
Poprawa precyzji na kolumnach liczbowych w listach pozycji 
 

W niektórych bazach zawartości (content) WEBCON BPS może wystąpić problem z różną precyzją 

liczb zmiennoprzecinkowych w kolumnach liczbowych list pozycji. 

• Problem objawia się tym, że  

o pierwsze 3 kolumny listy pozycji przechowujących liczby (DET_Value – DET_Value2), 

może przechowywać je z maksymalną precyzją do 10 miejsc po przecinku, 

o kolejnych 7 kolumn listy pozycji przechowujących liczby (DET_Value3 – 

DET_Value10), może przechowywać je z maksymalną precyzją do 6 miejsc po 

przecinku, 

o pozostałe 20 kolumn (DET_Value11 – DET_Value30), może przechowywać je tylko z 

maksymalną precyzją do 5 miejsc po przecinku. 

Skrypty migracyjne w wersji BPS 2020.1.3 mają za zadanie wyrównać te ustawienia na trzeciej 

kategorii kolumn – tych przechowywanych między DET_Value11 – DET_Value30 – i podnieść je do 6 

miejsc po przecinku. Taka operacja wymaga zaktualizowania typu kolumny przez SQL Server we 

wszystkich istniejących rekordach z list pozycji i historii list pozycji oraz w bazach archiwum. 

Kolumny z większą lub równą precyzją nie będą migrowane. 

W przypadku małych środowisk lub środowisk, gdzie nie są używane aktualizowane kolumny bazy 

danych, instalator przeprowadzi taką migrację automatycznie. 

W przypadku dużych środowisk należy wykonać tą migracje ręcznie po wcześniejszym zapewnieniu 

odpowiednich zasobów na serwerze SQL. 

Wyrównanie precyzji liczb w kolumnach listy pozycji można wykonać później, niezależnie od migracji 

bazy i instalacji do nowszej wersji WEBCON BPS. W przypadku, gdy nie używamy w procesach 

większej precyzji dla liczb w listach pozycji niż 5, problem nie będzie odczuwalny. Należy jednak 

wykonać tą migrację przed rozpoczęciem przechowywania w bazach WEBCON BPS liczb z większą 

precyzją miejsc po przecinku. 

To czy migracja precyzji liczb zmiennoprzecinkowych zostanie wykonana zależy wartość w globalnym 

parametrze precyzji liczb zmiennoprzecinkowych (DecimalPrecision), który znajduje się w bazie 

kontentu w tabeli GlobalParametrs. 

Migracja zostanie przeprowadzona automatycznie, gdy instalacja WEBCON BPS spełnia jeden z 

poniższych warunków 

1. Warunek I: 

a. Wszystkie listy pozycji skonfigurowane w procesach używają tylko pól liczbowych 

przechowywanych w kolumnach, które obsługują precyzję miejsc ustawioną w 

globalnym parametrze precyzji liczb zmiennoprzecinkowych, 

b. Żadna z baz archiwum nie ma więcej niż 100 000 wierszy w tabeli WFElementDetails. 

2. Warunek II: 

a. Ilość wierszy w tabeli WFElementDetails jest mniejsza niż 100 000, 

b. Ilość wierszy w tabeli WFHistoryElementDetails jest mniejsza niż 100 000, 

c. Powyższe warunki ilościowe dotyczą wszystkich baz kontentu i archiwum 

(ograniczenia ilości per baza). 



W sytuacji, gdy jest możliwe przeprowadzenie migracji automatycznie, użytkownik zobaczy 

komunikat proponujący taką migrację.  

Ma jednak możliwość wybrać, aby migracja precyzji pól w bazie została pominięta. Jest to 

równoznaczne z tym, że decyduje się wykonać ją samodzielnie 

 

W przypadku, gdy nie spełnione są warunki do automatycznej migracji precyzji, użytkownik otrzyma 

odpowiedni komunikat, że będzie musiał taką migrację wykonać samodzielnie po zakończeniu 

aktualizacji WEBCON BPS. 

 

Gdy precyzja kolumn liczbowych (DET_Value3 – DET_Value30) wynosi 5 i jest równa wartości w 

parametrze DecimalPrecision, to migracja precyzji nie zostanie wykonana. 

Natomiast, gdy chcemy zwiększyć precyzję kolumn liczb zmiennoprzecinkowych należy zmienić 

wartość parametru na 6 i uruchomić migracje ręcznie. 

Maksymalnie można zwiększyć precyzję do 6 miejsc po przecinku. Ustawienie parametru na większy 

spowoduje, że kolumny nie zostaną zmigrowane. 



  



Aby wykonać ręcznie migrację wyrównującą precyzję kolumn 

liczbowych w tabelach list pozycji należy 
 

1. Przygotować odpowiednie zasoby na serwerze. 

Aby przygotować odpowiednie zasoby na serwerze należy sprawdzić wielkość tabel list pozycji. Do 

poprawnej migracji precyzji kolumn liczbowych powinno być co najmniej co najmniej 2 razy więcej 

wolnej przestrzeni dyskowej niż zajmują tabele WFElementDetails i WFHistoryElementDetails. 

Przykład zwrócenia rozmiaru tabel w SQL Server  

https://blog.sqlauthority.com/2017/05/25/sql-server-simple-query-list-size-table-row-counts/ 

 

2. Przy pomocy narzędzia Resource Kit wykonać migrację kolumn. 

W tym celu należy uruchomić narzędzie, które znajduje się w plikach instalatora WEBCON BPS w 

lokalizacji .\Migration Tools\WebCon.BPS.ResourceKit. 

 

  

https://blog.sqlauthority.com/2017/05/25/sql-server-simple-query-list-size-table-row-counts/


Po poprawnym skonfigurowaniu połączenia do bazy danych należy uruchomić narzędzie do migracji 

precyzji liczb zmiennoprzecinkowych. 

Przycisk będzie nieaktywny jeśli precyzja będzie poprawna i nie będzie potrzeby wykonania migracji. 

 

Po zakończeniu zostanie wyświetlony komunikat, informujący o tym że wszystkie precyzje zostały 

zmigrowane. 

 

 

 

 

 

Na końcu należy zweryfikować czy precyzja została poprawnie zmigrowana. Można to zrobić za 

pomocą poniższego zapytania SQL. 

SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, NUMERIC_SCALE, NUMERIC_PRECISION FROM 
INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS 
WHERE TABLE_NAME  in ('WFElementDetails', 'WFHistoryElementDetails') AND (COLUMN_NAME 
like 'DET_Value%' or COLUMN_NAME like 'HDT_Value%') 

 


