גיליון נתונים

Database Performance Analyzer
ניהול ביצועים חוצה פלטפורמות למסדי נתונים

SolarWinds Database Performance
®

 Analyzerמאתר בעיות ביצועים תוך
מתן ייעוץ מקצועי עם יועצי כוונון .איתור
חריגות המופעל על ידי למידת מכונה
מאפשר ל DBAs-לבצע מיטוב של מסדי
נתונים באופן יזום לפני שבעיות קטנות
הופכות לבעיות גדולות.

תכונות
•מעקב  24/7ברמת השנייה לצורך ניתוח בזמן אמת וניתוח היסטורי כאחד
•מצא את היישומים ,משפטי ה SQL-והטבלאות בעלי הביצועים הגרועים ביותר תוך שניות
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•מעקב היברידי אחר מופעים של מסדי נתונים וירטואליים ,פיזיים ומבוססי ענן
•גלה את שורש הבעיה החל מ CPU-ו I/O-ועד משפט הSQL-
•הצג חזותית את כל זמני ההמתנה החל ממשאבים לחסימה עד למשאבי אירוח ו VM-ועוד
•איתור חריגות עם למידת מכונה משתפר לאורך זמן
•ניתוח חסימה ומבוי סתום מפורט חושף את היררכיית החסימה שלך בSQL-
•הצגה חזותית משולבת של  VMware ESXiעם אפשרות  VMלבחירה
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יתרונות עיקריים
•התקנה קלה ללא תיווך וזמן החזר ערך מהיר ( ,)TTVוכן תקורה נמוכה של  1%או פחות
•פועל גם בשרתי Windows®או Linux®,ב Azure®-או כמינוי AWS
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•מעבר לניתוח בעיות עם ייעוץ מומחה על ישי שימוש ביועצי כוונון טבלאות ושאילתות
•קבל את התמונה המלאה של כל מקורות מופעי מסד הנתונים המשתרעים על פני
ה CPU-ועד אחסון I/O

•רמת פירוט המאפשרת לחדור עד לרמת טקסט הSQL-
•צור דוחות מותאמים אישית והתרעות דוא"ל אוטומטיות
•שלב לתוך שגרת האוטומציה הקיימת של  DevOpsעם ממשק ה API-של RESTful
•קשר בין מדדי המשאבים של השפעות על אילוצי חומרה למשתמשי הקצה
•מדרגיות לתמיכה בסביבות גדולות ודינמיות
•נראות מקצה לקצה על ידי שילוב של  ,SolarWinds Orion® PlatformשלPerfstack™
ושלAppstack™

לקוחות ) Server & Application Monitor (SAMשל  SolarWindsיכולים לשלב בקלות
את נתוני ה Database Performance Analyzer-דרך  Orion Platformלניטור 'קצה-להכול'
( )end-to-everythingמלא.
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פרטים
•תמיכה רחבה במסדי נתונים
Oracle•
Oracle RAC•
Oracle Exadata•
Oracle EBS•
Microsoft SQL Server•
Azure SQL Database•
Azure SQL Managed Instance•
Aurora•
IBM DB2•
MariaDB•
MySQL•
Percona•
SAP ASE•
PostgreSQL•
EDB Postgres•
Azure Database for PostgreSQL•
Amazon RDS for PostgreSQL•
Amazon Aurora for PostgreSQL•
AWS RDS- וAzure  וירטואליים ומבוססי ענן כולל,•תמיכה במסדי נתונים פיזיים
SQL Server, Azure SQL DB, Oracle- משתמש בDatabase Performance Analyzer-•ה
 עבור המאגר שלוMySQL או

•קרא את מדריך למנהל לקבלת מפרט טכני ורשימת גרסאות מלאים
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אודות SOLARWINDS
 olarWindsNYSE:SWI( S) הנה ספקית מובילה של תוכנת ניהול תשתיות  ITחזקה במחיר
סביר .המוצרים שלנו נותנים לארגונים בכל העולם ,וללא קשר לסוג ,גודל או מורכבות
תשתיות  ,ITאת הכוח לנטר ולנהל את הביצועים בסביבת ה IT-שלהם ,אם באופן מקומי,
בענן או במודלים משולבים .אנו בקשר רציף ובאופן קבוע עם כל סוגי המומחים בעולם
הטכנולוגיה – מומחי  ,IT operationsמומחי  ,DevOpsוספקי שירות ( – )MSPsכדי להבין את
האתגרים שהם מתחזקים כדי לשמור על ביצועים גבוהים ותשתיות  ITבזמינות גבוהה.
התובנות שלנו כתוצאה מן המגע אתם ,במקומות כגון קהילת  THWACKהמקוונת שלנו,
מאפשרות לנו לבנות מוצרים המתמודדים עם אתגרי ניהול ה IT-תוך הבנה מעמיקה
ובדרכים הרצויות לאנשי הטכנולוגיה.ההתמקדות במשתמש ובמחויבות למצוינות
בניהול ביצועי  hybrid ITמקצה לקצה מבטיחה את מעמדה של  SolarWindsכמובילה
בתחום תוכנות ניהול הרשת ופתרונות ה MSP-ברחבי העולם .למד עוד ,כבר היום ,דרך
.www.solarwinds.com
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לקבלת מידע נוסף ,צור קשר עם  SolarWindsבמספר  866.530.8100או בדוא"ל בכתובת .sales@solarwinds.com
כדי לאתר מפיץ בינלאומי בקרבתך ,בקר בכתובת http://www.solarwinds.com/partners/reseller_locator.aspx

©  .SolarWinds Worldwide, LLC 2020כל הזכויות שמורות
הסימנים המסחריים SolarWindsSolarWinds & Design , ,Orion ,ו THWACK-הנם קניינה הבלעדי של  SolarWinds Worldwide, LLCאו של החברות
המסונפות אליה ורשומים במשרד הפטנטים והסימנים המסחריים של ארה"ב ,וכן הם עשויים להיות רשומים או ממתינים לרישום במדינות נוספות.
כל הסימנים המסחריים האחרים של  ,SolarWindsסימני שירות וסמלים מסחריים עשויים להיות סימני המשפט המקובל או סימנים רשומים או
כאלה הממתינים לרישום .כל הסימנים המסחריים המצוינים בזאת מיועדים למטרות זיהוי בלבד והנם סימנים מסחריים (ועשויים להיות סימני מסחר
רשומים) של החברות שלהם בהתאמה.
אין לשכפל מסמך זה באמצעים כלשהם או לשנותו ,לפרקו לגורמים ,לפרסמו או להפיצו ,כולו או חלקו ,או לתרגמו לכל אמצעי אלקטרוני או אמצעים
אחרים ללא הסכמה מראש ובכתב של  .SolarWindsהזכות ,הבעלות והעניין בתוכנה ,בשירותים ובתיעוד הנם ויישארו קניינה הבלעדי של ,SolarWinds
החברות המסונפות אליה ו/או מעניקי הרישיונות שלה.
חברת  Solarwindsמתנה פטור על כל הכללים ,ההתניות או תנאים אחרים ,מפורשים או משתמעים ,חוקיים או אחרים ,על המסמך ,לרבות ,ללא
הגבלה ,אי-הפרה ,דיוק ,שלמות או שימושיות כל מידע הכלול בו .בשום מקרה לא יהיו  ,Solarwindsספקיה או מעניקי הרישיונות שלה אחראים
לנזקים כלשהם ,בין אם הם נוצרים בנזיקין ,בחוזה או בכל תיאוריה משפטית אחרת ,גם אם נמסרה הודעה ל Solarwinds-בנוגע לאפשרות של נזקים
כאלה.
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