FICHA DE DADOS

Database Performance Analyzer

O SolarWinds Database Performance Analyzer (DPA) facilita o monitoramento e a otimização de bancos de dados.
®

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
»» Solução rápida, fácil e confiável de problemas de desempenho controlada em tempo real e
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com histórico
»» Localização de cargas de trabalho ineficientes, reunidas em tabelas, para oportunidades de
indexação (uma análise de ajuste do tipo "o X marca o local")
»» Suporte, com uma única ferramenta, a bancos de dados relacionais de vários fornecedores
para seu ambiente de banco de dados
»» Análise de bloqueio: o que está causando o bloqueio e uma hierarquia do que está sendo
bloqueado, além do impacto geral
»» Integração com outros produtos do SolarWinds para proporcionar mais visibilidade
(aplicativos, servidores, armazenamento, hipervisor, rede etc.)
»» Rapidez, facilidade e simplicidade na instalação, na configuração e na administração
»» Detecção de anomalias baseada em aprendizado de máquina e fácil escalabilidade com a
API de gerenciamento
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PÚBLICO-ALVO

TESTE GRÁTIS

»» Usuários finais

Versão completa
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»» Administradores de bancos de dados
»» Desenvolvedores
»» Responsáveis por aplicativos/gerenciamento de TI

RECURSOS
»» Monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana com análise detalhada, configuração
de contexto e navegação projetadas para ajudar na obtenção dos dados certos com rapidez
»» Supervisores de ajuste para consultas, cargas de trabalho e índices agregados em tabelas
»» Métricas correlacionadas de recursos para facilitar o diagnóstico do impacto de restrições
de hardware sobre os usuários finais
»» Análise de bloqueio detalhada para gargalos de contenção
»» Rastreamento da atividade de E/S no nível de arquivo e de unidade/montagem
»» Alertas e relatórios
»» Dimensione e gerencie ambientes grandes e/ou dinâmicos usando nossos recursos
empresariais: API de gerenciamento, módulo de integração com a Plataforma Orion e DPA
®

Central
»» Grupo de Disponibilidade Always On e insights sobre o RAC
»» Localize problemas de desempenho programaticamente usando a detecção de anomalias
baseada em aprendizado de máquina

DETALHES
O DPA monitora SQL Server (inclusive o Azure SQL DB), Oracle , MySQL , DB2 (LUW), SAP
®

®

®

ASE (antigamente conhecido como Sybase ), Aurora™ e MariaDB
®

®

®

®

®

O DPA monitora bancos de dados físicos, virtuais e baseados em nuvem (inclusive o Microsoft

®

Azure e o Amazon RDS)
®

O DPA pode ser executado no Windows ou no Linux
®

®

O DPA usa SQL Server (inclusive o Azure SQL DB), Oracle ou MySQL como repositório
Consulte o guia do administrador para obter todas as versões e especificações técnicas
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SOBRE A SOLARWINDS
A SolarWinds (NYSE:SWI) é líder no fornecimento de softwares avançados e financeiramente
acessíveis para o gerenciamento de infraestrutura de TI. Nossos produtos oferecem a
organizações do mundo inteiro, independentemente do tipo, do porte ou da complexidade da
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infraestrutura de TI, a capacidade de monitorar e gerenciar o desempenho dos ambientes de TI,
estejam eles situados no local, na nuvem ou em ambientes híbridos. Estamos continuamente
envolvidos com todos os perfis de profissionais de tecnologia (profissionais de operações de
TI, profissionais de DevOps e provedores de serviços gerenciados ou MSPs) para entender os
desafios que eles enfrentam na manutenção de infraestruturas de TI de alto desempenho e
alta disponibilidade. Os insights resultantes dessas interações em plataformas como nossa
comunidade online THWACK nos permitem desenvolver produtos que solucionam desafios
®

conhecidos de gerenciamento de TI da maneira como os profissionais de tecnologia desejam.
O foco no usuário e o compromisso com a excelência no gerenciamento de ponta a ponta do
desempenho da TI híbrida asseguraram à SolarWinds a posição de líder mundial em softwares
de gerenciamento de rede e em soluções para MSPs. Saiba mais em www.solarwinds.com.

Para obter mais informações, entre em contato com a SolarWinds pelo telefone +1-866-530-8100 ou pelo e-mail
vendasbrasil@solarwinds.com. Para encontrar um revendedor internacional perto de você, acesse
http://www.solarwinds.com/partners/reseller_locator.aspx
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