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בקנה מידה עצום

הביצועים  

בענףהמובילים 

OLTP1ביצועים מובילים של 

DWמובילים של ביצועים 

30TB4-ו1TB2,10TB3-ב

מובילים של  ביצועים /מחיר

OLTP5
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ביצועים משופרים  
ללא כוונון

קבל תובנות חדשות עם תמיכה בנתונים  
מגוונים  

ביצועים של שאילתות מהירות ללא כוונון באמצעות  

תיקון אוטומטי של  וכן עיבוד שאילתות מסתגל 

תוכניות  

וניתוח  OLTP In-Memoryעסקאות מהירות יותר עם 

ColumnStoreבאמצעות100מהיר יותר פי  In-Memory

בעת שילוב טכנולוגיות  ניתוח תפעולי בזמן אמת 

In-memory

אחסון וניתוח של נתונים וקשרי גומלין המחוברים באופן הדוק עם 

תמיכה בנתוני גרף  

PolyBaseמאפשר יצירת שאילתות קלה ב-SQL Server  ובנתונים

Hadoop-המאוחסנים ב

Hadoop בשילוב עםSQL Server ערך ותובנה ממאגרי  מספק

Data Lake
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הפלטפורמה המועדפת

ניתוח מתקדם  
לשניה/מיליון תחזיות1בקצב של עד 

בתנועה  ,הגן על הנתונים במנוחה
ובמהלך השימוש

Linux-וWindowsתמיכה עבור מערכות הפעלה של 

Dockerוגורמים מכילים של 

,OpenShiftכל פלטפורמה כולל ,כל ענן

Red Hat OpenStackו-Kubernetes

מאפשרת להשתמש ברשיונות  רשיונות ניידות 

מקומיים בענן  

בשבע השנים האחרונות  NIST1פגיעויות מועטות יותר במאגר של 

 Alwaysהצפן נתונים במנוחה ובמהלך שימוש באמצעות התכונה 

EncryptedוהתכונהTransparent Data Encryption(TDE)

מסתירה נתונים רגישים  Dynamic Data Maskingהתכונה 

שלוט בגישה לשורות מסד נתונים באמצעות

(RLS)אבטחה ברמת השורה 

הוסף ביצועים גבוהים ומדרגיים וניתוח מקבילי מבוסס  

Rו-Python הנתונים שלךנמצאים לכל מקום שבו

אמתבזמן כמעטלניתוח T-SQL-בניקוד מקורי 

GPUבאמצעות יחידות מתקדמים ללימוד מכונה אלגוריתמים 

SQL Server 2017  מספק מסד נתונים קריטי

למשימה המתקדם ביותר בענף עם תכונות  

המוצע כעת בפלטפורמה המועדפת  ,מובנות

השג ביצועים ואבטחה מובילים  . עליך

תובנות מהפכניות מניתוח מתקדם  ,בתעשייה

R-וPythonבתוך מסד הנתונים באמצעות 

ופריטים חזותיים אינטראקטיביים עשירים בכל  

.  מכשיר

התחל בעבודה עכשיו בכתובת 
www.microsoft.com/sqlserver2017

דוחות עשירים ואינטראקטיביים
בכל מכשיר

באמצעות שירותי דיווח משופריםפריטים חזותיים עשירים 

Android-וiOS,Windowsבמכשירים ניידים של דיווח נייד 

המוצע בחינםהעדכני כרכיב למפתחיםמציג הדוחות קבל את 

http://www.microsoft.com/sqlserver2017

