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DBPLUS Data Replicator

dla Microsoft SQL Server



Instalacja

Program instalacyjny pozwala 
na zainstalowanie jednego lub obu 
komponentów: serwera i klienta. 

Przy zaznaczeniu opcji Serwer zostanie 
zainstalowany serwis Windows pozwalający 
na tworzenie
i zarządzanie procesami replikacji.

Klient dostarcza interfejs GUI pozwalający 
na zarządzanie replikacjami lokalnie 
(na maszynie na której został 
zainstalowany) bądź zdalnie.



Uruchomienie programu

Program do zarządzania replikacją można 
uruchomić z menu Windows:
DBPLUS  DBPLUS Data Replicator 
albo za pomocą skrótu na pulpicie.
Pole port pozostawiamy puste, chyba, 
że wcześniej zmieniliśmy ustawienia.

Z autentykacji Windows można korzystać 
tylko jeśli komputer, z którego się łączymy 
jest zalogowany do domeny.



Nowa replikacja

Po pierwszym zalogowaniu na głównym 
ekranie widoczny będzie wyłącznie przycisk 
NEW REPLICATION.



Konfiguracja serwerów

Na tym etapie należy skonfigurować połączenie 
ze źródłową (SOURCE) oraz docelową (TARGET) 
bazą danych.

Korzystamy z przycisków SETUP SOURCE DB
i SETUP TARGET DB żeby wprowadzić 
komplet informacji o połączeniu albo 
korzystamy z wcześniej wprowadzonych 
ustawień wybierając je z listy poniżej.

Po wybraniu z listy możemy nacisnąć SETUP
SOURCE DB lub SETUP TARGET DB aby 
zweryfikować lub zmodyfikować ustawienia.



Konfiguracja Source DB

W polu connection name wprowadzamy
dowolną wybraną przez siebie nazwę 
dla połączenia.

Uzupełniamy pozostałe pola:

 server – IP lub nazwa Host
 port – numer portu
 Service name – nazwa serwisu Windows
 database name – nazwa bazy

Setup replication user manually
Wprowadzamy nazwę i hasło istniejącego 
użytkownika z uprawnieniami sys admin 
tylko na potrzeby konfiguracji.

Wprowadzamy nazwę i hasło istniejącego 
użytkownika na potrzeby replikacji.

Jeśli wybierzemy tę opcję dostępny będzie 
przycisk TEST CONNECTION. Funkcjonalność 
sprawdza poprawność połączenia. 



Let program create and configure the 
user for you
Użytkownik jest automatycznie tworzony 
(o ile zaznaczymy opcję create if not 
exists) i konfigurowany. W tym celu 
konieczne jest wprowadzenie nazwy 
użytkownika i hasła administratora systemu. 

Nazwa użytkownika i hasło administratora 
systemu są wykorzystywane tylko 
na potrzeby procesu konfiguracji 
i nie są nigdzie zapisywane.

Jeśli wybierzemy tę opcję dostępny będzie 
przycisk SETUP REPLICATION USER. 
Naciśnięcie go uruchomi funkcję, która 
tworzy użytkownika (jeśli to konieczne) 
oraz nadaje mu niezbędne uprawnienia. 

Po zakończeniu zatwierdzamy zmiany 
przyciskiem SAVE.

Konfiguracja Source DB



W polu connection name wprowadzamy
dowolną wybraną przez siebie nazwę dla 
połączenia.

Uzupełniamy pozostałe pola:

 server – IP lub nazwa Host
 port – numer portu
 service name – nazwa serwisu Windows
 database name – nazwa bazy

Wprowadzamy nazwę i hasło istniejącego 
użytkownika na potrzeby replikacji.

Jeśli wybierzemy tę opcję dostępny będzie 
przycisk TEST CONNECTION. Funkcjonalność 
sprawdza poprawność połączenia. 

Akceptujemy konfiguracje za pomocą 
przycisku SAVE.

Konfiguracja Source DB



Instalacja DBPLUS Change Capture

Komponent DBPLUS Change Capture
stanowi rozszerzenie dla standardowego 
mechanizmu CDC (Change Data Capture) 
dostępnego w systemach zarządzania bazami 
danych Microsoft SQL Server. 

W celu konfiguracji należy uzupełnić:
database name - nazwa bazy danych, 
w której zostanie zainstalowany komponent,

data file - nazwa pliku danych dla bazy 
danych, w której zostanie zainstalowany 
komponent,

log file - nazwa pliku logu transakcyjnego 
dla bazy danych, w której zostanie 
zainstalowany komponent,

archive folder - folder dla archiwum zmian.

Po uzupełnieniu parametrów wykonujemy 
instalację komponentu używając przycisku 
INSTALL.



Obsługa Always On Availability Group

Jeśli replikowana baza danych należy do grupy 
Always On Availability Group komponent 
powinien zostać zainstalowany na wszystkich 
serwerach należących do grupy.

Domyślnie instalacja i aktualizacja wersji 
komponentu wykonuje się na wszystkich serwerach 
grupy Always On. W razie potrzeby można wyłączyć 
instalację na serwerze nie będącym aktywną repliką 
używając przełącznika include. 



Konfiguracja replikacji
Na tym etapie określamy co oraz
jak ma być replikowane, określamy:
 schematy i tabele,

 jakie operacje mają podlegać 
replikacji, 

oraz transformacje, jakim mają 
podlegać dane:
 zmiana nazw schematów,
 zmiana nazw tabel.



Reguły replikacji

Konfiguracja reguł replikacji 
udostępnia pasek narzędzi 
Configure replication rules.

Wczytaj wcześniej zapisaną 
konfigurację reguł z pliku.

Wyczyść konfigurację reguł (cofnięcie 
ustawień do stanu początkowego).

Cofnij ostatnią edycję.

Przywróć ostatnio 
wycofaną edycję.

Zapisz konfigurację reguł do 
pliku.



Konfiguracja replikacji

Konfiguracja udostępnia możliwość zmian 
ustawień dla replikacji:

 danych

 struktur danych: definicje tabel

Konfiguracja posiada trzy poziomy:

 Poziom bazy danych (globalny).

 Poziom schematu (dla poszczególnych 
schematów).

 Poziom tabeli (dla poszczególnych tabel).



Poziom bazy danych

Na poziomie bazy danych wybieramy jedną
z opcji:

 REPLICATE ALL SCHEMAS AND 
TABLES EXCEPT SELECTED oznacza,
że wszystkie schematy i tabele są 
replikowane, chyba, że zostaną 
wyłączone ustawieniami
na niższych poziomach konfiguracji. 
Wybór tej opcji wymusza wprowadzenie 
domyślnych ustawień zaawansowanych 
filtrowania schematu i tabeli.

 REPLICATE ONLY SELECTED 
SCHEMAS AND TABLES oznacza, że 
replikowane są tylko schematy i tabele 
wybrane na niższych poziomach 
konfiguracji. Wprowadzenie domyślnych 
ustawień zaawansowanych filtrowania 
jest opcjonalne.



Poziom schematu

Ustawienia na poziomie schematu będą 
nam potrzebne jeżeli:

 Chcemy dodać schematy do replikacji 
w przypadku użycia opcji REPLICATE 
ONLY SELECTED SCHEMAS AND 
TABLES na poziomie bazy danych,

 Chcemy wyłączyć schematy z replikacji 
w przypadku użycia opcji REPLICATE 
ALL SCHEMAS AND TABLES EXCEPT 
SELECTED na poziomie bazy danych,

 Chcemy zmienić ustawienia dla 
wybranych schematów.



Poziom schematu
Po lewej stronie wprowadzamy nazwę 
schematu:

 możemy wybrać jeden lub więcej 
schematów z listy, 

 wpisać nazwę schematu (schemat 
nie musi istnieć w momencie 
wprowadzania konfiguracji),

 możemy również wprowadzić 
wzorzec zawierający znaki 
specjalne.

Po wprowadzeniu nazwy wybieramy 
jedną z opcji w środkowej części 
ekranu (wybór przycisków zależy 
od opcji wybranej na poziomie bazy 
danych). 

Nazwa schematu pojawi się na liście 
z prawej strony.



Pozycje dotyczące schematu mogą należeć do jednego z trzech rodzajów:

Dodanie schematu do 
replikacji.

Wymagane jest wprowadzenie ustawień zaawansowanych 
filtrowania dla schematu, o ile nie wprowadzono ich na poziomie 
bazy danych. Można wprowadzać pozycje konfiguracji dla tabel 
należących do tego schematu.

Wyłączenie schematu z 
replikacji. Nie ma żadnych dalszych ustawień do wprowadzenia.

Zmiana ustawień.

Wymagane jest wprowadzenie ustawień zaawansowanych 
filtrowania dla schematu, o ile nie wprowadzono ich na poziomie 
bazy danych. Można wprowadzać pozycje konfiguracji dla tabel 
należących do tego schematu.

Poziom schematu



Dla pozycji typu „zmiana ustawień” oraz 
„dodanie do replikacji” wybieramy jedną 
z opcji: 

 REPLICATE ALL TABLES oznacza,
że wszystkie tabele należące do danego 
schematu będą replikowane, chyba, 
że zostaną wskazane jako wyłączone
na poziomie konfiguracji tabel. Wybór 
tej opcji wymusza wprowadzenie 
domyślnych ustawień zaawansowanych 
filtrowania dla tabeli.

 REPLICATE SELECTED TABLES 
oznacza, że replikowane będą tylko 
te tabele należące do danego schematu, 
które zostaną wskazane na poziomie 
konfiguracji tabel. Wprowadzenie 
domyślnych ustawień zaawansowanych 
filtrowania dla tabel jest opcjonalne.

Poziom schematu



Custom – poziom tabeli

Po lewej stronie dokonujemy wyboru tabel, 
które chcemy dołączyć do konfiguracji, 
mamy do wyboru dwie metody:

 Wybór tabel (zakładka SELECT)

 Import nazw tabel (zakładka IMPORT)



Custom – poziom tabeli

Ustawienia na poziomie tabeli będą nam potrzebne 
jeżeli:
 Chcemy dodać tabele do replikacji w przypadku 

użycia opcji REPLICATE SELECTED TABLES 
na poziomie schematu.

 Chcemy wyłączyć tabele z replikacji w 
przypadku użycia opcji REPLICATE ALL 
SCHEMAS AND TABLES EXCEPT SELECTED 
na poziomie bazy danych lub REPLICATE ALL 
TABLES na poziomie schematu.

 Chcemy zmienić ustawienia dla wybranych 
tabel.



Custom – Filtrowanie zaawansowane

Dzięki tej funkcji możemy określić jakie operacje 
DDL będą replikowane.

Określane z dokładnością do tabeli:

 Table – definicji tabel

 Data – dane (rekordy)



Custom – Zmiana nazw obiektów

Na poziomie schematu i tabeli można 
określić ustawienia zmiany nazw 
obiektów. 

Ustawienia zamiany nazwy umożliwiają 
przenoszenie danych pomiędzy 
schematami i tabelami, których nazwy 
różnią się pomiędzy bazą źródłową 
a docelową.

W nazwie obiektu docelowego można 
użyć specjalnej sekwencji znaków 
<NAME>, która zostanie zastąpiona 
nazwą obiektu źródłowego. Umożliwia 
to w szczególności dodanie prefiksu do 
wszystkich tabel w obrębie schematu.

W tym celu należy wprowadzić wartość 
PREFIKS<NAME> w polu target table
name na poziomie schematu.



Custom – Zmiana nazw kolumn

Zmiana nazw kolumn pozwala na 
przenoszenie danych pomiędzy kolumnami, 
których nazwy różnią się pomiędzy bazą 
źródłową a docelową.

Do wyboru mamy mapowanie:

 Automatyczne 

 Manualne



Generowanie raportu

Po potwierdzeniu konfiguracji 
reguł replikacji system wygeneruje 
raport. 

Raportowane są informacje 
o wolumenie danych do 
przeniesienia oraz o wykrytych 
potencjalnych problemach.

Wygenerowany teraz raport będzie 
później dostępny do wglądu. 
Do kolejnego kroku przechodzimy 
naciskając przycisk TO START 
POINT.



Ustalanie punktu startowego

Dla baz MS SQL punkt startowy można 
wprowadzić dopiero po utworzeniu replikacji. 

Śledzenie zmian i zapisywanie ich do 
archiwum zmian rozpoczyna się dopiero 
po utworzeniu replikacji.

Po utworzeniu replikacji śledzenie zmian 
odbywa się cały czas w tle, nie ma znaczenia 
czy proces replikacji jest aktywny
czy wyłączony.

Wartości LSN pobrane przed utworzeniem 
replikacji nie będą stanowić poprawnego 
punktu startowego.



Ustalanie punktu startowego

Po utworzeniu replikacji punkt startowy będzie 
ustawiony na Current LSN on replication start, 
co oznacza, że replikacja zacznie aplikować zmiany 
począwszy od LSN, który był bieżącym numerem 
LSN podczas rozruchu (pierwszego uruchomienia).

Aby zdefiniować punkt startowy jako konkretny 
numer LSN należy na panelu replikacji nacisnąć 
przycisk CONFIG a następnie przejść do zakładki 
BASIC SETTINGS, wybrać Set manually i 
wprowadzić numer LSN.



Kreowanie replikacji

Replication name - nazwa może zawierać 
wyłącznie znaki alfanumeryczne i znak 
podkreślenia (_).

Data folder location - domyślnie folder 
danych zakładany jest na dysku C w folderze:

C:\ProgramData\DBPLUS\DataReplicator\
(nazwa replikacji)\Data

Jeśli dysk C: nie jest odpowiednią lokalizacją 
należy wybrać Specify alternative location
i wpisać ścieżkę do folderu danych. 

End point - ta opcja pozwala na ustalenie 
miejsca, w którym  zakończy się replikacja. 

Punkt końcowy jest, podobnie jak punkt 
startowy, wyrażany jako wartość numeru 
LSN. 
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