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Použití ArcSDE s Microsoft 
Data Engine (MSDE) 

   
  Mnoho menších až st�edních organizací by rádo využilo výhod 

spojených s uchováváním geografických dat prost�ednictvím jejich 
databázového uložení v ArcSDE, nicmén� po�ízení n�kterého 
z pln� výkonných rela�ních databázových systém�, na kterých je 
možno ArcSDE provozovat, je pro n� z finan�ního hlediska 
nereálné. �ešením m�že být využití produktu Microsoft Data 
Engine (dále jen MSDE), který je ArcSDE pro Microsoft SQL 
Server podporován. Uživatelé se v tomto p�ípad� ovšem musejí 
smí�it s ur�itými omezeními, vyplývajícími z vlastností MSDE. 
V této zpráv� najdete podrobný popis procesu instalace jak 
produktu MSDE, tak ArcSDE. 

  
 Úvod  
 MSDE je run-time verze Microsoft SQL Serveru. Následkem toho chybí 

klientské nástroje a n�které funkce plné verze. Mezi další omezení pat�í 
maximální velikost databáze a maximální po�et sou�asných dotaz�. 
Produkt MSDE je sou�ástí Office XP Premium, Visio 2000, Microsoft 
Application Center 2000 a produkt� pro vývojá�e: Office XP Developer 
Edition, Microsoft Developer Network (MSDN), Universal 
Subscription, SQL Server (Standard, Enterprise, Developer), Visual 
FoxPro.  

Krom� výhod, které p�ináší použití rela�ní databáze, umož�uje MSDE 
p�ístup k ArcSDE a tedy využití i jeho výhod, mezi které pat�í nap�. 
podpora rastr� a dlouhých transakcí (verzování). 

ArcSDE podporuje MSDE 1.0 (platforma SQL Server 7.0) a MSDE 
2000 (platforma SQL Server 2000). P�ed instalací se d�kladn� seznamte 
s požadavky na jednotlivé produkty, hlavn� jaký Service Pack je t�eba 
pro každý z nich instalovat. Dále se seznamte s licen�ními podmínkami 
a v p�ípad� dotaz� �i nejasností kontaktujte svého distributora. 

  
 

 Instalace MSDE 
 1.0 
  V instala�ním adresá�i MSDE je vedle vlastního instala�ního programu 

MSDEx86.exe také soubor unattend.iss, který obsahuje 
konfigura�ní parametry instalace. Chcete-li si vaši instanci MSDE 
p�izp�sobit, uložte si tento soubor na disk a upravte si požadované 
parametry. 
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  N�kolik tip�: 

  Jméno oprávn�ného uživatele a název spole�nosti nastavíte 
následujícími parametry. Hodnoty uvedené v <> jsou prom�nné 
v závislosti na vašem p�ípad�. Po dosazení prom�nné se hranaté závorky 
vypouští, tyto závorky pouze indikují situace, ve kterých dosazujete 
vlastní prom�nnou hodnotu. 

   szName=<uzivatel> 

   szCompany=<spolecnost> 

  Umíst�ní instalace a datových soubor�: 

   szDir=<C:\MSSQL7\MSDE> 

   szDataDir=<C:\MSSQL7\Data> 

D�ležitým parametrem je SortID, který udává jak kódovou stránku, tak i 
metodu t�íd�ní. P�ednastavena je hodnota 52, odpovídající CP1252, 
slovníkové �azení, nerozlišování velkých a malých písmen. Pro správné 
ukládání �eštiny pot�ebujeme nastavit CP1250.  

Na výb�r je více možností, nap�. hodnota 82 odpovídá CP1250, 
slovníkové �azení, nerozlišování velkých a malých písmen; hodnota 84 
odpovídá CP1250, �azení �eského slovníku, nerozlišování velkých a 
malých písmen. 

    SortId=84 

  Podrobn�jší informace k jednotlivým parametr�m �i instalaci samotné 
m�žete získat nap�. vyhledáním ve znalostní databázi na stránkách 
spole�nosti Microsoft. 

  Instalaci zahájíte p�íkazem: 

C:\>MSDEx86.exe –a –f1 
“<Disk:\Cesta_k_upravenemu_souboru>unattend.iss“ 

  Uvidíte indikaci stavu procesu, nicmén� se jedná pouze o první fázi. 
Další pr�b�h se nezobrazuje a je t�eba vy�kat až na úplné dob�hnutí 
(m�žete nap�. kontrolovat životnost procesu MSDEx86 ve správci úloh). 

  Jakmile je instalace dokon�ena, je vhodné restartovat po�íta� a následn� 
provést ur�itá dolad�ní, jako nastavit uživateli sa (systémovému 
administrátorovi) heslo a omezit pro server max. velikost využitelné 
opera�ní pam�ti (dle uvážení, v našem p�íklad� 256 MB). K tomuto 
slouží OSQL – nástroj pro práci s SQL p�íkazy. 

  C:\>OSQL –U sa –P 

  1>  use master 

  2>  exec sp_password NULL, '<noveheslo>', 'sa' 

  3>  go 



Použití ArcSDE s Microsoft Data Engine (MSDE) 

Prosinec 2003 6

1>  exec sp_configure 'show advanced options', 
'1' 

  2>  reconfigure with override 

  3>  go 

  1>  exec sp_configure 'max server memory', 
'<256>' 

  2>  reconfigure with override 

  3>  go 

 

  Velmi d�ležité je nainstalovat SQL Server Service Pack! V našem 
p�ípad� je v dob� vytvá�ení tohoto dokumentu posledním ArcSDE 
podporovaným SQL Server 7.0 Service Pack 3. 

  
 Instalace ArcSDE 
 ArcSDE m�žete instalovat na stejný server, jako jste nainstalovali 

MSDE (doporu�eno), nebo na jakýkoli jiný server v síti. 

 Po zahájení instalace programem setup.exe (v adresá�i intel_nt na 
instala�ním CD ArcSDE for Microsoft SQL Server) postupujte podle 
pr�vodce až do fáze ArcSDE for Microsoft SQL Server post installation 
setup. Zde zvolte Cancel/Zrušit, protože tento úkol je t�eba provést 
ru�n�.  

  Postupovat m�žete podle následujícího p�íkladu s tím, že jednotlivé 
parametry si upravíte individuáln� (umíst�ní a názvy soubor� na disku, 
jejich délku, max. délku, atd.). Pamatujte, že pro MSDE je limit jednoho 
databázového souboru 2 GB. 

 Vytvo�ení SDE  
 databáze 

Databázi SDE vytvo�íte nap�. na základ� následujícího postupu.  

 C:\>osql –U sa –P <noveheslo> 

 1> use master 

 2> go 

 1> create database sde on (name='sde', 

 2> filename='<c:\mssql7\data\data\sde.mdf>', 

 3> size=<300>, maxsize=<400>, filegrowth=<100>) 
log on  

4> (name='sdelog', 
filename='<c:\mssql7\data\data\sdelog.ldf>', 

 5> size=<200>, maxsize=<300>, filegrowth=<100>) 

 6> go 
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1> exec sp_dboption sde, 'trunc. log on chkpt.', 
true 

 2> go 

 Stejným zp�sobem, pouze zm�nou parametr�, vytvo�íte další databázové 
soubory pro ukládání dat. Budete-li chtít ukládat data p�ímo do SDE 
databáze, vytvo�te ji velikostn� blíže k 2GB limitu. Vhodn�jší ale m�že 
být nechat SDE databázi pouze pro systémové tabulky ArcSDE a pro 
data vytvo�it další databázové soubory. 

 Vytvo�ení uživatele 
 sde a p�i�azení  
 odpovídajících práv 

Následuje p�íklad, jak vytvo�it uživatele sde a p�i�adit mu odpovídající 
práva. Uživatele p�idáte pomocí p�íkazu sp_addlogin <uživatelské 
jméno><heslo><výchozí databáze>. Poté se p�epnete do databáze sde a 
p�íkazem sp_adduser <uživatelské jméno> p�idáte vytvo�eného 
uživatele, kterému pak nastavíte odpovídající práva.   

 C:\>osql –U sa –P <noveheslo> 

 1> use master 

 2> go 

 1> exec sp_addlogin 'sde', '<heslo>', 'sde' 

 2> go 

 1> use sde 

 2> go 

 1> exec sp_adduser sde 

 2> go 

 1> grant create table to sde 

 2> go 

 1> grant create procedure to sde 

 2> go 

 1> grant create view to sde 

 2> go 

 pro MSDE 2000 ješt� navíc: 

 1> grant create function to sde 

 2> go 

Obdobným zp�sobem založíte další uživatele a p�i�adíte jim práva podle 
jejich úkol�. Základní p�ehled požadovaných práv: 



Použití ArcSDE s Microsoft Data Engine (MSDE) 

Prosinec 2003 8

 Uživatel sde: pro databázi SDE musí mít práva create table, create view, create 
procedure, create function (MSDE 2000); v ostatních databázích musí 
být p�i�azen jako uživatel. 

 Ostatní uživatelé: pro databázi SDE pot�ebuje create table alespo� pro první p�ihlášení, 
pokud bude v databázi SDE vlastnit data, pak ješt� create procedure; 
v ostatních databázích musí být p�i�azen jako uživatel, pokud bude 
prohlížet data, pokud bude vlastnit data, pak pot�ebuje i create table a 
create procedure. 

 Vytvo�ení ArcSDE 
  repository a  
 ArcSDE služby 
 Vytvo�ení ArcSDE repository je klí�ový krok, bez jehož úsp�šného 

dokon�ení se nezda�í službu spustit. Pokud jste si upravili soubory 
dbtune.sde, dbinit.sde �i giomgr.defs, ujist�te se, že jste je 
nakopírovali do instala�ního adresá�e ArcSDE.  

 ArcSDE repository se vytvá�í p�íkazem sdesetupmssql –o install 
s volbou dalších parametr�, které se zadáním tohoto p�íkazu vypíší.  

 Nap�. tedy: 

 C:\>sdesetupmssql –o install –H  
 “<c:\program files\arcgis\arcsde\sqlexe>“ –u sde 

–p <heslo> 

 Následn� se vytvá�í služba p�íkazem sdeservice –o create (takto zadaný 
p�íkaz také vypíše seznam dalších parametr�). 

 Nap�. tedy: 

 C:\>sdeservice –o create –p heslo –l 
<jmeno_licencniho_serveru> –H  
“<c:\program files\arcgis\arcsde\sqlexe>“ –d 
SQLSERVER –i esri_sde 

 Nyní upravte následující dva soubory: 

 <instalacni_adresar_ArcSDE>\etc\services.sde 

 <instalacni_adresar_Windows>\system32\drivers\etc\services 

 a to tak, že do nich vložíte �ádek: 

 esri_sde   5151/tcp 

 Nyní již m�žete spustit ArcSDE službu a to nap�. p�es Nástroje pro 
správu > Služby, nebo p�íkazovým �ádkem C:\sdemon –o start 
–p <heslo>, nebo restartováním po�íta�e. 

 �as od �asu navštivte stránky http://support.esri.com a pokud v sekci 
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Hybernská 24, 110 00  Praha 1 
tel. 224 190 511, fax. 224 190 567 
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URL: http://www.arcdata.cz  

 Download naleznete pro ArcSDE nový Service Pack, nainstalujte jej. 

 Záv�r  
 Microsoft Data Engine (MSDE) je možné použít spolu s produktem 

ArcSDE pro Microsoft SQL Server, ovšem pouze na základ� spln�ní 
licen�ních podmínek týkajících se obou produkt�. MSDE podporuje 
všechny funkce ArcSDE a je dosta�ující pro malé a st�ední organizace, 
které pot�ebují víceuživatelský p�ístup do databáze pro mén� než p�t 
uživatel�, nebo pro uživatele, kte�í pot�ebují celopodnikové databázové 
�ešení s dobrým výkonem p�i nižším po�tu prvk�.  
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