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O přednášejícím
Kamil Juřík, vedoucí lektor; Gopas, a.s.
kamil.jurik@gopas.cz, v-kamilj@microsoft.com
http://kamiljurik.spaces.live.com
MCT, MCITP, MCTS, MCDST, MCP, MSS & MLS Trainer, MOS, ICP
MVP (Microsoft Office System, Sharepoint)
Praxe s licencováním produktů Microsoft více než šest let
Spoluautor slovenského licenčního webu společnosti Microsoft
Člen Kompetenčního centra pro softwarový management
(www.swmpoint.com)
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Následující téma:

Užívací práva produktů
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Licenční pravidla a dokumenty
Microsoft Software License Terms (EULA)
– Vymezuje užívací práva veškerého SW
společnosti Microsoft.
Product Use Rights (PUR) – rozšiřuje
užívací práva produktů, jsou-li jejich
licence získány v rámci VL.
http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/PUR.aspx

PUR je nadřazený EULE!
Product List – výčet bodů pro VL, SA
benefity, doplňující licenční pravidla
http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/PL.aspx

Následující téma:

SQL Server 2008
a režimy licencování
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SQL Server 2008
Licenční režimy pro jednotlivé edice
Edice

Licenční reřim

SQL Server 2008 Web

Per Processor

SQL Server 2008 Workgroup

Server + CAL / Per Processor

SQL Server 2008 Standard

Server + CAL / Per Processor

SQL Server 2008 Standard for SB

Server + CAL

SQL Server 2008 Enterprise

Server + CAL / Per Processor

SQL Server 2008 Developer

Licence na uživatele

SQL Server 2008 Express

zdarma

SQL Server Compact 3.5 with SP1

zdarma

7

SQL Server 2008
licenční režimy
režim Server + CAL

režim Per Processor

režim „na server“

Je možné zvolit, pokud
se v závislosti od počtu
připojených uživatelů
či zařízení jedná
o cenově výhodnější
řešení.

Nutné zvolit pokud je na SQL
Server realizován tzv.
„internetový přístup“, tedy
je-li SQL Server použit jako
databázový stroj pro webové
aplikace publikované anonymně
do sítě Internet.
Dále pak většinou pokud
databázové úložiště SQL Serveru
využívá některý z dalších
serverových produktů společnosti
Microsoft, který je rovněž
licencován v režimu Per Processor
(BizTalk, Commerce Server)

Platný pouze u SQL
Server 2008 Web
Edition.
Licencován pouze
serverovou licencí,
žádné CALy, žádné
procesory.
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Fyzické a virtuální „prostředí OS“
„Prostředím operačního systému“ se rozumí fyzická nebo virtuální instance operačního
systému a případné instance aplikací, které je možné v rámci instance OS spustit.

fyzické
prostředí OS

virtuální
prostředí OS

Serverový software tedy provozujeme v rámci fyzického prostředí operačního systému
(POSE, Physical Operating System Environment) nebo v rámci virtuálního prostředí
operačního systému (VOSE, Virtual Operating System Environment).
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aplikace

aplikace

operační
systém

operační
systém

aplikace

aplikace

virtuální
prostředí OS

virtuální
prostředí OS

aplikace

aplikace

operační
systém

operační
systém

operační systém

hypervisor

fyzický HW systém

fyzický HW systém

Následující téma:

Režim Server + CAL
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SQL Server 2008 Server + CAL
Obecná Licenční pravidla pro přiřazení VL licencí
Před spuštěním instance serverového softwaru musíte licenci
přiřadit serveru. Server je fyzické hardwarové zařízení. Tento
server je licencovaným serverem pro tuto konkrétní licenci.
Stejnému serveru můžete přiřadit i jiné softwarové licence,
stejnou licenci však nemůžete přiřadit více než jednomu
serveru.
Pro každou přiřazenou licenci můžete spustit současně jednu
instanci serverového softwaru v jednom POSE nebo VOSE na
licencovaném serveru.

11

Server + CAL licencování

Nezapomínejme na
licence CAL!

aplikace

aplikace

operační
systém

operační
systém

1

prostředí
fyzického OS

Serverové licence pro SQL
Server 2008 Web, Standard
nebo Workgroup jsou
vyžadovány pro každé OSE,
na kterém jsou instance
serverového software
spouštěny.

prostředí
virtuálního OS

Instance systému a licence v rámci VOSE

2

2

1

operační systém s virtualizačním nástrojem
nebo hypervisor

1

2

1

2
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SQL Server 2008
Varianty licencí CAL pro edice Workgroup, Standard a Enterprise
Device CAL

User CAL

Licence určená pro všechna zařízení Licence určená pro všechny
(užívaná libovolnými uživateli), která neanonymní uživatele (užívající
přistupují k instanci SQL Serveru 2008. libovolný počet zařízení), kteří
přistupují k instanci SQL Serveru 2008.
Licence vhodná pro organizace, jejichž
Licence určené pro organizace, jejichž
uživatelé sdílí zařízení, prostřednictvím
zaměstnanci přistupují k instanci SQL
nichž přistupují k instanci SQL Serveru
Serveru 2008 z řady rozličných zařízení.
2008 (např. u organizací, jejichž
zaměstnanci pracují ve směnném provozu).
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Server + CAL
Device CAL

Device CAL Device CAL

User CAL

User CAL User CAL

téma: Device nebo User CAL? Oba, je-li to třeba!
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Licencování SQL Serveru 2008
Specifické edice licencí SQL CAL
SQL Server CAL
Pro přístup ke všem instancím všech SQL Serverů

SQL Server Workgroup CAL
Pro přístup pouze k instancím SQL Server 2008 Workgroup Edition

SQL Server 2008 for SB CAL
Pro přístup pouze k instancím SQL Server 2008 Standard ed. for Small Business
SQL Std.
Server

SQL Ent.
Server

SQL Wrkg.
Server

SQL Server
Std. for SB.

SQL Wrkg.
CAL

SQL Std. for SB
CAL

SQL Server CAL

15

Další fakta o licencích CAL
Licence SQL Server 2008 CAL povolují přístup
k instancím dřívějších verzí serverového softwaru,
ale nikoliv k verzím pozdějším.
SQL CAL pro uživatele nebo zařízení vždy, vyjma:
anonymnímu přístupu na SQL Server 2008 z Internetu (licence
Per Processor)
přístupu na SQL Server 2008 Web Edition, Developer Edition,
Compact Edition a Express Edition
pro servery, které jsou licencovány ke spuštění instancí
serverového softwaru

16
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Další fakta o licencích CAL
Cena?
1 User CAL = 1 Device CAL

Kombinace?
Lze používat kombinaci User a Device CALů, z pohledu SAM* to
však nedoporučujeme

Změna režimu?
Je možná z Device CAL na User CAL (i opačně) v okamžiku
prodloužení Software Assurance

*SAM – Software Asset Management, tedy správa licencí
17

Následující téma:

Režim Per Processor

9



SQL Server 2008 Per Processor
Obecná licenční pravidla pro přiřazení VL licencí
Před spuštěním instance serverového softwaru na serveru, musíte určit
požadovaný počet softwarových licencí a přiřadit je serveru.
Server je fyzické hardwarové zařízení. Tento server je licencovaným
serverem pro tuto konkrétní licenci.

Celkový počet softwarových licencí požadovaných pro server je dán
součtem softwarových licencí pro každý fyzický procesor používaný
prostředím POSE a každý virtuální procesor používaný prostředími
VOSE. Pokud prostředí VOSE používá část virtuálního procesoru, tato
část se počítá jako celý virtuální procesor.
Stejnému serveru můžete přiřadit i jiné softwarové licence,
stejnou licenci však nemůžete přiřadit více než jednomu serveru.
19

Per-Processor licencování
Zákazníci

Obchodní partneři

Licence pro procesory serverů,
ne pro uživatele nebo zařízení
Licence Per Processor umožňuje neomezenému
počtu uživatelů či zařízení připojení k serveru

Zaměstnanci

téma: procesory, žádní uživatelé
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„Vícejádrové“ procesory
Při použití technologie Hyper Threading (HTT) nebo
vícejádrových procesorů je licence Per Processor
vyžadována pro každý procesor dostupný v rámci OSE.

Single Core
Processor

Dual Core
Processor

4 Core
Processor

jedna procesorová licence

21

Procesorové licencování
Per Processor licence pro
aplikační servery provozované
v rámci POSE jsou vyžadovány
pro každý fyzický procesor,
který je dostupný pro instanci
OS v rámci POSE.
Pro aplikační servery
provozované v POSE nepočítáme
procesorová jádra, ale fyzické
procesory dostupné v POSE.

prostředí
fyzického OS (POSE)

Instance systému a licence v rámci POSE

aplikační server

operační systém

CPU

CPU

22

11



Procesorové licencování

„Virtuální procesor“ má
stejný počet jader, jako
procesor fyzický.

aplikace

aplikace

operační
systém

operační
systém

1

prostředí
fyzického OS

Per Processor licence pro
SQL Server 2008 (vše kromě
Enterprise) provozovaný v
rámci VOSE je vyžadována
pro každý virtuální procesor,
který je dostupný pro
instanci operačního systému
v rámci VOSE.

prostředí
virtuálního OS

Instance systému a licence v rámci VOSE

2

2

1

operační systém s virtualizačním nástrojem
nebo hypervisor

1

2

1

2
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Příklad z praxe
If a physical processor has
two cores, for licensing
purposes, a virtual processor
also has two cores, even if the
cores are allocated from
separate physical processors.

SQL Server

BizTalk Server

Windows Server

Core

Windows Server

Core

Core

Virt. Proc
M I CROSOFT
CORPORATI ON

Virtual
OS
Environments

Core

Virt. Proc

M I CROSOFT
CORPORATI ON

1 BizTalk Server

1 SQL Server

Physical
OS
Environment

M I CROSOFT
CORPORATI ON

2 Windows Server
Standard

Core

Core

Proc 1

Core

Core

Server
“A”

Proc 2
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Příklad z praxe
 If a physical processor has
two cores, for licensing
purposes, a virtual processor
also has two cores.
 If you choose to allocate
only one core to a
virtual processor, it still
counts as a full virtual
processor.

M I CROSOFT
CORPORATI ON

BizTalk Server

SQL Server

Windows Server

Windows Server

Core

Virtual
OS
Environments

Core

Virt. Proc

Virt. Proc

M I CROSOFT
CORPORATI ON

1 BizTalk Server

Physical
OS
Environment

1 SQL Server

M I CROSOFT
CORPORATI ON

2 Windows Server
Standard

Core

Core

Proc 1

Core

Core

Server
“A”

Proc 2
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Od 1. 9. 2008 licencujeme ve VOSE výhodněji !!!

Virtualizace konečně prakticky!
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SQL Server 2008 (vše kromě Enterprise)
Změna přiřazení VL licencí pro servery
Před spuštěním instance serverového softwaru na serveru, musíte
určit požadovaný počet softwarových licencí a přiřadit je serveru.
Server je fyzické hardwarové zařízení. Tento server je
licencovaným serverem pro tuto konkrétní licenci.
Přiřazení softwarové licence lze změnit, ne však krátkodobě
(tj. ne dříve než za 90 dní od předchozího přiřazení).
Přiřazení softwarové licence můžete změnit dříve, pokud provoz
licencovaného serveru ukončíte z důvodu trvalé hardwarové chyby.


27

SQL Server 2008 (jen Enterprise)
Změna přiřazení VL licencí pro servery
Přiřazení SW licence lze libovolně měnit mezi libovolnými
licencovanými OSE v rámci serverové farmy. 
Serverová farma je tvořena dvěma datovými centry (datová centra
jsou umístěna v rámci EU a EFTA, nebo mezi dvěma časovými
zónami s rozdílem menším 4 hodin)
Co počítáme?:
Procesorové licence pro všechny fyzické procesory, které jsou
v rámci serverové farmy využity pro běh SQL instancí v jednu chvíli
nebo

Serverové licence pro všechny servery, na kterých v rámci
serverové farmy spouštíme instance SQL v jednu chvíli

28
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Následující téma:

Licenční pravidla pro edici
SQL Server 2008 Enterprise

SQL Server 2008 Enterprise
Výjimky pro tuto edici
Licencován serverovou licencí plus licencemi SQL Server 2008 CAL nebo
v licenčním režimu Per Processor
Před spuštěním instance serverového SW musíte nejprve přiřadit jeho licenci
danému serveru v rámci serverové farmy
Přiřazení SW licence lze následně libovolně měnit mezi libovolnými
licencovanými OSE v rámci serverové farmy.
SQL Server 2008 Enterprise v režimu "Server + CAL":
Na každém serveru, kterému přiřadíte licenci na software, můžete kdykoli spustit
libovolný počet instancí serverového softwaru v jednom POSE a v libovolném počtu VOSE.

SQL Server 2008 Enterprise v režimu "Per Processor":
Přiřadíte-li serveru licence odpovídající celkovému počtu fyzických procesorů serveru,
pak můžete kdykoli spouštět jakýkoli počet instancí serverového softwaru v jednom POSE
a v libovolném počtu VOSE na tomto serveru, nemusíte licencovat virtuální procesory.
30
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Následující téma:

Licenční pravidla pro edici
SQL Server 2008 Standard a Workgroup

SQL Server 2008 Standard a Workgroup
Licenční principy
Licencován serverovou licencí plus licencemi SQL Server 2008 CAL nebo SQL
Server 2008 Workgroup CAL, nebo v licenčním režimu Per Processor
Před spuštěním instance serverového SW musíte nejprve přiřadit jeho licenci
danému serveru v rámci serverové farmy a každému požadovanému OSE.
Pravidla v licenčním režimu Server + CAL:
Musíte získat a přiřadit licenci serverového software pro každé OSE, na kterém
budete provozovat instance SQL a dále licence SQL Server 2008 CAL nebo SQL
Server 2008 Workgroup CAL každému zařízení nebo uživateli, kteří přistupují
k instancím serverového softwaru přímo nebo nepřímo.

Pravidla v licenčním režimu Per Processor:
Musíte získat procesorové licence serverového software a přiřadit je všem
procesorům (fyzickým pro instance v POSE, nebo virtuálním pro instance ve
VOSE), které jsou v rámci daného OSE dostupné pro instanci Windows Serveru,
na které je serverový software provozován.
32
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SQL Server 2008 Standard a Workgroup
K zapamatování
Na licencovaném serveru je s jednou licencí licenčně
možné provozovat instance SQL Serveru buď
v jednom fyzickém anebo v jednom virtuálním prostředí
(ne v obou současně). (technický limit 16 pojmenovaných
instancí na jedno OSE)

33

Následující téma:

Licenční pravidla pro edici
SQL Server 2008 Web
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SQL Server 2008 Web Edition
Je dostupný v rámci SPLA (určeno např. pro hostery
webových stránek), nebo samostatně v rámci multilicenčních
programů Microsoft (Microsoft Select)
Má omezená užívací práva jako Windows 2008 Web Server –
tedy: „software may be used only to support public and
Internet accessible Web pages, Web sites, Web applications
and Web services“
Licencován v režimu Per Processor

35

Následující téma:

Licenční pravidla pro edici
SQL Server 2008 Express
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SQL Server 2008 Express Edition
Zdarma ke stažení z webu společnosti Microsoft, ovšem s definovanými
užívacími právy (např. nelze použít pro komerční hosting či pronájem,
nelze publikovat ke stažení a obcházet definovaná funkční omezení).
Volitelná registrace přináší elektronickou příručku, automatická
upozornění na aktualizace a přístup do zdrojů pro vývojáře DB aplikací.
SQL Server 2008 Express
pouze samotný databázový stroj

SQL Server 2008 Express with Tools
navíc obsahuje „SQL Server Management Studio Basic“, tedy grafický nástroj pro
správu instancí SQL serveru a jejich databází včetně možnosti vytváření tabulek,
pohledů, vložených procedur apod.…

SQL Server 2008 Express with Advanced Services
přináší navíc Full-text Search a Reporting Services
37

Následující téma:

Licenční pravidla pro edici
SQL Server 2008 Developer
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SQL Server 2008 Developer Edition
Součástí licencí MSDN nebo některých edicí VS 2008, nebo
samostatně za cca 1500,- Kč, funkčně shodný s edicí Enterprise
Pro svůj běh nevyžaduje serverový operační systém
Licenčně je omezen výhradně na vývoj a testování
databázových aplikací

Licence se přiděluje vývojáři – tedy „Per User“.
Vývojář ji může instalovat a provozovat na libovolném počtu
OSE, ovšem s podmínkou zajištění výhraního přístupu
ke všem provozovaným instancím.

39

Následující téma:

Licenční pravidla pro edici
SQL Server Compact 3.5 with Service Pack 1

20



SQL Server Compact 3.5 with Service Pack 1
Zdarma ke stažení z webu společnosti Microsoft,
ovšem s definovanými užívacími právy.
Umožňuje zahrnutí do aplikací třetích stran a následné
šíření.
Chcete-li šířit třetí straně, musíte se registrovat.

41

Následující téma:

Licenční pravidla pro
SQL Server „technologickou licenci“
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SQL Server „technologická licence“
Licence některých serverových produktů, které využívají
databázové úložiště SQL, jsou nabízeny rovněž v kombinaci s SQL
Serverem v jednom „licenčním balíčku“.
V názvu těchto ceníkových položek najdete uvedeno
„with SQL Technology“ (v rozličných obměnách).
Tatovéto balení serverového software obsahuje edici SQL Server
Standard, kterou smíte nainstalovat i na jiný server, než kde poběží
samotný serverový produkt, se kterým byla technologická licence
SQL pořízena, ale nesmíte ji využít k ničemu jinému, než pro
ukládání dat daného produktu, s nímž byla získána.
Pro takto získanou licenci SQL Serveru není třeba zakoupit žádné
další licence (např. licence SQL CAL).
43

Následující téma:

Další licenční pravidla
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Multiplexing
Žádný HW ani SW prostředek, který je použit pro
sdružování připojení, nesnižuje požadovaný počet
licencí jakéhokoli typu

5 uživatelů připojených z 5 rozličných zařízení přes webovou aplikaci, která přistupuje
k SQL Serveru pod svým jedním účtem = 5 licencí SQL Server CAL a 5 licencí Windows Server CAL,
plus licence SQL Serveru a Windows Serveru

Licencování SQL Serveru 2008
licenční pravidla pro komponenty SQL Serveru
Pro každou licencovanou instanci serverového softwaru můžete spouštět
nebo jinak používat libovolný počet instancí dalšího softwaru uvedeného
níže v rímci POSE či VOSE na libovolném počtu zařízení:
Business Intelligence Development Studio
Client Tools Backward Compatibility
Client Tools Connectivity
Client Tools Software Development Kit
Management Studio
Sync Framework
SQL Server 2008 Books Online

Pozor tedy na samostatně instalované služby Analysis Services, Reporting
Services! I ty vyžadují licenci SQL Serveru pro každé OSE, na kterém
samostatně běží.
46
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Následující téma:

A co SQL v clusteru?

Licencujeme servery v clusteru
Cluster a licenční režim Server + CAL
Serverové licence pro všechny běžící servery v clusteru
Výjimka – SQL Server v clusteru typu „active/passive“ nevyžaduje
serverovou licenci pro pasivní nod clusteru

Licence CAL nenásobíme (jsou pro uživatele nebo zařízení)

Cluster a licenční režim Per Processor
Procesorové licence pro všechny procesory všech serverů v
clusteru
Výjimka – SQL Server v clusteru typu „active/passive“ nevyžaduje
procesorové licence pro procesory dostupné pro pasivní nod clusteru
48
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Licencování SQL Serveru 2008
licencování ve scénáři clusteru či mirror serveru
Pasivní nody v případě clusteru typu „active/passive“ nevyžadují
licenci
(Pro každé licencované OSE můžete spustit nejvýše stejný počet
pasivních záložních instancí v samostatném OSE (i na samostatném
serveru) za účelem dočasné podpory.)
V případě nasazení SQL Serveru v clusteru typu „active/active“ je
vyžadována serverová licence pro všechny nody clusteru (OSE)
Server s rolí Mirror nebo Backup Log-Shipping nevyžaduje licenci,
není-li jeho SQL Server využíván k nějakému jinému účelu
CAL licence se nenásobí, jsou vždy vztaženy na uživatele či zařízení
49

Následující téma:

Možnosti pro nákup
nové licence či upgrade
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Možnosti upgrade na SQL Server 2008
1. scénář – Již máte zakoupenu licenci SQL Server 2005
se Software Assurance
upgrade v ceně SA
2. scénář – Máte zakoupenu licenci SQL Serveru 2005 nebo
jakékoliv starší verze bez Software Assurance
upgrade formou nákupu plného krabicového balení
upgrade formou nákupu nové licence v rámci některého
z multilicenčních programů Microsoft
51

Následující téma:

Downgrade
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Downgrade
Možnost využít starší verzi SW místo verze zakoupené
U FPP ne
V rámci multilicenčních smluv možný automaticky
Starší verze musí být skutečným předchůdcem verze
zakoupené (produkt, edice, ...)

„Návrat“ k původně zakoupené novější verzi je kdykoliv možný
Týká se POSE i VOSE instancí SQL Serveru 2008

53

Následující téma:

Změna bitových verzí
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Změna bitových verzí
FPP licence
Možnost změny bitové verze definuje EULA
Je-li software dostupný v rozličných bitových verzích (32bitová
nebo 64bitová) je možné pro každou licencovanou instanci
software užívat libovolnou bitovou verzi software

VL licence
Je-li software dostupný v rozličných bitových verzích (32bitová
nebo 64bitová) je možné pro každou licencovanou instanci
software užívat libovolnou bitovou verzi software
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Upozornění
Tato licenční prezentace nenahrazuje oficiální licenční ustanovení
definující užívací práva licencí společnosti Microsoft, jako jsou např.
dokumenty typu Microsoft Software License Terms nebo Microsoft
Product Use Rights a Microsoft Product List. Nelze z ní tedy vyvozovat
závěry, které by neodpovídaly oficiálním ustanovením příslušných
licenčních podmínek, o nichž se zmiňujeme.
Obsah prezentace nemá představovat investiční doporučení, jakož ani
výzvu k zakoupení popisovaných softwarových produktů či služeb.
Obsah prezentace byl vytvořen s ryze informačními cíli a smí být
reprodukován jako část či jako celek výhradně se svolením autora.
Toto omezení se netýká možnosti publikovat odkazy na obsah tohoto
dokumentu z webových stránek třetích stran.
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