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1 Johdanto 

Tämän työn tarkoituksena on suunnitella laboratorioympäristö Microsoft SQL Server 

2012 -kurssille sekä laatia opiskelijoille opas, jossa kerrotaan mukaillut ohjeet 

Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases -kirjan harjoitusten 

suorittamiseksi. 

Työ tehtiin Metropolia Ammattikorkeakoululle, joka aikoo aloittaa Microsoft SQL Server 

2012 -kurssin pitämisen opiskelijoilleen. Tästä syystä oli tarpeen käydä läpi kirjan 

harjoitukset ja muokata niitä tarpeen mukaan Metropolia Ammattikorkeakoulun tarpeita 

vastaavaksi. Aikaisempien kurssien perusteella oli jo tiedossa, että kirjassa mainituissa 

komennoissa saattaa olla kirjoitusvirheitä. Tämä voi taas johtaa siihen, että opiskelija ei 

saa tehtyä harjoituksia kirjan virheiden vuoksi. Lisäksi muun muassa kirjan esittämän 

kuuden virtuaalikoneen sijaan päädyttiin ratkaisuun, jossa kurssi toteutetaan vain 

kolmella virtuaalikoneella palvelin kapasiteetin riittävyyden turvaamiseksi. 

Työssä käsitellään myös yleisellä tasolla laitteistoa ja virtuaaliympäristöä, jossa työ 

toteutettiin. Lisäksi myös kerrotaan SQL-kielestä sekä itse Microsoft SQL Server 

2012:n ominaisuuksista. 

2 Ohjelmistot ja laitteistot 

Tämä työ toteutettiin kokonaan virtuaalikoneilla, jotka sijaitsevat Metropolian 

palvelinklusterissa. Työssä käytetyissä koneissa oli käyttöjärjestelmänä Microsoft 

Windows Server 2008 R2, jonka päälle asennettiin itse Microsoft SQL Server 2012. 

2.1 Laitteisto 

Metropolian palvelinklusterissa on kuusi Dell PowerEdge M710 Blade -palvelinta. 

Jokaisesta palvelimesta löytyy kaksi neliytimistä Xeon E5520 -prosessoria ja 72 GB 

muistia. 
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Kuva 1. Dell PowerEdge M710 -palvelin. [1] 

Palvelinten verkkoyhteyksiä hoitaa kahdeksan verkkokorttia, jotka on kytketty 

kytkinmoduuleihin. Näistä kaksi on varattu hallintayhteyksille, kaksi datayhteyksille eli 

virtuaalikoneiden verkkoliikenteelle ja neljä levyjärjestelmän yhteyksille. 

Levyjärjestelmänä toimii Dell/EMC CX4-120, jossa on kolme täyttä levyhyllyä. Kaikilla 

kolmella hyllyllä on 15 kpl 400 GB:n levyjä, jotka on konfiguroitu useaan RAID5-tason 

levypakkaan. [2.] 

2.2 Ohjelmisto 

Palvelinten virtualisointialustana on VMware vSphere 4. Jokaisella Blade-palvelimella 

on asennettuna Vmware ESX ja palvelimia hallitaan kokonaisuuten vCenter-ohjelman 

kautta. 

vCenter pyörii yhdellä virtuaalikoneella kyseessä olevalla alustalla ja tarjoaa palvelinten 

klusteroinnin. Eli siis kaikki kuusi palvelinta muodostavat yhden klusterin. Ohjelma osaa 

itse päättää kuormituksen perusteella, että mille palvelimelle uusi käynnistettävä 

virtuaalikone sijoitetetaan. [2.] 
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Virtuaalikoneiden käyttöjärjestelmänä toimi Windows Server 2008 R2. Microsoft julkaisi 
Windows Server 2008 R2:n 22. heinäkuuta 2009, mutta myyntiin se pääsi vasta 14. 
lokakuuta 2009. Se oli toinen julkaisu Windows Server 2008:sta. Siitä on kaiken 
kaikkiaan seitsemän erilaista versiota: [3] 

• Foundation 

• Standard 

• Enterprise 

• Datacenter 

• Web 

• HPC Server 

• Itanium 

• Windows Storage Server 2008 R2. 

Versio R2 toi liudan uusia ominaisuuksia Windows Server 2008:aan. Microsoftin 

mukaan uusilla ominaisuuksilla parannetaan turvallisuutta, nostetaan tuottavuutta sekä 

vähennetään ylläpidon tarvetta. [4] 

2.3 Micrsoft SQL Server 2012 

Microsoft SQL Server on tietokantojen hallinta- ja analysointijärjestelmä. SQL Server 

2012 on uusin versio Micrsoftin SQL-palvelimista. Professional Association for SQL 

Server (PASS) -kokouksessa 11. lokakuuta 2011, Microsoft ilmoitti, että seuraava SQL-

palvelinversio, koodinimeltään ”Denali”, olisi SQL Server 2012. Se julkaistiin 

maaliskuun kuudentena päivänä 2012. Ensimmäisen Service Pack (SP1) julkaistiin 

marraskuun yhdeksäntenä päivänä 2012. 
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Kuva 2. Microsof SQL Server 2012 -logo. [5] 

SQL Server 2012:ta on kehitelty edellisestä versiosta mm. tietokantamoottorin 

saatavuutta, hallittavuutta, ohjelmointimahdollisuuksia, skaalautuvuutta sekä 

suorituskykyä, turvallisuutta ja varmuuskopiointia parantelemalla. [6] 

SQL Server 2012 sisältää seuraavat datan hallinta ja analysointi teknologiat: 

Database Engine 

Database Engine on ydinpalvelu datan varastoimiseen, prosessointiin ja turvaamiseen. 

Se tarjoaa kontrolloidun pääsyn ja nopean datan prosessoinnin, joka vastaa 

vaativimpienkin dataa käyttävien ohjelmien tarpeisiin. Database Engine myös auttaa 

säilyttämään korkean saatavuuden. [7] 

Data Quality Services (DQS) 

Data Quality Services tarjoaa datan puhdistusratkaisun. Se auttaa suorittamaan datan 

korjausta ja deduplikointia. Sitä voidaan käyttää niin tietokoneavusteisena kuin, 

interaktiivisenakin. Data Quality Services voidaan integroida Integration Servicesin ja 

Master Data Servicesin kanssa. [6] 
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Analysis Services 

Analysis Services on analyyttinen data-alusta ja työkalupakki, joka on tarkoitettu 

henkilökohtaiseen, tiimin tai koko yrityksen Business Intelligenceen. Analysis Services 

sisältää Data Miningin, joten sen avulla pystytään näkemään tiettyjä kaavoja ja 

riippuvuussuhteita, joita suuret määrät dataa saattavat sisältää. [6] 

Integration Services 

Integration Services on alusta, jolla voidaan rakentaa suorituskykyisiä 

datanintegrointiratkaisuja, kuten esimerkiksi paketteja, jotka tarjoavat datan 

varastoinnin purkamisen, muuttamisen ja lataamisen. [6] 

Master Data Services 

Master Data Services on ratkaisu päädatan hallintaan. Se auttaa varmistamaan, että 

raportointi ja analysointi perustuvat oikeaan tietoon. Master Data Servicesin avulla 

voidaan luoda säilytyspaikka päädatalle ja ylläpitää luettavaa ja varmistettua kirjaa 

siitä, miten data on muuttunut. [6] 

Replication 

Replikoinnin  avulla kopioidaan ja levitetään, dataa ja tietokantoja, sekä synkronoidaan 

tietokantoja toistensa kanssa, jotta ne pysyvät yhtenäisenä. Replicationin avulla 

voidaan myös levittää dataa eri paikkoihin, myös etä- ja mobiilikäyttäjille. [6] 

Reporting Services 

Reporting Services tuo suuryrityksille web-käyttöisen raportointitoiminnallisuuden. Sen 

avulla voidaan luoda erilaisia raportteja, joiden sisältö voidaan poimia monista eri 

lähteistä. [6] 
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2.4 SQL-kieli 

SQL tulee sanoista Structure Query Language. Se on IBM:n kehittämä standardoitu 

kyselykieli. SQL-kielellä voidaan tehdä hakuja, muutoksia ja lisäyksiä 

relaatiotietokantoihin. SQL on hyvin yleisesti käytetty ja lähes kaikki relaatiotietokannat 

ymmärtävätkin sitä. 

SQL-kielen tärkeimpiä käskyjä ovat mm. SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE, CRE-

ATE TABLE ja ALTER TABLE. SELECT-käskyllä voidaan valita taulokoista tietoja, joita 

halutaan tulostaa näytölle. UPDATE-käskyllä päivitetään tietokannan tietoja. INSERT-

käskyllä tallennetaan tietokannan yksittäisen tietueen tauluun. DELETE-käskyllä 

poistetaan tietoja. CREATE TABLE:lla luodaan kokonaan uusi taulukko. ALTER 

TABLE:lla taas muokataan jo luotuja tauluja. [8.] 

Microsoftin SQL Serverin lisäksi muita SQL-palvelimia ovat mm. 

• Oracle 

• MySQL 

• IBM DB2 

• PostgreSQL. 

Relaatiotietokannat 

Relaatiotietokannassa tiedot esitetään tauluina, joiden välille luodaan yhteyksiä. 

Tauluja yhdistellään avaimilla. Tällaista avainta kutsutaan ID:ksi. Tauluja kutsutaan 

joko äiti- tai lapsitauluiksi. Äidillä voi olla useita lapsia, mutta lapsella voi olla vain yksi 

äiti. 

Viite-eheyksillä hallitaan yhdistettyjen taulujen tietojen käsittelyä. Viite-eheyksillä 

määritetään mm. poistuvatko lapsitiedot, jos äititieto poistetaan. [9.] 
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3 Suunnittelu ja toteutus 

Kurssia varten suunniteltiin jokaiselle opiskelijalle virtuaalikoneryhmä, joka koostuu 

kolmesta koneesta. Kaikissa koneissa on käyttöjärjestelmänä Windows Server 2008 

R2. Koneet sijaitsevat Metropolian palvelinklusterissa, ja opiskelija ottaa yhteyden 

omiin koneisiinsa Windowsin Remote Desktop -ohjelmalla. 

Työssä tehtiin Admistering Microsoft SQL Server 2012 Databases -kirjan harjoitukset ja 

valikoitiin kurssille soveltuvat harjoitukset. Samalla tehtiin myös opas opiskelijalle 

kurssia varten, jossa muun muassa kerrotaan mitkä harjoitukset jätetään tekemättä. 

Tässä luvussa edetään kohdasta 3.3 eteenpäin kirjan harjoitusten mukaan: ensin 

esitellään lyhyesti harjoitusten aihe ja sitten kerrotaan, mitä harjoituksessa tehtiin. 

3.1 Suunnittelu 

Tarkoituksena oli suunnitella toimiva pohja kirjan harjoitusten tekemiseksi. Kirjassa 

neuvotaan asentamaan yhteensä kuusi konetta. Määrää päätettiin ensin vähentää 

neljään, mutta sitten päädyttiin loppujen lopuksi vain kolmeen, koska muuten kurssista 

olisi tullut liian laaja ja työläs opiskelijalle. Lisäksi liian monta virtuaalikonetta yhtä 

opiskelijaa kohden olisi haukannut liian ison osan käytettävissäolevasta kapasiteetista 

Metropolian palvelinklusterissa. 

Tilanne kurssin alkaessa on siis se, että opiskelija saa käyttöönsä kolme 

virtuaalikonetta, joihin on jo asennettu Windows Server 2008 R2. Sitten opiskelija itse 

valmistelee laboratorioympäristön tässä työssä tehdyn ohjeen mukaan. Tähän 

alkuvalmisteluun kuuluu mm. domainin luonti ja palvelinten liittäminen sen jäseniksi. 

Tähän tehtiin yksityiskohtaiset ohjeet. 

Opiskelija toimii harjoituksissa kuvitteellisena hahmona, Kim Akersina, joka toimii 

Contoso -nimisen kansainvälisen yrityksen palvelinten järjestelmänvalvojana. 

Harjoituksissa opiskelija käyttää Kim Akersin käyttäjätiliä hallitakseen palvelimia. 
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3.2 Alkuvalmistelut 

Alkuvalmisteluihin kuului yhden palvelimen, SQL-C:n, asettaminen Domain 

Controlleriksi. Tämän lisäksi luotiin domaini johon, liitettiin kaksi jäsenpalvelinta (SQL-A 

ja SQL-B). 

Alkuvalmisteluissa myös luodaan aktiivihakemistoon yksi käyttäjätili Kim Akersille. 

3.3 SQL Server 2012:n asennus ja sen suunnittelu 

Microsoft SQL Server 2012:n asennus on syytä suunnitella kunnolla, jotta säästyy 

myöhemmältä päänvaivalta. Tässä luvussa käydään läpi lyhyesti SQL Serverin 

asennus ja asennuksen suunnittelu sekä siihen liittyvät alkuvalmistelut. 

3.3.1 Asennuksen suunnittelu 

Ennen SQL Server 2012:n asennusta täytyy suorittaa alkuvalmisteluja. Kim Akerssin 

käyttäjätilillä ajettiin SQL Server 2012 asennus CD:ltä System Configuration Checker. 

System Configuration Checker nimensä mukaisesti tarkastaa, että asetukset ovat 

kunnossa SQL Server 2012:n asennusta varten. 
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Kuva 3. System Configuration Checker. 

Tämän jälkeen tehtiin aktiivihakemistoon organisaatioyksikkö, nimeltään SQL-Servers, 

joka sisältää tietokoneet SQL-A ja SQL-B. Tälle organisaatioyksikölle tehtiin Group 

Policy, nimeltään SQL-POLICY. Tähän policyyn liitettiin palomuurisääntö, joka 

mahdollistaa SQL Serverin etähallinnan. 

SQL-A- ja SQL-B -koneisiin asennettin myös .NET Framework 3.5.1 -ominaisuus. SQL-

A-koneeseen se asennettin Server Managerin kautta, mutta SQL-B-koneeseen tämä 

kuitenkin piti tehdä harjoituksen vuoksi komentorivin kautta. 

Nyt palvelimet olivat valmiita itse SQL Server 2012:n asennusta varten. 

3.3.2 SQL Server 2012:n asennus 

Ensin SQL Server asennettiin SQL-A-koneelle. Asennus tapahtui ajamalla asennus 

CD:ltä Setup.exe. Tämä avaa SQL Server Installation Centerin, jonka kautta pystyy 

asentamaan tai muokkamaan monipuolisesti jo valmiiksi asennettua palvelinta. 
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Kuva 4. SQL Server Installation Center. 

SQL Server installation Centerissä valittiin New SQL Server Stand-Alone Installation or 

Add Features to An Existing Installation. Tämän jälkeen käynnistyi ohjattu asennus. 

SQL Server 2012 asennettiin likimain oletusasetuksilla. SQL-A:han asennettiin SQL 

Server 2012 seuraavilla ominaisuuksilla 

• Database Engine Services 

• SQL Server Replication 

• Full-Text and Semantic Extractions For Search 

• Data Quality Services 

• SQL Server Data Tools 

• Client Tools Connectivity 
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• Integration Services 

• Management Tools – Basic 

• Management Tools – Complete. 

SQL Server 2012:n asennus SQL-B:hen tapahtui muuten samalla tavalla kuin asennus 

SQL-A:han, mutta huomattavasti suppeammilla ominaisuuksilla. SQL-B:hen asennettiin 

aluksi vain 

• Database Engine Services 

• Client Tools Connectivity. 

SQL-B:hen vielä lisättiin jälkeenpäin Integration Services -ominaisuus. 

SQL-Server 2012:n asennus Server Core -koneeseen jätettiin tekemättä, koska alun 

perin jo oli päätetty jättää koko Windows Server 2008 R2 Core -versiolla oleva kone 

pois kurssilta. 

SQL-A:lla testattiin, että sillä pystyy yhdistämään SQL-B:n tietokantamoottoriin ja siihen 

kiinnitettiin AdventureWorks2012 -mallitietokanta. 

3.4 SQL Server -instanssien konfigurointi ja hallinta 

SQL Serverin instanssit ovat tietokantamoottorin (Database Engine), 

analysointipalvelun (Analysis Services) ja raportointipalvelun (Reporting Services) 

erilaisia toteutuksia. Yhdessä instanssissa voi ilmetä yksi jokaisista edellämaintuista 

palveluista. Myös käyttäjien oikeuksia voidaan rajata instanssien mukaan. [10] 

3.4.1 Konfigurointi 

Ensin määriteltiin SQL-A:n oletusinstanssin muistin käyttö. Tämä tehtiin SQL 

Management Studion kautta käyttäen Transact-SQL:ää. Sitten asetettiin tietokannan 
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sähköposti SQL-A:lle. Se piti ensin enabloida käyttäen Transact-SQL:ää ja loput 

hoidettiin ohjattuna asennuksena. 

Sitten määriteltiin SQL-A:n mallitietokannalle yksinkertainen toipumismalli sekä Auto 

Shrink ja Auto Close -toiminnot. Tämän jälkeen vielä luotiin uusi tietokanta nimeltään 

Exemplar, jolle määriteltiin myös samat asetukset kuin mallitietokannallekin. 

3.4.2 Hallinta 

SQL-A:lle ja SQL-B:lle asennettiin SQL Server Insallation Centerin käyttäen myös 

toiset instanssit. Molemmille annettiin nimeksi ALTERNATE. SQL-C:llä, joka siis toimi 

Domain Controllerina, jouduttiin muokkaamaan aiemmin luotua Group Policya (SQL 

POLICY) lisäämällä siihen uusi palomuurisääntö, joka mahdollistaa myös näiden 

ALTERNATE-instanssien etähallinnan. 

SQL-A:n ALTERNATE-instanssille vielä konfiguroitiin resurssi vahti. Transact-SQL-

komentoja käyttäen määriteltiin, että viisi prosenttia suorittimen kapasiteetista on 

ALTERNATE-instanssin käytössä. Lisäksi konfiguroitiin virheloki sitten, että järjestelmä 

pitää tallessa vain 20 virhelokitiedostoa. 
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Kuva 5. Kaikki harjoituksissa luodut instanssit. 

3.5 SQL Serverin komponenttien konfigurointi 

Tietokannan ylläpitäjä joutuu käyttämään muitakin SQL Serverin palveluita kuin 

pelkästään tietokantamoottoria. Tässä luvussa keskitytään näihin muihin palveluihin 

kuten analysointi ja -raportointipalveluihin sekä tietokantojen hallintaan. [10] 
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3.5.1 Lisäkomponenttien konfigurointi 

SQL-A:lle konfiguroitiin  kaksi analysointipalveluinstanssia komentorivin kautta.Toinen 

instansseista asennettiin multidimensionaalisena ja datanlouhintamoodissa. Toinen 

taas asennettiin tabulaarisena. 

Lisäksi asennettiin raportointipalvelu. Raportointipalvelu asennettiin ensin tuomalla 

PowerShelliä käyttäen Web-Server-palvelinroolin kaikki aliominaisuudet käyttöön. 

PowerShellissä käytettiin seuraavia komentoja: 

Import-module ServerManager 

Add-WindowsFeature Web-Server –includeAllSubFeature 

 

Kuva 6. Windows PowerShell. 

 

Sitten asennettiin komentoriviä käyttäen itse raportointipalveluinstanssi. Asennukseen 

käytettiin seuraavaa komentoa:  
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setup /q /IAcceptSQLServerLicenseTerms /ACTION=install 

/FEATURES=SQL,RS,TOOLS /INSTANCENAME=RPTSVR 

/SQLSYSADMINACCOUNTS="BUILTIN\ADMINISTRATORS" 

/RSSVCACCOUNT=NetworkService /SQLSVCACCOUNT=NetworkService 

/AGTSVCACCOUNT=NetworkService /RSSVCSTARTUPTYPE="Manual" 

/RSINSTALLMODE="DefaultNativeMode" 

3.5.2 Tietokantojen hallinta ja konfigurointi 

Management Studiota käyttäen luotiin SQL-A:lle kokonaan uusi tietokanta nimeltään 

WingTipToys2012. Tälle tietokannalle luotiin kolme tiedostoryhmää, joista jokaiseen 

lisättiin yksi tiedosto. Transact-SQL -koodia käyttäen luotiin WingTipToys2012-

tietokannalle ositusfunktio ja osituskaava. Samaan tietokantaan luotiin myös taulu 

nimeltä Toys, joka käyttää luotua osituskaavaa ensimmäiselle sarakkeelleen. 

SQL-A:n ALTERNATE instanssille luotiin myös uusi tietokanta, nimeltään 

WingTipToys2012. Transact-SQL -komentoja käyttäen uusi tietokanta salattiin, eli 

kryptattiin, käyttäen läpinäkyvää tietokannan salausta (Transparent Database 

Encryption). 

Tähän salattuun tietokantaan luotiin taulu nimeltä Aeroplanes, joka kompressoitiin 

käyttämällä rivitason kompressointia. Luotiin myös toinen taulu nimeltä Helikopters, 

johon taas puolestaan käytettiin sivutason kompressointia. 

SQL-A:n oletusinstanssiin luotiin WingTipToys2012-tietokantaan transaktiolokitiedosto. 

Transaktiolokin kokoa myös rajoitettiin. 

3.6 Siirtyminen, vienti ja tuonti 

Luvussa käsitellään metodeja, joilla voidaan siirtyä vanhemmasta Microsoft SQL 

Server -versiosta uudempaan. Tällaisia metodeja ovat mm. Backup ja Restore sekä 

Detach ja Attach. Lisäksi kokeillaan datan viemistä tietokannasta tekstitiedostoon ja 

tuomista tekstitiedostosta tietokantaan. [11] 
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3.6.1 Siirtyminen SQL Server 2012:een 

Harjoituksessa kokeiltiin Backup ja Restore-metodia kopioiden AdventureWorks2012 

tietokanta SQL-A:n oletus instanssista ALTERNATE-instanssiin. Ensin piti muokata 

taas SQL-POLICY GPO:ta (Group Policy Object). Taas tehtiin uusi palomuurisääntö, 

joka salli harjoituksen vaatiman verkkoliikenteen. 

Sitten kokeiltiin Detach ja Attach-metodia. Luotiin C-levylle kansio nimeltä 

SpaceElevator. Management Studiossa luotiin SpaceElevator -niminen tietokanta, 

jonka tiedostot sijaitsevat juuri luodussa kansiossa. Sitten Transact-SQL:ää käyttäen 

irrotettiin (detach) SQL-A:n oletusinstanssista ja sitten liitettiin (attach) ALTERNATE-

instanssiin. 

SQL-C:llä tehtiin uusi käyttäjä Cassie_Hicks, jolle sitten Management Studiota käyttäen 

luotiin sisäänkirjautuminen, samalla luotiin myös sisäänkirjautuminen Ben Andrewsille. 

Sisäänkirjautumiset muunnettiin skriptiksi, jotka ajettiin sitten ALTERNATE-

instanssissa. Näin saatiin sisäänkirjautumiset siirtymään ALTERNATE-instanssiin. 

3.6.2 Datan vienti ja tuonti 

SQL-A:n oletusinstanssin luotiin uusi tietokanta AdventureContacts, johon luotiin kaksi 

taulua, joissa molemmissa sarakkeet ovat FirstName ja LastName. C-levylle luotiin 

kansio Data. Tänne vietiin bcp-komentoa käyttäen AdventureWorks2012-tietokannasta 

Person. Person-taulun FirstName ja LastName sarakkeet contacts.txt tiedostoon. 

Sitten tästä contacts.txt tiedostosta tuotiin, ensin käyttäen Management Studiota tiedot 

käyttäen BULK INSERT -valintaa toiseen AdventureContactsin-tauluun. Sitten tuotiin 

samat tiedot käyttäen bcp-komentoa komentorivin kautta toiseen tauluun. 
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Kuva 7. Datan vieminen tekstitiedostoon BULK INSERT -valinnalla käyttäen Transact-SQL:ää 

3.7 Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta 

Instanssiin kirjautuakseen täytyy olla käyttäjätunnus ja käyttäjätunnuksella lupa 

kirjautua instanssiin. Näitä sisäänkirjautumisia voidaan yhdistää tiettyyn joko 

paikalliseen tai domainin käyttätiliin. Rooleilla (Server Role) taas pystytään rajaamaan 

käyttäjän käyttöoikeuksia instanssin sisällä. Valmiita rooleja on yhdeksän kappaletta, 

mutta niitä voi itse luoda lisää. [11] 

3.7.1 Sisäänkirjausten ja roolien hallinta 

Aluksi luotiin käyttäjätilejä ja käyttäjäryhmiä niin domainin aktiivihakemistoon kuin 

paikallisestikin SQL-A:lle. Sitten tehtiin sisäänkirjautumiset kaikille näille käyttäjille ja 

käyttäjäryhmille. Sisäänkirjautumiset luotiin Management Studiosta käyttäen niin 

graafista käyttöliittymää kuin Transact-SQL-komentojakin. Käyttäjätileille ja -ryhmille 

tehtiin myös sekä SQL-Server- ja Windows-autentikointeja. 

Äskettäin luodulle sql_user_b:lle asetettiin setupadmin valmis serverirooli (Server 

Role). Transact-SQL:ää käyttäen taas lisättiin domain_group_b:lle bulkadmin-rooli. 
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Management Studiossa tehtiin itseluotu rooli (User-Defined Server Role) Log-

in_Manager. Login_Managerille annettiin lupa myös muuttaa kaikkia 

sisäänkirjautumisia. Sitten domain_group_b:lle  lisättiin tämä juuri äsken luotu rooli. 

Transact-SQL:ää käyttäen tehtiin samat operaatiot, mutta luotiin rooli 

Database_Creator, jolle annettiin lupa luoda tietokantoja ja tämä rooli annettiin 

käyttäjälle domain_user_b. 

 

Kuva 8. SQL-A:n oletusinstanssin Loginit. 
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3.7.2 Käyttöoikeuksien hallinta ja tietokantojen roolit 

Aluksi luotiin käyttäjiä (Database Users) AdventureWorks2012 -tietokantaan. Tämä 

tehtiin Management Studiossa käyttäen Transact-SQL:ää. 

Äsken luodulle käyttäjälle contoso/domain_group_b asetettiin db_datareader 

tietokantarooli. Transact-SQL:ää käyttäen luotiin uusi tietokantarooli nimeltä 

TableAdmin, jolle myös annettiin oikeudet luoda tauluja ja kaavoja. TableAdminiin 

liitettiin myös käyttäjä sql_user_c. 

Harjoituksessa kokeiltiin vielä sisällytettyjä tietokantoja (Contained Database). Ensin 

luotiin domainiin käyttäjä contained_user_b. Jotta sisällytettyjä tietokantoja saataisiin 

käytettyä, se piti ensin enabloida käyttäen sp_configure -proseduuria. Sitten luotiin uusi 

osittain-sisällytetty-tietokanta ja sille käyttäjä, joka liitettiin contained_user_b:hen. 

Samaan tietokantaan luotiin vielä toinen käyttäjä, joka käyttää SQL-kirjautumista. 

3.8 Turvallisuus 

Microsoft SQL Serverin tietokantojen sisältämät tiedot saattavat olla hyvinkin 

arkaluontoisia tai kriittisiä organisaation toiminnalle. Sen takia niiden suojaaminen on 

hyvin tärkeää. Tässä luvussa käsitellään tietokantojen käyttöoikeuksia ja muita 

turvallisuuteen liittyviä seikkoja.[10] 

3.8.1 Tietokannan käyttöoikeuksien hallinta 

Aluksi luotiin kokonaan uusi tietokanta nimeltään Saturn, johon lisättiin kolme taulua: 

Mimas, Thethys ja Hyperion. Luotiin myös uusi rooli Moon_Table_Editors ja uusi kaava 

Orbits. Moon_Table_Editorsille annettiin lupa suorittaa SELECT, REFERENCES, 

INSERT, UPDATE, DELETE ja VIEW DEFINITION -komennot. 

Transact-SQL:llä Moon_Table_Editorsilta otettiin pois juuri annetut oikeudet 

lukuunottamatta SELECT ja REFERENCES -komentoja. Sitten luotiin uusi rooli 

Moon_Table_Designers, jolle annettiin oikeudet luoda tauluja Orbits-skeemassa, mutta 

estettiin tämä kaikissa muissa skeemoissa.  
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3.8.2 Turvallisuusasioiden ongelman ratkaisu 

Kappaleen harjoituksissa keskityttiin lähinnä selvittämään, mistä tietoja löytyy, eikä 

niinkään, miten ongelmia ratkotaan. Ensin katsottiin eri skeemojen oikeuksia, sitten 

käytettiin sys.database_permissions-näkymää, joka näyttää AdventureWorks2012 

tietokannan oikeudet. Lopuksi vielä katsottiin sys.database_principals -näkymästä 

tietokannan turvallisuusperiaatteita. 

3.8.3 Instanssin auditointi 

Aluksi luotiin uusi käyttäjätili SQL-SVC-A, sille määriteltiin SQL-POLICY:iin oikeudet 

kirjautua palveluna sekä luoda auditointeja. SQL-A:lla ajettiin komento gpudate /force, 

jotta muutokset päivittyisivät myös SQL-A:lle. SQL-A:lle luotiin myös uusi instanssi 

nimeltään AUDITING. 

AUDITING-instanssiin tehtiin uusi auditointi AUDIT-ALPHA, joka raportoi Security 

Logiin. AUDIT-ALPHAAN konfiguroitiin vielä spesifikaatio, joka seuraa tietokantojen 

muutoksia. Seuraavaksi luotiin uusi tietokanta samaan instanssiin ja tarkistettiin 

Security Log, josta löytyi merkintä uuden tietokannan luonnista. 
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Kuva 9. Auditointi-instanssiin luotu auditointi, ALPHA-AUDIT. 

3.9 Peilaus ja replikointi 

Tietokantojen saatavuutta voidaan parantaa peilaamalla tietokanta toiselle palvelimelle. 

Tällöin peilattavan tietokannan palvelimen kaatuessa peilauksen kohteena oleva 

palvelin pitää tietokannan saatavissa. Replikoinnilla pystytään taas siirtämään 

tietokannan dataa toiselle palvelimelle ja täten kahdentamaan tietokantoja.[10] 

3.9.1 Tietokantojen peilaus 

Tietokantojen peilaus aloitettiin valmistelevilla toimilla. Aluksi kopioitiin 

AdventureWorks2012 -tietokanta samaan instanssiin ja nimettiin kopio 

AdventureMirroriksi. AdventureMirror -tietokannan tuli käyttää Full -toipumismallia. 

AdventureMirror -tietokannasta ja sen transaktiolokista otettiin varmuuskopiot, jotka 
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vietiin SQL-B:lle. SQL-B:n oletusinstanssiin luotiin AdventureMirror -tietokanta näistä 

SQL-A:lta otetuista varmuuskopioista. 

Palomuuriin piti tehdä aukko, jotta peilauksen vaatima liikenne pääsisi läpi. Tämä 

tehtiin lisäämällä uusi sääntö SQL-POLICY:iin. Transact-SQL-komentoja käyttäen 

luotiin sekä SQL-A:lle, että SQL-B:lle molemmille tietokannan salausavain. Molemmille 

luotiin myös sertifikaatit ja peilauksen kuuntelupisteet, jotka kuuntelevat kaikkia ip-

osoitteita portilla 7024. Nämä kuuntelupisteet konfiguroitiin käyttämään autentikointiin 

juuriluotuja sertifikaatteja. Sertifikaateista otettiin varmuuskopiot ja kummastakin 

lähetettiin kopiot kummallekin koneelle. 

Tämän jälkeen luotiin käyttäjätunnukset ja niille sisäänkirjaukset molemmille koneille. 

SQL-A:lle luotiin sisäänkirjaus käyttäjälle SQL_B_userille ja tämä laitettiin käyttämään 

sertifikaattia, joka oli lähetetty SQL-B:ltä ja toisin päin. Molemmille annettiin oikeudet 

yhdistää toisen koneen kuuntelupisteeseen ja asettettiin AdventureMirror tietokantojen 

parteneriksi toisen koneen portti 7024. 

Kun valmistelevat toimet oli tehty, laitettiin itse peilaus toimimaan. SQL-A:n 

oletusinstanssin AventureMirror-tietokanta asetettiin toimimaan Principal-tietokantana 

ja SQL-B:n vastaava tietokanta toimisi peilinä (Mirror). SQL-B:ltä vahvistettiin, että 

peilaus toimii ja vaihdettiin peilauksen suuntaa. Peilausmoodia vielä vaihdettiin korkean 

turvallisuuden moodista korkean suorituskyvyn moodiin. 

3.9.2 Tietokannan replikointi 

Replikointi aloitettiin asentamalla replikointi ominaisuus SQL-B:lle, johon sitä ei alussa 

asennettu. Sitten tehtiin kaksi kopiota AdventureWorks -tietokannasta SQL-A:n 

oletusinstanssiin, nämä olivat nimettiin AdvWrksSnapshotRepl:ksi ja 

AdvWrksTransRepl:ksi. 

Ensin tehtiin SQL-A:lla julkaisu AdvWrksSnapshotRepl-tietokannasta. Julkaisu tehtiin 

Snapshot-julkaisuksi, jonka jakelijana toimii SQL-A. Julkaisu asetettiin päivittämään 

itsensä kahden tunnin välein. SQL-B:llä puolestaan konfiguroitiin tilaus, joka hakee 

äsken luodun julkaisun sisältämät tiedot ja tallentaa omaan oletusinstanssiinsa uuteen 

tietokantaan. 
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Samanlainen operaatio tehtiin myös AdvWrksTransRepl:lle, mutta julkaisusta tehtiin 

transaktionaalinen. SQL-B:lle tehtiin myös toinen tilaus, joka tilasi tämän julkaisun 

tiedot uuteen tietokantaan. 

 

Kuva 10. Replikointi. SQL-A:lla julkaisut (Publications) ja SQL-B:lla tilaukset (Subscriptions). 

3.10 Ongelmien ratkaisu 

Todellisuudessa kaikki ei aina toimi täydellisesti ja toisinaan tulee ongelmia. SQL 

Serverin asennuksen jälkeen joutuu tekemään ylläpitotyötä ja tarkkailemaan 
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palvelimen toimintaa. Tässä luvussa esitellään lyhyesti työkaluja, joita voidaan käyttää 

palvelimen tarkkailuun ja vian tunnistukseen. [10] 

3.10.1 Työskentely Performance Monitorilla 

Perfomance Monitorilla kerätään dataa ja valvotaan palvelimen kuormitusta. 

Harjoituksessa tehtiin Performance Monitorilla yksi datan kerääjä (Data Collector), joka 

keräsi dataa SQL-palvelimen toiminnasta. Tämän luomiseksi on olemassa ohjattu 

toiminto, jonka avulla datan kerääjä on helppo luoda. Data Collector kerää datan tiettyy 

kansioon ja sitten sitä voidaan tulkita Performance Monitorilla. 

3.10.2 Työskentely SQL Server Profilerilla 

SQL Server Profilerilla valvotaan, minkälaista aktiivisuutta tietokantamoottorissa 

esiintyy. Harjoituksessa tehtiin uusi jälki (Trace). Jälki nimettin 70462.trc:ksi. Se 

laitettiin valvomaan Transact-SQL-kyseilyn tapahtumista  sekä varastoproseduurien 

(Stored Procedures) käyttöä. Siihen asetettiin suodatin, joka suodattaa vain 

AdventureWorks2012-tietokantaan liittyviä tapahtumia. Sitten ajettiin erilaisia Transact-

SQL-kyselyitä tietokannassa ja tarkkailtiin tuloksia. 

3.10.3 SQL Serverin monitorointi 

Suuryritykissä SQL Server saattaa toimia hyvin pitkään ilman, että sille tarvitsee tehdä 

hallinnollisia toimenpiteitä. Siitä huolimatta sitä tarvitsee valvoa, jotta huomattaisiin 

ongelmat ennen kuin ne kasvavat isoiksi. 

Harjoituksia ei juurikaan tähän kappaleeseen ollut. Ainoassa harjoituksessa kirjoitettiin 

kaksi Transact-SQL-kyselyä, jolla havaittiin indeksien puuttumista. 

3.10.4 Data Collector -työkalun käyttö 

Data Collector on yksi Data Collection alustan peruskomponenteista SQL Server 

2012:sta. Data Collector kerää kaikenlaista hallintadataa, ja se varastoi keräämänsä 

datan relaatiotietokantaan, jota kutsutaan Management Data Warehouseksi 

(hallintadatan varasto). 
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Harjoituksessa luotiin Management Dara Warehouse, joka perustettiin uuteen 

tietokantaan nimeltä PerfData. Sitten luotiin Data Collection, joka kerää datan juuri 

luotuun tietokantaan. 

 

Kuva 11. Data Collector -työkalun keräämää dataa. 

3.10.5 Pullonkaulojen tunnistaminen 

Suorituskyvyn pullonkauloja voi olla useita, kuten esimerkiksi palvelimen käytössä 

oleva muisti, suorittimen teho tai kiintolevytila. 

Lyhyessä harjoituksessa konfiguroitiin tietokantamoottorin käytössä olevan muistin ala-

ja ylärajaa. Muita harjoituksia ei tähän lukuun ollut. 

3.11 Indeksointi 

Indeksit ovat apurakenteita, joiden avulla voidaan nopeuttaa taulukoiden välisiä 

kyselyjä. Indeksi voidaan luoda jokaiselle kentälle, Tällöin tieto löytyy nopeammin ilman 

että tarvitsee käydä kaikkia tietokannan sisältämiä taulkoita läpi. [11] 
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3.11.1  Indeksien luonti ja ylläpito 

Harjoituksissa luotiin suodatettu, ei klusteroitu indeksi AdventureWorks2012-

tietokantaan Transact-SQL-komentoa käyttäen. Sen jälkeen toisella pitkällä 

komennolla tarkasteltiin tietokannan fragmentaatiota ja defragmentoitiin alueet, joiden 

fragmentoitumisprosentti oli 100. Sen jälkeen päivitettiin vielä yhden taulun statistiikka. 

3.11.2 Ongelmien tunnistaminen 

Tietokannalla saattaa olla useita samanaikaisia käyttäjiä ja tietokannan ylläpitäjän 

pitäisi pystyä varmistamaan, että kaikki pystyvät käyttämään tietokantaa. Siihen 

vaikuttavat monet asiat. 

Luvun harjoitus oli hyvin lyhyt. Siinä tutkittiin sys.dm_os_wait ja 

sys.dm_exec_requests-tauluja pullonkaulojen tunnistamiseksi. 

3.12 SQL Server Agentti ja varmuuskopiointi 

SQL Server Agentin avulla SQL Serverin hallintatyötä voidaan vähentää 

automatisoimalla tehtäviä. Esimerkiksi tietokannat voidaan automaattisesti 

varmuuskopioida tietyin väliajoin ja tauluja uudelleen indeksoida. [10] 

3.12.1 SQL Server Agentin hallinta 

Ensin tehtiin Domain Controllerina toimivalta SQL-C:ltä uusi käyttäjätili SQL-A-AGNT. 

SQL-A-AGNT:lle annettiin SQL-POLICY GPO:hon (Group Policy Object) oikeus 

kirjautua palveluna. SQL-A:lla ajettiin komentoriviltä gpupdate /force -komento, joka 

päivittää Group Policyn tietokoneelle. SQL-A-AGNT-käyttäjä asetettiin SQL Server 

Agentin käyttäjäksi. Agentti asetettiin käynnistymään automaattisesti ja käynnistymään 

myös uudelleen, mikäli se kaatuu tai koko SQL Server kaatuu. 

SQL Server Agentille luotiin yksi työ (Job), Job Alpha. Job Alphalle määriteltiin 

omistajaksi Kim_Akers -käyttäjätili. Job Alphalle annettiin kaksi tehtävää: ensin Job 

Alpha ”siivoaa” tietokannan AdventureWorks2012 ja sitten se diagnosoi palvelimen 
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kunnon. Työ asetettiin tehtäväksi sunnuntaisin kello 01 aamuyöllä. Työn valmistuttua 

se vielä lähettää Event Logiin kirjauksen, että työ on valmistunut. 

Sitten luotiin SQL Server Agentille operaattori (Operator) Hazem Abolrous, joka 

konfiguroitiin Fail-Safe -operaattoriksi. 

Harjoituksessa luotiin myös hälytys (Alert), joka huomauttaa operaattoria, kun sen 

ehdot täyttyvät. Tämä hälytys nimettiin Transaction Alertiksi. Transaction Alertista 

tehtiin tyypiltään suorituskykyhälytys, se hälyttää operaattoria sähköpostitse, kun 

AdventureWorks2012-tietokannan transaktioiden määrä ylittää lukumäärältään 

kymmenen. 

3.12.2 Varmuuskopoinnin konfigurointi ja niiden hallinta 

Aluksi tehtiin AdventureWorks2012-tietokannasta varmuuskopio levylle. 

Varmuuskopiolle annettiin nimi adv2012back.bak. Tähän samaan tiedostoon tehtiin 

täysi varmuuskopio ensin käyttämällä Management Studion graafista käyttöliittymää. 

Sitten luotiin differentiaalinen varmuuskopio käyttämällä Transact-SQL komentoa. 

Samaan tiedostoon lisättiin vielä kaksi transaktiolokia, toinen käyttämällä Transact-

SQL:ää ja toinen käyttämällä Management Studiota. Käyttäen Transact-SQL:ää 

msdb.dbo.backupset-taulusta vielä varmistettiin, että varmuuskopiot oli tehty. Tämä 

toteutettiin seuraavalla komennolla:  

SELECT database_name, backup_finish_date, backup_size, type 

FROM msdb.dbo.backupset 

3.12.3 Varmuuskopioiden palautus 

Kun varmuuskopiot oli tehty, kokeiltiin vielä palauttaa tietokanta. AdventureWorks2012 

–tietokannasta poistettiin Sales.ShoppingCartItem-taulu ja sitten palautettiin 

varmuuskopio käyttämällä Restore-toimintoa. 
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Kuva 12. Tietokannan palautus. 

4 Yhteenveto 

Työssä saavutettiin sen tavoitteet. Virtuaaliympäristö saatiin suunniteltua ja oppikirjan 

harjoitukset tehtyä. Oppikirjan harjoitusten osalta niihin liittyvät ongelmat selvitettiin. 

Ongelmia ilmeni arvioitua vähemmän. Muutamassa harjoituksessa kirjassa saattoi 

ohjeessa lukea esimerkiksi tietokannan taulun nimi väärin, mutta tällaiset ongelmat 

selvitettiin. Ongelmien vähyyteen toki vaikuttaa se, että oppikirjassa ei ollut 

aikaisemmista Microsoftin oppaista poiketen Lab Answer Key -osiota, jossa esitetään 

oikeat tavat ja kommennot tehtävien tekemiseksi. Tämä pakottaa tekijän selvittämään 

itse miten tehtävä kuuluu tehdä. Näin vältytään kirjan tekijöiden tekemiltä 

kirjotusvirheiltä esimerkiksi komentorivikomennoissa. 
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Palvelinklusterin resussit pakottivat jättämään yhden kappaleen kokonaan välistä, 

koska ei pystytä tarjoamaan enempää kuin kolme virtuaalipalvelinta yhtä kurssin 

kävijää kohden. Kirjan mukaiset palvelimet SQL-CORE, SQL-C ja SQL-D jätettiin pois 

ja niitä koskevat harjoitukset jätettiin tekemättä. 

Virtuaaliympäristö otetaan kunnolla käyttöön syyslukukaudella 2013 ensimmäisen 

kurssin alkaessa. Kurssin alkaessa opettajan tarvitsee vain kopioida virtuaalikoneita 

kolme kappaletta kurssilaista kohden, koska kaikki kolme konetta ovat pohjimmiltaan 

samanlaisia. Oppilas itse viimeistelee mukautetuilla ohjeilla laboratorioympäristön 

valmiiksi ja alkaa tekemään kirjan harjoituksia. 
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