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Κεφάλαιο 2 

Ανάπτυξη του Microsoft SQL Server 2005  

Σε αυτό το κεφάλαιο: 

Ρόλοι ολοκλήρωσης του SQL Server ................................................................................47 

Σχεδιασμός της ανάπτυξης του SQL Server 2005 ............................................................50 

Εκτέλεση και τροποποίηση της εγκατάστασης του SQL Server .......................................56 

Με το πρόγραμμα εγκατάστασης του SQL Server (SQL Server Setup), μπορείτε να δημιουρ-

γήσετε νέες παρουσίες του SQL Server, να προσθέσετε στοιχεία, να αναδημιουργήσετε το 

μητρώο του SQL Server, να το απεγκαταστήσετε, και να εκτελέσετε άλλες συνηθισμένες ερ-

γασίες εγκατάστασης. Πριν από την εγκατάσταση και τη διευθέτηση, θα πρέπει να αποφασί-

σετε με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιηθεί το SQL Server 2005 στο δικό σας περιβάλλον. Όταν 

αποφασίσετε για το ρόλο που θα έχει το SQL Server 2005, μπορείτε να σχεδιάσετε την ανά-

πτυξη και την εγκατάστασή του. 

Ρόλοι ολοκλήρωσης του SQL Server 

To SQL Server 2005 έχει σχεδιαστεί ως ολοκληρωμένο περιβάλλον επιχειρηματικών πληρο-

φοριών, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους εξής σκοπούς: 

� Εξόρυξη, Μετασχηματισμό, και Φόρτωση (Extraction, Transformation, and Loading, 

ETL) 

� Αποθήκες σχεσιακών δεδομένων 

� Πολυδιάστατες βάσεις δεδομένων και εξόρυξη δεδομένων 

� Υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server 2005 

� Διαχείριση υπηρεσιών αναφοράς 

Οι υπηρεσίες ολοκλήρωσης του SQL Server 

Στο SQL Server 2005, οι υπηρεσίες μετασχηματισμού δεδομένων (Data Transformation Ser-

vices, DTS) έχουν μετονομαστεί σε υπηρεσίες ολοκλήρωσης SQL Server (SQL Server Inte-

gration Services, SSIS) και έχουν επανασχεδιαστεί ώστε να παρέχουν ένα ολοκληρωμένο 

επιχειρηματικό περιβάλλον ETL, πλήρως προγραμματίσιμο και επεκτάσιμο. Αν και μπορείτε 

να δημιουργήσετε βασικά πακέτα υπηρεσιών SSIS με το SQL Server Management Studio, τα 

πραγματικά πακέτα ETL μπορούν να δημιουργηθούν μόνο με το βοήθημα Business Intelli-

gence Development Studio (Στούντιο ανάπτυξης επιχειρηματικών πληροφοριών). Με τις α-

νασχεδιασμένες υπηρεσίες, δε χρειάζεται πλέον να δημιουργείτε αυτοτροποποιούμενα 
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πακέτα. Αντί γι’ αυτό, πρέπει να χρησιμοποιείτε μεταβλητές πακέτου και το πλαίσιο διευθέ-

τησης πακέτου για να προσαρμόζετε τον τρόπο εκτέλεσής του στις διάφορες συνθήκες. 

Σε αυτό το βιβλίο, θα χρησιμοποιήσουμε τους όρους DTS 2000 και SSIS για να διακρίνουμε 

τα πακέτα υπηρεσιών DTS που είχαν σχεδιαστεί για το SQL Server 2000 από τα πακέτα υπη-

ρεσιών SSIS για το SQL Server 2005. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό Μετανά-

στευσης Πακέτων DTS 2000 (DTS 2000 Package Migration Wizard) για να μεταφέρετε τα 

πακέτα υπηρεσιών DTS που έχουν σχεδιαστεί για το SQL Server 2000 σε πακέτα SSIS για το 

SQL Server 2005. Επίσης, παρέχεται ένας μηχανισμός χρόνου εκτέλεσης DTS 2000 για να 

μπορείτε να εκτελείτε τα σχετικά πακέτα χωρίς να τα αναβαθμίζετε. 

 

Σημείωση   Περισσότερες λεπτομέρειες για τη χρήση των υπηρεσιών SSIS θα βρείτε 

στο Κεφάλαιο 10, "Εισαγωγή, εξαγωγή, και μετασχηματισμός δεδομένων". 

Χρήση του SQL Server 2005 για αποθήκες σχεσιακών δεδομένων 

Το SQL Server 2005 εξακολουθεί να αποτελεί εξαιρετικό περιβάλλον για σχεσιακές βάσεις 

δεδομένων, ακολουθώντας την παράδοση του SQL Server 2000. Όμως, πολλές νέες λειτουρ-

γίες του SQL Server 2005 αλλάζουν ριζικά τον τρόπο διαχείρισης. Η ολοκλήρωση στο .NET 

Framework σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε μια νέα κλάση εφαρμογής βάσης δεδομένων η 

οποία θα χρησιμοποιεί επιβλεπόμενο κώδικα (managed code) και όχι Transact-SQL.  

Μπορείτε να οργανώσετε το δικό σας επιβλεπόμενο κώδικα σε κλάσεις και χώρους ονομάτων 

για ευκολότερη διαχείριση και συντήρηση. Σε πολλές περιπτώσεις, θα διαπιστώσετε ότι ο 

επιβλεπόμενος κώδικας είναι καλύτερος από την Transact-SQL για την επεξεργασία αριθμών, 

τη διαχείριση πολύπλοκης λογικής εκτέλεσης, και το χειρισμό αλφαριθμητικών δεδομένων με 

κανονικές παραστάσεις. Η Transact-SQL παραμένει μια καλή επιλογή για προσπέλαση δεδο-

μένων με λίγη ή καθόλου διαδικασιακή λογική. 

Όπως και η Transact-SQL, ο επιβλεπόμενος κώδικας εκτελείται στο SQL Server. Αυτό δια-

τηρεί τη λειτουργικότητα του διακομιστή και τα δεδομένα στενά συνδεδεμένα, χωρίς να α-

παιτεί κάποιο επιπλέον επίπεδο στην υποδομή σας. Επίσης, σας επιτρέπει να εκμεταλλεύεστε 

την επεξεργαστική ισχύ του διακομιστή, ενώ μειώνετε την κίνηση στο δίκτυο ανάμεσα στους 

διακομιστές της βάσης δεδομένων και το μέσο στρώμα (middle tier). 

Χρήση του SQL Server 2005  
για πολυδιάστατες βάσεις δεδομένων και εξόρυξη δεδομένων 

Στο SQL Server 2005, οι υπηρεσίες (Analysis Services) ανάλυσης έχουν βελτιωθεί ώστε να 

παρέχουν καλύτερη υποστήριξη για πολυδιάστατες βάσεις δεδομένων και εξόρυξη δεδομέ-

νων. Οι υπηρεσίες ανάλυσης αποτελούνται από δύο βασικά συστατικά: μια μηχανή Άμεσης 

Αναλυτικής Επεξεργασίας (Online Analytical Processing, OLAP) και μια μηχανή εξόρυξης 

δεδομένων. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια αναλυτική βάση δεδομένων από οποιαδήποτε 

προέλευση, όπως είναι μια σχεσιακή βάση δεδομένων. Στη συνέχεια θα ορίσετε την αναλυτι-

κή δομή, τα μοντέλα εξόρυξης δεδομένων, και τους τρόπους εμφάνισης αυτής της δομής. 

Οι υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server 2005 χρησιμοποιούν το Μοντέλο Ενοποιημένων 

Διαστάσεων (Unified Dimension Model, UDM). Το μοντέλο UDM συνδυάζει τις καλύτερες 
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λειτουργίες των σχεσιακών μοντέλων δεδομένων και των μοντέλων δεδομένων OLAP, ώστε 

να φέρει πιο κοντά τις παραδοσιακές σχεσιακές βάσεις δεδομένων με τις πολυδιάστατες βά-

σεις άμεσης αναλυτικής επεξεργασίας. Μοντέλο Ενοποιημένων Διαστάσεων (Unified Dimen-

sion Model, UDM) είναι το σύνολο κύβων και διαστάσεων που ορίζεται στο SQL Server 

2005. Αυτό το μοντέλο βελτιώνει την απόδοση και την ευελιξία των ερωτημάτων. 

Η Γλώσσα Ορισμού Δεδομένων (Data Definition Language, DDL) για τις υπηρεσίες ανάλυ-

σης του SQL Server 2005 είναι η XML. Λόγω αυτού, το αποθετήριο μεταδεδομένων (meta-

data repository) έχει αφαιρεθεί και αντικατασταθεί από αρχεία XML, τα οποία αποθηκεύει 

και διαχειρίζεται ο διακομιστής υπηρεσιών ανάλυσης του SQL Server 2005. Επίσης, σε αντί-

θεση με τις υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server 2000, οι υπηρεσίες ανάλυσης του SQL 

Server 2005 εκτελούν όλους τους υπολογισμούς στο διακομιστή και όχι στον πελάτη. Αυτό 

εξαλείφει την ανάγκη για κρυφή μνήμη στον πελάτη και μπορεί να βελτιώσει την απόδοση 

των ερωτημάτων σε σύνθετους υπολογισμούς. Για να μειωθεί ο λανθάνων χρόνος και να βελ-

τιωθεί η απόδοση, χρησιμοποιείται προληπτική κρυφή μνήμη (proactive caching). Μπορείτε 

να προσαρμόσετε τον τρόπο λειτουργίας τής προληπτικής κρυφής μνήμης ώστε να ρυθμίζετε 

πόσο συχνά θα αναδημιουργείται, πώς θα απαντώνται τα ερωτήματα κατά την αναδημιουργία 

της, αν θα ανανεώνεται αυτόματα την ώρα που εκτελούνται συναλλαγές, και άλλα χαρακτη-

ριστικά της. 

Χρήση του SQL Server 2005 για διαχείριση υπηρεσιών αναφοράς 

Οι υπηρεσίες αναφορών (Reporting Services) του SQL Server 2005 έχουν σχεδιαστεί για να 

σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε μια πλήρη λύση για τη δημιουργία, τη διανομή, και τη δια-

χείριση αναφορών. Περιλαμβάνουν μια ομάδα εργαλείων επεξεργασίας και εμφάνισης ανα-

φορών, μια μηχανή για τη φιλοξενία και την επεξεργασία αναφορών, και μια εκτενή αρχιτε-

κτονική για την ενσωμάτωση στην υπάρχουσα υποδομή της τεχνολογίας πληροφοριών. Για 

παράδειγμα, οι υπηρεσίες αναφορών μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα στο Microsoft 

SharePoint Portal, ώστε ο διακομιστής αναφορών (Report Server) τού SQL Server 2005 να 

μπορεί να παραδίδει αυτόματα αναφορές σε μια πύλη SharePoint. 

Ως διαχειριστές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή Διαδικτύου Διακομιστή Ανα-

φορών (Report Server Web Application) για τους εξής σκοπούς: 

� Για να καθορίσετε την ασφάλεια των αναφορών με βάση ρόλους. 

� Για να προγραμματίσετε τη δημιουργία και την παράδοση αναφορών. 

� Για να καταγράφετε το ιστορικό των αναφορών. 

Οι αναφορές μπορούν να παραδοθούν με διάφορους τρόπους και σε διάφορες μορφές. Μπο-

ρείτε να ρυθμίσετε τις υπηρεσίες αναφορών ώστε να στέλνουν αναφορές σε ένα διακομιστή 

πυλών SharePoint (SharePoint Portal Server), να στέλνουν αναφορές με ηλεκτρονικό ταχυ-

δρομείο στους χρήστες, ή να επιτρέπουν στους χρήστες να προσπελάζουν αναφορές στον 

Ιστοπαγή διακομιστή αναφορών (Web-based report server). Οι αναφορές μπορούν να δη-

μιουργηθούν σε μορφή HTML, PDF, TIFF, Excel, XML, και CSV, καθώς και σε άλλες μορ-

φές. Οι αναφορές HTML είναι ιδανικές για παρουσίαση στο Διαδίκτυο. Οι μορφές Adobe 

PDF και TIFF είναι κατάλληλες για αναφορές που πρόκειται να τυπωθούν. Οι αναφορές σε 
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μορφή Excel, XML, ή CSV είναι κατάλληλες αν τα δεδομένα πρέπει να αποθηκευτούν σε μια 

βάση δεδομένων ή αν πρέπει να τα επεξεργαστεί κάποιος χρήστης. 

Σχεδιασμός της ανάπτυξης του SQL Server 2005 

Ως διαχειριστές ή προγραμματιστές του SQL Server 2005, θα παίξετε αρκετούς διαφορετι-

κούς ρόλους, όπως ο ρόλος του υπεύθυνου για το σχεδιασμό ή την αρχιτεκτονική μιας βάσης 

δεδομένων. Ο οργανισμός στον οποίο εργάζεστε μπορεί να διαθέτει ειδικούς γι’ αυτές τις 

εργασίες, αλλά έχουν αλλάξει τόσο πολλά στο SQL Server ώστε είναι απαραίτητο να κατα-

νοήσετε τις νέες επιλογές διευθέτησης και εγκατάστασης, πριν εγκαταστήσετε τους διακομι-

στές SQL. 

Δόμηση συστήματος διακομιστή για καλύτερη απόδοση 

Όπως και με το SQL Server 2000, έχετε πολλές βασικές επιλογές για την ανάπτυξη του SQL 

Server 2005. Θα πρέπει να επιλέξετε την έκδοση του SQL Server και την έκδοση των Win-

dows στην οποία θα εκτελείται. Μετά από αυτή την επιλογή, πρέπει να αφιερώσετε χρόνο για 

να εξετάσετε τη διευθέτηση του συστήματος. Στο Κεφάλαιο 1, "Γενικά για τη διαχείριση του 

Microsoft SQL Server 2005", μάθατε ορισμένες βασικές οδηγίες, αλλά μην αμελήσετε τη 

σημασία του υποσυστήματος εισόδου-εξόδου. 

Το υποσύστημα εισόδου-εξόδου είναι ένα από τα βασικότερα συστατικά του συστήματος 

διακομιστή, και πρέπει να αφιερώσετε αρκετή σκέψη στη διευθέτησή του. Ξεκινήστε επιλέ-

γοντας μονάδες δίσκου ή συστήματα αποθήκευσης με τις κατάλληλες επιδόσεις. Υπάρχουν 

πολύ μεγάλες διαφορές στην ταχύτητα και την απόδοση, ανάλογα με τις προδιαγραφές των 

μονάδων. Όταν μπορείτε να διαλέξετε εσωτερικές μονάδες δίσκου ενός διακομιστή SQL, 

εξετάστε σοβαρά το πρότυπο SATA II ή ανώτερο και το Ultra SCSI (κατά προτίμηση το  

Ultra320 SCSI ή ανώτερο). 

Λάβετε υπόψη σας όχι μόνο τη χωρητικότητα της μονάδας δίσκου, αλλά και την ταχύτητα 

περιστροφής και το μέσο χρόνο αναζήτησης. Η ταχύτητα περιστροφής δείχνει πόσο γρήγορα 

περιστρέφεται ο δίσκος. Ο μέσος χρόνος αναζήτησης δείχνει το χρόνο που απαιτείται για την 

αναζήτηση μεταξύ των τροχιών του δίσκου κατά τη διάρκεια σειριακών λειτουργιών εισό-

δου-εξόδου. Γενικά, όταν συγκρίνουμε μονάδες ίδιων προδιαγραφών, όπως SATA II ή  

Ultra320 SCSI, όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα περιστροφής (η οποία μετράται σε χιλιάδες 

περιστροφές ανά λεπτό) και όσο χαμηλότερος είναι ο μέσος χρόνος αναζήτησης (που μετρά-

ται σε millisecond), τόσο καλύτερος είναι ο δίσκος. Για παράδειγμα, μια μονάδα με ταχύτητα 

περιστροφής 15000 RPM δίνει 45 με 50 τοις εκατό μεγαλύτερη είσοδο-έξοδο δεδομένων ανά 

δευτερόλεπτο από ό,τι η μέση μονάδα των 10000 RPM, όταν όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστι-

κά είναι ίδια. Μια μονάδα με χρόνο αναζήτησης 3,5 msec δίνει 25 με 30 τοις εκατό καλύτερο 

χρόνο απόκρισης, από μια μονάδα με χρόνο αναζήτησης 4,7 msec. 

Άλλοι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη σας είναι ο μέγιστος σταθερός ρυθμός μετα-

φοράς δεδομένων (maximum sustained data transfer rate) και o μέσος χρόνος πρώτης αστοχί-

ας (mean time to failure, MTTF). Οι περισσότερες μονάδες συγκρίσιμης ποιότητας έχουν 

παρόμοιους ρυθμούς μεταφοράς και χρόνους MTTF. Για παράδειγμα, αν συγκρίνετε μονάδες 

δίσκου Ultra320 SCSI με ταχύτητα περιστροφής 15000 RPM, πιθανότατα θα βρείτε όμοιους 

ρυθμούς μεταφοράς και χρόνους MTTF. Για παράδειγμα, ο Atlas 15K ΙΙ της Maxtor έχει μέ-
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γιστο σταθερό ρυθμό μεταφοράς δεδομένων μέχρι 98 MBps. Ο Cheetah 15K.4 της Seagate 

έχει μέγιστο σταθερό ρυθμό μεταφοράς δεδομένων μέχρι 96 MBps. Και οι δύο έχουν χρόνους 

MTTF της τάξης των 1,4 εκατομμυρίων ωρών. 

Οι ρυθμοί μεταφοράς μπορούν επίσης να εκφραστούν σε gigabit ανά δευτερόλεπτο. Το 1,5 

gigabit ανά δευτερόλεπτο αντιστοιχεί σε ρυθμό μετάδοσης 187 MBps. Τα 3,0 gigabit ανά 

δευτερόλεπτο αντιστοιχούν σε 374 MBps. Σε μερικές περιπτώσεις, ίσως δείτε ένα μέγιστο 

εξωτερικό ρυθμό μεταφοράς (ανάλογα με τις προδιαγραφές της μονάδας δίσκου) και ένα μέ-

σο σταθερό ρυθμό μεταφοράς. Ο μέσος σταθερός ρυθμός μεταφοράς είναι ο σημαντικότερος 

παράγοντας. Η μονάδα Barracuda 7200 SATA II της Seagate έχει ταχύτητα περιστροφής 

7200 RPM και μέσο σταθερό ρυθμό μεταφοράς 58 MBps. Με μέσο χρόνο αναζήτησης 8,5 

msec και χρόνο MTTF της τάξης του 1 εκατομμυρίου ωρών, αυτή η μονάδα δίσκου έχει συ-

γκρίσιμη απόδοση με τις υπόλοιπες μονάδες SATA II των 7200 RPM. Όμως, οι περισσότερες 

μονάδες δίσκου Ultra320 SCSI έχουν καλύτερη απόδοση. 

 

Στην πράξη   Η θερμοκρασία είναι άλλος ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να 

λάβετε υπόψη σας όταν επιλέγετε μια μονάδα — αλλά είναι μια παράμετρος στην οποία 

λίγοι διαχειριστές δίνουν σημασία. Συνήθως, όσο πιο γρήγορα περιστρέφεται μια μονάδα 

τόσο περισσότερο θερμαίνεται. Αυτό δεν ισχύει πάντα, αλλά είναι κάτι που πρέπει να 

λάβετε υπόψη σας κατά την επιλογή. Για παράδειγμα, οι μονάδες 15K έχουν την τάση να 

θερμαίνονται και πρέπει να ελέγχετε τη θερμοκρασία σχολαστικά. Τόσο η μονάδα δίσκου 

Atlas 15K II της Maxtor όσο και η Cheetah 15K.4 της Seagate ενδέχεται να σταματήσουν 

να λειτουργούν σε θερμοκρασίες άνω των 70° C (όπως και οι περισσότερες μονάδες 

δίσκων). 

Διευθέτηση του υποσυστήματος εισόδου-εξόδου 

Όταν διευθετείτε το διακομιστή, συνήθως πρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε RAID υλικού και 

RAID λογισμικού για τις εσωτερικές μονάδες δίσκων του διακομιστή. Στις περισσότερες πε-

ριπτώσεις, είστε υποχρεωμένοι να κάνετε αυτή την επιλογή, ακόμη και αν ο διακομιστής 

πρόκειται να αποθηκεύει δεδομένα εξωτερικά. Το κόστος και η απόδοση είναι οι δύο βασικοί 

παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη σας για μια εσωτερική συστοιχία δίσκων RAID. 

Το RAID υλικού είναι ακριβότερο από το RAID λογισμικού, γιατί απαιτεί ελεγκτές RAID. 

Ωστόσο, το κόστος του αντισταθμίζεται από τις αυξημένες επιδόσεις του. Με το RAID λογι-

σμικού, την υλοποίηση της συστοιχίας RAID διαχειρίζεται το λειτουργικό σύστημα του δια-

κομιστή, πράγμα που απαιτεί πόρους συστήματος: επεξεργαστική ισχύ, μνήμη, κ.ο.κ. Με το 

RAID υλικού, οι ελεγκτές RAID του διακομιστή διαχειρίζονται την υλοποίηση της συστοιχί-

ας RAID. 

Το RAID υλικού παρέχει επίσης περισσότερες επιλογές ανοχής σε βλάβες. Για παράδειγμα, 

τα Windows Server 2003 υποστηρίζουν RAID λογισμικού επιπέδου 0 (επιμερισμός δίσκου — 

disc striping), 1 (είδωλα δίσκου δίσκου — disc mirroring), και 5 (επιμερισμός δίσκου με ισο-

τιμία δίσκου — disc striping with parity). Με το RAID υλικού, ενδέχεται να έχετε και άλλες 

επιλογές, όπως RAID 0 + 1 (που ονομάζεται και RAID 10, και συνδυάζει τον επιμερισμό και 

τα είδωλα δίσκων). 

Η μονάδα δίσκου με το λειτουργικό σύστημα ενός συστήματος SQL Server συχνά διευθετεί-

ται ως RAID 1, όπως και οι μονάδες που χρησιμοποιούνται για τα ημερολόγια συναλλαγών 



52 Μέρος Ι: Τα βασικά της διαχείρισης του Microsoft SQL Server 2005 

του SQL Server. Το RAID 1 παρέχει έναν πλήρη κλώνο (ή είδωλο — mirror) μιας μονάδας 

δίσκου, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση βλάβης της πρωτεύουσας μονάδας. 

Επειδή όλες οι εγγραφές δεδομένων πρέπει να πηγαίνουν σε δύο μονάδες, το είδωλο δίσκου 

δεν έχει την καλύτερη απόδοση εγγραφής. Η απόδοση ανάγνωσης είναι καλύτερη σε σχέση 

με την απόδοση του ενός δίσκου, επειδή συνήθως η αναζήτηση μπορεί να χωριστεί σε δύο 

δίσκους της συστοιχίας. Αυτό σημαίνει ότι στην πράξη μπορείτε να έχετε διπλάσιες αναγνώ-

σεις σε σχέση με τον ένα δίσκο. 

 

Σημείωση   Οι συστοιχίες RAID μπορούν να διευθετηθούν με πολλούς τρόπους. Κά-

ποιες φορές είναι αποδοτικότερο να χρησιμοποιείτε RAID και υλικού και λογισμικού. Για 

παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε ελεγκτές RAID υλικού για τους υπολογισμούς 

της ισοτιμίας και RAID λογισμικού για τον επιμερισμό δίσκων. Μερικές φορές, πρέπει να 

χρησιμοποιείτε δύο ελεγκτές μονάδων με είδωλα (μια τεχνική που αποκαλείται διπλα-

σιασμός δίσκου — disk duplexing). Αυτή η τεχνική έχει την ίδια απόδοση εγγραφής με 

τον ένα δίσκο. 

Με το RAID 1, η αποκατάσταση βλαβών είναι ευκολότερη και ταχύτερη σε σχέση με άλλες 

επιλογές RAID γιατί έχετε έναν πλήρη κλώνο του δίσκου. Γι' αυτόν το λόγο, το RAID 1 εν-

δείκνυται για τη μονάδα δίσκου του λειτουργικού συστήματος. Επίσης προτείνεται και για 

μονάδες που περιέχουν ημερολόγια συναλλαγών επειδή οι συναλλαγές καταγράφονται σει-

ριακά και διαβάζονται μόνο σε περίπτωση κάποιας ανάκλησης (rollback). Έτσι, όταν τοποθε-

τείτε ένα ημερολόγιο συναλλαγών στη δική του μονάδα ειδώλου, μπορείτε να επιτύχετε καλή 

απόδοση και ανοχή σε βλάβες. 

Οι μονάδες που περιέχουν τα αρχεία δεδομένων του SQL Server συχνά διευθετούνται ως 

RAID 5 ή RAID 0 + 1. Το RAID 5 παρέχει ανοχή σε βλάβες, καθώς επιμερίζει τα δεδομένα 

σε πολλούς δίσκους και αποθηκεύει πληροφορίες ισοτιμίας κατά την εγγραφή δεδομένων. Τα 

τμήματα των δεδομένων και οι πληροφορίες ισοτιμίας καταγράφονται σε κάθε δίσκο της συ-

στοιχίας με τη σειρά. Σε περίπτωση βλάβης ενός δίσκου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι 

πληροφορίες ισοτιμίας για να ανακτηθούν τα δεδομένα του δίσκου. Πρέπει να επισημάνουμε 

ότι οι πληροφορίες ισοτιμίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάκτηση των δεδομένων 

από μία μόνο μονάδα δίσκου της συστοιχίας. Αν υπάρξει βλάβη σε πολλές μονάδες ταυτό-

χρονα, θα αστοχήσει ολόκληρη η συστοιχία. 

To RAID 5 έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Με το RAID 1, μπορείτε να δημιουργή-

σετε είδωλο μιας μονάδας δίσκου των 150 GB σε μια άλλη μονάδα δίσκου των 150 GB. Με 

αυτή την ενέργεια, οι απαιτήσεις αυξάνονται κατά 50 τοις εκατό, που σημαίνει ότι χρησιμο-

ποιείτε διπλάσιο αριθμό δίσκων, χωρίς να κερδίζετε πρόσθετο χώρο αποθήκευσης. Με μια 

συστοιχία RAID 5 τριών δίσκων, η επιβάρυνση φτάνει περίπου στο ένα τρίτο (33 τοις εκατό) 

του συνολικού χώρου δίσκου. Καθώς προσθέτετε μονάδες σε μια συστοιχία RAID 5, η επι-

βάρυνση μειώνεται. Επειδή γίνονται αναγνώσεις από πολλές μονάδες δίσκων, το RAID 5 

παρέχει καλύτερη απόδοση από το RAID 1. Ουσιαστικά, η ταχύτητα ανάγνωσης είναι ίση με 

την ταχύτητα του ενός δίσκου επί τον αριθμό των δίσκων της συστοιχίας. Αυτό σημαίνει ότι 

μια συστοιχία με πέντε δίσκους έχει ταχύτητα ανάγνωσης πέντε φορές υψηλότερη από μια 

συστοιχία με ένα δίσκο. 

Το RAID 5 έχει χαμηλότερη απόδοση εγγραφής από το RAID 1 επειδή, κάθε φορά που γρά-

φονται δεδομένα σε μια συστοιχία RAID 5, απαιτούνται τέσσερις λειτουργίες εισόδου-
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εξόδου: δύο αναγνώσεις και δύο εγγραφές. Πρώτα πρέπει να γίνει ανάγνωση του επιμερισμέ-

νου δίσκου προορισμού και των επιμερισμένων πληροφοριών ισοτιμίας. Στη συνέχεια υπολο-

γίζεται η ισοτιμία. Κατόπιν, οι πληροφορίες αυτές γράφονται στο δίσκο. 

Το RAID 0 + 1 είναι ένας συνδυασμός επιμερισμού και ειδώλων. Με το RAID 0 + 1, δη-

μιουργείτε ένα είδωλο του επιμερισμένου δίσκου, εξασφαλίζοντας ότι θα υπάρχει κλώνος 

κάθε επιμερισμένου δίσκου, ενώ κερδίζετε την απόδοση του αμιγούς επιμερισμού. Όπως και 

στο RAID 1, κάθε λειτουργία εγγραφής RAID 0 + 1 απαιτεί δύο λειτουργίες εισόδου-εξόδου: 

μία εγγραφή σε κάθε είδωλο δίσκου (όπως και στο RAID 1). Οι λειτουργίες ανάγνωσης συ-

νήθως εκτείνονται σε πολλούς δίσκους και παρέχουν υψηλή απόδοση (όπως και στην περί-

πτωση του RAID 0 ή του RAID 5). 

Το RAID 0 + 1 παρέχει πολύ υψηλή ανοχή σε βλάβες. Σε αντίθεση με τα RAID 1 και 5, η 

συστοιχία μπορεί να εξακολουθήσει να λειτουργεί σε πολλές περιπτώσεις, ακόμη και αν α-

στοχήσουν περισσότεροι από ένας δίσκοι. Μάλιστα, ακόμη και αν αστοχήσουν όλοι οι δίσκοι 

του ενός ειδώλου, η συστοιχία θα εξακολουθήσει να λειτουργεί. Αν όμως αστοχήσουν και τα 

δύο είδωλα, η αστοχία της συστοιχίας θα είναι ολοκληρωτική. 

 

Σημείωση   Ένα μειονέκτημα του RAID 0 + 1 είναι ο αριθμός των δίσκων που απαιτεί. 

Χρειάζεστε διπλάσιους δίσκους, από ό,τι με τον επιμερισμό δίσκων. Για τη δημιουργία 

ειδώλου ενός συνόλου επιμερισμού των 450 GB, χρειάζεστε άλλο ένα σύνολο επιμερι-

σμού των 450 GB, αλλά η συνολική χωρητικότητα του ειδώλου δεν αλλάζει. Παραμένει 

450 GB. 

Όταν διαλέγετε μεταξύ RAID 5 και RAID 0 + 1, χωρίς να λαμβάνετε υπόψη σας το συγκριτι-

κό κόστος, ο βασικός παράγοντας επιλογής πρέπει να είναι ο τρόπος χρήσης των δίσκων. Το 

RAID 5 λειτουργεί καλά όταν υπάρχει υψηλό ποσοστό αναγνώσεων και λίγες εγγραφές. Το 

RAID 0 + 1 παρέχει καλύτερη απόδοση σε σύγκριση με το RAID 5 όσο αυξάνεται ο αριθμός 

των λειτουργιών εγγραφής. Συγκεκριμένα, με ποσοστό ανάγνωσης 90 τοις εκατό και εγγρα-

φής 10 τοις εκατό, το RAID 5 αποτελεί την καλύτερη επιλογή. Καθώς η αναλογία των εγ-

γραφών αυξάνεται, θα έχετε βελτίωση στην απόδοση αν επιλέξετε το RAID 0 + 1. 

 

Συμβουλή   Όταν χρησιμοποιείτε τα RAID 1, 5, και 0 + 1, βεβαιωθείτε ότι οι δίσκοι έχουν 

κρυφή μνήμη εγγραφής που υποστηρίζεται από μπαταρία. Αυτό βοηθάει στην προστα-

σία των δεδομένων, επειδή η εγγραφή στο δίσκο μπορεί να συνεχιστεί ακόμη και σε πε-

ρίπτωση διακοπής ρεύματος. Κάτι τέτοιο είναι σημαντικό όταν πρέπει να γράφονται τα 

ίδια δεδομένα σε πολλούς δίσκους, όπως στην περίπτωση των επιπέδων RAID 1 και 0 + 

1, και όταν οι πληροφορίες ισοτιμίας πρέπει να γράφονται με ακρίβεια ώστε να εξασφα-

λίζεται η ανοχή σε βλάβες. 

Εξασφάλιση διαθεσιμότητας και επεκτασιμότητας 

Μέχρι πρόσφατα, οι επιλογές για την εξασφάλιση διαθεσιμότητας και επεκτασιμότητας ήταν 

περιορισμένες. Αυτό δεν ισχύει πια. Έχετε στη διάθεσή σας πολλές επιλογές — και οι περισ-

σότερες δεν απαιτούν ακριβά υποσυστήματα αποθήκευσης ή δίκτυα περιοχής αποθήκευσης 

(storage area networks, SAN). 

Μπορείτε να εξασφαλίσετε τη διαθεσιμότητα μέσω της αποστολής ημερολογίων (log ship-

ping) ώστε να ετοιμάσετε ένα διακομιστή αναμονής (standby server), τον οποίο πρέπει να 
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συνδέσετε με μη αυτόματο τρόπο σε περίπτωση αστοχίας του πρωτεύοντος. Η υπηρεσία Mi-

crosoft Cluster σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε έναν εφεδρικό διακομιστή (failover server) ο 

οποίος θα συνδεθεί αυτόματα, αν αστοχήσει ο πρωτεύων. Για επεκτασιμότητα, μπορείτε να 

χρησιμοποιείτε κατανεμημένες προβολές διαμερισμάτων (distributed partition views) ώστε να 

κατανέμετε οριζόντια πίνακες σε πολλούς διακομιστές. Για να βελτιώσετε την απόδοση της 

προανάγνωσης (read-ahead), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προβολές ευρετηρίων (indexed 

views). 

Το βασικό μειονέκτημα της συστοιχίας διακομιστών (server clustering) είναι το κόστος τόσο 

του απαιτούμενου εξοπλισμού όσο και των πόρων εγκατάστασης. Το SQL Server 2005 εισά-

γει μια επεκτεταμένη μορφή αποστολής ημερολογίων, η οποία ονομάζεται δημιουργία ειδώ-

λων βάσης  δεδομένων (database mirroring). Λειτουργεί με το βασικό υλικό των διακομιστών 

και δεν απαιτεί ειδικά αποθηκευτικά μέσα ή ελεγκτές. Η δημιουργία ειδώλων βάσεων  δεδο-

μένων σάς επιτρέπει να μεταδίδετε ημερολόγια συναλλαγών σε συνεχή ροή από ένα διακομι-

στή προέλευσης σε ένα διακομιστή προορισμού. Αν ο διακομιστής προέλευσης αστοχήσει, οι 

εφαρμογές μπορούν να συνδεθούν και πάλι με τη βάση δεδομένων του δευτερεύοντος διακο-

μιστή μέσα σε δευτερόλεπτα. Σε αντίθεση με τις συστοιχίες διακομιστών, τα ημερολόγια συ-

ναλλαγών μπορούν να συγχρονιστούν πλήρως μεταξύ διακομιστών. Αυτό επιτρέπει το συγ-

χρονισμό των αλλαγών και στις δύο κατευθύνσεις. 

Η δημιουργία ειδώλων βάσεων δεδομένων απαιτεί τρεις διακομιστές με SQL Server 2005: 

� Ένα διακομιστή προέλευσης (source server), που ονομάζεται και βασικός (principal). 

O βασικός διακομιστής είναι ο διακομιστής με τον οποίο συνδέονται οι εφαρμογές και 

στον οποίο πραγματοποιείται η επεξεργασία των συναλλαγών. 

� Ένα διακομιστή προορισμού (destination server) που ονομάζεται και είδωλο (mirror). 

Ο διακομιστής-είδωλο αποτελεί τον προορισμό των ημερολογίων συναλλαγών και λει-

τουργεί σε μια κατάσταση αναμονής η οποία δεν επιτρέπει λειτουργίες ανάγνωσης. 

� Ένα διακομιστή παρακολούθησης (tracking server) που ονομάζεται και μάρτυρας 

(witness). O διακομιστής-μάρτυρας παρακολουθεί ποιος διακομιστής είναι ο βασικός 

και ποιος είναι το είδωλο σε μια δεδομένη στιγμή. Χρησιμοποιείται όταν απαιτείται 

αυτόματη μεταφορά σε εφεδρεία. Κάθε φορά που υπάρχει ανταγωνισμός για το ρόλο 

κάθε διακομιστή, ο διακομιστής-μάρτυρας παίρνει μια απόφαση. 

Καθώς στο βασικό διακομιστή δημιουργούνται ημερολόγια συναλλαγών, επανεκτελούνται 

σύγχρονα (ταυτόχρονα) ή ασύγχρονα (σε διαφορετικές στιγμές, μεταξύ των οποίων μεσολα-

βεί μικρή καθυστέρηση) στο είδωλο. Αυτό εξασφαλίζει ότι ο διακομιστής-είδωλο είναι απο-

λύτως συγχρονισμένος ή έχει πολύ μικρή απόκλιση από το βασικό διακομιστή. Για παράδειγ-

μα, μπορεί να μην υπάρχει χρονική υστέρηση εγγραφής ανάμεσα στους δύο διακομιστές ή 

μπορεί να υπάρχουν μία ή περισσότερες υστερήσεις εγγραφής μεταξύ τους. 

Από την πλευρά του πελάτη, η μεταφορά από το βασικό διακομιστή στο είδωλο είναι αυτό-

ματη και σχεδόν στιγμιαία. Αν ο βασικός διακομιστής αποσυνδεθεί, η εφαρμογή χρησιμο-

ποιεί το είδωλο. Το είδωλο γίνεται τότε βασικός διακομιστής. Όταν ο διακομιστής που αστό-

χησε ξανασυνδεθεί, γίνεται είδωλο και δέχεται εγγραφές του ημερολογίου συναλλαγών. 
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Σημείωση   Η λειτουργία αναπαραγωγής (replication) του SQL Server μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία αντιγράφων μιας βάσης δεδομένων. Μπορείτε να τη 

χρησιμοποιήσετε για να κατανείμετε δεδομένα σε πολλές βάσεις δεδομένων. Το SQL 

Server υποστηρίζει αρκετούς τύπους αναπαραγωγής, όπως στιγμιοτύπου (snapshot 

replication), συναλλαγών (transactional replication), και συγχώνευσης (merge replica-

tion). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή, δείτε το Κεφάλαιο 12 

"Υλοποίηση αναπαραγωγής στιγμιοτύπων, συγχωνεύσεων, και συναλλαγών". 

Εξασφάλιση συνδετικότητας και προσπέλασης δεδομένων 

Το SQL Server 2005 εισάγει δύο λειτουργίες που μπορούν να βοηθήσουν στην εξασφάλιση 

συνεχούς συνδετικότητας και πρόσβασης στα δεδομένα: 

� Αποκλειστική σύνδεση διαχειριστή   Σχεδιάστηκε με στόχο να εξασφαλίζει στους δια-

χειριστές διαρκή πρόσβαση στο SQL Server. 

� Πολλαπλά ενεργά σύνολα αποτελεσμάτων   Σχεδιάστηκαν με στόχο να εξασφαλίζουν 

ότι οι χρήστες που προσπελάζουν τη βάση δεδομένων θα έχουν συνεχή πρόσβαση στο 

SQL Server. 

Σε αντίθεση με προηγούμενες εκδόσεις του SQL Server, στις οποίες οι διαχειριστές μπορού-

σαν να αποκλειστούν όταν το πρόγραμμα δεν αποκρινόταν, το SQL Server 2005 χρησιμο-

ποιεί αποκλειστικές συνδέσεις διαχειριστών ώστε να παρέχει στους διαχειριστές πρόσβαση 

σε ένα διακομιστή που δεν αποκρίνεται ή δεν είναι διαθέσιμος για άλλο λόγο. Με αυτή τη 

λειτουργία, οι διαχειριστές μπορούν να εγκαταστήσουν μια σύνδεση για εντοπισμό και αντι-

μετώπιση προβλημάτων. 

Κάθε διαχειριστής που είναι μέλος του σταθερού ρόλου διακομιστή sysadmin, μπορεί να δη-

μιουργήσει μια αποκλειστική σύνδεση με αυτόν χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα 

γραμμής διαταγών SQLCMD με την παράμετρο –A. Δείτε το παράδειγμα που ακολουθεί: 

sqlcmd –U wrstanek –P moreFunPlease -S corpdbsvr05 -A 

Εδώ, ο χρήστης wrstanek, που έχει το σταθερό ρόλο διακομιστή sysadmin, συνδέεται με την 

προεπιλεγμένη παρουσία του SQL Server στο CorpDBSvr05. Επίσης, μπορείτε να συνδεθείτε 

με μια επώνυμη παρουσία, όπως: 

sqlcmd –U wrstanek –P moreFunPlease -S corpdbsvr05\webapp05 -A 

όπου webapp05 είναι το όνομα της παρουσίας του SQL Server. 

Τα Πολλαπλά Ενεργά Σύνολα Αποτελεσμάτων (Multiple Active Results Sets, MARS) έχουν 

βελτιώσει σημαντικά τη συνδετικότητα του SQL Server και για τους χρήστες. Με το SQL 

Server 2000, μπορούσε να υπάρχει το πολύ μία εκκρεμής αίτηση σε μια δεδομένη κατά-

σταση. Αν και μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν δρομείς διακομιστή (server-side cursors) και 

άλλες τεχνικές για να αποφευχθεί αυτός ο περιορισμός, και πάλι δεν υπήρχε άμεσος τρόπος 

χειρισμού πολλών συνόλων αποτελεσμάτων σε μία περίοδο εργασίας. Τα MARS διορθώνουν 

αυτό το πρόβλημα, παρέχοντας της προγραμματιστικές διασυνδέσεις που απαιτούνται για να 

αντιπροσωπεύουν μια σύνδεση και ένα αίτημα τα οποία εκτελούνται στην ίδια σύνδεση ξε-

χωριστά. Για παράδειγμα, με την Ανοιχτή Συνδετικότητα Βάσεων Δεδομένων (Open Data-
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base Connectivity, ODBC) μπορείτε να αντιπροσωπεύσετε συνδέσεις και εκτελούμενες αιτή-

σεις στη διάρκεια συνδέσεων, χρησιμοποιώντας χειριστήρια: 

� Ο τύπος SQL_HANDLE_DBC αντιπροσωπεύει χειριστήρια σύνδεσης. 

� Ο τύπος SQL_HANDLE_STMT αντιπροσωπεύει προτάσεις που έχουν εκτελεστεί στη 

διάρκεια συνδέσεων. 

Τα προγράμματα οδήγησης SQLODBC και SQLOLEDB που περιλαμβάνονται στην Εγκα-

τάσταση εγγενούς πελάτη SQL (SQL Native Client Installation) του SQL Server 2005 έχουν 

δυνατότητες MARS, όπως και ο SqlClient .NET Data Provider που περιλαμβάνεται στο .ΝΕΤ 

Framework της Microsoft, έκδοση 2.0 ή επόμενη. Εξ ορισμού, αυτά τα προγράμματα οδήγη-

σης δημιουργούν συνδέσεις και χειρίζονται τις αιτήσεις με τη χρήση MARS. Τεχνικά, οι αι-

τήσεις εκτέλεσης μπορούν να αποτελούνται από μία μόνον εντολή T-SQL, από μια δέσμη 

εντολών T-SQL, ή από το όνομα μιας αποθηκευμένης διαδικασίας ή συνάρτησης μαζί με τις 

κατάλληλες τιμές τυχόν παραμέτρων. Σε κάθε περίπτωση, το SQL Server εκτελεί τις εντολές 

με διαδοχικές επαναλήψεις, και οι εντολές μπορούν να δώσουν ή να μη δώσουν αποτελέσμα-

τα. Έτσι, μπορείτε να έχετε περισσότερες από μία εκκρεμείς αιτήσεις σε μια δεδομένη σύνδε-

ση και περισσότερα από ένα προεπιλεγμένα σύνολα αποτελεσμάτων. 

 

Συμβουλή   Τα εγγενή προγράμματα οδήγησης του SQL Server 2000 ή προηγούμενων 

εκδόσεων δεν υποστηρίζουν MARS. Τα MARS λειτουργούν διαπλέκοντας την εκτέλεση 

πολλών αιτήσεων και όχι με παράλληλη εκτέλεση. Τα MARS επιτρέπουν να εκτελούνται 

και άλλες αιτήσεις την ώρα που εκτελείται μια εντολή, δέσμη, ή διαδικασία. Η πλέξη λει-

τουργεί με τις διαταγές SELECT, FETCH, READTEXT, RECEIVE, και BULK INSERT. 

Επίσης, λειτουργεί με ασύγχρονη συμπλήρωση δρομέων (asynchronous cursor popula-

tion). 

Σε αντίθεση με το SQL Server 2000, στο οποίο δεν επιτρέπεται η έμμεση εκκίνηση συνδέσε-

ων OLEDB και επιπλέον αιτήσεις ODBC, στο SQL Server 2005 επιτρέπονται και τα δύο. 

Αυτό σημαίνει ότι, αν μια περίοδος εργασίας έχει μια ενεργό συναλλαγή, τότε όλες οι νέες 

αιτήσεις εκτελούνται μέσα σε αυτή τη συναλλαγή. Όταν δεν υπάρχει ενεργός συναλλαγή, οι 

δέσμες εκτελούνται σε κατάσταση αυτόματης υποβολής (autocommit), όπου κάθε εντολή 

εκτελείται σε δική της συναλλαγή. 

Το SqlClient .NET Provider έχει ξεχωριστά αντικείμενα SqlConnection, SqlCommand, και 

SqlTransaction. Τα αντικείμενα SqlConnection αντιπροσωπεύουν συνδέσεις με ένα διακομι-

στή. Τα αντικείμενα SqlCommand αντιπροσωπεύουν διαταγές (αιτήσεις), οι οποίες εκτελού-

νται κατά τη σύνδεση. Τα αντικείμενα SqlTransaction αντιπροσωπεύουν ενεργούς συναλλα-

γές. Όταν ξεκινάτε μια συναλλαγή στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης σύνδεσης, επιστρέφεται 

ένα αντικείμενο SqlTransaction το οποίο αντιπροσωπεύει τη συγκεκριμένη συναλλαγή. 

Εκτέλεση και τροποποίηση της εγκατάστασης του SQL Server 

Το SQL Server Setup είναι το βοηθητικό πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για τις βασικές 

εργασίες εγκατάστασης του SQL Server. Μέσω του SQL Server Setup μπορείτε να δημιουρ-

γήσετε νέες παρουσίες του SQL Server. Αν θέλετε να διαχειριστείτε συστατικά του, χρησιμο-

ποιείτε την επιλογή Add Or Remove Programs (Προσθαφαίρεση προγραμμάτων). Οι εργασί-

ες που μπορείτε να κάνετε με αυτά τα βοηθητικά προγράμματα περιλαμβάνουν τις εξής: 
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� Δημιουργία νέων παρουσιών του SQL Server 

� Εγκατάσταση επιπλέον συστατικών πελάτη 

� Συντήρηση υπαρχόντων συστατικών 

� Αναδόμηση του μητρώου του SQL Server 

� Απεγκατάσταση του SQL Server 

Δημιουργία νέων παρουσιών του SQL Server 

Μπορείτε να εγκαταστήσετε πολλές παρουσίες της μηχανής βάσεων δεδομένων του SQL 

Server 2005 σε έναν υπολογιστή. Η εκτέλεση πολλών παρουσιών της μηχανής βάσεων δεδο-

μένων είναι ιδανική στις εξής περιπτώσεις: 

� Όταν θέλετε να υποστηρίξετε πολλά περιβάλλοντα δοκιμών και ανάπτυξης σε ένα μο-

ναδικό, μεγάλο διακομιστή. 

� Όταν θέλετε να εκτελούνται πολλές εφαρμογές σε μια επιφάνεια εργασίας, και κάθε 

εφαρμογή εγκαθιστά τη δική της παρουσία της μηχανής SQL Server 2005. 

� Όταν θέλετε να απομονώσετε με ασφάλεια τις βάσεις δεδομένων που είναι διαθέσιμες 

σε ένα διακομιστή. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως, δεν πρέπει να εκτελείτε πολλές παρουσίες της μηχανής 

βάσεων δεδομένων του SQL Server 2005. Κάθε παρουσία της μηχανής βάσεων δεδομένων 

τού SQL Server 2005 έχει το δικό της σύνολο βάσεων δεδομένων συστήματος και χρηστών. 

Κάθε παρουσία έχει ξεχωριστές υπηρεσίες SQL Server και SQL Server Agent και, σε ορι-

σμένες περιπτώσεις, ξεχωριστές υπηρεσίες ανάλυσης (Analysis Services) και υπηρεσίες δια-

κομιστή αναφορών (Report Server). Όλα τα άλλα συστατικά και υπηρεσίες είναι 

κοινόχρηστα, και αυτό αυξάνει την επιβάρυνση του διακομιστή λόγω της διαχείρισης των 

κοινόχρηστων πόρων. 

Τι είναι οι παρουσίες του SQL Server 

Αφού εγκαταστήσετε το SQL Server 2005, μπορείτε να επιλέξετε να εγκαταστήσετε μια προ-

επιλεγμένη ή μια επώνυμη παρουσία της μηχανής βάσεων δεδομένων SQL Server 2005. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, καλό είναι να εγκαταστήσετε πρώτα την προεπιλεγμένη παρουσία 

(default instance) και στη συνέχεια τις επιπλέον επώνυμες παρουσίες (named instances), ανά-

λογα με τις ανάγκες σας. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των επώνυμων παρουσιών 

που μπορούν να εκτελούνται σε έναν υπολογιστή. 

Μια προεπιλεγμένη παρουσία αναγνωρίζεται από το όνομα του υπολογιστή στον οποίο εκτε-

λείται η μηχανή βάσεων δεδομένων SQL Server 2005· δεν έχει δικό της όνομα παρουσίας. Οι 

εφαρμογές συνδέονται με την προεπιλεγμένη παρουσία, χρησιμοποιώντας στις αιτήσεις τους 

το όνομα του υπολογιστή. Σε έναν υπολογιστή μπορεί να εκτελείται μόνο μία προεπιλεγμένη 

παρουσία, και αυτή μπορεί να είναι οποιαδήποτε έκδοση του SQL Server. 

Όλες οι παρουσίες του SQL Server, εκτός από την προεπιλεγμένη, αναγνωρίζονται από το 

όνομά τους, το οποίο καθορίσατε κατά την εγκατάσταση. Οι εφαρμογές συνδέονται με μια 

επώνυμη παρουσία αφού ορίσετε το όνομα του υπολογιστή και της παρουσίας με τη μορφή 

όνομα_υπολογιστή\όνομα_παρουσίας. Μόνον οι μηχανές βάσεων δεδομένων SQL Server 
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2000 και SQL Server 2005 μπορούν να λειτουργήσουν ως επώνυμες παρουσίες. Οι προηγού-

μενες εκδόσεις του SQL Server δεν υποστηρίζουν αυτή τη δυνατότητα. 

 

Σημείωση   Στην έκδοση Enterprise του SQL Server 2005, μπορείτε να δημιουργήσετε 

πολυκομβικές συστοιχίες διακομιστών. Οι εφαρμογές συνδέονται με την προεπιλεγμένη 

παρουσία σε μια συστοιχία SQL Server αφού ορίσετε το όνομα του εικονικού διακομιστή. 

Οι εφαρμογές συνδέονται με μια επώνυμη παρουσία σε μια συστοιχία SQL Server αφού 

ορίσετε το όνομα του εικονικού διακομιστή και της επώνυμης παρουσίας στη μορφή ό-

νομα_εικονικού_διακομιστή\όνομα_παρουσίας. 

Εγκατάσταση μιας παρουσίας του SQL Server 

Η διαδικασία εγκατάστασης του SQL Server 2005 έχει αλλάξει πολύ συγκριτικά με αυτή του 

SQL Server 2000. Τώρα, απαιτείται το πρόγραμμα εγκατάστασης Windows Installer 3.0 ή 

επόμενη έκδοση, που περιλαμβάνεται στα Windows Server 2003 Service Pack 1 ή επόμενη 

έκδοση, καθώς και στα Windows XP Professional Service Pack 2 ή επόμενη έκδοση. Αν  

εγκαθιστάτε το SQL Server 2005 σε άλλο λειτουργικό σύστημα, πρέπει να κατεβάσετε  

το πρόγραμμα Windows Installer 3.0 από το Microsoft Download Center στη διεύθυνση 

www.microsoft.com/download. 

Το πρόγραμμα Windows Installer όχι μόνο βοηθάει την ομαλή ροή και σταθερότητα της δια-

δικασίας εγκατάστασης, αλλά ταυτόχρονα απλοποιεί την τροποποίηση των εγκατεστημένων 

συστατικών. Έχετε τις εξής δυνατότητες: 

� Να κάνετε άμεσες αναβαθμίσεις χρησιμοποιώντας τον Οδηγό Εγκατάστασης (Installa-

tion Wizard). 

� Να εγκαθιστάτε επιπλέον συστατικά στοιχεία ή παρουσίες, εκτελώντας ξανά τον Οδη-

γό Εγκατάστασης. 

� Να συντηρείτε τα εγκατεστημένα στοιχεία χρησιμοποιώντας την επιλογή Προσθαφαί-

ρεσης προγραμμάτων του Πίνακα Ελέγχου. 

� Να συνεχίσετε μια αποτυχημένη αναβάθμιση ή εγκατάσταση χρησιμοποιώντας την ε-

πιλογή Προσθαφαίρεσης προγραμμάτων του Πίνακα Ελέγχου. 

Για να εγκαταστήσετε μια παρουσία της μηχανής βάσεων δεδομένων SQL Server 2005, ακο-

λουθήστε τα επόμενα βήματα: 

1. Συνδεθείτε στο διακομιστή μέσω ενός λογαριασμού με προνόμια διαχειριστή. Στη 

συνέχεια, τοποθετήστε το CD του SQL Server 2005 στη μονάδα CD-ROM. 

 

Συμβουλή   Φροντίστε να καταγράφετε με λεπτομέρειες τις ενέργειες που κάνετε. Σε 

αυτές τις ενέργειες πρέπει να αναφέρεται ο διακομιστής, η παρουσία διακομιστή, και οι 

επιλογές εγκατάστασης που χρησιμοποιείτε. Ίσως χρειαστείτε αυτές τις πληροφορίες 

αργότερα. 

2. Αν είναι ενεργοποιημένη η Αυτόματη εκτέλεση (Autorun), η Εγκατάσταση του SQL 

Server (SQL Server 2005 Setup) θα ξεκινήσει μόνη της. Διαφορετικά, διπλοπατήστε στο 

αρχείο Splash.hta στο φάκελο Servers (Διακομιστές) του CD-ROM. 


