
Spotlight For SQL Server Enterprise 

Spotlight dla SQL Serverw wersji Enterprise jest narzędziem diagnostycznym wspomagającym 
proces rozstrzygnięć problemów związanych z bazą danych MS SQL Server jak i systemu 
operacyjnego, na którym dana baza pracuje. Posiada ono intuicyjny interfejs użytkownika 
pozwalający w graficzny sposób zaprezentować aktywność serwera bazodanowego MS SQL 
Server. Przepływy graficzne ilustrują wskaźniki przemieszczeń danych pomiędzy 
komponentami serwera. Wizerunki ikon oraz ich kolory przedstawiają poziom poszczególnych 
statystyk oraz występujących sytuacji alarmowych. Alarmy informują o wąskich gardłach 
systemów oraz innych potencjalnych zagrożeniach. Mechanizm drilldown pozwala na 
prezentację szczegółowych informacji na praktycznie wszystkich warstwach monitorowanego 
serwera MS SQL tzw. od ogółu do szczegółu. 
Spotlight on SQL Server integruje dane pochodzące z różnych źródeł na jednym ekranie. Potrafi 
płynnie połączyć dane pochodzące z tabel systemowych, wywołań SQL, wskaźników 
wydajności oraz rejestrów systemu Windows. 
Spotlight diagnozuje nie tylko SQL Server ale również system operacyjnym, na którym baza 
danych pracuje.  
Dane diagnostyczne są mogą być w sposób ciągły zbierane i przechowywane w bazie 
repozytorium celem ich późniejszego przeglądania i analizy nawet wtedy, kiedy konsola 
Spotlight jest zamknięta. W takim przypadku, moduł Diagnostic Server może utrzymać proces 
kolekcjonowania danych z maszyny middleware, na której działa proces Spotlight Diagnostic 
Server oraz, który ma dostęp do monitorowanych środowisk bazodanowych. 

Korzyści biznesowe: 

 Dane mogą być przechowywane w bazie repozytorium i w trybie 24x7 informować o 
stanach alarmowych, nawet kiedy konsola Spotlight’a nie jest włączona, 

 Te same dane dostarczane są wszystkim użytkownikom zapewniając spójny obraz w 
całym przedsiębiorstwie, 

 Wszystkie dane diagnostyczne są zapisywane w jednym miejscu (poprzez Diagnostic 
Server) unikając w ten sposób zbędnym replikacjom, 

 Moduł Diagnostic Server redukuje obciążenie baz danych oraz systemów operacyjnych 
poprzez jednokrotne gromadzenie danych i ich późniejsze udostępnianie pomiędzy 
podłączonych użytkowników, 

 Długoterminowe repozytorium danych historycznych może być utrzymywane celem 
późniejszej analizy i planowania, 

 Moduł Diagnostic server jest scentralizowany i odpowiada za realizację wszystkich 
połączeń. Indywidualne połączenia mogą być w pewien sposób personalizowane i 
zarządzane przez użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami, 

 Moduł analizy SQL pozwala na przechwycenie z SQL Servera tylko kolekcji danych 
opartych o zdefiniowane filtry, dzięki czemu pozwala na szybki wgląd w najbardziej 
kosztowne zapytania SQL, zarówno tych wyzwalanych w czasie rzeczywistym jak i 
historycznych, 

 Dane pochodzące z systemu operacyjnego gromadzone są tylko raz, nawet w 
przypadku kiedy monitorowanych jest wiele instancji na danym hoście. 

  



Nowa funkcjonalność w wersji 11.2.x 

Tempdb – dodana została funkcjonalność monitorowania bazy tymczasowej tempdb wraz z 
wyspecyfikowaną funkcjonalnością drilldown oraz odpowiednimi alarmami. Spotlight skupia 
się na trzech głównych obszarach: 

 Tempdb configuration health – odpowiednia konfiguracja tempdb 

 Tempdb space usage – przestrzeń użytkowa dla obszaru tempdb, 

 Tempdb contention – rywalizację o zasoby tempdb. 

 

Napotkane problemy 

 
  



Problem z tempdb 

 

Wykorzystanie zasobów tempdb 

 
  



Rywalizacja o zasoby tempdb 

 

SQL Activity 

 
  



TOP SQL 

 

Wykorzystanie pamięci - Memory 

 

Spotlight Tooday – co się dzisiaj działo 



 

Sprawdzenie fragmentacji indeksów – Databases(wybrać Bazę)Strona Indexes (Wybrać 
index) Strona Fragmentation 

 
  



Performance Health – wydajność bazy 

 

 



 

Analiza obciążenia – Wolkload analysis 

 
  



Obciążenie bazy tempdb przez aplikację/użytkownika 

 

Zapytania użytkownika obciążające daną bazę – tutaj tempdb 

 

Przeglądanie i odtwarzanie zdarzeń z bazy Playback 

 



Historyczne Wait Events’y w wyniku wywołania danego zapytania 

 

Feedback – Opcjonalne uczestnictwo w programie udoskonalania narzędzia I jego 
funkcjonalności. 

 

Należy pamiętać, że funkcjonalności Deadlocks, Wait Events oraz Workload Analysis w 
Spotlight on SQL Server Enterprise wykorzystują Extended Events. 
  



Raporty – Views - widoki  

 

 

Określenie rodzaju raportu, z którego repozytorium będą pobierane dane (jeśli jest więcej 
niż jedno). 

  



Raport – SQL Server General Statistics 

 

Raporty – Reports – Report Viewer wymagany 

Wskazanie repozytorium oraz instancji bazy danych 

 

Należy kliknąć View Report 



 

Wybór raportów z listy 

 



Funkcjonalność wygaszana: 

Windows Server 2003 

Spotlight nadal będzie monitorował systemy Windows 2003 jakkolwiek problemy z WMI nie 
będą już więcej rozpatrywane przez support, 
Zarówno moduł klienta Spotlight jak i Diagnostic Server nie będą mogły być instalowane na 
systemie Windows 2003. 

Wprowadzone zmiany i ulepszenia: 

 Spotlight może już monitorować usługi Microsoft Cluster Services dla instancji 
Windows 2012, 

 Rozmiar panelu/okna połączeń może być już teraz modyfikowany udostępniając teraz 
więcej miejsca na inne widoki jak Heat Map lub Spotlight Tooday, 

 Wprowadzone zostały nowe alerty alarmowe dla sytuacji kiedy usługi SQL Server 
Integration Service oraz SQL Server Reporting Service zostaną zatrzymane lub z 
jakiegoś powodu nie wystartują, 

 Zwiększona replikacja – dodany został komunikat alarmowy obejmujący publikację 
subskrybenta w przypadku wystąpienia problemu z tzw. Undistributed Commands. 

Wymagania dla konsoli Spotlight 

 Platforma - 1 GHz Pentium® 4 PC, 

 Pamięć - 1 GB RAM, 

 Miejsca na twardym dysku - 200 MB, 

 Miejsce to powinno być dostępne na dysku lokalnym a nie sieciowym, 

 System operacyjny - Microsoft® Windows® 10 (32-bit and 64-bit), 
Microsoft Windows 8.1 (32-bit and 64-bit) 
Microsoft Windows 8 (32-bit and 64-bit) 
Microsoft Windows 7 (32-bit and 64-bit) 
Microsoft Windows Vista® (32-bit and 64-bit) 
Microsoft Windows Server® 2012 R2 (64-bit) 
Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) 
Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) 
Microsoft Windows Server 2008 (32-bit and 64-bit) 

 Zalecana rozdzielczość ekranu – przynajmniej 1280x1024, skalowanie DPI dla dużych 
fontów w systemach Windows 8.1 i wyższych jest wspierane. 

 SQL Server Client Tools – zalecane jest użycie funkcjonalności Discovery Wizard do 
wyszukania serwerów MS SQL Server w otoczeniu sieciowym. Wymagany jest do 
monitorowania serwera Analysis Services 

 .NET – rekomendowany jest najświeższy, minimum to wersja 4.5. Jest on wymagany 
przy wykorzystywaniu funkcjonalności drilldown oraz Spotlight Report Viewer. 

 Microsoft Data Access Components (MDAC) – MDAC zawiera ODBC oraz inne 
komponenty potrzebne do nawiązania połączenia z bazami danych MS SQL Server. 
Maszyna kliencka musi mieć zainstalowanego MDAC’a przynajmniej w wersji 2.7, 

 Microsoft Report Viewer 2010 – musi być poprawnie zainstalowany i działający. 
Wymagany jest przy korzystaniu z funkcjonalności Reporting and Trending | Reports 



Wymagania dla usługi Spotlight Diagnostic Server 

 Platforma - 2 GHz Pentium Dual Core, 

 Pamięć - 2 GB RAM, 

 Miejsca na twardym dysku - 300 MB, W przypadku kiedy Diagnostic Server łączy się z 
repozytorium Spotlight Statistics Repository lub bazą Playback, a są one uszkodzone to 
Diagnostic Server będzie odkładał dane na dysku lokalnym. W takim przypadku 
wymagane będzie około 2MB przestrzeni na dysku na monitorowany server SQL w 
ciągu jednej godziny. 

 Miejsce to powinno być dostępne na dysku lokalnym a nie sieciowym, 

 System operacyjny - Microsoft Windows 10 (32-bit and 64-bit) 
Microsoft Windows 8.1 (32-bit and 64-bit) 
Microsoft Windows 8 (32-bit and 64-bit) 
Microsoft Windows 7 (32-bit and 64-bit) 
Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit) 
Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) 
Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) 
Microsoft Windows Server 2008 (32-bit and 64-bit) 

Diagnostic Server nie jest wspierany przy środowiskach opartych o klaster High 
Availability Always On 

 .NET – 3.5 lub nowszy, 

 SQL Server Client Tools – zalecane jest użycie funkcjonalności Discovery Wizard do 
wyszukania serwerów MS SQL Server w otoczeniu sieciowym. Wymagany jest do 
monitorowania serwera Analysis Services 

 SQL Server Management Tools – wymagany przy monitorowaniu serwera Analysis 
Services, środowisku SQL Server Replication i przy wykorzystaniu Session Trace oraz 
SQL Analysis. 

 Internet Access – wymagana włączona opcja Auto Update and Spotlight Essentials przy 
korzystaniu z modułu analizy Spotlight Essentials oraz przy podłączeniach 
realizowanych za pomocą urządzeń mobilnych. 

Monitorowanie 

 SQL Server Spotlight może monitorować instancje SQL Server w poniższych wersjach: 
SQL Server 2014 (32-bit and 64-bit) 
SQL Server 2012 (32-bit and 64-bit) 
SQL Server 2008 R2 (32-bit and 64-bit) 
SQL Server 2008 (32-bit and 64-bit) 
SQL Server 2005 (32-bit and 64-bit) 

Spotlight on SQL Server wspiera również MSDE (2000), SQL Express (2005) oraz SQL 
Server 2008 Express Edition. Dla powyższych nie jest wspierane repozytorium 
zarówno bazy Playback jak i Spotlight Statistics Repository. 
Spotlight wspiera monitorowanie bazy SQL Server 2000 z SP3 lub późniejszym ale nie 
są już obsługiwane zgłaszane problemy. 

 Database Cloud Service – Spotlight może być wykorzystywany do monitorowania baz 
SQL Azure, 

 Monitorowany System operacyjny - Microsoft Windows 10 (32-bit and 64-bit) 
Microsoft Windows 8.1 (32-bit and 64-bit) 



Microsoft Windows 8 (32-bit and 64-bit) 
Microsoft Windows 7 (32-bit and 64-bit) 
Microsoft Windows Vista (32-bit and 64-bit) 
Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit) 
Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) 
Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) 
Microsoft Windows Server 2008 (32-bit and 64-bit) 
Microsoft Windows Server 2003 (32-bit and 64-bit), 
jakkolwiek system ten jest wygaszany, a problemy 
związane z WMI nie będą już więcej rozpatrywane 
przez support. 

Na każdej z monitorowanych instancji, Spotlight wymaga włączonych ustawień 
sieciowych "File and Print Sharing" oraz następującej konfiguracji firewall’a: 

 Otwartego portu 1434 dla pakietów UDP, 

 Otwartego portu TCP dla SQL Server (domyślnie jest to 1433). 

 Wirtualizacja - Spotlight może monitorować środowiska wirtualne oraz wirtualne hosty 
działające na wirtualnych środowiskach. 

Poniższe są wspierane: 

 Infrastruktura VMware® ESX, VMware vCenter 2.5 (or later), 

 VMware ESX Server™ 4.0 (lub późniejszy), 

 Hyper-V® 6.2 lub wyższy, 
Użytkownik wykorzystywany do podłączenia z maszyną wirtualną musi posiadać 
przynajmniej role do odczytu (read-only). 

 Ograniczenie połączeń - Spotlight on SQL Server został zaprojektowany do 
monitorowania maksymalnie 100 serwerów SQL, Analysis Services lub instancji 
Replication oraz 100 serwerów Windows. Ograniczenie to jest spowodowane limitem 
środowiska 32 bitowego, na którym może spowodować niepoprawne działanie lub 
niestabilność produktu ze względu na ograniczenie ilości dostępnej pamięci RAM. Na 
środowiskach 64 bitowych teoretycznie limitu takiego nie ma i można spróbować 
monitorować większą ilość instancji SQL Server’a, jednakże nie była testowana 
graniczna ich liczba. 

Baza repozytorium Playback – do odtwarzania danych historycznych 

 Rozmiar bazy danych – wykorzystywany jest model bazy danych MS, w którym rozmiar 
bazy rozpoczyna się zwykle od 3MB na rozmiar danych i 1MB na rozmiar dziennika 
logów. 

 Przestrzeń dyskowa – średnie zapotrzebowanie na zasobny dyskowe to około 270MB 
na każdą monitorowaną instancję MS SQL Server oraz system operacyjny, na którym 
baza rezyduje. 
Domyślnie dane historyczne utrzymywane są przez okres 7dni dla każdej instancji ale 
okres ten może być zmieniany. Powyższy rozmiar przestrzeni dyskowej zakłada 
domyślny interwał czasowy (7 dni) przechowywania danych historycznych, który został 
określony jako wystarczający dla większości monitorowanych środowisk 
bazodanowych. Rzeczywisty wymagany rozmiar będzie zależał od ilości 
monitorowanych środowisk oraz od częstości zmian w konfiguracji zbierania danych 
historycznych.  



 SQL Server – baza Playback może zostać zainstalowana na następujących wersjach 
serwerów MS SQL Server: 

o SQL Server 2014 
o SQL Server 2012 
o SQL Server 2008 R2 
o SQL Server 2008 
o SQL Server 2005 

Ze względu na wielkość bazy Playback nie jest zalecane instalowanie jej na edycji 
Express. Również nie są wspierane środowiska oparte o klaster lub High Availability 
Always On. 

 Inne wymagania – usługa SQL Browser musi działać na serwerze, na którym baza 
Playback została zainstalowana. Alternatywnie można skorzystać z nazwy hosta i portu 
komunikacyjnego instancji bazy SQL Server (instancji nazwanej – named jeśli jest 
takowa) podczas nawiązywania połączenia z bazą Playback. 

Baza repozytorium Spotlight Statistics Repository – do analizy danych 

 Rozmiar bazy danych – wykorzystywany jest model bazy danych MS, w którym rozmiar 
bazy rozpoczyna się zwykle od 3MB na rozmiar danych i 1MB na rozmiar dziennika 
logów. 

 Przestrzeń dyskowa – średnie zapotrzebowanie na zasobny dyskowe to około 1,2GB 
na każdą monitorowaną instancję MS SQL Server oraz system operacyjny, na którym 
baza rezyduje. 
Domyślnie dane historyczne utrzymywane są przez okres 7dni dla każdej instancji ale 
okres ten może być zmieniany. Powyższy rozmiar przestrzeni dyskowej zakłada 
domyślny interwał czasowy (7 dni) przechowywania danych historycznych, który został 
określony jako wystarczający dla większości monitorowanych środowisk 
bazodanowych. Rzeczywisty wymagany rozmiar będzie zależał od ilości 
monitorowanych środowisk oraz od częstości zmian w konfiguracji zbierania danych 
historycznych.  

 SQL Server – baza Spotlight Statistic może zostać zainstalowana na następujących 
wersjach serwerów MS SQL Server: 

o SQL Server 2014 
o SQL Server 2012 
o SQL Server 2008 R2 
o SQL Server 2008 
o SQL Server 2005 

Ze względu na wielkość bazy Playback nie jest zalecane instalowanie jej na edycji 
Express. Również nie są wspierane środowiska oparte o klaster lub High Availability 
Always On. 

 Inne wymagania – usługa SQL Browser musi działać na serwerze, na którym baza 
Playback została zainstalowana. Alternatywnie można skorzystać z nazwy hosta i portu 
komunikacyjnego instancji bazy SQL Server (instancji nazwanej – named jeśli jest 
takowa) podczas nawiązywania połączenia z bazą Playback. 


