
Voksende SQL Server
Funksjoner fra 2008 til 2017

SQL Server 2017: mer enn bare en database
SQL Server 2017 hjelper virksomheten fra grunnen opp, og hjelper deg 
til å oppnå større rekkevidde enn før. Men hos Microsoft husker vi våre 
røtter, inkludert funksjonene som brakte SQL Server dit den står i dag.

Når du forbereder deg på at det blir slutt på kundestøtten for SQL Server 
2008, lær å kjenne hvilke funksjoner og fordeler som nå er tilgjengelige for 
deg i SQL Server 2017.
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SQL Server

Ytelse
Dagens databasemotorer forventes å returnere spørringsresultater svært raskt, uavhengig av kompleksitet. 
Med et skifte fra indeks-optimalisering til minneinternt transaksjonsbehandling, er ikke dagens SQL Server 
bare raskere, men dens adaptive spørring og finjusteringsfunksjoner gjør den smartere også.

SQL Server 2008
Komprimerte indekser og tabeller  
forbedrer ytelsen på spørringer i scenarier med  
I/O-flaskehalser.

Filtrerte indekser og statistikker gir bedre ytelse  
i spørringer og optimalisert lagring.

SQL Server 2017 
Kolonnelagerindekser akselerer analyseytelsen ved  
å omdefinere datalagring og spørringer. 

Med in-memory OLTP lagret, samhandler SQL Server 
utelukkende med data i minnet, og gjør OLTP-applikasjoner 
raskere.

Intelligent spørringsbehandling former 
optimaliseringsstrategier basert på arbeidsmengde  
og karakteristikker for applikasjonen din under kjøring.

Automatisk plankorrigering retter opp spørringsplaner 
som forårsaker ytelsesproblemer.

Query Store gir deg innsikt i spørringsplanvalg og -ytelse.

Tilgjengelighet
Verdensøkonomien sover aldri, og det gjør heller ikke etterspørselen etter data. Bygger på velprøvd metoder for 
høy tilgjengelighet – speiling og failover, «Always On» failoverklyngeforekomster og tilgjengelighetsgrupper – og 
sikrer ikke bare tilgang til databasen din. Det sikrer at data som returneres er riktige data.

SQL Server 2008
Databasespeiling øker tilgjengeligheten av  
SQL Server-databasen.

Failover-klynging bidrar til å opprettholde høy 
tilgjengelighet for SQL Server-forekomster.

Loggsending støtter høy tilgjengelighet på 
databasenivået.

Replikering opprettholder konsistens mellom 
databaser og synkronisering.

SQL Server 2017 
«Alltid på» failoverklyngeforekomster og 
tilgjengelighetsgrupper muliggjør HADR-scenarier både  
i Linux og Windows.

Forbedringer i AlwaysOn-tilgjengelighets grupper gir 
høy tilgjengelighet, nødgjenoppretting og balansering av 
skalerbar lesing.

Tilgjengelighetsgrupper for leseskalering gir flere 
funksjoner for scenarier som kan bruke skrivebeskyttede 
kopier.

Sikkerhet
Etter hvert som teknologiutviklingen går fremover gjør også de potensielle truslene mot forretningskontinuitet  
og personvern det samme. Tilgang til og beskyttelse av personopplysninger er det viktigste innen datasikkerhet  
i dag og SQL Server 2017 har nå flere lag med sikkerhet innebygd, noe som muliggjør administrativ tilgang uten 
å avsløre sensitive data.
SQL Server 2008
Gjennomsiktig datakryptering bidrar til å beskytte 
hvilende data uten endringer i applikasjonen og 
databasen.

«Extensible Key Management» (utvidbar 
nøkkelhåndtering) lar tredjeparts leverandører 
registrere enhetene deres i SQL Server.

SQL Server Auditing skaper tilpassede revisjoner av 
hendelser i databasemotoren.

Endre datainnhenting hjelper deg å vise 
tabellendringer på en lett forståelig måte.

SQL Server 2017 
Always Encrypted (alltid kryptert) skiller mellom de som 
eier og de som behandler data.

«Dynamic Data Masking» (dynamisk dataskjerming) 
begrenser dataeksponering samtidig som det forenkler 
sikkerhetsdesign og koding.

«Row-Level Security» (radsikkerhet) styrer tilgangen til 
rader i en databasetabell basert på brukerkarakteristikker.

Kryptering av sikkerhetskopier gir deg ekstra sikkerhet for 
sikkerhetskopifilene.

Skalerbarhet og skyberedighet
Dagens databaser i skyen tilbyr portabilitet og redundans. Skybasert databehandling er den moderne server-
farmen. Selv om SQL Server 2017 fortsatt kan brukes lokalt, oppnår en virkelige stordriftsfordeler i skyen.  
SQL Server 2017 gir deg flere distribusjonsalternativer som ikke fantes før.

SQL Server 2017
Sikkerhetskopiering til Azure muliggjør sikkerhetskopiering og gjenoppretting fra tjenesten Azure Blob.

Transaksjonsreplikering til Azure overfører de lokale SQL Server-databasene til Azure med minimal nedetid.

Sekundær DR-kopi på Azure gir en VM og konfigurerer den som en sekundær kopi i nødgjenopprettingsscenarier.

Azure SQL Database Managed Instance hjelper deg å flytte til skyen med minimale applikasjons- og databaseendringer.

Administrasjon og programmerbarhet
Vedlikehold er avgjørende for enhver programvare levert som en tjeneste («software as a service» – 
SaaS), men det er bare visse oppgaver som virkelig krever hyppig inngripen fra brukere. SQL Server 2017 
tilbyr så mye mer fleksibilitet enn tidligere versjoner – både rundt distribusjonsalternativer, med støtte for 
Linux og Docker-beholdere, og datapresentasjon med grafisk fremstilling av relasjoner.

SQL Server 2008
Partisjonstabellparallellitet gir bedre ytelse og 
ressursutnyttelse.

Retningslinjebasert administrasjon og 
automatisering definerer og håndhever 
retningslinjer i et foretak.

SQL Server 2017 
Støtte for Linux- og Docker-containere gir deg mulighet 
til å bygge DevOps-pipelines ved å bruke SQL Server-
verktøyene på Linux.

SQL Graph lar deg kartlegge og spørre om relasjoner  
i en grafisk fremstilling. 

Midlertidige tabeller hjelper deg å se dataendringer  
i tabellene fra hvilket som helst tidspunkt.

Business intelligence og analyse
I forbindelse med økningen i innsamling av forbrukerdata har dataanalyse og Business Intelligence blitt 
avgjørende for strategiske beslutninger. Maskinlæring og AI på SQL Server 2017 kan forvandle dataene 
dine til meningsfulle innblikk med hastigheter som holder følge med den store strømmen av dagens 
datainnsamlingsteknikker.

SQL Server 2008
Business Intelligence Development Studio 
tilbyr løsninger som for eksempel prosjekter 
for analysetjenester, integrasjonstjenester og 
rapporteringstjenester.

Datautvinningsverktøy utfører kraftige  
analyser uten at du trenger å ha kjennskap  
til datautvinningskonsepter.

«Report Designer» (rapportdesigner) organiserer 
data i rapporter og hjelper deg å utforme rapporter 
interaktivt.

SQL Server 2017 
PolyBase fletter sammen strukturerte, delvis strukturerte og 
ustrukturerte data i plattformer som Azure Blob-lagring eller 
Hadoop.

SQL Server Machine Learning Services bringer beregninger 
og bearbeiding dit dataene finnes og eliminer behovet å trekke 
data over nettverket. 

SQL Server Reporting Services lar deg opprette, ta i bruk og 
administrere Mobile og paginerte rapporter.

«Real-Time Operational Analytics» (driftsanalyser i sanntid) 
lar deg kjøre både analyser og OLTP-arbeidsbelastninger på de 
samme databasetabellene samtidig.

Forbered deg på avviklingen av støtte for SQL Server 2008 
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