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

Nowości w wersji 2020.4 

1.1. Anomaly Monitor  
W najnowszej wersji aplikacji wprowadziliśmy szereg zmian do mechanizmu automatycznego wykrywania 
problemów w monitorowanej instancji SQL. Główne zmiany które zostały wprowadzone to: 
- Nowy mechanizm prezentacji alertów 
- Możliwość czasowego wyłączenia danej instancji z  monitoringu alertów 
- Możliwość wyłączenia poszczególnych zapytań z monitoringu alertów 
- Możliwość przeliczenia alertów  

1.1.1. Nowy mechanizm prezentacji Alertów  

Podstawowa zmiana związana jest ze sposobem wyliczenia trendu dla statystyk odpowiadających za wydajność 
instancji SQL biorących udział w wyliczaniu alertów.  
Dodatkowo zostały dodane i zmodyfikowane domyślne reguły alertów widoczne w zakładce Reasons & 
Problems definitions. 
Kolejna modyfikacja związana jest z prezentacją alertów na stronie Anomaly Monitor. Po wejściu na strone 
widoczny będzie wykres przedstawiający alerty jakie zostały wykryte za ostatnie 2 tygodnie. Na wykresie 
domyślnie widoczne będą dwie serie: 

▪ Anomaly Elapsed Time 
▪ Anomaly CPU Time 

 

Uwaga!! Mechanizm wyliczania trendów nie działa wstecznie. Bezpośrednio po aktualizacji aplikacji opisywane 
serie nie będą wyliczone. Możliwe jest ręczne przeliczenia alertów korzystając z mechanizmu opisanego w 
rozdziale 1.1.4 Przeliczanie alertów 
 

Serie te przedstawiają wpływ problemów na wydajność monitorowanej instancji SQL. Im większa wartość tym 
problemy wykryte przez Anomaly monitor mają większe znaczenie dla wydajności bazy. 
Dodatkowo pod wykresem przedstawione zostały problemy z podziałem na klasy wykryte w badanym okresie 
czasu z uwzględnieniem wpływu na wydajność instancji SQL. 
 

 
 

Nawigacja na stronie pozwala na wskazanie konkretnego dnia na wykresie, co powoduje zmiany wykresu na 
szczegółowy dla danego dnia jak również odfiltrowuje problemy tylko dla wskazanego dnia. 
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Kliknięcie w dany wiersz pod wykresem powoduje przejście do szczegółów danego problemu. Poniżej 
wyświetlone są informacje dla dnia 2020-12-21 dla alertów powiązanych z klasą SQL Statment. Tabela zawiera 
listę zapytań razem z wpływem na wydajność instancji SQL (Anomaly Elapsed Time, Anomaly Cpu Time).  

 
Kliknięcie w dany wiersz powoduje wyświetlenie statystyk których wartości zostały przekroczone w ramach 
danego Alertu. Wybór danej statystyki powoduje wyświetlenie wykresu z zaznaczonymi snapami dla których 
wystąpił alert powiązany z danym zapytaniem. 
 

 
 

1.1.2. Wyłączanie instancji SQL z monitoringu Alertów 

W najnowszej wersji dodaliśmy funkcjonalność czasowego wyłączania monitorowanej instancji z monitoringu 
alertów. Konfiguracja dostępna jest w menu ustawień Configuration > Alert Settings w zakładce Alerts Outage 
>Instance Outage. Wyłączanie alertów jest przydatną funkcjonalnością szczególnie dla środowisk testowych 
na których brakuje ciągłości danych i ruch generowany podczas testów nie odzwierciedla rzeczywistego 
działania środowiska produkcyjnego. 
Po wejściu na stronę zaprezentowane zostanie bieżące konfiguracja. Poprzez nawigacje zakresem dat, możliwa 
jest weryfikacja danych historycznych. W celu wyłączenia instancji SQL z monitoringu należy dodać nową 
konfiguracje klikając przycisk [Add new outage]. 
 

 
 
Następnie uzupełniamy konfiguracje na nowo otwartym oknie, wybierając instancje której dotyczyć będzie 
wykluczenie, zakres dat raz jeśli to konieczne dni oraz godziny w których ma nastąpić wykluczenie jeśli jest taka 
potrzeba. 
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Na ekranie Anomaly Monitor w przypadku gdy instancja SQL jest wyłączona z monitoringu alertów zostanie 
zaprezentowany komunikat: 
 

 

1.1.3. Wyłączenie poszczególnych zapytań z monitoringu Alertów 

Poza czasowym wyłączeniem instancji z monitoringu alertów w najnowszej wersji dodaliśmy możliwość 
wykluczania poszczególnych zapytań z monitoringu Alertów. Taka opcja jest szczególnie przydatna w 
przypadku gdy dla danego zapytania często dochodzi do przekroczenia progów alertowych a administrator nie 
ma możliwości poprawy wydajności danego zapytania (np. w przypadku zapytania na widokach systemowych). 
Funkcjonalność  wykluczenia zapytania z monitoringu należy w menu ustawień Configuration > Alert Settings 
w zakładce Alerts Outage > Query Hash Outages. 
Po wejściu na strone widoczna jest lista zapytań dla których wykluczenie jest obecnie skonfigurowane. Dodanie 
nowego zapytania jest możliwe poprzez kliknięcie przycisku [Add new outage]. Wyłączenia z monitoringu 
danego zapytania dokonujemy zawsze dla wybranej instancji SQL, oraz konkretnego zapytania query hash. 
 

 
 
Wykluczenie z monitoringu powoduje że od tego momentu w przypadku wystąpienia problemów 
wydajnościowych powiązanych z wykluczonym zapytaniem, taki alert nie zostanie zgłoszony przez aplikacje. 
 
W przypadku ponownego włączenia zapytania do alertowania, należy z listy wybrać opcje edycji i wyłączyć 
daną konfiguracje lub usunąć wprowadzoną konfiguracje wybierając opcje [Delete]. Po zmianie ustawień 
informacja o problemach dla zapytania ponownie będzie prezentowana.  
Uwaga po ponownym włączeniu monitoringu, nie zostaną przywrócone alerty które nie zostały wyświetlone 
w momencie w którym zapytanie było wyłączone z monitoringu. 
 

1.1.4. Przeliczanie alertów 

Funkcjonalność przeliczania alertów jest przydatna w przypadku gdy dodajemy nowe alerty lub zmieniamy 
istniejące ustawienia. Po zmianie ustawień należy przejść do zakładki Adhoc Alerts calculator w menu 
Configuration >Alerts setings. 
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Przeliczenie alertow polega na usunięciu obecnych alertów które wystąpiły w danym okresie i ponownym 
wyliczeniu nowych na podstawie obowiązujących ustawień w momencie przeliczenia.  
Wybór okresu za który następuje przeliczenie ma duże znaczenie. Należy pamiętać że alerty wyliczane są na 
podstawie danych szczegółowych przechowywanych w repozytorium. W przypadku wyboru okresu w którym 
nie ma danych w repozytorium DBPLUS alerty zostaną skasowane a z powodu braku danych nie będą wyliczone 
ponownie.  
Dodatkowo alerty oparte są na danych historycznych, im dłuższy okres na podstawie którego wyliczany jest 
alert tym trend będzie dokładniejszy i alert będzie bardziej precyzyjny. 
 
Uwaga w efekcie przeliczenia nie są brane pod uwagę alerty Online oraz alerty wyliczane na podstawie 
własnych zapytań.  
Procedura przeliczenia polega w pierwszej kolejności na wybraniu instancji SQL dla której ma nastąpić 
ponowne wyliczenie alertów. Następnie wybieramy okres za który mają zostać przeliczone alerty – z 
uwzględnieniem zastrzeżeń opisanych powyżej. Rozpoczynamy przeliczenie klikając przycisk [Calculate alerts]. 
Po przeliczeniu zostanie zaprezentowana tabela podsumowująca liczbę alertów przed przeliczeniem i po 
przeliczenie w danym okresie czasu: 

▪ Number of reason/problems – liczba alarmów, 
▪ Number of alerts with warning state - liczba statystyk dla których został przekroczony próg warning, 
▪ Number of alerts with critical state - liczba statystyk dla których został przekroczony próg critical. 

 

1.2. Nowy ekran ustawień 
W najnowszej wersji zmodyfikowaliśmy obecny ekran głównych ustawień. Zmiana dotyczy ustawień ogólnych 
dostępnych w menu Configuration > Settings oraz ustawien dla ekranu Dashboard dostępnych w zakładce 
Dashboard thresholds. 
 
Ustawienia ogólne 
Ustawienia zostały podzielone na obszary, których dotyczą konkretne parametry: 

▪ General Settings 
Zawiera parametr decydujący o ilości dni przechowywanych w bazie danych repozytorium. 

▪ Query Statistics 
Zawiera ustawienia dla monitoringu zapytań. 

▪ Query Statistics setings with Extended Events feature 
Zawiera parametry monitoringu opartego o mechanizm Extended Events 

▪ Session history Settings 
Zawiera ustawienia o częstotliwości zbierania informacji o blokadach i aktywnych sesjach. 

▪ Other Settings 
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Dodatkowo po dokonaniu zmian, zawsze można powrócić do ustawien domyślnych predefiniowanych przez 
administratorów DBPLUS.  
W przypadku potrzeby zmian dla dedykowanej instancji, należy wybrać opcje Instance setings i nadpisać 
ustawienia dla wskazanej instancji SQL.  
 

 
 
Ustawienia Dashboard 
Ustawienia dla ekranu początkowego są dostępne analogicznie jak w przypadku ustawien głównych w menu 
Configuration > Settings zakładka Dashboard Thresholds. Dodatkowo można w łatwy i szybki sposób przejść 
do ustawien klikając ikonę ustawien w kafelku dla danej platformy bazy danych. 
 

 
 
Dedykowane okno ustawień dla parametrów zawiera wszystkie dostępne ustawienia dla ekranu Dashboard. 
Ekran zawiera możliwość ustawienia progów dla podstawowych parametrów dotyczące wydajności instancji 
SQL jak również dla Always On Availability Group. Ustawienia możemy modyfikować globalnie dla wszystkich 
instancji jednocześnie, jak również po przejściu na Instancje setings mamy możliwość zmiany ustawien dla 
dedykowanej instancji SQL. Zmiany będą widoczne po odświeżeniu się ekranu Dashboard. 
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1.3. Statystyki dla procedur  
W najnowszej wersji aplikacji dodaliśmy statystyki wydajnościowe dla procedur uruchamianych w bazie 
danych. Informacje te dostępne są w zakładce Instance Load w pod zakładce Procedures na poziomie 
szczegółów instancji SQL. 
Po kliknięciu w wybrany punkt na wykresie otrzymujemy informacje o procedurach działających w danym 
okresie czasu. Wszystkie statystyki przedstawiane pod wykresem zebrane są za ostatnie 15 minut od 
poprzedniego snap. Identyfikator procedury Query Hash jest generowany automatycznie przez DBPLUS. 
Po kliknięciu w przycisk [Plus], tak jak w przypadku zapytan możemy dodać procedurę do schowka lub przejść 
na szczegóły dostępne w SQL Details. 
 

 
 

W zakładce SQL Details tak samo jak dla zapytań, dla każdej procedury możemy sprawdzić i wyświetlić na 
wykresie statystyki wydajnościowe. 
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1.4. Monitoring literałów 
W najnowszej wersji aplikacji został dodany monitoring planów zapytań przechowywanych w buforze pamięci 
ProcedureCache.  
W tej części pamięci SQL Serwera buforowane są plany wykonania dla zapytań. Im większy obszar pamięci 
podręcznej procedur, tym więcej planów SQL Server może przechowywać w pamięci, co zmniejsza ilość czasu 
potrzebnego systemowi na przygotowanie zapytania do wykonania. 
Monitoring dostępny w aplikacji pozwala sprawdzić dla jakich zapytań ich plany zajmują najwięcej miejsca w 
buforze pamięci oraz ile wersji ma dane zapytanie. 
Najczęstszy problem związany z brakiem miejsca w buforze pamięci występuje w przypadku gdy w instancji 
SQL występują zapytania z literałami. Oznacza to że każde uruchomienie zapytania z literałem powoduje 
zapisanie konkretnej wersji planu w buforze pamięci.  
 
Monitoring dostępny jest z poziomu szczegółów instancji w zakładce Latches & Literals w pod zakładce SQL 
Literals & Plan Cache Online. Po wejściu na stronę otrzymujemy zestawienie zapytań przechowywanych w 
danym momencie czasu w pamięci ProcedureCache.  
Zaznaczenie dowolnego zapytania w tabeli PLAN CACHE powoduje wyświetlenie 20 wersji danego zapytania z 
dodatkową informacją na temat: 

▪ Database context – nazwa bazy danych w której kontekście zapytanie jest wykonywane, 
▪ Memory usage[MB] – zajętość w pamięci każdego z prezentowanych planów, 
▪ Use counts – ile razy dana wersja zapytania została użyta, 
▪ SQL text – treść zapytania 
▪ Full Statment text/batch text 
▪ SQL handle Identyfier  

 
Poszczególne wersje danego zapytania mogą się różnić zarówno treścią zapytania (kolumna Sql text) jak 
również np. precyzją dla zmiennej wyświetlonej w kolumnie (Full Statment text/batch text ). W celu eliminacji 
wielu wersji danego zapytania zaleca się zamianę literałów na zmienne w zapytaniach zajmujących dużo 
miejsca w buforze pamięci. 
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Dodatkowo po zaznaczeniu opcji Show differences, zostaną podświetlone różnice w tekście między 
poszczególnymi wersjami zapytania w każdej z kolumn.   

 

2.1 Usprawnienia Ogólne 

2.1.1 Poprawa funkcjonalności SQL FIND 
W najnowszej wersji poprawiliśmy funkcjonalność wyszukiwania zapytań. Poprawa polega na przyspieszeniu 
wyszukiwania zapytań wyszukiwanych po danej frazie  - opcja Statement by text.  
Kolejna zmiana dotyczy poprawy zapamiętywania wyszukanych wczesniej zapytań. W najnowszej wersji po 
ponownym wejściu w SQL Details , zostaną zapamiętane ostatnie wyszukiwane dla każdej z dostępnych opcji 
wyszukiwarki. 

2.1.2 Precyzja danych w tooltip 

W najnowszej wersji usprawniliśmy wyświetlanie danych w tooltip na wykresie. W poprzednich wersjach w 
niektórych przypadkach dane prezentowane w tooltip były zaokrąglane, lub wyświetlane ze stała precyzją do 
dwóch miejsc po przecinku. Od najnowszej wersji dane na wykresie są wyświetlane zawsze z precyzją 
ustawioną dla danej kolumny w tabeli na podstawie której wyświetlany jest wykres. 
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2.1.3 Data restartu instancji SQL 
W aplikacji DBPLUS na poziomie monitorowanej instancji w prawym górnym rogu prezentowana jest wersja 
danej instancji SQL jak również data jej ostatniego restartu. Problem polegał na tym że w niektórych 
przeglądarkach informacja była przechowywana w cache przez co nie zawsze wyświetlała się rzeczywista data 
restartu. W najnowszej wersji poprawiliśmy problem z odświeżaniem się informacji o ostatnim restarcie 
monitorowanej instancji SQL. Data odświeża się po wykonaniu snap (maksymalnie po 15 minutach). 
 

 

2.1.4 Ustawienia Security 
W najnowszej wersji aplikacji na ekran ustawien Security dostępnego z poziomu menu Configuration > Security 
przenieśliśmy główny parametr ustawien odpowiedzianych za włączenie/wyłączenia działania konfiguracji 
dostępu.  
 

 
 
Kolejna zmiana dotyczy dodania informacji na temat aliasu do konfigurowanego dostępu. Od tej wersji mamy 
możliwość przypisać dodatkowe informacje do nazwy użytkownika/grupy czy profilu. 
Przy tworzeniu nowego obiektu użytkownik/grupa/profil od teraz mamy możliwość dodać dodatkową 
informacje. Dodanie informacji jest opcjonalne. 
 

 
 
W celu zmiany opisu, należy zaznaczyć wiersz który chcemy modyfikować a następnie w polu Description 
wpisać odpowiednią wartość. 
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Ostatnia zmiana dotyczy szybkości zapisywania danych na ekranie Security. Problem był objawiał się dłuższym 
oczekiwaniem na odpowiedź po zapisaniu zmian u Klientów u których konfiguracja zawierała wiele wpisów. 
Problem został usunięty w najnowszej wersji. 


