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

Nowości w wersji 2020.2 

1.1 Wspólny Dashboard 

Nowy ekran Dashboard umożliwia podgląd jednocześnie na jednym ekranie wszystkich baz danych z każdej 
wersji aplikacji DBPLUS (Oracle, SQL Server oraz PostgreSQL). W obecnym release zostanie wprowadzona 
wersja Dashboard-u z widokiem grid. W kolejnych wersjach Dashboard zostanie rozbudowane o widok z 
wykresami online. 
 
Prezentacja Dashboard 
Ekran Dashboard podzielony został na następujące obszary: 

▪ pasek informacyjny, 

▪ obszar podsumowania, 

▪ obszar instancji, 

▪ szczegóły instancji. 

 

 
 
Pasek informacyjny 
W tej części ekranu użytkownik ma możliwość przełączania widoków między starą i nową wersją ekranu 
Dashboard za pomocą przycisków Togle view. 
 
Obszar podsumowania 
Zawiera informacje o podłączonych wersjach aplikacji DBPLUS. Obszar podsumowania zawiera zbiorcze 
informacje o monitorowanych bazach danych dostępnych na wspólnym ekranie. Każdy  z kafelków przedstawia 
bazy danych których dane zapisane są w oddzielnych repozytoriach. Użytkownik ma możliwość prezentacji 
wszystkich baz danych razem (All Instances), jak również każdą z platform oddzielnie. Zmiana widoku odbywa 
się poprzez kliknięcie w poszczególny kafelek, który zostaje podświetlony kolorem niebieskim. 
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Kafelki poza typem platformy i nazwą przedstawiają zbiorcze informacja o statusie monitorowanych instancji 
bazy danych.  
 
Obszar instancji 
Obszar ten zawiera informacje podstawowe informacje o monitorowanych bazach danych. Widok można 
filtrować za pomocą wcześniej przypisanych grup do każdej z baz danych - Group filter, jak również wpisując 
nazwę bazy danych w polu Search instance. 
 

 
 
Podstawowe dane na temat baz danych zawierają informacje o: 

▪ Statusie bazy danych – wartość wyliczana na podstawie wskaźników wydajnościowych i alertów, 
▪ Name - nazwa bazy danych, 
▪ Host Name  - nazwa serwera, 
▪ Version – wersja bazy danych, 
▪ Startup time – datę ostatniego restartu bazy danych, 
▪ Category – kategorie przypisaną przez użytkownika w aplikacji DBPLUS, 
▪ Elapsed Time [%] – czas trwania zapytań na bazie danych w stosunku do trendu wyliczanego za 

ostatnie 30 dni, 
▪ CPU Host [%] – procent utylizacji CPU na serwerze, 
▪ CPU [%] – procent utylizacji CPU przez bazę danych na serwerze, 
▪ Waits [%] – procent wszystkich waitów w relacji do trendu historycznego, 
▪ Waits statistics – stosunek 3 topowych statystyk obecnie występujące na bazie danych, 
▪ Sessions [%] – ilość aktywnych sesji w relacji do trendu historycznego, 
▪ Transactions – ilość aktywnych transakcji na bazie danych, 
▪ Alerts – alerty występujące na danej instancji w ostatnich 2 godzinach, 
▪ Free/Total space [GB] – stosunek wolnej przestrzeni do całkowitej przestrzeni  bazy danych. 

 
Szczegóły instancji 
Obszar ten zawiera dane o najważniejszych statystykach wydajnościowych dla monitorowanej bazy danych. 
Użytkownik klikając w poszczególne elementy na poziomie obszaru instancji otrzymuje szczegółową 
informacje o danej statystyce na poziomie szczegółów instancji. Dla przykładu wskazując kolumnę z alertami, 
użytkownik otrzyma szczegółowe informacje o typie alertu, klasie, czasie występowania oraz informacje o 
możliwych kolejnych krokach. 
 

 
 
Po wejściu na link z aplikacją DBPLUS widoczna będzie poprzednia wersja Dashboard, w celu przejścia na nowy 
Dashboard należy kliknąć w przycisk New dashboard. Nowy Dashboard widoczny jest pod nowym adresem: 
http://nazwa_komputera/DPMOracle/dashboard-main.aspx 

http://nazwa_komputera/DPMOracle/dashboard-main.aspx
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Konfiguracja Dashboard 
Nowy ekran dashboard widoczny od wersji 2020.2 i wyższych. W celu skorzystania ze wspólnego ekranu 
dashboard każda z wersji aplikacji DBPLUS (dla Oracle, SQL Server oraz PostgreSQL) którą chcemy widzieć na 
Dashboard musi posiadać wersje minimum 2020.2. 
 
Po wykonaniu procesu aktualizacji program automatycznie wyszukuje pozostałe wersje aplikacji zainstalowane 
na danym serwerze aplikacyjnym. W przypadku gdy spełniają warunki podłączenia zostaną dołączone do 
wspólnego Dashboard.  
Wspólny Dashboard jest możliwy również w przypadku gdy aplikacje zainstalowane są na różnych serwerach 
aplikacyjnych.  
Konfiguracja wspólnego Dashboardu dostępna jest z poziomu programu Dbplus Configuration Wizard – Oracle 
dostępnego w menu Start. Po uruchomieniu programu przechodzimy do menu Application Settings a 
następnie wybieramy opcję Configure dashboard. 
 
 

 
Po wejściu w konfiguracje Dashboard możemy zmieniać ustawienia obecnych aplikacji, klikając w przycisk 
[trybik], usunąć wcześniej dodaną aplikacje lub dodawać nowe aplikacje do wspólnego Dashboard.  
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Dodanie nowej aplikacji polega na wpisaniu adresu w polu Url address. Adres zawsze wpisujemy w formacie w 
zależności od platformy: 

▪ http://nazwa_servera/DPMOracle/   (dla platformy Oracle), 
▪ http://nazwa_servera/DPM/   (dla platformy SQL Server), 
▪ http://nazwa_servera/DPMPostgres/   (dla platformy PostgreSQL). 

 
Następnie klikamy przycisk [Check] w celu sprawdzenia połączenia między serwerami aplikacji. Po udanej 
weryfikacji mamy możliwość ustawienia czy nowo dodana aplikacja ma być częścią wspólnego Dashboard czy 
też chcemy aby była wyświetlana oddzielnie. W tym celu wybieramy odpowiednią opcje w pole Dashboard 
Mode (Integrated – wspólny, Standalone – oddzielny). 
 

 
 

Użytkownik ma również możliwość zmiany nazwy jaka będzie prezentowana na ekranie głównym Dashboard, 
jak również w menu po lewej stronie. W tym celu wystarczy wpisać odpowiednią nazwę w pola Tool name oraz 
Menu section label.  

1.2 Query Object Explorer – analiza zapytań 

W najnowszej wersji wprowadziliśmy możliwość analizy obiektów zapytania - Object Explorer. Funkcjonalność 
pozwala przeanalizować szczegółowo obiekty które wchodzą w skład danego zapytania co w znaczy sposób 
przyspiesza weryfikacje wydajności np. czy w zapytaniu jest wykorzystywany optymalny indeks. 
Object Explorer dostępny jest z poziomu szczegółów zapytania (Show Plan Object w zakładce SQL Details). W 
celu uruchomienia eksploratora zapytań należy w pierwszej kolejności sprawdzić czy zapytanie jest możliwe 
do optymalizacji, klikając w przycisk [Parse SQL Query]. Wykonanie analizy dla zapytań zawierających obiekty 
systemowe, lub obiekty tymczasowe nie jest możliwe. Obecna wersja nie obsługuje zapytań wykorzystujących 
polecenie MERGE (obsługa zostanie dodana w kolejnych releasach). 
 

http://nazwa_servera/DPMOracle/
http://nazwa_servera/DPM/
http://nazwa_servera/DPMPostgres/
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Po sprawdzeniu zapytanie przechodzimy do eksploratora klikając w [Object Explorer]. Na ekranie widoczna jest 
sformatowana treść zapytania (SQL TEXT - okno po lewej), obiekty wchodzące w skład zapytania (OBJECTS 
FROM QUERY – górna część) oraz szczegóły danego obiektu w dolnej części strony (COLUMNS FOR SELECTED 
…). 

 
 
Tabela obiektów zawiera informacje o tabelach, indeksach. Dodatkowo w celu łatwiejszej interpretacji 
struktury zapytania zostały dodane dodatkowe elementy takie jak podzapytanie (SUBQUERY), oraz klauzula 
WHERE (WHERE CLAUSE). W przypadku wybrania określonego obiektu zapytania, jego składowe biorące udział 
w zapytaniu zostaną podświetlone w tekście zapytania (na zielono w przypadku tabeli lub na żółto w przypadku 
wskazania indeksu). 
 
W przypadku wyboru tabeli w obiektach zapytania (OBJECTS FROM QUERY), automatycznie zostaną 
wyświetlone indeksy powiązane z daną tabelą ze wskazaniem który z nich został wykorzystany w ramach 
analizowanego zapytania (kolumna Used in Query). Dodatkowo w tabeli poniżej wyświetlone zostaną 
szczegółowe informacje na temat kolumn danej tabeli ze wskazaniem które z nich biorą udział w zapytaniu. 
 

 
 
Poprzez zaznaczenie indeksu należącego do danej tabeli otrzymamy szczegółowe informacje o kolumnach w 
indeksie, jak również zostaną podświetlone w treści zapytania miejsca w którym dane kolumny występują. 
Wskazując poszczególny rekord w tabeli z kolumnami (COLUMN IN INDEX), podświetlone zostaną miejsca w 
których dany rekord występuje w zapytaniu. 
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W tabeli z kolumnami została dodana specjalna kolumna Column Type, która wskazuje czy dana kolumna 
pochodzi bezpośrednio ze wskazanego obiektu czy też jest częścią np. widoku (VIEW). 
Rozróżniamy trzy typy kolumn: 
- DIRECT – oznacza że kolumna jest częścią zaznaczonego obiektu, 
- COMPUTATIONAL – oznacza że kolumna jest dodatkowo przekształcana, a wartość jest wyliczana, 
- BASIC – wskazuje ze kolumna pochodzi z innego obiektu, ale nie jest przekształcana. 
 
W przypadku gdy w zapytaniu został użyty widok (VIEW) lub konstrukcja zapytania zawiera podzapytania 
(SUBQUERY) wtedy w tabeli z obiektami dodawany jest specjalny wiersz pozwalający na wyświetlenie obiektów 
wchodzących w skład widoku lub podzapytania. W wierszu tym mamy możliwość zwijania lub rozwijania 
wierszy wchodzący w skład danego obiektu. 
 

 
 
Zaznaczając w wierszu widok w tabeli poniżej otrzymujemy informacje o mapowaniach każdego wiersza z 
widoku na kolumny w tabelach. W przedstawionym przypadku widok WMS_DOST_TOW_VIEW złożony jest z 
trzech tabel. Zaznaczając widok otrzymujemy mapowania kolumn z widoków na kolumny z tabel będących 
częścią widoku. 
 

 

1.3 Object Size explorer  

W najnowszej wersji dodaliśmy funkcjonalność zbierania informacji o zajętości obiektów znajdujących się w 
bazie danych. Od teraz możliwa będzie weryfikacja  zajmowanego miejsca przez dany obiekt w czasie.  
Zbieranie informacji o zajętości obiektów w czasie jest funkcją uruchamianą przez użytkownika (domyślnie 
wyłączona). Funkcjonalność ta z racji dużej ilości obiektów dla których trzeba zbierać dane może w znacznym 
stopniu wpłynąć na rozmiar repozytorium DBPLUS. Dane o zajętości obiektów zbierane są co 2 godziny i 
zapisywane do repozytorium DBPLUS. 
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Ze strony DBPLUS zalecamy, aby włączać zbieranie obiektów tylko dla wybranych schematów lub przestrzenie 
tablic (Tablespace). 
 
Konfiguracja 
W celu uruchomienia zbierania danych o zajętości obiektów należy przejść do menu głównego Configuration i 
wybrać podmenu Settings, następnie  przejść do zakładki Size Stats Settings. 
 

 
 
Konfiguracja uzupełniana jest zawsze dla wybranej pojedynczej bazy danych. Konfiguracja polega na wybraniu 
jednej z dwóch opcji po której możemy dokonać filtrowania obiektów. Do wyboru jest filtrowanie po: 
- schemacie (schema), 
- przestrzeni tabel (tablespace). 
 
W kolejnym kroku wybieramy czy chcemy ograniczyć wcześniejszy wybór: 
- zbierać informacje tylko dla wybranych obiektów, 
- czy dla wszystkich obiektów poza wybranymi. 
 
Dodawanie obiektów do listy odbywa się poprzez kliknięcie przycisku  [plus]. Po czym wybieramy obiekty z 
listy (uwaga wybór obiektów systemowych nie jest możliwy).  
 

 
W celu usunięcia wcześniej dodanego obiekty wystarczy kliknąć przycisk  [minus]. 
 
Prezentacja w DBPLUS 
Dane o zajętości wybranych obiektów możemy wyświetlić na poziomie szczegółów bazy danych, poprzez 
wybór z menu Space monitor z zakładki Space Object Explorer. 
 
Do wyboru mamy dwie opcje wyszukiwania obiektów: 
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W zakładce Extended Object Search możliwe jest wyświetlenie informacji o wszystkich obiektach w wybranych 
schematach lub przestrzeniach tabel, które wybraliśmy podczas konfiguracji.  
 

 
 
Aby wyświetlić dane należy wybrać na podstawie jakiego typu obiektu chcemy posortować dane, do wyboru 
schemat lub przestrzeń tabel. Następnie możemy wybrać typu segmentu których chcemy wyświetlić z listy 
dostępnych w Segments types (domyślnie wybrane są obiekty typu: Tabela, Index). Dodatkowo można 
ograniczyć listę o obiekty większe niż wskazany rozmiar wybierając wartość w polu Min object size (podane w 
jednostkach MB). Dane można wyświetlić za wskazany okres i pogrupować po godzinie lub dniu. 
Historia obiektu widoczna jest na wykresie dla wskazanego wiersza w tabeli. 
 
W zakładce Object Size Details mamy możliwość wyszukać obiekt po nazwie. W tym celu wpisujemy w polu 
wyszukiwania nazwę_obiektu lub schemat.nazwa_obiektu (wielkość liter nie ma znaczenia). Po wpisaniu 
zostanie wyświetlona lista spełniająca warunki. 
 

 

1.4 Prognozowanie zmian zajętości bazy danych 

W najnowszej wersji aplikacji wprowadziliśmy funkcjonalność prognozowania zajętości przestrzeni dyskowej 
w bazie danych. Funkcjonalność ta w bardzo łatwy sposób pomoże każdemu administratorowi bazy 
przewidzieć wielkość bazy i ułatwi proces Capacity Planing w swojej firmie. 
W celu sprawdzenia zajętości bazy danych w przyszłości należy wybrać z menu bocznego Space Monitor a 
następnie w zakładce Database Size zaznaczyć opcje Show Storage Forecast. 
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Prognozowanie zajętości bazy danych wyliczane jest na podstawie danych zebranych przez aplikacje DBPLUS i 
zapisanych w bazie repozytorium. Prognozowanie można wykonać na podstawie danych historycznych z 
ostatnich 3 , 6 miesięcy jak również całego roku.  
Analogicznie możemy ustawić prognozowany okres dla 3,6 lub 12 miesięcy w przyszłość. Po wykonaniu 
prognozy na wykresie zostanie wyświetlony wykres z podaną informacją o zajętości bazy danych w przyszłości. 
 
Sprawdzenie rozmiaru w przyszłości jest możliwe również dla poszczególnych TableSpace. W tym celu należy 
przejść na zakładkę Tablespace history wybrać wiersz w tabeli przedstawiający określony tablespace i 
następnie wykonać prognozowanie zajętości. 
 

 

1.5 Ekran Blokad – usprawnienia 

1.5.1 Ujednolicenie informacji o sesjach blokujących 

W nowej wersji aplikacji ujednoliciliśmy informacje na temat sesji blokującej i blokowanej dostępne dla każdej 
z wersji aplikacji DBPLUS. 
 

 
 
W najnowszej wersji informacje o sesji blokującej i blokowanej będą przedstawiane wg kolejności: 
SID >> Serial# >> Session Status >>Lock Type >> Block Time (sec) >> User name (OS User) >> MACHINE >> 
MODULE. 
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1.5.2 Blokady przejście do historii sesji 

 
Kolejną zmianą na ekranie blokad jest możliwość szybkiego przejścia do historii sesji na podstawie 
identyfikatora sesji: SID. W tym celu wystarczy w tabeli z szczegółami sesji kliknąć w przycisk [+] w wierszu z 
identyfikatorem sesji.  
Po kliknięciu w przycisk pokaże że dodatkowe menu z opcją przejście do historii sesji dla wybranego 
identyfikatora sesji. 
 

 

1.6 Ekrany Session 

1.6.1 Session resources – usprawnienia 

W najnowszej wersji zmieniliśmy sposób prezentacji na stronie Session resources. Strona zawiera szczegółowe 
informacje na temat obecnie wykonywanych sesji w bazie danych Oracle. Strona dostępna jest na poziomie 
szczegółów danej bazy danych w menu Sessions podmenu Sessions Resources. 
W nowej wersji zmieniliśmy sposób prezentacji danych oraz ułatwiliśmy wybór statystyk dla których chcemy 
wyświetlić informacje o sesjach. 
Do wyboru mamy maksymalnie 10 statystyk jednocześnie. Ilość wierszy zwracana dla danej statystki również 
możemy ustalić ustawiając wartość parametru Row limit per each statistic (również maksymalnie 10). 
 

 

1.7 Historia Latch library cache 

W nowej wersji aplikacji dodaliśmy możliwość zbieranie informacji o zajętości przestrzeni shared pool przez 
zapytania. Od teraz możliwe będzie śledzenie zajętości obszaru przez grupy zapytań w czasie. Ekran dostępny 
jest z poziomu szczegółów bazy danych w zakładce Latches, podzakładka Latch Library cache history. 
W celu wyświetlenia informacji o historii zajętości obszaru shared pool należy wybrać analizowany okres czasu 
i następnie wskazać interesujący nas punkt w czasie na wykresie. Po kliknięciu otrzymujemy informacje o 
topowych grupach zapytań które w danym punkcie w czasie zajmowały najwięcej miejsca w buforze shared 
pool. 
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Użytkownik ma również możliwość wyświetlić informacje o liczbie wersji zapytań w grupie. W tym celu należy 
zmienić widok dla wykresu i ustawić opcje View by count. Wykres zaprezentuje informacje o ilości wersji 
danego zapytania w grupie, tak jak na przykładzie poniżej. 
 

 
W celu włączenia zbierania informacji o historii latchy na bazie danych należy przejść do ustawień aplikacji 
dostępnych z poziomu menu Configuration>Settings. Parametry odpowiadające za gromadzenie informacji o 
poziomie latchy to: 

▪ CATCH_SHARED_POOL_STATS, 
Parametr włącza zbieranie informacji o zajętości przestrzeni shared pool w czasie. Domyślne ustawienie 
parametru OFF (oznacza brak zbierania informacji o historii latchy). 

▪ CATCH_SHARED_POOL_SUBSTRING_LENGTH, 
Parametr oznacza ile znaków w treści zapytania (licząc od początku zapytania), jest brane pod uwagę w celu 
połączenia zapytań w grupy. Domyślna wartość parametru 24 znaki, oznacza że każde zapytania których 
pierwsze 24 znaki będą takie same zostanie zestawione w grupę zapytań. 

▪ CATCH_SHARED_POOL_MIN_OBJECT_SIZE, 
Parametr odpowiada za minimalną rozmiar grupy zapytań w przestrzenie shared pool jaką muszą zajmować 
zapytania aby została zebrane do historii zapytań i zapisane w repozytorium DBPLUS. Domyślna wartość 
parametru 10 MB. 

▪ CATCH_SHARED_POOL_TOP_STATEMENTS 
Parametr oznacza ile grup zapytań będzie zbierane do historii i zapisane w repozytorium. Domyślna wartość 
parametru ustawiona została na 100. Oznacza to, że maksymalnie 100 topowych grup zapytań będzie zbierane 
do historii i zapisane w repozytorium dla każdej monitorowanej bazy danych dla których zbieranie informacji 
o zajętości shared pool zostało rozpoczęte. 
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Parametry można ustawić na poziomie ogólnym dla wszystkich baz danych jak również dla dedykowanych baz 
danych. Zaleca się zbieranie informacji o zajętości shared pool tylko dla baz danych w których występuje duża 
ilość zapytań z literałami. 

 

1.8 Usprawnienia ogólne 

1.8.1 Keep selection – zachowanie wybranych dat 

W nowej wersji aplikacji zmieniliśmy umiejscowienie funkcji zapamiętującej wybrany zakres dat dla których 
dokonujemy analizę. Funkcjonalność jest szczególnie przydatna gdy analizujemy problem który wystąpił w 
przeszłości, poprzez zapamiętanie ustawienia poszczególne strony w aplikacji zawsze będą otwierane z 
wybranym zakresem dat. Aby zapamiętać ustawienia należy kliknąć na ikonę kłódki. Zamknięta ikona oznacza 
że daty będą zapamiętywane na stronach aplikacji. 
 

 
 
W przypadku chęci powrotu do standardowych ustawień wystarczy ponownie kliknąć na ikonę kłódki w celu 
wyłączenia zapamiętywania dat. 

1.8.2 Poprawiona kolejność serii na wykresie SQL Details 

 
W zakładce SQL Details (szczegóły zamówień), poprawiliśmy kolejność serii na wykresie przedstawiającym 
plany wykonania. Po zmianach kolejność planów w danym słupku na wykresie zależy wielkości statystyki dla 
danego planu zapytania. 
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1.8.3 Detailed charts – zestawienie wykresów 

W kolejnej wersji dodaliśmy kilka usprawnień na ekranie Detailed Charts. Ekran ten dostępny z poziomu 
szczegółów bazy danych na stronie SQL Details w zakładce Graph pod przyciskiem [Show detailed charts]. 
Funkcjonalność jest bardzo przydatna w przypadku gdy chcemy zweryfikować czy na wydajność analizowanego 
zapytania miały wpływ inne czynniki. W celu wykonania analizy wystarczy przejść do ekranu Detailed charts, 
wybrać okres dla którego chcemy dokonać analizy oraz odpowiedni rodzaj grupowania (snap, godzina, dzień, 
miesiąc). 
Na stronie widoczne jest zestawienie wykresów w których zawarte są najważniejsze statystyki mające wpływ 
na wydajność analizowanego zapytania. Każdy z wykresów prezentuje domyślne statystki które łatwo można 
zmienić wybierając nowe statystki z listy dostępnych lub aktywując pozostałe serie z poziomu legendy wykresu. 
 

 

1.8.4 Security – profile bazodanowe i funkcyjne 

W celu łatwiejszego nadawania dostępu do statystyk monitorowanych baz danych w aplikacji DBPLUS 
usprawnialiśmy proces związany z przypisywaniem profili dostępowych do użytkowników/grup użytkowników. 
W najnowszej wersji możliwe jest stworzenie oddzielnego profilu nadającego dostep tylko do określonych baz 
danych dostępnych w monitoringu oraz oddzielnie możemy nadać uprawnienia do części funkcyjnej aplikacji 
(dostep do stron i funkcjonalności). 
 
W przypadku gdy chcemy utworzyć oddzielnie profile nadające dostęp do bazy danych wystarczy tworząc profil 
nie nadawać dostępu na poziomie funkcyjnym (zakładka Functions rights), nie wybierać żadnej opcji dostępu. 
Analogicznie w przypadku gdy chcemy utworzyć profil zawierający tylko dostęp do stron aplikacji, należy 
wskazać do jakich funkcjonalności użytkownik ma mieć dostęp i nie nadawać uprawnień na poziomie bazy 
danych (zakładka Databases access). 
W przypadku tworzenie profili oddzielnie dla każdego obszaru należy pamiętać że o tym aby użytkownik dla 
którego nadajemy uprawnienia posiadał dostęp zarówno do funkcji aplikacji DBPLUS jak również baz danych. 
 
Oczywiście w przypadku tworzenia profilu dostępu z uprawnieniami do funkcji oraz baz danych, funkcja 
pozostaje bez zmian i nadal jest dostępna.  

1.8.5 Plan objects usprawnienia 

W najnowszej wersji zmieniliśmy sposób pokazywania informacji o stworzeniu obiektów Plan Objects (Outline, 
Baseline, Profiles) na wykresie Database Load. Informacje o nowym obiekcie od tej pory będą wyświetlane jako 
ikona „zielonego” trójkąta. Dodatkowo po wskazani snap w którym nastąpiło stworzenie obiektu będzie można 
wyświetlić informacje o obiekcie w nowej zakładce Plan Objects. 
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1.8.6 Keep connection – utrzymanie połączenia sesji monitoringu 

W najnowszej wersji dodaliśmy nowy parametr KEEP_OPEN_SNAPSHOT_CONNECTION sterujący działaniem 
aplikacji DBPLUS. Nowy parametr dotyczy utrzymania połączenia z bazą danych po wykonaniu poleceń 
zbierających dane wydajnościowe z monitorowanej bazy danych. W poprzedniej wersji serwis 
DBPLUSORACLECATCHER po wykonaniu procedury snap (zebrania statystyk wydajnościowych) rozłączał 
połączenie z monitorowaną bazą danych. W obecnej wersji możemy sami zdecydować czy sesja ma zostac 
utrzymana. W celu ustawienia należy przejść do ekranu ustawień za pomocą ścieżki Configuration>Settings i 
zmienić ustawienia parametru. 
 

 
 
W przypadku ustawienia parametru na wartość ON, sesja utrzymuje połączenie (przechodzi w status INACTIVE) 
do momentu wykonania kolejnego snap (po 15 minutach). Utrzymanie ciągłego połączenia  z monitorowaną 
bazą danych jest szczególnie przydatne podczas gdy zachodzi scenariusz całkowitego użycia zasobów na 
monitorowanej bazie danych. W przypadku utrzymania połączenia uzyskujemy gwarancje że monitoring 
rozpocznie zbieranie danych w ramach snap w tym czasie. 

1.8.7 Check for update – informacja o nowej wersji aplikacji 

W najnowszej wersji aplikacji zmodyfikowaliśmy prezentacje informacji o nowych wersjach aplikacji.  
Informacja dostępna jest na „starej” wersji ekranu Dashboard. Po celu weryfikacji dostępności nowszej wersji 
aplikacji wystarczy kliknąć w przycisk [Check for Updates]. 
 

 


