
Udvidelse af SQL Server
Funktioner fra 2008 til 2017

SQL Server 2017: mere end blot en database
SQL Server 2017 hjælper virksomheder helt fra bunden og gør det muligt 
at opnå endnu større rækkevidde. Hos Microsoft glemmer vi dog ikke 
vores rødder og de egenskaber og funktioner, der har gjort SQL Server 
til det, den er i dag.

Nu, hvor der snart ikke længere ydes support på SQL Server 2008, 
anbefaler vi, at du sætter sig ind i de funktioner og fordele, du får adgang 
til i SQL Server 2017.
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SQL Server

Ydeevne
Vore dages databaseprogrammer forventes at returnere forespørgselsresultater lynhurtigt, uanset hvor 
kompleks den konkrete forespørgsel er. Som følge af overgangen fra indeksoptimering til in-memory-
transaktionsbehandling er den sidste nye version af SQL Server ikke bare hurtigere end før – takket 
være adaptiv forespørgselsbehandling og tuningsfunktioner er den også mere "intelligent".

SQL Server 2008
Komprimerede indekser og tabeller øger 
forespørgselseffektiviteten i forbindelse med 
I/O-flaskehalse.

Filtrerede indekser og statistikker giver større 
forespørgselseffektivitet og optimeret storage.

SQL Server 2017 
Kolonnelagerindekser øger analysehastigheden i kraft af 
omdefinering af datastorage og forespørgsler. 

Med In-Memory OLTP interagerer SQL Server 
udelukkende med data i hukommelsen og fremskynder 
OLTP-applikationer.

Intelligent Query Processing skaber grundlag for 
optimeringsstrategier baseret på forhold og karakteristika 
for dine applikations kørselstid.

Automatic Plan Correction retter 
forespørgselskørselsplaner, der forårsager problemer med 
ydeevnen.

Query Store giver dig indsigt i valg af forespørgselsplan og 
relateret effektivitet.

Tilgængelighed
Verdensøkonomien udvikler sig konstant, og det samme gælder efterspørgslen på data. Et solidt fundament 
baseret på de klassiske dyder med hensyn til høj tilgængelighed – spejling og failover, forekomster af failover-
klynge med Always On og tilgængelighedsgrupper – sikrer ikke bare adgang til din database. Det sikrer, at de 
returnerede data er de rigtige data.

SQL Server 2008
Databasespejling øger din SQL Server-databases 
tilgængelighed.

Failover-klynger hjælper med at opretholde høj 
tilgængelighed for SQL Server-forekomster.

Log shipping understøtter høj tilgængelighed på 
databaseniveau.

Replikering sikrer konsistens mellem databaser og 
effektiv synkronisering.

SQL Server 2017 
Forekomster af failover-klynge med Always On og 
tilgængelighedsgrupper muliggør HADR-scenarier i både 
Linux og Windows.

Forbedringer i Always On-tilgængelighedsgrupper giver 
høj tilgængelighed, disaster recovery og balancering af 
læsningsskala.

Tilgængelighedsgrupper på læsningsskala giver yderligere 
funktioner til scenarier, hvor du kan bruge skrivebeskyttede 
kopier.

Sikkerhed
De potentielle trusler mod forretningskontinuiteten og datasikkerheden bliver stadig større i takt med den 
teknologiske udvikling. Adgang til og beskyttelse af personoplysninger er blevet meget vigtige faktorer 
i forbindelse med datasikkerhed, og SQL Server 2017 har nu flere indbyggede datasikkerhedslag, hvilket 
muliggør administrativ adgang uden risiko for afsløring af følsomme data.
SQL Server 2008
Transparent datakryptering hjælper med at 
beskytte data i hvile uden ændringer af applikationen 
og databasen.

Skalerbar nøglestyring giver 
tredjepartsleverandører mulighed for at registrere 
deres enheder i SQL Server.

SQL Server-overvågning sikrer oprettelse af 
tilpassede kontroller af databaseprogramhændelser.

Hentning af ændringsdata gør det muligt at få 
tabelændringer vist i brugervenligt format.

SQL Server 2017 
Always Encrypted sikrer, at de, der ejer data, og de, der 
administrerer data, holdes adskilt.

Dynamisk maskering af data begrænser eksponering af 
data og forenkler samtidig sikkerhedsdesign og kodning.

Sikkerhed på rækkeniveau begrænser adgangen til rækker 
i en databasetabel ud fra brugeregenskaber.

Backupkryptering giver større sikkerhed med hensyn til 
backupfiler.

Skalerbarhed og cloud-parathed
Nutidens databaser i cloud-løsningen tilbyder portabilitet og redundans. Cloud-baseret databehandling er den 
moderne serverfarm. Selv om SQL Server 2017 stadig kan bruges on-premises, er det med cloud-løsninger, man 
virkelig opnår stordriftsfordele. Med SQL Server 2017 får du adgang til en række installationsmuligheder, som 
ganske enkelt ikke fandtes tidligere.

SQL Server 2017
Backup til Azure giver mulighed for sikkerhedskopiering og gendannelse fra tjenesten Azure Blob.

Transaktionsreplikering til Azure overfører dine SQL Server-databaser i det lokale miljø til Azure med minimal nedetid.

Secondary DR Replica på Azure klargør en VM og konfigurerer den som en sekundær kopi i scenarier med disaster recovery.

Azure SQL Database Managed Instance gør det muligt at skifte til en cloud-løsning med minimalt behov for applikations- og 
databaseomstrukturering.

Styring og programmerbarhed
Vedligeholdelse er afgørende for enhver software as a service (SaaS), men kun få opgaver kræver 
regelmæssig menneskelig indgriben. SQL Server 2017 giver lang større fleksibilitet end tidligere 
versioner – både omkring installationsindstillinger, inkl. support for Linux- og Docker-containere, 
og datapræsentationer med relationsgraftegning.

SQL Server 2008
Partitionstabelparallelitet giver bedre ydeevne og 
ressourceudnyttelse.

Politikbaseret styring og automatisering definerer 
og håndhæver politikker gennem hele virksomheden.

SQL Server 2017 
Understøttelse af Linux-containere giver mulighed for at 
bygge DevOps-pipelines med SQL Server i Linux.

SQL Graph giver mulighed for at kortlægge og forespørge 
på relationer i grafformat. 

Midlertidige tabeller gør det muligt at se dataændringer 
i dine tabeller fra et hvilket som helst tidspunkt.

Business intelligence og analyse
Stigningen i indsamling af forbrugerdata har gjort dataanalyser og business intelligence til afgørende værktøjer 
i forbindelse med strategiske beslutninger. Machine learning og AI på SQL Server 2017 kan transformere dine 
data til meningsfuld indsigt ved hastigheder, der kan måle sig med de nyeste dataindsamlingsteknologier.

SQL Server 2008
Business Intelligence Development Studio tilbyder 
tjenester til analyser, integrationer og rapporter.

Datamining-værktøjer udfører detaljerede analyser, 
uden at du behøver at kende til datamining.

Report Designer organiserer data i rapportform 
og hjælper dig med at designe dine rapporter 
interaktivt.

SQL Server 2017 
PolyBase forener strukturerede, semi-strukturerede og 
ustrukturerede data på platforme som Azure Blob eller Hadoop.

SQL Server Machine Learning Services giver mulighed for 
beregninger og databehandling der, hvor dataene findes, og 
fjerner behovet for at indsamle data fra hele netværket. 

SQL Server Reporting Services giver dig mulighed for 
at oprette, implementere og styre mobile og sideinddelte 
rapporter.

Real-Time Operational Anaytics gør det muligt at køre både 
analyser og OLTP-workloads på de samme databasetabeller på 
samme tid.
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Forbedrede Always On-tilgængelighedsgrupper

Failover-klyngeforekomster og tilgængelighedsgrupper med 
Always On
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