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Poniżej prezentujemy wykaz zmian w systemie DBPLUS Performance Monitor do monitoringu baz danych MS 
SQL.  
 
Nowości w wersji 2022.3 

1 Anomaly monitor – usprawnienia 
Mechanizm Anomaly monitor to moduł odpowiedzialny za automatyczne wykrywanie problemów 
wydajnościowych w czasie rzeczywistym w monitorowanej bazie danych.  
 

Raport 

W najnowszej wersji został zmodyfikowany raport Anomaly Monitor. Raport ten dostępny jest na poziomie 
szczegółów instancji w menu Anomaly Monitor – Reports. Zmiana dotyczyła domyślnej wersji raportu. 
Użytkownicy nadal mogą tworzyć i modyfikować swoje wersje raportów. 
 
Zmiany dotyczą prezentacji informacji dotyczącej ogólnej charakterystyki wydajności instancji, jak również  
przedstawienia informacji o głównych anomaliach wydajnościowych wykrytych w instancji w okresie dla 
których został przygotowany raport.   
 

Analiza problemów blokad 

Problem blokad to jeden z najczęściej występujących problemów wydajnościowych w relacyjnych bazach 
danych. W aplikacji Performance Monitor dostępny jest moduł Anomaly Monitor w którym prezentowane są 
wystąpienia zdarzeń wykrytych przez aplikacji wpływających na wydajność monitorowanej instancji. Jednym z 
szeregu zdarzeń są Blokady. 
W najnowszej wersji poza uszczelnieniem mechanizmu zbierania blokad, została dodana funkcjonalność 
weryfikacji przyczyn powstania blokad. W aplikacji zostały rozróżnione następujące scenariusze: 
 
Wysokie blokady z powodu uśpienia/nieaktywnej sesji 
Problem spowodowany przez pozostawienie uśpionej/nieaktywnej sesji z otwartą transakcją, która trzyma nie 
zatwierdzone zmiany w bazie. Problemu nie da się rozwiązać po stronie serwera bazy danych. Należy 
zweryfikować kod aplikacji, zarządzanie połączeniami i transakcjami w celu rozwiązania problemu. 
 
Wysokie blokady z powodu długiej transakcji w bazie danych 
Problem spowodowany przez otwarcie długotrwałej transakcji w bazie danych. Należy zweryfikować proces 
powodujący blokadę oraz kod aplikacji. Rekomendacja to podzielenie procesu na używanie krótszych transakcji 
w bazie danych. Dodatkowo należy zweryfikować tryb izolacji transakcji oraz sprawdzić czy zablokowane 
zapytania, używały optymalnych planów wykonania. 
 
Wysokie blokady z powody komend DDL 
W blokadzie wziął udział proces wykonujący komendę DDL typu ALTER, CREATE, DROP, DBCC i mógł 
drastycznie wpłynąć na wzrost zablokowanych sesji. Należy uruchamiać tego typu polecenia poza godzinami 
pracy lub przy mniejszym obciążeniu bazy danych. 
 
Wysokie blokady z powodu zapytania 
Problem spowodowany przez długo działające zapytanie (lub dużą liczbę uruchomień). Należy zweryfikować 
statystyki zapytania, jego wydajność i plan wykonania. 
 
Wysokie blokady z powodu długotrwałego zapytania (transakcja do odczytu) 
Problem spowodowany przez długo działające zapytanie (lub dużą liczbę uruchomień) czytujące dane. Należy 
zweryfikować statystyki zapytania, jego wydajność i plan wykonania. Dodatkowo należy zweryfikować tryb 
izolacji transakcji. 
 
Wysokie blokady z powodu długiej transakcji lub procesowania po stronie aplikacji 
Problem spowodowany przez otwarcie długotrwałej transakcji w bazie danych lub procesowanie po stronie 
aplikacji. Należy zweryfikować proces i kod aplikacji. Rekomendacja to podzielenie procesu na używanie 
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krótszych transakcji w bazie danych. Dodatkowo należy zweryfikować tryb izolacji transakcji oraz sprawdzić czy 
zablokowane zapytania, używały optymalnych planów wykonania. 
 
Wysokie blokady z powodu procesowania po stronie aplikacji 
Problem spowodowany przez procesowanie po stronie aplikacji. Należy zweryfikować proces i kod aplikacji. 
Dodatkowo należy sprawdzić czy zablokowane zapytania, używały optymalnych planów wykonania. 
 
W przypadku wystąpienia któregoś ze scenariuszy, informacje o zdarzeniu zostaną zaprezentowane w aplikacji 
na ekranie Dashboard, Anomaly Monitor jak również pozostałych ekranach dostępnych w aplikacji.  
Dodatkowo informacje na temat przyczyny blokad będą dostępne w raporcie za dany okres w którym wystąpiły 
problemy opisane powyżej. 
 
Uwaga! Informacje na temat przyczyn blokad wymagają zbierania dodatkowych danych podczas monitoringu. 
Dlatego też przyczyny powstania blokad będą widoczne jedynie dla problemów które zostały wykryte po 
aktualizacji aplikacji do najnowszej wersji. 
 

2 Trace session – filtr po Hash value 
W najnowszej wersji mechanizm został rozbudowany o możliwość wyszukiwania sesji użytkowników które w 
momencie weryfikacji wykonują wskazane w filtrze zapytanie. Zebrane dane można przeanalizować z poziomu 
aplikacji lub wyeksportować do pliku *.csv 
 

 
 
Wynik dla trace z użyciem Hash value w filtrze: 
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3 Poprawki i usprawnienia 

3.1. Poprawa mechanizmu generowania Plan Guide 

Poprawiony został mechanizm automatycznego generowania skryptu PlanGuide związany z wykrywaniem nie 
wspieraniem przez mechanizm składni zapytania. Niektóre zapytanie błędnie były wskazywane jako nie 
obsługujące mechanizmu Plan Guide. Problem został rozwiązany. 

3.2. Poprawki na ekranie blokad 

Kolejna poprawka związana jest z prezentacją sesji uczestniczących w blokadzie na ekranie blokad. W 
szczególnych konfiguracjach występujących w monitorowanych bazach danych nie prezentowało się drzewo 
blokad. Problem został poprawiony. 
 
Kolejna poprawka związana jest z prezentacją daty Last Request Start Time na ekranie blokad. Poprawka 
związana jest z błędem silnika SQL bazy danych związanym z brakiem aktualizacji daty na poziomie sesji 
wykonującej polecenie. Problem został poprawiony na poziomie aplikacji. 

3.3. Dodanie Latch BUFFER do ekranu Latches 

Od najnowszej wersji uspójnilismy informacje dotyczące Latchy na ekranie Load trends oraz Latches overview. 
Do tej pory na ekranie Latches overview była pomijana prezentacja latch BUFFER.  
Ekran Latches: 

 
Ekran Load trends: 

 


