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Poniżej prezentujemy wykaz zmian w systemie DBPLUS Performance Monitor do monitoringu baz danych 
Oracle.  
 
Nowości w wersji 2021.2 

1.1. Zbieranie informacji o OWNER oraz PARSING SCHEMA zapytania 

Aplikacja DBPLUS Performance Monitor zbiera informacje na temat zapytań wykonywanych w monitorowanej 
bazie danych. W najnowszej wersji aplikacji dodaliśmy informacje o: 
- PARSING SCHEMA -  schemacie z którego zostało uruchomione zapytanie, 
- OWNER – właściciel obiektu na którym zapytanie jest wykonywane. 
Informacje te pobierane są podczas procedury snap raz na 15 minut z widoków systemowych baz danych 
Oracle. Dodanie dodatkowych informacji jest kolejnym krokiem prowadzącym do tworzonego obecnie 
mechanizmu DBPLUS Query Advisor, który w przyszłości w sposób automatyczny będzie wyświetlał informacje 
na temat możliwej optymalizacji zapytania w danej bazie danych. 
 
W najnowszej wersji informacja o Parsing Schema została domyślnie dodana do grid prezentującego 
informacje na temat statystyk zapytania. Poniżej widok tabeli w zakładce Database Load: 
 

 
 
Informacja na temat schematu z którego nastąpiło wykonanie polecenia oraz OWNER obiektów pozwoli 
jeszcze dokładniej dokonać analizy zapytań wykonywanych w monitorowanej bazie danych. W przypadku 
prezentowanym poniżej czas pojedynczego wykonania tego samego zapytania dla różnych wartości OWNER 
jest o rząd wielkości różny pomiędzy najwolniejszym i najszybszym wykonaniem zapytania. Jest to związane z 
tym że tabela znajdująca się w innym schemacie jest kilku krotnie większa od tej samej tabeli w pozostałych 
schematach. Taka informacja była do uzyskania jedynie gdy informacje o OWNER obiektów uczestniczących w 
zapytaniu są również zbierane przez aplikacje.  
Poniżej widok strony w zakładce SQL Details:  
 

 
 

W przypadku gdy w planie wykonania dla danego zapytania wskazane są obiekty z różnych schematów 
informacje o tym jest prezentowana w zakładce Explain plan razem z planem wykonania. 
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Analogicznie prezentując informacje na stronie Show Plan Objects, z wykorzystaniem parsera zapytań DBPLUS 
mamy możliwość w takich przypadkach precyzyjnie wskazać w którym miejscu w zapytania znajduję się obiekt 
należący do wybrane w tabeli OWNER.  

 

1.2. Monitoring Logical Standby 

W najnowszej wersji został dodany monitoring Logical Standby. W aplikacji możliwy jest monitoring Online z 
poziomu Dashboard. Monitoring w zależności od źródła pobierania danych został dodany w dwóch wariantach: 
- monitoring bazy Standby z poziomu bazy Primary. 
- monitoring bazy Standby z danych pochodzących bezpośrednio z bazy Standby. 
 
Monitoring Logical Standby z poziomu bazy Primary 
Tryb ten uruchamiany jest automatycznie, po wykryciu konfiguracji typu Logical Standby w przypadku gdy do 
monitoringu dodana jest baza danych z przypisaną rolą Primary. 
 
Informacje na temat statusu Standby widoczne są na ekranie Dashboard po kliknięciu w ikonę Repl. Status lub 
wybrania z menu bocznego zakładki Standby Status. 
Dane na temat monitoringu Standby widoczne są w dwóch sekcjach: 

▪ Primary Database 
▪ Standby Database 

 
Sekcja Primary zawiera informacje powiązane z monitoringiem standby dotyczące bazy danych Primary z której 
dane replikowane są do baz danych Standby. Sekcja zawiera informacja na temat: 

▪ NAME – nazwa bazy danych, 
▪ HOSTNAME – nazwa serwera bazy danych, 
▪ OPEN MODE – tryb Open Mode, 
▪ PROTECTION MODE – tryb ochrony danych obecnie obowiązującej w bazie, 
▪ FORCE LOGGING – czy baza danych jest w trybie wymuszonego logowania, 
▪ CURRENT SCN – obecnie procesowany numer zmiany, zawiera wartość NULL jeśli baza nie jest w 

trybie OPEN MODE, 
▪ SWITCHOVER STATUS – wskazuje czy przełączenie jest dozwolone, 
▪ FS FAILOVER STATUS – stan przełączenia awaryjnego, 
▪ DATAGUARD BROKER – czy konfiguracja DataGuard jest zarządzana przez brokera, 
▪ DATABASE ROLE – rola bazy danych 
▪ LAST SEQUENCE NUMBER – ostatni plik numer sekwencji po stronie bazy PRIMARY. 
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Informacje na temat statusu baz danych Standby prezentowane są w sekcji Standby database. Informacje te 
w całości pochodzą z widoków systemowych dostępnych w bazie danych Primary, dlatego też mogą być 
prezentowane z opóźnieniem w bazie danych PRIMARY a co za tym idzie w aplikacji Performance Monitor.  

 
 
Monitoring Logical Standby pobierany bezpośrednio z widoków w bazie Standby 
W przypadku gdy monitoring DBPLUS zawiera zarówno bazę danych PRIMARY oraz bazę Standby, aplikacja 
wykrywa konfiguracje automatycznie i wyświetla informacje bezpośrednio z bazy danych Standby. 
 

 
 
Informacje na temat statusu Standby widoczne są na ekranie Dashboard po kliknięciu w ikonę Repl. Status lub 
wybrania z menu bocznego zakładki Standby Status. 
Dane na temat monitoringu Standby widoczne są w dwóch sekcjach: 

▪ Primary Database 
▪ Standby Database 

 
Sekcja Primary Database zawiera informacje powiązane z monitoringiem standby dotyczące bazy danych 
Primary z której dane replikowane są do baz danych Standby. Sekcja w tej konfiguracji uzupełniania jest danymi 
pochodzącymi bezpośrednio z widoków z bazy danych Standby. Informacje te odświeżane są automatycznie 
co 30 sekund, analogicznie jak pozostałe dane widoczne na ekranie Dashboard. Informacje o bazie PRIMARY 
są takie same dla każdego z wariantów i zostały opisane powyżej.  
 
Sekcja Standby Database zawiera informacje pochodzące z widoków bazy Standby. Opis kolumn 
prezentowanych w sekcji: 

▪ NAME – nazwa bazy Standby, 
▪ DATABASE ROLE – rola bazy Standby, 
▪ STATUS – status na podstawie monitoringu DBPLUS, 
▪ DEST ID – identyfikator bazy danych Standby z poziomu bazy PRIMARY, 
▪ STATE – status procesu replikacji danych do bazy Standby, 
▪ TRANSMIT MODE  - typ transmisji danych 
▪ LAST APPLIED SEQ – numer sekwencji wskazującej na ostatni przeprocesowany plik logu 
▪ APPLIED SCN – wszystkie transakcje poniżej tego SCN zostały przeprocesowane, 
▪ APPLIED TIME – czas przeprocesowania ostatniej transakcji, 
▪ LATEST SCN – najwyższy numer SCN przesłany do procesu replikacji, 
▪ LATEST TIME – czas przesłania najwyższego numeru SCN, 
▪ MINING SCN – numer SCN ostatni przetworzony przez proces BUILDER, 
▪ MINING TIME – czas przetworzenia SCN przez proces BUILDER. 

 
Po wskazanie na liście konkretnej bazy danych Standby, prezentowane są dodatkowe zakładki związane z 
wydajnością procesu replikacji danych do Standby.  
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Zakładka Register Logs 
Zawiera informacje na temat archived logów zarejestrowanych po stronie bazy danych Standby. Opis kolumn 
prezentowanych w zakładce: 

▪ FILE_NAME – ścieżka dostępu oraz nazwa pliku archived log, 
▪ SEQUENCE – numer sekwencji dla danego pliku logu po stronie Standby, 
▪ FIERST_CHANGE – numer zmiany dla danego pliku logu, 
▪ NEXT_CHANGE – numer zmiany dla kolejnego pliku logu, 
▪ TIME_STAMP – czas rejestracji pliku logu, 
▪ DICT_BEGIN – wskazuje, czy początek budowania słownika znajduje się w tym pliku logu, 
▪ DICT_END – wskazuje, czy koniec kompilacji słownika znajduje się w tym pliku logu, 
▪ THREAD – identyfikator wątku pliku logu, 
▪ APPLIED – informacja o statusie danego pliku logu. 

 

 
 
Zakładka Processes 
Prezentuje informacje o statusie usług odpowiadających za proces przenoszenia danych do bazy Standby. 
Widok ten jest przydatny podczas diagnozowania problemów z wydajnością procesu replikacji danych w bazie 
Standby. Opis kolumn prezentowanych w zakładce: 

▪ SID – identyfikator sesji dla danego procesu, 
▪ TYPE – rola za jaką odpowiada dany proces w procesie replikacji, 
▪ STATUS – opis obecnej akcji jaką wykonuje dany proces, 
▪ HIGH SCN – najwyższy identyfikator LCR procesowanych przez dany proces. 

 

 
 
Zakładka Stats 
Prezentuje informacje o obecnym statusie (odświeżane raz na 30 sekund) statystyk powiązanych z procesem 
replikacji danych do bazy Standby. Opis kolumn prezentowanych w zakładce: 

▪ NAME – nazwa danej statystyki, 
▪ VALUE – wartość statystyki. 

 

 
 

Zakładka Events 
Zawiera informacje o zdarzeniach związanych z przetwarzaniem zmian po stronie bazy danych Standby. Widok 
ten służy do określania przyczyny błędów, które występują podczas procesowania zmian po stronie bazy 
Standby. Opis kolumn prezentowanych w zakładce: 
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▪ EVENT_TIMESTAMP – czas zalogowanie wpisu do logu, 
▪ START SCN – numer SCN powiązany z transakcją uruchomioną po stronie bazy PRIMARY,  
▪ CURRENT SCN – numer SCN powiązany ze zmianą po stronie PRIMARY, jeśli log zawiera błąd to 

wiersz wskazuje który plik logu zawiera źródło problemu, 
▪ COMMIT SCN – numer zmiany SCN zatwierdzone (commit) po stronie bazy danych PRIMARY, 
▪ STATEMENT – treść zapytanie jaka była procesowanie w momencie zdarzenia błędu, 
▪ STATUS – opis powodu braku przeniesienia zmiany na bazę Standby 
▪ SRCCONNAME – wskazuje nazwę bazy danych PRIMARY gdzie transakcja została wykonana.  

 
 
Extended monitoring – konfiguracja baz danych Standby 
W sytuacji gdy do monitoringu dodana jest jedynie baza danych PRIMARY, aplikacja Performance Monitor 
umożliwia rozszerzenie monitoringu o informacje dotyczące Standby pochodzące bezpośrednio z bazy 
Standby. 
W tym celu należy uzupełnić konfiguracje z poziomu programu DBPLUS Configuration Wizard zainstalowanego 
na serwerze Windows razem z aplikacją DBPLUS Performance Monitor.  
Po uruchomieniu programu Configuration Wizard przechodzimy do ustawień bazy danych będącej w roli 
PRIMARY, a następnie z poziomu zakładki Standby DBs uzupełniamy konfiguracje dla baz danych Standby. W 
przypadku gdy do danej bazy PRIMARY przypisanych jest wiele baz Standby, dodajemy konfiguracje dla 
kolejnych Standby poprzez opcje Add another standby. Użytkownik powinien posiadać minimalne 
uprawnienia: CONNECT oraz SELECT_CATALOG_ROLE. 
 

 
 
Uwaga! Taka dodatkowa konfiguracja nie jest związana się z koniecznością wykupienia dodatkowej licencji 
programu DBPLUS Performance Monitor. 
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1.3.  Anomaly Monitor 

 
Anomaly Report 
W ramach modułu Anomaly Monitor na którym prezentowana jest informacja o problemach wykrytych w 
monitorowanej bazie danych dostępny jest moduł raportowania. Moduł raportowania dostępny jest pod 
przyciskiem Report. 
 

 
 
Raport z danego okresu możemy wygenerować korzystając z zapisanego szablonu (TEMPLATE), który został 
predefiniowany w DBPLUS lub też skonfigurować własny raport. 
Każdy użytkownik może dodawać swoje szablony lub edytować istniejące dodane przez innych użytkowników. 
Szablony predefiniowane DBPLUS nie mogą zostać zmodyfikowane. 
W dalszej części konfiguracji do ustawiamy język w jakim zostanie wygenerowany raport, zakres dat dla których 
zostaną wygenerowane raporty, nazwę raportu oraz pliku. 
Raport został podzielony na rozdziały zawierające określone rodzaje wykresów. Rozdziały odpowiadają 
wykresom dostępnym z poziomu aplikacji DBPLUS. W przypadku odznaczenia całego rozdziału za pomocą 
checkbox, automatycznie nie będzie on brany pod uwagę przy generowaniu raportu. 
 
DatabaseLoad 
Umożliwia wygenerowanie wykresu z wydajności bazy danych w zadanym okresie czasu.  
 
TopWaits 
Pozwala na wygenerowanie wykresu w dwóch wariantach: 

▪ Top Waits 
▪ Selected Waits 

W przypadku opcji Top Waits na wykresie będą podane topowe oczekiwania występujące w bazie danych we 
wskazanym okresie czasu. W ramach konfiguracji możemy wskazać ilość waitów które mają znaleźć się na 
wykresie oraz wybrać opcję z wyświetleniem podsumowania danych widocznych na wykresie.  
Opcja Selected Waits umożliwia wygenerowanie wykresu dla wskazanych przez użytkownika waitów.  
 
Loadtrends 
Wykresy dostępne w tym rozdziale umożliwiają prezentacje głównych statystyk wydajnościowych w dłuższej 
perspektywie czasu. Dzięki LoadTrends możliwe jest oszacowanie czy zmiany wydajnościowe dokonywane w 
ostatnim czasie w bazie danych przynoszą oczekiwany skutek.  
 
I/O Stats 
Wykresy dostępne na ekranie umożliwiają zaraportowanie wydajności macierzy dyskowej. Do wyboru są 
wszystkie dostępne w aplikacji wskaźniki związane z wydajnością I/O. 
 
OS Stats 
Rozdział ten pozwala na wygenerowanie wykresów przedstawiających utylizacje CPU na bazie danych. 
 
Space Size 
Pozwala na wygenerowanie wykresu rozmiaru monitorowanej bazy danych. Aplikacja umożliwia również 
wygenerowanie wykresu przedstawiającego rozmiar wskazanego przez użytkownika Tablespace. Zaznaczenie 
dodatkowej opcji Show summary, wygeneruje podsumowanie dla danego wykresu w formie tabelarycznej. 
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Main Performance Problem 
Rozdział ten był również dostępny w poprzednich wersjach aplikacji. W obecnej mamy możliwość konfiguracji 
związanej z widocznością planów zapytania w raporcie dla problemów powiązanych z zapytaniami. 
 
Aktualizacja klas problemów 
W aplikacji DBPLUS performance Monitor w menu Anomaly Monitor prezentowane są informacje na temat 
problemów wykrytych w monitorowanej bazie danych. Problemy są pogrupowane w klasy, które w przypadku 
problemów powiązanych ze wzrostem danego poziomu Waitu będą miały nazwy zgodne z klasą danego Waitu. 
Oczywiście w przypadku gdy problem nie jest związany z waitem, nazwa klasy jak do tej pory jest 
predefiniowana przez analityków DBPLUS.  
 
Poprawione alerty Change Plan 
Jedne z najczęściej pojawiających się problemów z wydajnością zapytań w bazie danych jest zmiana planu 
wykonania. W module Anomaly Monitor aplikacja wskazuje przypadki gdy zmiana planu powoduje problem 
wydajnościowy. W najnowszej wersji uszczelniliśmy wskazywanie problemów wydajnościowych związanych ze 
zmianą planu w przypadku gdy zmiana planu następuje kilkukrotnie podczas trwania pojedynczego snap. W 
ramach poprawy został dodany specjalny algorytm sprawdzający czy plany na których działa zapytanie 
pozwalają na podniesienie alertu i zgłoszeniu anomalii. 
 
Uwaga!!Raportu nie można uruchomić na przeglądarce IE (Internet Explorer) 

1.4. Usprawnienia ogólne 

 Porównywanie Explain Plan 

W najnowszej wersji aplikacji usprawnialiśmy sposób pokazywania różnic w planach. Gdy zapytanie korzysta z 
wielu planów wykonania w aplikacji DBPLUS Performance Monitor w zakładkę SQL Details istnieje możliwość 
zestawienie statystyk wydajnościowych dla każdego planu jak również poprzez funkcję Compare plans 
porównać różnice między poszczególnymi planami wykonania.  
W aplikacji różnicę między planami zaznaczone są żółtym kolorem. W przypadku gdy plan wykonania składa 
się z wielu wierszy, porównanie obu planów jest utrudnione, dlatego w celu ułatwienia porównywania 
zestawień w niektórych miejscach w planie wstawiane są „sztuczne” wiersze. 

 

 Full screen 

W aplikacji została dodana opcji prezentacji wykresów oraz planów wykonania na całym ekranie. 
Funkcjonalność dostępna jest po kliknięciu w przycisk „full screen” widoczny w prawym-górnym rogu 
wykresu/planu wykonania. 
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Opcja dostępna dla widoku pojedynczego planu jak również dla opcji Compare Plans. 

 
 
Po kliknięciu na ikonę „full screen” informacje zawarte w planach zapytania zostaną wyświetlone na całym 
ekranie w nowym oknie przeglądarki internetowej. Ułatwi to w znaczny sposób możliwość analizy planów 
zapytań. 
  

  

 Drobne poprawki i usprawnienia 
W ramach najnowszej aktualizacji dodaliśmy drobne uprawnienia oraz poprawki: 
 
Prezentacja historii sesji w zakładce SORT 
Na ekranie historii sesji (ścieżka: menu Session >Session/Sort/Undo history) po wybraniu identyfikatora sesji – 
SID w filtrze, w zakładce SORT prezentował się niepoprawny widok bez informacji o zajętości przestrzeni SORT 
przez dana sesję. Problem został poprawiony. 
 
Dodatkowe informacje o kolumnach w indeksie 
Na ekranie Show Plan Objects dla obiektów typu indeks została dodana informacja o szczegółach kolumn 
znajdujących się  w indeksie. Dodatkowe informacje takie jak „Unique value” lub „Density” ułatwi weryfikacji 
poprawności kolejności kolumn w indeksie.  
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Prezentacja BINDÓW 
W zakładce SQL Details w celu weryfikacji z jakimi parametrami wywoływane jest zapytanie, należy wyświetlić 
zapytanie z opcją Online value. W takim przypadku dla danego planu zapytania jeśli tylko informacja ta znajduję 
się w bazie danych zostanie zaprezentowana informacja w zakładce Explain Plan. Aplikacja zaprezentuje do 10 
wartości każdego z parametrów.  
Należy pamiętać że w przypadku gdy zapytanie wykonywane jest jednocześnie z wielu sesji, każda z nich może 
posiadać ustawione inne formatowanie daty. 

 
 
SQL Details  
U niektórych Klientów monitorujących bazę danych Oracle informacja o zapytaniu nie posiadała naliczonych 
podstawowych statystyk wydajnościowych takich jak Elapsed Time lub CPU Time. Powodem tego jest 
zazwyczaj wartość „FALSE” parametru TIMED_STATISTICS ustawiona na poziomie bazy danych. Na stronie SQL 
Details został dodany komunikat informujący o takim zdarzeniu. 

 
 
 
 
 


