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Poniżej prezentujemy wykaz zmian w systemie DBPLUS Performance Monitor do monitoringu baz 
danych Oracle.  

1 Nowości w wersji 2019.3 

1.1 Anomaly Monitor 

W nowej wersji aplikacji poprawiony został moduł Anomaly Monitor. Zmodyfikowany został sposób 
wykrywania i prezentacji alertów. Po wejściu na ekran prezentowany jest wykres z ostatnich 14 dni w 
których wystąpił problem wydajnościowy. Zakres dat można dowolnie modyfikować. Domyślnie 
ekran prezentuje problemy pogrupowane po klasie (Analyze by Class), możliwa jest również zmiana 
prezentacji i pogrupowanie po przyczynie problemów (Analyze Reason). 
 

 
 
Problemy na wykresie zaznaczona są przez kolorowe ikony (inny kolor dla każdej klasy/przyczyny). W 
celu dalszej analizy należy wybrać wskazany dzień w którym wystąpiły problemy. Po wybraniu 
konkretnego dnia (punktu na wykresie) zostanie zaprezentowany szczegółowy wykres za dany dzień 
ze wskazaniem momentu w którym wystąpiły problemy wydajnościowe. Każdy punkt na wykresie 
przedstawia dany snap (15 minut). Wybierając punkt na wykresie otrzymujemy informacje na temat 
statystyk które zostały przekroczone w danym momencie jak również informacje na temat przyczyny 
wystąpienia problemu.  
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W nowej wersji moduł Anomaly monitor został wzbogacony o detekcje problemu która dodatkowo 
analizuje wydajność bazy danych w danym momencie czasu i prezentuje wynik tej analizy w postaci 
problemu. Moduł ten jest zaszyty w  kodzie aplikacji i nie jest konfigurowalny przez użytkownika. 
Obecny mechanizm alertów cały czas działa niezależnie od mechanizmu detekcji. 
 

 
 
W ramach definiowania przyczyn problemu w menu Alerts setings w zakładce „Reasons & Problems 
definitions” dla danej przyczyny problemu można określić i dopisać szczegółowy opis danego 
problemu ze wskazaniem miejsca do szczegółowej analizy. 
 

 

1.1.1 Nowe definicje alertów 

 
W nowej wersji aplikacji dodany został nowy alert oparty na statystyce utylizacji CPU. Alert ten 
możemy ustawić porównując wartości progowe do: 

▪ Średnich wartości historycznych w danym okresie czasu, 
▪ Historycznej wartości maksymalnej, 
▪ Ilości wirtualnych procesorów. 

 



 

5 
 

 

1.2 Zapamiętywanie ustawień 

W nowej wersji dodaliśmy funkcjonalność zapamiętywania zmian dokonanych na wybranej zakładce 
w szczegółach bazy danych. Obecnie każde odświeżenie strony, zmiana daty lub przejście na inną 
zakładkę powoduje powrót do ustawień domyślnych dla danej zakładki. Wprowadzona zmiana polega 
na zapamiętaniu ustawienia danej zakładki dla: 

▪ daty, 
▪ wyboru kolumn w tabeli, 
▪ serii na wykresie, 
▪ grupowania, 
▪ wyborów w polu dropdown, 
▪ zaznaczonych opcji checkbox. 

 
Każde ustawienie będzie zapamiętane w obrębie danej zakładki, w przypadku nawigacji pomiędzy 
zakładkami dokonane wybory na każdej zakładce będą zapamiętywane. 
 
W przypadku gdy chcemy aby wybrany zakres dat był taki sam dla większości zakładek należy 
zaznaczyć opcję [Keep selection]. 
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Zapamiętywanie daty (funkcją „Keep selection”) z racji specyfiki prezentowanych danych nie działa 
na zakładkach: 

▪ Load Trends (przeglądanie danych w dużym zakresie czasu), 
▪ Top SQL (dane szczegółowe przeglądane za zakres 1 dnia), 
▪ SQL 3D (dane szczegółowe przeglądane za zakres 1 dnia). 

 
Po wyjściu do ekranu Dashboard lub zamknięciu aplikacji ustawienia zostaną przywrócone do 
ustawień domyślnych. 
 
Obecne zapamiętanie dokonane dokonywane jest na poziomie plików cookies dla danej przeglądarki. 
Wyjście ze szczegółów bazy danych ekranu Dashboard lub zmiana bazy  powoduje powrót do 
ustawień domyślnych dla danej wersji aplikacji. 

1.3 Dodanie znacznika czasu na stronach prezentujące statystyki 

W najnowszej wersji aplikacji dodaliśmy możliwość prezentacji danych w węższym zakresie niż 
obecnie. Dotychczas w większości wykresów dane filtrować można było jedynie za dany dzień. W tej 
wersji dodaliśmy do daty również godzinę i minutę co pozwala bardziej zawęzić zakres wyświetlanych 
danych.  
Zmiany dotyczyły stron: 

▪ Instance Load, 
▪ Waits (Overview/Analyze), 
▪ Latches, 
▪ Load Trends, 
▪ Slow SQLs, 
▪ Perf Counters, 
▪ OS Stat, 
▪ I/O Stats(Analyze/Archivelogs), 
▪ Session history, 
▪ Locks history. 

 
Poniżej przykładowy wygląd strony load Trends z zawężonym wyborem: 
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W przypadku wybrania wąskiego zakresu czasu, poza prezentacją danych na wykresie przeliczane są 
również statystyki wydajnościowe pod wykresem aby były zgodne z wybranym zakresem. 

1.4 Usprawnienia w Show Plan Objects 

W najnowszej wersji została dodana funkcjonalność podświetlania obiektów w oknie Show Plan 
Objects w szczegółach zapytania. Po wybraniu obiektu w tabeli [OBJECTS USED IN EXPLAIN PLAN] – 
tabela lub index zostanie od podświetlony w treści zapytania oraz planie zapytania.  
W zależności od obiektu, tabele podświetlamy na zielono, index na kolor żółty. 
 
Widok dla zaznaczonej tabeli: 

 
 
Widok dla zaznaczonego indeksu: 

 
 
W przypadku gdy w zapytaniu uczestniczy widok, wówczas obiekt tabeli nie będzie podświetlany w 
treści widoku. 
 
Dodana została również wyszukiwarka kolumn, po wyborze obiektu można przefiltrować kolumny 
wpisując ich nazwę w polu wyszukiwania. Kolumny przefiltrują się wg wpisanej wartości.  
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1.5 Usprawnienia ogólne 

1.5.1 Możliwość przeglądania statystyk wyłączonej bazy danych 

W nowej wersji aplikacji dodana została możliwość przeglądania statystyk dla bazy danych która 
została wcześniej wyłączona z monitoringu. Dane zbierane podczas monitoringu są zapisywane w 
bazie repozytorium. W przypadku gdy baza została wyłączona z monitoringu i skasowana, nadal 
mamy możliwość przeglądania zebranych statystyk. W tym celu należy zmienić w polu [Included in 
Monitoring] flagę na wartość [Yes] i zapisać zmianę. 
 

 
 

1.5.2 Poprawa problemu z kasowaniem danych historycznych 

 
W nowej wersji poprawiliśmy problem związany z kasowaniem danych historycznych. Standardowo 
dane szczegółowe przetrzymywane są do 30 dni (wartość domyślna, w zależności od ustawień 
parametru KEEP_SNAPSHOT_HISTORY_DAYS).  Problem pojawiał się w specyficznych przypadkach 
gdy wątek kasujący uruchamiał się na bazie danych która nie była dostępna. W takim przypadku dane 
nie były usuwane. Problem został naprawiony. 

1.5.3 Poprawa w module uprawnień 

W nowej wersji zawarta została poprawka dotycząca uprawnień do stron w aplikacji (menu Security). 
Problem dotyczył scenariusza gdy użytkownik współdzielił uprawnienia własne oraz grupy 
domenowej, w której wykorzystywane było wiele różnych profili uprawnień. Problem polegał na 
braku dostępu do wszystkich ekranów mimo że takie uprawnienia były przypisane do loginu. 

1.5.4 Usprawnienia w historii sesji 

W nowej wersji został zmodyfikowany sposób przeglądania historii sesji dostępnych w menu Session 
w zakładce Session/Sort/Undo history. Po wybraniu filtru wyszukiwania zostaje zwrócony wynik , 
pierwszych 10 tyś rekordów posortowany po dacie od najświeższej do najstarszej. W celu pobrania 
pozostałych rekordów wystarczy przesunąć suwak na ostanie zwrócone rekordy, co spowoduje 
doładowanie pozostałych danych.  
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Dodatkowo każde kliknięcie w nagłówek kolumny w tabeli spowoduje pobranie wszystkich wierszy 
dla danego wybranego zakresu w filtrze. W przypadku gdy zadane dane w filtrze są zbyt ogólne i 
zwracane wyniki zawierają dużą ilość rekordów zostanie zaprezentowany komunikat z informacją o 
liczbie załadowanych rekordów. Po załadowaniu danych komunikat zostanie automatycznie 
zamknięty. W każdej chwili użytkownik moze przerwać ładowanie klikając przycisk [Stop loading]. 
 

 

1.5.5 Wyszukiwanie sesji online  

W nowej wersji dodano dodatkowy filtr Hash value dla wyszukiwania zapytań na stronie sesji online 
(menu Sessions). Po wpisaniu wartości Hash value (lub Sql id) w polu wyszukiwania lista zapytań 
zostanie przefiltrowana tylko dla wybranego zapytania. Funkcyjność działa również z pozostałymi 
filtrami. 
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1.5.6 Zmiany w porównywarce statystyk 

W nowej wersji poprawiliśmy działanie porównywarki statystyk dla wybranego zakresu [Period 
Compare]. Porównywanie statystyk za wybrany okres czasu dostępne jest w: 

▪ menu I/O Stats, 
▪ menu Performance w zakładce Waits, 
▪ menu Performance w zakładce Compare. 

 

 
 
W każdym z wyżej wymienionych przypadków porównywanie okresów dostępne jest w grupowaniu 
za godziny oraz dzień. Wybierając punkt na wykresie otrzymamy informacje o wartości danej 
statystyki dla wybranej godziny lub dnia w zaleznosci od wybranego poziomu grupowania. 
 
 
 


