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Poniżej prezentujemy wykaz zmian w systemie DBPLUS Performance Monitor do monitoringu baz danych MS 
SQL.  
 
Nowości w wersji 2021.4 

1 REST API – Performance Monitor 
W najnowszej wersji aplikacji dodaliśmy nowe metody do REST API: 
- pobieranie informacji na temat Outage, 
- Zarządzanie Outage. 

1.1. Wywołanie REST API 
W celu wywołanie odpowiedniej metody należy dla wskazanej platformy uzupełnić w linku wywołującym API REST 
właściwą metodę. Dla przykładu poniżej wywołanie metody outages dla platformy SQL Server. Przykład wywołania 
metody: 
https://hostname/DPM.RestApi/outages 

1.2. Metody wywołania REST API DBPLUS 

 Pobieranie informacji na temat Outage 

Metoda GET 

Platforma bazy danych PostgreSQL, Oracle, MS SQL 

Adres /outages 

Działanie Pobiera informacje o czasowych wyłączeniach instancji z monitoringu 
DBPLUS 

Dane wejściowe: brak 

Dane wyjściowe: 
OutageList Lista Outage 
OutageRecord Szczegóły Outage 
OutageId Identyfikator Outage 
ServerId Identyfikator Servera w repozytorium DBPLUS 
Enabled Status Outage 
DateFrom Data od której obowiązuje Outage. W formacie [YYYY:MM:DD]  
DateTo Data do której obowiązuje Outage. W formacie [YYYY:MM:DD] 
TimeFrom Czas od której obowiązuje Outage. W formacie [hh:mm] 
TimeTo Czas do której obowiązuje Outage. W formacie [hh:mm] 
Description Opis  
Monday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 

▪ true 
▪ false 

Tuesday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 
▪ true 
▪ false 

Wednesday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 
▪ true 
▪ false 

Thursday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 
▪ true 
▪ false 

Friday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 
▪ true 
▪ false 

Saturday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 
▪ true 
▪ false 

https://hostname/DPM.RestApi/outages
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Sunday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 
▪ true 
▪ false 

 
Przykład [xml]: 
<Root> 

    <OutageList> 

        <OutageRecord> 

            <OutageId>7</OutageId> 

            <ServerId>16</ServerId> 

            <Enabled>true</Enabled> 

            <DateFrom>2021-12-13</DateFrom> 

            <DateTo>2021-12-21</DateTo> 

            <TimeFrom /> 

            <TimeTo /> 

            <Description>Wyłączenie testowe</Description> 

            <Monday>false</Monday> 

            <Tuesday>true</Tuesday> 

            <Wednesday>false</Wednesday> 

            <Thursday>true</Thursday> 

            <Friday>false</Friday> 

            <Saturday>true</Saturday> 

            <Sunday>false</Sunday> 

        </OutageRecord> 

        <OutageRecord> 

            <OutageId>8</OutageId> 

            <ServerId>14</ServerId> 

            <Enabled>true</Enabled> 

            <DateFrom /> 

            <DateTo /> 

            <TimeFrom /> 

            <TimeTo /> 

            <Description>Pracaplanowa</Description> 

            <Monday>true</Monday> 

            <Tuesday>true</Tuesday> 

            <Wednesday>true</Wednesday> 

            <Thursday>true</Thursday> 

            <Friday>true</Friday> 

            <Saturday>true</Saturday> 

            <Sunday>true</Sunday> 

        </OutageRecord>               

    </OutageList> 

</Root> 

 

Przykład [JSON]: 
{"OutageList":[{"OutageId":7,"ServerId":16,"Enabled":true,"DateFrom":"2021-12-

13","DateTo":"2021-12-21","TimeFrom":"","TimeTo":"","Description":"Wyłączenie 

testowe","Monday":false,"Tuesday":true,"Wednesday":false,"Thursday":true,"Frid

ay":false,"Saturday":true,"Sunday":false},{"OutageId":8,"ServerId":14,"Enabled

":true,"DateFrom":"","DateTo":"","TimeFrom":"","TimeTo":"","Description":"Prac

aplanowa","Monday":true,"Tuesday":true,"Wednesday":true,"Thursday":true,"Frida

y":true,"Saturday":true,"Sunday":true}]} 

 

 Zarządzanie Outage 

Metoda POST 
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Platforma bazy danych PostgreSQL, Oracle, MS SQL 

Adres /outagemanage 

Działanie Zarządzanie Outage. Umożliwia założenie, modyfikację lub usunięcie 
czasowego wyłączenia danej instancji z monitoringu 

Dane wejściowe: 
Action Akcja do wykonania: 

▪ Insert 
▪ update 
▪ delete 

OutageId Identyfikator Outage 
*wartość ignorowana w przypadku akcji „Insert” 

ServerId Identyfikator Servera w repozytorium DBPLUS 
*wartość ignorowana w przypadku akcji „update”,”delete” 

Enabled Status Outage 
DateFrom Data od której obowiązuje Outage. W formacie [YYYY:MM:DD]  
DateTo Data do której obowiązuje Outage. W formacie [YYYY:MM:DD] 
TimeFrom Czas od której obowiązuje Outage. W formacie [hh:mm] 
TimeTo Czas do której obowiązuje Outage. W formacie [hh:mm] 
Description Opis  
Monday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 

▪ true 
▪ false 

Tuesday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 
▪ true 
▪ false 

Wednesday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 
▪ true 
▪ false 

Thursday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 
▪ true 
▪ false 

Friday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 
▪ true 
▪ false 

Saturday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 
▪ true 
▪ false 

Sunday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 
▪ true 
▪ false 

 

Dane wyjściowe: 
Action Akcja do wykonania: 

▪ Insert 
▪ Update 
▪ Delete 

Response Rekord odpowiedzi 
Status Status odpowiedzi: 

▪ OK 
▪ ERROR 

Message Komunikat błędu 
*wartość uzupełniona dla wartości Status=ERROR 

OutageId Identyfikator Outage 
*wartość ignorowana w przypadku akcji „Insert” 

ServerId Identyfikator Servera w repozytorium DBPLUS 
*wartość ignorowana w przypadku akcji „Update”,”Delete” 

Enabled Status Outage 
DateFrom Data od której obowiązuje Outage. W formacie [YYYY:MM:DD]  
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DateTo Data do której obowiązuje Outage. W formacie [YYYY:MM:DD] 
TimeFrom Czas od której obowiązuje Outage. W formacie [hh:mm] 
TimeTo Czas do której obowiązuje Outage. W formacie [hh:mm] 
Description Opis  
Monday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 

▪ true 
▪ false 

Tuesday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 
▪ true 
▪ false 

Wednesday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 
▪ true 
▪ false 

Thursday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 
▪ true 
▪ false 

Friday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 
▪ true 
▪ false 

Saturday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 
▪ true 
▪ false 

Sunday Dzień tygodnia w którym włączony jest Outage: 
▪ true 
▪ false 

 
Usunięcie Outage 
Przykład [xml] -  dane wejściowe: 
<Root> 
<Action>delete</Action> 
<OutageId>20</OutageId> 
<ServerId>16</ServerId> 
<Enabled>true</Enabled> 
<DateFrom>2021-12-13</DateFrom> 
<DateTo>2021-12-18</DateTo> 
<TimeFrom/> 
<TimeTo/> 
<Description>Zmiana planowa</Description> 
<Monday>true</Monday> 
<Tuesday>true</Tuesday> 
<Wednesday>true</Wednesday> 
<Thursday>true</Thursday> 
<Friday>true</Friday> 
<Saturday>true</Saturday> 
<Sunday>true</Sunday> 
</Root> 
 
Usunięcie Outage 
Przykład [xml] -  dane wyjściowe: 
<Root> 
    <OutageId>20</OutageId> 
    <ServerId>16</ServerId> 
    <Enabled>true</Enabled> 
    <DateFrom>2021-12-13</DateFrom> 
    <DateTo>2021-12-18</DateTo> 
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    <TimeFrom /> 
    <TimeTo /> 
    <Description>Zmiana planowa</Description> 
    <Monday>true</Monday> 
    <Tuesday>true</Tuesday> 
    <Wednesday>true</Wednesday> 
    <Thursday>true</Thursday> 
    <Friday>true</Friday> 
    <Saturday>true</Saturday> 
    <Sunday>true</Sunday> 
    <Action>delete</Action> 
    <Response> 
        <Status>OK</Status> 
        <Message /> 
    </Response> 
</Root> 
 
Przykład [JSON] Założenie Outage– dane wejściowe: 
{ 
    "action": "insert", 
    "outageId": , 
    "serverId": 16, 
    "enabled": true, 
    "dateFrom": "2021-12-20", 
    "dateTo": "2021-12-23", 
    "timeFrom": "11:20", 
    "timeTo": "12:20", 
    "description": "Praca planowa", 
    "monday": true, 
    "tuesday": true, 
    "wednesday": true, 
    "thursday": true, 
    "friday": true, 
    "saturday": true, 
    "sunday": true 
} 
Przykład [JSON] Założenie Outage - dane wyjściowe: 
{ 
    "action": "insert", 
    "response": { 
        "status": "OK", 
        "message": "" 
    }, 
    "outageId": 12, 
    "serverId": 16, 
    "enabled": true, 
    "dateFrom": "2021-12-20", 
    "dateTo": "2021-12-23", 
    "timeFrom": "11:20", 
    "timeTo": "12:20", 
    "description": "Praca planowa", 
    "monday": true, 
    "tuesday": true, 
    "wednesday": true, 
    "thursday": true, 
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    "friday": true, 
    "saturday": true, 
    "sunday": true 
} 

2 Dodanie obsługi dla Azure SQL Managed Instance 
W najnowszej wersji została dodana możliwość konfiguracji repozytorium DBPLUS na bazie danych  
wykorzystującej usługę Azure SQL Managed Instance. Proces konfiguracji repozytorium został zmodyfikowany 
i przystosowany do obsługi tego rodzaju baz danych.  

3 Dodanie informacji o Original Login Name  
W najnowszej wersji aplikacji rozpoczęliśmy zbieranie informacji dotyczącą oryginalnego loginu użytkownika.  
Ma to szczególne znaczenie w przypadku gdy zapytania lub procedury uruchamiane są z opcją EXECUTE AS…,w 
takim przypadku informacja w polu original_login_name zwraca informacje o faktycznym użytkowniku 
uruchamiającym proces i powodującym blokadę. 
 
Ekran sesji 
Informacje widoczne są z poziomu sesji online jak również zapisywane są do repozytorium i widoczne z 
poziomu zakładek historii sesji. 

 
 
Ekran blokad 
W szczegółach danej sesji została dodana informacja dotycząca o oryginalnym loginie (original_login_name), 
który uruchamiał dane zapytanie.  

 

4 Poprawki i usprawnienia 

4.1. Wyświetlanie informacji o bazie danych 
W najnowszej wersji poprawiony został problem z prezentacją informacji o nazwie bazy danych w aplikacji 
Performance Monitor. Problem objawiał się wyświetlaniem pustej wartości w kolumnie z nazwą lub 
prezentacją Not specified w podsumowaniu statystyk. 
Jeden z problemów był powiązany z zapisywaniem zmian nazw i identyfikatorów baz danych do historii w 
repozytorium DBPLUS. Problem został poprawiony, informacje o zmianie nazwy lub identyfikatora baz danych 
będą odświeżane co 15 minut. 
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4.2. Przypisywanie planów do statystyk zapytań 

W najnowszej wersji poprawiliśmy problem z przypisaniem właściwego planu do statystyki zapytania. W 
szczególnych przypadkach gdy na monitorowanej instancji SQL dochodziło do częstych zmian baz danych, nie 
działał poprawnie mechanizm przypisania planów dla danej konfiguracji bazy danych (identyfikator/nazwa) w 
danym okresie. Problem został poprawiony. 
Kolejna poprawka dotyczyła wyświetlania informacji o pustym planie wykonania (EMPTY_PLAN). W bazie 
danych MS SQL nie zawsze mechanizm bazy danych przypisuje plan wykonania dla danego zapytania. W 
przypadku gdy dla danego zapytania taki plan zostanie przypisany podczas kolejnych uruchomień to taka 
informacja zostanie zaktualizowana w bazie danych repozytorium DBPLUS.  

4.3.  Poprawa błędu związane z IIS na poziomie Configuration Wizard 

W najnowszej wersji aplikacji poprawiliśmy problem związany z wyświetlaniem błędu IIS na poziomie 
Configuration Wizard. Problem dotyczył komunikatu: „The underlying connection was closed: An unexpected 
error occurred on a receive.” . Problem został usunięty, komunikat nie powinien pojawiać się w najnowszej 
wersji. 

4.4.  Odświeżaniem uprawnień użytkownika monitoringu 

Poprawiony został problem związany z odświeżaniem uprawnień użytkownika monitoringu. Problem dotyczył 
scenariusza odbierania uprawnień administratora, w którym jednocześnie nie weryfikowaliśmy czy użytkownik 
posiada uprawnienia VIEW SERVER STATE, które są wymagane dla poprawnego monitoringu instancji MS SQL. 
 
Kolejny problem związany był ze scenariuszem w którym odbierane były uprawnienia użytkownika monitoringu 
przez tego samego użytkownika. Operacja w takim przypadku kończyła się błędem. Problem został 
poprawiony. 

4.5. Przypisanie waitów do statystyki Latches 

Na ekranie LoadTrends dodajemy do istniejące statystyki Latches waity powiązane z Latchami 
(PAGELATCH_%). Nowa statystyka Wait Latches będzie zawierała informacje zarówno o Latches jak również  
PageLatches, dzięki czemu łatwiej będzie zdiagnozować problem w monitorowanej instancji SQL. 
 

4.6. Usprawnienia na ekranie blokad 

W najnowszej wersji aplikacji poprawiona została prezentacja blokad na ekranie Locks na poziomie szczegółów 
instancji MS SQL. Zmiana dotyczy mechanizmu wskazywania sesji powodującej blokadę.  
 
Kolejna zmian dotyczy dodatkowego oznaczenia na „drzewku”, które sesje powodują blokady (BLOCKERS),a 
które z nich są blokowane (WAITERS). Zmiana pozwoli łatwiej ustalić przyczynę problemu z blokadami dla danej 
instancji. 

 
 
Dodatkowa zmiana polega na dodaniu informacji o liczbie blokowanych sesji. Po zaznaczeniu danej sesji 
blokującej w szczegółach zostanie wyświetlona informacja na temat liczby zablokowanych sesji. 



 

10 
 

 

4.7. Aktualizacja słownika waitów nie wpływających na wydajność 

W najnowszej wersji aplikacji zaktualizowaliśmy słownik waitów które nie wpływają na wydajność. Do słownika 
zostały dodane waity: 

▪ PWAIT_EXTENSIBILITY_CLEANUP_TASK,  
▪ PVS_PREALLOCATE,  
▪ HADR_FABRIC_CALLBACK,  
▪ HT% 

 
 
 
 


