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Kapitola 1: Stručný prehľad noviniek verzie R2
Od uvedenia verzie servera SQL Server 2008 uplynulo viac než dva roky a tak spoločnosť Microsoft usúdila, 
že je načase prísť s novou verziou označenou ako R2. Dôvodom je samozrejme neustály vývoj, ktorý 
v oblasti IT prebieha viac exponenciálne, než lineárne a postihuje nielen SQL Server, ale aj produkty, ktoré 
spolu s ním tvoria jadro podnikovej informačnej infraštruktúry (SharePoint 2010), či klientske aplikácie, 
využívané pre prezentáciu údajov a výsledkov analýz (Office 2010). Preto sa zmeny týkajú hlavne segmentu 
Business Intelligence, nakoľko aplikácie v balíku Office, hlavne Excel sa čoraz častejšie používajú v úlohe 
sprostredkovateľa klientskeho prístupu pre BI. 

Verejnosti bol SQL Server 2008 dostupný vo verzii „November CTP“ (Community Technology Preview), takže 
vývojári a IT špecialisti sa mohli na jeho príchod dobre pripraviť.

Pre orientáciu v kódových označeniach uvádzame, že SQL Server 2008 bol vyvíjaný pod kódovým názvom 
„Katmai“, verzia R2 nesie označenie „Kilimanjaro“. S funkcionalitou Business Intelligence na platforme SQL 
Server 2008 R2 sa spája kódové označenie „Gemini“. Technológia pre paralelné spracovanie a škálovanie nesie 
kódové označenie „Madison“.

Napriek tomu, že v prípade produktu SQL Server 2008 R2 ide o takzvaný „medzi-release“, obsahuje táto verzia 
pomerne veľa zaujímavých noviniek. Najskôr uvedieme ich stručný prehľad a následne sa na najzaujímavejšie 
novinky zameriame podrobnejšie vrátane príkladov na ich vyskúšanie. 

Lepšie využitie možností moderného hardvéru

Spoločnosť Microsoft zákonite reaguje na trendy vývoja hardvérových serverových komponentov aj novými 
architektúrami vrátane cloud computingu. SQL Server 2008 R2 preto namiesto doterajších 64 dokáže využiť až 
256 logických procesorov.

Paralelné spracovanie a vysoká škálovateľnosť

Na rozdiel od edícií určených pre operačné prostredie a menšie dátové sklady, ktoré vystačia s niekoľkými 
terabajtami, edícia Parallel Data Warehouse využíva architektúru MPP (Massive Parallel Processing) 
a technológiu škálovania s kódovým označením Madison. To umožnilo rozšíriť hranice škálovateľnosti 
o niekoľko rádov, teda na úroveň jednotiek petabajtov. 

Poznámka: Jadro technológie „Madison“ získala spoločnosť Microsoft od spoločnosti DATAllegro. 

Centralizovaná správa multi-serverového prostredia

Významnou novinkou verzie SQL Server 2008 bola funkcionalita Policy-based management, ktorá umožňuje 
centralizovanú správu viacerých serverov SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2. Zjemnila sa aj úroveň 
granularity, takže je možná centrálna správa až na úroveň databázových aplikácií. V praxi to znamená, 
že ak administrátor vytvorí distribučný balík, ktorého súčasťou sú informácie o objektoch v databáze a jej 
celková štruktúra, tento balík je možné jednoducho nainštalovať na diaľkovo spravované databázové servery 
umiestnené napríklad na pobočkách firiem. 
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SQL Server Master Data Services

Akvizíciou spoločnosti Stratature získala spoločnosť Microsoft technológiu Master Data Services. Umožňuje 
centrálnu správu takzvaných „master údajov“ vo firme, alebo organizácii. 

Samoobslužné BI a vylepšená vizualizácia údajov

Do tejto oblasti patrí možnosť využívania nových vizualizačných prvkov v reportoch (Data Bars, Sparklines... ), 
využívanie mapového zobrazenia. Novinky sú aj na klientskej strane, veď vytváranie reportov a zostáv sa deje 
na klientskej úrovni. Technológia PowerPivot (v etape vývoja označovaná kódovým názvom Gemini) umožňuje 
analyzovať veľké objemy údajov priamo na lokálnom počítači. Na PDC bola ukážka práce s množinou 
100 miliónov záznamov pri dobe odozvy niekoľko sekúnd. Umožňuje to využívanie sofistikovaných metód 
kompresie údajov a ich spracovanie v rýchlej operačnej pamäti. 

Reportovacie služby môžu využívať zdieľané datasety, či vopred pripravené dopyty do dátového zdroja, takže 
tvorca reportu nemusí byť expert na jazyk SQL. Zdieľanie funguje nielen na úrovni dátových zdrojov, ale aj 
na úrovni reportov, kde sa dajú zdieľať prvky medzi viacerými reportmi. Môžu to byť tabuľky, grafy, grafická 
vizualizácia a podobne. Pri zmene zdieľaného komponentu dochádza k poloautomatickej aktualizácii.

K vylepšeniu vizualizácie prispievajú aj Sparklines – akési „mini-grafy“ pre znázornenie trendov vývoja 
sledovanej veličiny, Databars – pre znázornenie absolútnej hodnoty veličiny, a indikátory vo forme rôznych 
semaforov, smajlíkov, šípok a podobne.

Pre plynulé spracovanie obrovského množstva údajov slúži technológia SQL Server StreamInsight.

SQL Server 2008 R2 – platforma pre S + S architektúru

Firmy v snahe čo najlepšie obstáť v konkurenčnom boji hľadajú spôsoby, ako rýchlo a efektívne reagovať 
na meniace sa trhové podmienky. Jednou z najúčinnejších ciest pre dosiahnutie podnikateľskej a obchodnej 
flexibility je implementovanie servisne orientovanej architektúry. Táto poskytuje vysokú flexibilitu pri 
manipulovaní s prvkami a entitami obchodných procesov. Využívajú sa služby, ktoré je možné opakovane 
využívať a kombinovať tak, aby sa splnili obchodné ciele a priority.

Nové typy na službu orientovaných IT architektúr si vyžadujú databázové platformy, ktoré sú schopné vyhovieť 
nárokom a požiadavkám týchto architektúr.

Požiadavky na databázovú platformu pre S + S
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Z nových vlastností servera SQL Server 2008 R2 sú kľúčové StreamInsight a MasterData Services.

Hviezdičkou sú označené nové črty SQL servera 2008 R2 vhodné pre S + S

Pevné miesto SQL Servera 2008 R2 v komplexnej infraštruktúre produktov pre S + S
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Kapitola 2: Nové členenie edícií sa dokáže prispôsobiť 
každému segmentu biznisu 
Zatiaľ čo v predchádzajúcich verziách servera SQL Server (2008, 2005...) obsahovala edícia Enterprise úplnú 
množinu funkcionality, s príchodom verzie 2008 R2 boli uvedené nové verzie určené pre veľké dátové sklady 
a superpočítače, takže aktuálny zoznam edícií produktu SQL Server 2008 R2 radený zhora nadol obsahuje: 

SQL Server 2008 R2 Datacenter 

Táto edícia je smerovaná do vysokovýkonných dátových centier, vyznačuje sa vysokou škálovateľnosťou, 
(podpora 256 logických procesorov), nemá žiadne obmedzenia ohľadne kapacity pamäti RAM. Má 
zabudovanú podporu virtualizácie a technológie CEP (Complex Event Processing) prostredníctvom SQL Server 
StreamInsight. Nástroj Multi-Server Management umožňuje efektívne spravovať až 25 inštancií. Ako vyplýva 
z názvu, odporúčaným operačným systémom pre túto edíciu je Windows Server Datacenter Edition.

SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse 

Edícia Parallel Data Warehouse je určená do veľkých dátových skladov s typickým objemom dát stoviek 
terabajtov, kde sa požaduje vysoký výkon pri spracovávaní obrovského množstva údajov. Kódové označenie pre 
technológiu paralelného spracovania, použitú v tejto edícii je „Madison“. Predpokladá sa použitie operačného 
systému Windows Server HPC (High Performance Computing) Edition. Využíva architektúru MPP (Massively 
Parallel Processing). Pre zvýšenie výkonu spracovania a analýzy údajov využíva niektoré vylepšené črty, 
napríklad Star Join Queries, či CDC (Change Data Capture).

DW 2.0 – dátové sklady novej generácie

Tak ako sa pre novú generáciu webu vžilo označenie Web 2.0, aj nová generácia dátových skladov 
vyznačujúcich sa masívnym paralelizmom a možnosťou spracovania obrovského množstva údajov sa začala 
označovať ako DW 2.0. Spoločnosť Microsoft na tento trend reagovala akvizíciou spoločnosti DATAllegro 
a integráciou takto získaných technológií do platformy SQL Server 2008 R2. Projekt Madison je založený 
na masívnom paralelnom spracovaní údajov (MMP) typu shared-nothing, čo umožní škálovať SQL Server 
do stoviek TB dát. Technológia je postavená tak, že jednotlivé prvky (servery alebo procesory) medzi sebou 
nezdieľajú žiadne komponenty. Do tohto systému je možné ľubovoľne vkladať, alebo odoberať jednotlivé 
aktívne prvky bez straty funkčnosti. Riešenie bude dodávané na predkonfigurovaných serveroch hardvérových 
dodávateľov, ako sú HP, Unisys a Dell. Výhodou je práve využitie bežne dostupných komerčných serverov, 
z čoho vyplývajú nízke celkové náklady na obstaranie.

SQL Server 2008 R2 Enterprise

Ako bolo spomenuté v úvode state, túto dosiaľ najvyššiu edíciu zosadili z „trónu“ edície Parallel Data 
Warehouse a Datacenter. Pribudli obmedzenia na 64 logických procesorov a 25 inštancií. Je určená do 
podnikového prostredia. Pomocou tejto edície je možné konsolidovať servery a vykonávať online spracovanie 
veľkého objemu transakcií a generovanie zostáv. Vďaka technológiám, ktoré chránia dáta pred nákladnými 
ľudskými chybami, zaisťuje obchodnú kontinuitu a skracuje čas potrebný na obnovenie po havárii. Umožňuje 
vytvárať infraštruktúru s overenými schopnosťami spracovania veľkých množstiev dát a vysokého podnikového 
zaťaženia. Spĺňa požiadavky na ochranu osobných dát a súlad s legislatívnymi normami a ponúka integrované 
funkcie pre ochranu dát pred neoprávneným prístupom. Enterprise verzia ponúka správu infraštruktúry 
s automatickou diagnostikou, optimalizáciou a konfiguráciou s cieľom znížiť prevádzkové náklady a zároveň 
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obmedziť nutnosť údržby a správy veľkých objemov dát. V porovnaní s predchádzajúcou verziou pribudli do 
tejto edície nové črty:

PowerPivot for SharePoint• 
Multi-Server Management• 
Master Data Services • 
Kompresia údajov podporuje aj UCS-2 Unicode • 

Typické scenáre nasadenia sú podnikové aplikácie pre správu dát so škálovateľnosťou, vysokou dostupnosťou 
a zabezpečením, správa online spracovania transakcií (OLTP) vo veľkom objeme, pokročilá analýza veľkých 
objemov dát v dátových skladoch a generovanie zostáv na základe analýzy veľkých objemov dát. 

SQL Server 2008 R2 Developer Edition

Táto edícia má rovnaké vlastnosti ako Enterprise, no licenčne je smerovaná na vývoj a testovanie.

SQL Server 2008 R2 Standard

Standard edícia sa vyznačuje jednoduchou spravovateľnosťou a je určená ako platforma na správu dát a business 
intelligence primárne do sektora SMB a na prevádzku aplikácií firemných oddelení. Podporuje maximálne 4 
procesory, 2 TB pamäte RAM, no veľkosť databázy obmedzená nie je. V edícii sú zahrnuté aj všetky komponenty 
BI (Analysis Services, Integration Services a Reporting Services). Typické scenáre nasadenia sú:

Aplikácie firemných oddelení požadujúce dobrú spravovateľnosť a jednoduché použitie • 
Aplikácie pre online spracovanie transakcií (OLTP) v malom až strednom objeme • 
Systémy pre podporu rozhodovania požadujúce základné funkcie pre generovanie zostáv a analýzy• 

SQL Server 2008 R2 Web Edition 

Edícia optimalizovaná pre poskytovateľov webhostingu. Má približne tie isté obmedzenia ako edícia Standard, 
BI je obmedzené len na reportovacie služby, aby bolo možné vytvárať reporty ohľadne prevádzky.

SQL Server 2008 R2 Workgroup Edition 

Táto verzia je určená predovšetkým pre firemné pobočky. Poskytuje funkcie pre zabezpečenú vzdialenú 
synchronizáciu a správu. Podporuje 2 procesory a 4 GB RAM. Z komponentov BI sú dostupné iba reportovacie 
služby.

SQL Server 2008 R2 Express Edition 

Edícia Express je k dispozícii bezplatne na prevzatie a je ideálna pre štúdium a vytváranie aplikácií pre klientske 
počítače a malé servery a pre distribúciu nezávislými výrobcami softvéru. Edícia je obmedzená na 1 procesor, 
a vie využiť len 1 GB RAM. Obmedzená je aj maximálna veľkosť databázy na 4 GB. Edícia Express sa ešte ďalej 
rozlišuje takto:

SQL Server 2008 R2 Express len databázový engine• 
SQL Server 2008 R2 Express s komponentom Server Management Studio• 
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Kapitola 3: Centralizovaná správa viacerých serverov 
Významnou novinkou hlavne pre veľké firmy a dátové centrá je možnosť správy viacerých serverov z jednej 
konzoly. Funguje to tak, že jeden zo serverov je definovaný ako master a ostatné podriadené servery si z neho 
preberú úlohy. O ukončení každej úlohy samozrejme informujú centrálny riadiaci server a vygenerujú report.

Pre umožnenie centralizovanej správy je potrebné splniť niektoré predpoklady, najmä vytvoriť hlavný riadiaci 
bod UCP (Utility Control Point). Tento riadiaci bod je možné vytvoriť len na edíciách SQL Server 2008 
R2 Enterpise a DataCenter a prostredníctvom neho je možné jednotlivé inštancie nielen spravovať, ale aj 
monitorovať ich zaťaženie, čím je možné optimalizovať štruktúru multiserverového prostredia.

V predchádzajúcich verziách servera SQL Server bola možná centrálna správa len cez pomerne komplikované 
spúšťanie viacserverových úloh prostredníctvom služby SQL Server Agent. Úlohy museli byť definované pomocou 
príkazov jazyka T-SQL.

Možnosti monitorovania multiserverového prostredia

Optimalizáciu využívania HW zdrojov je možné dosiahnuť aj definovaním politík obmedzujúcich spotrebu 
zdrojov pre jednotlivé servery, prípadne databázy. Stačí definovať charakteristiky pre nevyťažený a preťažený 
server. Potom je pri monitorovaní možné posúdiť, v akej oblasti sa nachádza aktuálna záťaž.

Takáto centralizovaná správa založená na politikách umožňuje nielen monitorovanie za účelom optimalizácie, 
ale aj podstatne znižuje náklady na správu, nakoľko zjednodušuje administrátorské úlohy. Umožňuje explicitnú 
a automatizovanú administráciu databázových inštancií počnúc konfiguráciou inštancie, cez konfiguráciu 
sieťových protokolov, dodržiavanie firemnej kultúry v oblasti tvorby názvov objektov ako sú databázy, tabuľky, 
pohľady, uložené procedúry, spúšte funkcie a podobne.

Pre správu multiserverového prostredia slúži okno Utility Explorer v nástroji SQL Server Management Studio. 
Môžete ho otvoriť napríklad pomocou menu View. Po otvorení okna sa zobrazí ponuka činností v okne Utility 
Configuration Steps.
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Možnosti vytvorenia UCP a správy multiserverového prostredia 

Úvodný dialóg sprievodcu pre vytvorenie UCP 

V ďalšom okne sprievodcu je potrebné vybrať inštanciu servera SQL Server, ktorá bude plniť funkciu UCP 
a zadať pre UCP názov.
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Špecifikácia pre vytvorenie UCP 

Sprievodca pokračuje zadaním používateľského účtu. Musíte zadať doménový účet, účet LocalSystem logicky 
pre tento účel nie je možné použiť. Alternatívou je účet, ktorý využíva služba SQL Server Agent. Aj tento účet 
musí byť doménový.

Výber účtu pre UCP 

Zadané parametre sa verifikujú, o výsledku verifikácie je používateľ oboznámený v dialógu SQL Server Instance 
Validation.

Overovanie splnenia podmienok pre vytvorenie UCP 
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V okne Utility Explorer Content si po definovaní podriadených serverov môžete prezerať monitorované 
parametre. V priečinku UtilityAdministration môžete definovať politiky pre správu podriadených serverov.

Overovanie splnenia podmienok pre vytvorenie UCP 

Definovanie politík

Poznámka: V ďalšej kapitole bude vytvorený projekt typu DAC (data-tier applications). V okne Utility Explorer 
Content môžete monitorovať aj tieto na dátovej vrstve definované aplikácie.
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Kapitola 4: Projekt typu SQL Server Data-tier Application 
Základnou filozofiou Data-tier aplikácií je vytvorenie DAC balíčka, ktorý obsahuje databázové objekty a tieto 
balíčky sa umiestnia do príslušných databáz. DAC balíček je možné vytvoriť buď ako projekt vo vývojovom 
prostredí Visual Studio, alebo je možné cez SQL Server Management Studio (SSMS) zabaliť do DAC balíčka 
existujúcu databázu. Po vytvorení balíčka je možné tento nasadiť na ďalšie inštancie servera SQL Server. Ak na 
príslušnom serveri je už predchádzajúca verzia balíčka, bude táto aktualizovaná. 

Životný cyklus DAC aplikácie

Typickým scenárom nasadenia je šírenie DAC balíčka prostredníctvom centralizovanej správy viacerých serverov.

Šírenie DAC balíčka prostredníctvom centralizovanej správy viacerých serverov
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Vytvorenie DAC balíčka z existujúcej databázy

Pre ilustráciu možností vytvorenia DAC balíčka z existujúcej databázy prostredníctvom nástroja SQL Server 
Management Studio odporúčame vytvoriť vlastnú databázu a v nej niekoľko jednoduchých objektov. 
Ilustračný skript obsahuje príkaz pre vytvorenie a naplnenie tabuľky so zoznamom amerických prezidentov. Pre 
úsporu miesta skript pre naplnenie tabuľky obsahuje len niekoľko riadkov.

Ak by ste sa totiž pokúšali vytvoriť DAC balíček i z najjednoduchšej cvičnej databázy Adventure 
WorksLL, neuspejete, nakoľko cvičné databázy obsahujú niektoré objekty, ktoré nie sú zatiaľ 
v balíčkoch DAC podporované.

CREATE DATABASE dejiny
GO

USE dejiny

CREATE TABLE potus
(
   id  INT PRIMARY KEY,
   jmeno  VARCHAR(40),
   od  INT,
   do  INT
);

INSERT INTO potus VALUES (26, ‚Theodore Roosevelt‘, 1901,1909); 
INSERT INTO potus VALUES (27, ‚William Howard Taft‘, 1909,1913); 
INSERT INTO potus VALUES (28, ‚Woodrow Wilson‘, 1913,1921); 
INSERT INTO potus VALUES (29, ‚Warren Gamaliel Harding‘, 1921,1923); 
INSERT INTO potus VALUES (30, ‚Calvin Coolidge‘, 1923,1929); 
INSERT INTO potus VALUES (31, ‚Herbert Hoover‘, 1929,1933); 
INSERT INTO potus VALUES (32, ‚Franklin Delano Roosevelt‘, 1933,1945); 
INSERT INTO potus VALUES (33, ‚Harry S, Truman‘,1945,1953); 
INSERT INTO potus VALUES (34, ‚Dwight David Eisenhower‘, 1953,1961); 
INSERT INTO potus VALUES (35, ‚John Fitzgerald Kennedy‘, 1961,1963); 
INSERT INTO potus VALUES (36, ‚Lyndon Baines Johnson‘, 1963,1969); 
INSERT INTO potus VALUES (37, ‚Richard Milhous Nixon‘, 1969,1974); 
INSERT INTO potus VALUES (38, ‚Gerald Rudolph Ford‘, 1974,1977); 
INSERT INTO potus VALUES (39, ‚Jimmy Carter‘, 1977,1981); 
INSERT INTO potus VALUES (40, ‚Ronald Reagan‘, 1981,1989); 
INSERT INTO potus VALUES (41, ‚George Bush‘, 1989,1993); 
INSERT INTO potus VALUES (42, ‚Bill Clinton‘, 1993,2001); 
INSERT INTO potus VALUES (43, ‚George Walker Bush jr‘, 2001, NULL)

Pomocou kontextového menu Task-Register Data-tier Application… sa spustí sprievodca  
Register Data-tier Application Wizard.
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Menu pre vytvorenie a extrakciu Dac balíčkov

Sprievodca pozostáva z niekoľkých jednoduchých krokov. V prvom kroku je potrebné balíček pomenovať 
a prípadne explicitne určiť jeho verziu.

Sprievodca vytvorením balíčka z existujúcej databázy

Sprievodca vytvorením balíčka – nastavenie parametrov
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Nasleduje validácia, či všetky objekty z databázy je možné do DAC balíčka umiestniť. Ak sa v databáze vyskytne 
nepodporovaný objekt, proces vytvárania balíčka sa preruší.

Sprievodca vytvorením balíčka – validácia objektov

Ak validácia prebehne úspešne, DAC balíček sa registruje v príslušnej inštancii servera SQL Server.

Sprievodca vytvorením balíčka – registrovanie DAC

Publikovaný balíček nájdete v priečinku Management – Data-Tier Applications.

Vytvorenie projektu typu Data-tier Application v prostredí Visual Studio

Vo vývojovom prostredí Visual Studio 2010 je niekoľko šablón databázových aplikácií, ktoré dokážu naplno 
využiť nové vlastnosti databázového servera SQL Server 2008 R2.

 Database Project•  – šablóna pre vytvorenie databázy, dá sa použiť pre databázové servery SQL Server 
2005 aj SQL Server 2008
 Server Project•  – šablóna serverového projektu sa používa pre definovanie objektov na serverovej 
úrovni, prípadne pre modifikovanie databázy Master
Data-tier Application•  – (DAC) projekty 
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Vytvorenie projektu typu SQL Server Data-tier Application

Po vytvorení projektu si všimnite kontextové menu projektu, ktoré má dve položky:

 Import Script•  – sprievodca pre importovanie skriptových súborov SQL servera. Tieto súbory sa 
interpretujú a ich úlohou je definícia databázových objektov v projekte
 Import Data-tier Application•  – táto voľba aktivuje sprievodcu pre import objektov z databázy alebo 
balíčkov typu DACPAC (data-tier application package) do projektu typu Data-tier Application

Kontextové menu projektu

Vytvorenie databázových objektov

V okne Solutions Explorer v priečinku SchemaObjects – Schemas – dbo – aplikujte kontextové menu na 
priečinok Tables. Vyberte položku Add – Table....

Menu pre vloženie tabuľky do projektu
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Pomocou dialógu pre vytvorenie nových databázových objektov vytvorte postupne dve tabuľky a jeden pohľad.

Vloženie tabuľky do projektu 

Vytvorenie tabuľky produktov

Do projektu bude pridaný súbor Product.table.sql, ktorý obsahuje telo príkazu pre vytvorenie tabuľky:

CREATE TABLE [dbo].[Product]
(

column_1 int NOT NULL, 
column_2 int NULL

)

Doplňte šablónu o atribúty, ktoré sa budú v aplikácii využívať

CREATE TABLE [dbo].[Product] (
    [ID] [INT] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Name] [NVARCHAR](50) NOT NULL,
    [ListPrice] [MONEY] NOT NULL,
    [Size] [NVARCHAR](5) NULL,
CONSTRAINT [PK_Product_ProductID] PRIMARY KEY CLUSTERED ( [ID] ASC )
)

Vytvorenie tabuľky obrázkov produktov

Rovnakým postupom vytvorte tabuľku ProductPhoto. Do súboru ProductPhoto.table.sql doplňte príkaz pre 
vytvorenie tabuľky:

CREATE TABLE [dbo].[ProductPhoto] (
    [ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [ProductID] [int] NOT NULL,
    [ThumbNailPhoto] [varbinary](MAX) NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_ProductPhoto_ProductID_ProductPhotoID] PRIMARY KEY CLUSTERED (
    [ProductID] ASC,
    [ID] ASC
),
CONSTRAINT [FK_ProductPhoto_Product_ProductID] FOREIGN KEY ([ProductID]) REFERENCES 
[Product] ([ID])
)
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Vytvorenie pohľadu 

Následne vytvorte pohľad, ktorý bude obsahovať údaje z týchto relačne zviazaných tabuliek.

V okne Solutions Explorer v priečinku SchemaObjects - Schemas – dbo – aplikujte kontextové menu na 
priečinok Views. Vyberte položku Add – View.... Pohľad vhodne pomenujte, napríklad Catalog.
Do projektu bude pridaný súbor Catalog.view.sql, ktorý obsahuje telo príkazu pre vytvorenie pohľadu:

CREATE VIEW [dbo].[Catalog]
AS SELECT * FROM [sometableorview]

Šablónu nahraďte SQL príkazom:

CREATE VIEW [dbo].[ProductAndPhoto]
AS SELECT product.*, photo.[ThumbNailPhoto]
    FROM [dbo].[Product] AS product JOIN [dbo].[ProductPhoto] AS photo ON product.[ID] 
= photo.[ProductID]

Pri tvorbe SQL príkazov vám Visual Studio 2010 bude výdatne pomáhať prostredníctvom Intellisense.

Využitie Intellisense pri tvorbe SQL príkazov

Vytvorenie uloženej procedúry

Ďalším objektom, ktorý pre ilustráciu možností Data-tier aplikácií bude pridaný do DAC balíčka bude uložená 
procedúra. V okne Solutions Explorer v priečinku SchemaObjects – Schemas – dbo – aplikujte kontextové 
menu na priečinok Programmability – Stored Procedures. Vyberte položku Add – View... Procedúru 
pomenujte, napríklad RetrieveProducts. Súbor RetrieveProducts.proc.sql bude obsahovať šablónu:

CREATE PROCEDURE [dbo].[RetrieveProducts]
@param1 int = 0, 
@param2 int

AS
SELECT @param1, @param2

RETURN 0
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Šablónu uloženej procedúry nahraďte kódom pre výber produktu: 

CREATE PROCEDURE [dbo].[RetrieveProducts]
    @param1 int = 3300
AS
    SELECT * FROM [dbo].[Product] WHERE [ListPrice] >= 3300 ORDER BY [ID] DESC
RETURN 0

Po vytvorení databázových objektov (dve tabuľky, pohľad a uložená procedúra) je potrebné projekt zostaviť.  
Po zostavení produktu si v okne Output všimnite, že bol vytvorený DAC balíček (súbor s príponou dacpac):

------ Build started: Project: DataTier1, Configuration: Debug ny CPU ------
Loading project files..
Building the project model and resolving object interdependencies...
Validating the project model...
DataTier1 -> C:\Users\LL\documents\visual studio 2010\Projects\DataTier1\DataTier1\
sql\debug\DataTier1.dacpac
========== Build: 1 succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped ==========

Tento súbor je zip archív. Ako ho skopírujete do iného priečinka a zmeníte príponu na zip, môžete po rozbalení 
preskúmať jeho obsah.

Obsah balíčka DAC po jeho rozzipovaní

Umiestnenie DAC balíčka pod správu databázového servera.

DACPAC balíček môže byť nasadený buď prostredníctvom aplikácie SQL Server Management Studio, 
súčasťou ktorej je aj Deploy Data-tier Application wizard, alebo priamo prostriedkami vývojového prostredia 
Visual Studio 2010.

V priečinku Properties projektu v aplikácii Visual Studio nájdete dva súbory s príponami:

.sqlsettings• 

.sqlpolicy• 
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Properties – Database.sqlsettings

V priečinku Scripts – Post-Deployment je implicitne umiestnený súbor Script.PostDeployment.sql, ktorý 
obsahuje komentár s príkladom skriptu:

/*
Post-Deployment Script Template       
--------------------------------------------------------------------------------------
 This file contains SQL statements that will be appended to thebuild script.  

 Use SQLCMD syntax to include a file in the post-deployment scrpt.   
 Example:      :r .\myfile.sq        
 Use SQLCMD syntax to reference a variable in the post-deployment script.  
 Example:      :setvar TableName MyTable       

               SELECT * FROM [$(TableName)]     
--------------------------------------------------------------------------------------
*/

Tento súbor môžete doplniť o vlastný kód, prípadne ho vymažte a pomocou položky kontextového menu 
AddExistingItem pridajte súbor v ktorom je pripravený príslušný skript.

V našom príklade bol použitý skript pre vytvorenie troch záznamov v tabuľke Product a rovnako troch 
záznamov v tabuľke ProductFoto (reťazce hexadecimálnych kódov s binárnou reprezentáciou obrázkov sú vo 
výpise z pravej strany orezané).

USE [DataTier1]
GO

DECLARE @productID INT

INSERT INTO [Product] ([Name], [ListPrice], [Size]) VALUES (‚Road-150 Red, 62‘, 
3578.27, ‚62‘)
SET @productID = (SELECT CAST(@@IDENTITY as integer))
INSERT INTO [ProductPhoto] ([ProductID], [ThumbNailPhoto]) VALUES (@productID, 
0x47494638396150003100F70000920407C6BCC339343A585459D........

INSERT INTO [Product] ([Name], [ListPrice], [Size]) VALUES (‚Mountain-100 Silver, 48‘, 
3399.99, ‚48‘)
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SET @productID = (SELECT CAST(@@IDENTITY as integer))
INSERT INTO [ProductPhoto] ([ProductID], [ThumbNailPhoto]) VALUES (@productID, 
0x47494638396150003100F700006984ABF2F1F1A7ABB7D6D5D9F........

INSERT INTO [Product] ([Name], [ListPrice], [Size]) VALUES (‚Mountain-100 Black, 44‘, 
3374.99, ‚44‘)
SET @productID = (SELECT CAST(@@IDENTITY as integer))
INSERT INTO [ProductPhoto] ([ProductID], [ThumbNailPhoto]) VALUES (@productID, 
0x47494638396150003100F70000EEEDF8F2F1F2EDEDF5E0DEE7B........

GO

Pre súbor skriptu nastavte parameter Build Action na hodnotu PostDeploy.

Nastavenie parametra Build Action pre súbor skriptu

Definovanie pripojenia na databázový server

Ak sa teraz pokúsite projekt nasadiť, neuspejete, môžete sa o tom presvedčiť pomocou výpisu protokolu 
v okne Output:

------ Deploy started: Project: DataTier1, Configuration: DebugAny CPU ------

DataTier1.dacpac(0,0): Error : Before you can deploy a DAC, you must specify  
a connection string in the project properties.
Done executing task „DacDeployTask“ -- FAILED.
Done building target „DspDeploy“ in project „DataTier1.dbproj“ -- FAILED.
Done executing task „CallTarget“ -- FAILED.
Done building target „DBDeploy“ in project „DataTier1.dbproj“ -- FAILED.
Done building project „DataTier1.dbproj“ -- FAILED.

Build FAILED.
========== Build: 1 succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped ==========
========== Deploy: 0 succeeded, 1 failed, 0 skipped ==========

Príčina je z výpisu ľahko identifikovateľná - zatiaľ nemáte definovaný reťazec pre pripojenie k serveru SQL 
Server. Reťazec skonštruujete v dialógu pre nastavenie parametrov projektu. Dialóg aktivujete pomocou 
položky kontextového menu Properties aplikovaného na projekt.
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Definovanie pripojovacieho reťazca na databázový server

Názov servera SQL Server zistíte najjednoduchšie z prihlasovacieho dialógu, ktorý je rovnaký ako keď spúšťate 
nástroj SQL Server Management Studio.

Zadanie názvu databázového servera

V našom prípade bol pripojovací reťazec:

Data Source=LL-PC;Integrated 
Security=True;Pooling=False;MultipleActiveResultSets=False;Packet Size=4096

Natavenie politík

Všimnite si v priečinku Deploy dialógu pre nastavenie parametrov projektu voľbu Validate server selection 
policy on destination Instance. Je implicitne začiarknutá a definuje potrebu kontroly nastavenej politiky.
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V priečinku Properties je súbor s príponou .sqlpolicy, ktorý obsahuje definíciu politík pre inštanciu servera SQL 
Server, kam bude aplikácia nasadená. Pre ilustráciu fungovania skúsime nastaviť niektorý parameter nesprávne. 
Najjednoduchšie bude skontrolovať verziu servera SQL Server. Verziu zistíte napríklad pomocou nástroja SQL 
Server Management Studio v dialógu Properties vybraného databázového servera. SQL Server 2008 R2 má číslo 
verzie 10.xxx, takže parameter „VersionMajor “, ak požadujete jeho kontrolu by mal obsahovať hodnotu 10. 

Sqlpolicy – dialóg pre nastavenie „major“ verzie servera SQL Server

My nastavíme úmyselne nesprávnu hodnotu 9, ktorá zodpovedá predchádzajúcej verzii.

Properties – ServerSelection.sqlpolicy
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Sqlpolicy – dialóg pre nastavenie „major“ verzie servera SQL Server

Ak sa teraz pokúsite projekt nasadiť, z protokolu nasadenia v okne Output zistíte, že došlo k narušeniu politiky:

DataTier1.dacpac(0,0): Error : 
-->The chosen target instance does not satisfy the selection policy.

Zjednodušene povedané v jazyku nášho kmeňa – inštancia servera SQL Server, kam sa aplikácia nasadzuje nie 
je spokojná s nastavenou politikou. Aby ste tento problém odstránili, stačí zmeniť podmienku „is equal to 10“ 
na „is greater than or equal to 10“.

Zmena podmienky pre kontrolu politiky

Ak cieľová inštancia databázového servera vyhovuje definovaným politikám, aplikácia sa úspešne nasadí. 
O vykonaných akciách získate prehľad z protokolu v okne Output:

------ Deploy started: Project: DataTier1, Configuration: DebugAny CPU ------
Pre-Deploy: Starting script execution…
Pre-Deploy: Finished script execution.
Validating upgrade
Preparing DAC metadata in the SQL Server instance ‚LL-PC‘
Preparing deployment script

Creating database ‚DataTier1_1_0_0_0__129136528205451819‘
Creating schema objects in database ‚DataTier1_1_0_0_0__129136528205451819‘
Registering the DAC in DAC metadata.
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Setting database ‚DataTier1‘ to read-only mode
Disconnecting users from database ‚DataTier1‘

Preparing scripts to copy data from database ‚DataTier1‘  to database 
‚DataTier1_1_0_0_0__129136528205451819‘

Disabling constraints on database ‚DataTier1_1_0_0_0__129136528205451819‘ before 
populating data

Inserting data from database ‚DataTier1‘ to database 
‚DataTier1_1_0_0_0__129136528205451819‘

Enabling constraints on database ‚DataTier1_1_0_0_0__129136528205451819‘
Setting database ‚DataTier1‘ to read-write
Renaming database ‚DataTier1‘ to ‚DataTier1_1_0_0_0__129136528206031852‘
Renaming database ‚DataTier1_1_0_0_0__129136528205451819‘ to ‚DataTier1‘
Upgrading DAC metadata to reflect the new DAC versio

Previous copy of database DataTier1 is available as 
DataTier1_1_0_0_0__129136528206031852.

Post-Deploy: Starting script execution…
(1 row(s) affected)
Post-Deploy: Finished script execution.
========== Build: 1 succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped ==========
========== Deploy: 1 succeeded, 0 failed, 0 skipped ==========

O tom, že objekty v databáze sú naplnené údajmi sa môžete presvedčiť aj výpisom obsahu tabuliek cez SQL 
Server Management Studio.

Preskúmanie novej databázy pomocou aplikácie SQL Server Management Studio
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Skript pre otestovanie uloženej procedúry

Na priečinok Scripts aplikujte kontextové menu Add New Item a pridajte do projektu SQL skript. Pre 
editovanie súborov tohto typu sa v aplikácii Visual Studio 2010 automaticky otvorí Transact-SQL Editor.

Pridanie šablóny SQL skriptu

Tlačidlo pre pripojenie k databázovému serveru

Kód:

USE [DataTier1]
EXEC [dbo].[RetrieveProducts]

Pre spustenie uloženej procedúru je zaraďte do vykonávacieho plánu tlačidlom Include Actual Execution 
Plan a následne spustite tlačidlom Execute SQL.
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Výsledky spustenia uloženej procedúry

V spodnom okne si môžete prezrieť nielen výsledky ale aj vykonávací plán.

Výsledky spustenia uloženej procedúry
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DataTier aplikácia v nástroji SQL Server Management Studio

Aplikovanie zmien v DAC balíčku

Aby sme ukázali proces aplikovania zmien v balíčku, urobíme zmenu v definícii niektorého objektu, napríklad 
v tabuľke ProductPhoto, napríklad zmeníme definíciu obmedzenia niektorého atribútu z NOT NULL na NULL:

CREATE TABLE [dbo].[ProductPhoto] (
    [ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [ProductID] [int] NOT NULL,
    [ThumbNailPhoto] [varbinary](MAX) NULL,
CONSTRAINT [PK_ProductPhoto_ProductID_ProductPhotoID] PRIMARY KEY CLUSTERED (
    [ProductID] ASC,
    [ID] ASC
),
CONSTRAINT [FK_ProductPhoto_Product_ProductID] FOREIGN KEY ([ProductID]) REFERENCES 
[Product] ([ID])
)

V menu Data aktivujte položku Schema Compare, a vo vnorenom menu položku New Schema Comparison. 
Tu si môžete pozrieť zmeny.

Schema compare
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Z protokolu inovácie zistíte, že stará databáza bola premenovaná a pod pôvodným názvom je k dispozícii jej 
aktualizovaná verzia:

Validating upgrade
Preparing DAC metadata in the SQL Server instance ‚LL-PC‘
Preparing deployment script
Creating database ‚DataTier1_1_0_0_0__129136779469673310‘
Creating schema objects in database ‚DataTier1_1_0_0_0__129136779469673310‘
Registering the DAC in DAC metadata.
Setting database ‚DataTier1‘ to read-only mode
Disconnecting users from database ‚DataTier1‘
Preparing scripts to copy data from database ‚DataTier1‘  to database 
‚DataTier1_1_0_0_0__129136779469673310‘
Disabling constraints on database ‚DataTier1_1_0_0_0__129136779469673310‘ before 
populating data
Inserting data from database ‚DataTier1‘ to database 
‚DataTier1_1_0_0_0__129136779469673310‘
Enabling constraints on database ‚DataTier1_1_0_0_0__129136779469673310‘
Setting database ‚DataTier1‘ to read-write
Renaming database ‚DataTier1‘ to ‚DataTier1_1_0_0_0__129136779470973385‘
Renaming database ‚DataTier1_1_0_0_0__129136779469673310‘ to ‚DataTier1‘
Upgrading DAC metadata to reflect the new DAC versio
Previous copy of database DataTier1 is available as 
DataTier1_1_0_0_0__129136779470973385.
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Kapitola 5: SQL Server 2008 R2 StreamInsight
Táto kapitola je zameraná na predstavenie technológie SQL Server StreamInsight, ktorá sa využíva v CEP 
(Complex Event Processing) aplikáciách. Tieto procesne orientované aplikácie umožňujú spracovanie veľkého 
množstva údajov s extrémne nízkou latenciou. Zatiaľ čo pri databázových aplikáciách môže byť latencia 
sekundy, hodiny, ba až dni, v CEP aplikáciách ide rádovo o milisekundy a desiatky tisíc udalostí za sekundu.

Porovnanie klasických databázových a „Event-driven aplikácií“

Proces je v tomto prípade možné definovať ako skupinu logicky nadviazaných úloh (činností, aktivít) 
vykonávaných za účelom dosiahnutia výsledku. „Event-driven aplikácie“ sa hodia napríklad pre sledovanie 
trendov a KPI, či už v biznise, sledovaní technologických procesov, finančných službách, zdravotníctve, alebo 
utilitných spoločnostiach.

Oblasť scenárov pre „Event-driven aplikácie“
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StreamInsight je možné nainštalovať na operačné systémy:

Windows XP SP 2 • 
Windows Server 2003 SP2 2• 
Windows Server 2003 R2 • 
Windows Vista • 
Windows Server 2008 • 
Windows 7• 

Ako run–time komponent slúži služba CEP Server, ktorá beží na pozadí.

Architektúra platformy StreamInsight
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Kapitola 6: „Samoobslužné“ trendy v oblasti Business 
Intelligence
Business Intelligence, ako jeden s interdisciplinárnych odborov na rozmedzí štatistiky, a IT sa spočiatku 
orientoval na budovanie dátových skladov (Datawarehouse) určených na skladovanie veľkých objemov 
historických údajov. Postupne sa zistilo, že rôznymi formami analýz je možné z týchto údajov vyťažiť 
nesmierne cenné informácie, nenahraditeľné pre podporu kvalitného rozhodovania. Výsledky analýz sa 
reportovali v požadovanej forme konzumentom informácií, napríklad manažmentu. V ďalšej etape sa začalo 
úsilie sústreďovať na riadenie výkonnosti a zlepšovanie monitorovania prostredníctvom KPI, teda kľúčových 
indikátorov výkonnosti.

Produkty pre BI z dielne spoločnosti Microsoft

Pri objasňovaní samoobslužnej koncepcie Business Intelligence na platforme SQL Server 2008 R2 bude 
užitočné pripomenúť pyramídovú schému rozdelenia používateľov:

Analytici – na vrchole pomyselnej pyramídy sú analytici. Ich úlohou je vyberať údaje, ktoré sú vhodné pre 
analýzy, analyzovať ich, a na základe výsledkov analýz poskytovať informácie pre podporu rozhodovania. 
Taktiež na základe doterajšieho vývoja situácie dokážu predpovedať trendy vývoja do budúcnosti. Analytici 
naplno využívajú analytické služby.

Aktívne pracujúci s informáciami – pracovníci z tejto skupiny jednak údaje analyzujú, spracovávajú 
a potrebujú ich v rôznej forme zobrazovať.

Konzumenti informácii – väčšina používateľov je práve z tejto skupiny. Dostávajú výpisy údajov vo forme 
dvojrozmerných zostáv. Prístup k údajom vo forme reportov pre túto najpočetnejšiu skupinu používateľov 
zabezpečujú reportovacie služby.



34

Kategorizácia zamerania používateľov

Preto je ideálna samoobslužná koncepcia BI, kedy si konzumenti informácií môžu pripraviť tie informácie, ktoré 
potrebujú a v takej podobe v akej ich potrebujú.



35

Kapitola 7: PowerPivot – samoobslužný klientsky prístup 
k analýzam
Významným prínosom spoločnosti Microsoft v oblasti Business Intelligence a hlavne analýz je uvedenie 
tandemového riešenia databázového a analytického servera SQL Server 2008 R2 s balíkom aplikácií Office 
2010 a middlewarovou aplikáciou SharePoint 2010. Táto rodina produktov obsahuje priamo v rámci svojej 
funkcionality integrovanú silnú podporu analytických funkcií a reportovania. 

Dátové sklady, dátové trhoviská a analytické databázy sú v podnikovom priestore efektívne len vtedy, ak ich 
môžu čo najefektívnejšie využívať príslušní klienti, napríklad manažéri, analytici a podobne. Implementácia 
Business Intelligence vrstvy pri serveri SQL Server 2008 R2, ktorá pozostáva z integračných, analytických 
a reportovacích služieb, je založená na serverových službách a teda je zrejmé že nech by tieto služby boli 
akokoľvek prepracované, pre tvorbu vyvážených systémov je potrebné zabezpečiť k nim optimálny klientsky 
prístup.

Ak by ste sa zamysleli nad tým, aká klientska aplikácia by bola najvhodnejšia pre najširší okruh bežných 
používateľov, zvíťazila by aplikácia, ktorú používateľ dôverne pozná, s ktorou pracuje a preto bol na ňu aj 
pravdepodobne vyškolený. V niektorých prípadoch to môžu byť aj rôzne špeciálne jednoúčelové aplikácie, 
ale na klientskych počítačoch, teda na bežných pracovných staniciach, ktoré máte vo svojich kanceláriách 
bezpochyby zvíťazia kancelárske balíky a prehľadávače intranetového a Internetového obsahu, pomocou 
ktorých pracujú používatelia s firemným portálom, prípadne inými serverovými aplikáciami. Kancelársky balík  
Microsoft Office 2010 má v pomerne veľkom rozsahu integrovanú podporu analytických služieb, najviac 
v aplikácii Excel 2010 a to na viacerých úrovniach, takže môžete s ním pracovať v pripojenom alebo 
v odpojenom režime. 

Medzi najdôležitejšie typy základnej analýzy, ktorú môžete v aplikácii Excel s údajmi vykonať je triedenie 
a filtrovanie. Nové možnosti triedenia a filtrovania, ako napríklad vlastnosť MultiSelect v automatických filtroch, 
triedenie alebo filtrovanie podľa farby a tzv. rýchle filtre určitých typov údajov robia z programu Excel 2010 
vynikajúci nástroj na prácu s veľkým množstvom komplexných údajov.

Architektúra a filozofia balíka Office 2010 vychádza z najnovších poznatkov o štruktúrach podnikových 
informačných systémov, globalizácie ekonomiky, potreby efektívnej tímovej spolupráce a nutnosti byť pripojený 
a pracovať odkiaľkoľvek a kedykoľvek.

PowerPivot pre Excel 2010

Technológia Microsoft SQL Server PowerPivot úspešne nadväzuje na analytické možnosti aplikácie Excel, ktorá 
umožňovala BI analýzy aj v odpojenom režime prostredníctvom technológie Pivot Table Services. PowerPivot 
mení pohľad na BI a sprístupňuje nielen výsledky vopred zadaných analýz, ale aj ich tvorbu konečnému 
používateľovi, teda analytikom a manažmentu, ktorý ich potrebuje na podporu rozhodovania. Výrazne tak 
zjednodušuje a zrýchľuje životný cyklus analýz, čo následne prispieva k vyššej efektívnosti.
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Možnosti vizualizácie údajov pomocou technológie PowerPivot (Gemini)

Princíp fungovania technológie PowerPivot najlepšie pochopíte na zjednodušenej architektonickej schéme. To 
je však výzva len pre hĺbavejších čitateľov, ktorí sa snažia prísť na to ako veci fungujú. PowerPivot je však určený 
pre najširšie spektrum používateľov a dá sa používať aj bez podrobných znalostí princípu fungovania.

Princíp fungovania PowerPivot na zjednodušenej architektonickej schéme

Vďaka tejto technológii môžu aj bežní používatelia bez podrobnej znalostí štruktúr databáz spracovávať 
a analyzovať veľké množstvo údajov z rôznych zdrojov priamo v tabuľkovom procesore Microsoft Excel a vytvoriť 
si vlastný model kontingenčných tabuliek bez nutnosti oslovovať analytikov špecialistov, či IT oddelenia. Modely je 
možné publikovať a zdieľať viacerými používateľmi prostredníctvom portálu SharePoint 2010.

K vysokému výkonu prispieva rozsiahle využívanie operačnej pamäte (tzv in-memory BI). Aby sa do pamäte 
vošlo súčasne čo najviac údajov, využíva sa sofistikovaná kompresia údajov. Pre definovanie analýz slúži Data 
Analysis Expressions (DAX).

Pre inštaláciu produktu PowerPivot for Excel 2010 (v etape vývoja mal tento projekt kódové označenie „Gemini“) 
je potrebné mať nainštalované:
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Kancelársky balík Microsoft Office Professional Plus 2010• 
PowerPivot for Excel ( 32 alebo 64-bitovú verziu, podľa verzie Office)• 

PowerPivot pomerne intenzívne využíva pamäť, takže vyžaduje optimálne 2 GB RAM alebo viac. Pre 
staršie operačné systémy ako Windows 7 (Windows XP SP3, Windows Vista SP1) je potrebné nainštalovať 
technologickú platformu .NET Framework 3.5 SP1.

Pred inštaláciou balíka PowerPivot je potrebné mať nainštalovanú aplikáciu Excel. Pre 32-bitovú a 64-bitovú verziu existuje aj 

príslušná 32, alebo 64-bitová verzia doplnku

PowerPivot pre SharePoint 2010

Vyžaduje SharePoint Server 2010 a Enterprise CAL. Poskytuje prístup k Interaktívnej analýze v prehľadávači 
webového obsahu. Pre využívanie technológie PowerPivot na platforme SharePoint 2010 je potrebné 
nainštalovať doplnok. Používatelia publikujú Excel s PowerPivot analýzou (využíva Excel Services). Aktualizácia 
údajov je zabezpečená na serveri priamo prostriedkami servera SharePoint. K vyššej efektívnosti využívania 
technológie PowerPivot na platforme Microsoft SharePoint Server 2010 prispieva aj nástroj PowerPivot 
Management Dashboard, ktorý umožňuje sledovanie spotreby zdrojov na serveri a aktivity používateľov.

Príklad využitia PowerPivot

Po spustení aplikácie Excel 2010 (menu Start | All Programs | Microsoft Office | Microsoft Excel 2010) si 
môžete jednoducho overiť, či sa doplnok PowerPivot nainštaloval. Na pás kariet pribudne položka PowerPivot. 
Na príslušnej karte je niekoľko ikon , niektoré z nich budú aktívne až po vytvorení tabuľky.

Po nainštalovaní doplnku PowerPivot pribudne na pás kariet rovnomenná položka
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Doplnok sa spúšťa prvou ikonou zľava s označením PowerPivot window. Okno nástroja PowerPivot má 
unifikovaný dizajn s ostatnými Office aplikáciami, čiže ovláda sa pomocou panelov nástrojov (v originálnej 
terminológii Ribbon), ktoré sa pre jednotlivé oblasti funkcií prepínajú na páse kariet.

Základná obrazovka nástroja PowerPivot po jeho spustení z aplikácie Excel

Na kartách Home, Table a Column sú ovládacie prvky zoskupené pre dosiahnutie príslušnej funkcionality. 
Kliknutím na záhlavie karty sa zobrazí príslušná karta s vlastným panelom nástrojov optimalizovaným pre daný 
účel. 

Pásy kariet „Home“, „Table“ a „Column“

Import údajov 

Ako prvý krok je potrebné importovať údaje. V prvej skupine ikon na páse kariet Home je skupina 
funkcií označená ako Get External Data. Nakoľko v príklade budú načítané údaje z databázy, konkrétne 
AdventureWorksDW2008, kliknite na tlačidlo s označením From Database. Z ponúkaných externých databáz 
vyberte možnosť From SQL Server. Týmto postupom sa spustí sprievodca s názvom Table Import Wizard.
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Pripojenie sa na údaje v databáze pod správou servera SQL Server

V prvom dialógu sprievodcu je potrebné definovať parametre potrebné k príslušnému databázovému serveru. 
Pripájať sa budeme k databáze AdventureWorksDW2008, prípadne k jej verzii R2. Táto cvičná databáza je 
určená pre scenáre využitia business intelligence, teda analytických služieb, dolovania údajov (datamining), 
integračných a reportovacích služieb a pre príklady scenárov budovania dátového skladu.

Table Import Wizard

Špecifikovanie údajov potrebných pre analýzu

Potrebné údaje je možné vyšpecifikovať prostredníctvom výberu databázových objektov, alebo pomocou SQL 
dopytu. V príklade budeme vyberať priamo tabuľky, preto v ďalšom dialógu označte voľbu Select from a list 
of tables and views.
Pre výber tabuliek je potrebné spoznať štruktúru databázy dventureWorksDW2008, preto aspoň stručne 
predstavíme jej tabuľky faktov a dimenzií.
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Tabuľky faktov:
FactCurrencyRate• 
FactFinance• 
FactInternetSales• 
FactInternetSalesReason• 
FactResellerSales• 
FactSalesQuota• 

 

Štruktúra cvičnej databázy

Tabuľky dimenzií:
DimAccount• 
DimCurrency• 
DimCustomer• 
DimDepartmentGroup• 
DimEmployee• 
DimGeography• 
DimOrganization• 
DimProductCategory• 
DimProductSubcategory• 
DimPromotion• 
DimReseller• 
DimSalesReason• 
DimSalesTeritorry• 
DimScenario• 
DimDate• 
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V dialógu pre výber tabuliek vyberte tabuľku faktov FactInternetSales.

Výber tabuľky

Pomocou tlačidla Preview & Filter si môžete prezrieť údaje v príslušnej tabuľke a prípadne odfiltrovať 
nepotrebné atribúty. V tomto príklade sa určite nepoužijú atribúty:

UnitPriceDiscountPct • 
DiscountAmount • 
CarrierTrackingNumber• 
CustomerPONumber • 

takže môžete zrušiť ich začiarknutie v záhlaví tabuľky.

Preview údajov
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Tabuľka faktov je relačne zviazaná s tabuľkami dimenzií. Pomocou tlačidla Select Related Tables sa 
automaticky zahrnú do výberu aj tieto tabuľky. Niektoré tabuľky sú zviazané cez nepriame relačné väzby, takže 
ak ich potrebujete, je potrebné ich do výberu zahrnúť explicitne. Sú to napríklad tabuľky:

DimGeography • 
DimProductSubcategory• 
DimProductCategory• 

Priebeh importu môžete po jeho zahájení sledovať v ďalšom okne sprievodcu PowerPivot Data Import Wizard. 

Zobrazenie výsledku importu údajov

Po načítaní si môžete importované údaje prezrieť v okne PowerPivot. Podobne ako je to pri dokumentoch 
aplikácie Excel, aj v tomto prípade sú jednotlivé tabuľky rozdelené do hárkov, ktoré sa prepínajú v spodnej časti 
okna.

Zostavu môžete uložiť ako dokument aplikácie Excel.

O efektívnosti využívania riadkovej kompresie svedčí aj to, že uložený súbor, obsahujúci PowerPivot 
riešenie zaberá necelých 5 MB, pričom len samotná tabuľka FactInternetSales zaberie 8MB v úložnom 
priestore servera SQL Server, k tomu je potrebné pripočítať viac než 11 MB na indexy a priestor na 
uloženie ostatných relačne zviazaných tabuliek a ich indexov.
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Prostredie PowerPivot po načítaní údajov

Všimnite si, že v každej tabuľke je posledný stĺpec so záhlavím Add Column.

Pokiaľ nie sú definované všetky relačné vzťahy medzi tabuľkami, môžete ich dodefinovať. Na páse kariet Table 
je pre tento účel tlačidlo s označením Manage Relationships.

Definovanie relačných vzťahov medzi tabuľkami

Data Analysis Expressions (DAX)

Pre špecifikovanie operácií sa využívajú takzvané DAX výrazy, čiže výrazy, ktoré využívajú syntax Data Analysis 
Expressions. Sú jednoduchšie ako výrazy MDX jazyka a používajú podobnú syntax ako vzorce aplikácie 
Excel. Pre definovanie objektov, s ktorými sa bude v DAX výrazoch pracovať sa využíva konvencia hranatých 
zátvoriek, podľa predpisu ‘TABLENAME’[COLUMNNAME], napríklad =SUM(Sales[Amount]), alebo =RELATED 
(Product[Cost]).
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V tabuľke FactInternetSales môžete napríklad pridať nový stĺpec (kliknutím na záhlavie posledného stĺpca so 
záhlavím Add Column) a preň použiť výraz =[SalesAmount] – [TotalProductCost]. Po vytvorení môžete 
cez kontextové menu stĺpec vhodne premenovať, z implicitného CalculatedColumn napríklad na názov Profit. 
Podobne môžete vytvoriť v tabuľke DimCustomer stĺpec, ktorý obsahuje celé meno zákazníka pomocou DAX 
výrazu = [FirstName] & ” ” & [LastName].

Definovanie nového stĺpca pomocou DAX výrazu. Všimnite si veľmi účinnú pomoc Intellisense pri zadávaní názvov objektov

Vizuálna prezentácia údajov

Prezentácia údajov vo forme tabuľky aká sa zobrazí po ich načítaní do PowerPivot asi nikoho nenadchne. 
Oveľa názornejšia bude prezentácia vo forme interaktívnych tabuliek, či prehľadných grafov.

Príklad vytvorenia kontingenčnej tabuľky

Rozbaľte na páse kariet PowerPivot aplikácie Excel menu PivotTable a pomocou položky SinglePivot Table 
vložte na nový hárok kontingenčnú tabuľku.

Menu pre vloženie kontingenčných tabuliek a grafov
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Zobrazí sa prostredie pre návrh kontingenčnej tabuľky.

Prostredie pre návrh kontingenčnej tabuľky

Okrem štandardne využívaných polí pre návrh kontingenčnej tabuľky, teda Row Labels, Column Labels, 
Report Filter a Sum of Values pribudli s doplnkom PowerPivot dve nové polia Slicers Vertical a Slicers 
Horizontal.

Do poľa Row Labels presuňte atribút EnglishProductCategoryName z tabuľky dimenzií 
DimProductCategory. Do stĺpca Values presuňte atribút SalesAmount z tabuľky faktov FactInternetSales. 

Pre interaktívne filtrovanie údajov v kontingenčných tabuľkách slúži funkcia Slicer, ktorá umožní vybrať 
podmnožinu niektorej z dimenzií tabuľky. Môžete vytvárať horizontálne alebo vertikálne definície dátových 
filtrov. 

Atribút Gender z tabuľky DimCustomer presuňte do poľa Slicers Vertical. Týmto úkonom sa vľavo od tabuľky 
vytvoria dva tlačidlá. Podmienku môžete ešte skombinovať, napríklad tak, že do poľa pridáte aj atribúty 
FirstName, či MaritalStatus a podobne. Tak v prípade databázy fiktívnej firmy Adventure Works, ktorá 
obchoduje s bicyklami a príslušenstvom môžete napríklad skúmať či sa kupuje bicyklové príslušenstvo ako 
darček k meninám, či si bicykle viac kupujú slobodní, ženatí..., môžete pridať vekové kategórie. 
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Návrh kontingenčnej tabuľky

Dialóg pre filtrovanie a ponáranie sa na nižšie úrovne hierarchických dimenzií

Po vytvorení tabuľky sa môžete ľubovoľne vnárať (drill down) a vynárať (drill up) v jednotlivých dimenziách, 
prípadne robiť selekciu položiek na jednotlivých úrovniach dimenzií. Vo filtrovaných údajoch sa zobrazujú len 
riadky, ktoré zodpovedajú zadaným kritériám. Filtre v zostave kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného 
grafu sú prírastkové. Znamená to, že každý pridaný filter je závislý od práve používaného filtra a vedie k 
ďalšiemu obmedzeniu podskupiny údajov.

Môžete využívať ďalšie možnosti pre vizualizáciu, napríklad podmienené formátovanie buniek. Podmienené 
formátovanie mení vzhľad rozsahu buniek na základe podmienok (kritérií). Ak je podmienka pravdivá, 
rozsah buniek je naformátovaný podľa tejto podmienky. Ak je podmienka nepravdivá, rozsah bunky nie je 
naformátovaný na základe tejto podmienky. 
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Pre porovnávanie hodnôt buniek môžete využiť škálu dvoch farieb. Odtieň farby predstavuje vyššie alebo nižšie 
hodnoty. V škále zelenej a červenej farby napríklad môžete určiť, že bunky s vyššími hodnotami budú zelenšie, 
a bunky s nižšími hodnotami budú červenšie.

Podmienené formátovanie buniek kontingenčnej tabuľky

Množina ikon sa používa na triedenie údajov podľa prahovej hodnoty na tri až päť kategórií. Každá ikona 
predstavuje určitý rozsah hodnôt. V množine ikon s troma šípkami predstavuje napríklad červená šípka nahor 
vyššie hodnoty, žltá šípka na stranu predstavuje stredné hodnoty a zelená šípka nadol predstavuje nižšie 
hodnoty.

Excel 2010 prináša okrem rozšírenia možností podmieneného formátovania a grafického obsahu buniek ako 
hlavnú novinku Sparklines, čiže miniatúrne grafy, kde sa každý graf zmestí do jednej bunky a vizualizuje 
priebeh jednej veličiny, napríklad v riadku pre jednotlivé hodnoty stĺpcov. Takto môžete napríklad sledovať 
priebeh veličiny pre jednotlivé mesiace, alebo roky. Ideálne sa to hodí pre sledovanie trendov. Môžete zvoliť 
čiarové alebo stĺpcové grafy, prípadne  grafickú prezentáciu pozitívnych a negatívnych hodnôt. 

Miniatúrne grafy Sparklines
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Príklad vytvorenia kontingenčného grafu

Kontingenčný graf môžete vytvoriť buď samostatne, alebo spolu s kontingenčnou tabuľkou pomocou položky 
menu Chart and Table (Vertical). Postup vytvárania grafu je podobný ako pri kontingenčnej tabuľke. Označte, 
alebo do poľa Values presuňte novovytvorený atribút Profit v tabuľke FactInternetSales. Do poľa Axis Fields 
presuňte atribút EnglishProductCategoryName z tabuľky DimProductCategory. Do poľa Slices Vertical 
umiestnite atribút EnglishCountryRegionName z tabuľky geografickej dimenzie DimGeography. 
Pomocou takejto zostavy grafu môžete sledovať, aký je pomer predaja bicyklov, cyklistického oblečenia 
a doplnkov v jednotlivých regiónoch.

Návrh kontingenčného grafu
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Kapitola 8: Nové prvky vizualizácie v reportoch
Kvalitné reporty sa vyznačujú vysokým podielom moderných vizualizačných prvkov ako sú dynamické grafy, 
obrázky, rôzne ukazovatele, sú dostatočne, interaktívne a prezentačne bohaté.

Vytvorenie reportu pomocou nástroja ReportBuilder 3.0

Prvé čo vás na novej verzii upúta je nový vzhľad a filozofia ovládania, ktorá je podobná ako v programoch 
kancelárskeho balíka Office. Základ pre aplikáciu určenú pre širší okruh používateľov je totiž čo najjednoduchšie 
a najintuitívnejšie používateľské rozhranie. Toto si uvedomili aj tvorcovia novej verzie nástroja Report Builder 
a preto najmarkantnejšou zmenou viditeľnou na prvý pohľad je prepracovaná a hlavne zjednodušená filozofia 
používateľského rozhrania. 

Ponukový dialóg, ktorý sa zobrazí po spustení aplikácie Report Builder 3.0

Vytvorenie reportu v prostredí Report Builder 3.0 pozostáva z niekoľkých na seba nadväzujúcich krokov:

Vytvorenie dátového zdroja• 
Návrh dopytu pre výber údajov • 
Návrh rozmiestnenia údajov v tabuľke, prípadne v grafe• 
Návrh dizajnu tabuľky alebo grafu• 
Výber štýlu reportu• 

Po výbere typu zdroja údajov je potrebná špecifikácia parametrov zdroja údajov zadaním alebo interaktívnym 
návrhom pripojovacieho reťazca.
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Definovanie pripojenia k zdroju údajov

Definovanie dopytu, pre výber údajov prostredníctvom nástroja QueryDesigner

Nasleduje návrh SQL dopytu a výber údajov. Môžete priamo zadať textový reťazec dopytu do okna Query 
prípadne ho interaktívne navrhnúť cez Query Designer. V našom príklade je použitý dopyt:

SELECT
   soh.OrderDate AS [Date], 
   soh.SalesOrderNumber AS [Order], 
   pps.Name AS Subcat, pp.Name as Product,
   OrderQty, LineTotal
FROM Sales.SalesPerson sp 
   INNER JOIN Sales.SalesOrderHeader AS soh 
      ON sp.BusinessEntityID = soh.SalesPersonID
   INNER JOIN Sales.SalesOrderDetail AS sd 
      ON sd.SalesOrderID = soh.SalesOrderID
   INNER JOIN Production.Product AS pp 
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      ON sd.ProductID = pp.ProductID
   INNER JOIN Production.ProductSubcategory AS pps 
      ON pp.ProductSubcategoryID = pps.ProductSubcategoryID
   INNER JOIN Production.ProductCategory AS ppc 
      ON ppc.ProductCategoryID = pps.ProductCategoryID

Testovanie dopytu pre výber údajov

Po oboznámení s možnosťami vizuálnej prezentácie údajov prostredníctvom nástroja Report Builder 3.0 
si môžete trúfnuť aj na zložitejší výber údajov z viacerých relačne zviazaných tabuliek z databázy 
AdventureWorksDW2008, ktorá je organizovaná ako tabuľky faktov a tabuľky dimenzií.

Princíp návrhu tabuľky alebo maticovej tabuľky je jednoduchý. Z poľa Available Fields budete presúvať 
potrebné položky do polí:

Column Groups• 
Row Groups• 
Suma Values• 
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Návrh tabuľky

Dizajnový návrh pokračuje rozmiestnením sumárov a výberom farebného štýlu výstupnej zostavy.

Výber dizajnu tabuľky

Po ukončení práce sprievodcu si môžete prezrieť návrh reportu, prípadne report spustiť, či nasadiť na 
reportovací server.
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Report Builder – návrhové zobrazenie

Po prepnutí pásu kariet na kartu Insert, môžete do reportu pridávať nové grafické prvky pre vizualizáciu 
údajov.

Prvok DataBar graficky znázorňuje kvantitu daného atribútu.

Vloženie vizualizačného prvku typu DataBar
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Výber atribútu pre DataBar

Hlavný rozdiel medzi dvomi podobnými prvkami DataBar a Sparklines je v tom, že zatiaľ čo DataBar zobrazuje 
jednu hodnotu, Sparklines zobrazuje trend.

Výber typu miniatúrneho grafu Sparklines

Veľmi názorné sú indikátory trendov, ktoré podobne ako semafor dokážu signalizovať niekoľko stavov. Ak sa 
biznisu v danom kritériu darí, indikátor bude zelený, alebo v podobe usmiateho smajlíka. Ak sa nedarí, indikátor 
bude červený, smajlík smutný. Neutrálne hodnoty bude signalizovať žltá farba. Podobne je pomocou šípky 
smerujúcej nahor, alebo nadol možné signalizovať trendy.
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Výber typu indikátora

Definovanie podmienok pre zobrazenie príslušnej hodnoty indikátora
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Náhľad reportu

Príklad reportu, ktorý využíva stĺpcové grafy, sparklines aj indikátory

Prezentácia údajov na mapách

Jednou z významných noviniek, ktoré v oblasti vizualizácie údajov v reportoch SQL Server 2008 R2 prináša, 
je aj možnosť previazania obchodných údajov s mapovými podkladmi, inými slovami možnosť v názornej 
grafickej forme zobraziť tieto údaje na mape. Využíva sa pritom technológia Spatial, ktorá umožňuje prácu 
s viacrozmernými vektorovými alebo rastrovými údajmi, napríklad bodmi, vektormi, mnohouholníkmi, 
a rastrovými obrázkami, napríklad digitalizovanými snímkami. Presnejšie povedané, technológia Spatial pracuje 
s ich matematickou reprezentáciou uloženou v databáze. 

Reportovacie služby obsahujú aj vlastné súbory spatial informácií, vo verzii, ktorá bola k dispozícii v dobe 
písania tejto publikácie však obsahovali len geografické podklady USA, predpokladáme, že doplnenie o ďalšie 
krajiny je len otázkou času. Ďalšou možnosťou je import údajov z GIS (Geografické informačné systémy) 
systémov vo formáte ESRI shapefile (súbory s príponou shp), alebo je možné využiť vlastné spatial údaje 
z databáz servera SQL Server.

Môžete si vyskúšať jednoduchý príklad. Na vytvorenie projektu použite Map Wizard.
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Výber zdroja geografických údajov

Sprievodca vytvorením mapového zobrazenia umožňuje vybrať mierku a polohu mapy.

Nastavenie mierky a spôsobu zobrazenia mapy

Okrem základného zobrazovania vo forme hraníc geografických oblastí (hranice štátov, regiónov, miest vo 
forme bodov), je možné pre lepšiu názornosť do mapového zobrazenia pridať mapové podklady, alebo snímky 
získané z aplikácie Bing.
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Po označení voľby „Add a Bing Maps Layer“ sa do zobrazenia pridá mapová vizualizačná vrstva z aplikácie Bing

Výber spôsobu vizualizácie údajov na mape

V reportoch tohto typu sa využívajú dve množiny údajov (datasety). Jeden geopriestorový, ktorý obsahuje 
informáciu o tom kde sa bude zobrazovať a druhý analytický, ktorý obsahuje hodnoty, ktoré sa budú 
vizualizovať na mape.

Ako zdroj analytických údajov poslúži databáza AdventureWorksLT2008, konkrétne tabuľky SalesOrderHeader 
a Address. Z tabuľky SalesOrderHeader sa získajú údaje o objednávke a z tabuľky Address geografický 
údaj. Množina vybraných údajov je v podmienke obmedzená len na „United States“, nakoľko údaje chceme 
prezentovať na mape USA.
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SQL dopyt pre výber údajov, ktoré budú na mape prezentované

SQL dopyt pre výber údajov bude:

SELECT
  SalesLT.SalesOrderHeader.TotalDue
  ,SalesLT.SalesOrderHeader.ShipToAddressID
  ,SalesLT.Address.City
  ,SalesLT.Address.StateProvince
  ,SalesLT.SalesOrderHeader.SalesOrderID
FROM
  SalesLT.Address
  INNER JOIN SalesLT.SalesOrderHeader
    ON SalesLT.Address.AddressID = SalesLT.SalesOrderHeader.ShipToAddressID AND 
SalesLT.Address.AddressID = SalesLT.SalesOrderHeader.BillToAddressID
WHERE SalesLT.Address.CountryRegion = ‚United States‘

Aby bolo možné prezentovať údaje na mape, je potrebné jednotlivé záznamy „spárovať“ s geografickými 
údajmi. V tomto prípade bude vytvorený relačný vzťah medzi názvami amerických štátov.
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Vytvorenie referencie medzi geografickými a analytickými údajmi

V nasledujúcom kroku je potrebné vybrať farebnú schému, ale hlavne atribút, ktorého hodnota sa má 
prezentovať v grafickej podobe na mape. V príklade sme zvolili vyfarbenie oblasti zelenou farbou. Čím tmavší 
odtieň, tým vyššia hodnota.

Výber farebnej schémy mapy

Po návrhu mapového zobrazenia je potrebné report graficky dotvoriť, vytvoriť legendu a podobne. Kvôli 
prehľadnosti môžete nastavovať rôzne parametre, napríklad definovať priehľadnosť mapového podkladu, 
meniť farby pre prezentovanie hodnôt a podobne.
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Pokračovanie návrhu reportu s mapou v prostredí ReportBuilder 3.0

Tip: Môžete vyskúšať ako zdroj geografických spatial údajov databázu AdventureWorks2008 a pre výber 
údajov použiť dopyt.

Select s.BusinessEntityID, s.Name, a.SpatialLocation
From Sales.store s
Inner Join Person.BusinessEntityAddress bea
On s.BusinessEntityID = bea.BusinessEntityID
Inner Join Person.AddressType at
On bea.AddressTypeID = at.AddressTypeID and at.Name = ‚Main Office‘
Inner Join Person.Address a
On bea.AddressID = a.AddressID
Inner Join person.StateProvince sp
On a.StateProvinceID = sp.StateProvinceID
Inner Join sales.SalesTerritory st
On sp.TerritoryID = st.TerritoryID
Inner Join Person.CountryRegion cr
On st.CountryRegionCode = cr.CountryRegionCode
Where cr.name = ‚United States‘

Geografické body získané z databázy Adventure Works. Aj bez namapovania vrstvy mapového podkladu Bing (vpravo) je 

zrejmé že ide o územie USA
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Ponuka vizualizácie bodov

Ako analytický dopyt môžete vybrať „Top 10 resellerov“:

Select
  s.BusinessEntityID
  ,s.Name
  ,sum(soh.TotalDue) TotalAmount
  ,Case
    When RANK() Over(Order by sum(soh.TotalDue) desc) <= 10 Then 1 
    Else 0 
  End Top10Reseller
From Sales.store s
Inner Join Person.BusinessEntityAddress bea
On s.BusinessEntityID = bea.BusinessEntityID
Inner Join Person.AddressType at
On bea.AddressTypeID = at.AddressTypeID and at.Name = ‚Main Office‘
Inner Join Person.Address a
On bea.AddressID = a.AddressID
Inner Join person.StateProvince sp
On a.StateProvinceID = sp.StateProvinceID
Inner Join sales.SalesTerritory st
On sp.TerritoryID = st.TerritoryID
Inner Join Person.CountryRegion cr
On st.CountryRegionCode = cr.CountryRegionCode
Left Outer Join Sales.Customer c
On c.StoreID = s.BusinessEntityID
Left Outer Join Sales.SalesOrderHeader soh
On soh.CustomerID = c.CustomerID
Where cr.name = ‚United States‘ 
Group By s.BusinessEntityID, s.Name
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Kapitola 9: Zdieľanie údajov a opakované využitie 
komponentov v reportoch
Táto kapitola by pokojne mohla mať aj iný, rovnako výstižný nadpis: „Stavebnicová koncepcia reportovacích 
služieb“. Pripomenieme dva z hlavných postulátov softvérového inžinierstva:

Každý prvok, ktorý sa opakovane využíva by mal byť vytvorený iba raz.

Každá zdieľaná entita, napríklad zdroj údajov by mala byť definovaná iba na jednom mieste, takže 
v konkrétnom prípade zdroja údajov by sa po jeho prípadnej migrácii na iný databázový server mal meniť 
pripojovací parameter iba na jednom jedinom mieste.

Reportovacie služby servera SQL Server 2008 R2 umožňujú opakované použitie už vytvorených komponentov 
reportov (Report parts), aj zdieľanie datasetov. Obidve črty predstavíme podrobnejšie.

Report parts – publikovanie komponentov reportov pre opätovné využitie

Jedným s faktorov zvyšovania efektívnosti pri návrhu zostáv je možnosť opakovaného využitia jednotlivých 
komponentov. Nie je to nič prevratné, táto myšlienka je taká stará, ako administratíva samotná. Uhádli 
ste, narážame na klasické pečiatky. Proste časť obsahu, ktorú firma, alebo organizácia vkladá do každého 
dokumentu už netreba viac znovu a znovu prácne písať, stačí jednoduchý úkon a príslušný blok sa 
vloží pomocou pečiatky. Pri počítačom tvorených dokumentoch sa táto myšlienka dá podstatne rozvinúť 
a skvalitniť. Niektoré časti reportov sa používajú v mnohých rôznych dokumentoch. Napríklad referencie, 
cenové kalkulácie, časti produktových katalógov a podobne.

V prípade reportov na platforme reportovacích služieb servera SQL Server 2008 R2 to môžu byť tabuľky, 
grafy, grafická vizualizácia a podobne. Pri zmene zdieľaného komponentu dochádza k poloautomatickej 
aktualizácii.

Aby sa dali časti reportov opakovane používať rôznymi pracovníkmi, musia sa najskôr publikovať na 
reportovací server. Môžete tak urobiť či už v nástroji SQL Server Business Intelligence Development Studio, 
alebo aj v nástroji Report Builder 3.0. 

Druhý prípad, teda publikovanie častí reportov cez Report Builder 3.0 bude oveľa častejší, nakoľko 
časti reportov budú publikovať ich tvorcovia, a tí sú predsa pri samoobslužnej koncepcii Business 
Intelligence na platforme SQL Server 2008 R2 pri klientskych počítačoch.

Na publikovanie komponentov reportov sa využíva menu Publish Report Parts. Môžete publikovať všetky 
komponenty, alebo len vybrané, a tieto prípadne upraviť.
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Menu pre publikovanie Report Parts

Môžete publikovať všetky komponenty, alebo len vybrané

Pri výbere komponentov, ktoré chcete publikovať, odporúčame vyplniť pole komentára čo 
najpodrobnejšími informáciami o komponente, aby ho vedeli do svojich reportov začleniť nielen iní 
používatelia, ale s odstupom času aj tvorcovia reportu samotní, veď sme ľudia a zabúdame... 
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Výber kontextu ktorý sa publikuje na server

Po publikovaní sa v reportovacom serveri vytvorí priečinok ReportParts a v ňom budú publikované 
komponenty. Symboly jednotlivých komponentov sú graficky stvárnené ako puzzle, čo názorne naznačuje ich 
použitie. Z týchto komponentov môžete poskladať nový report doslova ako zo skladačky.

Publikované komponenty na reportovacom serveri

Prístup ku komponentom na v reportovacom serveri z nástroja ReportBuilder 3.0 získate na karte View 
označením voľby Report Part Gallery.
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Prístup ku komponentom na v reportovacom serveri z nástroja ReportBuilder 3.0

Komponenty sa zobrazia v okne Report Part Gallery, ktoré je situované v pravej časti pracovnej obrazovky. 
Odtiaľ ich môžete metódou drag and drop presúvať na vhodné miesto v novovytváranom reporte. Po pridaní 
každého komponentu sa do reportu automaticky pridá aj jeho „funkčné pozadie“, teda zdieľané datasety, 
parametre a podobne, čiže všetko, čo komponent potrebuje k svojmu fungovaniu.

Komponenty sa zobrazia v okne Report Part Gallery, ktoré je situované v pravej časti pracovnej obrazovky

Po zmene niektorých komponentov v „zdrojovom“ reporte je potrebné tieto komponenty publikovať nanovo. 
Keď otvoríte v návrhovom prostredí report, v ktorom boli zmenené komponenty použité, Report Builder vás na 
zmeny upozorní v riadku, ktorý sa zobrazí pod panelom nástrojov. Tlačidlom View Updates si môžete zmeny 
prezrieť. Na zmeny sa môžete kedykoľvek opýtať aj pomocou menu Check Updates v hlavnom menu. Tvorca 
reportu, ktorý publikované report parts využíva si môže vybrať, ktoré zmeny akceptuje a chce ich zahrnúť do 
komponentov vo svojom reporte a ktoré nie.
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Zdieľanie datasetov

Postulát o definícii zdieľaných zdrojov údajov iba na jednom mieste spĺňa SQL Server už dávno, prakticky od 
verzie 2005, no verzia SQL 2008 R2 ide v tomto trende zdieľania oveľa ďalej, až na úroveň datasetov.
Zjednodušene by sme dataset mohli definovať ako pravidlo (dopyt) pre výber údajov z dátového 
zdroja. 

Nad vrstvou dátových zdrojov je vrstva dátových pohľadov, v ktorej sú už presne vyšpecifikované tabuľky, 
pohľady a to až na úroveň jednotlivých atribútov a relačných väzieb. Z toho vyplýva, že aby bolo možné 
dataset skonvertovať na zdieľaný, musí využívať zdieľaný dátový zdroj. Ak tomu tak nie je, je potrebné 
aplikovať na zdroj údajov položku kontextového menu Convert to Shared Data Source.

Datasety sa konvertujú pomocou položky kontextového menu Convert to Shared Dataset.  
Po prekonvertovaní sa zmení ikonka príslušného datasetu.

Menu pre konverziu datasetov na zdieľané v nástroji BI Development Studio

Pomocou kontextového menu Dataset Properties získate prístup k oknu vlastností datasetu, v ktorom môžete 
v prípade potreby niektoré parametre modifikovať.

Okno pre nastavenie vlastností datasetu



68

Pridanie zdieľaného datasetu do iného reportu

Zdieľané datasety sú publikované na reportovací server do priečinka Datasets. Na tejto úrovni je možné 
nastavovať niektoré parametre, napríklad spôsob využívania cache pamäte, kedy sa má obnovovať a podobne. 
Toto nastavenie potom samozrejme platí pre všetky reporty, ktoré dataset využívajú, čo napríklad významne 
minimalizuje nároky na kapacitu cache pamäte.

Zobrazenie údajov z viacerých datasetov v jednej prezentačnej entite (Lookup)

V predchádzajúcich verziách reportovacích služieb nebolo možné zobraziť údaje z viacerých datasetov v jednej 
prezentačnej entite (tabuľke, grafe, maticovej tabuľke...). Muselo sa to riešiť cez rôzne funkcie.
SQL dopyt pre top 100 predajcov čo sa týka objemu predaja bude smerovať do databázy 
AdventureWorksDW2008:

Select top 100
  f.SalesOrderNumber
  ,c.FirstName
  ,c.LastName
  ,count(f.SalesOrderNumber) NumberOfItems
  ,SUM(f.TotalProductCost) TotalCost
  ,SUM(f.SalesAmount) TotalSalesAmount
From dbo.FactInternetSales f
Inner Join dbo.DimCustomer c
On f.CustomerKey = c.CustomerKey
Group by f.SalesOrderNumber
  ,c.FirstName
  ,c.LastName
Order by COUNT(f.salesordernumber) desc,SUM(f.salesamount) desc

Všetky atribúty presuňte do poľa SUMA Values.
Dopyt pre druhý dataset bude založený na dátovom zdroji využívajúcom operačnú databázu 
AdventureWorks2008, nakoľko databáza AdventureWorksDW2008 je organizovaná ako dátový sklad 
s historickými dátami a neobsahuje údaje o kreditných kartách:

Select
  soh.SalesOrderID
  ,soh.SalesOrderNumber OrderNumber
  ,cc.CardType
From Sales.SalesOrderHeader soh
Inner Join Sales.CreditCard cc
On soh.CreditCardID = cc.CreditCardID
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Vytvorenie druhého datasetu z iného zdroja údajov

Pri pokuse o pridanie atribútu CardType do tabuľky kde sú atribúty z prvého datasetu, bude používateľ 
upozornený na chybu.

Chyba pri pridávaní údajov z iného datasetu do návrhu tabuľky

Vyriešite to pridaním stĺpca s funkciou Lookup (položka kontextového menu Expression):
=Lookup(Fields!SalesOrderNumber.Value,Fields!OrderNumber.Value,Fields!CardType.
Value,“CreditCardType“)
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Definovanie nového stĺpca s výrazom obsahujúcim funkciu Lookup

Reporty z údajov na SharePoint

Do reportu je možné zahrnúť aj údaje z Windows SharePointServices, alebo zo servera SharePoint Portal 
Server. Takže môžete vytvoriť report zo zoznamu úloh, z udalostí v kalendári a tak napríklad vyhodnotiť čo sa 
dialo počas uplynulého mesiaca...

V dialógu pre pridanie zdroja údajov označte voľbu Use a connection embedded in my report a ako typ 
pripojenia zvoľte Microsoft SharePoint List.

Pridanie zdroja údajov

Nezabudnite v záložke Credentials „zjemniť“ prístupové parametre pre pripojenie sa k dátovému zdroju.
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Záložka Credentials

Pri návrhu datasetu už nemôžete písať priamo dopyt v jazyku SQL, môžete však využiť Query Designer, 
pomocou ktorého vyberiete z hierarchickej štruktúry SharePointových objektov tie objekty a ich atribúty, ktoré 
chcete do reportu zahrnúť.

Návrh datasetu
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Záverom: Rekapitulácia novej vlny Microsoft BI 2010
Partneri a zákazníci mali možnosť podrobne sa zoznámiť s novými technológiami implementovanými na 
platforme SQL Server 2008 R2 November CTP (Customer Technology Preview) a prostredníctvom spätnej väzby 
pomôcť spoločnosti Microsoft vytvoriť finálnu podobu produktu. So serverom SQL Server 2008 R2 získavajú 
používatelia do rúk škálovateľnú dátovú platformu s pokročilými nástrojmi na správu databáz a aplikácií, ktorá 
zvyšuje kvalitu dát a umožňuje používateľom vytvárať pokročilé analýzy a reporty s použitím už známych 
nástrojov.

Zásadnými prínosmi finálnej verzie servera SQL Server 2008 R2 bude predovšetkým technológia Self Service 
Business Intelligence, ktorá umožňuje výrazné zefektívnenie procesu získavania informácií z dát, kľúčové 
vylepšenia pre správu a vývoj nad databázovým serverom, úsporu času a nákladov a v neposlednom rade aj 
rozšírenie možností škálovateľnosti a bezpečnosti pre skutočne kritické aplikácie. 

Plánované uvedenie servera SQL Server 2008 R2 je v súčinnosti s produktmi Windows Server 2008 R2,  
Microsoft Office 2010, Visual Studio 2010 a SharePoint 2010, takže je možné hovoriť o novej vlne produktov, 
ktoré majú v označení letopočet 2010 a ich spoločným menovateľom bude úzke prepojenie komponentov 
Business Intelligence na platforme SQL Server s väčšinou s vymenovaných aplikácií.




