskazując określoną kolumnę dla danej instancji SQL otrzymuje informacje na temat zmian 
statystyki w formie wykresu za ostatnie 15 minut. W przypadku poniżej otrzymujemy informacje na temat 
topowych waitów dla instancji CRM.  
 

 
 
Dashboard umożliwia dostęp do pozostałych kolumn, które użytkownik może dowolnie dodać do ekranu 
dashboard po wybraniu opcji Show hidden columns w ustawieniach danego grida (ikona trybika). 
 

 
 

Zmiana statusu monitorowanej instancji SQL  
Zmiana statusu instancji związana z jest z przekroczeniem progów alarmowych dla najważniejszych 
parametrów wydajnościowych bazy danych. W przypadku gdy nastąpi zmiana statusu bazy danych na kolor 
pomarańczowy (Warning),lub czerwony (Critical) informacja o przyczynie dostępna jest po wskazaniu 
kursorem myszki na dany status. 
 
Użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnych progów alarmowych, dla każdego z głównych parametrów 
bazy danych: 

▪ Active_Sessions – aktywne sesje 
▪ Instance_CPU – utylizacja CPU danej bazy danych 
▪ Locked_Sessions – poziom zablokowanych sesji 
▪ Server_CPU – utylizacji CPU dla serwera na którym znajduje się baza danych, 
▪ Waits I/O – oczekiwania powiązane z I/O 
▪ Waits Locks – poziom blokad na danej instancji 
▪ Waits Total– ogólny poziom oczekiwań 

Konfiguracja ta dostępna jest w menu Configuration>Settings w zakładce Dashboard setting. Przekroczenie 
danego parametru powoduje zmianę statusu dla danej instancji w zależności od przekroczonego progu 
Warning (kolor pomarańczowy) lub Alert (kolor czerwony). Ustawienia można modyfikować dla wszystkich 
instancji lub dedykowanej instancji SQL. 
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Widoczność Alertów na ekranie Dashboard 
W najnowszej wersji na ekranie Dashboard są prezentowane Alerty. W zależności od przekroczenia progu 
alarmowego użytkownik otrzymuje informacje o krytyczności alertu oraz o ilości wystąpień. Alerty widoczne 
są na ekranie przez okres 2 godzin po ich wystąpieniu, dla przykładu jeśli alert wystąpił o godzinie 09:20 to 
informacja na Dashboard o wystąpieniu alertu będzie widoczna do godziny 11:20.  
 

 
 

Czas widoczności alertów na ekranie Dashboard na można konfigurować dla każdej z platform oddzielnie, za 
pomocą parametru DASHBOARD_ALERTS_TIME_MINUTES dostępnego w menu Configuration >Settings 
 

 

1.1.1 Monitoring AlwaysOn Availability Group 

W najnowszej wersji Dashbord został dodany monitoring grup Always On.  W tym celu na głównym poziomie 
dodaliśmy nową kolumnę Replicas Status, którą przestawia ogólny status grup Always On dostępnych w danej 
instancji SQL. Status Always On ma wpływ na ogólny status prezentowany dla danej instancji SQL. W przypadku 
gdy grupa Always On nie działa prawidłowo, status całej instancji SQL zmienia się na czerwony.  
 

 
 

Użytkownik ma możliwość weryfikacji jaka jest przyczyna nie działającej prawidłowo grupy AG. W celu dalszej 
analizy należy kliknąć na ikonę . Kliknięcie powoduje otwarcie dodatkowej sekcji ALWAYS ON AVAILABILITY 
GROUP w grid poniżej. Grid ten zawiera informacje na temat wszystkich grup powiązanych z daną instancją 
SQL. 
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Na poziomie grid prezentowany jest ogólny status każdej z grup AG z podaniem najważniejszych parametrów 
świadczących o wydajności mechanizmu AG. Informacje te aktualizowane są każdorazowo po odświeżeniu 
ekranu Dashboard (co 15 sekund). 
W tym przypadku użytkownik może dokonać wyboru: 
klikając w nagłówek danej grupy – otrzymuje informacje na temat wszystkich baz danych w grupie AG (rola 
PRIMARY oraz SECONDARY),  
klikając w na poziomie grupy AG w zależności od wybranej roli otrzymujemy informacje o wszystkich bazach 
dostępnych w danej grupie dla wskazanej roli (PRIMARY lub SECONDARY). 
 
Dodatkowo dla każdej z instancji SQL wykorzystującej mechanizm Always On dostępna jest informacja o 
zdarzeniach związanych z replikacją AlwaysOn w zakładce Always On Events. Dane te dostępne są w formie 
tabelarycznej. 
 
Zmiana statusu grupy Always On, zależna jest przede wszystkim od statusu dostępnego w widokach 
systemowych. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania progów alertu dla każdego z parametrów dostępnych 
w grupie, po przekroczenie którego zostanie wyświetlona informacja na ekranie dashboard. 
 

 
 

W celu zmiany ustawień należy przejść do konfiguracji dostępnej w menu Configuration > Settings > Dashboard 
Settings. 
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 Monitoring Deadlocks 
W najnowszej wersji aplikacji dodaliśmy monitoring zdarzeń deadlock. Informacje dostępne są na poziomie 
szczegółów bazy danych w menu Locks/Deadlocks w zakładce Deadlocks.  
Po wejściu na zakładkę widoczny jest wykres dla bieżącego dnia na którym widoczne są zdarzenia typu 
deadlock. Klikając w punkt na wykresie w którym wystąpiła blokada otrzymujemy dodatkowe informacje na 
temat sesji które uczestniczyły w zdarzeniu.  
W przedstawionym przykładzie widoczne jest zdarzenie Deadlock które nastąpiło w dniu 2020-09-30 o 
godzinie 11:01:12 w którym uczestniczyły 3 sesje. Jedna z nich została wskazana przez bazę danych jako ofiara 
(ang. victim), której działanie zostało przerwane przez mechanizm bazy danych SQL Server.  
 

 
 

Użytkownik poprzez wskazanie sesji w bloku deadlock uzyskuje dodatkowe informacje na temat zdarzenia. 
Aplikacja udostępnia m.in. informacje na temat zapytania wykonywanego przez sesję w momencie wystąpienia 
deadlocka jak również szczegóły dotyczące samego zdarzenia. 
Po prawej stronie prezentowana jest informacja o obiektach zablokowanych przez daną sesję (Locked by 
seesion) oraz obiektach których modyfikacja została zablokowana przez wystąpienie deadlock. 
 

 
 
Użytkownik otrzymuje również dostęp do raportu XML wygenerowanego przez instancje SQL dotyczącą 
samego zdarzenia. Raport dostępny jest po wciśnięciu przycisku [Get XML report] 
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Informacje o wystąpienie zdarzenia deadlock pobierane są za pomocą mechanizmu Extended Events. 
Użytkownik ma możliwość wyłączenia pobierania tych informacji poprzez zmianę parametru  
MONITOR_XEVENT_DEADLOCKS w menu Configuration >Settings. Domyślnie parametr jest włączony. 

 Statystyki zapytań dla baz danych 
W najnowszej wersji aplikacji dodaliśmy przeglądanie szczegółowych statystyk zapytania (zakładka SQL Details) 
z podziałem na bazę danych w jakiej dane zapytanie się wykonuje. 
Od tej wersji dla szczegółów zapytania w grid będzie widoczna dodatkowa kolumna Database. Statystyki 
prezentowane w grid będą dodatkowo prezentowane z podziałem na baze danych. W przypadku potrzeby 
obejrzenia danych bez podziału na bazę danych należy odznaczyć opcje Group by plan. 
 

 
 

Dodatkowo możliwa będzie analiza planów wykonania dla zapytania dla każdej bazy niezależnie, w tym celu 
wykonując opcje Compare będziemy mogli zestawić plany dla zapytania dla każdej z baz niezależnie. 
 
Zmiana dodatkowo zawiera poprawę mechanizmy wyliczanie udziału danego zapytania w obciążeniu dla danej 
bazy danych w instancji SQL.  
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 Zbieranie informacji o zajętości Session memory 
W najnowszej wersji została dodana możliwość zbieranie informacji o sesjach które utylizują pamięć. Aby 
zweryfikować jakie sesje utylizowały w danym momencie pamięć, należy przejść na szczegóły danej bazy, 
następnie wybrać z menu po lewej Memory i przejść do zakładki Session memory history. 
Tak jak dotychczas zostanie zaprezentowany wykres z rozkładem zajętości pamięci, klikając w punkt na 
wykresie otrzymamy informacji o sesjach które w danym punkcie w czasie utylizowały pamięć. Tak jak jest to 
widoczne na rysunku poniżej. 
 

 
 

W celu rozpoczęcia zbierania szczegółowych informacji o zajętości pamięci przez sesje należy zmienić wartość 
parametru CATCH_SESSION_MEMORY_STATS dostępnego w Configuration > Settings. Informacje o sesjach 
utylizujących pamięć są domyślnie wyłączone. 
 

 

 Raport nieużywanych indeksów 
W najnowszej wersji dodaliśmy możliwość wykonania raportu sprawdzającego wykorzystanie indeksów przez 
silnik bazy danych w danym okresie czasu. Raport wyszukuje indeksy które nie były wykorzystywane przez 
zapytania. Sprawdzenie polega na weryfikacji  czy indeks był wykorzystywany w planie wykonania w 
zapytaniach przechowywanych w repozytorium DBPLUS.  
W celu wykonania raportu należy przejść do szczegółów instancji a następnie z menu Reports wybrać opcje 
Not used indexes. 
Na stronie możemy podać dodatkowe informacje w celu wykonania raportu: 

▪ Index Name – nazwa indeksu 
▪ Indexes od Table – nazwa tabeli 
▪ Schema name – nazwa schematu 
▪ Database – w tym polu mamy możliwość sprawdzenia wszystkich baz lub wskazanie konkretnej bazy 

danych 
▪ Okres za jaki sprawdzamy czy indeks był wykorzystywany 
▪ Dodatkowe filtry w których ograniczamy liczbę baz danych lub schematów w których nastąpi 

wyszukiwanie. 
Po wykonaniu sprawdzenia uzyskujemy informacje na temat nieużywanych indeksów we wskazanych bazach 
danych w formie tabeli. Raport można wyeksportować do excel w postaci pliku *.csv. 
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 Usprawnienia ogólne 

1.6.1 Poprawa ergonomii aplikacji dla baz danych opartych na technologii Azure 

W najnowszej wersji aplikacji poprawiliśmy wydajność działania aplikacji. Część z ekranów aplikacji DBPLUS na 
których prezentowane były dane z instancji SQL opartych na rozwiązaniu chmurowym nie działały optymalnie. 
Problem wynikał ze specyfiki nadawania dostępu do baz danych w przypadku użycia tej technologii. Problem 
został rozwiązany poprzez dodanie specjalnej obsługi dla tego typu platform. 

1.6.2 Ukrywanie punktów na wykresie 

W najnowszej wersji dodaliśmy możliwość ukrycia wskazanego punktu na wykresie. W celu ukrycia danego 
punktu należy przytrzymać na klawiaturze klawisz CTRL i jednocześnie wskazać punkt na wykresie który ma 
zostać ukryty. Funkcjonalność ta w znaczny sposób ułatwi wykonywanie analizy wykonywanej za dłuższy okres 
czasu. Ukrycie punktu na wykresie nie zmienia danych dostępnych w tabeli pod wykresem. Funkcjonalność ma 
na celu jedynie ułatwienie odczytywania danych dostępnych na wykresie. Zmiany została wykonane dla 
wykresów dostępnych na zakładkach: 

▪ Load trends 
▪ SQL Details 
▪ OS Stat 
▪ I/O Stats 

1.6.3 Drobne poprawki i usprawnienia 

1.6.3.1 Poprawione wyszukiwanie SQL FIND 

W najnowszej wersji poprawiliśmy wyszukiwanie zapytań za pomocą funkcjonalności SQL FIND, dostępnej w 
zakładce SQL Details. Poprawione zostało zapamiętywanie wcześniej wyszukanych zapytań/obiektów. 
Dodatkowo poprawiliśmy sposób wyszukiwani, tak aby wielkość liter dla wyszukiwanego obiektu nie miała 
znaczenia.  

1.6.3.2 Poprawa wyświetlania skryptu dla zapytania „Show statement script with filled parametres” 

W najnowszej wersji poprawiliśmy błąd w funkcjonalności wyświetlania skryptu dla zapytań z uzupełnionym 
parametrem. Problem dotyczył tylko parametrów o typie decimal i powodował brak wyświetlania prawego 
nawiasu dla parametru o tym typie. Problem został usunięty. 

1.6.3.3 Obsługa różnych stref czasowych 

W ostatniej wersji poprawiliśmy problem z obsługa różnych stref czasowych. Problem polegał na rozbieżności 
w datach snapów w sytuacji gdy serwer z aplikacją DBPLUS był w innej strefie czasowej niże serwer 
bazodanowy z którą się łączył. Problem został obsłużony. 
 
 


