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Úvod

Publikace věnovaná SQL Serveru 2012 není koncipována jako rozdílový text vůči předcháze-
jící verzi 2008. Zaměřuje se na co nejlepší využití nejdůležitějších vlastností této databázové 
a Business Intelligence platformy, novým funkcím verze 2012 je pochopitelně věnovaná větší 
pozornost.
Osnova knihy reaguje na možnosti a výhody cloudových scénářů a na konvergenci relačních 
a analytických databází do jedné univerzální platformy, která je schopná zpřístupnit uživateli 
hodnoty skrývající se v jeho datech a přeměnit je v konkurenční výhodu.
Publikace není určena úplným začátečníkům, předpokládají se základní vědomosti ohledně 
databází a jazyka SQL, případně zkušenosti z předchozích verzí SQL Serveru a jiných databá-
zových platforem. Pojem začátečník je velmi relativní. Každý je v něčem specialista a na druhé 
straně se každý potřebuje něco naučit, s něčím začíná. Proto je většina úkonů, postupů a příkla-
dů popsána detailně a metodicky z výchozího stavu.
SQL Server 2012 je složitý a sofistikovaný systém, to by ale v žádném případě nemělo vzbuzovat 
v uživatelích respekt. Spíše naopak. Sofistikované nástroje s jednoduchým uživatelským rozhra-
ním umožní manažerům profitovat z konceptu „samoobslužné Business Intelligence“. Mohou si 
vytvářet analytické modely sami bez nutnosti podpory IT oddělení.
Příklady z mnoha oblastí není možné realizovat, jak se lidově říká „na zelené louce“, ale vyža-
dují mít připravenou určitou infrastrukturu, tedy vytvořené objekty, hlavně databázové tabulky 
naplněné cvičnými údaji. Proto je první krok většiny příkladů koncipován jako přípravná etapa 
vytvářející nezbytnou podpůrnou infrastrukturu pro příslušný příklad.
Všechny příklady a administrátorské úkony popsané v knize byly odladěné na počítači s ope-
račním systémem Windows 8 s výjimkou technologie Power View, která vyžaduje operační sys-
tém Windows Server 2012, případně starší verzi Windows Server 2008 R2 a SharePoint Server.

Snímky obrazovek a ovládací prvky týkající se sady Microsoft Office 2013 odpovídají anglické 

verzi produktu, neboť v době přípravy této publikace nebyla česká verze ještě k dispozici.

POZNÁMKA
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20 ÚVOD

Zpětná vazba od čtenářů
Nakladatelství a vydavatelství Computer Press stojí o zpětnou   vazbu a bude na vaše podněty 
a dotazy reagovat. Můžete se obrátit na následující adresy:

Computer Press
Albatros Media a.s., pobočka Brno
IBC 
Příkop 4 
602 00 Brno

nebo
sefredaktor.pc@albatrosmedia.cz

Computer Press neposkytuje rady ani jakýkoli servis pro aplikace třetích stran. Pokud bude-
te mít dotaz k programu, obraťte se prosím na jeho tvůrce.

Errata
Přestože jsme udělali maximum pro to, abychom zajistili přesnost a správnost obsahu, chybám 
se úplně vyhnout nelze. Pokud v některé z našich knih najdete chybu, budeme rádi, pokud nám 
ji oznámíte. Ostatní uživatele tak můžete ušetřit frustrace a nám můžete pomoci zlepšit násle-
dující vydání této knihy. 
Veškerá existující errata zobrazíte na adrese http://knihy.cpress.cz/K2035 po klepnutí na odkaz 
Soubory ke stažení.
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K A P I T O L A

Představení 

platformy 

Microsoft SQL 

Server 2012

Databázová platforma SQL Server 2012 měla v  etapě vývo-
je a  prvního stadia testování kódové označení Denali. Tento 
název našinci na první pohled nic zajímavého neevokuje, když 
ho ale zadáte například do Wikipedie, zjistíte, že je to název 
nejvyšší hory Severní Ameriky Mount McKinley (6 194  m) 
v  jazyce místních obyvatel. Slovo Denali znamená v  jazy-
ku Atabasků velký. Použití tohoto kódového označení mělo 
naznačovat velikost a hlavně význam změn v nové verzi.
Pokud byste hledali pro nový SQL Server 2012 nejvýstižnější 
marketingový přívlastek, pravděpodobně budete po prostudo-
vání této publikace a po seznámení se s produktem souhlasit 
s označením „Cloud-ready“. Poprvé v historii tohoto produktu 
umožňuje SQL Server podstatně více cloudových a hybridních 
scénářů než scénářů v klasické serverovně či firemním dato-
vém centru. Kromě        veřejného cloudu a IaaS (Infrastructure as 
a Service), čili virtuálních počítačů v cloudu, je velmi perspek-
tivní i nasazení v privátních cloudech.

Krátký pohled do historie 
SQL Serveru
Historie produktu SQL Server se začala psát v roce 1988, kdy 
tento produkt ještě neměl nic společného s  Microsoftem. 
Dodávala ho společnost Sybase pro   operační systém OS/2. 
V roce 1993 byla firmou Sybase uvedena verze SQL Server 4.2, 
což byla klasická desktopová databáze pro kanceláře a  malé 
firmy určená pro operační systém Windows. V roce 1994 kou-
pil tento produkt Microsoft a začal ho vyvíjet ve své režii.

Témata kapitoly:

  Krátký pohled do historie 

SQL Serveru

  Přehled novinek 

Microsoft SQL Serveru 2012

  Přehled edic Microsoft SQL 

Serveru 2012
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První verzí v plné v režii Microsoftu byl v  roce 1995 SQL Server 6.05, primárně určený jako 
databázový produkt do segmentu small business. Narostl výkon a  tuto verzi už bylo možné 
využívat i u internetových aplikací. Verze SQL Server 6.5, která byla uvedená v roce 1996, byla 
určena pro platformu Windows NT. Verzi SQL Server 7.0, která přišla na trh v roce 1998, bylo 
možné označit přívlastkem „webová databáze“. Jádro bylo kompletně přepsáno a optimalizová-
no. Tento produkt už začínal nesměle konkurovat databázím Oracle a IBM DB2, hlavně svou 
velmi příznivou cenou. Verze SQL Server 2000 přinesla už i podporu Business Intelligence. SQL 
Server 2005 představoval významnou inovaci, ať už v oblasti Business Intelligence nebo XML 
jako nativního datového typu.
SQL Server 2008 a jeho vylepšená reedice 2008 R2 podporuje kompresi údajů a záloh, umož-
ňuje vynucení politik přes Declarative Management Framework, správu zdrojů prostřednic-
tvím funkcionality Resource Governor a prediktivní systém optimalizace výkonu. Na serveru je 
možné přidat nejen paměť, ale i dodatečnou procesorovou kapacitu (Hot Add CPU) bez nutnos-
ti vypnutí databázového serveru. Stabilita a předvídatelnost zpracování dotazů se zvyšuje i díky 
možnosti uzamknout plány dotazů během náhrady hardwarového serveru, inovace serveru 
a nasazování do provozu.
V takovýchto situacích se využívají stabilní plány dotazů. Rozšířená správa událostí zachytává, 
filtruje a třídí události generované serverovými procesy. To umožňuje rychlou a efektivní dia-
gnostiku problémů za běhu serveru, monitorování zásobníků volání procedur procedurálního 
jazyka T-SQL. Významnou novinkou v  této verzi je i vylepšená technologie Spatial pro práci 
s geometrickými a geografickými údaji. Transparentní šifrování údajů umožňuje povolit zašif-
rování celé databáze, datových souborů nebo souborů protokolu bez nutnosti změny aplikací. 
Auditování zjednodušuje dosažení souladu s legislativními požadavky.
Verze 2008 přináší i nové datové typy pro práci s datem a časem (Date, Time, DateTimeOffset, 
DateTime2, SmallDateTime). Datový typ Table-Valued umožňuje ukládat tabulková data. 
Významnou novinkou je i datový typ Filestream, který podporuje uložení velkých binárních 
objektů do souborového systému NTFS, zatímco tyto objekty zůstávají nedělitelnou součástí 
databáze. Díky integrovanému fulltextovému vyhledávání je přechod mezi prohledáváním textu 
a  relačních dat transparentní a  uživatelé mohou na rychlé prohledávání dlouhých textových 
sloupců využívat textové indexy.
Funkce zachytávání změn dat zajišťují zaznamenávání všech změn do tabulek změn. 
Zaznamenává se vždy celý obsah změny, přičemž se udržuje konzistence mezi tabulkami. Tato 
funkce správně funguje i v případě změn schématu. Organizace tedy mohou do datového skladu 
integrovat ty nejaktuálnější informace. Zavedení příkazu MERGE do jazyka SQL umožňuje vývo-
jářům efektivnější zpracování běžných situací v datových skladech, například ověření, zda určitý 
řádek existuje, a následné vložení či aktualizaci dat.

Přehled novinek 
Microsoft SQL Serveru 2012
Tvůrci nové verze se snažili dosáhnout co nejvyšší flexibility platformy, aby vyhovovala rozdíl-
ným potřebám databázových a Business Intelligence aplikací a umožnila zákazníkům lépe se 
vyrovnat se stále narůstajícím objemem údajů, ať už v tradičních datových centrech nebo v pro-
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PŘEHLED NOVINEK MICROSOFT SQL SERVERU 2012

středí veřejného či privátního cloudu. Dochází ke sbližování vlastností „lokálních“ a serverových 
platforem, což výrazně zjednodušuje migraci, například přesun databází, které byly předtím 
navrženy pro klasické instance databázového serveru, do cloudu. Na správu obou prostředí se 
používá stejný nástroj – SQL Server Management Studio.
V úvodním přehledu podrobněji popíšeme nové rysy, které se týkají nejen relačních databází, 
ale i Business Intelligence. Současná situace v oblasti využívání dat pro podporu rozhodování je 
podmíněna neustále se měnícími požadavky byznysu, přičemž údaje uschovávané jednotlivými 
subsystémy podnikové informatiky v mnohých firmách nedokáží na tyto požadavky operativně 
reagovat. Aby byly informace pro podporu rozhodování relevantní, musí být poskytnuty v reál-
ném čase a v požadovaném formátu, a to na úrovni strategické, taktické i operační.
Úspěšné řízení firem a organizací nezajistí množství údajů, ale rychlost a přesnost, s  jakou se 
manažerům daří z těchto údajů získávat klíčové informace pro řízení podniku. Největší výzvou 
dneška je porozumění celkovým byznys datům, speciálně tomu, jaká klíčová data existují, kde 
jsou uložena, co je jejich zdrojem, jaké jsou jejich závislosti (pokud jsou) a jaký je způsob inte-
grace s ostatními systémy.
Business Intelligence jako proces přeměny údajů na informace a poznatky je jedním z nejdy-
namičtěji rostoucích odvětví informačních technologií. Nejvíce se využívá v  podnikových 
informačních systémech, nachází si cestu ale i do různých laboratoří, například ve zdravotnic-
tví, a  také do oblasti výzkumu a vývoje. Problematika analytických databází, datových skladů 
a dolování údajů (datamining) zahrnuje nejen technologické aspekty, ale i management, pláno-
vání, návrh, zavedení a řízení konkrétního projektu databáze nebo datového skladu.
Business Intelligence je nadále oblastí vysoké priority a zvyšujících se výdajů pro organizace, 
které chtějí zlepšit svůj rozhodovací proces založený na údajích sesbíraných z procesů, aplikací 
a od lidí. Proto je Business Intelligence hlavní prioritou pro IT exekutivu a zároveň technologií 
s jednou z nejvyšších návratností.
Hlavní přínosy řešení Business Intelligence spočívají v  přechodu z  intuitivního rozhodování 
na rozhodování kvalifikované, realizované na základě kvalitních, konsolidovaných a operativ-
ně dostupných informací dodaných ve správný čas správným osobám. To umožňuje zlepšení 
obchodních a marketingových aktivit, sledování a předpovídání trendů a v konečném důsled-
ku hlavně zvýšení konkurenceschopnosti firmy. Moderní databázové platformy rozhraní mezi 
těmito oblastmi stále více stírají a umožňují analýzy v reálném čase nad relačními údaji.
Jedním z klíčových požadavků na databázovou platformu je vysoká dostupnost. V porovnání 
s verzí 2008 nabízí SQL Server 2012 vyšší úroveň dostupnosti a ochrany dat díky funkciona-
litě AlwaysOn. Pomocí jednoduchého průvodce umožňuje vytvářet skupiny databází, které se 
automaticky replikují, a v případě havárie primární databáze dojde k automatickému přepnutí 
na databázi replikovanou. Tato technologie nevyžaduje speciální hardware, a dokonce je možné 
replikovanou databázi používat ke čtení, případně vytváření zálohy.
V předchozích verzích SQL serveru byla databáze svázaná s konkrétní instancí databázového 
serveru. Sice bylo možné soubor s údaji od databázového serveru odčlenit, zkopírovat databázo-
vé soubory na jiný server a tam importovanou databázi připojit k novému serveru, tento scénář 
však rozhodně nebyl jednoduchý.
SQL Server 20012 přináší jako jednu z  novinek v  oblasti vysoké dostupnosti takzvanou 
Samostatnou databázi (Contained Database). V praxi to znamená možnost odstranění závislosti 
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databáze na konkrétní instanci SQL Serveru a jednoduchou možnost přesouvání databáze mezi 
instancemi databázového serveru. Vývojář nemusí brát ohled na konfiguraci konkrétní instance. 
Při pohledu do struktury databáze zjistíte, že informace o uživatelích, autentizační údaje, úlohy 
SQL Agenta, nastavení, metadata a podobně jsou přímo součástí každé databáze, čímž se odstra-
nila závislost na systémové databázi Master. Tato funkcionalita umožňuje například distribuovat 
databázi spolu s aplikací.
Novinkou ve verzi SQL Server 2012 je i nový režim fungování databázového stroje – LocalDB. 
Uplatní se při zabudovávání databází do desktopových aplikací. Databáze je na tomtéž počítači 
jako aplikace. Hlavní devizou je jednoduchost instalace, počítač není zatěžován neustále běžící-
mi službami. Databázový stroj je aktivní jen tehdy, když je aplikace spuštěná. Aplikace se napojí 
na databázový soubor SQL proces se aktivuje automaticky.
Hlavně při generování reportů se musí nad údaji v  databázích realizovat množství výpočtů 
a agregací. Pokud využíváte škálování datových skladů přes Parallel Data Warehouse, mohou se 
zmíněné agregace a  výpočty realizovat paralelně. Multi-subnet clusterování umožňuje umístit 
části clusteru do jiných podsítí.
Databáze obsahující obrovské množství údajů je možné rozdělit teoreticky až na 15 000 oddílů 
a významně tak zvýšit dotazovací výkon, protože při dobře navržené struktuře databáze většina 
dotazů směruje do jednoho oddílu, a není tedy nutné prohledávat velké databáze.
Jednotný model aplikací pro Business Intelligence BISM (Business Intelligence Semantic Model) 
zajišťuje konzistentní pohled na údaje z heterogenních zdrojů. Umožňuje dosáhnout vysokou 
kvalitu dat pro všechny operace díky doplňku Master Data Services pro Excel a nové službě Data 
Quality Services, která je integrovaná se zprostředkovateli dat od nezávislých výrobců prostřed-
nictvím datového tržiště Windows Azure Marketplace Datamarket.
SQL Server 2012 umožňuje dosáhnout vyšší produktivitu nejen IT specialistů, ale i  vývojá-
řů v  serverovém a cloudovém prostředí díky paritě DAC (Data-tier Application Component) 
s nástroji SQL Azure a SQL Server Developer Tools (kódové označení Juneau), které umožňu-
jí jednotný a  moderní způsob vývoje napříč databázemi, řešeními pro Business Intelligence 
a cloudovými funkcemi.
Při zabezpečení databázového serveru jako integrální součásti informačního systému je důležitá 
i možnost auditování. SQL Server 2012 umožňuje auditování přístupu do databáze, dotazování 
a modifikování údajů ve všech edicích. Tento nástroj spolehlivě dokumentuje, které údaje, kdy 
a kým byly čtené, případně modifikované.

Přehled edic Microsoft SQL Serveru 2012
SQL Server 2012 je k dispozici ve třech hlavních edicích, jejichž vlastnosti jsou odstupňované 
tak, aby si každý zákazník mohl vybrat verzi vyhovující jeho potřebám:

  Standard edition
  Enterprise edition
  Business Intelligence edition

Každá edice má 32bitovou i 64bitovou verzi.
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PŘEHLED EDIC MICROSOFT SQL SERVERU 2012

Ve verzi 2012 už není k dispozici edice Datacenter známá z předchozí verze SQL Server 2008. 

Funkcionalita této edice je zahrnuta v edici Enterprise.

Standard edition
Standard edition je edice primárně určená pro provoz aplikací firemních oddělení, nejen data-
bázových, ale v přiměřeném rozsahu i Business Intelligence aplikací pro menší firmy a organiza-
ce nebo jejich oddělení. Nezahrnuje některé funkce, které jsou typicky směrované do prostředí 
vekých firem. Standard edition podporuje 16 procesorových jader, 64 GB RAM, jeden virtuál-
ní stroj a dva uzly pro failover clustering. Edice zahrnuje i některé pokročilejší funkce, napří-
klad Policy-based management, podporu technologie Spatial či multidimenzionální sémantický 
Business Intelligence model.
Typické scénáře nasazení:

  Aplikace firemních oddělení požadující dobrou spravovatelnost a jednoduché použití
  Aplikace pro online zpracování transakcí (OLTP) v malém až středním objemu
  Systémy pro podporu rozhodování, například v  sektoru SMB nebo v  autonomních 

pobočkách požadujících základní funkce pro generování sestav a analýzy

Enterprise edition
SQL Server 2012 Enterprise je ucelená datová platforma splňující vysoké nároky podnikových 
aplikací, ať už pro online zpracování transakcí v  datových centrech nebo pro datové sklady. 
Pomocí této edice je možné konsolidovat servery a realizovat online zpracování velkého obje-
mu transakcí a generování sestav. Díky technologiím, které chrání data před nákladnými lid-
skými chybami, zajišťuje obchodní kontinuitu a  zkracuje čas potřebný k  obnovení po havá-
rii. Umožňuje nasazení v  rámci privátního cloudu. Podporuje velké centralizované Business 
Intelligence řešení.
Vytváří infrastrukturu s ověřenými schopnostmi zpracování velkých množství dat a vysokého 
podnikového zatížení. Splňuje požadavky na ochranu osobních dat a  soulad s  legislativními 
normami a nabízí integrované funkce pro ochranu dat před neoprávněným přístupem. Verze 
Enterprise nabízí správu infrastruktury s automatickou diagnostikou, optimalizací a konfigurací 
s cílem snížit provozní náklady a zároveň omezit nutnost údržby a správy velkých objemů dat. 
Umožňuje dotazování a analýzu velkých množství dat v datových skladech a datových tržištích 
a ulehčuje tak získávání širšího pohledu na tato data.
Typické scénáře nasazení:

  Provoz nenahraditelných aplikací pro správu dat se škálovatelností, vysokou dostupností 
a zabezpečením na podnikové úrovni

  Správa online zpracování transakcí (OLTP) ve velkém objemu
  Pokročilá analýza velkých objemů dat v datových skladech
  Generování sestav na základě analýzy velkých objemů dat

POZNÁMKA

K2035.indd   25K2035.indd   25 24.1.2013   10:42:1124.1.2013   10:42:11



26 KAPITOLA 1      PŘEDSTAVENÍ PLATFORMY MICROSOFT SQL SERVER 2012

Business Intelligence edition
Tato edice je novinkou ve verzi 2012 a  asi nejlépe podtrhuje význam Business Intelligence 
a všeho, co tento pojem zapouzdřuje, tedy analýz, multidimenzionálních databází a dolování 
dat v podnikové praxi. Nabízí firmám a organizacím kompletní sadu škálovatelných Business 
Intelligence funkcí včetně Power View a PowerPivot. Je přizpůsobená koncepci samoobslužné 
Business Intelligence pro firmy, které nevyžadují výkonné online transakční zpracování (OLTP).

Specializované edice
Podobně jako u předchozích verzí jsou kromě hlavních k dispozici i některé účelově speciali-
zované edice.

Developer edition
Jak vyplývá z názvu, tato edice je určena pro vývojáře. Obsahuje všechny vlastnosti a  funkce 
edice Enterprise, ale licenčním ujednáním je směrovaná výhradně pro účely vývoje, testování 
a předvádění.

Edici Developer je možné zakoupením licence přetransformovat na Enterprise bez nutnosti 

přeinstalování.

Web edition
Nabízí nízké náklady, vysokou škálovatelnost pro vysoko dostupné webové aplikace či hostova-
ná řešení a vysokou dostupnost internetových prostředí webových služeb. Typický scénář nasa-
zení představují sdílená a dedikovaná hostitelská řešení.

Express edition
Edice Express je k dispozici bezplatně a je ideální pro studium a vytváření aplikací pro klientské 
počítače a malé servery a pro distribuci nezávislými výrobci softwaru. Edice je limitovaná na 
využití jednoho procesoru, 1 GB paměti a velikostí databáze 10 GB.
Typické scénáře nasazení:

  Základní a studijní databáze
  Funkčně bohaté aplikace pro klientské počítače
  Bezplatná práva na distribuci pro nezávislé výrobce softwaru (ISV)

Tato edice může sloužit například studentům nebo vývojářům „hobby“ aplikací pro vývoj 
a zavádění jejich aplikací. Je též bezplatně k dispozici pro nezávislé dodavatele softwaru (ISV) 
a výrobce hardwaru, kteří ji mohou distribuovat nebo zabudovat do svých aplikací a produktů. 
Edice Express je v rozsahu základní funkcionality plně kompatibilní se všemi ostatními edicemi 
SQL Serveru. Pokud bude vaše aplikace a firma úspěšná a budou růst nároky na výkon a škálo-
vatelnost, potom je možné bez úprav aplikaci přesunout na požadovanou komerční verzi. Edice 
Express obsahuje plnou podporu jazyka SQL i jeho procedurální nadstavby T-SQL. K dispozici 
jsou i programovací rozhraní pro potřeby vývojářů na různých platformách.

POZNÁMKA
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K A P I T O L A

SQL Server 2012 

v cloudu

SQL Server na cloudové 
platformě Windows Azure
V  přehledových příručkách k  produktům bývalo běžným 
zvykem, že po úvodní kapitole, která představovala základní 
vlastnosti produktu s poukázáním na novinky aktuální verze, 
následovala kapitola o instalaci, ať už na lokální počítač, nebo 
na server (podle určení produktu). Cloud však od základů 
mění zažité konvence v  IT, proto „instalační“ kapitolu před-
běhne kapitola „cloudová“. Nakonec možná po vyzkoušení 
výhod databázového serveru v cloudu kapitolu o  instalaci na 
lokální server už ani nebudete potřebovat.
Začneme nejen trendově ve smyslu hesla „Cloud-ready“, ale de 
facto i nejjednodušším, nejrychlejším a věříme, že i nejintui-
tivnějším způsobem, jak získat přístup k SQL Serveru 2012 ať 
už na studijní, vývojářské, případně ostré nasazení, například 
na databázovou podporu webové aplikace.
Pro začátečníky  – a  přiznejme si, že v  případě cloudových 
technologií jsme začátečníky prakticky všichni – je určen krát-
ký úvod do platformy Windows Azure následovaný popisem 
postupu, jak si zřídit zkušební konto na tři měsíce. Po zřízení 
konta dokážete vytvořit virtuální počítač s již nainstalovaným 
SQL Serverem 2012 doslova na jedno klepnutí.
O novém typu IT architektury s názvem cloud computing urči-
tě každý IT specialista a  vývojář už slyšel. Většina pochopila 
princip, ale kolik z vás se už může pochlubit fungující databá-
zovou aplikací, která si pokojně sídlí „v obláčcích“, tedy v dato-
vých centrech? Zjednodušeně by se dal Windows Azure defi-
novat jako platforma umožňující vytváření virtuálních serverů 
a spouštění aplikací v prostředí cloudu. Platforma je provozo-
vána v globálních datových centrech Microsoftu, přičemž na 
každém kontinentu je jich několik. V  Evropě jsou umístěny 
v Dublinu a Amsterdamu a jsou mezi sebou replikovatelné.

Témata kapitoly:

  SQL Server na cloudové 

platformě Windows Azure

  Vytvoření konta na 

platformě Windows Azure

  Vytvoření nového 

virtuálního serveru

  Vytvoření databáze na 

virtuálním serveru

  Nastavení disků 

pro databáze 

a soubory protokolu
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Obrázek 2.1: Rozmístění datových center Microsoftu

Zákazníci pracující s  klientskými počítači připojenými k  Internetu mohou vytvářet virtuální 
stroje, spouštět svoje masivně škálovatelné aplikace, vytvářet webové aplikace, které běží a uklá-
dají svoje data v datových centrech, případně v bezpečí těchto datových center jen ukládat svoje 
data.

Modely využívání služby Windows Azure
Na platformě Windows Azure můžete vytvářet virtuální počítače, provozovat webové aplikace, 
cloudové služby či ukládat data. Každý z modelů je možné využívat separátně.

Obrázek 2.2: Modely využívání platformy Windows Azure

Pokud se pokusíme tyto modely zaškatulkovat podle klasické cloudové klasifikace, tak virtu-
ální servery jsou typickým příkladem IaaS, tedy Infrastructure as a Service, a cloudové služby 
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je možné zařadit do kategorie Paas (Platform as a Service). Vzhledem k zaměření publikace se 
budeme věnovat virtuálním serverům a okrajově i službě SQL Database.

Virtuální servery (IaaS)
Možnost vytvořit virtuální stroj na vyžádání, ať už ze standardního obrazu anebo z vašich insta-
lačních médií, může být velmi užitečná, navíc při hodinové tarifikaci i rentabilní. Můžete vytvo-
řit tolik virtuálních serverů, kolik potřebujete, a jen na nezbytně potřebnou dobu. V porovnání 
s  klasickými servery odpadá doručování, vybalování, či konfigurace. V  galerii standardních 
předkonfigurovaných diskových obrazů najdete Windows Server 2008 R2, Windows Server 
2012, linuxové servery, případně kombinaci Windows Serveru 2008 R2 s SQL Serverem.
Virtuální server můžete využít nejen k produkčnímu nasazení, ale s výhodou i na vývoj nebo 
jako testovací platformu. Můžete vytvořit virtuální server s  již nainstalovaným SQL Serverem 
2012. Virtuální servery můžete použít na rozšíření kapacity vašeho datového centra například 
v  případě předvídatelných, ale i  nepředvídatelných špiček. Pokud vytvoříte více virtuálních 
serverů, můžete z nich vytvořit serverovou farmu a flexibilně mezi servery přerozdělovat zátěž. 
Samozřejmostí je VPN (Virtual Private Networking).
Při vytváření virtuálního serveru můžete využít volbu QUICK CREATE s tím, že zadáte jen několik 
základních parametrů a virtuální server nakonfigurujete později. Při výběru instalačního obra-
zu FROM GALLERY zadáváte v procesu vytváření víc parametrů, například přístupová privilegia či 
síťové propojení s jiným, již vytvořeným virtuálním serverem.
Virtuální servery můžete v případě potřeby přesouvat nejen mezi svým datovým centrem a služ-
bou Windows Azure, ale i mezi jinými poskytovateli služeb.

Obrázek 2.3: Možnost přesouvání virtuálních serverů mezi 
lokálním datovým centrem a službou Windows Azure
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Ukládání a zpracování údajů v cloudové platformě 
Windows Azure
Různé druhy aplikací potřebují různé druhy údajů. Proto nabízí Windows Azure několik růz-
ných způsobů ukládání a správy dat. Jeden z intuitivních způsobů už byl zmíněn – SQL Server 
anebo jiný DBMS na vámi vytvořeném (a spravovaném) virtuálním serveru. Kromě toho nabízí 
Windows Azure tři hlavní možnosti ukládání a správy údajů:

  SQL Database
  Tables
  Blobs

SQL Database
Microsoft SQL Database je relační databázová služba v cloudu, která vychází z technologií SQL 
Serveru. Předtím měla označení SQL Azure. Služba poskytuje všechny klíčové funkce relačního 
databázového systému, včetně atomických transakcí či multiuživatelského přístupu, při zacho-
vání integrity údajů.
SQL Database zjednodušuje zprovoznění a  nasazení velkého počtu databází. Vývojář nemusí 
instalovat, nastavovat, aktualizovat ani spravovat žádný software. K  základním funkcím patří 
vysoká dostupnost a  odolnost proti chybám. SQL Database podporuje jazyk Transact-SQL 
(T-SQL), služby pro správu relačních databází (RDBMS), vytváření, zpracovávání a  úpravy 
tabulek, pohledů, indexů, rolí, uložených procedur a funkcí, transakce a dočasné tabulky.
Zákazník může vycházet z existujících znalostí vývoje v T-SQL a známého relačního datového 
modelu, který odpovídá existujícím, interně provozovaným databázím. Může také využívat pod-
množinu uložených procedur a systémových zobrazení z existující verze systému SQL Server. 
K údajům je možné přistupovat z aplikací prostřednictvím známých programovacích modelů, 
jako jsou Entity Framework, ADO.NET, JDBC a další. Na správu údajů je možné využívat SQL 
Server Management Studio.
SQL Database se nedá zjednodušeně charakterizovat jako DBMS v  cloudu. Je to komplexní 
PaaS. Nabízí možnost federace, která distribuuje data mezi víc serverů. To je užitečné pro apli-
kace, které pracují s velkými objemy dat nebo požadují extrémní výkon.
SQL Database umožňuje:

  Vyvíjet vlastní škálovatelné webové aplikace pro malé a střední podniky, nadšence a začí-
nající firmy.

  Vyvíjet balíčky obchodních aplikací, což využijí především tradiční výrobci softwaru, 
poskytovatelé SaaS a vývojáři aplikací na zakázku.

  Vyvíjet aplikace pro jednotlivá oddělení velkých společností.
  Konsolidovat v prostředí cloudu různé zdroje dat a poskytovat k nim zabezpečený pří-

stup z různých míst, stolních počítačů i mobilních zařízení.

Výhody technologie SQL Database:
  Není potřeba instalovat a aktualizovat software.
  Automaticky zajišťuje vysokou dostupnost a odolnost proti chybám.
  Umožňuje jednoduše zprovoznit a nasadit větší počet databází.
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  Podle potřeb firmy může škálovat databáze vertikálně i horizontálně.
  Podporuje koncept multitenancy (víceklientská architektura).
  Dá se integrovat se systémem SQL Server a  sadou nástrojů včetně produktu Visual 

Studio.
  Podporuje známý relační databázový model jazyka T-SQL.

Tables
Přestože se jedná o strukturované úložiště, není to relační databáze, protože neumožňuje relace 
přes cizí klíče ani přímé spojování údajů z více tabulek. Můžete použít jen jeden index a trans-
akční zpracování je možné jen v rámci oddílu.

Obrázek 2.4: Princip fungování úložiště Tables

Předpokládejme, že chcete vytvořit Windows Azure aplikaci, která potřebuje rychlý přístup 
k údajům, které mají jednoduchou strukturu a nad nimiž není nutné vytvářet složité SQL dota-
zy. Typickým příkladem je aplikace ukládající profil zákazníka. Pokud bude aplikace úspěšná, 
je potřeba počítat s velkým množstvím údajů. Tehdy má význam technologie Tables, která je 
typickým příkladem NoSQL databáze s přístupem typu klíč/hodnota.

Blobs
Blob (Binary Large Objects) je úložiště určené pro binární údaje, případně multimediální údaje 
(fotografie, soubory MP3, videa atd.). Ty jsou zapouzdřeny v kontejnerech, přičemž každý kon-
tejner zabírá jedno anebo více úložišť Blob, která mohou mít velikost až do jednoho terabajtu 
a mohou mít asociovaná metadata, jako jsou údaje o souboru (například co je na fotografii nebo 
v hudební nahrávce). Aplikace (role) mohou spolupracovat s tímto úložištěm stejně, jako kdyby 
bylo lokálním souborovým systémem NTFS.
Rozlišujeme dva typy:

  Block Blob – optimalizovaný pro streamovací scénáře. Blob sestává ze sekvence bloků 
o velikosti maximálně 4 MB, přičemž limit na blob je 200 GB.

  Page Blob – pro klasické „náhodné“ scénáře čtení/zápis. Blob sestává z pole stránek, při-
čemž limit na blob je 1 TB.
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Vytvoření konta na platformě 
Windows Azure
Tříměsíční zkušební konto vytvoříte na adrese www.windowsazure.com. Během 90 dní máte 
zdarma k dispozici:

Výpočetní kapacita 750 výpočetních hodin na měsíc

Webové stránky 10 sdílených webových stránek

Relační databáze 1GB Web Edition SQL Azure Database

Úložná kapacita 35 GB zahrnující 50 000 000 transakcí úložiště

Přenosová kapacita Neomezená příchozí, 20 GB odchozí

Obrázek 2.5: Dialog vytvoření zkušebního konta na tři měsíce

Přestože máte garantováno, že nebudete nic platit, ani když překročíte tříměsíční lhůtu 

a neuklidíte po sobě, tedy neodstraníte publikované služby, je při vytváření zkušebního konta 

nutné zadat jako povinný parametr číslo kreditní karty. Kreditní karta v  tomto případě slouží 

výhradně k ověření vaší totožnosti a bude z ní stažena maximálně suma jednoho dolaru, aby se 

ověřilo, že karta funguje. Tyto peníze se vám následně na kartu vrátí. Důvodem tohoto postupu 

je, aby se výpočetní potenciál těchto účtů nezneužíval na různé nekalé účely.

POZNÁMKA
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Obrázek 2.6: Výchozí stav portálu po vytvoření konta. Klepnutím na horní černou lištu 
zobrazíte hlavní nabídku. Klíčový ovládací prvek je tlačítko „+ New“ vlevo dole.

Vývojáři s předplacenou službou MSDN mohou využívat bezplatné konto během celého trvá-
ní předplatného. Objem dostupných prostředků závisí na úrovni MSDN, kterou máte předpla-
cenou. I v tomto případě je potřeba zadat číslo kreditní karty pro ověření totožnosti, podobně 
jako u tříměsíčního zkušebního konta ale máte garantovanou nulovou platbu. Pokud vyčerpáte 
přidělené limity, služba bude po zbytek měsíce omezená.

Při vývoji a testování aplikace na reálném účtu v cloudu je vhodné nastavit „velikost“ virtuálního 

počítače, na kterém bude vaše aplikace zatím fungovat na nejlevnější verzi „Extra small”, a až při 

nasazení do ostrého provozu nastavit projektovanou konfiguraci virtuálního stroje.

Pokud chcete využívat platformu Windows Azure ke komerčnímu nasazení, máte možnost kva-
lifikovaného odhadu nákladů pomocí grafického kalkulátoru pro výpočet ceny služby. Na strán-
ce jsou čtyři grafické posuvníky k zadání požadovaného objemu výpočetní kapacity (Compute), 
úložné kapacity (Database a  Blob Storage) a  přenosové kapacity (Bandwidth). Nastavením 
jezdce zadáte požadovanou kapacitu a  vpravo vám kalkulátor zobrazí odhad měsíční platby. 
U položky Compute zadáváte nejen počet instancí, ale i velikost serveru, která se udává jako 
XS, S, M, L, XL.

Tarifuje se doba, během které je instance nasazená (nemusí běžet).

TIP

UPOZORNĚNÍ
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Obrázek 2.7: Grafický kalkulátor pro výpočet ceny služby

Vytvoření nového virtuálního serveru
K vytvoření nového virtuálního serveru použijte Windows Azure Portal (https://manage.win-
dowsazure.com). Zvolte položku nabídky New → Virtual Machine → From Gallery.
V  galerii je bohatá nabídka konfigurací virtuálních serverů nejen s  operačním systémem 
Windows Server 2008 R2 či Windows Server 2012, v  nabídce jsou i  serverové platformy na 
bázi Linuxu (SUSE, Ubuntu). Pro naše účely je ideální volbou výběr obrazu virtuálního serveru 
s předinstalovaným SQL Serverem 2012.
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Obrázek 2.8: Vytvoření nového virtuálního serveru z galerie

Obrázek 2.9: Nabídka obrazů pro vytvoření virtuálních strojů

V následujícím kroku je potřeba zadat název virtuálního serveru a přihlašovací heslo. V dolní 
části dialogu si všimněte prvku s výběrem výkonových parametrů, tedy frekvence CPU a kapa-
city paměti.
V následujícím kroku konfigurace budete postaveni před klíčové rozhodnutí, zda vámi vytvoře-
ný virtuální server bude samostatný (a  tehdy ponechejte označenou volbu Standalone Virtual 
Machine a zadejte DNS) nebo bude připojený na jiný virtuální server. Typickým scénářem této 
konfigurace je například webová aplikace, která je provozována na jednom virtuálním serveru, 
případně na serverové farmě z více serverů s rozdělováním zátěže, a tato webová aplikace využívá 
databázi na samostatném virtuálním serveru. Tehdy označte volbu Connect to existing Virtual 
Machine a vyberte vhodný, předtím vytvořený virtuální stroj, který bude databázi využívat.

K2035.indd   35K2035.indd   35 24.1.2013   10:42:1224.1.2013   10:42:12



36 KAPITOLA 2      SQL SERVER 2012 V CLOUDU

Obrázek 2.10: Konfigurace virtuálního stroje

Nastavení Standalone versus Connected později nebudete moct změnit.

Obrázek 2.11: Konfigurace samostatného virtuálního stroje

UPOZORNĚNÍ
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V rozvíracím seznamu Storage Account zvolte položku Use Automatically Generated Storage 
Account a  vyberte region, kde bude v  příslušném datovém centru váš virtuální stroj fyzicky 
umístěn.

Obrázek 2.12: Konfigurace připojeného virtuálního stroje

Vytvoření virtuálního stroje bude trvat nějaký čas, typicky několik málo minut. Po vytvoření se 
zobrazí v seznamu virtuálních strojů portálu Windows Azure. Na aplikační liště v dolní části 
obrazovky je nabídka funkcí pro práci s aktuálně vybraným virtuálním serverem.

Obrázek 2.13: Seznam virtuálních strojů
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Obrázek 2.14: Řídicí panel se zobrazením parametrů a stavu virtuálního stroje

Připojení k virtuálnímu serveru přes RDP
Po vytvoření virtuálního serveru se k  němu můžete připojit přes RDP a  spustit nástroj SQL 
Server Management Studio na správu databáze a  vytváření databázových objektů. K  virtuál-
nímu stroji se připojíte klepnutím na tlačítko Connect na aplikační liště. Tímto krokem se na 
lokální počítač stáhne soubor s příponou RDP, který umožní připojení přes Remote Desktop 
Protocol.

Pokud se k virtuálnímu stroji připojíte ihned po jeho vytvoření, zobrazí se oznámení o probíhající 

instalaci SQL Serveru 2012. Databázový server budete moct používat až po jeho nainstalování, 

což trvá několik minut.

POZNÁMKA
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Obrázek 2.15: Připojení se k virtuálnímu počítači přes RDP

Obrázek 2.16: Spuštění nástroje SQL Server Management Studio
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Vytvoření databáze na virtuálním serveru
Prvním logickým krokem u SQL Serveru 2012 vytvořeného na virtuálním serveru v cloudové 
platformě Windows Azure by bylo vytvoření nové databáze, ať už pro cvičné, případně studijní 
účely, nebo pro „ostré“, operační nasazení. Dříve než tak učiníte, je potřeba zamyslet se nad tím, 
kam databázi umístíte. V našem případě jsme vytvořili konfiguraci typu Small, která disponu-
je diskem C s kapacitou 30 GB a dočasným diskem D s kapacitou 70 GB. U středních a větších 
objemů dat je potřeba vytvořit pro databázi nový disk – jak jinak než virtuální.

Pro cvičné, případně studijní účely bohatě vystačíte s diskovou kapacitou virtuálního serveru.

Připojení disků k virtuálnímu stroji
Jelikož jsou disky, které budete k  virtuálnímu serveru připojovat, virtuální, doporučujeme 
namísto jednoho velkého disku vytvořit dva disky vhodné velikosti, jeden pro údaje a druhý pro 
soubory protokolu opětovného provedení (redo log).
Vyberte v seznamu virtuální stroj, ke kterému chcete připojit diskový obraz, na aplikační liště 
v  dolní části obrazovky klepněte na tlačítko Attach a  vyberte možnost Attach Empty Disk. 
V dialogu připojení virtuálního disku je potřeba definovat jeho kapacitu.

Obrázek 2.17: Připojení disku k virtuálnímu serveru

Nově vytvořený virtuální disk je potřeba připojit do konfigurace serveru. Připojte se k  vir-
tuálnímu serveru přes RDP a  v  nástroji Server Manager (nabídka Start → All Programs → 
Administrative Tools → Server Manager) virtuální disk připojte pomocí první položky místní 
nabídky (New Single Volume). Při připojování vám bude asistovat průvodce Simple Volume 
Wizard. Parametr Volume Label pojmenujte například SQLData. Disk bude po připojení auto-
maticky naformátován.

POZNÁMKA
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Obrázek 2.18: Přidání připojeného disku do konfigurace virtuálního serveru

Nastavení disků pro databáze 
a soubory protokolu
Postup vytvoření nové databáze a konfigurace SQL Serveru 2012 je podobný jako na lokálním 
serveru. K tomuto účelu použijete nástroj SQL Server Management Studio. Připojíte se k virtu-
álnímu serveru přes RDP a nástroj spustíte z nabídky Start → All Programs → Microsoft SQL 
Server 2012 → SQL Server Management Studio. Připojte se k instanci SQL Serveru 2012 přes 
účet systému Windows. V okně Object Explorer zvolte položku Properties z místní nabídky 
databázového serveru.
V  sekci Database default locations nastavte implicitní umístění pro data, soubory protoko-
lu a  zálohování. U  produkčních databází doporučujeme samostatné virtuální disky. Pomocí 
Průzkumníku vytvořte na discích příslušné adresáře.
Tímto úkonem je instalace a  základní konfigurace SQL Serveru 2012 v  cloudu ukončena. 
Můžete začít vytvářet databáze a pracovat s nimi.
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Obrázek 2.19: Nastavení implicitních umístění pro data, soubory protokolu a zálohování
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Instalace 

a konfigurace

Instalace na server nebo 
vývojářský počítač
Publikace je zaměřená co nejvíc prakticky, to znamená, že jed-
notlivá témata jsou probírána a  demonstrována na cvičných 
příkladech. Proto jako první úkon doporučujeme vytvoření 
virtuálního serveru v  cloudu na platformě Windows Azure 
(postup je popsán v  předchozí kapitole), případně instalaci 
databázového serveru na server anebo vývojářský počítač.

Instalace SQL Serveru 
na „lokální“ virtuální server
Dříve než přistoupíte k instalaci SQL Serveru 2012 přímo na 
„holé“ železo, tedy na fyzický hardwarový server, zvažte, zda 
by nebylo vhodnější instalovat SQL Server 2012 do virtuál-
ního prostředí. Obzvlášť výhodné je to při výuce, testování 
migrace na novou verzi a  i při vývoji databázových aplikací. 
Na rozdíl od postupu popsaného v předchozí kapitole můžete 
použít virtuální server hostovaný na fyzickém serveru ve vaší 
serverovně.
Virtuální server  – nebo ve všeobecnosti počítač  – si může-
te zjednodušeně představit jako aplikaci běžící na reálném 
serveru nebo počítači. Tento server se nazývá primární nebo 
hostitelský a  jeho operační systém je primárním operačním 
systémem. Na hostitelském serveru je aplikace nebo archi-
tektonická vrstva operačního systému pro podporu vytváření 
a běhu virtuálních serverů, která v podstatě emuluje hardware 
virtuálního serveru. Emuluje se nejen procesor, ale kompletní 
hardwarové vybavení.
Na hostitelském serveru se disk virtuálního serveru jeví zpra-
vidla jako jeden soubor. Každý z virtuálních serverů je přitom 
dokonale separovaný, přesně tak, jako by běžel na samostat-
ném hardwaru. Z toho vyplývá, že virtuální server má stejné 
vlastnosti jako server instalovaný přímo „na hardwaru”.

Témata kapitoly:

  Instalace na server nebo 

vývojářský počítač

  Instalace SQL Server 2012 

Express

  Instalace cvičných databází

  Odinstalování

K2035.indd   43K2035.indd   43 24.1.2013   10:42:1224.1.2013   10:42:12



44 KAPITOLA 3      INSTALACE A KONFIGURACE

Virtuální servery jsou nezávislé a výpadek jednoho neznamená pád jiného virtuálního serveru. 
Klíčovým faktorem je výběr vhodného hardwaru. Nejžádanější komoditou pro server, na kte-
rém budou běžet virtuální počítače, je paměť. Kapacita diskového úložiště je na druhém místě 
a  až na třetím místě jsou požadavky na výkon procesoru, jelikož správa virtuálních serverů 
s ním dokáže hospodařit a operativně ho velmi efektivně přerozdělovat.
Virtuální stroje na serverových platformách Microsoftu a nejnověji už i na klientském operač-
ním systému Windows 8 využívají technologii hypervisoru Hyper-V. Tato tenká architektonická 
vrstva alokuje a distribuuje kapacitu víceprocesorového serveru pro jednotlivé virtuální stroje 
a jejich vícevláknové aplikace.
Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti při nasazení databázového serveru do virtuálního prostředí 
vyplývá z dokonalého oddělení jednotlivých virtuálních serverů, které jsou umístěné na jednom 
fyzickém serveru. Porucha ani pád jednoho z virtuálních serverů tak ani v nejmenším neovlivní 
ostatní servery.

V  případě virtuálního serveru je velkou výhodou i  jednoduchá a  rychlá obnova po pádu 

systému, protože virtuální server je vlastně fyzický soubor s  obsahem jeho pevných disků. 

Takovýto soubor je možné snadno zálohovat a  archivovat a  v případě potřeby i  obnovit ze 

zálohy. Takovéto soubory virtuálních počítačů potom můžeme jednoduše přesouvat na jiné 

hardwarové servery.

Kromě primárního scénáře konsolidace více hardwarových serverů můžete pomocí virtualizač-
ní technologie vytvořit testovací prostředí s vynikajícími vlastnostmi. Některé závažné změny 
konfigurace databázového serveru je vhodné před nasazením na ostrý server otestovat nejprve 
na replikách provozních serverů.

Aby se pracovníci IT oddělení mohli s  předstihem seznámit s  novými verzemi databázových 

a aplikačních serverů, je potřeba se zapojit do betatestování produktů, které plánují perspektivně 

nasadit. Virtuální počítače poskytují pro tento scénář nasazení neocenitelné služby, jelikož 

první alfa a beta verze jsou určeny jen jako technologický náhled či ukázka, proto je není příliš 

rozumné instalovat do „ostrého“ provozu.

Instalace na „Server Core“
Operační systém Windows Server se často instaluje a konfiguruje v takzvané „Core“ konfigura-
ci bez uživatelského rozhraní. V mnoha případech je totiž grafické uživatelské rozhraní (GUI) 
zbytečné, protože případná změna konfigurace se realizuje ve většině případů přes vzdálený pří-
stup. Je logické, že některé uživatelsky orientované funkce nejsou u „Core“ instalací podporová-
ny, například reportovací služby SQL Server Data Tools, SQL Client Connectivity SDK, Master 
Data Services či Data Quality Services.

TIP

TIP
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Výhody instalace na „Core“ server jsou jednoznačné:
  Minimalizují se možnosti potenciálního ohrožení, takzvaný Security Footprint.
  „Core“ instalace má méně komponent, takže vyžaduje méně aplikací opravných balíčků.
  Menší nároky na paměť serveru.

Na spuštění instalačního skriptu se používá Windows PowerShell. Příkaz je v tvaru:
Setup.exe /qs /ACTION=Install /FEATURES=SQLEngine,Replication 
/INSTANCENAME=MSSQLSERVER /SQLSVCACCOUNT=“<DomainName\UserName>“ 
/SQLSVCPASSWORD=“<StrongPassword>“ 
/SQLSYSADMINACCOUNTS=“<DomainName\UserName>“ 
/AGTSVCACCOUNT=“NT AUTHORITY\Network Service“ 
/TCPENABLED=1 /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS

Přehled parametrů je v tabulce:

Parametr Popis

SQLENGINE Nainstaluje pouze databázový server

REPLICATION Nainstaluje komponenty pro replikaci

FULLTEXT Nainstaluje podporu fulltextového vyhledávání

AS Nainstaluje analytické služby

IS Nainstaluje integrační služby

CONN Nainstaluje komponenty pro konektivitu

SQL server můžete nainstalovat a nakonfigurovat i pomocí konfiguračního souboru s příponou 
INI. Uvedeme příklad pro instalaci SQL Server Database Engine:

; SQL Server 2012 Konfigurační soubor
[OPTIONS]

; Povinný parametr určuje činnost, např. INSTALL, UNINSTALL, nebo UPGRADE
ACTION=”Install”

; Funkcionalita, která se instaluje (případně odinstaluje)
FEATURES=SQLENGINE

; Jméno pojmenované instance 
INSTANCENAME=”MSSQLSERVER”

; ID instance
INSTANCEID=”MSSQLSERVER”

; Účet ve tvaru Domain\User nebo systémový účet 
SQLSVCACCOUNT=”NT Service\MSSQLSERVER”

; Účet Windows pro systémové administrátory 
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SQLSYSADMINACCOUNTS=”<DomainName\UserName>”

; Souhlas s licenčními podmínkami
IAcceptSQLServerLicenseTerms=”True”

SQL Server Installation Center
Databázový server je komplexní softwarové prostředí, které je potřeba nainstalovat a nakonfi-
gurovat pro konkrétní nasazení. Zpravidla se nasazuje jako integrální součást nebo podsystém 
podnikových či jiných informačních systémů. Proto bývá součástí plánování a projektů infor-
mačních systémů. Komplexnosti produktu odpovídá i nástroj SQL Server Installation Center, 
který je rozdělen na dvě poloviny. Levá obsahuje názvy karet:

  Planning
  Installation
  Mainenance
  Tools
  Resources
  Advanced
  Options

Karty jsou uspořádány v  logickém pořadí, v  jakém se předpokládá využívání nástrojů, funkcí 
a služeb, které tyto karty obsahují, v procesu plánování a realizace instalace.

Obrázek 3.1: Instalační dialog SQL Serveru 2012, karta Planning

Karta Planning obsahuje odkazy na instalační dokumentaci, tedy požadavky na hardware 
a  software a pokyny pro instalaci do zabezpečeného prostředí. Kromě dokumentace obsahu-
je dva nástroje. System Configuration Checker poskytne informace o vhodnosti konfigurace 
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hardwaru a softwaru na serveru nebo počítači, na který plánujete SQL Server 2012 nainstalovat. 
Install Upgrade Advisor otestuje, zda jsou na serveru nainstalované starší verze serverů SQL 
Server 2008 a SQL Server 2005 včetně databází, a vyhodnotí je z hlediska vhodnosti přechodu 
na verzi 2012.

Požadavky na hardware a software
V závislosti na edici SQL Serveru 2012 je možná instalace pro 32- i  64bitové architektury 
serverů. Pro 64bitovou architekturu se vyžaduje procesor AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel 
Xeon s podporou Intel EM64T, případně Intel Pentium IV s podporou EM64T. Taktování pro-
cesoru pro 64bitovou verzi by mělo být minimálně 1,4 GHz, pro 32bitovou 1,0 GHz. Minimum 
operační paměti RAM je 512 MB, praktické doporučené minimum je ale 2 GB.
Vyžaduje se operační systém Windows 7 SP1, Windows server 2008 R2 SP1, případně Windows 8, 
nebo Windows Server 2012. SQL Server 2012 poběží i na operačních systémech Windows Vista 
SP2 Windows Server 2008 SP2, nutný je však update .NET Frameworku verzi 3.5 SP1.

Instalace databázového serveru
Jádro instalace je soustředěno na kartu Installation. SQL Server 2012 můžete nainstalovat jako 
samostatnou novou instanci na server, případně můžete doinstalovat nové rysy do už existující 
instance.

Při instalaci databázového serveru by měl administrátor na základě projektu informačního 

systému nainstalovat jen ty služby, které se budou využívat. Zajistí se tím maximální využití 

hardwarových prostředků a tím i maximální výkon a maximální bezpečnost.

Pokud se později rozhodnete systém rozšířit, můžete potřebné nové služby kdykoliv doinsta-
lovat. Takto je možné například kdykoliv přidat analytické, reportovací nebo integrační služby.
Nároky na dostupnost služeb poskytovaných počítačovými systémy jsou v každé organizaci spe-
cifické a liší se případ od případu. Pro některé společnosti může být například akceptovatelný 
celodenní výpadek webu, pro jiné pár minut nedostupnosti této či jiné služby může znamenat 
vážné ztráty.
Instalační dialog umožňuje i clusterovou instalaci nebo v případě potřeby přidání uzlu do clus-
teru. Cluster je skupina navzájem úzce spolupracujících počítačů, které jsou okolním světem 
často vnímány jako jediný počítač. Vytváří se v případech, kdy je nutné zabezpečit nepřetržitou 
dostupnost systému (High-availability nebo také Failover cluster), rozdělit zátěž na více počítačů 
(Load-balancing cluster) nebo spojit výpočetní výkon více počítačů (High-performance compu-
ting cluster). Failover cluster je však možné kromě zvyšování dostupnosti použít i při zvyšovaní 
bezpečnosti síťových řešení.
U zvlášť kritických služeb je vhodné implementovat redundantní řešení a  tou správnou ces-
tou může být Failover cluster. Cluster je však jen částečným řešením problému, protože kromě 
„zdvojení“ kritického systému je nutné zabezpečit například i  nepřetržitý přívod elektrické 
energie, záložní síťovou konektivitu a mnoho dalších věcí, které v konečném důsledku mohou 
způsobit totéž jako chyba hardwaru. Proto přichází SQL Server 2012 ze sofistikovaným řešením 
vysoké dostupnosti AlwaysOn.

POZNÁMKA
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Obrázek 3.2: Instalační dialog SQL Serveru 2012, karta Installation

Pro účely publikace jsme vytvořili novou instalaci pomocí volby New SQL Server stand-alone 
installation or add features to an existing installation.

Úvodní fáze instalace – kontrola splnění podmínek
V prvním kroku samotné instalace se zkontroluje splnění požadavků na konfiguraci prostředí, 
do kterého bude databázový server nainstalován. Kontroluje se verze operačního systému, kon-
zistence registrových klíčů, podpora dlouhých názvů souborů a také to, zda byl po vykonání pří-
pravné fáze počítač úspěšně restartován. Následně se provede kontrola, zda na Internetu nejsou 
k dispozici aktualizace, případně opravné balíčky.
V případě, že některé podpůrné nástroje nebo soubory potřebné k  instalaci a  fungování SQL 
Serveru 2012 chybí, průvodce nabídne jejich doinstalování. Po úspěšné kontrole splnění podmí-
nek nasazení a akceptování licenčních podmínek následuje samotná instalace, která je rozdělena 
do logicky navazujících kroků. V levé části instalačního dialogu je možné sledovat, v jaké fázi 
se instalační proces nachází.

1. krok: Identifikace problémů instalace
Po úvodní etapě následuje kontrola konfigurace operačního systému a síťové vrstvy, přičemž se 
identifikují případné problémy a nedostatky.

Pokud jste v  etapě plánování spustili nástroj System Configuration Checker, máte jistotu, že 

v této fázi instalace se už nevyskytnou žádné problémy.

POZNÁMKA
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Obrázek 3.3: Instalační dialog SQL Serveru 2012, kontrola splnění podmínek

Obrázek 3.4: Identifikace případných problémů instalace SQL Serveru
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2. krok: Výběr komponent pro instalaci
Po kontrole hardwarové a  softwarové kompatibility a  po souhlasu s  licenčními podmínka-
mi je potřeba specifikovat, které komponenty chcete instalovat. Následuje dialog Setup Role, 
v kterém si můžete vybrat, zda budete instalovat SQL Server nebo SQL Server PowerPivot for 
SharePoint. Pro instalaci SQL Serveru si v závislosti na edici můžete zvolit, které komponenty 
a funkce budete instalovat.

Obrázek 3.5: Výběr komponent pro instalaci

Následuje další, v pořadí už třetí kontrola splnění podmínek. V tomto případě se týká updatu 
pro Visual Studio 2010 a je relevantní pouze v případě, že jste toto vývojové prostředí instalovali 
dříve než SQL Server.

3. krok: Konfigurace instalovaní instance
Můžete vytvořit instanci s implicitním názvem, případně pojmenovanou instanci. Pokud se roz-
hodnete pro pojmenovanou instanci, instalační dialog vám nabídne název MSSQLSERVER. V dia-
logu konfigurace instance je možné vybrat disk a adresář, do kterého bude databázový server 
a jeho integrální součásti nainstalován. Implicitně je nabídnut C:\Program Files\Microsoft SQL 
Server.
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Obrázek 3.6: Konfigurace instalované instance SQL Serveru

Ve spodní části dialogového okna je tabulka se seznamem dosud nainstalovaných instancí. 

Pokud je na počítači nainstalované vývojové prostředí Visual Studio, bude v tabulce minimálně 

údaj o instanci SQLEXPRES, což je jádro databázového serveru dodávané spolu s Visual Studiem, 

které slouží pro jeho interní účely, například pro ukládání údajů o  uživatelských kontech, 

konfiguracích aplikací a podobně.

Po zadání parametrů souvisejících s pojmenováním instance a výběrem adresáře pro nainstalo-
vání souborů tvořících databázový server následuje kontrola volného místa na disku. Vyžadují 
se minimálně 4 GB.

4. krok: Konfigurace přístupových účtů
Přístupové účty ke službám SQL Serveru 2012 jsou společné s operačním systémem Windows. 
Můžete je nastavit pro každou požadovanou službu zvlášť nebo jednotně jeden účet pro všech-
ny služby. Zároveň v tomto kroku definujete automatický start služeb při spuštění operačního 
systému. Na kartě Collation se nastavují soubory jazykových pravidel pro třídění a vyhledávání 
v textových řetězcích.

POZNÁMKA
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Obrázek 3.7: Konfigurace přístupových účtů

Pro samotné databázové jádro nastavujete na třech kartách autentizační mód, adresáře pro uklá-
dání údajů a parametry pro funkci Filestream.
Na kartě Server Configuration nastavujete parametry pro lokální nebo doménový přístup. 
Můžete zvolit možnost Windows Authentication Mode nebo Mixed Mode, kdy se ověří auten-
tizace operačního systému Windows spolu s  přihlašovacím heslem SQL Serveru. U  tohoto 
módu je potřeba zadat administrátorské heslo. Zároveň je v tomto kroku nutné zadat i admi-
nistrátorský účet. Tento uživatel má neomezený přístup ke všem funkcím, službám a údajům.
Karta Data Directories obsahuje údaje o adresářích pro ukládání údajů. Jsou tu podadresáře 
pro databázový server, databázové soubory, soubory protokolu opětovného provedení (redo 
log), adresář pro dočasné soubory a adresář pro zálohu.
Na kartě FILESTREAM je možné povolit ukládání rozsáhlých dat, například multimediálních 
dokumentů do souborů. Do databáze se uloží jen odkaz na dokument. Samotný dokument se 
uloží na administrátorem definované, serverem spravované úložiště souborů. Může to být lokál-
ní diskový systém na serveru nebo jiné úložiště. Velikost ukládaných dokumentů je v principu 
omezená jen dvěma parametry souborového úložiště: maximální velikostí souboru a kapacitou 
úložiště. Databázový server má na starosti kompletní manipulaci se souborem ve vztahu k úlo-
žišti a také správu úložiště samotného.
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Obrázek 3.8: Konfigurace instalace databázového serveru

Obrázek 3.9: Karta FILESTREAM
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5. krok: Konfigurace analytických služeb.
Ve verzi SQL Server 2012 mohou analytické služby fungovat ve dvou rozdílných módech:

  Multidimensional and Data Mining Mode
  Tabular Mode

Mód, ve kterém budou analytické služby fungovat, si musíte zvolit už při instalaci a později se 

už nedá přepnout.

V módu Multidimensional and Data Mining Mode (UDM Mode) se nainstalují tradiční ana-
lytické služby na bázi UDM (Unified Dimensional Model) modelování.
Pokud se rozhodnete pro Tabular Mode, nainstalujete analytické služby založené na novém 
modulu VertiPaq. Tento modul využívá sloupcově orientované tabulky. Díky vysoké úrovni 
komprese a  sofistikovaným algoritmům vykonává modul Vertipaq analýzy v  paměti RAM. 
Tabulkový režim podporuje nový sémantický model BISM (Business Intelligence Semantic 
Model). Návrhové prostředí pro tento model je podobně jednoduché jako u doplňku PowerPivot 
pro Excel.

Obrázek 3.10: Konfigurace instalace analytických služeb

UPOZORNĚNÍ

K2035.indd   54K2035.indd   54 24.1.2013   10:42:1324.1.2013   10:42:13



55

3
In

st
a

la
ce

 
a

 k
o

n
fi

g
u

ra
ce

INSTALACE NA SERVER NEBO VÝVOJÁŘSKÝ POČÍTAČ

Pokud chcete používat nebo testovat oba dva módy, jediným řešením je instalace dvou ana-
lytických služeb. To znamená, že při první instalaci SQL Serveru necháte označenou volbu 
Multidimensional and Data Mining Mode a  následně budete pokračovat instalací reporto-
vacích služeb a ostatních komponent až do konce. Potom spustíte instalaci SQL Serveru znovu 
v režimu doinstalování nových prvků do už existující instance. V této druhé instanci označíte, že 
se budou instalovat jen analytické služby v módu Tabular Mode. Druhá instance bude pojme-
novaná, to znamená, že pro ni musíte zvolit jiný název, než má první instance.
Zbytek dialogu je podobný jako při konfiguraci databázového serveru. Zvolíte uživatelský účet 
pro přístup k analytickým službám a v případě potřeby je možné změnit adresáře, kam bude 
ukládat analytický server svoje datové soubory.

6. krok: Konfigurace reportovacích služeb
Reportovací služby umožňují generovat výstupní sestavy a  v souvislosti s  tím spravují různá 
metadata (údaje o údajích) a definice objektů potřebné pro generování reportů. Tyto údaje jsou 
ve vlastní databázi, která je také pod správou SQL Serveru 2012. Můžete definovat nativní mód 
nebo integrovat reportovací služby se službou SharePoint.

Obrázek 3.11: Konfigurace instalace reportovacích služeb

7. krok: Závěrečná kontrola konfigurace, resumé a instalace
Po zadání a zpřesnění všech údajů potřebných pro instalaci a prvotní konfiguraci databázové-
ho serveru se znovu zkontroluje vhodnost konfigurace pro instalaci. V samostatném dialogu se 
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vypíše seznam všech komponent, které budou na základě požadavků uživatele nainstalovány. Po 
zkontrolování parametrů můžete tlačítkem Install zahájit proces instalace.

Podpora SQL Serveru 2012 během 
celého jeho životního cyklu
Instalací SQL Serveru jeho životní cyklus vlastně jen začíná. Databázový server bývá jedním ze 
základních kamenů informačních systémů, které žijí vlastním životem. Mají svůj vlastní životní 
cyklus, který musí reagovat na dynamické změny v podnikání a v informatických strukturách, 
které jsou na toto podnikání navázány.
Během životního cyklu musíme vykonávat nejen údržbu, ale občas i  změnit konfiguraci. 
K úkonům v průběhu životního cyklu jsou určeny funkce a  služby na kartách Maintenance, 
Advanced a Tools. Pomocí funkcí na těchto kartách můžete realizovat upgrade na jinou edici, 
například z edice Developer na verzi Enterprise, opravit instalaci, odebrat clusterový uzel, zkon-
trolovat konfiguraci, generovat protokoly o problémech a podobně.

Výpis parametrů a vlastností
Informaci o nainstalované instanci SQL Serveru, případně o některé z databází, můžete zjistit 
SQL příkazem zadaným například pomocí aplikace SQL Server Management Studio. Pomocí 
klauzule SERVERPROPERTY můžete zjišťovat některé parametry databázového serveru, například:

SELECT SERVERPROPERTY(‚ServerName‘)
SELECT SERVERPROPERTY(‚Edition‘)
SELECT SERVERPROPERTY(‚ProductVersion‘)
SELECT SERVERPROPERTY(‚ProductLevel‘)

Server vrátí hodnoty požadovaných parametrů ve tvaru:
LLTABLET1
Enterprise Edition (64-bit)
11.0.2100.60
RTM

Pomocí klauzule DATABASEPROPERTY můžete nechat vypsat parametry konkrétní databáze, 
například:

SELECT DATABASEPROPERTYEX(‚AdventureWorksLT2012‘, ‚Status‘)
SELECT DATABASEPROPERTYEX(‚AdventureWorksLT2012‘, ‚Recovery‘)
SELECT DATABASEPROPERTYEX(‚AdventureWorksLT2012‘, ‚Collation‘)
SELECT DATABASEPROPERTYEX(‚AdventureWorksLT2012‘, ‚Updateability‘)
SELECT DATABASEPROPERTYEX(‚AdventureWorksLT2012‘, ‚UserAccess‘)
SELECT DATABASEPROPERTYEX(‚AdventureWorksLT2012‘, ‚IsAutoCreateStatistics‘)
SELECT DATABASEPROPERTYEX(‚AdventureWorksLT2012‘, ‚IsAutoShrink‘)

Server vrátí hodnoty požadovaných parametrů databáze ve tvaru:
ONLINE
FULL
SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
READ_WRITE
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INSTALACE SQL SERVER 2012 EXPRESS

MULTI_USER
1
0

Instalace SQL Server 2012 Express
SQL Server 2012 Express je bezplatná edice SQL Serveru, která se ideálně hodí ke studiu či 
vývoji aplikací. Produkt je k  dispozici na adrese http://msdn.microsoft.com/en-us/evalcenter/
hh230763.aspx.
Microsoft SQL Server 2012 Express nabízí 5 různých možností instalace:

  LocalDB (MSI installer) 
Lokální databáze běží v uživatelském režimu. Rychle se instaluje a nevyžaduje konfigu-
raci. Typický scénář je připojení k aplikaci, která potřebuje využívat lokální databázi.

  Express 
Instalace obsahuje pouze jádro databázového serveru. Spravuje se přes vzdálený přístup.

  Express with Tools 
Instalace obsahuje LocalDB a SQL Server Management Studio Express.

  SQL Server Management Studio Express 
Instalační balíček obsahuje pouze nástroj pro správu, neobsahuje databázové jádro.

  Express with Advanced Services 
Instalace obsahuje jádro databázového serveru, Express Tools, Reporting Services a Full 
Text Search.

Obrázek 3.12: Instalační dialog LocalDB
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Instalace cvičných databází
Při seznamování se s  databázovým serverem vám poskytnou cenné služby cvičné databáze, 
které jsou pro SQl Server 2012 k dispozici volně ke stažení na adrese http://www.codeplex.com/
SqlServerSamples.
Význam dobře organizovaných cvičných databází je nejen v  tom, že začátečníci mohou začít 
zkoušet práci s databází a študovat prvky, které je zajímají, bez toho, aby museli nejprve plnit 
tabulky údaji, ale hlavně poslouží jako ukázka prototypového návrhu jednodušší nebo složitější 
podnikové databáze.
Pro SQL Server 2012 jsou k dispozici tři verze cvičných databází. V názvu každé z nich je název 
fiktivní firmy „Adventure Works“ vyrábějící kola a  cyklistické příslušenství. Firma je přes síť 
prodejců dodává zákazníkům na americký, evropský a asijský trh.
AdventureWorks2012 je standardní databáze fiktivní firmy na testování transakčních příkla-
dů a  scénářů. Obsahuje schémata Manufacturing, Sales, Purchasing, Product Management, 
Contact Management, a Human Resources. Databáze obsahuje vzorovou strukturu podnikových 
údajů běžné firmy. Obsahuje téměř 70 tabulek. I přes velmi výstižně zvolené názvy tabulek není 
bez delší analýzy jednoduché uvědomit si, jaké jsou vzájemné vazby mezi schématy a tabulka-
mi a jaká je celková filozofie návrhové struktury. Nejjednodušeji a nejrychleji se v této databázi 
zorientujete prostřednictvím firemních procesů. Podle těchto procesů jsou objekty, tedy tabulky, 
pohledy, uložené procedury atd., rozděleny do schémat:

Schéma Popis Příklad tabulek ve schématu

HumanResources Zaměstnanci společnosti 
Adventure Works Cycles.

Employee, Department

Person Jména a adresy zákazníků, 
prodejců a zaměstnanců.

Contact, Address, StateProvince

Production Produkty vyráběné a prodávané 
společností Adventure Works 
Cycles.

BillOfMaterials, Product, 
ProductCategory, ProductSubcategory, 
WorkOrder

Purchasing Dodavatelé součástek. PurchaseOrderDetail, 
PurchaseOrderHeader, Vendor

Sales Údaje týkající se obchodu 
a zákazníků.

Customer, Individual, 
SalesOrderDetail, SalesOrderHeader, 
Store, StoreContact

AdventureWorksDW2012 cvičná databáze pro scénáře využití Business Intelligence, tedy analy-
tických služeb, dolování dat (datamining), integračních a reportovacích služeb a pro příklady 
scénářů budování datového skladu.
AdventureWorksLT2012 je podstatně zjednodušenou verzí databáze AdventureWorks OLTP. 
Vzhledem k  jednoduchosti budou v  cvičných příkladech v  této publikaci často využívány 
údaje z  této cvičné databáze. AdventureWorksLT2012 je v principu zjednodušená a do znač-
né míry denormalizovaná databáze AdventureWorks2012. Zatímco původní databáze obsa-
hovala 5 schémat, 70 tabulek a  údaje v  ní zabíraly téměř 200 MB, zjednodušená databáze 
AdventureWorksLT2012 má necelých 7 MB a obsahuje jen jedno schéma a v něm 12 tabulek.
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ODINSTALOVÁNÍ

Připojení cvičných databází
Cvičné databáze můžete buď připojit volbou Attach v nástroji SQL Server Management Studio, 
nebo můžete vytvořit novou databázi s využitím existujícího datového souboru příkazem typu:

CREATE DATABASE AdventureWorks2012 ON 
(FILENAME = ‚{drive}:\{file path}\AdventureWorks2012_Data.mdf‘) 
FOR ATTACH_REBUILD_LOG;

Soubory cvičných databází s příponou MDF překopírujte do vhodného adresáře a v závislosti 
na operačním systému k nim nastavte přístupová práva.

Obrázek 3.13: Nabídka připojení databáze

Odinstalování
Pokud je z nějakých důvodů potřeba odinstalovat databázový server nebo některé jeho kom-
ponenty (což bude v  praxi případ mnohem častější), využívá se k  tomuto účelu SQL Server 
Installation Center. Zejména v  případě odinstalování komponent platí stará známa lidová 
moudrost: „Dvakrát měř, jednou řež.“ Pokud totiž neuváženě odinstalujete některé kompo-
nenty, můžete tím znefunkčnit celé bloky. Proto po zaškrtnutí příslušných zaškrtávacích polí-
ček ještě jednou zkontrolujte, zda se s označenými komponentami chcete skutečně rozloučit, 
a pokud ano, až tehdy potvrďte jejich odinstalování.
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Obrázek 3.14: Dialog výběru připojovaného souboru MDF s databází
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Nástroje na 

správu databáze

SQL Server 
Management Studio
Databázový server je koncipován jako služba na pozadí. Aby 
se s ním dalo pracovat, tedy spravovat ho na administrátorské 
úrovni a  také zadávat a  ladit SQL příkazy, je součástí dodáv-
ky i množina nástrojů. Nejuniverzálnější z nich je SQL Server 
Management Studio. Umožňuje vytvářet nové databáze, vytvá-
řet a spravovat účty jednotlivých uživatelů a přidělovat a rušit 
jejich oprávnění pro práci s jednotlivými objekty databáze.
SQL Server Management Studio je integrované prostředí na 
správu databázového serveru SQL Server 2012; jeho součástí 
je i prostředí pro zadávání a  ladění SQL příkazů. SQL Server 
Management Studio je vybudováno na bázi vývojového pro-
středí Visual Studio. Nástroj se spouští standardním způsobem 
z operačního systému Windows.
Po spuštění se zobrazí dialog připojení k  databázovému 
serveru. Pomocí ovládacího prvku Server type je možné změ-
nit typ připojení a  připojit se k  analytické, reportovací nebo 
integrační službě. Implicitně je nastaveno připojení k databá-
zovému serveru.
Po stisknutí tlačítka Options se zpřístupní rozšířený mód při-
hlašovacího dialogu s kartami:

  Login
  Connection Properties
  Connection Parameters

Na kartě Connection Properties, která je určena pokročilým 
administrátorům a speciálním režimům práce s databázovým 
serverem, můžete nastavit databázi, ke které se chcete připo-
jit, typ síťového protokolu, časový limit pro připojení a časový 
limit pro vykonání příkazu.
Pracovní plocha SQL Management Studia je rozdělena na 
několik částí. Levé podokno Object Explorer poskytuje grafic-

Témata kapitoly:

  SQL Server 

Management Studio

  Nastavení parametrů 

databázového serveru

  Konzolová aplikace 

SQLCMD

  Přístup k SQL Serveru 

prostřednictvím 

PowerShellu

  SQL Server Configuration 

Manager

  SQL Server Data Tools 

(SSDT)
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ký, přehledný a hierarchicky uspořádaný pohled na objekty v databázi, například v případě data-
bázových tabulek až na úroveň sloupců a indexů. Objekty jsou asociované se schématem. V pří-
padě potřeby je možné do levé části pracovní obrazovky zobrazit i podokno Registered Servers, 
které zobrazuje seznam zaregistrovaných serverů, k nimž se můžete pomocí Management Studia 
připojit. Pomocí tohoto podokna se mohou administrátoři, kteří spravují více serverů, přepínat 
mezi jednotlivými instancemi.

Obrázek 4.1: Dialog nástroje SQL Server Management Studio pro připojení k databázovému serveru

Obrázek 4.2: SQL Server Management Studio
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SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO

Hlavní podokno uprostřed pracovní plochy se používá na vizuální návrh databázových objektů 
nebo na zadávání příkazů Transact-SQL, XMLA, MDX či DMX. Výsledky je možné zobrazovat 
v  textové nebo tabulkové formě. Pravé podokno Properties je určeno k zobrazení parametrů 
vybraného objektu.

Hierarchická stromová struktura levého podokna nástroje SQL Server Management Studio bude 

mít zřejmě vliv na vaše vnímání uspořádání objektů v databázi, hlavně pokud jste začátečníci. 

Aplikace tohoto typu totiž představuje jakési „oči“, prostřednictvím kterých nahlížíte do hlubin 

struktur databáze.

Spouštění a ladění SQL příkazů
SQL příkaz vložený do horní části pracovního podokna je možné spustit pomocí tlačítka 
Execute, případně v režimu ladění pomocí tlačítka se symbolem zelené šipky.
Výsledky dotazování je možné zobrazit ve formě tabulky nebo textového výpisu, případně ulo-
žit do souboru. V místní nabídce databázové tabulky je připravena funkce, která vygeneruje top 
1000 záznamů z  příslušné tabulky. Připomínáme, že v  této funkci není definované kritérium 
řazení, takže se de facto vypíše 1 000 záznamů v náhodném pořadí. Nejčastěji to bude v pořadí, 
jak byly záznamy do databáze vloženy, ale ani to není zaručené.

Obrázek 4.3: SQL Server Management Studio v režimu zadávání SQL příkazů

POZNÁMKA
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Důležitou součástí každého víceřádkového kódu jsou komentáře. V jazyku SQL začíná komen-
tář dvěma pomlčkami (--).

V SQL Server Management Studiu můžete okomentovat vybraný blok kódu pomocí ikony na 

panelu nástrojů (na obrázku pátá zprava) nebo v  nabídce Edit → Advanced → Comment 

Selection.

Podobně jako do Visual Studia je i do nástroje SQL Server Management Studio implementované 
ladění kódu. Klepnutím na šedý svislý pás vlevo vedle příslušného řádku kódu se vytvoří zarážka 
(breakpoint). Zarážka se zobrazí jako kulatý červený terčík. Ladění se pouští na panelu nstro-
jů ikonou ve tvaru zelené šipky, která je umístěná vpravo vedle tlačítka Execute. Tlačítka pro 
krokování kódu se zobrazí v ladicím módu na panelu nástrojů vpravo. Během ladění je možné 
v příslušných podoknech sledovat hodnoty proměnných.

Obrázek 4.4: Ladění kódu v prostředí SQL Server Management Studia

Spouštění a ladění uložených procedur
V podokně pro zadávání příkazů v jazyku SQL je možné spouštět a testovat nejen SQL příkazy, 
ale i psát a testovat kód funkčních bloků jazyka T-SQL (Transact SQL), například funkcí, spouští 
uložených procedur a podobně. Ke spouštění takovýchto bloků slouží příkaz EXEC. Jeho použití 
si můžete vyzkoušet například na systémové uložené proceduře sp_who, která vypíše informace 
o uživatelích a procesech:

EXEC sp_who;

Uloženou proceduru je možné volat i s parametry. Syntaxe parametrů procedury sp_who je:
sp_who [[@login_name =] ‚login‘]

TIP
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Tehdy se vypíší jen údaje pro konkrétního uživatele v SQL Server Management Studiu. Nebo 
můžete v  konzolové aplikaci SQLCMD tuto proceduru zavolat s  parametrem, například pro 
login TABLETW8\LL ve tvaru

EXEC sp_who ‚TABLETW8\LL‘;

Automatické generování SQL příkazů 
pro vybranou tabulku
Kromě funkce Intellisense, která dokáže významným způsobem napovídat části zdrojového 
kódu při jeho psaní, hlavně názvy objektů a  metod, obsahuje Management Studio i  užiteč-
nou pomůcku pro vytváření šablon SQL příkazů pro jednotlivé objekty. V  podokně Object 
Explorer vyberte databázi a  v ní databázovou tabulku, pro kterou chcete vytvářet šablonu 
příkazu. V  místní nabídce zvolte položku Script Table As a  vyberte, jaký typ šablony chcete 
vygenerovat. K  dispozici jsou volby: CREATE TO, DROP TO, SELECT TO, INSERT TO, 
UPDATE TO a DELETE TO. Například pro tabulku SalesLT.CustomerAdress z cvičné data-
báze AdventureWorksLT2012 se vygeneruje šablona příkazu INSERT ve tvaru:

USE [AdventureWorksLT2012]
GO

INSERT INTO [SalesLT].[CustomerAddress]
           ([CustomerID]
           ,[AddressID]
           ,[AddressType]
           ,[rowguid]
           ,[ModifiedDate])
     VALUES
           (<CustomerID, int,>
           ,<AddressID, int,>
           ,<AddressType, Name,>
           ,<rowguid, uniqueidentifier,>
           ,<ModifiedDate, datetime,>)
GO

Šablony příkazů
Při tvorbě SQL příkazů vám mohou pomoct i  šablony. V nabídce View klepněte na položku 
Template Browser. Zobrazí podokno se seznamem objektů, přičemž pro každý objekt je k dis-
pozici několik šablon.
Například k vytvoření nové databáze je k dispozici šablona příkazu ve tvaru:

-- =============================================
-- Create database template
-- =============================================
USE master
GO
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-- Drop the database if it already exists
IF  EXISTS (
    SELECT name 
        FROM sys.databases 
        WHERE name = N‘<Database_Name, sysname, Database_Name>‘
)
DROP DATABASE <Database_Name, sysname, Database_Name>
GO

CREATE DATABASE <Database_Name, sysname, Database_Name>
GO

Obrázek 4.5: Nabídka šablon v podokně Template Browser

Template Browser můžete rozšiřovat i o vlastní šablony. Vytvořte například novou šablonu pro 
uloženou proceduru. V místní nabídce složky Stored Procedure pomocí položky New → Folder 
vytvořte novou složku pro svoje šablony a v ní pomocí místní nabídky New → Template vytvořte 
kostru šablony.
Před uložením šablony je výhodné ji vyzkoušet, například tak, že ji spustíte doplněnou o kon-
krétní hodnoty. Případně šablonu nejprve uložte, následně ji obvyklým postupem (tedy pokle-
páním myší) vložte do podokna pro zadávání SQL příkazů a v nabídce Query vyberte položku 
Specify Values for Template Parameters a zadejte parametry.
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Obrázek 4.6: Dialog pro zadávání parametrů do šablony

Databázové diagramy
SQL Server Management Studio poskytuje prostředky i pro modelování a interaktivní návrh data-
bázových struktur. Pokud si chcete databázové diagramy vyzkoušet prakticky, můžete tak učinit 
v cvičné databázi AdventureWorks2012 nebo v její odlehčené verzi AdventureWorksLT2012.
Každá databáze má v podokně Object Explorer složku Database Diagrams, na které je možné 
interaktivně vytvářet diagramy z  vybraných tabulek. Abyste neměli problém zorientovat se 
v cvičných databázích s desítkami tabulek, nabízíme skript na vytvoření tří databázových tabu-
lek propojených pomocí cizích klíčů:

CREATE TABLE zakaznici 
(
    id_zak int PRIMARY KEY,
    firma varchar(20) NOT NULL,
    adresa varchar(30)
);

CREATE TABLE objednavky 
(
    id_obj int PRIMARY KEY,
    id_zak int NOT NULL,
    datum_obj datetime
      FOREIGN KEY (id_zak) REFERENCES zakaznici(id_zak)
);

CREATE TABLE zbozi 
(
    id_tov int NOT NULL,
    id_obj int NOT NULL,
    nazev varchar(30),
    jedn_cena money

K2035.indd   67K2035.indd   67 24.1.2013   10:42:1424.1.2013   10:42:14



68 KAPITOLA 4      NÁSTROJE NA SPRÁVU DATABÁZE

    FOREIGN KEY (id_obj) REFERENCES objednavky(id_obj)
);

Obrázek 4.7: Databázové diagramy v prostředí SQL Server Management Studia

Nastavení parametrů 
databázového serveru
V příkazovém režimu se k nastavení základních parametrů používá uložená procedura sp_con-
figure. Řadu parametrů je možné nastavit i v interaktivním módu pomocí nástroje SQL Server 
Management Studio. Z místní nabídky příslušné instance databázového serveru vyberte položku 
Properties. Na kartě Memory můžete nastavit limity, kolik paměti bude mít databázový server 
k dispozici. Je to důležité hlavně v případě, kdy na stejném fyzickém serveru běží i middlewa-
rové aplikace.
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NASTAVENÍ PARAMETRŮ DATABÁZOVÉHO SERVERU

Nastavuje se minimální a  maximální množství paměti, které instance může použít ve svém 
prostředí. Nastavení se projeví až po restartu. Všimněte si přepínače ve spodní části. Running 
values ukazuje aktuální stav, hodnoty, které SQL Server v současné době používá. Configured 
values zobrazí předkonfigurované hodnoty, které SQL Server bude používat po dalším restartu.
Na kartě Processors můžete nastavit, jak bude databázový server využívat jednotlivá proce-
sorová jádra. Toto nastavení je užitečné, pokud máte na víceprocesorovém serveru víc než 
jednu instanci SQL Serveru. Více zatěžované instanci můžete přidělit více procesorové kapacity. 
Můžete nastavit, aby operační systém Windows přiřadil procesům SQL Serveru vyšší prioritu. 
Nastavení je třeba dobře uvážit a otestovat, aby některé jiné důležité aplikace netrpěly nedostat-
kem procesorové kapacity.

Obrázek 4.8: Nastavení limitů paměti pro databázový server
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Obrázek 4.9: Nastavení využívání procesorových jader

Na kartě Security můžete nastavit typ autentizace a způsob auditování přihlášení. Implicitně je 
nastavena volba ověřování přihlášení, která se nezdařila.
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Obrázek 4.10: Nastavení autentizace

Konzolová aplikace SQLCMD
Ke správě databázového serveru a ladění databázové části aplikací je možné využít i jednodu-
chou interaktivní textovou konzolovou aplikaci SQLCMD. Slouží k  zadávání příkazů jazyka 
SQL databázovému serveru a  zobrazování výstupů vygenerovaných databázovým serverem, 
například výpisů údajů z databázových tabulek, potvrzení vykonání příkazů, chybových hlášení 
a podobně. Spouští se například pomocí funkce Spustit (Run) operačního systému Windows.
Na připojení k databázovému serveru využívá tato aplikace SQL Native Client. Ke konkrétní 
instanci databázového serveru se dá připojit příkazem:

SQLCMD -S Server

Při realizaci některých administrátorských úkonů vyžadujících prioritu zdrojů je užitečné při-
pojit se přes dedikované spojení administrátora s parametrem SQLCMD –A. Konzola umožňuje 
zadávat jako parametry i názvy souborů obsahujících SQL kód. Nápovědu obsahující i parame-
try pro spuštění aplikace je možné zobrazit pomocí parametru SQLCMD -?.
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Obrázek 4.11: Konzolová aplikace SQLCMD

Instanci, ke které je konzolová aplikace aktuálně připojena, je možné identifikovat příkazem:
SELECT @@version 
GO

Pokud není určeno jinak, konzola se po spuštění připojí k databázi Master. Na přepnutí k jiné 
databázi použijte příkaz use <Název databáze>.

Přístup k SQL Serveru prostřednictvím 
PowerShellu
Prostředí Windows PowerShell používá správcovské úlohy nazývané cmdlet. Každá úloha 
cmdlet má požadované i volitelné argumenty nazývané parametry. Tyto argumenty identifiku-
jí, které objekty budou zpracovávány, nebo určují způsob, jakým argumenty cmdlet tuto úlohu 
vykonávají. Úlohy cmdlet můžete ve skriptech kombinovat a dosáhnout tak realizace komplex-
nějších funkcí.
PowerShell můžete spustit z operačního systému Windows nebo prostřednictvím nástroje SQL 
Server Management Studio. V podokně Object Explorer vyberte instanci databázového serveru 
a v místní nabídce zvolte položku Start PowerShell.
Přístup k SQL Serveru se realizuje pomocí cmdletu Invoke-Sqlcmd. Začneme nejjednodušším 
příkladem. Po spuštění konzoly PowerShell můžete zjistit verzi SQL Serveru, ke které se připo-
jujete, příkazem:

Invoke-Sqlcmd -Query „SELECT @@VERSION;“ -QueryTimeout 3

Pokud chcete vypsat seznam databází pod správou SQL Serveru, můžete použít příkaz:
Invoke-Sqlcmd -Query „ Cd databases foreach ($database in (Get-ChildItem))
{Write-Host $database.Name}“ -QueryTimeout 3
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Obrázek 4.12: Aplikace PowerShell

SQL Server Configuration Manager
Nástroj SQL Server Configuration Manager je určen pro základní konfigurační úkony týkající 
se služeb, které tvoří platformu SQL Server 2012, včetně spouštění, zastavování a restartu těchto 
služeb a nastavování serverových a klientských protokolů. Implicitní instalaci, včetně integrač-
ních, analytických a reportovacích služeb, tvoří položky na obrázku 4.13 (za každou službou je 
vypsán implicitně nastavený status spouštění služby).

Obrázek 4.13: SQL Server Configuration Manager

Pro každou službu je možné pomocí místní nabídky nastavit mód spouštění. Služba může být 
spouštěna automaticky při startu operačního systému serveru, případně vývojářského počíta-
če (volba Automatic), ručně (volba Manual) nebo je možné spouštění služby zakázat (volba 
Disabled).
Přihlašovací parametry a účty pro jednotlivé služby se nastavují na kartě Log On. Na této kartě 
je taktéž možné každou službu spustit, zastavit, případně restartovat.

K2035.indd   73K2035.indd   73 24.1.2013   10:42:1524.1.2013   10:42:15



74 KAPITOLA 4      NÁSTROJE NA SPRÁVU DATABÁZE

Obrázek 4.14: Vlastnosti databázového serveru – karta Log On

Na kartě Advanced je možné prohlížet a nastavovat různé parametry pro jednotlivé služby:
  Clustered – parametr indikuje, zda je služba nainstalovaná na clusterovém serveru.
  Customer Feedback Reporting – indikuje zapnutí nebo vypnutí služby Service Quality 

Monitoring pro monitorování provozu služby.
  Data Path – adresář, ve kterém jsou datové soubory.
  Dump Directory – adresář, kam se ukládá výpis obsahu paměti v případě výskytu chyby.
  Error Reporting – pokud je tento parametr nastavený na hodnotu Yes, program Dr. 

Watson, který je součástí operačního systému, posílá informace o chybě. Tento parame-
tr je možné nastavit pomocí nástroje SQL Server Management Studio v podokně Object 
Explorer přes místní nabídku Properties → Misc. Server Settings.

  File Version – verze spustitelných souborů SQL Serveru.
  Install Path – adresář, ve kterém jsou binární soubory tvořící SQL Server.
  Instance ID – parametr indikuje instanci SQL Serveru, jejíž součástí je příslušná služba.
  Language – jazyk pro generování zpráv serveru.
  Registry Root – kořenový prvek příslušné aplikace v registrech operačního systému.
  Service Pack Level – číslo aplikovaného opravného balíčku.
  Startup Parameters – seznam parametrů pro spuštění služby.
  Version – verze instance SQL Serveru.
  Virtual Server Name – název virtuálního serveru, pokud je SQL server nainstalován na 

clusterovém serveru.
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Obrázek 4.15: Vlastnosti databázového serveru – karta Advanced

Nástroj SQL Server Configuration manager slouží i k povolení a nastavení serverových a kli-
entských protokolů.

Obrázek 4.16: Konfigurace protokolů a portů
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SQL Server Data Tools (SSDT)
V porovnání s předchozími verzemi je součástí instalace a licence i samostatné vývojové pro-
středí SQL Server Data Tools (SSDT), které je založené na rozhraní Visual Studia. SQL Server 
Data Tools je univerzální nástroj nejen pro Business Intelligence, ale i pro databázové vývojá-
ře. Podporuje vývoj online i offline a umožňuje publikování nejen na SQL Server, ale i do SQL 
Azure. Obsahuje podporu tvorby kódu jazyka T-SQL v editoru, který vývojáři ulehčuje tvorbu 
kódů pomocí fragmentů kódu, refaktorování či pomocí barevného zvýraznění syntaxe klíčo-
vých slov a klauzulí jazyka T-SQL.

Ve stadiu vývoje a testování měl nástroj SQL Server Data Tools kódové označení Juneau.

Po spuštění SSDT, kdy při prvním vytváření nového projektu otevřete složku šablon SQL 
Serveru, se namísto šablony projektu při prvním použití složky SQL Server ve složce zobrazí 
nabídka na instalaci SQL Server Data Tools z webu. Po nainstalování bude doplněna šablona 
pro databázové projekty.

Obrázek 4.17: Zobrazení databázových objektů v podokně SQL Server Object Explorer

Systematické seznámení se s možnostmi SQL Server Data Tools absolvujte podle následujícího 
postupu:

  Při prvním spuštění pomocí nabídky na vytvoření nového projektu nainstalujte SQL 
Server Data Tools.

  Při dalším spuštění zatím nový projekt nevytvářejte, připněte (pomocí ikonky se symbo-
lem připínáčku) na pracovní plochu podokno SQL Server Object Explorer.

  Vytvořte připojení k instanci SQL Serveru.

POZNÁMKA
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SQL SERVER DATA TOOLS (SSDT)

  Prozkoumejte strukturu databází a v nich zapouzdřených objektů, která je podobná jako 
v nástroji SQL Server Management Studio.

Obrázek 4.18: Funkcionalita SQL Server Data Tools je 
implementovaná i v novém vývojovém prostředí

Dotazování
Nejjednodušším způsobem, jak aktivovat dotaz do příslušné databáze, je položka místní nabíd-
ky New Query. Pokud chcete přidat aktuální vykonávací plán, zvolte položku nabídky SQL → 
Transact-SQL Editor → Execution Settings → Include Actual Execution Plan.

Obrázek 4.19: Inicializace dotazu do databáze přes místní nabídku
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Při vytváření SQL dotazu určitě oceníte pomoc sofistikované nápovědy IntelliSense, hlavně při 
zadávání názvů objektů a atributů. Můžete například vyzkoušet jednoduchý dotaz do databáze 
AdventureWorks2012:

SELECT Color, COUNT(Color) AS ProductCount 
    FROM Production.Product 
    GROUP BY Color 
    ORDER BY Color;

Obrázek 4.20: Zadávání SQL dotazu za asistence IntelliSense

Po spuštění dotazu tlačítkem Execute Query na panelu nástrojů dotazovacího podokna se zob-
razí výsledky dotazu ve stejné podobě jako v nástroji SQL Server Management Studio. Můžete 
se přepnout na kartu Execution plan. Vykonávací plán vám poskytne cenné informace pro pří-
padnou optimalizaci dotazu.
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Obrázek 4.21: Zobrazení vykonávacího plánu

Možnosti návrhu databázových objektů
Nové objekty vytvoříte pomocí místní nabídky vhodné složky objektů (Tables, Views atd.) 
a položky Add New. V návrhovém dialogu postupně nastavte hodnotu všech atributů. Ve spod-
ní části pracovní obrazovky se interaktivně sestavuje SQL příkaz, který je výsledkem vizuálního 
návrhu a který se po potvrzení odešle SQL Serveru.

Obrázek 4.22: Vytváření nové tabulky ve vizuálním návrhovém prostředí

Po ukončení návrhu klepněte na tlačítko Update, které je umístěno v  levé horní části záhlaví 
pracovního podokna. Následně si můžete vybrat, zda chcete jen vygenerovat skript pro nasazení 
na databázový server, nebo ho přímo na databázový server odeslat.
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Pokud si lépe prohlédnete skript, jeho úlohou je vypsat změny do databáze, která může být kde-
koliv, ať už na lokálním nebo vzdáleném serveru, případně v cloudu. Příkazy SQL CMD začínají 
dvojtečkou. Část skriptu, která povoluje mód SQL CMD a ověřuje, zda je skutečně nastaven, je 
zvýrazněna tučně. Následně se aktivní část skriptu, v našem případě vytvoření nové databázové 
tabulky, realizuje jako izolovaná transakce.

/*
Deployment script for AdventureWorksLT2012

*/

GO
SET ANSI_NULLS, ANSI_PADDING, ANSI_WARNINGS, ARITHABORT, 
CONCAT_NULL_YIELDS_NULL, QUOTED_IDENTIFIER ON;

SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF;

GO
:setvar DatabaseName „AdventureWorksLT2012“
:setvar DefaultFilePrefix „AdventureWorksLT2012“
:setvar DefaultDataPath 
„C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\“
:setvar DefaultLogPath 
„C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\“

GO
:on error exit
GO
/*
Detect SQLCMD mode and disable script execution if SQLCMD mode is not 
supported. To re-enable the script after enabling SQLCMD mode, execute 
the following:
SET NOEXEC OFF; 
*/
:setvar __IsSqlCmdEnabled „True“
GO
IF N‘$(__IsSqlCmdEnabled)‘ NOT LIKE N‘True‘
    BEGIN
      PRINT 
      N‘SQLCMD mode must be enabled to successfully execute this script.‘;
      SET NOEXEC ON;
    END

GO
USE [$(DatabaseName)];
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SQL SERVER DATA TOOLS (SSDT)

GO

IF (SELECT OBJECT_ID(‚tempdb..#tmpErrors‘)) IS NOT NULL 
  DROP TABLE #tmpErrors
GO
CREATE TABLE #tmpErrors (Error int)
GO
SET XACT_ABORT ON
GO
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED
GO
BEGIN TRANSACTION
GO
PRINT N‘Creating [dbo].[Inspector]...‘;

GO
CREATE TABLE [dbo].[Inspector] (
    [Id]        INT        NOT NULL,
    [LastName]  NCHAR (20) NULL,
    [FirstName] NCHAR (20) NULL,
    [Age]       INT        NULL,
    [Mail]      NCHAR (30) NULL,
    PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id] ASC)
);

GO
IF @@ERROR <> 0
    AND @@TRANCOUNT > 0
    BEGIN
        ROLLBACK;
    END

IF @@TRANCOUNT = 0
    BEGIN
        INSERT  INTO #tmpErrors (Error)
        VALUES                 (1);
        BEGIN TRANSACTION;
    END

GO

IF EXISTS (SELECT * FROM #tmpErrors) ROLLBACK TRANSACTION
GO
IF @@TRANCOUNT>0 BEGIN
PRINT N‘The transacted portion of the database update succeeded.‘
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COMMIT TRANSACTION
END
ELSE PRINT N‘The transacted portion of the database update failed.‘
GO
DROP TABLE #tmpErrors
GO
PRINT N‘Update complete.‘
GO

Pokud v okně SQL Server Object Explorer vyberete nějaký objekt, například databázovou tabul-
ku, pohled a podobně, v pravé polovině hlavního návrhového podokna se zobrazí seznam souvi-
sejících objektů. V případě databázové tabulky jsou to klíče, omezení, indexy, cizí klíče a spouš-
tě. Pokud chcete vytvořit nový související objekt, například index pro některý atribut databázové 
tabulky, vyberte příslušný atribut a  z místní nabídky položky Indexes zvolte položku vytvářející 
nový objekt. Ve spodní části v podokně T-SQL se zobrazí automaticky vygenerovaný příkaz pro 
vytvoření nového objektu, v našem případě indexu.

Obrázek 4.23: Vytváření souvisejících objektů, v tomto případě indexu pro označený atribut

Projekty v SSDT
Nový projekt můžete vytvořit klasicky pomocí nabídky File → New → Project nebo ještě intuitiv-
něji pro konkrétní databázi pomocí místní nabídky položky databáze v okně SQL Server Object 
Exploreru a poté volbou položky Create New Project.
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Obrázek 4.24: Klasický dialog vytvoření nového projektu

Pokud využijete tuto variantu, v  dialogovém okně Create New Project → Import Database 
zadejte název projektu a zaškrtněte Create new Solution a Create directory for solution.

Obrázek 4.25: Import schématu při vytváření projektu pro konkrétní databázi
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V našem příkladu jsme vytvořili projekt pro cvičnou databázi AdventureWorksLT2012.
Po ukončení importu databáze se tato v  podokně SQL Server Object Exploreru zobrazí jako 
položka localdb. V  podokně Solution Exploreru můžete prozkoumat strukturu objektů 
v importované databázi. Přesněji, jedná se o skripty na vytvoření příslušných objektů.

Obrázek 4.26: Prostředí pro návrh nových a editování existujících objektů v projektu

Úprava objektů ve schématu
Abychom mohli demonstrovat změny a následné porovnávání schémat, potřebujeme vytvořit 
změnu v  některé databázové tabulce, případně jiném objektu. Abychom modifikací výrazně 
neovlivnili cvičnou databázi, vytvoříme změnu, která určitě nebude mít dopad na případné apli-
kace, které tuto databázi budou využívat. Například v tabulce Customer zrušíme omezení Allow 
Nulls pro atribut ILastName.
V podokně Solution Explorer klepněte na položku Customer.sql. Zobrazí se návrhové podokno 
View Designer. Označte políčko v řádku LastName ve sloupci Allow Nulls.
Návrhové prostředí SSDT disponuje i velmi užitečnou funkcí porovnávající schémata. Pokud 
provedete v projektu změny, můžete je identifikovat porovnáním s původní databází.
Zvolte položku nabídky SQL → Schema Compare → New Schema Comparison. Jako zdro-
jové schéma vyberte aktuální projekt a  jako cílové schéma databázi AdventureWorksLT2012. 
Následně aktivujte porovnávání klepnutím na tlačítko Compare.
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Obrázek 4.27: Změna v návrhu schématu se projeví v kódu v dolní části pracovního podokna

Obrázek 4.28: Dialog výběru zdrojového schématu pro porovnávání. 
Stejný dialog slouží i na výběr cílového schématu.

Výsledkem porovnávání budou graficky zvýrazněné změny.
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Obrázek 4.29: Výsledek porovnání schémat

Nasazení projektu SSDT do cloudu
Pokud se chystáte odladěný projekt (znovu zdůrazňujeme odladěný možnostem cloudové služ-
by SQL Database, která je součástí cloudové platformy Microsoft Windows Azure) nasadit do 
cloudu, tedy fyzicky do některého z globálních datových center, na kterých je služba provozová-
na, je potřeba realizovat několik jednoduchých úkonů:

  V okně Solution Explorer vyberte položku projektu Properties.
  Změňte parametr Target Platform na hodnotu SQL Azure.
  V případě potřeby můžete označit volbu pro vytvoření skriptového souboru pro Data-

tier Application.
  Sestavte projekt.
  Zkontrolujte a opravte chyby a nekompatibility, které brání nasazení databázového pro-

jektu do cloudové platformy Azure.

K2035.indd   86K2035.indd   86 24.1.2013   10:42:1624.1.2013   10:42:16



87

4
N

á
st

ro
je

 n
a

 s
p

rá
v

u
 

d
a

ta
b

á
ze

SQL SERVER DATA TOOLS (SSDT)

Obrázek 4.30: Nastavení SQL Azure jako cílové platformy pro nasazení
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5
K A P I T O L A

Bezpečnost

Zabezpečení serveru a dat
Pojem bezpečnost databáze si můžete vyložit dvěma způsoby: 
bezpečnost jako zabezpečení dat před možnou ztrátou a  na 
druhé straně bezpečnost jako ochrana před možným zneuži-
tím dat, případně průnikem nepovolaných osob (hackerů) do 
aplikace a databáze.
Na úvod kapitoly věnované zabezpečení databázového serveru 
zdůrazníme jednu důležitou a  osvědčenou zásadu, kterou 
je paranoia. Při administraci databáze a  nastavování pří-
stupových práv nevěřte nikomu, a  uživatelům už vůbec ne. 
Nemůžete se spoléhat na to, že se budou chovat zodpovědně, 
a už vůbec ne na to, že se budou chovat korektně.
Databáze je jedním z  typických příkladů víceuživatelského 
prostředí. K údajům v databázích přistupuje více uživatelů, a to 
různým způsobem. Někteří uživatelé mohou údaje do data-
báze zapisovat, případně je mazat, jiní mají zpřístupněné jen 
čtení údajů. Proto je velmi důležité definovat přístupová práva 
jednotlivých uživatelů k  databázovým objektům a  specifiko-
vat rozsah jejich oprávnění. Uživatelský přístup má na starosti 
správce databáze většinou ve spolupráci se správcem systému.

Je možné, že jako uživatelé databáze, analytici, případně 

vývojáři databázových aplikací nepřijdete s  administrací 

databáze vůbec do styku. Je ale možné že vám bude svěřen 

nějaký logický úsek databázové aplikace, kde jednoduše 

budete muset nastavovat přístupová práva uživatelů nebo 

je měnit.

SQL Server 2012 je poměrně úzce svázaný s operačním systé-
mem Windows. K autentizaci a autorizaci je možné využít dva 
způsoby zabezpečení:

  Integrované zabezpečení Windows
  Autentizace SQL Serveru

Autentizace Windows využívá bezpečnostní prvky operač-
ních systémů Windows Server a umožňuje SQL Serveru sdílet 

POZNÁMKA

Témata kapitoly:

  Zabezpečení serveru a dat

  Transparentní šifrování

  Auditování

  Centralizovaná správa 

instancí přes Policy-Based 

Management
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uživatelská jména a hesla používaná ve Windows. Uživatel si potom nemusí pamatovat různá 
hesla a uživatelská jména pro operační systém a SQL Server, stačí mu měnit hesla v operačním 
systému.
Autentizace Windows v SQL Serveru funguje tak, že pokud uživatel přistupuje k SQL Serveru, 
tento o něm získá informace z operačního systému. Pokud má tento uživatel povolen přístup 
k SQL Serveru, je automaticky na databázový server připojen. V módu autentizace SQL Serveru 
je možné k serveru připojovat i klienty, případně aplikace, kteří nemají přístupové účty na úrov-
ni operačního systému.
Po úspěšném přihlášení na SQL Server, ať už za pomoci Windows nebo SQL autentizace, data-
bázový server ověří, zda je uživatel platným uživatelem pro databázi, ke které chce přistupovat. 
Tento proces se nazývá autorizace.

Správa uživatelských práv v prostředí SQL Server 
Management Studio
Administrátorské úkony je možné vykonávat v grafickém uživatelském prostředí aplikace SQL 
Server Management Studio nebo přímo pomocí příkazů v jazyku SQL pomocí klientské konzo-
lové aplikace. Platforma SQL Server má na vytváření a manipulaci s uživatelskými účty imple-
mentovány uložené procedury.
Většina objektů týkajících se zabezpečení, tedy uživatelské účty, role a objekty pro správu šif-
rování, se na platformě SQL Server 2012 vyskytuje na dvou úrovních. Váží se k serveru nebo 
k databázi, přičemž jsou ještě provázány i navenek, protože databáze jsou pod správou serveru 
a některé objekty od něho dědí. Proto je v SQL Server Management Studiu i složka Security na 
dvou úrovních: pro databázový server a ještě i samostatně pro jednotlivé databáze.

Obrázek 5.1: SQL Server Management Studio – složky a položky pro 
definování zabezpečení na úrovni databázového serveru
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Obrázek 5.2: SQL Server Management Studio – zabezpečení na úrovni databáze

Na přidělování přístupových práv musíte mít sami, tedy přesněji váš uživatelský účet, dostatečné 

oprávnění. To znamená, že musíte být členem role sysadmin nebo securityadmin.

Vytvoření nového uživatelského účtu na serveru
Nového uživatele, nebo přesněji řečeno nový uživatelský účet, je možné vytvořit pomocí vizuál-
ního nástroje SQL Server Management Studio nebo prostřednictvím konzolové aplikace příka-
zem CREATE LOGIN. Zjednodušená syntaxe příkazu CREATE LOGIN je:

CREATE LOGIN jmeno WITH PASSWORD=‘heslo‘ [MUST_CHANGE], 

    | DEFAULT_DATABASE = database 

    | DEFAULT_LANGUAGE = language 

    | CHECK_EXPIRATION = { ON | OFF} 

    | CHECK_POLICY = { ON | OFF} 

    | CREDENTIAL = credential_name 

Parametry jmeno a heslo netřeba zvlášť komentovat, pozornost si však zaslouží parametr data-
base. Určuje se jím databáze, do které se uživatel přihlásí. Pokud tento parametr nezadáte, při-
hlásí se nově vytvořený uživatel do databáze Master, což z bezpečnostního hlediska málokdy 
vyhovuje. Proto doporučujeme tento parametr vždy zadat.

Je potřeba rozlišovat mezi vytvořením uživatelského účtu na úrovni serveru pomocí příkazu 

CREATE LOGIN a vytvořením uživatele pro databázi příkazem CREATE USER, který bude popsán 

v další části.

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ
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Nového uživatele, například se jménem JanNovak, vytvoříte pomocí příkazu:
CREATE LOGIN [JanNovak] WITH PASSWORD = ‚honza‘, DEFAULT_DATABASE=[Test],

Pomocí takto zjednodušeného příkazu se definuje jen uživatelské jméno, počáteční heslo a data-
báze. Z bezpečnostních důvodů se doporučuje nechat heslo expirovat a donutit uživatele, aby si 
ho při prvním použití změnil.

CREATE LOGIN [JanNovak] WITH PASSWORD=‘honza‘ MUST_CHANGE, 
DEFAULT_DATABASE=[Test], CHECK_EXPIRATION=ON, CHECK_POLICY=ON

V prostředí SQL Server Management Studio se nový uživatel vytvoří pomocí místní nabídky 
složky Security (položka New Login). Postupně se na jednotlivých kartách dialogu definu-
jí přihlašovací parametry, role a ostatní parametry. Všimněte si, že dialog obsahuje jen kartu 
pro definování serverových rolí. Role pro jednotlivé databáze se definují ve složkách Security 
daných databází.

Obrázek 5.3: Vytvoření uživatelského účtu pomocí dialogu 
v nástroji SQL Server Management Studio

Na základě vizuálního návrhu bude vygenerován skript:
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USE [master]
GO
CREATE LOGIN [Uzivatel] WITH PASSWORD=N‘denali‘ MUST_CHANGE, 
DEFAULT_DATABASE=[master], CHECK_EXPIRATION=ON, CHECK_POLICY=ON
GO

Parametry serverového uživatelského účtu je možné měnit pomocí příkazu ALTER LOGIN, napří-
klad:

ALTER LOGIN [Uzivatel1] WITH PASSWORD=N‘katmai1‘

Serverový uživatelský účet odstraníte pomocí příkazu DROP LOGIN:
DROP LOGIN jmeno

Vytvoření uživatele v databázi
Uživatele na úrovni databáze vytvoříte příkazem CREATE USER. Tento příkaz může zadat jen 
správce databáze nebo uživatel, který má k tomu delegované příslušné oprávnění. Jeho základní 
syntaktický předpis je:

CREATE USER user 

    [{ FOR | FROM } LOGIN login_name] [WITH DEFAULT_SCHEMA = schema]

Například:
CREATE USER [Uzivatel1] FOR LOGIN [Uzivatel1]

Vytvoření nového uživatele pro příslušnou databázi je možné i  pomocí návrhového dialogu 
v SQL Server Management Studiu. V místní nabídce složky Security příslušné databáze zvolte 
položku New User.

Rozdělení správy na dvě úrovně, tedy na úroveň serveru a databáze, podporuje i databázová 

teorie, podle které je správce (administrátor) systému řízení báze dat (SŘBD) osoba zodpovědná 

za činnost a používání SŘBD, kdežto správce (administrátor) báze dat (Data Base Administrator) 

je osoba zodpovědná za návrh, vývoj, zabezpečení, údržbu a používání příslušné databáze.

Při pohledu na dialog vytvoření nového uživatele jste si určitě všimli, že do hry vstupují dva 
faktory, role a schémata.

Role
Pokud začnete vytvářet uživatele pro informační systém, třeba i  jen na úrovni malé a  střed-
ní firmy, a přidělovat jim přístupová práva, brzy přijdete na to, že pro mnoho z nich jsou tato 
privilegia stejná. Přesněji řečeno se vytvářejí skupiny uživatelů se stejnými přístupovými právy, 
které prakticky kopírují funkční hierarchii firmy, kde více pracovníků ve stejném pracovním 
zařazení. Proto jsou důležitou součástí přístupových práv role, které umožňují sdružovat uživa-
tele do skupin.
Mezi uživateli a rolemi je vztah M:N, to znamená, že je nejen více uživatelů přiřazeno k jedné 
roli, ale i opačně, jeden uživatel může mít přístup k více rolím. Role se na platformě SQL Server 
2012 dělí na serverové a databázové.

POZNÁMKA
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Serverové role se týkají operací a úkonů na úrovni serveru. Pokud někoho umístíme do určité 
role, on nebo ona může provádět funkce touto rolí povolené. Serverové role jsou předdefino-
vané, nejsou databázově specifické a nemohou být upravovány. Jejich seznam si můžete pro-
hlédnout, pokud si v SQL Server Management Studiu otevřete složku Security a v ní podsložku 
Server Roles.

Obrázek 5.4: Serverové role

Databázové role jsou specifické pro danou databázi a umožňují přístup individuálnímu uživa-
teli nebo skupině uživatelů k dané databázi v rozsahu, který je určený tou kterou rolí. Existují 
dva typy rolí.
Předdefinované a uživatelem definované databázové role. Předdefinované databázové role jsou 
standardem v SQL Serveru. Každá databáze v SQL Serveru je obsahuje a nemohou být z databá-
ze odebrány. Jsou databázově specifické a nemohou být upravovány. Seznam předdefinovaných 
databázových rolí si můžete prohlédnout v nástroji SQL Server Management Studio. V příslušné 
databázi otevřete složku Security a v ní podsložku Roles.
Uživatelem definované databázové role se rozdělují na standardní a  aplikační. Toto rozdělení 
podporuje i SQL Server management Studio, kde jsou v podokně Object Explorer ve struktuře 
příslušné databáze dvě podsložky:

  Database Roles
  Application Roles

Aplikační role neumožňuje přiřazovat uživatele. Proto takovouto roli s určenými přístupový-
mi právy může aktivovat kterýkoliv uživatel nezávisle na jeho přístupových právech k databázi. 
Jakmile uživatel aktivuje aplikační roli, zapomíná databáze na přístupová práva určená stan-
dardní rolí a využívá přístupová práva určená aplikační rolí.
Zajímavá je databázová role public, protože jejím členem je každý nově vytvořený uživatel data-
báze.
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Obrázek 5.5: Přiřazení uživatele databáze do databázových rolí

Je potřeba správně vnímat rozdíl mezi rolí public a  rolí datareader, která má jen oprávnění ke 

čtení údajů. Jelikož je role public společná pro všechny uživatele, je možné ji využít při správě 

bezpečnosti, protože udělením nebo zamítnutím přístupových práv pro tuto roli budou 

ovlivněni všichni uživatelé příslušné databáze.

V databázích je možné vytvořit role s  určenými právy pomocí příkazu CREATE ROLE. 
Zjednodušeně by se mohla syntaxe tohoto příkazu definovat následovně:

CREATE ROLE jmeno_role;

Například:
CREATE ROLE Analytik

Aby to mělo praktický význam, každé roli je potřeba přidělit nějaké oprávnění pomocí příkazu 
GRANT, například:

GRANT create table, create view TO Analytik;

POZNÁMKA
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Pro různé účely je potřeba i reportování aktuálního stavu zabezpečení, tj. seznam uživatelů, rolí 
a podobně. Seznam uživatelů vypíše uložená procedura sp_helpuser:

sp_helpuser [ [ @name_in_db = ] ‚security_account‘ ]

Například:
EXEC sp_helpuser

Informace o rolích získáte uloženou procedurou sp_helprole:
sp_helprole [ [ @rolename = ] ‚role‘ ]

Například:
EXEC sp_helprole

Schémata
SQL Server umožňuje existenci více schémat v jedné databázi, přičemž schémata existují nezá-
visle na uživatelích a každý uživatel má přednastavené schéma. Jméno schématu může nahra-
zovat jméno uživatele v objektu. Používání schémat ulehčuje správu databáze při migraci osob. 
Pokud se podíváte v  SQL Server Management Studiu na seznam tabulek některé z  cvičných 
databází, například AdventureWorks2012, zjistíte, že jsou v tvaru:

Schema.Nazev_tabulky

Například:
Person.Address 

Obrázek 5.6: Fragment seznamu databázových tabulek cvičné databáze AdventureWorks2012

Zjednodušeně řečeno jsou schémata definované skupiny vlastnických práv.

POZNÁMKA
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Je potřeba rozlišovat vnímání pojmu „schéma“ jako definované skupiny vlastnických práv 

od pojmu „schéma“ z  hlediska databázové teorie. I  přes stejný název jsou to významově dva 

úplně různé pojmy. Z  hlediska databázové teorie představuje schéma popis struktury báze 

dat, definuje jednotlivé datové položky, databázové věty a logické vztahy mezi těmito větami. 

Schéma v tomto pojetí představuje vlastně popis logické a fyzické struktury dat.

Příklad vytvoření a použití schématu
Nové schéma je možné vytvořit pomocí příkazu CREATE SCHEMA nebo v  návrhovém dialogu 
nástroje SQL Server Management Studio. Například ve vlastní databázi vytvořte schéma PR, ať 
už pomocí SQL příkazu:

CREATE SCHEMA PR AUTHORIZATION dbo

nebo pomocí návrhového dialogu. Vlastníkem schématu bude zatím vlastník databáze.

Obrázek 5.7: Dialog vytvoření nového schématu v SQL Server 
Management Studiu – karta nastavení oprávnění

V schématu vytvořte databázovou tabulku, která bude patřit do nově vytvořeného schématu.

UPOZORNĚNÍ
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CREATE TABLE PR.Pracovnici
(
    Id INT,
    Jmeno VARCHAR(50)
)

Při dotazování je nutné zadat název tabulky včetně schématu:
SELECT * FROM PR.Pracovnici;

Nastavení práv uživatele pro přístup k objektům databáze
K přidělování konkrétních práv pro přístup jednotlivých uživatelů k objektům databáze se pou-
žívá příkaz GRANT. Oprávnění je možné přidělovat pro vytváření objektů i pro přístup k objek-
tům v databázi. Konkrétně je možné přidělovat práva k vykonání následujících příkazů vytvá-
řeících objekty:
CREATE DATABASE, CREATE DEFAULT, CREATE FUNCTION, CREATE PROCEDURE, CREATE RULE, 
CREATE TABLE, CREATE VIEW, BACKUP DATABASE, BACKUP LOG.

Příkaz GRANT sloužící k přístupu k objektům v databázi a má následující syntaxi:
GRANT 
    { ALL [ PRIVILEGES ] | oprávnění [ ,...n ] } 
    { 
        [ ( sloupec [ ,...n ] ) ] ON { tabulka | pohled } 
        | ON { tabulka | pohled } [ ( sloupec [ ,...n ] ) ] 
        | ON { uložená_procedura | rozšířená_procedura } 
        | ON { uživatelsky_definovaná_funkce }
    } 
TO název_účtu [ ,...n ] 
[ WITH GRANT OPTION ] 
[ AS { group | role } ]

Například našemu nově vytvořenému uživateli JanNovak je možné přidělit oprávnění k vytváře-
ní tabulek a pohledů příkazem:

GRANT create table, create view  TO JanNovak;

Příkazem REVOKE je možné předtím přidělená práva uživateli odebrat:
REVOKE create table  FROM JanNovak;

Transparentní šifrování
SQL Server od verze 2008 umožňuje zvýšit bezpečnost databázových aplikací transparentním 
šifrováním databází, datových souborů a souborů a protokoly. Toto umožňuje organizacím zís-
kat požadované certifikáty například na správu osobních údajů, případně naplnit přísná kritéria 
a předpisy informační bezpečnosti.
Šifrování údajů je možné implementovat přímo na úrovni databáze bez nutnosti jakýchkoliv 
změn v souvisejících aplikacích. Zjednodušeně řečeno, aplikace vlastně ani neví, že údaje byly 
zašifrovány. Šifrují se údaje nejen na discích, tedy datové soubory s příponou MDF a soubory 
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protokolu opětovného provedení (redo log) s příponou LDF, ale při zálohování pomocí funkce 
Backup i na záložních médiích.

Vytvoření a správa klíčů
Se šifrováním úzce souvisí i  správa klíčů. SQL Server podporuje i  hardwarové bezpečnostní 
moduly pro správu klíčů a autentizaci od různých firem. Konsolidace správy klíčů podstatně 
zjednodušuje správu šifrování údajů ve velkých víceserverových datových centrech. Šifrovací 
klíč může být sám chráněn heslem, servisním nebo externím klíčem.
SQL Server podporuje symetrické a asymetrické šifrovací klíče a digitální certifikáty. Aktivováním 
funkce Transparent Data Encryption na databázi bude zašifrován datový soubor i  transakční 
protokol na disku. Nezašifrované jsou jen údaje v paměti cache. Transparent Data Encryption 
v principu šifruje/dešifruje v reálném čase diskové vstupně-výstupní operace.

Obrázek 5.8: Povolení šifrování v dialogu nastavování vlastností databáze

Pro aplikace přistupující k datům se nic nemění, přístup k údajům je řízen udělováním práv. 
K šifrování databáze slouží speciální klíč database encryption key (DEK), který je uložen v boot 
záznamu databáze pro dostupnost dat i  během recovery. DEK je chráněn certifikátem ulože-
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ným v databázi Master. Data jsou šifrována použitím algoritmů AES128, AES192, AES256 nebo 
TripleDES (výchozí je AES128).
Šifrování je možné povolit už při vytváření nové databáze nastavením parametru Encryption 
Enabled na hodnotu True.
Šifrování povolíte příkazem:

ALTER DATABASE název_databáze SET ENCRYPTION ON

Například:
ALTER DATABASE Pokusy SET ENCRYPTION ON

Následujícím příkazem vytvoříte MASTER KEY:
CREATE MASTER KEY ENCRYPTION BY PASSWORD = ‚heslo‘

Například:
USE master
GO
CREATE MASTER KEY ENCRYPTION BY PASSWORD = ‚nbusr123‘

Nový certifikát se vytvoří příkazem:
CREATE CERTIFICATE MyServerCert WITH SUBJECT = ‚Muj Certifikat‘

Pro certifikát můžete vytvořit uživatele:
CREATE USER certUser FOR CERTIFICATE NasCertifikat

a přidělit mu privilegia, například pro výběr údajů z tabulky
GRANT SELECT ON zakaznici TO certUser

Vytvořte šifrovací klíč příkazem:
CREATE DATABASE ENCRYPTION KEY 

    WITH ALGORITHM = { AES_128 | AES_192 | AES_256 | TRIPLE_DES_3KEY }

    ENCRYPTION BY SERVER 

    {

        CERTIFICATE Encryptor_Name |

        ASYMMETRIC KEY Encryptor_Name

    }

[ ; ]

Například:
CREATE DATABASE ENCRYPTION KEY
WITH ALGORITHM = AES_128
ENCRYPTION BY SERVER CERTIFICATE MyServerCert

Zapněte šifrování pro databázi, na kterou chcete šifrování uplatnit:
ALTER DATABASE Pokusy SET ENCRYPTION ON

Aby to bylo přehlednější, uvedeme celý postup jako postupnost příkazů:
USE master;
GO
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CREATE MASTER KEY ENCRYPTION BY PASSWORD = ‚nbusr123‘;
CREATE CERTIFICATE MyServerCert WITH SUBJECT = ‚Muj Certifikat‘
GO
USE Pokusy
GO
CREATE DATABASE ENCRYPTION KEY
WITH ALGORITHM = AES_128
ENCRYPTION BY SERVER CERTIFICATE MyServerCert
ALTER DATABASE Pokusy SET ENCRYPTION ON
GO

Stav šifrování se dá ověřit pomocí systémového pohledu sys.dm_database_encryption_keys.

Auditování
Při zabezpečení databázového serveru jako integrální součásti informačního systému je důležitá 
i možnost auditování. SQL Server umožňuje pokročilé auditování přístupu do databáze, dota-
zování a modifikování údajů. Na rozdíl od verze 2008, kde bylo auditování možné jen v edici 
Enterprise, umožňuje SQL Server 2012 auditovat ve všech edicích.
Tento nástroj spolehlivě dokumentuje, které údaje, kdy a kým byli čteny, případně modifiko-
vány. Využívá se funkcionalita SQL Server Extended Events. Hlavním pilířem řešení je objekt 
AUDIT. Výstup auditu je možné nasměrovat do souboru nebo protokolu serverových událostí. 
Nad výsledky auditu můžeme pracovat s analytickými službami, případně zobrazovat výsledky 
pomocí reportovacích služeb.
Nejnázornější bude jednoduchý příklad. Předmětem příkladu bude audit, a  to na dvou úrov-
ních. Na úrovni serveru se budou auditovat operace DBCC a  na úrovni databázové tabulky 
budou auditovány příkazy SELECT.
Nejprve je potřeba vytvořit pro příklad zázemí, v  tomto případě vytvořit v  testovací databázi 
databázovou tabulku, a naplnit jej údaji.

CREATE TABLE dbo.Mzdy
(
    jmeno varchar(25),
    mzda money 
)

INSERT dbo.Mzdy VALUES (‚Novák‘, 23000), (‚Vopičková‘,  19200)  

Postup je možné rozdělit do několika logicky navazujících úkonů.

1. Vytvoření objektu typu AUDIT pro server
Objekt typu audit je v podstatě úložiště pro uložení výsledků auditu. Může to být soubor nebo 
protokol událostí. V příkladu bude využit soubor, proto ještě před spuštěním příkazu pro vytvo-
ření serverového auditu vytvořte na disku vhodný adresář. Objekt Audit bude v tomto případě 
vytvořen na úrovni serveru, proto je potřeba adresovat příkaz CREATE SERVER AUDIT do data-
bázové tabulky Master.
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USE master
GO
CREATE SERVER AUDIT MujAudit
TO FILE (FILEPATH = N‘C:\Audit\‘)
WITH (ON_FAILURE = CONTINUE)
GO

Parametry pro objekt Audit je možné prohlížet a nastavovat i  vizuálně pomocí nástroje SQL 
Server Management Studio. Příslušný dialog najdete v místní nabídce Security → Audits.

Obrázek 5.9: Dialog nastavení parametrů objektu Audit

2. Povolení auditu
Po vytvoření objektu Audit je potřeba jej aktivovat. Můžete tak učinit buď pomocí příkazu

ALTER SERVER AUDIT MujAudit WITH (STATE=ON)
GO
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nebo prostřednictvím nástroje SQL Server Management Studio v  místní nabídce Security → 
Audits.

3. Vytvoření specifikace auditu
Předmětem auditu mohou být akce na různé úrovni granularity, počínaje úrovní databázové-
ho serveru (například vytvoření uživatelského účtu, změna hesla a podobně), případně akce na 
úrovni databáze, kde můžete auditovat dotazy do některých tabulek. Pomocí filtrování je možné 
zacílit audit tam, kde to potřebujete. Můžete specifikovat, pro které uživatele nebo objekty chcete 
audit aktivovat. V příkladu bude vytvořena specifikace pro auditování příkazů DBCC.

CREATE SERVER AUDIT SPECIFICATION DBCCSpec
FOR SERVER AUDIT MujAudit
    ADD (DBCC_GROUP);
GO
ALTER SERVER AUDIT SPECIFICATION DBCCSpec WITH (STATE=ON)
GO

Specifikace auditu je možné vytvářet i  ve vizuálním návrhovém prostředí SQL Server 
Management Studio.

Obrázek 5.10: Vytvoření specifikace auditu
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Podobně jako audit i příslušné specifikace je potřeba aktivovat.
Pro jeden audit je možné vytvořit serverové i databázové specifikace. Jako příklad specifikace 
databázového auditu je ukázáno auditování příkazu SELECT do tabulky Mzdy. Všimněte si, že 
specifikace databázového auditu se vytváří v příslušné databázi.

USE Test
GO
CREATE DATABASE AUDIT SPECIFICATION SelectMzdySpec
FOR SERVER AUDIT MujAudit
    ADD (SELECT ON dbo.Mzdy BY dbo)
GO
ALTER DATABASE AUDIT SPECIFICATION SelectMzdySpec WITH (STATE=ON)
GO

Podobně jako audit i příslušné specifikace je potřeba aktivovat.

4. Testování auditu
V prvním příkladu z daného tématu, v tomto případě auditování, je důležité otestovat, jak pří-
slušná funkcionalita pracuje. V případě auditu není nic jednoduššího než vykonat akce, které 
jsou předmětem auditu, a  přesvědčit se, jaké to zanechalo stopy. Audit na úrovni serveru je 
možné otestovat například pomocí příkazu kontroly integrity systémové indexové tabulky.

DBCC UPDATEUSAGE (Test)

Podobně otestujeme i fungování databázového auditu pro příkaz SELECT do tabulky dbo.Mzdy.
SELECT * FROM dbo.Mzdy

O fungování auditování se přesvědčíte nahlédnutím do příslušného protokolu. Jeho umístění 
jste určili sami při vytváření objektu Audit.

Zápis do protokolu auditu je asynchronní operace, takže je před nahlédnutím do protokolu 

auditu potřeba několik málo sekund počkat.

Nejjednodušeji si můžete prohlédnout protokol auditu pomocí nástroje SQL Server Management 
Studio. K dispozici je víc možností, například SQL příkaz:

SELECT * FROM sys.fn_get_audit_file(‚C:\Audit\*‘,default,default);

Výsledek takovéhoto univerzálního dotazu s hvězdičkou má velké množství atributů, takže je 
trochu nepřehledný. Můžete si nechat vypsat jen ty atributy, které jsou pro vás důležité, napří-
klad:

SELECT event_time, database_name, object_name, statement 
    FROM sys.fn_get_audit_file(‚C:\Audit\*‘,default,default);
event_time             database_name  object_name  statement
--------------------------------------------------------------------------
2012-7-25 11:37:16.92  Test                        DBCC UPDATEUSAGE (Test)
201ľ-7-25 11:43:15.82  Test           Mzdy         SELECT * FROM dbo.Mzdy

POZNÁMKA
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5. Ukončení auditu
Audit má samozřejmě i určitou serverovou režii, takže v případě, že auditování už splnilo svůj 
účel, je vhodné ho vypnout, případně i odstranit objekty s ním související.

USE Test
GO
ALTER DATABASE AUDIT SPECIFICATION SelectMzdySpec WITH (STATE=OFF)
DROP DATABASE AUDIT SPECIFICATION SelectMzdySpec
-- DROP TABLE dbo.Mzdy

USE master
GO
ALTER DATABASE AUDIT SPECIFICATION DBCCSpec WITH (STATE=OFF)
DROP DATABASE AUDIT SPECIFICATION DBCCSpec
ALTER SERVER AUDIT MujAudit WITH (STATE = OFF)
DROP SERVER AUDIT MujAudit

Centralizovaná správa instancí přes 
Policy-Based Management
Definování firemní informační kultury, která úzce souvisí s  bezpečností, je jen jedna strana 
mince. I nejdokonalejší bezpečnostní politika bude účinná jen v případě, že bude v plném rozsa-
hu dodržována. Metody, jak toho dosáhnout, jsou různé – školení, přesvědčování a argumenta-
ce vůči pracovníkům a vývojářům, že dodržování bezpečnostních zásad je hlavně v jejich zájmu, 
až po důsledné vynucování jejich dodržování. Tato silová metoda je při vhodném aplikování 
nejúčinnější. V SQL Serveru 2012 je možné dosáhnout vynucení politiky prostřednictvím funk-
cionality Policy-Based Management.
Policy-Based Management umožňuje centralizovanou správu instancí SQL Serveru v  oblasti 
dodržování politik pro zvolenou systémovou konfiguraci. Definovaná pravidla platí pro jednot-
livé instance nebo objekty v instanci, jako jsou databáze, tabulky, pohledy, uložené procedury.
Policy-Based Management monitoruje změny a  dokáže zabránit neautorizovaným zásahům 
důslednou kontrolou dodržování politik pro požadovanou konfiguraci. Podstatně snižuje nákla-
dy na správu, protože zjednodušuje administrátorské úlohy. Umožňuje explicitní a automatizo-
vanou administraci databázových instancí počínaje konfigurací instance, přes konfiguraci síťo-
vých protokolů, dodržování firemní kultury v oblasti tvorby názvů objektů, jako jsou databáze, 
tabulky, pohledy, uložené procedury, spouště, funkce a podobně.
Můžete povolovat, zakazovat, případně omezovat funkcionalitu a rozsah působnosti některých 
vlastností a funkcí, například Database Mail. Pokud administrátor definuje politiku, v které je 
tento prvek zakázán, Policy-Based Management neumožní nainstalovat Database Mail v žádné 
instanci SQL Serveru 2012 ve firmě. Podobně je to i s vynucováním ostatních pravidel, napří-
klad pokud má firma schválenou názvoslovnou konvenci pro určité typy objektů a administrá-
tor vytvoří politiku na dodržování této konvence, žádný vývojář nebude moct vytvořit objekt 
s jiným názvem, než je předepsáno v politice.
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Při definování politik je potřeba brát v  úvahu i  psychologické hledisko, protože informační 

systém je určen k  tomu, aby ulehčoval lidem práci. Pokud budou pravidla definovaná tak, že 

budou uživatelům výrazně ztěžovat práci, budou se je tito snažit obcházet.

Policy-Based Management mohou administrátoři využívat ve dvou režimech. V  kontrolním 
režimu (check) administrátor explicitně kontroluje soulad politiky s aktuální konfigurací kon-
trolovaného serveru. Na kontrolovaném serveru přitom nejsou vynucovány žádné změny kon-
figurace. Tento režim slouží ke kontrole aktuální konfigurace serveru, zda je v souladu s defi-
novanými pravidly.
V režimu konfigurace (configure) se konfigurace serverů nastavuje do souladu s pravidly defi-
novanými v politice. Administrátor vynutí změnu konfigurace cílového serveru, aby byla kon-
figurace v souladu s definovanou politikou. Pokud změna konfigurace nemůže být z nějakého 
důvodu realizována, zobrazí se kritické hlášení oznamující selhání vynucení změny konfigurace 
kontrolovaného serveru.
Automatická administrace umožňuje inicializaci předem nastavené politiky, přičemž faktorem 
inicializace je změna konfigurace nebo čas. Ve vynuceném (enforce) režimu nastává okamžitá 
aktivace konfigurace. Na realizaci nastavených politik se využívají spouště, které jsou zavěšené 
na příkazy DDL (Data Definition Language), tedy příkazy pro vytvoření a modifikaci objektů, 
například tabulek, pohledů, uložených procedur a podobně.
Administrace databázového serveru prostřednictvím politik umožňuje automatizaci každoden-
ní rutiny administrátora, kdy Policy Based Management sleduje, zda jsou všechny parametry 
nastavené tak, jak je definováno v příslušné politice. V případě odchylky je možné uplatnit nejen 
upozornění, ale je možné zabránit ve vykonání úkonu, který je v rozporu s politikou. Policy-
Based Management významně zvyšuje spolehlivost, protože i  nejstarostlivější lidské kontroly 
jsou jen jednorázové, ovšem vynucení dodržování politiky je trvalé.

Architektura Policy-Based Managementu
Na blokovém schématu architektury Policy-Based Management si můžete všimnout několika 
typů objektů. Na serveru jsou definované takzvané aspekty, například databáze, databázové 
tabulky, uložené procedury, serverové služby a podobně. Nad nimi jsou definované podmínky, 
které dohromady vytvářejí politiku. Politiky jsou seskupené do kategorií a  přiřazené určitým 
cílům.
Politiku a s ní související objekty je možné prohlížet a definovat prostřednictvím administrá-
torského nástroje SQL Server Management Studio připojeného k  příslušnému databázovému 
serveru. Tyto objekty v podokně Object Explorer můžete prozkoumat postupnou prohlídkou 
složky Management, Policy Management a Facets.
Obrázek ukazuje výchozí stav, kdy žádná politika ani podmínka zatím není definovaná. Složka 
Policy Management obsahuje tři podsložky: Policies, Conditions a Facets. Ve složce Facets si 
můžete udělat přehled o široké paletě typů objektů, na které je možné aplikovat politiky.

TIP
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Obrázek 5.11: Schéma architektury objektů Policy-Based Managementu

Obrázek 5.12: Složky týkající se Policy-Based Managementu
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Důkladnější seznámení se se základními funkcemi Policy-Based Managementu vyžaduje 
podrobnější vysvětlení těchto pojmů.

Aspekt
Aspekt, v  anglické terminologii Facet, je možné chápat jako množinu vlastností, kterou dis-
ponují spravované entity. Může to být instance databáze, databázová tabulka nebo procedura. 
Například Stored Procedure facet je definovaný vlastnostmi uložené procedury. Můžete defino-
vat i Management facet pro společné vlastnosti více management facetů, např. Multipart Name 
facet je definovaný společnou vlastností objektů, kterou je v tomto konkrétním případě název.
Jako facet je možné definovat tyto objekty: Application Role, Asymmetric Key, Audit, Backup 
Device, Cryptopgraphic Provider, Database, Database DDL Trigger, Database Options, Database 
Role, Data File, Database Maintenance, Database Performance, Database Security, File Group, 
Index, Linked Server, Log File, Login, Multipart Name, Resource Governor, Resource Pool, 
Rule, Schema, Server, Server Configuration, Server DDL Trigger, Server Information, Server 
Performance, Server Security, Server Settings, Stored Procedure, Surface Area, Symmetric Key, 
Table, Trigger, User, User-Defined Function, User-Defined Type, View, Workload Group a XML 
Schema Collection.

Podmínka
Objekt Condition je logická podmínka, z  matematického hlediska booleovský výraz, který 
popisuje vlastnosti Management facetu pro Management target, tedy pro spravovaný objekt. 
Takto můžete aplikovat například podmínku definující názvy objektů s příslušným prefixem. 
Například názvy tabulek budou muset začínat prefixem t_, uložené funkce prefixem sp_ (zkrat-
ka Stored Procedure). Dialog vytvoření podmínky se v nástroji SQL Server Management Studio 
aktivuje pomocí položky místní nabídky New Condition v podokně Object Explorer ve slož-
kách Management → Policy Management → Condition. Je potřeba podmínku vhodně pojme-
novat a ze seznamu vybrat typ objektu, kterého se podmínka bude týkat.
Následně v  podokně Expression sestavte podmínku jako booleovský výraz. Podmínka bude 
aplikována na název objektu, proto v podokně Field vyberete atribut @Name. Jednotlivé typy 
atributů si nemusíte pamatovat, stačí, pokud tlačítkem se třemi tečkami (...) aktivujete pomocný 
dialog pro jednotlivé elementy podmínky a vhodný atribut vyberete ze seznamu.
Nabídka názvu podmínky obsahuje operátory = (rovná se), != (nerovná se), LIKE, NOT LIKE, IN 
a NOT IN. Pravá strana podmínky obsahuje prefixy a zástupný znak %, který zastupuje jakýkoliv 
textový řetězec.

Všimněte si, že v  horní části dialogu definování podmínky je tlačítko Script. Pomocí něho je 

možné zobrazit výsledek vizuálního návrhu podmínky v  textové podobě. Výraz je zapsán ve 

formátu XML.

POZNÁMKA
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Obrázek 5.13: Dialog vytvoření podmínky v SQL Server Management Studiu

Declare @condition_id int
EXEC msdb.dbo.sp_syspolicy_add_condition @name=N‘KonvenceJmen‘, 
@description=N‘‘, @facet=N‘Table‘, @expression=N‘<Operator>
  <TypeClass>Bool</TypeClass>
  <OpType>LIKE</OpType>
  <Count>2</Count>
  <Attribute>
    <TypeClass>String</TypeClass>
    <Name>Name</Name>
  </Attribute>
  <Constant>
    <TypeClass>String</TypeClass>
    <ObjType>System.String</ObjType>
    <Value>t_%</Value>
  </Constant>
</Operator>‘, @is_name_condition=2, @obj_name=N‘t_%‘, 
@condition_id=@condition_id OUTPUT
Select @condition_id

GO

K2035.indd   109K2035.indd   109 24.1.2013   10:42:1724.1.2013   10:42:17



110 KAPITOLA 5      BEZPEČNOST

Politika
Pod pojmem politika (policy) se v  kontextu Policy-Based Managementu rozumí podmínka 
definující omezení a způsob její aktivace. Každá politika může obsahovat pouze jednu podmín-
ku a můžete ji zakázat nebo povolit. Administrátoři mohou jednotlivé politiky seskupovat do 
logických celků – skupin politik (Policy Group). Dialog vytvoření nové politiky se v nástroji SQL 
Server Management Studio aktivuje pomocí položky místní nabídky New Condition v podokně 
Object Explorer ve složkách Management → Policy Management → Policies.

Obrázek 5.14: Dialog vytvoření politiky v SQL Server Management Studiu

V dialogu Create New Policy je potřeba politiku pojmenovat a  vybrat podmínku, která je 
základním pilířem pro každou politiku. Parametr Evaluation Mode určuje způsob aktivace. 
Pokud je nastaven na hodnotu On Demand, aplikuje se na vyžádání administrátora. Hodnota 
On Schedule zabezpečí aktivování podle časového plánu.

Také dialog definování politiky obsahuje v  horní části tlačítko Script, které zobrazí výsledek 

vizuálního návrhu podmínky v  textové podobě. V  případě definování politiky se definují 

parametry pro uloženou proceduru msdb.dbo.sp_syspolicy_update_policy.

POZNÁMKA
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Target set je množina entit definovaných pomocí filtrů. Umožňuje aplikování nastavené poli-
tiky na skupinu objektů, které jsou svázané pomocí nějakého pravidla. Nejčastěji to bývá mno-
žina tabulek patřících do konkrétního schématu. Entity jsou uspořádané hierarchicky, přičemž 
na nejvyšším stupni hierarchické struktury je databázová instance.

Příklad – Definování politiky pro názvy objektů
Jako nejjednodušší příklad, který má praktický význam, je možné definovat a aplikovat politi-
ku pro názvy objektů. Vhodně pojmenované objekty zvyšují přehlednost a nepřímo i spolehli-
vost kódu a významnou měrou přispívají k efektivní údržbě kódu a zjednodušují jeho pozdější 
potenciální úpravy.

Dobrý a přehledný je způsob označování proměnných nazývaný také maďarská notace (zavedl 

ji jeden programátor Microsoftu maďarského původu), kde kromě jedno- nebo dvouslovného 

názvu objektu nebo proměnné naznačíme pomocí prvního písmena, případně prvních dvou 

nebo tří písmen, i typ objektu nebo datový typ atributu či proměnné. Například názvy tabulek 

budou začínat prefixem t_, názvy pohledů prefixem v_ (view), názvy uložených procedur 

prefixem sp_ atd.

Námětem příkladu je vytvoření politiky pro názvy databázových tabulek. Tato politika bude 
definovaná podmínkou, že názvy všech nově vytvářených tabulek musí začínat prefixem t_. 
Potom by nemělo být možné vytvořit databázovou tabulku se všeobecným názvem, například 
zamestnanci, ale budete ve smyslu definované politiky muset vytvořit tabulku s  názvem t_
zamestnanci.
Postup vytvoření politiky je možné rozdělit do několika kroků.

1. Přípravná fáze
Příklady řešení Police-Based Managementu mají cvičný charakter a ne vždy je vhodné aplikovat 
je na všechny databáze, proto v prvním kroku vytvořte cvičnou databázi, například s názvem 
PBM_pokusy. Na této databázi můžete potom bez jakýchkoliv omezení testovat jakékoliv pod-
mínky a nastavení politik, aniž by to ovlivnilo ostatní databáze. Novou databázi vytvoříte pomo-
cí položky místní nabídky New database ve složce Databases.

Novou databázi je možné vytvořit i  pomocí SQL příkazu CREATE DATABASE, přičemž jako 

parametr zadáte název databáze. Pro tento příklad byste použili příkaz CREATE DATABASE 
PBM_pokusy.

2. Vytvoření podmínky pro definování politiky
Pravým tlačítkem myši vyberte položku místní nabídky Table a  následně položku New 
Condition. Podmínku vhodně pojmenujte a ze seznamu vyberte typ objektu, kterého se pod-
mínka bude týkat. V  tomto příkladu se bude politika týkat databázových tabulek, proto ze 
seznamu facetů vyberte Facet Table. V dialogu popsaném v části o podmínkách interaktivně 

POZNÁMKA

TIP

K2035.indd   111K2035.indd   111 24.1.2013   10:42:1724.1.2013   10:42:17



112 KAPITOLA 5      BEZPEČNOST

definujte podmínku @Name LIKE ‘t_%‘. Po úspěšném definovaní podmínky se tato zobrazí ve 
složce Conditions.
Politika bude omezená jen na databázi PBM_pokusy. Abyste toho dosáhli, musíte definovat další 
podmínku pro facet Database. V  podmínce určíte, že název databáze se rovná PBM_pokusy. 
Podmínka může být nazvaná například VyberDatabaze.

Obrázek 5.15: Podmínka pro výběr databáze

3. Vytvoření nové politiky
Vytvořte novou politiku, například s názvem KonvenceJmenTabulek. Aplikujte podmínku pro 
konvenci názvů a v okně pro přiřazení cíle, na který se má podmínka aplikovat, vyberte pod-
mínku pro výběr databáze.
Vámi definované podmínky a  politiky se zobrazí v  příslušných záložkách nástroje SQL 
Server Management Studio. V místní nabídce databázového serveru vyberte položku Policies 
a Evaluate.

4. Ověření dodržování politiky
V zadání příkladu jsme tvrdili, že by nemělo být možné vytvořit databázovou tabulku se všeo-
becným názvem, například zamestnanci, ale ve smyslu definované politiky bude potřeba vytvo-
řit tabulku s názvem t_zamestnanci. Pokuste se tedy v databázi PBM_pokusy, na kterou je poli-
tika názvů tabulek aplikovaná, vytvořit jednoduchou tabulku zamestnanci. SQL příkaz pro její 
vytvoření bude:

K2035.indd   112K2035.indd   112 24.1.2013   10:42:1724.1.2013   10:42:17



113

5
B

e
zp

e
čn

o
st

CENTRALIZOVANÁ SPRÁVA INSTANCÍ PŘES POLICY-BASED MANAGEMENT

Obrázek 5.16: Definování politiky

CREATE TABLE zamestnanci
(
    id int primary key,
    jmeno nvarchar(30)
)

Nepodaří se vám to, server ohlásí chybu – porušení politiky. Dojde tak k zabránění vytvoření 
objektu, jehož název není v souladu s politikou.

Policy ‚KonvenceNazvuTabulek‘ has been violated by 
‚/Server/(local)/Database/PBM_pokusy/Table/dbo.zamestnanci‘.
This transaction will be rolled back.
Policy description: ‚‘
Additional help: ‚‘ : ‚‘.
Msg 3609, Level 16, State 1, Procedure sp_syspolicy_dispatch_event, Line 50
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
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V druhém pokusu úspěšně vytvoříte tabulku, jejíž název je v souladu s politikou:
CREATE TABLE t_zamestnanci
(
    id int primary key,
    jmeno nvarchar(30)
)

Předem nastavené politiky můžete podle potřeby zapnout a vypnout v místní nabídce nástroje 
SQL Server Management Studio.

Příklad: Definování politiky, kterou současné 
nastavení nesplňuje
V  předcházející části byla definovaná politika pro názvy objektů, přičemž jsme vycházeli 
z prázdné databáze, v které nebyly žádné objekty, takže politika byla definovaná do budoucna. 
V dalším příkladu bude prezentováno definování politiky, která bude působit retroaktivně, tedy 
bude v rozporu z aktuálním nastavením serveru. Jako námět příkladu je použit zákaz povolení 
funkčnosti CLR (Common Language Runtime), tedy spouštění uložených procedur v jazycích 
.NET. I tento příklad bude kvůli přehlednosti rozdělen do kroků.

1. Přípravná fáze – zapnutí funkcionality CLR
Funkce CLR je implicitně zakázaná. Můžete se o tom přesvědčit výpisem atributu CLR_enabled. 
Pomocí konzoly spusťte SQL příkaz:

sp_configure ‚CLR_enabled‘

Pomocí procedury sp_configure se nastavují systémové parametry, které řídí chování SQL 
Serveru. Mnoho voleb je též možné nastavit pomocí nástroje SQL Server Management Studio.

Pokud používáte sp_configure, musíte ho spouštět s volbou RECONFIGURE nebo RECONFIGURE 
WITH OVERRIDE. Volba RECONFIGURE WITH OVERRIDE je obyčejně rezervovaná pro volby, ke 

kterým je potřeba přistupovat s extrémní opatrností. Tento parametr ale pracuje pro všechny 

volby a můžete ho použít namísto RECONFIGURE.

Protože je záměrem příkladu vytvoření politiky, která bude zakazovat tuto funkcionalitu, a scé-
nář předepisuje, aby bylo v okamžiku aplikování politiky nastavení serveru v rozporu s politi-
kou, v přípravné etapě je potřeba CLR povolit. Povolení CLR můžete provést příkazem:

sp_configure ‚clr enabled‘, 1

Pokud chcete tuto funkcionalitu zakázat, použijte příkaz:
sp_configure ‚clr enabled‘, 0

Reakcí je potvrzení změny a výzva SQL serveru na rekonfiguraci.
Configuration option ‚clr enabled‘ changed from 0 to 1. 
Run the RECONFIGURE statement to install.

2. Definování podmínky a politiky pro zákaz funkcionality CLR
V dialogu aktivovaném přes položku New Condition místní nabídky položky Surface Area 
Configuration vytvořte novou podmínku pro Facet Surface Area.

UPOZORNĚNÍ
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Podmínka může být nazvaná například Zakaz_integrace_CLR a atribut @ClrIntegrationEnabled 
bude v této podmínce nastaven na hodnotu False.

Obrázek 5.17: Podmínka pro zákaz integrace CLR

Podobně jako v  předchozím příkladu vytvořte na základě této podmínky politiku například 
s názvem Vypnuti_CLR.

3. Aplikování politiky pro konkrétní databázový server
V místní nabídce databázového serveru zvolte položku Policies a  Evaluate. Při apliková-
ní politiky zákazu CLR se zjistí, že aktuální nastavení serveru je v  rozporu s  touto politikou. 
Administrátor bude na tuto skutečnost upozorněn. Tlačítkem Configure můžete změnit nasta-
vení příslušné instance databázového serveru tak, že bude v souladu s politikou.
Příkazem

sp_configure ‚CLR_enabled‘

se můžete přesvědčit, že je funkcionalita CLR zakázána.
O efektivní politice je možné hovořit jen tehdy, pokud je dobře definovaná účinná politika, tato 
politika je aktivovaná a každý server (nebo skupina serverů), pro který se má daná politika apli-
kovat, patří do Management target setu definovaného pro tuto politiku.
Výhodou Policy-Based Managementu je možnost nasadit nebo exportovat politiky na více 
serverů, což podstatně ulehčuje práci administrátorům ve velkých firmách, kteří spravují větší 
množství databázových serverů.
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K A P I T O L A

Vysoká 

dostupnost 

a ochrana údajů

Vysoká dostupnost
Údaje v  databázích informačních systémů představují zpra-
vidla obrovské hodnoty, proto se stávají významnými aktivy 
pro podporu byznysu. Součástí každého informačního systé-
mu by měla být analýza ochrany citlivých informací z hlediska 
ztráty, narušení utajení, dostupnosti, integrity a autentičnosti. 
Znamená to zvážení všech rizikových faktorů, které působí na 
systém, respektive na technické prostředky, a to faktorů půso-
bících z vnějšího prostředí (útok, živelná pohroma apod.) nebo 
působících z vnitřního prostředí, které jsou způsobeny přímo 
pracovníky pracujícími na technických prostředcích nebo 
samotným systémem.
Volba způsobu ochrany vyžaduje analýzu, jakým způsobem 
mohou být údaje narušeny, respektive který faktor by mohl 
být narušen. Nejvážnější situace vzniká při ztrátě dat, kterou 
může způsobit například úmyslné nebo neúmyslné zničení 
obsahu pevného disku chybou hardwaru, zničení vlivem vněj-
ších faktorů, například při živelné pohromě, požáru, či vyto-
pení budovy.
Vysoká dostupnost je jedním z  klíčových požadavků na 
moderní databázovou platformu, na kterou jsou často navá-
zány pro byznys kriticky důležité aplikace. Do této kategorie 
patří hlavně schopnost co nejrychlejšího zotavení po případ-
ném výpadku. SQL Server 2012 samozřejmě obsahuje všechny 
rysy zděděné od předchozích verzí, které přispívají k  vysoké 
dostupnosti, počínaje clusterováním a  doručováním trans-
akčních protokolů (Transaction Log Shipping) přes zrcadlení 
databází a replikaci.
Nová verze však přináší významné vylepšení v  oblasti 
dostupnosti pod novým označením AlwaysOn. Technologie 
AlwaysOn slouží k zabezpečení vysoké dostupnosti a zároveň 

Témata kapitoly:

  Vysoká dostupnost

  Zálohování dat

  Zrcadlení databáze

  Replikace databáze
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k spolehlivé ochraně před havárií datového úložiště, což v praxi znamená, že v případě selhá-
ní dojde k  přepnutí na záložní server a  replikaci údajů. AlwaysOn využívá Windows Server 
Failover Cluster. Podporuje 5 kopií aplikačních databází na různých instancích SQL Serveru.

Tato technologie se obvykle označuje jako HADR, což je akronym pro anglický název High-

Availability and Disaster Recovery. To v překladu znamená vysokou dostupnost a  zotavení se 

po havárii.

Abychom pochopili přínos technologie AlwaysOn, přiblížíme si limity a možnosti technologií 
používaných k dosažení vysoké dostupnosti v předchozích verzích.

  Windows Cluster funguje tak, že po selhání některého z aktivních serverů v clusteru pře-
vezme jeho funkcionalitu jiný server v clusteru. Bohužel nepomůže při výpadku databá-
ze, protože servery v clusteru využívají pouze jednu kopii databáze. Díky svým výhodám 
zůstává clustering stále vhodnější pro některé specifické scénáře.

  Zrcadlení databází poskytuje ochranu na úrovni databáze. Po případném selhání aktivní 
instance, která se na platformě SQL Server 2008 označuje jako principal, dojde k auto-
matickému přepnutí na záložní databázi (mirror), přičemž zároveň dojde i k automatic-
kému přesměrování klientů na tuto databázi. Problémem zrcadlení databází vyplývají-
cím z principu je, že pokud budeme používat aplikaci, která aktualizuje více zrcadlených 
databází, aplikace nebude vědět, který server použít.

Přehledné porovnání výhod a nevýhod technologie AlwaysOn oproti starším technologiím je 
v následující tabulce:

AlwaysOn v porovnání s Výhody Nevýhody

Database Mirroring úplné čtení z replik 
záloha z replik 
více než 2 repliky 
více databází současně

vyžaduje Windows Cluster

Failover clustering úplné čtení z replik 
záloha z replik
ochrana před výpadkem 

diskového pole

neumožňuje chránit systémové 
databáze 

násobná spotřeba diskového prostoru

AlwaysOn Availability Groups
Availability Groups (dále AG) – nebo také skupiny dostupnosti – jsou skupiny databází, pro které 
je definovaná vysoká dostupnost. Jedna z databází je primární a může mít až 4 sekundární repli-
ky. Repliky se realizují jako instance databázových serverů SQL Server 2012.

Podmínkou je, aby tyto instance byly nainstalované na členech clusteru Windows Server Failover 

Clustering (WSFC). Instance mohou být instalované jako Stand-alone nebo Failover cluster.

POZNÁMKA

POZNÁMKA
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Každá AG určuje kontext, v kterém daná skupina databází vystupuje jako celek. Na serverech 
v clusteru jsou příslušné repliky. Každá replika obsahuje lokální kopii každé z databází, která 
je zahrnuta do AG. Jedna z replik je vždy definovaná jako primární a spravuje primární kopii 
databází. Primární repliky jsou dostupné uživatelům k zápisu i čtení. Sekundární repliky mohou 
být dostupné ke čtení. V případě výpadku primární repliky je tato skupina databází dostupná na 
sekundární replice. Sekundární replika je přitom zároveň povýšena na primární.
Vytvoření AlwaysOn Availability Groups vyžaduje zařazení všech serverů, na kterých jsou jed-
notlivé instance SQL Serveru, do Windows Failover Clusteru.

Funkcionalita AlwaysOn vyžaduje SQL Server 2012 v edici Enterprise, která běží na serverovém 

operačním systému Windows Server 2008 nebo novější verzi Windows Server 2012. Na 

vývojářském počítači s  klientskou verzí Windows, například Windows 8, není povolení 

funkcionality AlwaysOn možné.

Protože servery musí mezi sebou komunikovat, je nutné povolit příslušné porty na úrovni fire-
wallu. SQL Server 2012 využívá pro vzdálený přístup typicky port 1433. Ke komunikaci serverů 
v rámci AlwaysOn se používá port 5022. Než budete pokračovat v konfiguraci, ověřte si, zda 
jsou ve firewallu definována pravidla povolující komunikaci na těchto portech.

Obrázek 6.1: Povolení portů na úrovni Windows Firewall

Tyto úkony je potřeba realizovat na všech serverech, které budou zapojené do Availability 
Group.

Konfigurace Windows Failover clustering
K instalaci funkcionality Failover Clustering na každý serverový uzel, který bude součástí clus-
teru, použijte aplikaci Server Manager. Ta je součástí serverového operačního systému Windows 
Server 2012 nebo starší verze 2008.
Z místní nabídky položky Features zvolte položku Add Features. V dialogovém okně Select 
Features zaškrtněte položku Failover Clustering.

POZNÁMKA
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Obrázek 6.2: Povolení vlastnosti Failover Clustering

Tuto operaci zopakujte na všech serverech, které budou součástí clusteru.

Konfiguraci AlwaysOn Availability Groups si můžete s výhodou vyzkoušet na virtuálních strojích 

vytvořených v cloudové platformě Windows Azure.

Když máte na všech „zainteresovaných“ serverech povolenou vlastnost Failover Clustering, 
je potřeba cluster nakonfigurovat. Na prvním ze serverů rozviňte uzel Features. Pokud jste 
byli v  předcházejícím kroku úspěšní, zobrazí se vnořená položka Failover Cluster Manager. 
Na pracovní obrazovce v  střední části v  sekci Management klepněte na odkaz Validate 
a Configuration. Aktivujete tím průvodce konfigurací Failover Clusteringu.
Nejdůležitějším krokem je postupné zadávání serverů, které budou součástí clusteru. Po přidá-
ní posledního serveru budete vyzváni ke spuštění doporučených testů (položka Run all tests), 
případně můžete sami specifikovat, které testy se budou aplikovat.

TIP
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Obrázek 6.3: Failover Cluster Manager

Obrázek 6.4: Přidávání jednotlivých serverů do konfigurace

Vytvoření a konfigurace clusteru
V sekci Management klepněte na odkaz Create a Cluster. Podobně jako jste přidávali jednot-
livé servery do konfigurace Failover Clusteringu, stejným postupem přidáte servery do cluste-
ru při jeho vytváření. V dialogovém okně Access Point for Administering the Cluster zadejte 
název clusteru a IP adresu.
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Obrázek 6.5: Definování přístupového bodu pro správu clusteru

Obrázek 6.6: Souhrnně informace o clusteru v aplikaci Server manager
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Povolení AlwaysOn High Availability 
na úrovni SQL Serveru
V SQL Serveru 2012 je potřeba povolit funkcionalitu AlwaysOn Availability Groups. Pomocí nástro-
je SQL Server Configuration Manager vyberte příslušný server, v  místní nabídce zvolte položku 
Properties a na kartě AlwaysOn Availability zaškrtněte Enable AlwaysOn Availability Groups.

Toto nastavení se projeví až po restartu databázového serveru. Restartovat server můžete také 

pomocí místní nabídky v aplikaci SQL Server Configuration Manager.

Obrázek 6.7: Povolení AlwaysOn High Availability pro SQL Server

Příklad vytvoření databází pro pokusy 
s technologií AlwaysOn
Pokud si chcete prakticky vyzkoušet možnosti technologie AlwaysOn a už máte nakonfigurova-
né serverové prostředí, například s využitím virtuálních serverů na platformě Windows Azure, 
po nainstalování instancí SQL Serveru 2012 je potřeba na těchto instancích vytvořit vhodné 
databázové prostředí. Samozřejmě nejlépe si to vyzkoušíte na vlastních databázích. Pro čtenáře, 
kteří si tuto technologii chtějí vyzkoušet na co nejjednodušším a nejsrozumitelnějším příkladu, 
uvedeme skripty pro vytvoření tří databází.

  AppDB
  ConfigDB
  SecurityDB

POZNÁMKA
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Tyto databáze budou vytvořené na všech uzlech, přičemž na primárním uzlu je vhodné vytvořit 
a naplnit aspoň jednu databázovou tabulku.
V primárním uzlu vytvořte tři databáze:

CREATE DATABASE [AppDB];
GO
ALTER DATABASE [AppDB] SET RECOVERY FULL;
GO
CREATE DATABASE [ConfigDB];
GO
ALTER DATABASE [ConfigDB] SET RECOVERY FULL;
GO
CREATE DATABASE [SecurityDB];
GO
ALTER DATABASE [SecurityDB] SET RECOVERY FULL;
GO

V databázi AppDB vytvořte tabulku a naplňte ji údaji. V našem příkladu jsme pro generování jed-
notlivých záznamů použili cyklus:

CREATE TABLE TestTable
(
    RowID INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    Col1 INT,
    Col2 CHAR(10) DEFAULT(‚jmeno123‘),
    Col3 NCHAR(20) DEFAULT(‚prijmeni456‘)
);
GO

DECLARE @loop INT = 1;
BEGIN TRANSACTION
WHILE @loop <= 100000
BEGIN
    INSERT INTO TestTable (Col1) VALUES (@loop);
    SET @loop = @loop + 1;
END
COMMIT TRANSACTION

UPDATE TestTable SET Col1 = RowID;
GO

Posledním úkonem na primárním SQL Serveru bude zálohování údajů:
USE master
GO
BACKUP DATABASE [AppDB] TO DISK = N‘NUL‘;
BACKUP DATABASE [ConfigDB] TO DISK = N‘NUL‘;
BACKUP DATABASE [SecurityDB] TO DISK = N‘NUL‘;
GO
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Ujistěte se, zda je Recovery Model nastaven na hodnotu Full.

Obrázek 6.8: Nastavení položky Recovery Model na hodnotu Full

Pokud jste už dělali pokusy na sekundárních replikách, je potřeba replikované databáze vymazat.
IF DB_ID(‚AppDB‘) IS NOT NULL
BEGIN
ALTER DATABASE [AppDB]
SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
DROP DATABASE [AppDB];
END
GO

IF DB_ID(‚ConfigDB‘) IS NOT NULL
BEGIN
ALTER DATABASE [ConfigDB] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
DROP DATABASE [ConfigDB];
END
GO
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IF DB_ID(‚SecurityDB‘) IS NOT NULL
BEGIN
ALTER DATABASE [SecurityDB] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
DROP DATABASE [SecurityDB];
END
GO

Vytvoření nové Availability Group
Pro jistotu si zrekapitulujme dosud vykonané konfigurační úkony:

  Měli byste mít k dispozici fungující a správně nakonfigurovaný Windows Server Failover 
Cluster (WSFC).

  Na všech uzlech clusteru máte nainstalovanou samostatnou instanci SQL Serveru 2012.
  Pomocí nástroje SQL Server Configuration Manager jste na všech databázových 

serverech zapnuli podporu AlwaysOn High Availability a restartovali služby SQL.

Uvedené úkony jsou nezbytné pro vytvoření nové Availability Group. Použijeme nástroj SQL 
Server Management Studio. Pro příslušný SQL Server rozbalte položku AlwaysOn High 
Availability. Na složce Availability Groups zvolte z místní nabídky položku New Availability 
Group Wizard.

Obrázek 6.9: Vytvoření nové Availability Group z místní nabídky

Spustí se průvodce vytvořením nové Availability Group. Na další kartě zadejte jméno Availability 
Group a potvrďte tlačítkem Next. Na další kartě průvodce zobrazí databáze, které splňují pod-
mínky zařazení do Availability Group.
Po úvodním dialogu průvodce následuje pojmenování Availability Group a výběr databází, které 
chcete mít do skupiny zahrnuté.
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Obrázek 6.10: Úvodní dialog vytvoření nové Availability Group

Aby databáze mohla být zahrnuta do Availability Group, musí splnit několik podmínek:
  Musí umožňovat čtení i zápis ve víceuživatelském módu.
  Musí mít nastavený parametr Full Recovery.
  Musí mít vytvořenou kompletní zálohu.
  Nesmí patřit do jiné Availability Group nebo být nakonfigurovaná pro Mirroring.

Následně je nutné specifikovat všechny repliky. Maximální počet replik je určen počtem členů 
v clusteru WSFC. Karta Specify Replicas má několik dalších karet. Na kartě Endpoints můžete 
nastavit URL adresy přístupových bodů.
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