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

1 Nowości w wersji 2019.4 

1.1 Mechanizm formatujący i parsujący zapytania 

W nowej wersji aplikacji dla baz danych Oracle dodaliśmy mechanizm formatujący i parsujący 
zapytania uruchamiane na monitorowanej bazie danych. Jest to pierwsza wersja tej funkcjonalności i 
będzie rozwijany przez kolejne wydania. W obecnej fazie mechanizm dostępny jest tylko na ekranie 
Show Plan Objects w zakładce SQL Details.  
W obecnej wersji widok Show Plan Objects pokazuje treść zapytania w postacie niesformatowanej.  

 
Nowa funkcjonalność dostępna jest w dwóch trybach: 

▪ ręcznym, 
▪ automatycznym. 

W przypadku ręcznego trybu po wejściu na Show Plan Objects po wciśnięciu przycisku [Parse SQL 
Query] następuje formatowanie oraz parsowanie zapytania. Formatowanie zapytania powoduje 
zmianę prezentacji w oknie SQL TEXT do postaci ułatwiającej analizę zapytania. 
Funkcjonalność parsowania w obecnej wersji daje możliwość podświetlenia kolumn należących do 
danego obiektu uczestniczącego w zapytania. W poniższym przypadku na zapytaniu została 
zaznaczona tabela DOK_MA, oraz wszystkie kolumny powiązane z daną tabelą. 
W zależności od obiektu który wskażemy obiekty zaznaczane są w różnych kolorach: 

▪ Tabela (zielony), 
▪ Indeksy (żółte). 

Podświetlenie wykonywane jest zarówno w polu SQL TEXT jak również EXPLAIN_PLAN. 

 
 
W ramach mechanizmu mamy możliwość wybrania zakresu podświetlonych obiektów na zapytaniu. 
W celu zmiany konfiguracji należy kliknąć przycisk „trybiku” na stronie Show plan Objects. 
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W efekcie kliknięcia zostanie otwarte okno w którym można wybrać: 

▪ SQL Parser – On demand/Automatic (Na żądanie/Automatyczny) – tryb parsowania. 
W zależności od trybu w momencie wejścia na ekran Show Plan Objects zapytanie będzie 
automatycznie formatowane i parsowanie (tryb Automatic). 

▪ Higlight columns  - w zależności od wyboru podświetlane będą kolumny w zapytaniu 
▪ Highlight color – wybór koloru dla podświetlenia tabeli/indeksu. 

 

 
 

Każdorazowo po parsowaniu zapytania otrzymamy informacje o statusie wykonanej operacji. W 
ramach pierwszej wersji mechanizmu parsera nie wszystko rodzaje zapytań zostały obsłużone. W 
każdym kolejnym release będzie dodawana obsługa kolejnych zapytań. 
 
W przypadku gdy wszystko przebiegło pomyślnie przycisk po prawej stronie zostanie zaprezentowany 
w takiej formie: 

 
W przypadku gdy zapytanie poprawnie zostało sformatowane, jednak wystąpił problem z 
odczytaniem wszystkich obiektów z zapytania: 

 
W przypadku gdy po wykonaniu parsowania zostanie zaprezentowany znak „X”, oznacza to że 
zapytania nie udało się poprawnie sformatować jak również wykonać parsowania. Obsługa takich 
zapytań zostanie dostarczona w kolejnych aktualizacjach wersji. 

 
 

1.2 Wyszukiwanie zapytanie SQL FIND – online 

W nowej wersji dodaliśmy możliwość wyszukiwana zapytań z wykorzystaniem funkcji Online. Dzięki 
temu możemy wyszukać zapytania które wykonywane są w danym momencie na bazie danych Oracle 
i nie są jeszcze zapisane w repozytorium DBPLUS. Informacje pobierane są z widoku systemowego 
bezpośrednio z monitorowanej bazy danych Oracle. 
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Poprawione zostało również wyszukiwanie zapytań ze znakami specjalnymi (dla opcji wyszukiwania 
po tekście – Statement by text). W niektórych przypadkach znak specjalny w treści zapytania 
powodował błędne wyszukanie zapytania. 

1.2.1 Poprawa problemu z wyszukiwaniem zapytań Online  

W najnowszej wersji usunęliśmy problem związany z wyszukiwaniem zapytań Online (zakładka SQL 
Details> Find SQL). Problem występował tylko na niektórych bazach danych i był związany z błędem 
ORA – 22835: Buffer too small for CLOB or BLOB to RAW. 
 

 
 

Problem został rozwiązany i nie będzie występował. 

1.3 Usprawnienia na ekranie sesji 

 

1.3.1 Dodana informacja Client Info na ekranach sesji 

W najnowszej wersji aplikacji dodaliśmy informacje o Client Info dla sesji użytkownika. Informacja ta 
dostępna jest na zakładce Sessions. Zmiany dostępne są dla danych Online jak również w historii sesji. 
Z racji tego że informacja o Client Info nie jest zawsze uzupełniana w sesji użytkownika w bazie danych 
(zależy od ustawień aplikacji Klienta), informacje te widoczne są jedynie wtedy gdy pole Client info 
nie jest puste. 

1.3.2 Podgląd treści zapytania w historii sesji 

W zakładce historii sesji dodaliśmy opcje podglądu treści danego zapytania. Treść zapytania widoczna 
po “najechaniu” kursorem na hash value zapytania.  
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1.3.3 Wyszukiwanie blokad w historii sesji 

W zakładce Session> Session / Sort/ Undo history została dodana funkcjonalność przeszukiwania 
historii sesji w celu wyszukania sesji blokujących. W przypadku gdy w danym snap występowały 
blokady, w takich przypadkach uzupełniona jest kolumna Blocking sessions zawierająca identyfikator 
sesji blokującej. W najnowszej wersji został dodany mechanizm wyszukiwania sesji blokującej.  
W przypadku wystąpienia blokady należy kliknąć w przycisk „lupki” który pojawia się w kolumnie 
Blocking sessions, spowoduje to że tabela zostanie automatycznie przeskrolowana a wiersz z sesją 
które jest blokerem zostanie podświetlony. 
 

 

1.4 Analiza planów wykonania dla zapytań 

Na ekranie SQL Details dodaliśmy specjalną obsługą dla zapytań dla których mamy wiele planów 
wykonania. Na zakładce Graph, został dodany nowy rodzaj wykresu Seperate plans. Funkcja ta 
pozwala oglądać statystyki zapytania oddzielnie dla każdego z planów wykonania. Wybierając taką 
opcje dane na wykresie prezentowane są oddzielnie dla każdego z planów. 
Poniżej wykres Elapsed time per 1 exec – posortowany z opcją No Group by period. Na tym wykresie 
użytkownik łatwo może ocenić który z planów wykonania jest najszybszy dal danego zapytania w 
analizowanym okresie. Dodatkowo kolumny posortowane są na podstawie ilości wykonań danego 
zapytania z danym planem (najczęściej wykonywane od lewej). 
W trybie Separate Plans wiersze w tabeli są pokolorowane zgodnie z kolorem przypisanym na 
wykresie dla danego planu zapytania. 
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W przypadku sortowania po godzinie lub snap (15 minut), użytkownik w łatwy sposób uzyska 
informacje kiedy i w jakich godzinach zapytanie wykorzystuje wolniejszy plan.  

 

1.5 Eksport/Import statystyk monitorowanych baz danych 

 

W najnowszej wersji dodaliśmy możliwość eksportu/importu danych zbieranych przez monitoring 
DBPLUS Performance Monitor. Zarówno eksport jak i import dokonujemy w obrębie tej samej 
platformy, w tym przypadku Oracle. W obecnej wersji mechanizm umożliwia eksport całej bazy 
danych (bez zakresu dat) jak również wybranych okresów i modułów monitoringu. Import wymaga 
wcześniej skonfigurowanej bazy repozytorium, a jego wynikiem jest dodanie zaimportowanej bazy 
danych jako nowej bazy Oracle do obecnego repozytorium. 
Zaimportowana baza danych jest domyślnie dodana do monitoringu ale zablokowane jest zbieranie 
danych poprzez mechanizm „Scheduled Outages” (nie są zbierane statystyki wydajnościowe). 
Włączenie zbieranie statystyk zaimportowanej bazy danych jest możliwe poprzez zmiane ustawień w 
menu Configuration>Scheduled Outages dla właściwej bazie Oracle. 
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Eksport bazy danych Oracle 
Eksportu można dokonać z poziomu programu DBPLUS Configuration Wizard. Po uruchomieniu 
programu przechodzimy do ekranu szczegółów instancji której dane chcemy wyeksportować, klikając 

w przycisk („trybika”)  przy danej bazie danych. Następnie przechodzimy do zakładki Eksport, 
zgodnie z rysunkiem poniżej: 

 
 
Kolejny krok polega na zaznaczeniu opcji do eksportu. Konfigurować można: 

▪ zakres dat dla których mają zostać eksportowane statystyki (jeśli wybrany), 
▪ minimalny czas trwania zapytań (zapytania poniżej tej wartości nie będą eksportowane), 
▪ maksymalny rozmiar pliku eksportu (powyżej tego rozmiaru będzie tworzony kolejny plik). 

 
Dodatkowo można wybrać jakie dane zostaną wyeksportowane zaznaczając opcje: 

▪ Include IO stats 
▪ Include Space Monitor Stats 
▪ Include locks and sessions stats 
▪ Include system tables. 

 
W przypadku zaznaczenia opcji „Include system tables” w celu pobrania danych wymagany jest 
dostęp online do eksportowanej bazy danych.  
 
Po zaznaczeniu danych do eksportu należy wskazać katalog w którym zostanie zapisany plik z danymi. 
W katalogu eksportu zostanie utworzony plik logu z informacjami jakie dane zostały wyeksportowane, 
oraz zapisane dane ze wyeksportowanymi plikiem lub plikami (w zależności od rozmiarów eksportu). 
 
Import bazy danych Oracle 
 
Proces importu dokonujemy również z poziomu programu Dbplus Configuration Wizard. 
Importowana baza danych może zostać dodana jako nowa instancja jak również jako część 
skonfigurowanej wcześniej do monitoringu instancji. Rozpoczęcie importu dokonujemy klikając z 
poziomu Configuration Wizard na link „Repository settings” a następnie przechodzimy do zakładki 
Import tak jak na rysunku poniżej: 
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Pierwszym krokiem wykonania importu bazy danych Oracle jest wskazanie pliku z wcześniej 
dokonanym eksportem bazy danych. W przypadku wielu plików eksportu (eksport może zawierać 
kilka plików), jako plik do importu wskazujemy plik z rozszerzeniem *.zip. Po wybraniu pliku zostanie 
zaprezentowana informacja dotycząca zawartości plików. 
Następnie należy wskazać czy chcemy po imporcie utworzyć nową bazę Oracle czy też dodać 
statystyki do istniejącej już bazy w monitoringu. 
Uwaga! W przypadku wybrania istniejącej instancji należy pamiętać o ciągłości monitorowanych 
danych. W przypadku gdy zakresy dat zachodzą na siebie, część danych może ulec nadpisania i 
utraceniu bez możliwości przywrócenia. 
Po wybraniu właściwej opcji rozpoczynamy import bazy Oracle z pliku klikając przycisk [Import]. Po 
zakończeniu importu zostanie zaprezentowany komunikat o udanym imporcie lub zostanie 
zaprezentowana informacja o błędzie a szczegóły zostaną zapisane do pliku logu utworzonym w 
katalogu importu. 
Po poprawnie wykonanym imporcie instancja zostanie dodana do repozytorium i widoczna w 
Configuration Wizard, tak jak na rysunku poniżej: 
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Instancja będzie również widoczna z poziomu ekranu Dashboard. Wszystkie zaimportowane 
statystyki będą dostępne na ekranach Dbplus Performance Monitor analogicznie jak w przypadku 
działającej instancji. Część ekranów prezentuje dane bezpośrednio pobierając je z monitorowanej 
bazy danych, w takich przypadkach informacje będą widoczne tylko jeśli takie połączenie będzie 
możliwe. 

1.6 Usprawnienia ogólne 

1.6.1 Weryfikacja procedury monitorującej 

1.6.1.1 Proces zbierający dane do monitoringu 

W najnowszej wersji aplikacji została uszczegółowiona prezentacja informacji na temat czasów 
zbierania danych z monitorowanych baz danych przez usługę windowsową CATCHERA. Informacje te 
dotyczą procedury monitorującej bazę danych w odstępach 15 minutowych. 
Dane tak jak wcześniej dostępne są w zakładce Logs na poziomie szczegółów danej bazy danych. Od 
tej wersji klikając na wiersz w tabeli Snaps procedurę runtime, otrzymujemy szczegółową informacje 
dotyczącej kolejnych kroków z których składa się procedura monitorująca. 
 

 
 

Następnie użytkownik wskazując na krok (w tabeli Snap details) otrzymuje informacje o czasie trwania 
danej procedury oraz w o ilości przetworzonych wierszy (informacja dostępna dla tylko dla niektórych 
kroków). 
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Informacja o statusie danego snapu zawarta jest w kolumnie Status. W przypadku gdy proces 
monitoring przebiega prawidłowo w kolumnie zaprezentowana jest zielona kropka. 
W przypadku gdy jeden z kroków procedury monitorującej nie został wykonany, lub został przerwany 
a krok którego dotyczy nie jest krytyczny, to użytkownik otrzymuje informacje o powodzie przerwania 
kroku oraz  status całego snapu prezentowany jest pomarańczowym kolorem.  
 

 
 
W przypadku gdy nastąpił problem z połączeniem w momencie wykonywania procedury monitoringu 
lub problem dotyczył krytycznego kroku dla danej procedury, to informacja o statusie zapisane jest 
kolorem czerwonym. 
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W przypadku gdy procedura monitorująca jest w trakcie wykonywania, to informacja ta widoczna jest 
w polu status (running), jak również widoczny jest przycisk Online steps refresh, po którego kliknięciu 
odświeżają się informacje dotyczące postępów procedury monitorującej.  

 
 
Dodatkowo wszystkie problemy dotyczące procedury monitoringu dostępne są w formie listy na 
zakładce Procedure Errors. 
Informacje dotyczącej procedury monitorującej zawarte są również w postaci pliku na serwerze 
aplikacyjnym. Plik zawiera informacje o ostatnim snap wykonywanym na danej bazie danych. Plik 
znajduje się w folderze: C:\ProgramData\DBPLUS\DPM.Oracle.Web\Snap 
Każdy z plików oznaczony jest cyfrą przypisaną do bazy danych w momencie włączenia do 
monitoringu (tabela dbplus_central_servers w schemacie DBPLUS w bazie repozytorium). 
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1.6.1.2 Proces kasujący dane historyczne 

Kolejna zmiana polega na wydzieleniu procesu kasującego dane historyczne. Aplikacja Performance 
Monitor w zależności od parametru KEEP_SNAPSHOT_HISTORY_DAYS (ustawienie w menu Settings) 
usuwa dane historyczne – starsze niż ilość dni w parametrze. Usuwane są dane szczegółowe (zbierane 
co 15 minut). Dane zagregowane za cały dzień nie są nigdy usuwane i są przechowywane przez cały 
okres monitoringu.  
Proces usuwania danych szczegółowych jest również monitorowany. Proces uruchamiany jest co 
snap (15 minut). Szczegóły na temat procesu dostępne są w menu głównym Servers monitor > Logs 
w zakładce Deletion procedurę runtime. 
Na stronie zapisane są informacje o całkowitym czasie trwania całej procedury, oraz o czasie 
poszczególnych składowych i ilości usuniętych rekordów z dedykowanych tabel ze schematu DBPLUS 
w bazie danych repozytorium. 
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1.6.2 Poprawa zbierania danych o statystykach zapytań 

W najnowszej wersji aplikacji wprowadziliśmy zmiane związaną ze zbieraniem statystyk 
wydajnościowych. We wcześniejszych wersjach pobieranie danych w niektórych przypadkach było 
wykonywane było w trybie pararell. W najnowszej wersji aplikacji wycofaliśmy taką funkcjonalność w 
mechanizmie pobierania danych o statystykach. 
 
Kolejna zmiana w sposobie pobierania statystyk polega zmianie sposoby odczytywania statystyk z 
widoku systemowego v$sql. Zmiana polega na modyfikacji sposobu pobierania informacji o nowych 
zapytaniach oraz poprawa wydajności pobierania danych z widoków systemowych. Zmiany 
spowodują skrócenie czasu odczytywania danych z monitorowanych baz danych. 

1.6.3 Kopiowanie danych z tabeli 

Wprowadziliśmy ułatwienie za pomocą którego możliwe jest szybkie kopiowanie danych  zawartych 
w prezentowanych tabelach dostępnych w aplikacji. Każdorazowo gdy chcemy skopiować wartość 
przechowywaną w danej komórce wystarczy kliknąć dwukrotnie (dwu-klik), komórka zostanie 
zaznaczona a dane zostaną skopiowane do Schowka Windows. 
Wklejenie danych ze schowka wykonuje się za pomocą skrótu „Ctrl + v”. 
 

 

1.6.4 Aktualizacja wykresów 

W nowej wersji zaktualizowane zostały wykresy dostępne w aplikacji. Wykresy stały się bardziej 
czytelne dla użytkownika. Dodane zostało oznaczenie na wykresach weekendów, są teraz 
wyświetlane na szarym tle. 
Poprawa dotyczy również aktualizacji serii na wykresach i opisów dla legend. Poprawiona została 
również funkcjonalność zapisywania wykresów do plików, w nowej wersji wykresy są bardziej 
czytelne. 

1.6.5 Prezentacja treści zapytań na ekranie Show statement with filled parameters   

W najnowszej wersji poprawiony został błąd związany z prezentacją treści zapytania za pomocą 
funkcji  Show statement with filled parameters. W poprzednich wersjach gdy zapytanie zawierało 
znaki niektóre specjalnie, mogło to spowodować skrócenie treści zapytania. W najnowszej wersji 
problem został poprawiony i nie będzie już występował.  

1.6.6 Zmiana procesu aktualizacji aplikacji 

Razem z najnowszą wersja aplikacji został zmodyfikowany sam proces aktualizacji. Zmiana polega na 
przekazywaniu informacji o progresie długo trwających operacji jak również poszczególne element 
aktualizacji zapisywane są do pliku logu. Plik logu dostępny jest w katalogu 
C:\ProgramData\DBPLUS\DPM.Oracle.Web w pliku DbplusUpgradeInfo.txt. 
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1.6.7 Zmiana sposobu prezentacji parametrów bazy danych 

W najnowszej wersji zmieniliśmy sposób prezentacji informacji o parametrach bazy danych. Zmiany 
widoczne są w zakładce Parameters w szczegółach bazy danych. 
 

 

1.6.8 Poprawa problem przy przełączeniu na opcje Group Literals 

W nowej wersji usunęliśmy problem który występował przy próbie przełączenia widoku na stronie na 
opcje Group Literals. Problem widoczny był tylko w niektórych bazach danych dla których 
prezentował się komunikat błędu : 
ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: character string buffer too small ORA-06512: at line 1 
W najnowszej wersji problem nie powinien już występować. 


