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Sessions Online

Aplikacja DBPLUS PM 
wspiera architekturę Real 
Application Clusters
(RAC).

Z poziomu monitorowanej 
bazy umożliwia szybki 
podgląd na wszystkie  
instancje znajdujące się 
w RAC.

Ekran sesji umożliwia 
podgląd online sesji 
wykonywanych 
instancjach w RAC.



Sort Usage Sessions

Sort usage sessions –
ekran pozwalający na analizę 
sesji pod kątem użycia 
przestrzeni tymczasowej 
(np. sesja wykonująca 
zapytanie, które sortuje
duża ilość danych).

Na wykresie prezentowane  
są informacje o zajętości 
przestrzeni dla każdej 
instancji w RAC. 



Undo usage sessions

Undo usage session
– funkcjonalność pozwalająca 
na analizę sesji pod kątem 
użycia przestrzeni UNDO 
(np. sesje trzymające 
w niezatwierdzonej transakcji 
dużą ilość danych).

Poprzez zmianę instancji 
w szybki sposób można 
zweryfikować jakie sesje 
wykorzystują najwięcej 
przestrzeni ze wszystkich 
instancji w RAC. 



Sessions history

Ekran zawiera informacje 
na temat historii sesji 
dla wszystkich instancji 
wchodzących w skład 
RAC.

Z poziomu monitorowanej 
bazy umożliwia szybki 
podgląd na instancje 
znajdujące się w RAC.

Historia zawiera również 
informacje o sesjach:
 aktywnych
 wykorzystujących 

sortowanie
 wykorzystujących 

UNDO



Log file Switch

Ekran przedstawia informacje 
na temat przełączanie się 
plików redo log.

Poprzez zmianę instancji 
w łatwy sposób można 
zweryfikować przełączanie 
plików wygląda dla dowolnej 
instancji w RAC. 



Locks history

Na ekranie możliwe jest 
śledzenie blokad w danym 
okresie czasu.

Możliwe jest sprawdzenie 
która instancja w RAC
powoduje wysoki poziom 
blokad w określonym czasie.



Table Locks/Locked objects

Ekran Table Locks umożliwia 
bieżącą analizę blokad 
w bazie danych. Dzięki 
ustawieniu All Instances
możliwe jest obserwowanie 
blokad we wszystkich 
instancjach jednocześnie.

Ekran Locked objects
przedstawia listę obiektów, 
na które założone są w danej 
chwili blokady.



Load Trends Analysis

Na ekranie możliwe jest 
porównanie trendów 
zachodzące w wielu bazach 
danych.

W celu wykonania raportu 
należy wybrać bazy danych 
lub instancje  wchodzące 
w skład RAC z listy 
dostępnych.

Dane na wykresie 
prezentowane są dla 
wybranych statystyk.

Raport może być 
pogrupowany w kontekście:
 Bazy danych
 Typu bazy danych
 Sumarycznie dla wszystkich 

baz danych wybranych do 
raportu
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