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

Nowości w wersji 2021.2 

1.1. Monitoring Kolizji oraz Spin locks  

W najnowszej wersji aplikacji do dodaliśmy nową funkcjonalność jaką jest monitoring SPINLOCK. Spinlock to 
bardzo “lekki” mechanizm synchronizacji w silniku SQL Server, który chroni dostęp do struktury danych (nie do 
samych danych bazy danych).  
Występowanie kolizji i spinów spinlock jest całkowicie normalne w zajętym systemie, ale czasami może 
wystąpić wąskie gardło w systemach z większą liczbą procesorów, gdzie kolizje są bardziej prawdopodobne – 
może to wyczerpać zasoby procesora, gdy wiele wątków próbuje uzyskać blokadę spinlock. 
Monitoring SpinLock może okazać się bardzo przydatny w przypadku występowanie wysokiego poziomu waitu  
 SOS_SCHEDULER_YIELD. Sam wait nie jest powodem do niepokoju, chyba że jest jednym z topowych waitów 
i w systemie spada wydajność. 
 
Monitoring SPINLOCK dostępny jest z poziomu szczegółów instancji w zakładce Latches &Literals podzakladka 
Spin Lock Overview. 
 

 
 

Po wejściu na zakładkę zostanie wyświetlony wykres przedstawiający ilość kolizji oraz „Spinów” występująca w 
monitorowanej bazie danych w zadanym okresie czasu. Tabela po lewej stronie pod wykresem prezentuje 
statystyki SpinLocków sumarycznie w całym okresie prezentowanym na wykresie. Po kliknięciu w punkt na 
wykresie możemy uzyskać szczegółową informacje na temat występowania SpinLocków w danym punkcie w 
czasie. 
W zależności od tego jaki SpinLock jest topowy w danym momencie w czasie, przyczyna problemu może być 
inna. 

1.2. Generowanie raportu na podstawie Anomaly Monitor 

W ramach modułu Anomaly Monitor na którym prezentowana jest informacja o problemach wykrytych w 
monitorowanej bazie danych dostępny jest moduł raportowania. Moduł raportowania dostępny jest pod 
przyciskiem Report. Raport generowany jest w formacie *.docx. 
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Raport z danego okresu możemy wygenerować korzystając z zapisanego szablonu (TEMPLATE), który został 
predefiniowany w DBPLUS lub też skonfigurować własny raport. 
Każdy użytkownik może dodawać swoje szablony lub edytować istniejące dodane przez innych użytkowników. 
Szablony predefiniowane DBPLUS nie mogą zostać zmodyfikowane. 
W dalszej części konfiguracji do ustawiamy język w jakim zostanie wygenerowany raport, zakres dat dla których 
zostaną wygenerowane raporty, nazwę raportu oraz pliku. 
Raport został podzielony na rozdziały zawierające określone rodzaje wykresów. Rozdziały odpowiadają 
wykresom dostępnym z poziomu aplikacji DBPLUS. W przypadku odznaczenia całego rozdziału za pomocą 
checkbox, automatycznie nie będzie on brany pod uwagę przy generowaniu raportu. 
 
InstanceLoad 
Umożliwia wygenerowanie wykresu z wydajności instancji SQL w zadanym okresie czasu.  
 
TopWaits 
Pozwala na wygenerowanie wykresu w dwóch wariantach: 

▪ Top Waits 
▪ Selected Waits 

W przypadku opcji Top Waits na wykresie będą podane topowe oczekiwania występujące w bazie danych we 
wskazanym okresie czasu. W ramach konfiguracji możemy wskazać ilość waitów które mają znaleźć się na 
wykresie oraz wybrać opcję z wyświetleniem podsumowania danych widocznych na wykresie.  
Opcja Selected Waits umożliwia wygenerowanie wykresu dla wskazanych przez użytkownika waitów.  
 
Loadtrends 
Wykresy dostępne w tym rozdziale umożliwiają prezentacje głównych statystyk wydajnościowych w dłuższej 
perspektywie czasu. Dzięki LoadTrends możliwe jest oszacowanie czy zmiany wydajnościowe dokonywane w 
ostatnim czasie w bazie danych przynoszą oczekiwany skutek.  
 
I/O Stats 
Wykresy dostępne na ekranie umożliwiają zaraportowanie wydajności macierzy dyskowej. Do wyboru są 
wszystkie dostępne w aplikacji wskaźniki związane z wydajnością I/O. 
 
OS Stats 
Rozdział ten pozwala na wygenerowanie wykresów przedstawiających utylizacje CPU na bazie danych. 
 
Space Size 
Pozwala na wygenerowanie wykresu rozmiaru monitorowanej instancji SQL. Aplikacja umożliwia również 
wygenerowanie wykresu przedstawiającego rozmiar wskazanej przez użytkownika bazy danych. Zaznaczenie 
dodatkowej opcji Show summary, wygeneruje podsumowanie dla danego wykresu w formie tabelarycznej. 
 
Main Performance Problem 
Rozdział ten był również dostępny w poprzednich wersjach aplikacji. W obecnej mamy możliwość konfiguracji 
związanej z widocznością planów zapytania w raporcie dla problemów powiązanych z zapytaniami. 
 
Aktualizacja klas problemów 
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W aplikacji DBPLUS performance Monitor w menu Anomaly Monitor prezentowane są informacje na temat 
problemów wykrytych w monitorowanej bazie danych. Problemy są pogrupowane w klasy, które w przypadku 
problemów powiązanych ze wzrostem danego poziomu Waitu będą miały nazwy zgodne z klasą danego Waitu. 
Oczywiście w przypadku gdy problem nie jest związany z waitem, nazwa klasy jak do tej pory jest 
predefiniowana przez analityków DBPLUS.  
W ramach aktualizacji zostanie uruchomiony proces przeliczania alertów za ostatnie 14 dni w każdej bazie 
danych. Proces ten będzie odbywał się w tle bez konieczności wykonania żadnej akcji przez użytkownika 
aplikacji.  
 
Poprawione alerty Change Plan 
Jedne z najczęściej pojawiających się problemów z wydajnością zapytań w bazie danych jest zmiana planu 
wykonania. W module Anomaly Monitor aplikacja wskazuje przypadki gdy zmiana planu powoduje problem 
wydajnościowy. W najnowszej wersji uszczelniliśmy wskazywanie problemów wydajnościowych związanych ze 
zmianą planu w przypadku gdy zmiana planu następuje kilkukrotnie podczas trwania pojedynczego snap. W 
ramach poprawy został dodany specjalny algorytm sprawdzający czy plany na których działa zapytanie 
pozwalają na podniesienie alertu i zgłoszeniu anomalii. 
 
Uwaga!!Raportu nie można uruchomić na przeglądarce IE (Internet Explorer). 

1.3. Usprawnienia ogólne 

1.3.1. Porównywanie Explain Plan 
W najnowszej wersji aplikacji usprawnialiśmy sposób pokazywania różnic w planach. Gdy zapytanie korzysta z 
wielu planów wykonania w aplikacji DBPLUS Performance Monitor w zakładkę SQL Details istnieje możliwość 
zestawienie statystyk wydajnościowych dla każdego planu jak również poprzez funkcję Compare plans 
porównać różnice między poszczególnymi planami wykonania.  
W aplikacji różnicę między planami zaznaczone są żółtym kolorem. W przypadku gdy plan wykonania składa 
się z wielu wierszy, porównanie obu planów jest utrudnione, dlatego w celu ułatwienia porównywania 
zestawień w niektórych miejscach w planie wstawiane są „sztuczne” wiersze. 

 

1.3.2. Full screen 

W aplikacji została dodana opcji prezentacji wykresów oraz planów wykonania na całym ekranie. 
Funkcjonalność dostępna jest po kliknięciu w przycisk „full screen” widoczny w prawym-górnym rogu 
wykresu/planu wykonania. 
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Opcja dostępna dla widoku pojedynczego planu jak również dla opcji Compare Plans. 

 
 
Po kliknięciu na ikonę „full screen” informacje zawarte w planach zapytania zostaną wyświetlone na całym 
ekranie w nowym oknie przeglądarki internetowej. Ułatwi to w znaczny sposób możliwość analizy planów 
zapytań. 
  

  

1.3.3. Drobne poprawki i usprawnienia 
 
Nowy parametr filtrujący historie sesji  - Blocking Session id 
W najnowszej wersji aplikacji dodaliśmy możliwość przeszukiwania historii sesji na podsatwie identyfikatora 
sesji blokującej. W tym celu przechodzimy do ekranu dostępnego w menu Sessions w na historie sesji i w 
dodatkowych filtrze uzupełniamy pole z identyfikatorem sesji blokującej – Blocking session id. 
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Dzieki temu jesteśmy wstanie uzyskać informacje które sesje zostały zablokowane przez daną wskazaną sesję. 
 
Nowy parameter bazodanowy 

W najnowszej wersji dodaliśmy do monitoringu parametr isAutoUpdateStatiscticsAsync. Informacja o 
zmianach dostępna jest w menu Parameters > Database parameters. 
 

 
 
 
 


