
SQL Server växer
Funktioner från 2008 till 2017

SQLServer 2017: mer än bara en databas
SQL Server 2017 hjälper företag från grunden att förlänga sin räckvidd 
längre än tidigare. Men på Microsoft glömmer vi aldrig våra rötter – som 
de funktioner som gjort SQL Server till vad det är i dag.

Under tiden du förbereder dig på att stödet för SQL Server 2008 upphör 
kan du lära dig mer om funktionerna och fördelarna med SQL Server 2017.
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SQL Server

Prestanda
Oavsett komplexitet förväntas dagens databasmotorer att returnera frågeresultat extremt snabbt. 
Utvecklingen har gått från indexoptimering till transaktionsbearbetning In Memory. Dagens SQL Server  
är inte bara snabbare, den är också smartare tack vare anpassningsbara funktioner.

SQL Server 2008
Komprimerade index och tabeller förbättrar 
frågeprestanda i I/O flaskhals-scenarion.

Filtrerade index och statistik erbjuder bättre 
frågeprestanda och optimerad lagring.

SQL Server 2017 
Columnstore-index accelererar analysprestanda genom 
omdefiniering av datalagring och frågor. 

Med In Memory OLTP interagerar SQL Server bara 
med data som finns i minnet vilket snabbar upp OLTP-
applikationer.

Intelligent frågebearbetning formar optimeringsstrategier 
baserat på din applikationsbelastnings exekveringsvillkor 
och karaktärsdrag.

Automatisk Plankorrigering korrigerar 
frågeexekveringsplaner orsakade av prestandaproblem.

Query Store ger dig insikter på frågeplansval och 
prestanda.

Tillgänglighet
Den globala ekonomin sover aldrig och det gör heller inte kravet på data. Bygga vidare på gamla standby 
för hög tillgänglighet–spegling och redundans försäkrar inte bara AlwaysOn redundanskluster och 
tillgänglighetsgrupper–tillgång till din databas. De garanterar också att rätt data returneras.

SQL Server 2008
Databasspegling ökar tillgängligheten för din SQL 
Server-databas.

Failover-kluster hjälper till att behålla tillgänglighet 
för SQL Server-instanser.

Log leverans stödjer hög tillgänglighet på 
databasnivå.

Replikering behåller överensstämmelse mellan 
databaser och synkronisering.

SQL Server 2017 
Always On redundanskluster och tillgänglighetsgrupper 
tillåter HADR-scenarion på både Linux och Windows.

Förbättringar i Always On-tillgänglighetsgrupper ger hög 
tillgänglighet, katastrofåterställning och lässkala-balansering.

Tillgänglighetsgrupper i lässkala ger ytterligare kapacitet 
för scenarion som kan utnyttja lässkala-repliker.

Säkerhet
När tekniken går framåt så gör även de potentiella hoten mot företagskontinuitet och dataintegritet. Tillgång 
till och skydd för personlig information är i framkant av datasäkerhet idag och SQL Server 2017 har nu multipla 
lager av datasäkerhet inbyggda vilket möjliggör administrativ tillgång utan att avslöja känslig data.

SQL Server 2008
Transparant Datakryptering hjälper till att skydda 
data i vila utan förändringar till din applikation eller 
databas.

Utökningsbar nyckelhantering möjliggör tredje 
parts-leverantörer att registrera sina enheter  
i SQL Server.

SQL Server-granskning skapar anpassade 
granskningar för databasmotor-händelser.

Registrering av ändrade data hjälper dig att se 
tabelländringar på ett enkelt lättsmält format.

SQL Server 2017 
Alltid krypterad ger separering mellan de som äger och 
hanterar data.

Dynamisk Datamaskering begränsar dataexponering 
medan den förenklar säkerhetsdesign och kodning.

Säkerhet på radnivå kontrollerar tillgång till rader i en 
databastabell baserat på särdrag hos användare.

Kryptering av säkerhetskopia ger dig extra säkerhet för 
säkerhetskopior.

Skalbarhet och molnberedskap
Dagens databaser i molnet erbjuder flyttbarhet och redundans. Molnbaserad databehandling kan liknas vid en 
modern serverpark. SQL Server 2017 kan fortfarande användas lokalt men det finns många stordriftsfördelar 
med att ha lösningen i molnet. SQL Server 2017 innebär att du har fler distributionsalternativ som inte fanns 
tidigare.

SQL Server 2017
Säkerhetskopia till Azure möjliggör säkerhetskopiering och återskapande från Azure Blob-tjänster.

Transaktionsreplikering på Azure migrerar dina lokala SQL Server-databaser till Azure med minimal stilleståndstid.

Sekundär DR-replik på Azure tillhandahåller ett VM och konfigurerar den som en sekunder replik i katastrofåterställnings-scenarion.

Azure SQL Databashanterade instanser hjälper dig att flytta till molnet med minimal applikations- och databasåterkapande.

Hantering och programmerbarhet
Skötsel är väsentlig för all SaaS (Software as a service) men bara vissa uppgifter kräver verkligen frekvent 
mänskligt ingripande. SQL Server 2017 är mycket mer flexibelt än tidigare versioner – både när det gäller 
distributionsalternativ, med stöd för både Linux- och Docker-programbehållare, och datapresentation 
med relationsgrafer.

SQL Server 2008
Partitionstabell-parallellism tillhandhåller bättre 
prestanda och utnyttjande resurser.

Policybaserad hantering och automatisering 
definierar och förstärker policyer genom hela 
företaget.

SQL Server 2017 
Stöd för Linux-behållare gör det möjligt för dig att bygga 
DevOps-pipelines med SQL Server på Linux.

SQL Graph gör det möjligt för dig att kartlägga och fråga 
relationer i en grafstruktur. 

Temporala tabeller hjälper dig att se dataförändringar i din 
tabell från alla punkter i tiden.

Business Intelligence och analyser
med ökning i kunddatainsamling har dataanalys och BI blivit nödvändigt för strategiskt beslutsfattande. Med 
maskininlärning och AI i SQL Server 2017 kan du snabbt omvandla data till användbara insikter så att du håller 
jämna steg med de enorma informationsflödena.

SQL Server 2008
Business Intelligence Development Studio 
erbjuder lösningar så som analystjänste-, 
integreringstjänste- och rapporteringtjänste-projekt.

Data mining-verktyg genomför kraftiga analyser 
utan att du behöver känna till data mining-koncept.

Report Designer organiserar data i rapporter och 
hjälper dig att designa rapporter interaktivt.

SQL Server 2017 
PolyBase förenar strukturerad, halvstrukturerad och 
ostrukturerad data på plattformar som Azure Blob-lagring eller 
Hadoop.

SQL Server Machine Learning Services för beräkningar och 
hantering dit där data befinner sig och eliminerar behovet att 
dra data över nätverket. 

SQL Server Reporting Services tillåter dig att skapa, lansera, 
och hantera mobila och sidnumrerade rapporter.

Driftanalys i realtid gör det möjligt för dig att köra både 
analyser och OLTP-belastningar på samma databastabeller 
samtidigt.
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Funktioner 2017

Förbättrade AlwaysOn-tillgänglighetsgrupper

Instanser av Always On-redundanskluster och 
tillgänglighetsgrupper
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