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

Usprawnienia detekcji 
W najnowszej wersji aplikacji usprawniliśmy oraz dodaliśmy kilka nowych detekcji i alertów. Poniżej lista kilku 
z nich.  
 
Problem wysokich oczekiwań 
W przypadku gdy w monitorowanie instancji nastąpi wzrost poziomu waitów, informacja o takim zdarzeniu 
zostanie zaprezentowana w formie alertu. W zależności od typu waitu, informacja na temat problemu jest 
również uzależniona od spadku wydajności instancji. 
 
Wysoka utylizacja CPU 
Dodała została nowa detekcja powiązana z wysokim obciążeniem CPU przez instancje. Problem związany z 
wysokim CPU wystąpi gdy przekroczony zostanie próg 50% obciążenia CPU dostępnego na maszynie jak 
również nastąpi zwiększenie utylizacji CPU przez zapytania  wykonywane na monitorowanej instancji.  
 
Alerty związane z działaniem baz Standby 
W najnowszej wersji dodaliśmy alerty monitorujące działanie mechanizmu Standby. Alert oparty jest na dwóch 
definicjach:  

▪ Liczba plików do przetworzenia (files to apply) 
▪ Opóźnienie między bazą Standby a Primary (lag delay) 

 

 
 
Definicje dostępne są z poziomu menu Configuration – Alert Settings – Alerts definition. Kategorie otrzymały 
domyślne predefiniowane wartości: liczba plików – wartość Warning 20 oraz wartość 50 Critical, jak również 
opóźnienie – wartość Warning 3600 oraz 36000 Critical. 
Wartości zapisane w definicjach można oczywiście dowolnie zmieniać w ustawieniach, globalnie dla wszystkich 
monitorowanych baz lub do pojedynczej bazy danych.  
Informacje o przekroczeniu progu alarmu będą prezentowane na ekranie Dashboard jak również z poziomu 
szczegółów danej bazy danych na ekranie DatabaseLoad oraz Anomaly monitor(Alerts browser). 

2. Obsługa pamięci dla baz kontenerowych 

W najnowszej wersji poprawiliśmy mechanizm monitoringu pamięci dla baz kontenerowych. Monitoring 
pamięci bazy kontenerowej w niektórych przypadkach mógł być błędnie prezentowana z powodu braku 
informacji dostępnej jedynie z poziomu bazy „root”. Obecny mechanizm weryfikuję status podłączenia baz 
danych do monitoringu i wykrywa czy do monitoringu podpięte są również bazy „root”.  
W przypadku gdy baza „root” nie jest podpięta do monitoringu, to z poziomu bazy kontenerowej widoczny 
będzie stosowny komunikat: 
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Do prawidłowego działania monitoringu pamięci dla bazy kontenerowej wystarczy jedynie wprowadzenie 
konfiguracji bazy danych „root” lub podłączenie bazy danych „root” do monitoringu z poziomu programu 
Configuration Wizard.  
 
Konfiguracja bazy danych „root”  
Z poziomu programu Configuration Wizard należy kliknąć z przycisk Ustawień dla bazy kontenerowej. 
Następnie wybrać opcje dodania konfiguracji ROOT (Add ROOT conteiner information). 
 

 
 
Zostanie otwarte standardowe okno konfiguracji w którym podajemy dane potrzebne do podłączenia z bazą 
danych ROOT. Mamy do wyboru standardowo dwie opcje połączenia: 
- dodanie nowego użytkownika  
- użycia istniejącego użytkownika 
W przypadku wyboru istniejącego użytkownika, musi on spełniać minimalne uprawnienia: 

▪ CONNECT 
▪ SELECT_CATALOG_ROLE 

 
Uwaga! Konfiguracja bazy ROOT z poziomu bazy kontenerowej nie wymaga dodatkowej licencji. Baza 
ROOT nie jest monitorowana 
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W scenariuszu gdy baza danych ROOT jest również podłączona do monitoringu, nie trzeba dodatkowo 
konfigurować podłączenia z poziomu bazy kontenerowej. Aplikacja samodzielnie wykryje konfiguracje.  

3. 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 
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Wynik dla trace z użyciem Hash value w filtrze: 

 
 

4. Aktualizacja funkcjonalności Query advisor 

W najnowszej wersji aplikacji wprowadziliśmy kolejne zmiany w automatycznym mechanizmie weryfikacji 
wydajności zapytań. W nowej wersji została dodana weryfikacja planu zapytania z jakim obecnie 
wykonywane jest zapytanie oraz porównanie go z generowanym przez algorytm Query Advisor. Mechanizm 
wylicza obecnie swój plan zapytania i porównuje go z obecnym planem z którym wykonywane jest zapytanie 
na bazie danych. W przypadku wykrycia bardziej optymalnej ścieżki, taka informacja zostanie 
zaprezentowana na ekranie aplikacji. 
 
Kolejna zmiana polega na poprawie algortymu wyliczającego propozycje HINTów dla zapytań.  
Dodatkowo w przypadku gdy zapytanie wykonywane jest poza monitorowaną bazą danych (opcja REMOTE w 
planie wykonania), to takie zapytanie nie będą brane pod uwagę przez algorytm Query Advisor. 
 
Funkcjonalność dostępna jest z poziomu szczegółów danego zapytania na ekranie SQL Details – Show Plan 
Objects – Parse SQL Query. 

5. Poprawki i usprawnienia 

5.1. Poprawka aktualizacji nazw na ekranie Dashboard 

Poprawiony został problem aktualizacji nazw baz danych oraz serwera. Problem dotyczył scenariusza 
przełączania się baz danych między serwera. Na ekranie Dashboard nazwa serwera nie została odświeżona po 
przełączeniu. 

5.2. Poprawa funkcjonalność Standby Monitor 

Poprawiliśmy problem związanego z działaniem mechanizmu Standby powodująca problem ze zbieraniem 
danych o wydajności monitorowanej instancji. 


