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Škálovatelnost a připravenost na cloud
Dnešní databáze v cloudovém prostředí nabízejí přenositelnost a redundanci. Cloud computing 
představuje moderní serverovou farmu. Přestože SQL Server 2017 je stále ještě možné používat 
v místním prostředí, úspory z rozsahu se skutečně projeví až v cloudu. SQL Server 2017 nabízí další 
možnosti nasazení, které předtím neexistovaly.
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SQL Server 2017 pomůže vaší firmě od úplných základů a dále rozšíří její 
možnosti. Microsoft nezapomíná na své kořeny, ke kterým patří i funkce, 
jež umožnily SQL Serveru vyrůst na dnešní špičkovou úroveň.

V rámci přípravy na ukončení podpory pro SQL Server 2008 se seznamte 
s funkcemi a přínosy, které vám nyní nabízí SQL Server 2017.
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Bez ohledu na složitost se od současných databázových strojů očekává mimořádně rychlé vracení výsledků dotazů. 
Díky posunu od optimalizace indexů ke zpracování transakcí přímo v paměti je dnešní SQL Server nejen rychlejší, 
ale vzhledem k funkcím pro adaptivní dotazování a ladění také inteligentnější.

Indexy Columnstore urychlují analýzu opětovným 
definováním datového úložiště a dotazů.

OLTP v paměti dosahuje vyšší rychlosti prostřednictvím 
paměťově optimalizovaných tabulek.

Adaptivní zpracování dotazů utváří optimalizační 
strategie založené na podmínkách a charakteristikách 
modulů runtime aplikačních úloh.

Automatická optimalizace databází opravuje plány 
provádění dotazů, které způsobují problémy s výko-
nem.

Úložiště dotazů poskytuje přehled o volbě a výkonu 
plánů dotazů.

Globální ekonomika nikdy nespí, stejně jako nikdy neutichá poptávka po datech. Zrcadlení a převzetí služeb 
při selhání, vždy dostupné instance clusteru s podporou převzetí služeb při selhání a skupiny dostupnosti 
vycházejí ze starých pohotovostních režimů vysoké dostupnosti a zajišťují nejen přístup k databázi. 
Zajišťují také, že jsou vracena správná data.

Zrcadlení databází zvyšuje dostupnost vaší databáze 
SQL Serveru.

Clustering s podporou převzetí služeb při selhání 
pomáhá zotavit celou instanci SQL Serveru.

Přenos protokolů podporuje vysokou dostupnost 
na úrovni databáze.

Replikace zachovává konzistenci mezi databázemi 
a synchronizací.

Vždy dostupné instance clusteru s podporou převzetí 
služeb při selhání a skupiny dostupnosti umožňují 
využívat scénáře HADR v Linuxu i ve Windows.

Vždy dostupné rozšíření nabízí až osm sekundárních 
replik pro každou primární databázi, a navíc průvodce 
replikou, který vás provede procesem.

Skupiny dostupnosti pro škálování čtení poskytují 
bezclusterovou podporu pro úlohy určené jen ke čtení.

Transparentní šifrování dat zajišťuje šifrování 
vstupů/výstupů a dešifrování dat v reálném čase.

Služba Extensible Key Management umožňuje 
dodavatelům z řad třetích stran registrovat zařízení 
v SQL Serveru.

Auditování SQL Serveru vytváří přizpůsobené audity 
událostí databázového stroje.

Funkce Change Data Capture pomáhá zobrazovat 
změny v tabulkách ve snadno použitelném formátu.

Funkce Always Encrypted odděluje ty, kteří vlastní 
data, od těch, kteří je spravují.

Dynamické maskování dat omezuje únik dat 
a současně zjednodušuje návrh zabezpečení 
a kódování.

Zabezpečení na úrovni řádků řídí přístup k řádkům 
v tabulce databáze na základě charakteristik uživatelů.

Šifrování záloh poskytuje vyšší zabezpečení pro záložní 
soubory.

S rozvojem technologií se zvyšuje potenciál hrozeb pro provozní kontinuitu a ochranu osobních údajů 
v datech. Přístup k osobním údajům a jejich ochrana patří dnes mezi hlavní témata zabezpečení dat. 
SQL Server 2017 obsahuje více vrstev zabezpečení dat, které umožňují přístup za účelem správy bez 
rizika úniku citlivých dat.

Služba Stretch Database migruje neaktivní data transparentně, bezpečně a s přijatelnými náklady.

Zálohování do Azure umožňuje zálohovat a obnovovat data ze služby Azure Blob.

Služba Azure Site Recovery poskytuje replikaci a převzetí služeb při selhání prostřednictvím technologií vysoké dostupnosti.

Průvodce přidáním repliky Azure zjednodušuje zotavení po havárii a rozšiřuje vždy dostupnou skupinu dostupnosti o repliky 
Azure.

Spravovaná instance služby Azure SQL Database pomáhá přejít do cloudového prostředí s minimálními požadavky 
na přepracování aplikací a databází.

Údržba je nepostradatelná pro libovolný software poskytovaný jako služba (SaaS), ale pouze určité úkoly
skutečně vyžadují častý lidský zásah. SQL Server 2017 nabízí mnohem větší flexibilitu než předchozí verze, 
a to jak v případě možností nasazení s podporou pro Linux a kontejnery Docker, tak v případě prezentace 
dat pomocí vytváření grafů vztahů.

Souběžné zpracování tabulek oddílů poskytuje lepší 
výkon a využití prostředků.

Fulltextové vyhledávání umožňuje vytvářet komplexní 
dotazy pro znaková data.

Správa a automatizace založené na zásadách definují 
a prosazují zásady v rámci celého podniku.

Podpora Linuxu a kontejnerů Docker rozšiřuje 
možnosti pro používání nástrojů SQL Serveru na 
platformě Linux.

Graf SQL umožňuje mapovat a zjišťovat vztahy 
ve struktuře grafu.

Dočasné tabulky pomáhají zjišťovat změny v tabulkách 
z libovolného časového okamžiku.

Business intelligence a analytické nástroje 
S nárůstem objemů shromažďovaných dat o spotřebitelích se analýza dat a BI staly nezbytnou součástí 
strategického rozhodování. Strojové učení a umělá inteligence v SQL Serveru 2017 mohou proměňovat 
vaše data ve smysluplné poznatky rychlostmi, které udržují krok s přívalem dnešních technik sběru dat.

Business Intelligence Development Studio nabízí 
řešení, jako jsou projekty služeb Analysis Services, 
Integration Services a Reporting Service.

Nástroje pro dolování dat provádějí rozsáhlou analýzu, 
aniž byste museli znát koncepce dolování dat.

Návrhář sestav uspořádává data do sestav 
a interaktivně pomáhá s návrhem sestav.

PolyBase spojuje strukturovaná, částečně strukturovaná 
a nestrukturovaná data v platformách, jako jsou 
úložiště objektů blob v Azure nebo Hadoop.

Služby SQL Server Machine Learning Services přinášejí 
výpočty a zpracování tam, kde jsou data uložena, takže 
není nutné přenášet data přes síť.

Azure Machine Learning poskytuje balíček algoritmů 
strojového učení, a navíc předem trénované modely 
pro extrakci obrazu nebo analýzu zabarvení.

Operační analýza v reálném čase umožňuje současně 
spouštět na stejných databázových tabulkách analytické 
úlohy i úlohy OLTP.

Komprimované indexy a tabulky zvyšují rychlost 
zpracování dotazů v situacích s kritickými body 
vstupů/výstupů.

Filtrované indexy a statistiky nabízejí lepší výkon 
zpracování dotazů a optimalizované úložiště.
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