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Bemutatkozik az SQL Server 2012
A Microsoft SQL Server 2012 jóval több mint egy relációs adatbázis kezelô szerver. A Microsoft ügyfelei
számára egy olyan komplett adatplatformot kínál, mely képes kihasználni és alkalmazni a felhô technológiák
elônyeit, és olyan üzleti intelligencia eszközökkel van felvértezve, mely a tárolt adatokat az üzlet számára is
releváns információvá alakítja át. Mindezt a magas rendelkezésre állás biztosításával, költséghatékony módon.
Az SQL Server 2012 fôbb újdonságai:
π A szükséges 9-esek biztosítása az AlwaysOn technológiával.
π Elkápráztatóan gyors lekérdezési teljesítmény az új ColumnStore Index-el.
π Gyors és látványos adatelemzés Power View és PowerPivot segítségével.
π Konzisztens és megbízható adatok a BI Semantic Model és Data Quality Services használatával.
π Igény szerinti skálázódás eszközöktôl az adatközpontokon keresztül a felhôig.
π Könnyû és egyszerû fejlesztés az SQL Server Data Tools fejlesztôeszközzel.

Az SQL Server 2012 különbözô kiadásai
Az SQL Server 2012 három különbözô kiadásban jelenik meg, melyek célja mind funkcionalitásban, mind
licencelésben, mind pedig árazásban az eltérô ügyféligények kielégítése. A három kiadás konzisztens módon
egymásra épít, azaz a magasabb szintû csomag tartalmazza az alacsonyabb minden funkcióját és szolgáltatását.
Enterprise Edition – ideális választás magas rendelkezésre állást igénylô alkalmazásokhoz, nagy méretû
adattárházakhoz vagy erôsen virtualizált környezetekhez.
Business Intelligence Edition – az új kiadás a magas színvonalú önkiszolgáló üzleti intelligencia rendszerek
kialakítására használható.
Standard Edition – az adatplatform belépô csomagja biztosítja az alapvetô adatbázis kezelési, jelentéskészítési és elemzési funkciókat.

Tulajdonságok
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Business
Intelligence

Standard

Maximum CPU magszám

OS Max¹

16 mag -DB
OS Max-AS&RS²

16 mag

Licencelés módja

Mag alapú

Server+CAL
alapú

Mag vagy.
Server+CAL
alapú

Alap OLTP funkciók
Programozhatóság (T-SQL, Data Types, FileTable)
Menedzselhetôség (SQL Server Management
Studio, Policy-based Management)
Alap magas fokú rendelkezésre állás³
Alap vállalati üzleti intelligencia (Reporting,
Analytics, Multidimensional Semantic Model, Data
Mining)
Alap adat integráció (Built-in Data Connectors,
Designer Transforms)
Önkiszolgáló üzleti intelligencia (Alerting, Power
View, PowerPivot for SharePoint Server) 4
Magas fokú vállalati üzleti intelligencia (Tabular BI
Semantic Model, Advanced Analytics and Reporting,
VertiPaq™ In-Memory Engine, Advanced Data Mining)

Nagyvállalati adat menedzsment (Data Quality
Services, Master Data Services)
Magas fokú adat integráció (Fuzzy Grouping and
Lookup, Change Data Capture)
Magas fokú biztonság (SQL Server Audit,
Transparent Data Encryption)
Adattárház funkciók (ColumnStore Index,
Compression, Partitioning
Kiterjesztett magas rendelkezésre állás (Multiple,
Active Secondaries; Multi-site, Geo-Clustering)³

Már meglevô SQL Server Enterprise edition Server + CAL licenc modellben vásárolt, verzió követéssel rendelkezô rendszerek legfeljebb 20 CPU
magban korlátozott SQL Server 2012-re kerülnek frissítésre.
2
Analysis Services & Reporting Services.
3
Alap szolgáltatások magukban foglalják az alábbi funkciókat - log költöztetés, adatbázis tükrözés, server core támogatás, két csomópontos
feladatátvevô fürt (failover cluster). Windows Server Enterprise Edition használata alapkövetelmény az AlwaysOn / Failover Clustering funkcióhoz.
4
SharePoint Server és Enterprise CAL rendszerkövetlemény a Power View és PowerPivot használatához. A Figyelmeztétésekhez (Alerting) legalább
SharePoint Foundation szükséges.
1

Az SQL Server 2012 licensz módozatai
Az SQL Server 2012 esetében különbözô licenc módok állnak az ügyfelek rendelkezésére, melyek összhangban vannak a tipikus felhasználási és alkalmazási területekkel. Az adatbázis szervert lefedô szerver licenc és
a hozzá kapcsolódó felhasználókhoz és eszközökhöz kötött hozzáférési licenc, azaz Server+CAL modell olyan
esetekre ad optimális megoldást, amikor költséghatékony módon kell alapvetô adatbázis kezelô és jelentéskészítési funkciókat biztosítani korlátozott számú eszközök és felhasználók részére.
Amikor a rendszer felhasználóinak számossága nem határozható meg, vagy a felhasználási igények különlegesebbek az alapvetô szolgáltatásoknál, az SQL Server 2012 licenc módja a felhasznált számítási kapacitáson alapul. A többmagos processzorok elterjedésével és térnyerésével a Microsoft SQL Server 2012 licence is
a használt magokhoz kötött. A mag alapú licenc egy sokkal pontosabb és precízebb mérést és árazást biztosít
nem csak fizikai, hanem virtuális, vagy felhô környezetekben is.
Virtualizáció
A virtualizáció széles körû elterjedésével a Microsoft SQL Server-t is egyre gyakrabban futtatják különálló virtuális operációs rendszer környezetekben, külön egyedként- amit az SQL Server 2012 licencei teljes mértékben
támogatnak.
Az SQL Server 2012 szoftver licencei a felhasználás módjától függôen köthetôek az adott virtuális gépekhez,
vagy dinamikus környezetek és felhô rendszerek esetén a fizikai kiszolgálóhoz is. Az SQL Server Enterprise
Edition licenc szoftverkövetéssel (SA) együtt korlátlan virtualizációs jogot biztosít, amennyiben a fizikai gép
minden magja le van fedve. Szoftverkövetés nélkül pedig maximális virtualizációt nyújt, azaz ha a fizikai kiszolgáló mindegyik magja le van fedve licencekkel, akkor korlátlan szoftver példány futtatható maximum annyi
virtuális gépen (az adott VM virtuális magszámától függetlenül), ahány fizikai maggal rendelkezik a kiszolgáló.
Amennyiben egy konszolidáció során egy fizikai gép csak egy részét allokáljuk az SQL Server futtatására,
költségmegtakarítás érhetô el csak az adott virtuális géphez szükséges licenc megvásárlásával. Mag alapú
licenc használata esetén, hasonlóan a fizikai gépek magjaihoz, a virtuális magok (vagy virtuális processzorok,
virtuális szálak) mindegyikét le kell fedni licencekkel, virtuális gépenként minimum négy magra vonatkozóan.
Az SQL Server 2012 Standard Edition esetén virtualizált környezetben csak a virtuális gépenként történô
licencelés érhetô el. Korlátlan virtualizációs jogot csak az SQL Server 2012 Enterprise Edition biztosít, szoftverkövetéssel együtt.
Szoftverkövetés
Az SQL Server 2012-hez vásárolt szoftverkövetés (SA) magában foglalja a licenc mobilitást is mindegyik változat esetén, azaz a megvásárolt szoftver licenc szabadon mozgatható igényeknek megfelelôen különbözô fizikai
és virtuális gépek között, akár az adatközpontban, akár a felhôben.
Fürtözés
Nagy rendelkezésre állású konfigurációk kialakítását licenc oldalról is támogatja a Microsoft SQL Server 2012.
Amennyiben egy maximum két gépbôl kialakított aktív-passzív feladatátvevô fürtöt szeretnénk kialakítani, az
aktív gép licence tartalmazza a passzív gép futtatásának jogát is. Ez csak arra az esetre vonatkozik, ha a passzív
gép nem szolgál ki adatokat kliensek felé, és nem futtat aktív SQL Server terheléseket (riportok, lekérdezések,
biztonsági mentések). Amennyiben kettônél több elembôl álló fürt kerül kialakításra, az elsô passzív tagon
felüli további szerverekhez abban az esetben is szükségesek további licencek, ha azok passzívak.

Nagy rendelkezésre állás
Bitemo Erik

AlwaysOn – nagy rendelkezésre állás szteroidon
A Microsoft SQL Server eddig is többféle nagy rendelkezésre állást biztosító megoldást kínált: a feladatátvevô
fürtözés (failover clustering) már jó ideje az alkalmazások számára teljesen láthatatlan módon védi a teljes SQL
Server példányt egy, vagy több gép kiesése esetén, míg a tükrözés egy meghatározott adatbázis elérhetôségét
garantálja egy másik SQL Server példányon lévô másolattal. Ezek a technológiák elérhetôek és bizonyítottak is
számtalan cégnél, de az SQL Server 2012 további újdonságot kínál ezeken a területeken is.
AlwaysOn Availability Group
Az SQL Server 2012-ben a nagy rendelkezésre állást támogató megoldások az AlwaysOn összefoglaló nevet
kapták. Ennek a családnak a tagja az AlwaysOn Availability Group, vagyis Elérhetôségi Csoport. Ez leginkább
a tükrözés erôsen továbbfejlesztett változata, fürtözéses alapon. Nézzünk bele: egy többgépes Windows fürtre több, nem fürtözött SQL példányt telepítünk, amelyeken adatbázisok meghatározott csoportja egy egy-

ségként van többszörözve a példányokra. A tükrözésnél megszokott szinkron vagy aszinkron adattovábbítás mellett a
másolatokról úgy is rendelkezhetünk, hogy azok olvashatóak
legyenek. Összesen négy másodlagos replikát, azaz másolatot
tarthatunk készenlétben, illetve használhatunk különbözô célokra, az alkalmazást kiszolgáló (írható) elsôdleges replika mellett.
Az Availability Group-on belül rendelkezhetünk a replikák száma mellett arról is, hogy melyik replika legyen olvasható, melyik legyen szinkron, melyik hogyan kezelje az olvasási kéréseket, amikor másodlagos és hogyan, amikor elsôdleges szerepben
van, illetve legyen-e automatikus szerepátvétel hiba esetén.
Availability Group békeidôben és a primary kiesése után
Hatékony erôforrás-használat
Mivel a másolat adatbázisok megnyithatóak olvasásra, ha úgy akarjuk, a nagy rendelkezésre állás mellett egy
másolatot akár jelentések készítésére is használhatunk. De mi történik, ha meghibásodik az aktív gép, és át kell
venni a szerepét? Az új kapcsolódási szándékot jelzô paraméterrel jelezheti az alkalmazás, hogy csak olvasni
szeretne, és a replikán beállíthatjuk, hogy amikor felveszi az aktív szerepet, utasítsa el a riportkészítési szándékkal érkezô kapcsolatokat.
De nemcsak lekérdezések futtatására használhatjuk a replikákat, hanem mentések készítésére is, így nem kell
az elsôdleges replikát terhelni, az kizárólag az üzleti alkalmazást szolgálhatja ki.
Könnyû kezelhetôség
A sok kilences rendelkezésre állás mellett a Microsoft a kényelemrôl sem feledkezett meg: az elsôdleges
replikát egy külön virtuális néven keresztül érhetjük el, hasonlóan a feladatátvevô fürtözéshez, így egy esetleges szerepátadás nem igényel konfigurációt a kliensek részérôl, azok mindig ugyanazon a néven érhetik el
az elsôdleges replikát.
Az üzemeltetôi oldal támogatására egy külön dashboard készült, ami az SQL Server Management Studioban
érhetô el. Ezen láthatjuk az egyes replikák illetve adatbázisok pillanatnyi helyzetét, segítve a gyors hibaelhárítást.

A dashboard segítségével egy pillanat alatt átláthatjuk a rendszerünket

Online adatbázismûveletek
Az SQL 2005 óta elérhetô online mûveletek listája folyamatosan bôvül. Az SQL Server 2012 támogatja az (n)
varchar(max), varbinary(max) és xml indexek online karbantartását, és még valami egészen újat: eddig ha egy új
nem null oszlopot adtunk egy létezô nagy táblához, fel kellett készülnünk arra, hogy a tábla elérhetetlen lesz
addig, amíg az összes soron lefut az update. Ez egy több GB méretû tábla esetén már észrevehetô ideig tartott.
Az SQL 2012 lehetôvé teszi, hogy egy új oszlop alapértelmezett értékét csupán metaadat-módosítással hozzáadja minden rekordhoz, néhány másodperc alatt.
Egy 4GB-os 1 millió soros tábla módosítása új oszlop hozzáadásával ugyanazon a tesztgépen SQL Server 2008-on
28 másodpercig, SQL Server 2012-n 1 másodpercig tartott.

Server Core telepítés
Az SQL Server rendelkezésre állását befolyásolja az ôt futtató operációs rendszer rendelkezésre állása. Hogy
ezen a téren is a lehetô legjobb eredményt kaphassuk, az SQL Server 2012 támogatja a Windows Server Core
verzióra való telepítést. Mivel a Windows Server Core egy lecsupaszított operációs rendszer, ezért kevesebb
javítást kell telepíteni rá, ami a kevesebb munka mellett kevesebb újraindítást is jelent, valamint a kiszolgáló
támadhatósága is jelentôsen kisebb, a minimális felület pedig kevesebb erôforrást igényel.

Menedzselhetôség
Bitemo Erik

Recovery Advisor – visszaállítás mindenkinek
Azoknak, akik adatbázisokat üzemeltetnek, fontos kérdés a visszaállíthatóság. Az adatbázis adminisztrátoroknak ez eddig is egy egyszerû feladat volt, de sok cégnél nem adatbázis-adminisztrátorok üzemeltetik az SQL
Servert, hanem az alkalmazásüzemeltetôk kénytelenek ezzel foglalkozni, akiknek nincs mindig lehetôségük
elmélyedni a termék ismeretében. Számukra mentôöv, tapasztalt kollégáknak pedig kényelmi szolgáltatás az
új Recovery Advisor, ami grafikus felületen segít visszaállítani egy adatbázist akár megadott idôpontra, akár
a lehetô legfrissebb állapotra, a mentésekrôl tárolt információk alapján.
Emellett a lapszintû visszaállítás is grafikus felületet kapott, teljes támogatással, tehát egy DBCC által jelzett
lapsérülés után egy kevésbé veterán adminisztrátor is vissza tudja állítani a hibás lapot.
A visszaálltást egy alkalmazás
üzemeltetô is könnyen el tudja végezni.

Contained Database – Öntartalmazó adatbázisok
Az adatbázis adminisztrátorok egyik fontos tevékenysége a kapacitás-menedzsment, ami igen gyakran adatbázisok költöztetésében manifesztálódik. A puszta adatbázisok költöztetése egyszerû feladat – ámde egy alkalmazás
megfelelô mûködéséhez nem elégséges csupán az adatbázist átköltöztetni. Ez eddig hosszas tervezést és jól átgondolt elôkészítést igényelt. Az SQL Server 2012-ben megjelent a Contained Database (CDB), ami nevéhez hûen az öntartalmazás lehetôségét adja meg az adatbázisoknak. A koncepció lényege az, hogy egy backup-restore mûvelettel
egy adatbázis minden szükséges tartozéka átkerüljön egy másik példányra. Ebbôl elsô lépésben a collation és a felhasználók kerültek megvalósításra, mint a két talán legkritikusabb pont. Az általa támogatott adatbázis szintû bejelentkezés új alkalmazás telepítésekor is jelenthet segítséget, de a biztonság érdekében ezt bármikor letilthatjuk.
Contained Database szerintem stratégiailag az egyik legfontosabb újdonság az SQL 2012-ben, hiszen ez elindít egy olyan
úton, aminek a végén a virtuális gépek mozgatásához hasonló egyszerû átterhelésekkel lehet költöztetni adatbázisokat
SQL példányok között, lényegesen lecsökkentve egy költöztetés idôtartamát és kockázatát, illetve az AlwaysOn Availability
Group létrehozásakor a nagy rendelkezésreállású adatbázisok valóban mûködni is fognak – tipikus hiba tükrözésnél, hogy
a tükör szerveren nem vagy rosszul hozta létre a nem szakirányú üzemeltetô az alkalmazás által használt felhasználót.

PowerShell – egy adminisztratív eszköz mind felett
A Powershell, a Microsoft platform parancssori eszköze az SQL Server 2008-ban jelent meg elôször, akkor
még inkább csak bemutatkozó jelleggel (ezen a területen). Az SQL Server 2012 a korábbi verziókkal ellentétben
az alapértelmezett providert, a Powershell.exe-t használja, és abba tölti bele a modulokat egyetlen egyszerû
paranccsal: Import-Module sqlps. Az sqlps modul tartalmazza az összes SQL modult, nekünk nem kell többet
foglalkozni azzal, hogy melyiket hogy hívják pontosan, van-e új modul esetleg. Ezek a modulok pedig egyre
több és teljesebb funkcionalitást hoznak magukkal: nehéz találni olyan új dolgot az SQL Serverben, amihez ne
lenne Powershell támogatás. Egy kiemelkedô példa az AlwaysOn Availability Group.
Gyakorlatban a Powershell támogatás annyira erôs, hogy amikor elôadást kellett tartanom AlwaysOn Availability Groupokról,
a legegyszerûbb és legmegbízhatóbb módszer az Availability Group felépítésére és bekonfigurálására egy PowerShell script volt.

Az új dolgok mellett a már meglévô funkcionalitás is kap támogatást, erre példa a Backup-SqlDatabase és
Restore-SqlDatabase cmdletek, melyek nevei magukért beszélnek. Összességében kezd az SQL Serveren is
megjelenni az a szemlélet, hogy lehessen minél több mindent megoldani Powershellben is. Ezt erôsen segíti
a kezdetek óta jelenlévô SMO támogatás.
Mi PowerShellbôl gyártunk új adatbázisokat már évek óta. Abszolút megbízható, és aki másképp csinálja, mindig lebukik, mert a számítógéppel ellentétben elfelejt valamit.

DETA - Teljesítményhangolás valós mérések alapján
A teljes fizikai szerkezet optimalizálásába beletartozik az indexek (clustered és nonclustered), statisztikák és
particionálások ajánlása, illetve a meglévô szerkezet felülvizsgálata. Ezt vagy egy megadott lekérdezés lista vagy egy
SQL Profilerrel rögzített valós forgalom alapján lehetett megtenni, ezért az általános tanács az volt, hogy nagyon
gondosan válasszuk meg azt a mintát, amit odaadunk az Advisornak, mert ha nem reprezentatív a minta, akkor nem
lesz mérvadó az eredményül kapott ajánlás. Ráadásul a Profilerrel való mintagyûjtés körülményes volt, mert habár
létezik külön sablon a DETA-nak szükséges adat gyûjtéséhez, a Profiler tartós futtatása hatással van a szerver teljesítményére. Erre a kihívásra a Microsoft fejlesztôi egy igen elegáns megoldással válaszoltak: a DETA képes a valósidejû
dinamikus menedzsment-nézetekben (DMV-kben) a szerver által tárolt információt használni, és az SQL Serverben éppen tárolt plan cache-t használni az optimalizáláshoz. Tehát nem kell adatot gyûjtenünk elôre, gyakorlatilag
tetszôleges idôben megnézhetjük, hogy mi lenne az ajánlott adatbázis struktúra egy adott idôben futó terheléshez.

Distributed Replay – Teszt igazán
A teljesítmény optimalizálásnak van egy külön ága, amit a DETA nem
feltétlenül tud lefedni, ez pedig a konkurencia: mi történik az alkalmazásommal, ha egyszerre többen is használják. Erre a kérdésre a választ általában a teljesítménytesztelés hozza meg, amihez szükség van egy olyan
eszközre, ami képes a szükséges mennyiségû párhuzamos kapcsolatot
szimulálni és az alkalmazásra zúdítani. És ez nem mindig egyszerû dolog:
vajon tudunk-e akár egyetlen számla elôállítási folyamatot is leutánozni

valamilyen automatizmussal, a vevô kiválasztásától a fizetési feltételek beállításán és a tételek hozzáadásán át a végsô
rögzítésig? Nem könnyû dolog, de erre nincs is most szükség, hiszen ha az adatbázis teljesítményét szeretnénk megvizsgálni, elegendô azt tesztelni, az alkalmazásréteget ki is hagyhatjuk. Az SQL Server Profilerrel rögzíthetjük az alkalmazás által generált valós lekérdezéseket az erre a célra készített Replay sablonnal, és a Distributed Replay használatával akár több géprôl párhuzamosan terhelhetjük a tesztgépünket. Korábban az SQL Profiler által biztosított Replay
csak egy géprôl tudta ezt megtenni, így a tesztcélú lekérdezéseket indító gép kapacitása felsôkorlátot szabott a párhuzamos lekérdezések számának, de SQL 2012-ben a Distributed Replay lehetôvé teszi, hogy közönséges gépekbôl
hadba állítsunk akár 16-ot is, hogy megvizsgálhassuk az adatbázisunk viselkedését nagy terhelés alatt. A Distributed
Replay parancssori támogatással rendelkezik, így használatával teljesen automatizált teszteléseket futtathatunk.

Extended Events – Egyszerûbb, mint volt
Az SQL Server 2008-ban megjelent egyik újdonság volt az Extended Events, amit a grafikus felület hiánya miatt kevéssé ismertek. Pedig az XEvents, ami az SQL Trace/Profiler pehelysúlyú változata, sok helyzetre kínál megoldást, mivel a Profilerhez hasonló, illetve annál bizonyos szempontból gazdagabb diagnosztikai információkat olyan minimális
többletterheléssel tud elôállítani, hogy egy átlagos éles rendszeren észrevétlenül futhat egyfolytában. Az SQL Server
2012 Management Studio tartalmaz egy új elemet a Management csoportban: Extended Events néven, aminek segítségével a mûködésével kevésbé tisztában lévô emberek is elkezdhetik annak felfedezését, és elsajátíthatják a mélyebb ismereteket igény szerint: mindenki elôtt megnyílik a lehetôség a hosszan ottfelejtett lockok felgöngyölítésére.

Biztonság
Bitemo Erik
Fontos dolog a bizalom, de még fontosabb a biztonság. Az SQL Server 2012 ezen a területen sem maradt el
az újdonságokkal.

User Defined Server Roles – az ôrzôk ôrzôje
Klasszikus kérdés: hogyan oldható meg, hogy az adatbázis adminisztrátorok ne tudjanak bizonyos dolgokat
megtenni? Nos, habár a kérdés maga megkérdôjelezhetô sok szempontból, mégis kivitelezhetô, és bizonyos auditoknál kifejezetten hasznos. Ez körülményes módon eddig is megvalósítható volt, de most már sokkal hatékonyabban lehet mindezt megtenni, illetve egyéb adminisztratív feladat delegálására is készíthetôek az adatbázis
adminisztrátor által definiált szerverszintû szerepkörök. A fent leírt probléma is ezen az úton valósítható meg:
készíthetô egy saját szerepkör, aminek megadható a CONTROL SERVER jog, és megtagadva tôle minden biztonsággal kapcsolatos jogot. Ezzel tulajdonképpen a security admin szerepkör inverzét állítjuk elô, és már nem kell
naplókkal és szabályzatokkal bizonyítani, hogy az adminisztrátorok nem módosították a futó audit beállításait,
hiszen látszik, hogy nincs is rá joguk. Persze azért valakiknek kell majd adminisztrálnia a jogosultságokat, de azok
semmilyen adathoz nem férnek hozzá, így a biztonsági útmutatókban megjelenô szétválasztás megvalósulhat.

SQL Audit
Az SQL Audit az egyik újdonsága volt az SQL Server 2008-nak, ami lehetôvé tette egy igen részletes és a szerver számára kevéssé megterhelô audit folyamatos futtatását, mellyel akár az olvasási hozzáférések is pontosan
naplózhatóak voltak. A korábban csak az SQL Server Enterprise Edition részét képezô Extended Events továbbfejlesztett változata az SQL Server 2012-ben már elérhetô a többi kiadásban is. Az elôre definiált audit események
mellett most már mi magunk, illetve az alkalmazásunk is definiálhat eseményeket, így például naplózhatók a fontos események (pl. új felhasználó felvétele X által a pénzügyi alkalmazásba) az audit fájlba is az alkalmazás mellett,
afféle fekete dobozként. Bármi is történjen az alkalmazással, az auditot már nem lehet módosítani.

Közeledés a felhôhöz
Bitemo Erik
Az SQL Server 2012 egyik fô újdonsága a jövôbemutató felhô alapú technológiák támogatása, legyen az akár
privát, akár publikus, vagy a kettô keveréke.

Private Cloud – Az én felhôm az én váram
A felhô sok lehetôséget hordoz magában, de sokak számára nem járható út egyelôre, akár technológiai,
akár cégkultúrából fakadó okokból. Az SQL Server 2012 lehetôséget ad arra, hogy a saját infrastruktúránkat
„felhôsítsük”, néhány újdonság segítségével.

A már jól ismert Resource Governor a legújabb kiadásban már 64 resource pool kialakítását támogatja, azaz
64 részre vághatjuk az erôforrásainkat. A processzorkezelés is továbbfejlesztésre került. A CPU affinitás támogatása mellett van CPU valós felsô korlát, eddig ugyanis a CPU korlát csak versenyhelyzet esetén érvényesült,
szabad kapacitás esetén akár 100%-ig is felmehetett egy egyébként 20%-ra korlátozott resource pool, nehezítve a használat utáni számlázást.
Az SQL Server Enterprise Edition már jó ideje támogat dinamikus (hot-add) memóriát. Most ez a támogatás
bekerült a virtualizált környezetben futtatott Standard Edition-be is, így Hyper-V felett hatékonyan gazdálkodhatunk a virtuális gépek memória elosztásával.

SQL Azure Data Sync – Replikáció ég és föld között
Az SQL Server 2012 elôtt nem sokkal jelent
meg az SQL Aure Data Sync végleges változata, amely lehetôvé teszi egy SQL Azure, egy saját telephelyi, és igény esetén további felhôben
vagy saját magunk által tárolt adatbázis közötti
adatszinkronizációt. A szerkezet rugalmas, mint a
lenti ábrán látszik, az egyetlen megkötés, hogy
minden kommunikáció egyik végén egy SQL
Azure adatbázis legyen. Ez a megoldás a Sync
Frameworkre épül, annak egy célirányos változata, és igen gyors és hatékony adatszinkront
tesz lehetôvé egy leginkább a tranzakcionális
replikációhoz hasonló logikai szerkezetben.

Az Azure Data Sync sokszínûségét mutatja be az ábra

Üzleti intelligencia
Kôvári Attila
A Microsoft kiemelt figyelmet fordít a döntéstámogatásra és az üzleti intelligenciára. Memóriában tárolt indexek, oszlopalapú döntéstámogató adatbázis, önkiszolgáló adat vizualizációs és prezentációs eszköz, adatminôség
javító megoldás, hadoop támogatás mind-mind olyan újdonságai az SQL Server 2012 szoftvercsomagnak, amelyek segítségével egyre könnyebben építhetünk adattárházakat, üzleti intelligencia rendszereket.
Az új technológiák kifejlesztése mellett továbbfejlôdtek az SQL Server korábbi verzióiból ismert háttéralkalmazások is. Új komponensekkel bôvült az Integration Services, riasztási szolgáltatással egészült ki a Reporting
Services, egyszerûsödött a központi törzsadatkezelô rendszer feltöltése, stb.
A Back-end újdonságokkal párhuzamosan megújultak a front-end alkalmazások és az SQL Serverrel szorosan
integrált Office és SharePoint szoftverek is, melynek eredményeképp többek között megjelent a 64 bites adatbányász bôvítmény az Excelhez, új adatmodell tervezôt kapott a PowerPivot, szorosabbá vált az integráció a Reporting
Services és a SharePoint között, megjelent egy új Excel bôvítmény a központi törzsadat kezelô rendszerhez.
A technikai újdonságok mellett megváltozott az SQL Server licencelése is, amelynek következtében a középvállalatok sokkal olcsóbban építhetnek BI rendszereket, adattárházakat az SQL Server 2012 BI Edition használatával.
Az új BI kiadásnak köszönhetôen egy 30 felhasználós BI projekt szoftverköltsége felére, negyedére csökkent a korábbi
verziók árához képest, de kb. 200 felhasználó alatt mindenki jobban jár az új BI kiadás választásával. Ez hazai méretekben gondolkodva óriási elôny.

Relációs adattárház motor (SQL Server)
Kôvári Attila
Csillagsémás lekérdezés optimalizálás, partícionálás, tömörített adattárolás, minimálisan naplózott beszúrás,
mind-mind olyan funkciók, amelyek már évek óta részét képezik az SQL Server relációs adatbázis-kezelôjének,
és amelyek nélkül ma már elképzelhetetlen lenne az adattárház építés.
Az elmúlt évek fejlesztésének köszönhetôen az SQL Server 2012 újabb adattárház képességgel ruházza fel
az adatbázis motort, melyek közül a legjelentôsebb a Columnstore névre keresztelt speciális index.

Oszlopalapú index (Columnstore index)
Az oszlopalapú index egy speciális index, mely az adatokat oszlopfolytonosan tárolja. E struktúra lényege,
hogy az adatbázis lapokon nem sorok adatait tárolja, hanem oszlopokét, minek köszönhetôen,

1. Nagyon jól tömöríthetô adatsort kapunk, hiszen egy oszlopon belül sokkal nagyobb a valószínûsége
az ismétlôdô értékeknek, mint egy soron belül.
2. Az oszlopokat egymástól függetlenül tudja a szerver tárolni, és ennek következtében elég csak azon oszlopok lapjait átolvasnia, amelyek a lekérdezésben szerepelnek.
Az oszlopalapú index legnagyobb elônye, hogy segítségével megtöbbszörözhetô a csillagsémás adattárházak lekérdezési sebessége és ezzel párhuzamosan kiválthatóvá válnak az aggregált táblák, indexelt nézetek
és – bizonyos esetekben az OLAP adatbázis-kezelô is.
Az oszlopalapú index teljesen új dimenzióba helyezi a csillagsémás relációs adattárházakat, hiszen segítségével és
egy kis fejlesztéssel az OLAP lekérdezési teljesítményével összemérhetô megoldást tudunk készíteni. OLAP tudás nélkül,
a meglévô csillagsémáinkat használva.

Multidimenziós adatbázis (Analysis Services)
Az OLAP adatbázis több mint 14 éve része az SQL Server programcsomagnak. 1998-as megjelenése óta
folyamatosan fejlôdött és a 2012-es verzióban is több mint 300 apró továbbfejlesztést tartalmaz. Ezek mindmind a teljesítményen, a skálázhatóságon és az üzemeltethetôségen javítanak.
A fô újdonság az Analysis Services életében a PowerPivotban megismert oszlopalapú, memóriában futó
adatbázis-kezelô (xVelocity) szerveres megjelenése, melynek következtében ugyanúgy, ugyanazzal az eszközzel (SQL Server Data Tools) tudunk létrehozni többdimenziós és oszlopalapú adatbázist is.

Oszlopalapú adatbázis-kezelô (xVelocity)
Az xVelocity oszlopalapú adatbázis egy speciális adatbázis-kezelô. Speciális, hiszen a hagyományos relációs
adatbázis-kezelôknél megszokott sorszintû adattárolás helyett oszlopok szerint rendezve, 1:10 szeres átlagos
tömörítéssel tárolja az információkat, és speciális mert az adatbázis-kezelô a memóriájában fut. A merevlemezt
csak az adatok „off line” tárolására használja.
Az xVelocity technológiát 3 eszköz is használja. A relációs adatbázis-kezelô ebben a technológiában oldja
meg az oszlopalapú indexek tárolását, az Analysis Services memóriában futó adatbázisa és a PowerPivot for
Excel bôvítmény mögött is ez az adatbázis-kezelô fut.

PowerPivot
A PowerPivot for Excel egy Excel 2010-zel szorosan integrált oszlopalapú adatbázis-kezelô, amely lehetôséget
biztosít az üzleti felhasználóknak arra, hogy sok forrásból összekapcsolt, több tízmillió soros adathalmazzal
dolgozhassanak az Excel felületén keresztül, saját személyi számítógépük erôforrásait használva.
Egy klasszikus elemzôi feladat, mint például egy konkrét termék vagy termékcsoport forgalmának idôsoros
kimutatása egy meghatározott vevôcsoportra, egy meghatározott régióban, stb. is csak néhány másodpercig
tart. Legyen szó akár több millió sorról is.
Régóta dolgozom a PowerPivottal és még mindig lenyûgöz a sebessége és az egyszerû kezelhetôsége. Ha valaki meg
akarja tanulni a BI szakmát, akkor a PowerPivottal kezdje.

A nagy lekérdezési teljesítmény még önmagában nem elegendô egy elemzônek. Az elemzôknek szükségük
van arra, hogy különbözô adatforrások adatait összekapcsolják, hogy a xVelocity adatbázisába töltött adatokon
saját modelleket (képleteket, mutatószámokat hozzanak létre), hogy az adatokból döntéstámogatásra alkalmas
információt állítsanak elô. Legyen szó akár egy hadoop clusteren futó adatbázis adatainak Excelen keresztül ös�szekapcsolásáról egy Access adatbázis adataival. Ezek a PowerPivot segítségével könnyedén megvalósíthatóak.

Tabular adatbázis (Analysis Services)
Az Analysis Services legnagyobb újdonsága, hogy az SQL Server 2012-ben a fejlesztôk a szerveren is létrehozhatnak oszlopalapú, memóriában futó adatbázisokat. Míg az üzleti felhasználók Excelben építik fel saját
gépeiken futó adatbázisaikat, addig a fejlesztôknek lehetôségük nyílik erre a szerveroldalon, a szervergép memóriáját használva, projektkörnyezetben az SQL Server Data Tools fejlesztôeszközt használva.
Az SQL Server 2012 lehetôséget biztosít arra, hogy az üzleti felhasználó által Excelben összeállított adatbázist az IT
átvegye, majd partícionálva, jogosultság kezelve publikálja és menedzselje a vállalat központi szerverén. Így mindenki azt
csinálja, amihez a legjobban ért: A felhasználó elkészíti, amit szeretne, az IT pedig gondoskodik róla, hogy az robosztus
legyen és hatékonyan szolgáljon ki több száz felhasználót.

A PowerPivot és az Analysis Services ugyanazt a technológiát használja, de nem ugyanazokkal
a lehetôségekkel. Az üzleti felhasználó az Excelen keresztül nem tud partícionálni vagy DirectQuery módban
futtatni a PowerPivot adatbázist, és nem tud jogosultságot rendelni az egyes szerepekhez sem.
Ugyanakkor az IT sem tudja Excel munkalapok adatait on-line módon szerkeszteni a szerveroldali adatbázisban. De ezeket leszámítva ugyanazt tudja magvalósítani az IT a szerveroldali adatbázissal, mint az üzleti
felhasználók a PowerPivottal.

Egyéb újdonságok
Az SQL Server2012 az xVelocity adatbázis-kezelô felhasználási területének növelése mellett jelentôs továbbfejlesztéseket is
hozott. Új adatmodell tervezôt kapott, megjelent a hierarchiák,
kulcs teljesítménymutatók (KPI) támogatása, lehetôvé vált dátum
dimenziótábla létrehozása, amelybôl az idôsor összehasonlító
függvények profitálnak majd, partícionálhatjuk a nagy táblákat,
rendezhetünk más oszlop alapján, stb.
A funkcionális továbbfejlesztéseken túl egy sor újdonságot kapott
az adatbázis-kezelô DAX nevû kalkulációs nyelve. Az elsô – és talán
legfontosabb, hogy megjelent a DAX query nyelv, amelyen keresztül – az MDX szabvány nyelv mellett - lekérdezhetjük az adatbázist.
Akár Reporting Servicesbôl, akár Integration Servicesbôl.
Új függvényeket kaptak az üzleti felhasználók is, amelyek segítségével kiteríthetik a szülô-gyerek hierarchiákat vagy felaggregálhatják
alternatív kapcsolatokon keresztül a mutatószámaikat.

Az xVelocity új adatmodell tervezôje PowerPivotban

Az Office, mint intelligens felület az önkiszolgáló üzleti intelligenciához
Kôvári Attila

Excel
Az eszköz, amivel a kontrollerek könnyen lekérdezhetik az üzleti intelligencia rendszereket az Excel, illetve annak
Pivot táblája, amit az idôk során egyre több üzleti intelligencia funkcióval ruháztak fel és egyre szorosabbra fûzték az
integrációt a döntéstámogatásra kifejlesztett adatbázisokkal. Külön Pivot tábla motort fejlesztettek a többdimenziós
(OLAP) adatbázis és az oszlopalapú (tabular) adatbázis fölé úgy, hogy az üzleti felhasználó ebbôl mit sem vesz észre.
Az Excelbôl továbbra is közvetlenül publikálhatjuk interaktív riportjainkat, elemzéseinket SharePointra, hogy onnan az Excellel nem rendelkezô felhasználók böngészôn, vagy akár mobil klienseken keresztül is elérhessék ôket.
Az SQL Server 2012 megjelenésével párhuzamosan megjelent a 64 bites Data Mining Add-in nevû adatbányász bôvítmény is és a központi törzsadat kezelô Master Data Services rendszerrel illetve a Data Quality
Services nevû adatminôség biztosító eszközzel szorosan integrált Master Data Services bôvítmény is.

Visio
A Visio segítségével on-line adatkapcsolattal rendelkezô folyamatábrákat, kulcs teljesítménymutatókat
tartalmazó stratégiai térképeket, kiegyensúlyozott mutatószámrendszereket készíthetünk és jeleníthetünk
meg. Az így összeállított automatikusan frissülô ábrák könnyen integrálhatóak a PerformancePoint Services
scorecardjaiba, a Visio Services révén könnyen készíthetünk belôle böngészôbôl megnyitható on-line jelentéseket, és könnyen beilleszthetjük ôket PowerPoint prezentációkba.

PowerPoint
A vezetôi beszámolók gyakran készülnek PowerPoint prezentációk formájában, melybe a másolás/beillesztés
paranccsal beilleszthetjük a Microsoft BI portfólióban található prezentációs eszközzel készített riportokat, grafikonokat és egyéb adat vizualizációs eszközöket.
A statikus beszámoló készítés mellett lehetôségünk van dinamikusan frissülô PowerPoint beszámolók készítésére is. Erre egyfelôl használhatjuk az adatbázis kapcsolattal rendelkezô csatolt Excel cellákat, másfelôl az SQL
Server 2012-ben megjelent Power View adatvizualizáló eszköz jelentéseit az interaktivitás megôrzése mellett
szúrhatjuk be a vezetôi beszámolókba.

A SharePoint mint prezentációs réteg
Kôvári Attila
Döntéstámogatás szempontjából a SharePoint portál szerver valósítja meg a Microsoft BI rendszerek prezentációs és információmegosztó rétegét.
A SharePoint Portal Server alapértelmezetten rendelkezik azzal az eszközkészlettel, amely egy BI portál létrehozásához szükséges. Publikálhatunk rá Reporting Services vagy Excel riportokat, támogatja a csapatmunkát,
a dokumentumok megosztását, az elfogadás munkafolyamatát, a dokumentumok verziózását, jogosultságkezelését, munkaterületek létrehozását.

PowerPivot for SharePoint
Amíg csak néhány felhasználó használja a PowerPivotot, addig az ingyenesen letölthetô PowerPivot
bôvítményen kívül másra nem lesz szükségünk. Onnantól kezdve azonban, hogy elemzések eredményét több
felhasználóval is meg akarjuk osztani, szükségünk lesz a csoportmunkát támogató, és az automatikus adatfrissítést megvalósító SharePoint Portal Serverre, valamint az adatok tárolásáért felelôs Analysis Servicesre.
A PowerPivot for SharePoint leveszi a kontrollerek válláról az általuk készített PowerPivot fájlok karbantartási, frissítési, jogosultságkezelési feladatait és áthelyezi ôket az infrastruktúrát üzemeltetô informatikus kollégák kezébe. Szétválnak a felelôsségek, és az üzleti felhasználók az elemzések, riportok készítésével foglalkoznak, az informatika pedig
üzemelteti és menedzseli azt az infrastruktúrát, amely biztosítja az elkészített adatbázisok biztonságos mûködését.
Az üzleti felhasználó összeállít több adatforrásból egy adatbázist a PowerPivot for Excel ingyenes bôvítmény segítségével,
majd felmenti a SharePointra, beállítja az adatfrissítés gyakoriságát és küld egy levelet kollégáinak: „Csináltam egy új adatkockát és rá néhány elemzést, amiket ezen a linken értek el” Errôl szól az önkiszolgáló üzleti intelligencia.

Excel Services
Az Excel Services feladata a SharePointra publikált Excel fájlok böngészôben vagy mobil eszközökön történô
megjelenítése, a jelentés elérhetôvé tétele Excellel nem rendelkezô felhasználók számára. Legyen szó akár statikus, akár élô adatkapcsolattal rendelkezô interaktív riportokról.
Az Excel Services képes a többdimenziós- és az oszlopalapú adatbázisokból, a relációs adattárház adataiból
a pivot tábla segítségével összeállított dinamikus tartalmak vagy az Excel KOCKA függvényeivel összeállított
interaktív riport böngészôbôl történô megjelenítésére is.
Az Excel Services által a böngészôben megjelenített riport pont úgy néz ki, mint annak Excelben futó változata. Ugyanazt az interaktivitást biztosítja, ugyanúgy frissíthetô az adatbázisból mintha a felhasználó a saját
gépén futó Excelt használná.

Visio Services
A Visio Services segítségével megjeleníthetjük weben a Visioval összeállított stratégiai térképeket, kiegyensúlyozott mutatószámrendszereket, vagy bármilyen adatkapcsolattal rendelkezô ábrát. Legyen az akár egy kulcs
teljesítménymutatókkal teletûzdelt alaprajz, egy ellátási lánc folyamatábrája, vagy egy infrastruktúra térkép.

Reporting Services (SharePoint integrált mód)
A 2012-es SQL Servertôl kezdve a SharePoint integrált módban futó Reporting Services sokkal szorosabban integrált a SharePointtal, mint a korábbi verziók. A SharePoint integrált módban futó Reporting Servicest
ugyanúgy menedzselhetjük a SharePointból, mint az Excel Servicest vagy bármilyen más SharePoint alkalmazást. Mindezek mellett tovább javítottak a SharePoint integrált módban futó riportok teljesítményén így azok
megjelenítési sebessége közel azonossá vált a natív módban futó riportok megjelenési sebességével.

Jelentéskészítés: Reporting Services és Report Builder
Kôvári Attila
A webes standard riportok megjelenítését Reporting Services és Report Builder teszi lehetôvé. Míg az Excel
fôleg az ad-hoc elemzés és riportkészítés eszköze és a késôbb bemutatásra kerülô Power View az adatvizualizáció
eszköze, addig a Reporting Services és Report Builder a statikus, vagy más néven standard riportoké.

Report Builderrel készített kimutatás egy káresemény típus csoportosulásáról

Mind a Reporting Servicest, mind a Report Buildert a webes riportok létrehozására fejlesztették ki. A Reporting
Services a komplexebb, IT által fejlesztett riportok elkészítését és megjelenítését támogatja, a Report Builder
pedig kifejezetten a haladó üzleti felhasználók számára készített, böngészôben futó riportkészítô alkalmazás.
Az SQL Server 2012 Reporting Services elôdjeinél könnyebben integrálható a SharePoint portál szerverbe
és az új megosztott szolgáltatás architektúrának köszönhetôen a SharePoint integrált módban futó Reporting
Services menedzselése már teljes egészében megoldható a SharePointon keresztül.

Riasztások
Az SQL Server 2012 Reporting Services-ben megjelent egy új riasztási rendszer, amelynek segítségével az üzleti felhasználók e-mail értesítést kérhetnek, ha egy mutatószám egy elôre meghatározott határértéket átlép.
Ehhez nem kell mást tenniük, mint megmutatni, hogy mely riport mely mutatóját kell a rendszernek figyelnie
és meg kell határozni azt a határértéket, amit átlépve a rendszer üzenetet küld a felhasználónak.

Felhôben futó riportkészítô
A Reporting Services fejlesztésével párhuzamosan elkezdvdött annak felhôben futó változatának fejlesztése
is. A jelenleg még béta fázisban lévô SQL Azure Reporting segítségével hamarosan a Reporting Services infrastruktúra telepítése nélkül is képesek leszünk a felhôben futó SQL Server adatbázisainkból jelntések készítésére.

Power View
A Power View az SQL Server 2012 leglátványosabb újdonsága. A Power View egy vadonatúj adatvizualizáló
és prezentációs eszköz, mely segítségével a PowerPivot vagy az Analysis Services oszlopalapú adatbázisának
adatait jeleníthetjük meg webes környezetben egészen speciális módon. A szokásos táblázatokon és grafikonokon túl választhatunk animált buborék diagramot, trellis chartot, képeket is.

A PowerView segítségével gyorsan és egyszerûen készíthetôek látványos interaktív grafikonok

A Power View nem az elemzô felhasználóknak készült. Célközönsége az üzleti felhasználó aki az animált grafikonokkal el akarja mesélni az adatok mögött zajló folyamatok történetét, aki látványos eszközökkel akarja bemutatni az elemzése eredményét. Akár a SharePointra publikálva, akár egy teljes képernyôs elôadás keretében
akár egy PowerPoint prezentációba ágyazva az interaktivitás megôrzése mellett.

Teljesítménymonitorozás (PerformancePoint Services)
Kôvári Attila
A PerformancePoint Services a teljesítmény monitorozás eszköze. Míg az Office (Excel) és a Reporting Services
erôssége elsôsorban az elemzés és jelentéskészítésben rejlik, addig a PerformancePoint Services az irányítópultok (Dashboardok és Scorecardok) építésében és megjelenítésében.
Az irányítópultok olyan felületek, amelyek segítségével könnyen áttekinthetjük vállalatunk, vagy saját üzletágunk állapotát. Visszajelzôket, kijelzôket, kulcs teljesítménymutatókat helyezhetünk el rajtuk, melyek segítségével elsô ránézésre megállapíthatjuk, hogy hogyan állunk a tervhez képest, be kell-e avatkoznunk valahol
vagy sem, jó ütemben közelítünk-e a kitûzött célokhoz. Mindezeken túl egy PerformancePoint irányítópultra elhelyezhetünk riportokat, grafikonokat, Microsoft Visioval összeállított élô stratégiai térképeket és egyéb
adatvizualizációs eszközöket. Mindent, ami a hatékony döntéstámogatáshoz szükséges.

Interaktív lefúrás a PerformancePoint Services webes felületén

Adatbányászat (Data Mining)
Kôvári Attila
Az SQL Server 2012 Analysis Services a két döntéstámogatásra optimalizált (többdimenziós és oszlopalapú)
adatbázis-kezelômellet tartalmaz egy adatbányász motort is.
Az adatbányász motor segítségével készíthetünk fogyasztói-kosár elemzést (Market Basket Analysis), Lemorzsolódás elemzést (Churn Analysis), szegmentálhatunk, bányászhatunk szöveges tartalmakban, elôre jelezhetünk idôsorokat. Mindent, amire a 9 adatbányász algoritmus lehetôséget nyújt.

Adatbányászat az Excelben
Az Analysis Services adatbányász motorja elérhetô a Data Mining Add-in for Excel nevû, ingyenesen letölthetô Excel
bôvítményen keresztül is, így egyszerûbb adatbányász feladatokat megoldhatnak az elemzôk az Excel felületén is.
Az SQL Server 2012 megjelenésével párhuzamosan megjelent a Data Mining bôvítmény 64 bites változata is.

Nagyvállalati információ menedzsment
Kôvári Attila
Egy nagyvállalat adatmenedzsment problémáira az Integration Services, a Master Data Services és a Data
Quality Services együttesen ad megoldást.

Nagyvállalati információ menedzsment

Adatbetöltés (ETL) – Integration Services
Az SQL Server 2012 Integration Services rendelkezik mindazon képességekkel, amelyek egy adattárház vagy
üzleti intelligencia rendszer feltöltéséhez szükségesek: Szinte tetszôleges adatforrásból tud tetszôleges adatforrásba adatokat tölteni és támogatja mindazon feladatokat, amelyeket az architeteknek/fejlesztôknek el kell
végeznie a felmérési és fejlesztési munka során. Így például beépített adatprofilozó eszközzel rendelkezik, támogatja a lassan változó dimenzió elemek (Slowly Changing Dimension, SCD) historikus kezelését, az adattárházba töltött sorok auditálását és adattisztítását, a teljes betöltési folyamat naplózását. Mindent, amit egy
korszerû ETL eszköztôl elvárunk.
Az Integration Services legfontosabb újdonságainak egyike az SQL Server 2012-ben debütáló Data Quality
Services támogatása, melynek eredményeként adattisztítási feladatok elvégzésére az Integration Servicesbôl
fel tudjuk használni a Data Quality Services tudásbázisát.
Szintén újdonság a Change Data Capture támogatás megjelenése, amely segítségével a CDC szolgáltatást biztosító adatbáziskezelôk által az adattárház felé küldött adatokat az Integration Services értelmezni tudja és CDC
splitter taszkjával törölt/módosított/új rekordokra bontva tudja további feldolgozásra átadni az adattárháznak.
Mindezek mellett a metaadatok kezelése is újragondolásra került a beépített naplózási és monitorozási
szolgáltatásokkal egyetemben. A dinamikus konfiguráció mellett megjelent az SSIS csomagok közti paraméterátadás lehetôsége és több mint egy tucat olyan újdonságot tartalmaz még az Integration Services amely
jelentôsen felgyorsítja és megkönnyíti az adattárház fejlesztôk munkáját.
Paraméterátadás, új metaadat menedzsment, automatikus naplózás, beépített üzemeltetôi riportok mind-mind olyan szolgáltatások melyek kiválthatnak és újrahasznosíthatóvá tesznek sok-sok kézzel írt kódot.

Központi törzsadatkezelés (Master Data Services)
Szinte minden nagyvállalat küzd az evolúciósan kialakult informatikai rendszereik integrációjával. E rendszerek
ritkán kommunikálnak egymással, törzsadataikat saját maguk kezelik sokszor új kódot adva a más rendszerbôl
átemelt törzsadatnak. Ugyanaz a vevô más kódon szerepel a CRM rendszerben, a számlavezetô rendszerben, a
rendelés-nyilvántartó rendszerben elvágva ezzel a rendszerek közti átjárhatóságot. Egy ilyen környezetben lehetetlen választ adni olyan kérdésekre, mint a kik a jó vevôink, hány ügyfelünk van, mi érdekelheti az ügyfeleinket.
A Master Data Services a Microsoft központi törzsadat kezelô rendszere, mely 2007-ben egy felvásárlást
követôen a jelent meg az SQL Server 2008 R2-ben. A 2012-es verzió új feltöltési architektúrát kapott, újratervezésre került a felhasználói felületek nagy része, javult a jogosultság kezelés, de a legfontosabb újdonságot az
Excel kliens megjelenése jelenti.

A Master Data Services bôvítmény menükészlete az Excelben

A Master Data Services 2012-es verziójától kezdve a központi törzsadatokat karbantarthatjuk közvetlenül
az Excel felületén keresztül is. Verziózottan, validáltan, auditáltan. Pont úgy, ahogy a webes felületen keresztül,
de az Excel biztosította szabadsággal.

A Master Data Services bôvítmény visszajelzése egy hibás adatrögzítésrôl

Az MDS Excel bôvítmény nagyon leegyszerûsíti a törzsadatok karbantartását. Hatalmas segítséget jelent a nem csak
egy cellát módosító törzsadatgazdáknak, üzleti adatfelelôsöknek. A törzsadat kezelésen túl használható hierarchiák és
üzleti metaadatok karbantartására is.

A központi törzsadatkezelô beillesztése a vállalati IT infrastruktúrába.
Ideális esetben a vállalat a központi törzsadatkezelô rendszerben tartja nyilván törzsadatait és az operatív rendszerek innen
olvassák ki és ide írják vissza a törzsadatokat, megvalósítva ezzel a törzsadatok központi helyen, egységes formában történô
tárolását. Bár ez nagyon jól hangzik, de a megvalósítása olyan
költséges és idôigényes lenne, hogy a gyakorlatban egy másik
megközelítés terjedt el. E megközelítés lényege, hogy az operatív rendszerek továbbra is maguk kezelik a törzsadatokat, de
a központi törzsadatkezelô rendszeres idôközönként kiolvassa az új vagy megváltozott sorokat, elvégzi rajtuk a szükséges
egységesítési, tisztítási, dúsítási feladatokat, majd elérhetôvé
teszi a már ellenôrzött, megbízható adatokat az operatív rendA Master Data Services beillesztése a vállalati
adatmenedzsment architektúrába
szer és más analitikai alkalmazások számára.

Adatminôség biztosítás (Data Quality Services)
Amíg egy rendszerrel dolgozunk, addig az adathibák nem jelentenek különös problémát. A postás kiviszi
a levelet Magyaróvárra a József A. utcába és az APEH sem fog minket megbírságolni a számla pontatlansága
miatt, hiszen mindkettôjük számára egyértelmûen beazonosítható a cím. Ugyanakkor, ha szeretnénk elemezni
a mosonmagyaróvári vevôk forgalmát, vagy ha szeretnénk összefésülni a vevôink adatait a CRM rendszer ada-

taival, akkor már komolyabb problémába ütközünk. A gép ugyanis nem tudja, hogy a József A. utca egyezik
a József Attila utcával. Hiányzik ugyanis az a tudásbázisa, amivel mi emberek rendelkezünk.
A Data Quality Services pont erre a problémára keres megoldást. Bár beépített magyar cím, név és egyéb
referencia (domain) adatokkal nem rendelkezik, de tanítható és folyamatosan fejleszthetô tudásbázisa segítségével mindenki számára elérhetôvé válik a magyar sajátosságokat tükrözô adatainak tisztítása.
A Data Quality Services egy új szolgáltatás az SQL Server adatminôség javító portfóliójának, melyben az adatok proaktív tisztításáért a központi törzsadatkezelô (Master Data Services) rendszer felel, míg a batch jellegû
hasonlóság alapú párosítás az ETL eszköz Integration Services Fuzzy Lookup és Fuzzy
Grouping komponenseinek feladata.

Adattárház referencia architektúrák
Kôvári Attila
A Microsoft és néhány nemzetközi hardvergyártó kifejlesztett egy-egy kifejezetten
az adattárházak futtatására optimalizált hardver- és szoftverkonfigurációt, melynek
legnagyobb elônye, hogy mentesülhetünk a tesztelés és finomhangolás feladataitól,
a növekedéssel párhuzamosan könnyen skálázhatjuk a hardvert és nem utolsó sorban sokat gyorsíthatunk a bevezetés folyamatán.
Annak is érdemes tanulmányoznia a referencia architektúrát aki nem gondolkodik a bevezetésén, mert nagyon sokat
lehet belôle tanulni hardver és szoftver hatékony együttmûködésérôl.

Masszívan párhuzamosított adattárház (MPP) architektúra
Kôvári Attila
Az SQL Server Parallel Data Warehouse Edition a Microsoft masszívan párhuzamosít adattárház architektúrája, melyet a kifejezetten nagy, több száz terabájt méretû relációs adattárházakhoz tervezett. A „shared nothing” alapon mûködô relatíve olcsó hardverekbôl összeállított és elôretelepített appliance az SQL Server 2012 megjelenésével párhuzamosan új költség alapú
lekérdezés optimalizálót kapott, támogatottá vált a magyar nyelvû adattárolás és megjelent benne a Hadoop támogatás is.

Big Data
Kôvári Attila
Weboldalak logjai, közösségi hálózatok adatai, szenzorok által ontott információk, szöveges tartalmak. Mindmind olyan adatok, amelyeket a relációs adatbázis-kezelôk méretük, strukturálatlanságuk miatt, vagy gyarapodásuk gyorsasága miatt nem tudnak kezelni. Az ilyen típusú (Big Data) problémák megoldására fejlesztették ki
a nyílt forráskódú hadoop technológiát, amelyet immáron a Microsoft is támogat.
π	Az SQL Server Connector for Apache Hadoop interfész segítségével a hadoop által használt elosztott
fájlrendszerbôl vagy Hive táblákból tudunk adatokat importálni és exportálni SQL Serverbôl.
π	A HiveODBC driver segítségével pedig elérhetjük a Hive táblák tartalmát PowerPivotból, Excelbôl, Analysis
Servicesbôl, vagy egyéb analitikai alkalmazásból.

A hadoop elérése Microsoft BI eszközökbôl a HiveODBC driveren keresztül

A big data nem csak azt jelenti, hogy „nagy”. A probléma specialitása miatt hazai vállalatok is profitálhatnak
a hadoop támogatásból.

SQL Server 2012 fejlesztôi újdonságok
Soczó Zsolt

Az SQL Server 2012 számos, évek óta várt új szolgáltatással örvendeztette meg a fejlesztôket. Ezek az újdonságok megkönnyítik a fejlesztôk életét, gyorsabb és hatékonyabb munkát eredményezve.
Kiteljesedett a FILESTREAM alapú, adatbázisban tárolt fájlok szolgáltatás, így a nagy adatokat, mint például
dokumentumokat pont úgy lehet elérni, mintha fájlok lennének. A SEQUENCE segítségével sokkal gyorsabban
tudunk szülô-gyermek adatfákat elmenteni, és jelentôsen könnyebbé vált más adatbázis kezelôkrôl átírni az
alkalmazásokat. A FORCESEEK és FORCESCAN hintekkel jobban lehet idomítani a lekérdezés optimalizálót, így
hozzáértô kézben hatalmas teljesítményjavulást tudunk elérni egyes lekérdezéseknél. Az ORDER BY bôvítésével
bejött eredményhalmazok lapozhatóságával minden alkalmazásfejlesztô könnyedén tud pl. keresési eredményeket lapozhatóvá tenni. A THROW paranccsal kibôvített TRY-CATCH hibakezelés könnyebbé teszi saját hibaüzenetek írását és a hiba helyének pontos megôrzését. Az új analitikus függvényekkel eddig csak igen nyakatekerten és lassan megoldható lekérdezéseket, - mint sorok összehasonlítása vagy gördülô aggregálások - lehet
természetesebben és gyorsabban megírni.
Az SQL Server Management Studio mögött a Visual Studio 2010 kódja áll, így az abból megszokott kényelmi
dolgok, mint a több monitor támogatása, snippetek vagy a fejlett debugger most már az SQL programozók
részére is rendelkezésére állnak.

File Table
Nagy fájlok és a relációs adatok együttes tárolása gyakran visszatérô feladat. Például egy weboldal fényképeket publikál, amelyekhez el kell tárolni a fényképeket, mint nagytömegû bináris adatot, tucatnyi metaadattal
közösen a kép méretérôl, készítôjérôl. A metaadatok könnyen letárolhatók relációs sémában, de a fájl adatok
mindig is problémát jelentettek, mivel a relációs adatbáziskezelôket nem nagyméretû adatok tárolására tervezték, hanem sok kicsire.
Az SQL Server 2008-ban bevezetett FILESTREAM attribútum segítségével már tudtunk nagytömegû adatokat hatékonyan tárolni, amely látszólag adatbázisban tárolja az adatokat, valójában fájlrendszerben, a
tranzakcionális épség megtartása mellett. Az így tárolt adatokat el lehet érni SQL SELECT paranccsal is, mintha
relációs adat lenne, de tranzakcionális fájl API-n keresztül is, amely hatékonyabb elérést biztosít. Utóbbi viszont
csak tranzakció megnyitása után engedélyezte a kipublikált fájl megosztás elérését, így azt az erre fel nem készített alkalmazások közvetlenül nem tudták elérni.
Az SQL Server 2012-ben bevezetett
FileTable a FILESTREAM funkciót fejleszti tovább. Belül FILESTREAM alapon látszólag táblában, valójában fájlokban tárolja az adatokat, kívülrôl viszont teljesen
úgy lehet elérni ôket, mintha egy fájlmegosztás fájljait és könyvtárait látnánk.
A FileTable adatok eléréséhez nem kell (de
lehet) tranzakciót nyitni, így közönséges
módon, mintha tényleg fájlokat látnánk
elérhetôek az információk.
SQL szemszögbôl az adatok elérhetôk SQL
parancsokkal is, és a backup/restore is kezeIntézőben közönséges megosztásként látszik a FileTable, létrehozhatunk
li, azaz teljesen integráns része lett az SQL
benne könyvtárakat és fájlokat
Ser¬vernek, míg kívülrôl teljesen az az élményünk, hogy fájlrendszert látunk.
SQL lekérdezésbôl az intézôben látható könyvtár és fájl így néz ki:

A FILESTREAM vagy FileTable adatokat igazán hatékonyan a megosztáson keresztül, fájlkezelô mûveletekkel
lehet jól kiaknázni, mivel ilyenkor az adatok nem kerülnek be a Buffer Cache-be, így nem tolják ki onnan a már
cache-elt kisebb relációs adatokat.

Sequence
A sorszámgenerálás igen általános feladat adatbázisalapú alkalmazásokban. Az egyik leggyakoribb eset, amikor egész számokra épített mesterséges elsôdleges kulcsoknak kell értéket generálni. A SEQUENCE nevû új
adatbázis objektum segítségével mindentôl teljesen független sorszámgenerátorokat hozhatunk létre, amelyeket bármikor meghívhatunk.
Mivel a SEQUENCE által generált sorszámot tetszés szerint használhatjuk, készíthetünk vele például táblák
között megosztott id generátort is, így pár tábla úgy kap elsôdleges kulcsot, hogy a táblák között nézve se lesz
ütközés közöttük.
Emellett egyszerre nagyobb tartományt is le lehet kérni belôlük, így az adatelérés réteg kevesebb körülfordulással tud kulcsokat osztani, azaz jelentôsen gyorsabb adatelérô mûveleteket kapunk.
Az SQL Server 2012 a gyorsaság és adatbiztonság együttes biztosítása érdekében az egyedi sorszámok kiosztásra egy olyan hibrid megoldást használ, ami mind a memóriában mind pedig a merevlemezen tárolja
a kiosztott egyedi sorszámokat. Alapvetôen a memóriában tárolja sorszámot, de úgy, hogy egyszerre lekér
egy nagyobb –elôre meg¬adható, és teljesítmény szempontjából optimalizálható - tartományt diszkrôl, és azt
osztogatja ki. Mikor elfogyott a tartomány, akkor megint növel egy nagyobb tartományt rajta, kiírja a diszkre,
és elkezdi újra memóriából osztani a sorszámokat. Példa egy SEQUENCE létrehozására és használatára:
create sequence HumanResources.Sequence1 as int
start with 1
increment by 1;
select next value for HumanResources.Sequence1;
A SEQUENCE más adatbázisokról való áttéréskor az egyik legproblémásabb pont volt, SQL Server 2012-tôl ez
is megoldódott.

Forceseek, forcescan hintek
A FORCESEEK hint SQL Server 2008 óta létezik. Ezzel azt lehet súgni a lekérdezés optimalizálónak, hogy
egy lekérdezés kiértékelése során inkább használjon nonclustered index seeket, table vagy clustered index
scan helyett. Ez ekkor hasznos, ha egy paraméterezett lekérdezés a tipikus paraméterekre kevés sort ad vis�sza, így a nonclustered index seek az optimális adatelérô stratégia, de idônként becsusszannak olyan paraméterek is, amelyek scant igényelnek, mert már nem éri meg a sok indirekt adatelérés, ami a nonclustered
index seek velejárója. Ilyenkor a szerver helye¬sen scant választ, azaz inkább lineáris kereséssel végigmegy
az egész táblán. Mivel a szerver eltárolja és újrahasznosítja a végrehajtási terveket, ha pont elsôre egy ilyen
terv generálódott, akkor a további lekérdezéseket is ezzel hajtja végre. Ez azonban nem optimális sebességet
ad a tipikus, pár sort visszahozó lekérdezésekre. Ezt a bizonytalanságot tudja stabilizálni a FORCESEEK hint.
A hint hatására szívesebben használja a nonclustered index seeket az SQL Server. Ez rossz hatással lesz az
atipikus, ritkán beesô, de sok sort visszaadó lekérdezésekre, de a tipikus, kevés sort visszaadókra stabilabb
tervet és válaszidôket kapunk.
SQL Server 2012-ben a FORCESEEK újdonsága, hogy meg lehet adni egy összetett index oszlopait vagy
azok egy részhalmazát, hogy pontosabban specifikáljuk, mely index oszlopokat szeretnénk, ha használná az
optimizer. Ez pl. többtagú és kisebb-nagyobb operátorokat használó szûréseket tud nagyon felgyorsítani, amit
magától nem mindig vesz észre az optimalizáló.
A FORCESCAN új hint segítségével scanre vehetjük rá a szervert akkor is, ha seekelne magától. Ennek
haszna akkor van, ha tudjuk, hogy a lekérdezés sok sort érint, ezért a seek nem lenne optimális, így mindenképpen scant akarunk.
Ha a fejlesztés során elôre tudjuk, hogy a seek vagy a scan elônyös a lekérdezésünknek, akkor határozottá tehetjük a várakozásunkat a szerver felé, ezáltal kiszámíthatóbb tervet, így kiszámíthatóbb válaszidôket kapunk.
Bármilyen apró újdonságnak is látszik, a FORCESEEK oszlopokkal való paraméterezhetôsége új távlatokat nyit
meg az optimalizálás világában, amikor a szerver terhelését csökkenteni kell.

Paging
A legtöbb alkalmazás tartalmaz olyan funkciót, amelyekben rendezett, nagy eredményhalmazokat kell kisebb darabokban, lapozva megjeleníteni. Gondoljunk pl. a keresés funkcióra, amikben ha sok eredmény jön-

ne vissza, nem zúdítjuk azt az alkalmazás nyakába, csak megmutatjuk az elsô például 10 eredményt, majd
lehetôséget biztosítunk a felhasználóknak, hogy megnézhessék a 11-20. eredményt, stb.
Az SQL Server 2012 egy olyan megoldást kínál, ami nagymértékben leegyszerûsíti a lapozási feladatok implementálását. Az ORDER BY kiegészült a lapozást lehetôvé tevô új elemekkel: ORDER BY OFFSET n ROWS és
FETCH NEXT n ROWS ONLY. Az n érték lehet változó vagy paraméter is, így paraméterezett tárolt eljárásokban
is kényelmesen használható a lapozás. Lapozásos lekérdezés példa:
SELECT FirstName, LastName, BusinessEntityID FROM [Person] where FirstName like ‚A%’
order by FirstName, LastName offset 20 rows fetch next 10 rows only;
A lapozásnak többek között a webfejlesztôk fognak nagyon örülni, mivel szinte minden nagyobb eredményhalmazt lapozva kell megjeleníteniük.

THROW parancs
Az SQL Server 2005-ben bevezetett TRY/CATCH hibakezelés óriási elôrelépést jelentett az átlátható TSQL hibakezelés terén. Az SQL Server 2012-ben megjelenô THROW parancsnak köszönhetôen a kivételkezelés funkcionalitása bôvült. A throw általában kétféle dolgot tud. Az egyik, hogy feldob egy kivételt, a másik, hogy egy
elkapott kivételt továbbdob. Ez utóbbi re-thrownak hívják, és azért nagyon hasznos, mert try-catch blokkban
le lehet kezelni az eredeti hibát, pl. visszagörgetjük a tranzakciót, naplózunk vagy bármi egyéb akciót hajtunk
végre, majd a catch ág végén újra feldobhatjuk az eredeti hibát. Így a kliens alkalmazás vagy SQL hívó pontosan megkapja az eredeti hiba részleteit, például a kivétel sora nem a catch ágba rakott (re)throw-ra mutat,
hanem az eredeti hibát kiváltó SQL sorra.
A RAISERROR-ral ellentétben a THROW nem használja a sys.messages táblát, , mert így könnyebb átköltöztetni az adatbázist másik szerverre, nem kell átvinni egyedi hibaüzeneteket a master táblák között. Ez kapcsolódik az SQL Server 2012 Contained Databases újításhoz is, mindkettô fontos elôrelépés.

Analytic Functions
SQL Server 2012-tôl az aggregáló függvényekre alkalmazott OVER kulcsszó kibôvült, nem csak PARTITION BY
lehet benne, hanem ORDER BY is. Ezzel gördülô aggregálásokat tudunk alkalmazni az adatokra.
SQL Server 2012-ben kaptunk új, az OVER által definiált ablakokon értelmezhetô függvényeket is, ezeket
hívják „analytic function”-öknek. Ezek egyik válfaja az ablakon belüli sorok elérését lehetôvé tevô függvények:
LAG:
az elôzô sor (az OVER-en belüli ORDER BY sorrendje alapján)
LEAD:
a következô sor
FIRST_VALUE: az ablak elsô sora
LAST_VALUE: a gördülô ablak utolsó sora, figyelembe véve az ORDER BY ismétlôdô értékeit
(logikai és nem fizikai utolsó érték)
A LAG rendkívül hasznos, amikor össze kell hasonlítani sorokat, például dátumhatárokban lukakat és átlapolásokat kell kezelni. Ezeket eddig SQL nyelven, kurzorok nélkül csak igen költséges lekérdezésekkel lehetett
megtenni, LAG-gel egyszerû és nagyon gyors.
Az OVER(PARTITION BY) kialakít ablakokat, ez a bemenete az aggregáló és az analitikus függvényeknek.
Azonban az ablakok sorait tovább lehet szûrni, ezeket frame-eknek, kereteknek hívják. Sokszor például
úgy akarunk gördülô aggregálást futtatni, hogy az ne minden elôzô sort érintsen, csak például az aktuálisat, és az azt megelôzô kettôt. Ez SQL Server 2012- tôl már könnyedén lehetséges, további itt nem részletezett új kulcsszavakkal.
Az analitikus függvények és az OVER kiterjesztése elképesztô sebességnövekedést fog eredményezni sok lekérdezés életében. Például gördülô összegzést eddig CLR függvényként írtam meg, mivel tisztán halmazorientált SQL-lel lassú volt (o(n2)), most már 1 T-SQL sorral megvan az egész, ráadásul nagyon gyorsan (o(n)).

Spatial újdonságok
Geometriai adatok tárolása és kezelése az SQL Server 2008-ban jelent meg elôször. A különbözô alakzatok
adatait nem csak tárolni képes a szerver, hanem sokféle mûveletet is végezhetünk rajtuk. Emellett képes indexelni a síkbeli és a föld felületén értelmezett görbült adatokat, így például két alakzat közötti távolságkeresést
nagyon gyorsan tudja végrehajtani.

Az SQL Server 2012-ben a következô fôbb fejlesztések történtek:
• A földgömb felszínén értelmezett geography típus metódusai most már mindent tudnak, amit a geometry
típus (eddig egyes metódusok nem voltak rajta implementálva).
• Megszûnt az a korlátozás, hogy egy alakzat nem nyúlhat át a másik félgömbre.
• Új alakzatok jelentek meg (CircularString, CompoundCurve, CurvePolygon). Ezen íves alakzatok járulékos
elônye, hogy a Buffer metódus mellett, amely képes körbevenni egy alakzatot egy másik (elnagyoltabb
és távolabbi) alakzattal, megjelent a BufferWithCurves, amely nem csak egyenes vonalakkal dolgozik, így
sokkal kevesebb alakzatból létre tudja hozni a körvonalat.
• Részletes hibaüzenetek, ha nem szabályos egy alakzat (nem zárt, stb.).
• Sok új metódus, többek között: ShortestLineTo: legrövidebb út két alakzat között egyenesként visszaadva.
• Új aggregáló függvények: UnionAggregate, EnvelopeAggregate, CollectionAggregate, ConvexHull
Aggregate. Ezek igen hasznosak, amikor sok kis darabból akarunk nagyobb alakzatokat összerakni.
• A belsô számítások 48 bites pontossággal dolgoznak.
• Az auto grid funkció az alakzatok indexeléséhez, így az indexelt keresések általában jelentôsen gyorsabbak lesznek, mint a korábbi verzióban.
• A tömöríthetô spatial indexekkel körülbelül felére nyomhatók össze a spatial indexek, 5-10% CPU veszteség árán.
• A leggyakoribb feladatra, amikor alakzatok között kell legkisebb távolságot számolni (pl. útvonaltervezésnél) 10-30-szoros gyorsulás érhetô el az SQL Server 2008-hoz képest, ha a lekérdezésünket úgy írjuk
meg, hogy az optimizer az ún. Nearest Neighbor Query Plan-t tudja használni.
A spatial támogatás egy gyakran mellôzött része az SQL Servernek, pedig még az ingyenes Express is támogatja.
Az Entity Framework kliensoldalról könnyen elérhetôvé teszi a térbeli adatokat, így egyszerûen írhatunk izgalmas és
hasznos alkalmazásokat, amelyek térbeli adatokkal dolgoznak (legközelebbi célállomás, térkép vizualizáció, stb.)

Új TSQL függvények
Számos új függvény teszi egyszerûbbé a mindennapi TSQL programozást. A függvények egy része az Excel
vagy az Access függvényeihez hasonló, megkönnyítve az ezeken írt alkalmazások átírását SQL Server 2012-re.
Számos új dátumkezelô függvénnyel vált egyszerûbbé és könnyebbé a dátumok, és a hozzájuk tartozó napok kezelése.
A típusok közötti konverzió sokkal egyszerûbbé vált. Egyrészt most már van try_convert, ami az eddigi
convert függvénnyel ellentétben nem dob hibát, ha nem sikerül a konverzió, hanem nullt ad vissza.
A .NET-bôl ismert alaptípusok Parse, TryParse és ToString metódusát is kivezették, így ezekkel gazdag, szabályozható formátumú és kultúrafüggô értelmezési és formázási lehetôségek jelentek meg az SQL Serverben.
A concat függvénnyel szövegeket lehet egybefûzni. Abban különbözik (többek közt) a + operátortól, hogy
mivel a paraméterei stringek, ha más típus megy be paraméterül, az automatikusan stringgé konvertálódik, így
biztosan stringként kerül összefûzésre. Néhány példa:
declare @Year int = 2011, @Month int = 2, @Day int = 29;
select datefromparts(@Year, @Month, @Day) AS Result;
select parse(’7/17/2011’ as date using ’en-us’) as dt1,
parse(’2011.07.17.’ as date using ’hu-hu’) as dt2;
declare @Price decimal(19,4) = 13542.1251, @Date datetime2(0) = ’20120425 15:13:00’;
select format(@Price, ’C4’, ’hu-hu’) HunPrice, --13 542,1251 Ft
format(@Price, ’C4’, ’en-us’) UsPrice, --$13,542.1251
format(@Date, ’D’, ’hu-hu’) HunDate,
--2012. április 25.
format(@Date, ’D’, ’en-us’) UsDate,
--Wednesday, April 25, 2012
select a = iif(1=1, ’cica’, ’kutya’),
--cica
b = iif(1=2, ’cica’, ’kutya’),
--kutya
n = iif(null = 1, ’cica’, ’kutya’); --kutya
Bár az adatok formázása általában nem az adatbázis, hanem a megjelenítési réteg feladata, ennek ellenére
sokszor kellett eddig is számokat vagy dátumokat formázni SQL-ben is. Az új függvényekkel a .NET formázások teljes repertoárja elérhetô az SQL programozók részére is.

Fejlesztôi környezet
Soczó Zsolt
Az SQL Server Management Studio 2012 mögött ugyanaz a kód fut, mint a Visual Studio 2010 hátterében,
így az SQL szerkesztô ablak WPF alapú, nagyítható. Az ablakokat ki lehet dokkolni a tabfüles keretbôl, így több
monitoron is szerkeszthetünk scripteket vagy nézhetjük az adatbázis diagramot, miközben egy másik monitoron tárolt eljárást írunk. CTRL-K, CTRL-S-re elôugrik a Sorrund With, amivel a kijelölt kód köré lehet rakni beginendet, if blokkot vagy while ciklust:

Használhatóak a Visual Studioból ismert Code Snippetek is, amelyekkel kis, elôre definiált (bôvíthetô) szövegeket lehet beilleszteni. Ez, majd ha továbbfejlôdik, utódja lehet a korábbi verziókból ismert sablonoknak.
A debugger is okosabb lett, lehet feltételeket megadni, mikor álljon meg a töréspontnál a debugger, vannak Tracepointok, azok a funkciók, amiket már ismerünk a Visual Studioból. Van Watch Window, Visualizerek,
Immediate Window, minden kényelmi szolgáltatás, amit pl. C# programozók már régóta ismernek és szeretnek.
Az alábbi ábrán egy kurzoros kód közepén van beállítva egy feltételes töréspont, minden 100. iterációnál áll
meg itt a végrehajtás. A bal alsó Watch ablakba felvett @Demographics változó értékét a kis nagyítóra kattintva az XML Visualizerrel tekintjük meg:
Elágazásos, kurzoros és egyéb összetett kód hibakeresésekor igen hasznos lesz az új debugger tudása.

A dokkolásból kivehetô, más monitorra rakható szerkesztô ablakok nagy segítséget nyújtanak összetett scriptek írásakor. Kellemes meglepetés, hogy az intellisense végre hasonlóan mûködik mint pl. C#-ban, így egy szó
közepén állva is tud segíteni.

