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 Abstrakt 
Lantmäteriet i Gävle är ett företag som hanterar mycket stora datamängder i 
databaser och det är därför av stor vikt att de har ett väl fungerande 
databashanteringssystem. De använder sig av databashanteringssystemet Oracle, 
men intresse för alternativ finns. Lantmäteriet önskade därför en rapport som jämför 
deras nuvarande databashanteringssystem Oracle 10.2.0.3 med möjliga alternativ. 
De databashanteringssystem som i denna rapport jämfördes med Oracle är Microsoft 
SQL Server 2005 och MySQL 5.1. Aspekter som studerades är prestanda, kostnad, 
säkerhet, kompatibilitet, tillgänglighet och support. Detta skedde genom en 
informationsinsamling och testning av de olika databashanteringssystemen. Under 
de förhållanden testerna genomfördes visade det sig att Microsoft SQL Server 2005 
är ett starkt alternativ till Oracle 10.2.0.3. MySQL 5.1 kan vara ett alternativ om 
man inte ställer allt för höga krav på prestanda och är intresserad av Open Source. 
Databas, Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL 
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1 Inledning 
Lantmäteriet i Gävle är en statlig enhet, som på uppdrag av Miljödepartementet ansvarar för 
geografisk information, fastighetsindelning, det geodetiska referenssystemet och fastställning 
av ortsnamn. Lantmäteriet är följaktligen mycket beroende av databaser som hanterar stora 
datamängder. För närvarande använder de sig av databashanteringssystemet Oracle som körs i 
operativsystemet Unix. Detta är dock ett väldigt kostnadskrävande system med förhållandevis 
dyra licensavgifter och inte nödvändigtvis det prestandamässigt bästa. Således finns det en 
önskan om att se sig om efter likvärdiga men mer kostnadseffektiva alternativ.  
 
Tidigare undersökningar gjorda av Lantmäteriet har visat att effektiviteten kan öka då man 
istället för Oracle under Unixbaserade operativsystem kör Microsoft SQL Server under 
Windows. Dessutom finns det i dag mängder av databashanteringssystem som är Open 
Source. Detta har skapat ett intresse för en undersökning huruvida det finns alternativ till 
Oracle.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att jämföra Lantmäteriets nuvarande 
databashanteringssystem, Oracle 10.2.0.3, med andra databashanteringssystem för att kunna 
utröna om något av dessa alternativ är mer kostnadseffektivt men samtidigt kan erbjuda 
likvärdig effektivitet, säkerhet och support. Ytterligare aspekter som ska tas i beaktande är hur 
stor inverkan valet av operativsystem har på ett databashanteringssystem och om det är så att 
ett databashanteringssystem kan visa sig vara bättre lämpat för ett specifikt operativsystem. 

1.2 Frågeställning 

De frågeställningar som legat till grund för rapporten är: 

• Vilka alternativa databashanteringssystem är relevanta? 

• Vad är respektive alternativs för- och/eller nackdelar? 

• Vilka möjligheter finns till support? 

• Vilka möjligheter finns vid konvertering mellan databashanteringssystemen? 

• Hur förhåller sig databashanteringssystemen kostnadsmässigt gentemot varandra? 

• Hur förhåller sig databashanteringssystemen prestandamässigt gentemot varandra? 
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1.3 Avgränsning 

Rapporten är avgränsad till att fokusera på ett fåtal databashanteringssystem. Utgångspunkten 
finns i en jämförande analys av Oracle och Microsoft SQL Server, vilket avgjordes i samråd 
med Lantmäteriet. Anledningen till att dessa två valdes var att Lantmäteriet tidigare nyttjat 
och har erfarenhet av dem. För att belysa Open Source-scenen och de olika alternativ den 
erbjuder kommer några av dessa ingå i den inledande informationsinsamlingen. Fokus ligger 
dock på testning av Oracle och Microsoft SQL Server vid körning på de operativsystem som 
förekommer inom Lantmäteriet. I det fall att ytterligare databashanteringssystem visar sig 
vara intressanta, i förhållande till de önskemål Lantmäteriet specificerat, kommer de mest 
framstående av dessa även tas med i den jämförande analysen. Analysen kommer att behandla 
prestanda, tillgänglighet, kostnad, supportmöjligheter samt kompatibilitet. Undersökning av 
prestandaskillnader mellan operativsystemen Windows och Linux kommer att uteslutande 
genomföras med Oracle. Detta med anledning av att Microsoft SQL Server endast är körbart 
på en Windowsplattform och att rapportens huvudsakliga fokus ligger i skillnader mellan 
databashanteringssystemen i sig själva. Anledning till att Linux valts före exempelvis det 
Unixbaserade systemet Sun Solaris beror på att Lantmäteriet fasar ut det senare till förmån för 
just Linux, som i framtiden är tänkt att helt ersätta Solaris. 
 
Vad gäller säkerhetshot mot databaser kommer endast specifika sårbarheter för enskilda 
databashanteringssystem att nämnas. Generella sårbarheter som är genomgående för alla 
databashanteringssystem och applikationer i allmänhet kommer ej att tas upp. 
 
Vid testning och analys kommer samma programversioner som de Lantmäteriet använder sig 
av att köras. Det kommer således inte att tas någon hänsyn till om nyare versioner av 
respektive applikation existerar, då testerna enbart kommer att utgå från vad Lantmäteriet har 
tillgång till. I de fall att ytterligare databashanteringssystem tillkommer i samband med 
informationsinsamlingen kommer jämförelsen att göras på de senaste tillgängliga versionerna. 
 
Oracle 10.2.0.3 kommer för enkelhetens skull refereras till som endast Oracle medan 
Microsoft SQL Server 2005 kommer att hänvisas till som Microsoft SQL Server. I det fallet 
att någon annan version avses kommer detta att uttryckas explicit.  
 

1.4 Hypotes 

Den förmodade utvecklingen är att det kommer visa sig finnas flertalet 
databashanteringssystem som förhåller sig likvärdiga till Oracle vad gäller utförande och 
effektivitet, dock till en mycket lägre kostnad på grund av avsaknaden av licenskostnader för 
programvaran. Sett till Microsoft SQL Server kontra Oracle bör dessa vara förhållandevis 
likvärdiga vad gäller kostnad och prestanda. I teorin torde dock Oracle erbjuda bredare 
kompatibilitet. Vad gäller de Open Source-alternativ som erbjuds kommer de förmodligen 
inte erbjuda samma goda support och service. I det fallet att ett Open Source-alernativ visar 
sig vara mer kostnadseffektivt och likvärdigt vad gäller utförande kan det finnas anledning att 
konvertera, trots att själva konverteringen kan komma att medföra problem i anslutning till 
variationer i syntax och liknande.  
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2 Teori 
Den metod som användes under arbetets gång utgår från olika databashanteringssystem och 
hur dessa beter sig och administreras, vilka syntaxskillnader som uppkommer de olika 
databashanteringssystemen emellan samt resultat av tidigare forskning och studier. I detta 
kapitel kommer de teoretiska underlag som nyttjades som underlag till metoden att redogöras 
för.  
 
Utöver detta kommer de definierade designmönster som användes under utvecklingen av 
testapplikationen för databasernas prestanda att redogöras för. 

2.1 Databashanteringssystem 

I detta kapitel redogörs för samtliga databashanteringssystem som förekommit i 
förundersökningen. Av dessa är Oracle det databashanteringssystem med vilket de andra i 
huvudsak jämförs. Testerna centreras till stor del kring Oracle på grund av att det är 
Lantmäteriets huvudsakliga databashanteringssystem i nuläget, och det är just detta som 
Lantmäteriet vill undersöka alternativ till. Det enda databashanteringssystem som kommer att 
testas i fler än en miljö är Oracle, i enlighet med avgränsningen. 

2.1.1 Oracle 

På Oracles webbplats [1] står det att Oracle var världens största databashanteringssystem år 
2007 då den hade 48.6% av världsmarknaden. På Oracles webbplats [2] kan man även läsa att 
Oracle startades 1977 av Larry Ellisson, då under namnet “Software Development 
Laboratories”. År 1978 bytte företaget namn till ”Relational Software, Inc” för att bättre 
återspegla företagets syfte. 1982 bytte RSI namn till ”Oracle Systems” för att sammankopplas 
bättre med sin flaggskepsprodukt ”Oracle”. Sedan dess har Oracle utvecklats och legat i 
framkant vad gäller ny teknologi. Deras stora marknadsandel gör i dagsläget att de på sätt och 
vis sätter nya standarder för relationsdatabaser. 
Då Oracle inte är baserad på öppen källkod och Oracle själva vill framstå som att de är 
världsledande på alla områden är det svårt att få fram numeriska värden för databasens 
begränsningar. 
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2.1.2 Microsoft SQL 

Enligt svenska Wikipedia [3] är Microsoft SQL Server ett databashanteringssystem utvecklat 
av Microsoft i 1980-talets slutskede och var ursprungligen tänkt att åtgärda avsaknaden av 
databashanteringssystem på PC-plattformen. Majoriteten av de databashanteringssystem som 
fanns att tillgå var baserade på Unix-miljöer eller kördes på så kallade stordatorer. 
 
Microsoft ville i största hast få en produkt som kunde konkurrera med IBM Database 
Manager, som var en av de få aktörerna vad gäller databashanteringssystem på PC-
plattformen. Detta ledde till ett avtal med Sybase vilket lät Microsoft för egen del 
marknadsföra Sybase Dataserver på IBM:s operativsystem OS/2 och Windows-baserade 
plattformar. Av marknadsföringsskäl ingick Microsoft även i ett samarbete med Ashton-Tale, 
som utvecklat registreringsprogrammet dBase. Dessa samarbeten utmynnade slutligen i 
produkten Ashton-Tale/Microsoft SQL Server. 
 
Produkten lanserades 1989 men försäljningen gick dåligt. Detta kan härröra från att 
operativsystemet OS/2, som då var det enda operativsystemet Ashton-Tale/Microsoft SQL 
server kunde köras under, i sig självt hade en tämligen begränsad försäljning. Detta, 
tillsammans med att Ashton-Tale drabbades av förseningar med en ny version av den egna 
produkten dBase, utmynnade i att samarbetet mellan Ashton-Tale och Microsoft föll samman, 
och år 1990 lanserade således Microsoft sitt helt egna databashanteringssystem Microsoft 
SQL Server 1.0.  
 
Till en början hade Microsoft själva ingen åtkomst till källkoden i programmet då denna 
utvecklades av Sybase som behöll rättigheterna för den. Ett år efter lanseringen upplät dock 
Sybase källkoden till Microsoft, ursprungligen endast för läsning. Tids nog fick dock 
Microsoft full tillgång till koden för att själva kunna åtgärda buggar i systemet. 
 
Microsoft SQL Server var inledningsvis endast ett 16-bitars program vilket medför uppenbara 
problem för ett databashanteringssystem. Detta ledde till att Microsoft arbetade med att ta 
fram en 32-bitarsversion som ursprungligen var tänkt att lanseras för OS/2 2, vilket 
förväntades släppas under 1991. Ett otal förseningar beträffande OS/2 ledde dock till att 
Microsoft i slutändan portade den nyutvecklade versionen av Microsoft SQL Server till OS/2 
1.3 och i slutändan upplöste Microsoft helt samarbetet med IBM och stödet för deras 
operativsystem slopades helt till förmån för Microsofts Windows NT. Något år senare 
upphörde även samarbetet med Sybase. 
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2.1.3 MySQL 

Enligt MySQLs webbplats [4] är MySQL ett databashanteringssystem utvecklat av det 
svenska företaget MySQL AB, grundat av David Axmark och Michael Widenius, som nu 
tillhör Sun Microsystems. MySQL har idag blivit ett av de största och mest välanvända 
databashanteringssystemen. Systemet är skrivet i C och C++, stödjer alla större 
programmeringsspråk och fungerar på en stor mängd lika operativsystem. Flertalet stora 
webbplatser såsom Google, Wikipedia, Youtube och Facebook har valt MySQL som 
databashanteringssystem. Källkoden finns öppen då MySQL bygger på GNU (General Public 
License).  
 
MySQL finns idag i två olika varianter. MySQL Community Server och MySQL Enterprise 
Server. Den senare av dessa två har en prenumerationskostnad men erbjuder å andra sidan 
produktsupport och frekventa uppdateringspaket. 
 
Sun Microsystems tillhandahåller själva en stor mängd olika supportmöjligheter för MySQL. 
Supporten sker i enlighet med MySQL Lifecycle Policy. Denna delas upp i två olika steg, 
Active Lifecycle och Extended Lifecycle.  
 
Active Lifecycle ger ett kontinuerligt underhåll. Åtgärdande av säkerhetsbrister, buggar och 
liknande sker på ett förutsägbart och reguljärt manér.  
 
Extended Lifecycle, å andra sidan, erbjuder en längre tids support för en specifik version av 
MySQL. Denna cykel erbjuder inget kontinuerligt underhåll och uppdateringar släpps bara i 
de fall de verkligen behövs. Detta är speciellt lämpat för företag som infört en särskild version 
av produkten som standard.  
 
Onlinesupport finns att tillgå på MySQLs webbplats. Detta finns för både MySQL Enterprise 
[5] och MySQLs standardutförande [6]. För att få tillgång till den förstnämnda krävs det dock 
att man har en prenumeration på MySQL Enterprise Server. 
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2.1.4 PostgreSQL 

 
PostgreSQL benämner sig själva [7] som världens mest avancerade Open Source-databas. 
Detta i kombination med att många internetanvändare rekommenderade denna 
databashanterare gjorde PostgreSQL till ett tänkbart alternativ. PostgreSQL har även på sin 
webbplats länkat till ett antal professionella supportleverantörer [8]. Detta är högintressant då 
support för Open Source-baserad programvara ofta är svårt att finna.    
 
De företag som erbjuder support för PostgreSQL på svenska och är listade på PostgreSQL's 
webbplats är: 

• Bucanac Consulting (http://www.bucanac.com/consulting.html)  
• Curalia AB (http://www.curalia.se)  
• Network Expertise Sweden AB (http://www.networkexpertise.com)  
• Nordicsource (http://www.nordicsource.se)  
• Redpill AB (http://www.redpill.se)  
• Sirius Corporation (http://www.siriusit.co.uk)    
• Webworks Sverige AB (http://english.webworks.se/)  

 
Bland dessa företag är det enbart Webworks Sverige AB som även är listade på PostgreSQL's 
webbplats för rekommenderade hostingföretag. Det bör dock nämnas att flertalet av de listade 
supportföretagen på sina egna hemsidor skriver att de även erbjuder kompletta tjänster med 
PostgreSQL som databashanterare. 
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2.2 Syntaxskillnader 

I detta kapitel ådagaläggs några de större skillnader i syntax [9], som noterades under arbetets 
gång, och hantering av data som förekommer mellan de olika databashanteringssystemen 
enligt Bristle.com [10].  
 
Vad gäller operatorer fungerar de i mångt och mycket på samma sätt. En markant skillnad 
återfinns dock i de fall man ska länka samman två strängar. Medan Microsoft SQL Server helt 
enkelt använder sig av additionsoperatorn + använder sig Oracle av den vanligt 
förekommande beteckningen för ”eller”, ||. I MySQL fungerar både + och ||. 
 
Några mindre skillnader återfinns i syntax i allmänhet och om hur frågorna ska vara 
utformade, terminologi, datatyper, avgränsande kommandon, schematiska aspekter samt hur 
man hanterar användare och objekt. Dessutom förekommer det skillnader i hur man anropar 
de inbyggda funktioner som återfinns i respektive databashanteringssystem. Andra noterbara 
skillnader återfinns i maximal längd på variabler, rader, index samt maximala antalet 
kolumner per tabell.  
 
De olika databashanteringssystemen har ofta olika tillvägagångssätt för att utföra en SQL-
förfrågan och sedan lista resultaten i någon form av ordning. När större mängder data ska 
hanteras kan dessa skillnader i hantering ha en inverkan på svarstiderna.  
 
Om användaren i Oracle begär att få de tio minsta raderna returnerade och sedan sorterade 
kommer Oracle att hämta ut de tio första raderna och sedan sortera dem. Hade man då i 
åtanke att gå igenom och sortera samtliga rader i databasen kanske inte det är särskilt lämpligt 
med ett sådant tillvägagångssätt. Då är det viktigt att man använder sig av inre satser för 
sorteringen medan urvalet körs i den yttre satsen. Detta för att säkerhetsställa att sorteringen 
utförs i sin helhet. Detsamma gäller Microsoft SQL. 
 
MySQL har däremot ett annat tillvägagångssätt för att uppnå det önskade resultatet. Här 
räcker det med att lägga till en så kallad limit i sökningen för att begränsa svaret till 
exempelvis tio värden. Även om MySQL sorterar hela listan innan den plockar ut de tio 
önskade värdena kontrollerar systemet kontinuerligt data och bemödar sig inte med att sortera 
icke relevanta data som ändå inte hade tagit sig in bland de tio poster som ska returneras. 
MySQL bortser helt enkelt från de redundanta posterna vilket ökar effektiviteten. 
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2.3 Designmönster 

I detta kapitel redogörs för designmönster som förekom under utvecklingen av den 
testapplikation som nyttjades under prestandatesterna. Designmönster definieras enligt boken 
Designmönster för Programmerare [11]. 

2.3.1 Singleton 

Singleton är ett designmönster som nyttjas vid objektorienterad programmering. Mönstret 
bygger på att det endast kan finnas en instans av ett särskilt objekt, och alla klasser som 
nyttjar objektet har pekare till den enda existerande instansen av det. Detta åstadkomms 
genom att en klass innehåller en privat konstruktor och en publik metod som returnerar en 
referens till objektet. Då ett utomstående objekt begär en referens kontrolleras först om den 
enda referensen har ett null-värde, och om så är fallet skapas en ny instans av Singleton-
objektet, i annat fall returneras den redan existerande. 
 

2.4 Säkerhetshot 

I detta kapitel beskrivs säkerhetshot som tas upp i rapporten och som beskrivs i boken 
Security in Computing [12]. 

2.4.1 SQL-injection 

En SQL-injection är namnet på en teknik som låter en illasinnad yttre part ”injicera” 
kommandon eller kod genom att i exempelvis ett sökfält skriva in en SQL-fråga som 
innehåller parametrar vilka databasen inte kan hantera. Genom att anpassa dessa parametrar 
möjliggörs hämtning av annars oåtkomlig data eller förbipassering av en inloggningskontroll. 
De SQL-injectionattacker som är av andra ordningen består i att en kod som är till synes 
harmlös i ett senare skede kan aktiveras och utföra skadliga procedurer. 
 



 13

2.5 Databashanteringstekniker 

I detta kapitel redogörs för de olika tekniker som nyttjas av de olika 
databashanteringssystemen och som tas upp i rapporten. Endast de tekniker som omnämnes i, 
eller har lett fram till, resultatet tas upp här. 

2.5.1 Bitmapindexering 

Bitmapindexering är en typ av databasindexering som använder sig av bitmappar [13]. Kort 
sagt används en array av bitar på vilka en logisk operation körs, vilket genererar ett svar. 
Bitmapindexering är användbart för att binda så kallade "faktatabeller" med 
"dimensionstabeller”. Simplifierat kan faktatabellerna sägas innehålla data samt främmande 
nycklar som pekar på en dimensionstabell, vilken i sin tur innehåller information om hur data 
ska grupperas.   

2.5.2 Vyer 

En normal vy är en virtuell tabell som innehåller resultat från en förfrågan [14]. När vyns 
tabell förändras kommer databashanteringssystemet konvertera detta till frågor som ändrar 
alla underliggande bastabeller. En materialiserad vy [15], å andra sidan, lagrar resultatet av en 
förfrågan som sedan uppdateras från upphovsdatabasen. Detta gör således att data kan bli 
åtkommet enklare, men medför risken att sagd data kan vara inaktuell (då det inte förkommer 
någon konstant uppdatering). 

2.5.3 Flat File 

En flat file [16] är en simpel datafil kodad som vanlig text. I en flat file separeras vanligtvis 
datafält med en så kallad delimiter. Detta kan utgöras av exempelvis ett kommatecken. 
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3 Metod 
De metoder som användes under arbetets gång samt varför metoderna i fråga valdes 
presenteras i detta kapitel. 

3.1 Val av metod 

De metoder som skulle komma att användas i projektet bestod till en början av samråd med 
Lantmäteriet för att utröna vad som i första hand skulle undersökas. Det var av yttersta vikt att 
snarast möjligt få fram vad som var intressant just ur Lantmäteriets synvinkel för att på så sätt 
kunna låta detta fungera som utgångspunkt för arbetet.  
 
Arbetet delades i princip upp i tre olika bitar: informationsinsamling, testning och analys. 
Detta säkerhetsställde att även om arbetet avstannat inom en av de tre olika aspekterna kunde 
det fortgå i de övriga.  
 
Då en metod för prestandatesterna utarbetades skedde detta med hjälp av nyckelpersoner 
inom företaget.  
 

3.2 Val av designmönster 

I detta kapitel redogörs för varför specifika designmönster valdes vid utveckling av 
testapplikationen. 

3.2.1 Singleton 

För att förhindra att fler än en uppkoppling till databasen skapas av testapplikationen används 
designmönstret Singleton. Då objektet anropas returnerar det den enda instansen av sig själv. 
Inga andra instanser av samma objekt kan existera simultant, vilket förhindrar att multipla 
kopplingar till databasen görs. 
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4 Genomförande 
I detta kapitel redogörs för hur de valda metoderna användes och hur arbetet genomfördes. 
Förloppet från den inledande arbetsplaneringen till och med erhållandet av det slutgiltiga 
resultatet åskådliggörs. Arbetets olika aspekter redogörs för i enskilda kapitel och knyts 
samman i ett generellt kapitel om tillvägagångssättet i helhet. 

4.1 Arbetsplanering 

I Tabell 1 återges den tidsplanering som legat till grund för arbetets gång. 

Tabell 1 - Tidsplanering 

Kalender
vecka 

Beräknad tid 
(veckor) Moment 

13 1 Inledande förberedelser. 

14 1 
Informationsinsamling och studier av tidigare forskning i 
ämnet. 

15-18 4 Inlärning, litteraturstudier samt förberedelser för testning. 

19-20 2 Testning. 

21-22 2 Slutförande av dokumentation. 

23 1 Förberedande för presentation och opposition. 
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4.2 Tillvägagångssätt 

Projektet inleddes med att det i samråd med Lantmäteriet utarbetades en klar plan och 
avgränsning för hur rapporten skulle utformas och vilka databashanteringssystem som var 
relevanta för Lantmäteriet. Då denna fas var avklarad påbörjades den inledande 
informationsinsamlingen om respektive databashanteringssystem varpå de inledande kapitlen 
i rapporten skrevs. Relevant information som uppkom under informationsinsamlingen 
sammanställdes för respektive databashanteringssystem i kapitlet Teori. 
 
Medan informationssamlingen och arbetet med denna rapport fortskred inleddes förberedelser 
inför prestandatester mellan de olika databaserna. Just prestandatester databaserna emellan var 
tänkt att bli den största aspekten i projektet, varför det var av vikt att tidigt förbereda för dessa 
samt utarbeta en fungerande metodik. 
 
Lantmäteriet stod för testutrustningen och en testmaskin byggdes ihop av diverse överblivna 
datordelar. Efter att såväl Linux som Windows installerats på testmaskinen stod det dock klart 
att dess kapacitet och prestanda var otillräcklig för att kunna driva de databaser som skulle 
komma att testas. En temporär lösning gavs i form av en virtuell maskin som hade de önskade 
specifikationerna. Samtidigt beställdes en ny dator med generella specifikationer för att på 
bästa möjliga sätt efterlikna en arbetsdator på Lantmäteriet. 
 
Nödvändig programvara installerades på den virtuella testmaskinen varpå ett enkelt stycke 
kod skrevs som nyttjas vid benchmark. Applikationen ställer en SQL-fråga till de olika 
databashanteringssystemen och klockar svarstiderna. Lämpliga SQL-frågor som är generella 
och representativa för Lantmäteriets databashantering erhölls och prövades.  
 
Tyvärr var den virtuella maskinen tvungen att tas ur bruk vilket medförde att vidare testning 
kom att avstanna. Lyckligtvis erhölls dock snart den tidigare beställda maskinen på vilken de 
slutgiltiga testerna skulle komma att köras.  
 
En del problem uppstod vid installation av Windows Server 2003 Enterprise Edition. 
Testdatorn saknade diskettstation varpå det visade sig vara omständligt att installera de 
externa SCSII-drivrutiner som krävs för att få AHCI (Advanced Host Controller Interface) att 
fungera under Windows. Därför deaktiverades detta och beslut togs att istället köra diskarna i 
ATA-läge (Advanced Technology Attachement). För installation av RedHat Linux 5.3 
Enterprise Edition var det dock nödvändigt att installera stöd för AHCI. Således blev det så att 
operativsystemen kördes med olika interface för diskkontroll. 
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4.3 Informationsinsamling 

En inledande informationsinsamling genomfördes för att få en inblick i olika 
databashanteringssystem. Wikipedias lista [17] över databashanteringssystem nyttjades för att 
på ett smidigt sätt erhålla grundläggande information om respektive system samt för att nå 
deras hemsidor. Informationsinsamlingen gick vidare med studier av deras hemsidor och 
diverse forum för att på så sätt få en inblick i vad som var just detta databashanteringssystems 
största företräden. 
 
De första två databashanteringssystem som undergick en analys var Oracle och Microsoft 
SQL Server. Respektive webbplatser besöktes och de nyckelord (effektivitet, tillgänglighet, 
kompatibilitet, kostnad samt support) som avgränsningen av arbetet baserades på nyttjades för 
att söka efter information. 
 
Sökandet bestod ofta i att följa diverse foruminlägg som pekade på en artikel på någon 
webbsida eller någon forskningsrapport. Information om de olika databashanteringssystemen 
samlades således in och i de fall testdata och diagram publicerades jämfördes dessa med 
varandra.  
 
Då analysen av Oracle och Microsoft SQL Server var klar och det fanns tid och möjlighet 
genomfördes även en informationsinsamling angående MySQL.  
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4.4 Val av verktyg 

I detta kapitel redogörs för hur och varför fokus föll på specifika databashanteringssystem och 
vilka verktyg och utrustning för testning av de nyss nämna databashanteringssystem som kom 
att figurera i projektet. 

4.4.1 Databashanteringssystem 

Det första steget i processen val av verktyg var att enligt den ursprungliga avgränsningen söka 
efter Open Source-databashanteringssystem som kan täcka Lantmäteriets behov lika väl som 
Oracle. Efter en inledande informationsinsamling fortskred processen med en mer djupgående 
analys av aspekter hos de databashanteringssystem som antagits vara för ändamålet mest 
lämpade. 
 
Vilka databashanteringssystem som i slutändan analysen kom att fokusera på bestämdes dock 
i stor utsträckning av Lantmäteriets behov, vad de tidigare har använt sig av eller önskade titta 
närmare på. Då arbetet kom att rikta in sig på detta blev tillvägagångssättet mer utstakat. 
Således reviderades frågeställningen till att centrera kring de system Lantmäteriet uttryckt 
intresse för, snarare än att endast fokusera på en jämförande analys av Open Source-
databashanteringssystem. 
 
Det första databashanteringssystem att jämföras jämte Oracle blev Microsoft SQL Server. 
Detta kom sig av att det på Lantmäteriet förkommit i tidigare tester att man kört Microsoft 
SQL Server under Windows, och prestandamässigt jämfört den med Oracle i Unix-miljö. 
Dessa tester kom sig av att Oracle inte hade givit tillfredsställande resultat rent 
prestandamässigt, vilket således skapade ett intresse för ett eventuellt byte.  
 
Intresset för Open Source alternativ finns dock kvar, särskilt med tanke på de vid första 
anblicken ekonomiska fördelar avsaknaden av licenskostnader bör innebära. Som det största 
och mest välanvända Open Source alternativet kom därför också MySQL att genomgå en 
analytisk jämförelse.  
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4.4.2 Utrustning och verktyg för testning 

Den optimala testmiljön hade varit en dedikerad server av samma typ som den utrustning som 
Lantmäteriet normalt använder för sin produktionsmiljö. Detta kunde dock inte uppfyllas till 
en början då det ej fanns någon sådan utrustning tillgänglig. För att så snart som möjligt 
kunna utarbeta den optimala metodiken för testning samt förberedelse genomfördes de 
inledande testerna på en maskin med en 32-bitarsprocessor. 32-bitars versioner av både Linux 
och Windows XP installerades på denna.  
 
För att underlätta migrering av databasen mellan Oracle och Microsoft SQL Server användes 
Microsoft SQL Server Migration Assistant 2005. 
 
Tyvärr visade det sig att när databashanteringssystemen Oracle samt Microsoft SQL Server 
skulle installeras var datorns prestanda allt annat än tillräcklig. Dessutom var hårddiskens 
kapacitet alldeles för liten för ändamålet. Efter samråd med personal på Lantmäteriet erhölls 
istället en virtuell server mer snarlik de önskvärda systemspecifikationerna. Windows 
installerades varpå installation av databashanteringssystem följde. Linux installerades aldrig 
på den virtuella maskinen det ej fanns möjlighet till detta. Ett enkelt verktyg som utförde ett 
klockat prestandatest utvecklades i Java.  
 
Efter en tid var den virtuella servern dock tvungen att tas ner, varpå testningen återigen 
tvingades göra ett uppehåll. Lyckligtvis erhölls dock den slutgiltiga testdatorn relativt snart 
varpå testerna kunde återupptas. 
 
Den testmiljö som användes vid det slutgiltiga prestandatestet består av en persondator med 
två operativsystem, Windows Server 2003 Enterprise Edition samt Linux Red Hat Enterprise 
Edition. Detta för att säkerhetsställa att alla tester ges samma förutsättningar vad gäller 
maskinvara. Förberedande tester och undersökningar genomfördes på en virtuell maskin 
utrustad med Windows Server 2003. 
 
Programvara: 

• Eclipse JEE Ganymede 

• MySQL v5.1 

• Oracle v10.2.0.3 

• Microsoft SQL Server 2005 

• PostgreSQL 

• Microsoft Windows XP 

• Windows Server 2003 Enterprise Edition 

• Linux Red Hat Enterprise Edition v5.3 

• Microsoft SQL Server Migration Assistant 2005 
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Testrustning: 

• Klient 

Dell OptiPlex G260 

Processor: Pentium 4 2.0 GHz 

Minne: 512 MB RAM 

Grafikkort: Intel(R) 82845G 

Hårddisk: Maxtor 6E020L0 20GB 

Nätverkskort: Intel(R) PRO/1000MT, Driver v6.2.21.19 

• Server 

Dell OptiPlex 760 

Processor: Pentium Core 2 Duo e8400 @ 3.0 Ghz 

Minne: 2 GB RAM 

Grafikkort: Radeon 3450 

Hårddisk: Seagate 160 GB 

Nätverkskort: Intel 82567LM-3 Gigabit Network Connector 

• Temporär server som användes under en kortare tid. Denna byttes ut mot Dell 
Optiplex 760. 

Processor: Pentium Xeon 2,0 GHz 

Minne: 2 GB RAM 

 

4.5 Migrering av databas 

I detta kapitel beskrivs databasmigrationen från Oracle till Microsoft SQL Server och 
MySQL. 

4.5.1 Migration till Microsoft SQL Server 

Vid migrering av Oracledatabasen till Microsoft SQL Server uppstod vissa komplikationer 
eftersom data som ges vid export från Oracle inte är anpassat för Microsoft SQL. Detta 
kommer sig av skillnader i syntax och metadata. Det visade sig vara problematiskt att 
importera en fullständig export från Oracle då denna var i formen av en flat file. Import av 
enstaka tabeller förflöt dock smidigt. För detta ändamål prövades då istället Microsoft SQL 
Server Migration Assistant (SSMA) som låter användaren på ett smidigt sätt koppla upp mot 
en Oracledatabas och konverterar innehållet innan det migreras till Microsoft SQL Server.  
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EXEC master.dbo.sp_addlinkedserver 

@server = N'MYSQL', @srvproduct=N'MySQL', @probider=N'MSDASQL', 

@provstr=N'DRIVER={MySQL ODBC 5.1 Driver}; SERVER=exserver; 
DATABASE=atgavis; user=root; PASSWORD=DING; OPTION=3' 

SELECT * INTO atgavis.dbo.TABELLNAMN from openquery(MYSQL, 'SELECT * FROM 
atgavis.TABELLNAMN') 

Migreringsprocessen med SSMA sker i ett antal olika steg. 
• Skapa en anslutning till Oracle. 
• Skapa en anslutning till Microsoft SQL Server. 
• Konvertera önskade tabeller, scheman och databaser från Oracle. 
• Synkronisera Microsoft SQL Server med Oracle. 
• Migrera innehållet i Oracledatabasen till Microsoft SQL Server. 

 
Tyvärr visade det sig återigen att en fullständig migration av databasen i sin helhet skulle bli 
svårgenomförd utan stora mängder manuella ändringar. Efter att programmet arbetat en stund 
började problem uppkomma. Efter ett felmeddelande stängde programmet av sig. Detta hände 
åtskilliga gånger, även efter ominstallation av programvaran. Informationssökning på internet 
gav inga svar om vad som kan ha orsakat problemen. Det beslöts att det var lämpligast att 
överföra databasen på annat sätt. 
 
Efter diskussion med en anställd på Lantmäteriet prövades istället migreringsverktyget FME 
av Safe Software i hopp om att det skulle visa sig vara mer effektivt.  
Återigen drabbades arbetets gång av ett bakslag då gratislicensen av FME inte stödjer 
migration av datamängder i den storlek som behövde överföras. 
 
Efter test av åtskilliga verktyg som Jitterbit, AnySQL Maestro och DreamCoder, hittades en 
lösning. Den innebar att låta Microsoft SQL-servern koppla upp sig mot MySQL-databasen 
med hjälp av kommandot i Figur 1. 

 
Efter uppkopplingen var gjord fördes varje tabell över med hjälp av SQL-satsen i Figur 2. 

 
För att undvika behovet av att skriva in testdatabasens alla 733 tabellnamn manuellt skapades 
ett Java-program som gjorde detta automatiskt. 

4.5.2 Migrering till MySQL 

MySQL tillhandahåller verktyget MySQL Migration Toolkit, vilket var lätt att installera och 
köra. Efter några enkla steg började programvaran arbeta med att föra över Oracle-databasens 
innehåll till vår MySQL-databas. Efter några timmars arbete var migreringen klar. 
 
Ett problem som noterades vid migreringen var att information om främmande nycklar inte 
hanterades korrekt och föll bort vid migrering från Oracledatabasen till MySQL.  

Figur 1 - kommando för uppkoppling 

Figur 2 - kommando för inmatning 
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4.6 Prestandatester 

För att genomföra de önskade prestandatesterna var det av yttersta vikt att samma 
förutsättningar gavs alla de databashanteringssystem som skulle komma att ingå i testerna. 
Således stod det klart att de skulle behöva köras på samma eller identiska maskiner samt 
samma operativsystem.  
 
Eftersom jämförelsen relaterat till operativsystem endast skulle innefatta Oracle genomfördes 
inga tester av de övriga databashanteringssystemen vid körning under Linux. De mätdata som 
givits vid körning av Oracle under Linux jämförs uteslutande med mätdata från körning av 
Oracle under Windows. 
 
Vidare är det viktigt att alla tester på de involverade databashanteringssystemen bedrivs med 
databaser av identisk storlek samt innehåll. För detta ändamål tillhandahöll Lantmäteriet en 
testdatabas för Oracle vilken i sin tur behövde konverteras och anpassas för hantering i övriga 
databashanteringssystem.  
 
För att avgränsa testerna till en hanterbar mängd utgår dessa från ett antal SQL-frågor. De 
frågor som användes vid testning definierades av Lantmäteriet. Frågorna är tänkta att utgöra 
generella typexempel på hur en SQL-fråga formuleras av företagets anställda. Målet är att få 
testdata som är så relevant och aktuellt som möjligt för jämförelse med Lantmäteriets 
nuvarande krav, samt deras användning av databashanteringssystem och behandling av data. 
 
Då utbudet av gratis programvara för att utvärdera databasers prestanda är mycket begränsat 
skrevs en egendefinierad benchmark. Denna skrevs i Java med respektive databas egen JDBC. 
Testerna utfördes på en och samma testdator för att ge en likvärdig grund. 
 
Ett antal krav utarbetades för att säkerställa att inget test genomfördes under olika 
förutsättningar eller med inflytande av yttre faktorer som inte varit närvarande vid övriga test. 
 

Testdatabasen: 
• Testdatabasen måste vara minst 1GB stor. 
• Testdatabasen måste bestå av minst 250 000 rader. 
• Testdatabaserna måste innehålla identisk data. 
• Testet skall genomföras med i största möjliga utsträckning identiska SQL-frågor avsedda 

för identiska svar. 
 
Innan varje test måste följande utföras: 
• Servern skall vara nystartad. 
• All tidigare data i databasen skall raderas. 
• Samtliga test skall utföras under identiska förhållanden. 
• Applikationer eller processer som körts i bakgrunden under ett test skall också ha samma 

förhållanden vid övriga tester. 
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4.6.1 Utformning  

För att testa prestanda på en databas var det tvunget att ta fram några testfrågor. Tre frågor 
togs fram av lantmäteriet, dessa blev utvalda i syfte att efterlikna de frågor som de är 
intresserade av i sin produktionsmiljö.  
 
Här nedan redogörs för de tre frågorna. Frågorna återfinns i Bilaga 2 och presenteras först i 
det utförande som nyttjas på Lantmäteriet. För att få dessa frågor att fungera i andra 
databashanteringssystem var viss justering av exempelvis Oracle-exklusiva syntax nödvändig, 
således följs varje fråga upp med kommentering samt den modifierade versionen.  

4.6.1.1 Testfråga 1 
Syntaxet ”decode(a.rblock,'*','',':')” i Bilaga 2, Omodifierad Testfråga 1 är Oracle-specifikt. 
Det finns sätt att kringgå detta, men i normalfallet skulle man nog vilja ställa om hela frågan. 
Detta medföljde att denna rad fick kommenteras bort.  
 
I Microsoft SQL Server byttes operatorn || ut mot + på grund av syntaxskillnader. 
 
Tabellen atgr_personfast bestod enbart av främmande nycklar, detta medförde att MySQL 
Migration Toolkit ej kunde överföra tabellen på korrekt sätt. På grund av detta redigerades 
frågan så att atgr_personfast uteslöts vilket resulterade i frågan som återges i Bilaga 2, 
Modifierad Testfråga 1 

4.6.1.2 Testfråga 2 
Funktionen ”TRIM(LEADING '0' FROM a.rattigh)” i Bilaga 2, Omodifierad Testfråga 2 
finns ej direktöversatt i Microsoft SQL. Detta medförde att funktionen kommenterades bort. 
Även de två decode-funtionerna kommenterades bort då dessa är Oracle-specifika. 
 
Frågan som ställdes i prestandatesterna blev följaktligen den som återges i Bilaga 2, 
Modifierad Testfråga 2. 

4.6.1.3 Testfråga 3 
Även i frågan i Bilaga 2, Omodifierad Testfråga 3 används funktionen decode. Denna 
kommenterades bort. 
 
Frågan i Bilaga 2, Modifierad Testfråga 3 är det som kom att ställas i prestandatesterna.  

4.6.2 Utförande 

Ett testprogram skrevs i Java för att ställa frågor till databaserna och klocka svarstiderna. De 
tre frågorna som erhållits av Lantmäteriet redigerades för att bli syntax-neutrala. 
Java-programmet utformades för att ställa samtliga tre frågor till en databas i tur och ordning. 
Svarstiderna sparades undan i en temporär lista. Efter att proceduren upprepats sju gånger 
sparas resultaten i en log-fil. 
 
När programmet körts för varje databas inspekterades log-filerna och utifrån dessa 
resonerades det kring prestandaskillnader. 
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5 Resultat 
Här presenteras resultatet av det tillvägagångssätt som användes under projektets gång. 
Resultaten kategoriseras i respektive underkapitel enligt avgränsningen. 

5.1 Valda databashanteringssystem 

Resultatet av den inledande informationsinsamlingen och dialogen med Lantmäteriet 
resulterade i att tre databashanteringssystem bedömdes vara möjliga alternativ. 

5.1.1 Oracle 

Arbetet kom att fokusera på Oracle då detta är Lantmäteriets idag huvudsakliga 
databashanteringssystem och deras uttryckliga önskan var att arbetet skulle vara centrerat 
kring en jämförelse med detta. 

5.1.2 Microsoft SQL Server 

Då Lantmäteriet uttryckt intresse för en jämförelse av Microsoft SQL Server kontra Oracle 
och det är relaterat till rapportens bakgrund utsågs Microsoft SQL Server till det andra 
databashanteringssystemet att analyseras. 

5.1.3 MySQL 

Det tredje och sista databashanteringssystemet att ingå i jämförelsen är MySQL som 
representerar Open Source-alternativen. 
 

5.2 Kompatibilitet 

Detta kapitel avhandlar de olika databashanteringssystemens kompatibilitet vad gäller 
aspekter såsom stöd för olika operativsystem och i vilken mån exportering och importering av 
data mellan olika databashanteringssystem stöds.  

5.2.1 Operativsystem 

Tabell 2 – Kompatibilitet med olika operativsystem 

OS: Windows Mac OS X Linux BSD UNIX AmigaOS Symbian z/OS 
Oracle Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej Ja 

Microsoft 
SQL Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

MySQL Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
PostgreSQL Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej 

 
 
Enligt den information som finns att tillgå på Wikipedia [18] har Oracle ett betydligt bredare 
stöd för operativsystem än Microsoft SQL Server, vilket kan ses i Tabell 2. Då denna 
undersökning avgränsar sig till Windows kontra Linux vad gäller val av operativsystem 
kommer det ej att föreligga fokus på de övriga. 
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5.2.2 Migrering av databas 

Med Microsoft SQL Server medföljer officiella verktyg för att förflytta data från en 
Oracledatabas till Microsoft SQL Server. Verktyg för att förflytta data från Microsoft SQL 
Server till Oracle finns att tillgå på Oracles webbplats. Valmöjligheterna sträcker sig från att 
utföra fullständiga migreringar till mer detaljstyrda migreringar som endast innefattar enstaka 
tabeller. Det går även att migrera till en så kallad flat file där data lagras som en textfil.  
 
För migration till och från MySQL finns det officiella verktyget MySQL Migration Toolkit.  

5.3 Säkerhet 

Vad gäller säkerhet verkar Microsoft SQL Server vara ett vedertaget säkrare 
databashanteringssystem än Oracle. Som jämförelse kan det nämnas att, enligt 
www.vnunet.com [19], åtgärdade Microsoft 59 sårbarheter totalt sett i version 2000 och 2005 
av deras databashanteringssystem. Oracle å andra sidan lär ha lappat ihop hela 233 sårbarheter 
i Oracle version 8, 9 samt 10g. 
 
I en forskningsrapport av David Litchfield [20], "Which database is more secure? Oracle vs 
Microsoft" (Copyright 2006 Next Generation Security Software Ltd) , publicerad 21 
November 2006 rankades Microsoft SQL Server 2000 med tillhörande Service Pack 4 som 
det mest säkra databashanteringssystemet på marknaden, medan Oracle 10g erhöll 
jumbopositionen i listan. Litchfield lär ha sagt ” It will take me five minutes to find a new bug 
in the Oracle 10g database, but I cannot do that with SQL Server 2005” i en intervju med 
vnunet.com angående ämnet. Han påstod då även att Oracle hade hela 49 sårbarheter i sin 
dåvarande version av databasen, vilket föranleder en viss misstro gentemot deras möjligheter 
att hitta och på ett fullgott sätt åtgärda dessa sårbarheter. Enligt samma utsago är en viktig 
faktor för Microsoft SQL Servers jämförelsevis låga antal buggar Security Development 
Lifecycle, SDL. Denna metod betyder att kunskap som erhållits efter upptäckt och åtgärdande 
av en ny bugg inte går förlorad, utan implementeras i cykeln. 
 
Enligt Pete Lindstrom, analytiker på Midvale, Burton group, Utah bör man inte fälla en 
avgörande dom enbart baserad på antalet sårbarheter då denna metod nödvändigtvis inte 
behöver vara den bästa. 
 
Enligt Litchfields tidigare nämnda forskningsrapport är Oracle synnerligen sårbart mot så 
kallade ”SQL-injections”, och då särskilt de som sägs vara av andra ordningen. David 
Litchfield hävdar att det faktum att Oracle är körbart på flera olika plattformar är irrelevant 
för undersökningen då de kända buggarna förekommer på samtliga. Värt att ha i åtanke är att 
Litchfield endast noterat och statistiskt jämfört buggar som upptäckts och åtgärdats. 
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5.4 Kostnad 

Detta kapitel kommer att redogöra för eventuella kostnadsrelaterade skillnader mellan Oracle 
10.2.0.3 samt Microsoft SQL Server 2005. Grundläggande sammanställning av utomstående 
analyser redogöres för på ett kortfattat sätt. Vidare undersöks vad Lantmäteriet idag betalar 
för licensering och support av ovan nämnda databashanteringssystem. 
 
På computerworld.com [21] sägs det att enligt en studie utförd av Alinean Inc. är Microsoft  
SQL Server 2005 generellt sett enklare att installera och underhålla än Oracle vilket har en 
inverkan på omkostnader. Statistik visade att medan en ensam administratör kunde underhålla 
30 Microsoft SQL Server 2005 databaser var tio det högsta uppmätta antalet för Oracles dito. 
 
Oracle har dock, enligt samma utsago, bättre stöd för flera användare samtidigt, vilket är 
viktigt att ta i beaktande i en kostnadsanalys. Då man jämför och fördelar kostnaden per 
användare visade det sig dock att även här är Microsoft SQL Server 2005 billigare med sina 
$13.09 per användare gentemot Oracles $18.05. Enligt studien hade Oracle en fördel då 
kostnad per gigabyte hos databaser av väldigt stor volym undersöktes. I dessa fall var Oracle 
det billigare alternativet med $46.76 per gigabyte medan Microsoft SQL Server 2005 uppgick 
till $66.58. Det är dock värt att notera att Alinean Inc. inte utförde några djupare detaljstudier 
såsom vilket antal tabeller som förekom i de olika databaserna eller rent administrativa 
kostnader kontra storleken. 
 
Kontentan av analysen gjord av Alinean Inc. är att Microsoft SQL Server 2005 är det billigare 
alternativet, men ju större datamängder som ska hanteras desto mer jämnas skillnaderna ut. 
När det gäller storlek och skalbarhet ges intrycket av att Oracle skulle vara det billigare 
alternativet. För små till medelstora databaser eller situationer där flera olika databaser 
behöver administreras ter sig dock Microsoft SQL Server 2005 som det klart billigare 
databashanteringssystemet. 
 
Officiella prislistor finns att tillgå för såväl Oracle [22] som Microsoft SQL Server [23]. 
 
Sett till kostnad har redan MySQL i egenskap av att vara Open Source och gratis i sitt 
grundutförande. Är man dock intresserad av MySQL Enterprise med det officiella 
supportavtalet krävs en prenumerationsavgift. Som visas i Tabell 3 förekommer MySQL 
Enterprise i fyra olika versioner (Basic, Silver, Gold och Platinum) och officiella prisuppgifter 
finns tillgängliga på MySQLs webbplats [24]. Prisuppgifterna presenteras i formen av per 
server och år och varierar från 476 Euro för Basicversionen till 3999 Euro för 
Platinumversionen. Supportavtalet skiljer sig betydligt för de olika versionerna. Exempelvis 
ger Basicversionen inget stöd för MySQLs extended lifecycle-support, något som 
förekommer i de övriga versionerna. Samtliga versioner har dock tillgång till uppdateringar.  
 

Tabell 3 – Versionskostnader för MySQL Enterprise 

Version: Basic Silver Gold Platinum 
Pris (EUR): 479 1599 2399 3999 
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5.5 Tillgänglighet 

I detta kapitel kommer jämföranden angående de två databashanteringssystemens 
tillgänglighet att tas i beaktande. Ett antal förekommande operationer kommer att utföras på 
databashanteringssystemens användarvänlighet varpå en jämförelse följer. 
 
Följande tester kommer att genomföras: 

• Export av databas från Oracle. 
• Import av databas till samtliga aktuella databashanteringssystem. 
• Körning av SQL-frågor. 

5.5.1 Installation och konfigurering 

Först och främst ska det sägas att Oracle, enligt avgränsningen, var det enda 
databashanteringssystemet som installerades på fler än en plattform. Således kommer inga 
jämförelser att göras mellan exempelvis installation av Oracle på Linux kontra installation av 
Microsoft SQL Server på Windows. 
 
Installationen av Microsoft SQL Server i Windows förlöpte smärtfritt och utan några större 
problem. Då Microsoft SQL Server installerades för testning behövdes inga inställningar 
utöver standardvärdena göras. Det mesta finns automatiskt konfigurerat och det räcker i 
princip med att klicka på next och ok om vartannat. 
 
Då Oracle skulle installeras i Windows krävdes lite mer konfigurering. Särskilt då 
installationen skulle uppdateras från 10.2.0.1 till 10.2.0.3, som var nödvändig då detta är den 
version Lantmäteriet använder, uppstod en del problem med sökvägar som hade felaktiga 
standardvärden. Vid uppdateringen försökte Oracle att skapa en ny databas, snarare än att 
uppdatera den befintliga. Detta kräver mer manuella ändringar än vad installation av 
Microsoft SQL Server kräver. 
 
Vid installation av Oracle i Linux uppstod en hel del problem. Det krävdes att användaren 
själv öppnade en mängd olika konfigurationsfiler och manuellt lade till och ändrade värden 
och sökvägar. Något grafiskt användargränssnitt för detta fanns inte. Den medföljande 
dokumentationen föreföll också bristfällig då informationen som gavs i den var ytterst 
begränsad. Vid felsökning var det svårt att följa dokumentationen och finna relevant 
information.  
 
Installationen och konfigureringen av MySQL var mycket enkel och precis som i fallet för 
Microsoft SQL Server räckte det i princip med att klicka på next tills installationen var klar. 
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5.5.2 Tillgänglighet vid migrering av databas 

I detta kapitel redogörs för användarvänligheten och effektiviteten då man exporterar eller 
importerar data i anslutning till de olika databashanteringssystemen. 
 
Att migrera en befintlig databas i Microsoft SQL Server framstår som relativt enkelt. Det 
räcker med att användaren skapar en önskad databas, och sedan direkt väljer att migrera från 
olika typer av lagring. En mängd olika konfigurationsinställningar vid migrering kan göras 
och användaren kan välja mellan att migrera hela databaser, vyer eller enstaka tabeller. Att 
direkt migrera en databas från Oracle visade sig dock vara svårare då en mängd olika 
komplikationer uppstod. 
 
Vid import av data till Oracle uppstod också problem. Även när datamängden som skulle 
importeras bestod i en export från just Oracle. 
 
Att migrera data till MySQL visade sig vara mycket smidigt. MySQL Migration Toolkit 
fungerar för detta ändamål. Med några enkla klick är migreringen genomförd. 

5.6 Prestanda 

I detta kapitel redovisas de resultat som gavs vid testning av de olika 
databashanteringssystemen. Inledningsvis presenteras också de resultat som 
informationsinsamlingen gav. 

5.6.1 Databashantering 

På webbsidan stackoverflow.com [25] sägs Oracle ha bättre stöd för de mer omfattande 
databaser som kan klassas som VLDB, very large databases. Detta kommer sig av ett antal 
aspekter. Till att börja med har Oracle ett inbyggt stöd för bitmapindexering. Vidare sägs 
Oracle ha bättre tabellpartitionering än Microsoft SQL Server.  
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5.6.2 Testresultat 

I detta kapitel redovisas de resultat som gavs då förfrågningar till de olika databaserna 
klockades.  

5.2.2.1 Testfråga 1 
Resultaten som gavs av Testfråga 1 i benchmarkprogrammet sammanställs i Tabell 4. 

 Tabell 4 – Svarstider för Testfråga 1 (ms) 

 OracleWin OracleLinux MSSQL MySQL 

Test 1 922 1000 1781 1922 

Test 2 375 406 16 234 

Test 3 344 391 0 219 

Test 4 344 391 0 218 

Test 5 391 390 0 219 

Test 6 344 391 0 219 

Test 7 360 390 0 218 

 
 
Figur 3 visar tydligt att det är stor skillnad i svarstid beroende på om frågan ställs första 
gången eller om frågan är en upprepning. Då Test 1 skiljer sig markant från de övriga är det 
av intresse att analysera resultaten av Test 1 separat, för att sedan analysera resultaten av Test 
2 – 7 tillsammans. 

Figur 3 - Testfråga 1 
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Figur 4 visar att Oracle under Windows är det snabbaste systemet då Testfråga1 ställs första 
gången. Oracle i Linux är marginellt långsammare medan Microsoft SQL Server och MySQL 
har cirka dubbelt så långa svarstider. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 visar de olika systemens medelsvarstid om Testfråga 1 återupprepas ytterligare sex 
gånger. Här är ordningen markant omkastad. Microsoft SQL Server har här en stor fördel, 
MySQL ligger på andra plats och de två Oracle-systemen ligger sist. Oracle under Windows 
har även här marginellt bättre svarstider än Oracle under Linux. 
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Figur 4 - Testfråga 1, Test 1 

Figur 5 – Medelvärde: Testfråga 1, Test 2-7 
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5.2.2.2 Testfråga 2 
Benchmarkresultaten gav upphov till Tabell 5 här nedan. 

Tabell 5 – Svarstider för Testfråga 2 (ms) 

 OracleWin OracleLinux MSSQL MySQL 

Test 1 234 140 203 437 

Test 2 0 0 0 0 

Test 3 0 15 0 0 

Test 4 0 0 0 0 

Test 5 0 0 0 16 

Test 6 0 0 0 0 

Test 7 0 16 0 0 

 

 

I Figur 6 syns det att även här är det stor skillnad mellan initialfrågan och de efterkommande 
sex upprepningarna. Detta medför att det även här är värt att dela upp resultaten och analysera 
initialfrågorna för sig och upprepningarna för sig. 
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Figur 6 - Testfråga 2 
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Då man undersöker svarstiderna på Test 1, Testfråga 2 påvisas följande resultat. Oracle under 
Linux har kortast svarstid, följt av Microsoft SQL, Oracle under Windows och MySQL. Figur 
7 illustrerar detta. 

 

Precis som i Testfråga 1 kortas svarstiderna markant om frågan återupprepas. Oracle under 
Windows och Microsoft SQL Server har båda en medelsvarstid på 0ms då frågan ställs 
ytterligare sex gånger.  
 
I Figur 8 kan man även utläsa att  MySQL har en genomsnittlig svarstid strax över 2,5ms, 
motsvarande värde för Oracle under Linux är drygt 5ms. 
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Figur 8 - Medelvärde: Testfråga 2, Test 2-7 
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5.2.2.3 Testfråga 3 
Efter att ha sammanställt resultaten av Testfråga 3 skapades tabell 6. 

 Tabell 6 – Svarstider för Testfråga 3 (ms) 

 OracleWin OracleLinux MSSQL MySQL 

Test 1 859 719 78 4282 

Test 2 0 0 0 625 

Test 3 16 0 0 625 

Test 4 15 16 0 625 

Test 5 15 0 0 625 

Test 6 0 0 0 625 

Test 7 0 0 16 625 

 
  
I Figur 9 kan man utläsa att MySQL konsekvent har de längsta svarstiderna då Testfråga 3 
ställs. Det kan i detta diagram, precis som i diagrammet i Figur 3 och Figur 6, utläsas att 
testomgång 1 har betydligt längre svarstider än testomgång 2 till 7. Detta medför att det även 
är intressant att dela upp mätvärdena. 

1 2 3 4 5 6 7

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Fråga 3

OracleWin

OracleLinux

MSSQL

MySQL

Testomgång (st)

S
va

rs
ti
d

 (
m

s
)

Figur 9 - Testfråga 3 
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I Figur 10 går att utläsa att Microsoft SQL Server har en suverän svarstid, de båda 
Oraclesystemen har svarstider som är runt tio gånger så långa och MySQL har en svarstid 
som är mer än 50 gånger längre än Microsoft SQL Server.  

 
I Figur 11 kan man utläsa att MySQL har dåliga svarstider då Testfråga 3 körs upprepade 
gånger. De andra systemen har medelvärden nära 0 ms. 
 

 

5.6.3 Sammanfattning av tester 

Prestandatesterna visar att Microsoft SQL Server i de flesta fall var snabbast. Desto mer 
omfattande SQL-frågan var desto mer tydlig blev den fördel Microsoft SQL Server hade 
gentemot Oracle och MySQL. I nästan alla fall hade MySQL de sämsta svarstiderna . Oracles 
svarstider var oftast bättre än MySQL men sämre än Microsoft SQL Server, utom första 
gången Testfråga 1 ställdes då Oracle var snabbast.  
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6 Diskussion 
I detta kapitel kommer de aspekter som synats under arbetets gång och resultatet att 
diskuteras.  

6.1 Diskussion av kompatibilitet 

Generellt kan det dock sägas att Oracle erbjuder en högre grad av kompatibilitet och 
mångsidighet än vad Microsoft SQL Server kan, eller måhända vill, erbjuda. På denna grund 
finns det all anledning för ställningstagandet att i ett företag där det förekommer andra 
plattformar än Windows är det endast Oracle som, utav de två hittills uppradade alternativen, 
är körbart på dessa. Informationsinsamlingen visade dock att MySQL tillhandahåller ett ännu 
bredare stöd för olika operativsystem än Oracle. Det ska dock nämnas att de ytterligare 
operativsystem som MySQL stödjer inte är lämpade för en databasserver. Faktum kvarstår 
dock att Oracle och MySQL är överlägsna vinnare vad gäller kompatibilitet. Skall databaserna 
köras på en Microsoft-baserad plattform är givetvis detta irrelevant. 

6.2 Diskussion av konvertering 

Sett till Lantmäteriets position befinner de sig, för den stund denna text författas, i läget att de 
har en Oracledatabas som, i det fall att databashanteringssystemet ska bytas ut, måste 
migreras till Microsoft SQL Server. För att åstadkomma detta finns det ett officiellt verktyg 
utvecklat av Microsoft för detta i Microsoft SQL Server Migration Assistant. Något likartat 
verktyg för konverteringar från Microsoft SQL Server till Oracle har ej testats under 
projektets gång, det bör således tas i beaktande att komplikationer kan uppkomma. För 
MySQL finns MySQL Migration Toolkit som fungerar föredömligt. De problem som 
medförde att information om främmande nycklar föll bort då konvertering från Oracle till 
MySQL gjordes inför prestandatesterna kan åtgärdas manuellt. Det är dock viktigt att 
poängtera att precis som vad gäller konvertering till Microsoft SQL Server kan det uppstå 
komplikationer. 

6.3 Diskussion av säkerhet 

Säkerhetsmässigt visar förundersökningen baserad på analyser utförda av olika parter att 
Microsoft erbjuder en generellt sett säkrare produkt än Oracle. Dessutom är det viktigt att ha i 
åtanke att källorna påvisar att analyserna utfördes på produkterna i deras grundutförande. 
Addition av ytterligare egenskaper kan utgöra en ansenlig skillnad åt båda hållen. 
Undersökningar av tidigare jämförelser och nuvarande erbjudanden ger dock en bild av 
Microsoft SQL Server som ett i grundutförande säkrare system. I det fallet att icke-
kostnadsfria moduler måste adderas till Oracle för att en likvärdig säkerhet skall kunna 
erbjudas påverkar detta givetvis kostnadsaspekten. För att hålla denna rapport inom 
avgränsningens ramar har inga säkerhetstester eller simulerade attacker gjorts vilket gör att 
inga slutsatser angående Lantmäteriets säkerhet kunnat dras. 



 36

6.4 Diskussion av kostnad 

Vad gäller kostnadsaspekten finns det relativt markanta skillnader om man bara ser till 
Microsoft SQL Server kontra Oracle. Då man inte tar med Lantmäteriets nuvarande 
kostnader, tillval och förhållanden i kalkylen framstår Microsoft SQL Server som den 
generellt sett billigare produkten vad gäller rena administreringskostnader per användare. Av 
diverse forskningsrapporter och jämförelser framgår det att Microsoft SQL Server kräver 
mindre investerad tid av administratörer vid installation och underhåll. Dessa observationer 
gjordes även under detta projekts gång då installation och hantering av Microsofts 
databashanteringssystem visade sig, under då rådande förhållanden, vara avsevärt smidigare 
och framförallt snabbare än Oracles dito. Således kan man från detta se att den tiden man spar 
på att administrera en Microsoft SQL Server-databas i förhållande till en Oracle definitivt blir 
en betydande faktor. De påståenden om att en ensam administratör kan underhålla tre gånger 
så många Microsoft SQL Server-databaser som Oracles dito under samma tidsperiod och för 
samma kostnad ter sig inte allt för osannolik. 
 
Då man beräknar kostnad per gigabyte data i databasen verkade dock resultaten förhålla sig 
något annorlunda, om man ska gå efter de studier som förekommit som underlag i denna 
undersökning. Medan Microsoft SQL Server framstår som det billigare alternativet i 
förhållande till tidsåtgång och kostnad per användare finns det indikationer på att Oracle kan 
vara billigare per gigabyte för riktigt stora datamängder. Under projektets gång har ingen 
möjlighet getts att på ett fungerande och konsekvent sätt testa detta. Risken finns att 
Microsoft SQL Server har, vid väldigt stora datamängder som nyttjas av ett väldigt stort antal 
användare, ett större prestandabortfall än Oracle. Detta leder givetvis till att kostnaden per 
gigabyte data stiger och Oracle således blir det billigare alternativet då man endast ser till 
databashanteringssystemets administrations och driftkostnader. 
 
Således kan detta återigen sägas vara en fråga om inom vilka ramar databasen befinner sig. Är 
datamängden och antalet användare begränsat till en mängd Microsoft SQL Server kan 
hantera effektivt, tycks det framstå som det billigare alternativet. I de fall att data kommer 
exporteras mycket och det finns en tydlig bild av att databasen kommer bli mycket stor och ha 
fler användare än vad som kan vara rekommenderbart för Microsoft SQL Server, finns det fog 
för antagandet att Oracle i slutändan kommer vara det billigare databashanteringssystemet. 
Detta antagande grundar sig på den generella information och uppgifter som finns att tillgå 
och inte är specifika för just Lantmäteriet.  
 
Notera att någon detaljstudie över flera olika databaser med olika många tabeller inte 
förekommit i den analys denna rapport bygger på, och ej heller i någon av de 
forskningsrapporter eller de prislistor som legat till underlag för den generella 
kostnadsberäkningen de två olika databaserna emellan. 
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6.5 Diskussion av tillgänglighet 

Sett till användarvänligheten och de grafiska användargränssnitten framstår Microsoft SQL 
Server som mer lätthanterligt än Oracle. Under installation av Microsoft SQL Server uppstod 
aldrig några problem medan installationerna av Oracle föreföll mer komplicerade. Särskilt 
installation av Oracle i en Linuxmiljö framstod som problematisk. Eftersom det grafiska 
användargränssnittet i Linux är otillräckligt för att administrera databasen på ett fullgott sätt 
finns behovet att manuellt ändra konfiguration och sökvägar, vilket kan vara en mycket 
tidsödande process. Faktum är att har man ingen tidigare erfarenhet eller utbildning och 
endast har den bristfälliga dokumentationen som understöd kan detta ta mycket lång tid, vilket 
föranleder negativ påverkan på såväl effektiviteten som kostnadsmässiga aspekter. 
 
Att installera Oracle i Windows är inte en fullt så tidsödande process då användaren tillåts 
göra nödvändiga konfigurationer i ett grafiskt användargränssnitt under installationen. 
Återigen framstod dock processen som mer tidsödande än installation av Microsoft SQL 
Server.  
 
Att exportera en databas från Oracle är relativt enkelt. Det är dock mer problematiskt att 
importera en existerande databas, till och med en export gjord av just Oracle. Återigen 
framstår dock Microsoft SQL Server som det mer användarvänliga alternativet då det finns 
lättförståeliga grafiska användargränssnitt för både export, import och migrering. Det är fullt 
möjligt att nyttja dem utan hjälp av någon dokumentation eller annan handledning. 
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6.6 Diskussion av prestanda 

Vad gäller prestanda framkom det vid diskussion med personal på Lantmäteriet att de vid 
körning av Oracle på både Windows och Linux noterat märkbara differenser. Framför allt 
hade prestanda förefallit sig högre vid körning i Windows än i Linux.  
 
Sett till det första testet (av sju) av samtliga frågor var Oracle och Microsoft SQL Server 
tämligen jämlika. Oracle var något snabbare än Microsoft SQL Server då Testfråga 1 kördes 
medan de Testfråga 2 var jämbördiga. På Testfråga 3 däremot hade Microsoft SQL Server en 
avsevärt snabbare svarstid än Oracle. Om man bara studerar den första körningen av de olika 
testfrågorna är det en liten fördel för Microsoft SQL Server.  
 
När man sedan tittar på de övriga sex testerna av varje testfråga har svarstiderna förkortats 
markant. Ser man här på medelvärdet av dessa sex tester är det förhållandevis jämlikt vad 
gäller Testfråga 1. I fallet Testfråga 2 är Microsoft SQL Server någon millisekund snabbare, 
men frågan är om denna skillnad inte är försumbar då det handlar om en skillnad på maximalt 
16ms. Dessa skillnader är små och kan bero på ett antal olika faktorer. Exempelvis kan det 
vara så att Javas räknare inte är helt exakt. Alternativt kan fördröjningen bero på några 
avvikelser i de olika connectorklasser som de olika leverantörerna tillhandahåller för Java. Ser 
man då till Testfråga 3 är de återigen jämbördiga med en skillnad på 15-16 millisekunder åt 
det ena eller det andra hållet. De små fördröjningarna är dock aningen mer förekommande i 
Oracle under Windows än i Oracle under Linux eller i Microsoft SQL Server. 
 
I fallet Oracle under Windows kontra Oracle under Linux förekommer inga markanta 
prestandaskillnader i de tester som gjordes. 
 
Vad gäller MySQL är det generellt sett det långsammaste databashanteringssystemet. Det 
finns dock några tillfällen då frågorna upprepas som MySQL påvisar kortare svarstider än 
Oracle. Det överträffar dock aldrig Microsoft SQL Server. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att MySQL inte kunde hänga med i alla lägen och var i 
vissa fall runt 40 gånger långsammare än Microsoft SQL Server. Oracle placerade sig i mitten 
och var vid första omgången förfrågningar inte alls långt efter. Uppenbarligen har Microsoft 
SQL Server ett snabbare system för att genomföra samma frågor igen då svarstiderna blev i 
det närmaste obefintliga då samma fråga ställdes igen. Det finns möjlighet att systemet buffrar 
svaren på frågorna, därav de snabba svarstiderna. Risken finns att detta kan leda till 
missvisande data.  
 
Det är viktigt att ha i åtanke att samtliga prestandatester är gjorda efter de förhållanden som 
gavs på Lantmäteriet. Vidare handlar databashantering i mångt och mycket om inställningar 
och konfigureringar för att effektivisera databasen så mycket som möjligt. Därför bör man ha 
i åtanke att samtliga databashanteringssystem testades i sina grundutföranden utan någon form 
av trimning eller effektivisering av databasen. Det är möjligt att resultaten som givits av 
prestandatesterna varit annorlunda om en sådan trimning gjorts. 



 39

6.7 Vidare forskning 

För vidare forskning finns det en mängd olika angreppspunkter. 
 
I denna rapport redogörs endast för de säkerhetsfrågor som framkom under 
informationsinsamlingen. Vidare forskning skulle med fördel kunna innefatta säkerhetstester 
med Lantmäteriets förhållanden som utgångspunkt.  
 
I de nuvarande testerna är samtliga versioner av databashanteringssystemen ”out of the box”. 
Det vill säga att de endast installerats och tilldelats en databas. Inga konfigurationer eller 
ytterligare tillägg utöver de som varit direkt nödvändiga för projektets genomförande har 
installerats. För att på ett mer noggrant sätt återge Lantmäteriets förhållanden kan 
konfigurering behövas. 
 
Det finns möjligheter att vidareutveckla prestandatesterna ytterligare. Alla tester har utförts på 
databaser innehållande samma mängd data och antal tabeller. För mer detaljerade tester hade 
olika stora datamängder kunnat testas för att exempelvis pröva påståendet om att Oracle 
skulle erbjuda högre effektivitet vid riktigt stora databaser, eller var den påstådda gränsen för 
Microsoft SQLs effektivitet går. Här finns alltså goda möjligheter att spinna vidare på tråden 
och göra en mer djupgående analys vid önskan om fortsatt arbete inom ämnet.  
 
En annan möjlighet till vidare forskning ligger i kostnadsberäkningar och jämförelser med 
Lantmäteriets nuvarande licens- och underhållskostnader som utgångspunkt. De 
kostnadsjämförelser som förekommer rapporten är rent generella baserade på det data som 
gavs av informationsinsamlingen och kan ej med säkerhet sägas överensstämma med 
Lantmäteriets förhållanden. 
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7 Slutsats 
I detta kapitel redogörs för de slutsatser som framkommit av resultatet och de ursprungliga 
frågeställningarna besvaras. 

7.1 Svar på frågeställning 

Svaren på de inledande frågeställningarna besvaras här: 

• Vilka alternativa databashanteringssystem är relevanta? 

Microsoft SQL Server ett starkt alternativ till Oracle i det fall att systemet ska köras 
under Windows. Om högre kompatibilitet erfordras kan MySQL vara ett fullgott 
alternativ men prestanda kan komma att inte hålla måttet. 

• Vad är respektive alternativs för- och/eller nackdelar? 

Oracle är mångsidigt, stabilt, har god support och genomgående snabbt. Nackdelarna 
består av bristande användarvänlighet och höga licenskostnader. 

Microsoft SQL Server erbjuder hög säkerhet, god support och bästa prestanda i testet. 
Nackdelarna finns i dess mycket begränsade kompatibilitet 

MySQL har bäst kompatibilitet, användarvänlighet och bästa inköpspris. 
Prestandamässigt var MySQL sämst i test. 

• Vilka möjligheter finns till support? 

Supportavtal medföljer såväl Oracle som Microsoft SQL. Ingen officiell support finns 
att tillgå med gratisversionen av MySQL, utan prenumeration på MySQL Enterprise 
krävs för supportavtal. 

• Vilka möjligheter finns vid konvertering mellan databashanteringssystemen? 

Samtliga databashanteringssystem tillhandahåller gratis programvara för konvertering 
av databaser. 

• Hur förhåller sig databashanteringssystemen kostnadsmässigt gentemot 
varandra? 

Av den information som funnits att tillgå har slutsatsen att Oracle är dyrast, MySQL 
billigast och Microsoft SQL Server placerar sig någonstans i mitten, dragits. 

• Hur förhåller sig databashanteringssystemen prestandamässigt gentemot 
varandra? 

Microsoft SQL Server var i de flesta fall snabbast medan MySQL var det 
långsammaste. Oracle erhöll i de flesta fall medelplaceringen. 
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8 Diskussion av slutsats 
I detta kapitel utvecklas och diskuteras de slutsatser som dragits av resultatet. 

8.1 Vilka alternativ finns? 

Resultatet påvisar att det finns alternativ till Oracle om man håller sig inom vissa preferenser. 
Det finns säkerligen många alternativ som lämnats utanför detta projekts avgränsning. De två 
alternativ som uppkom under informationsinsamlingen var Microsoft SQL Server och 
MySQL, vilka med detta projekts resultat som bakgrund utgör resonabla alternativ till Oracle. 

8.2 Vad är respektive alternativs fördelar och/eller nackdelar? 

I detta kapitel sammanfattas de fördelar och nackdelar som ges av resultatet. 

8.2.1 Oracle 

Oracle har som fördel i att det redan är ett etablerat och fungerande system hos Lantmäteriet. 
Vidare har det en mycket bred och omfattande support som medföljer licensen. 
Informationsinsamlingen påvisade dessutom att Oracle klarade sig bäst då det gäller hantering 
av mycket stora datamängder. Dessutom är Oracle kompatibelt med flertalet operativsystem. 
 
Nackdelarna består i en hög inlärningströskel och att Oracle är i många avseenden 
svårhanterligt. Tester visade att Oracle var det databashanteringssystem som var avgjort 
svårast att installera och konfigurera. Informationsinsamling påvisade att Oracle stod högst i 
pris sett till många aspekter och dessutom har fler säkerhetsproblem än Microsoft SQL 
Server. 

8.2.2 Microsoft SQL Server 

Precis som Oracle är Microsoft SQL Server ett stort och etablerat databashanteringssystem. 
Resultatet av informationsinsamlingen visade att systemet hade fördelen av förhållandevis 
god säkerhet och den genomgående högsta kostnadseffektiviteten av testets två 
databashanteringssystem med krav på licens. I de tester som gjordes gav systemet ett 
lätthanterligt intryck med en mycket smidig installation och lättförståeliga grafiska gränssnitt. 
 
Nackdelar finns dock. Microsoft SQL Server stödjer bara en Windows-baserad miljö vilket 
givetvis begränsar kompatibiliteten. Under informationsinsamlingen framkom dessutom att 
Microsoft SQL Server kan påvisa sämre prestanda än Oracle vid hantering av mycket stora 
databaser. 

8.2.3 MySQL 

I egenskap av Open Source har MySQL fördelen av att inte dras med någon obligatorisk 
licenskostnad och i informationsinsamlingen framstod det som det överlägset billigaste 
alternativet. Under testning gav MySQL dessutom intrycket av att vara föredömligt 
lätthanterligt och såväl installation som databasmigration förflöt smidigt. En 
kompatibilitetsjämförelse baserad på den information som gavs vid informationsinsamlingen 
får MySQL och Oracle att framstå som relativt likvärdiga. MySQL har dock stöd för 
operativsystemet Berkeley Software Distribution (BSD) vilket Oracle saknar. 
 
Informationsinsamlingen visade att i det fall att man som användare vill ha kontinuerligt 
underhåll och support måste man likväl prenumerera på MySQL Enterprise. Dessutom har det 
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exp USERID=name/pass FULL=y FILE=dump.dmp. 

framkommit påståenden om att MySQL skulle ha problem med stabiliteten vid hantering av 
stora datamängder, vilket kan resultera i dataförlust. Detta har dock inte kunnat styrkas med 
någon form av test eller konkret data. 

8.3 Vilka möjligheter finns till support? 

I detta avsnitt redogörs för de supportmöjligheter som framkommit under 
informationsinsamlingen. Lantmäteriets egna förhållanden och supportmöjligheter har inte 
tagits i beaktande. 

8.3.1 Oracle 

Supportavtal medföljer licensen. 

8.3.2 Microsoft SQL Server 

Supportavtal medföljer licensen. 

8.3.3 MySQL 

Inget supportavtal medföljer den licensfria standardversionen av MySQL. För att erhålla 
officiell support måste kunden prenumerera på MySQL Enterprise, varpå fyra olika 
supportavtal finns att tillgå. 

8.4 Vilka möjligheter finns till konvertering mellan 
databashanteringssystemen? 

I detta kapitel redogörs för de konverteringsmöjligheter som framkommit under 
informationsinsamling och testning. Bedömning ges bara i den mån testning varit möjlig. 

8.4.1 Oracle  

I Oracle finns möjlighet att importera och exportera allt från hela databaser till enstaka 
tabeller i olika format. Export till flatfile genomfördes med kommandot i Figur 12.  
 
 

 
I det fall att man önskar nyttja denna flat file i ett annat databashanteringssystem är det 
nödvändigt att denna konverteras då denna annars är anpassad för Oracle. Det finns officiell 
programvara för migrering till Oracle från andra databashanteringssystem. 

8.4.2 Microsoft SQL Server 

Microsoft SQL Server innehåller inbyggda funktioner för export och import. Dessa kan man 
enkelt komma åt i det grafiska gränssnittet. Verktyget Microsoft SQL Server Migration 
Assistant testades också för direkt migrering av en databas från Oracle till Microsoft SQL 
Server. Under informationsinsamlingen kunde inget officiellt verktyg för migration från 
Microsoft SQL Server till Oracle uppbringas. Slutligen ges också möjlighet att i Microsoft 
SQL Server direkt ansluta till andra databashanteringssystem och hämta data direkt med SQL-
förfrågningar, vilket var det enda tillvägagångssätt som fungerade då testningen genomfördes. 

Figur 12 - Export till flatfile 
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8.4.3 MySQL 

MySQL tillhandahåller verktyget MySQL Migration Toolkit som på ett enkelt sätt låter 
användaren migrera databaser till MySQL. Under testning genomfördes migration av databas 
från Oracle till MySQL, vilket förlöpte smidigt. Resultatet av testningen påvisade dock att 
information om främmande nycklar föll bort då data migrerades från Oracle till MySQL. 

8.5 Hur förhåller sig databashanteringssystemen kostnadsmässigt 
gentemot varandra? 

I detta kapitel dras slutsatser i förhållande till de prisskillnader som framkommit under 
undersökningen. Notera att det inte funnits någon tillgång till prisuppgifter specifikt gällandes 
Lantmäteriet.  

8.5.1 Oracle 

Resultatet visar att Oracle generellt sett kan sägas vara det dyraste databashanteringssystemet 
sett till licens och administrationskostnad. Enligt informationsinsamlingen har dock Oracle 
lägre kostnad per gigabyte än Microsoft SQL Server då stora databaser hanteras. Ytterligare 
kostnader tillkommer med så kallade tilläggspaket som utökar exempelvis systemets 
säkerhetsegenskaper.  

8.5.2 Microsoft SQL Server 

Resultatet av informationsinsamlingen visar att Microsoft SQL Server generellt sett ligger 
lägre i pris än Oracle. Skillnaden i kostnad mattas dock av i takt med att datamängden stiger, 
och vid stora databaser kan Oracle bli det billigare alternativet. Precis som Oracle har 
Microsoft SQL Server också en obligatorisk licenskostnad.  

8.5.3 MySQL 

Enligt informationsinsamlingen är MySQL det klart billigaste av de tre 
databashanteringssystemen i egenskap av Open Source och saknar licenskostnader i sitt 
standardutförande. Ingen support medföljer dock. Om kontinuerligt underhåll och support 
önskas måste den köpas. MySQL tillhandahåller officiell support med sin MySQL Enterprise 
prenumeration. Denna prenumeration står, i jämförelse med de andra två 
databashanteringssystemens licenskostnader, lägst i pris. 

8.6 Hur förhåller sig databashanteringssystemen prestandamässigt 
gentemot varandra? 

Under de förhållanden testerna genomfördes och med den metodiken som användes var 
Microsoft SQL Server det genomgående snabbaste databashanteringssystemet. Oracle var 
dock sällan långt efter och i vissa fall även snabbare än Microsoft SQL. MySQL var dock 
långsammast i nästan alla test.  
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Bilaga 1 

DBBench.java 

/** 

 * Initieringssklass för att köra en benchmark på en av Lantmäteriets 

databaser. 

 * Ex-jobb Lantmäteriet 

 * @author Roger Carlsson, Erik Stanze 

 */ 

public class DBBench  

{ 

 /** 

 * main-metoden, startar en ny Benchmark. 

 */ 

 public static void main(String args[]){ 

  new Benchmark(); 

 } 

} 
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Benchmark.java 

import java.util.Scanner; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.ResultSetMetaData; 

import java.util.Vector;  

import java.util.List; 

import java.io.*; 

/** 

 * Benchmark.java utför en benchmark på en av Lantmäteriets testdatabaser. 

 * Ex-jobb Lantmäteriet 

 * @author Roger Carlsson, Erik Stanzé 

 */ 

public class Benchmark { 

 private static DbMng db; 

 private String dbType ="mysql"; 

 public Benchmark(){ 

  db = db.getInstance(); 

  db.setDB(dbType); 

  if(db != null) 

   System.out.println("Connection 

established..."); 

  printMenu(); 

 } 

 /** 

 * Skriver ut en meny i kommandotolken 

 * 

 */ 

 public void printMenu(){  

  int x = 0; 

  Scanner scan = new Scanner(System.in); 

  while(true){ 

   System.out.println("What do you want to 

do?"); 

   System.out.println("1 - Write query."); 

   System.out.println("2 - Run benchmark."); 

   System.out.println("3 - Quit."); 

   System.out.print("Command: "); 

   x = scan.nextInt(); 

   switch(x){ 

    case 1:  
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    { 

     writeQuery(); 

     break; 

    } 

    case 2:  

    { 

    

 printResults(benchmark()); 

     break; 

    } 

    case 3: 

    { 

     System.exit(0); 

     break; 

    } 

    default: 

    { 

    

 System.out.println("Invalid input. Please try again"); 

     break; 

    } 

   } 

  } 

 } 

 /** 

 * Väntar på att användaren skriva in en sträng och försöker göra 

om strängen till en SQL-fråga. 

 */ 

 public void writeQuery(){ 

  Scanner scan = new Scanner(System.in); 

  String query = scan.nextLine(); 

  executeQuery(query); 

 } 

 /** 

 * Tar in en sträng, kör en SQL-fråga utifrån strängen. Sparar 

resultatet och returnerar det som en BenchResult. 

 * @param query Frågan som ska ställas. 

 * @return benchResult resultatet. 

 */ 

 public BenchResult executeQuery(String query){ 

  long sent = System.currentTimeMillis(); 

  ResultSet result = db.makeStatement(query); 
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  long recieved = System.currentTimeMillis(); 

  long total=recieved-sent; 

  return new BenchResult(query, total, 

result.toString()); 

 } 

 /** 

 * Kör tre fördefinierade SQL-frågor sju gånger. Skickar tillbaka 

en lista med BenchResults 

 * @return results En lista med BenchResults 

 */ 

 public List<BenchResult> benchmark(){ 

  List<BenchResult> results = new 

Vector<BenchResult>(); 

  for(int i=0;i<7;i++){ 

   results.add(executeQuery(buildQuery(0))); 

   results.add(executeQuery(buildQuery(1))); 

   results.add(executeQuery(buildQuery(2))); 

  } 

  return results; 

 } 

 /** 

 * Skriver ut en resultat från en ResultSet i kommandotolken 

 * @param rs Resultatet som skall skrivas ut. 

 * @return rowCount Antalet rader i svaret. 

 */ 

 public int printResult(ResultSet rs) throws Exception{ 

  int rowCount=0; 

  ResultSetMetaData rsmd = rs.getMetaData(); 

  int columnCount= rsmd.getColumnCount(); 

  for(int i = 0; i<columnCount; i++){ 

  

 System.out.println(rsmd.getColumnLabel(i+1)); 

  } 

  while(rs.next()){ 

   rowCount++; 

   for(int i=0; i< columnCount; i++){ 

   

 System.out.print(rs.getString(i+1)+" || "); 

   } 

   System.out.println(""); 

  } 

 return rowCount; 
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 } 

 /** 

 * Skriver ett valfritt antal resultat till en logfil. 

 * @param results Resultaten som skall skrivas till log-filen. 

 * @return out Logfilen som en BufferedWriter. 

 */ 

 private BufferedWriter printResults(List<BenchResult> results){ 

  BufferedWriter out=null; 

  try { 

   out = new BufferedWriter(new 

FileWriter(dbType+"results.txt")); 

   for(BenchResult result:results){ 

    out.append("Query = 

"+result.getQuery()); 

    out.newLine(); 

    out.append("Time = 

"+result.getTime()); 

    out.newLine(); 

    out.append("result= 

"+result.getResult()); 

    out.newLine(); 

   

 out.append("###############################################"); 

    out.newLine(); 

   } 

   out.close(); 

  } catch (IOException e) { 

   System.out.println("couldn't write the 

file: "+e.getMessage()); 

  } 

  return out; 

 } 

 /** 

 * Väljer en SQL-fråga utifrån inparamentern. 

 * @param type Den fråga som önskas. 

 * @return query Frågan. 

 */ 

 public String buildQuery(int type){ 

  String query=""; 

  if(type==0){ 

    query = " SELECT distinct 

'01A'||';'||a.datumtid||';'||'2'||';'||a.fnr||';'||a.lankod||';'||a.komkod|

|';'||kommun.kommun||';'||a.trakt||';'||a.rblock||';'||a.enhet||';'||a.ptyp
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kod||';'||a.nyko||';'||a.status||';'||a.tomtratt||';'||a.servut||';'||a.sam

fut||';'||a.atginf||';'||a.krono||';'||a.delfredo||';'||a.felfr||';'||a.ajo

urfr||';'||a.frajdatum||';'||a.felir||';'||a.ajourir||';'||a.tidtomtr||';'|

|a.oklar||';'||a.avir||';'||a.irajdatum||';'||ir.aktir_datum||';'||a.tredut

r||';'||a.tredurh ||';;;;;'||a.agarlag||';'||a.agarlagurholk AS DataStr 

FROM atgr_fast a, atgr_kommun kommun, atgr_myndinfo ir WHERE a.lankod = 

kommun.lankod AND a.komkod = kommun.komkod and a.lankod=ir.lankod and 

a.komkod=ir.komkod"; 

  } 

  else if(type==1){ 

   query = "SELECT DISTINCT 

'60A'||';'||a.datumlop||';'||'2'||';'||a.lanbokstav||';'||a.rakt||';'||a.rt

yp||';'||a.rstat||';'||a.rajour||';'||a.randamal||';'||a.rkarta||';'||a.atg

fork||';'||a.atgdatum||';'||a.randdatum||';'||a.rperanm||';'||a.ranm||';'||

a.rbesk AS DataStr FROM rrsr_rattigh a, rrsr_rattsforh b WHERE a.rakt = 

b.rakt AND a.rattigh=b.rattigh AND a.lanbokstav=b.lanbokstav AND 

b.aktuell='J' AND b.fnr='290000476'"; 

  } 

  else if(type==2){ 

   query = "SELECT DISTINCT 

'01R'||';'||a.datumtid||';'||'2'||';'||a.fnr||';'||a.lankod||';'||a.komkod|

|';'||kommun.kommun||';'||a.trakt||';'||a.rblock||';'||a.enhet||';'||a.ptyp

kod||';'||a.nyko||';'||a.status||';'||a.tomtratt||';'||a.servut||';'||a.sam

fut||';'||a.atginf||';'||a.krono||';'||a.delfredo||';'||a.felfr||';'||a.ajo

urfr||';'||a.frajdatum||';'||a.felir||';'||a.ajourir||';'||a.tidtomtr||';'|

|a.oklar||';'||a.avir||';'||a.irajdatum||';'||';'||a.tredutr||';'||a.tredur

h||';;;;;'||a.agarlag||';'||a.agarlagurholk AS DataStr from atgr_fast a, 

atgr_kommun kommun , rrsr_rattsforh j, rrsr_rattsforh k WHERE a.fnr=j.fnr 

AND j.fnr = k.fnr AND a.fnr=k.fnr AND j.rakt='2883-98/20' AND j.rattigh= 

'00001'AND j.aktuell <> 'N' AND k.aktuell <> 'N' AND j.rakt=k.rakt AND 

j.rattigh=k.rattigh AND j.lanbokstav=k.lanbokstav AND a.lankod = 

kommun.lankod AND a.komkod = kommun.komkod AND a.lankod = kommun.lankod AND 

a.komkod = kommun.komkod"; 

  } 

  if(dbType.equals("msssql")){ 

   query = query.replace("||", "+"); 

  } 

  return query; 

 } 

} 
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DBMng.java 

import java.sql.*; 

 

/** 

 * Singleton objekt, DatabaseManager, hanterar kopplingar och databasinfo. 

 * Samt utför förfrågningar mot databasen. 

 *  

 *@author Roger Carlsson, Erik Stanzé 

 */ 

public class DbMng  

{ 

    private Connection conn=null; 

    private static DbMng instance = null; 

    private String adr, port, user, pw, dbName,dbType; 

    private final String oracleDriver = "oracle.jdbc.OracleDriver"; 

    private final String mysqlDriver = "com.mysql.jdbc.Driver"; 

    private final String mssqlDriver = 

"com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver"; 

    private DbMng(){ 

 } 

    /** 

     * Används för att ställa in databastyp. 

     * @param dbType  Databastyp (oracle, mysql..) 

     */ 

    public void setDB(String dbType){ 

     this.dbType = dbType; 

     loadDriver(); 

     connect(); 

    } 

     

    /** 

     * Retunrerar en sträng som säger vilken databastyp som används. 

     * @return String Databastypen.. 

     */ 

    public String getDbType(){ 

     return dbType; 

    } 

     

    /** 

     * Väljer drivrutin för databasenuppkopplingen, beroende på dbType. 
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     */ 

    private void loadDriver(){ 

     if(dbType.equals("oracle")) 

      loadDriver(oracleDriver); 

     else if(dbType.equals("mysql")) 

      loadDriver(mysqlDriver); 

  else if(dbType.equals("mssql")) 

  loadDriver(mssqlDriver); 

  if(dbType.equals("linora")) 

      loadDriver(oracleDriver); 

    } 

     

    /** 

     * Laddar drivrutinen för databasen, input driver. 

     * @param driver Drivaren som skall användas. 

     */ 

 private void loadDriver(String driver)  

 { 

  try{  

   Class.forName(driver).newInstance(); 

  }  

  catch(ClassNotFoundException e){ 

   System.out.println(e); 

  } 

  catch(Exception e){ 

   System.out.println("Error in 

DbMng.loadDriver(String driver): "+e.getMessage()); 

  } 

 } 

  

 /** 

  * URL som skall anslutas mot. 

  * @param url  Adressen. 

  */ 

 private void connect(String url){ 

  try 

  {  

   conn = DriverManager.getConnection(url); 

  } 

  catch(SQLException e) 

  {  
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   System.out.println(e); 

  } 

 } 

  

 /** 

  * Ansluter sig mot databasen beroende på dbtype. 

  */ 

 private void connect(){ 

     if(dbType.equals("oracle")) 

      connect("jdbc:oracle:thin:" + "atgavis" + "/" + 

"atgavis" + "@" + "exserver" + ":" + "1521" + ":" + "oratest"); 

     else if(dbType.equals("mysql")) 

      connect("jdbc:mysql://" + "exserver" + ":" + "3306" + 

"/" + "atgavis" + "?"+"user=" + "root" + "&password=" + "DING"); 

  else if(dbType.equals("mssql")) 

  

 connect("jdbc:sqlserver://"+"exserver"+":"+"1433"+ 

";user=root;password=DING;");//;databaseName=exserver 

  else if(dbType.equals("linora")) 

  

 connect("jdbc:oracle:thin:atgavis/atgavis@(DESCRIPTION=(ADDRESS_

LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=143.237.64.132)(PORT=1521)))(CONNECT_DATA

=(SERVICE_NAME=oratest)(SERVER=DEDICATED)))"); 

 } 

  

 /** 

  * Metod för att göra en förfrågning. 

  * @param sm Förfrågningen 

  * @return  ResultSet 

  */ 

 public ResultSet makeStatement(String sm) 

 { 

  PreparedStatement stmt = null; 

  ResultSet result = null; 

  try{ 

   stmt = conn.prepareStatement(sm); 

   result = stmt.executeQuery(); 

  } 

  catch(SQLException e){ 

   System.out.println(e); 

  } 

  return result; 

 } 
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 /** 

  * Metod som returnerar detta objekt. 

  * @return DbMng 

  */ 

 public static DbMng getInstance(){ 

  if(instance == null){ 

   instance = new DbMng(); 

  } 

  return instance; 

 } 

} 
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BenchResult.java 

 /** 

 * Sparar info om en frågas resultat. 

 * @author Erik Stanzé 

 */ 

public class BenchResult{ 

    private String query; 

 private long time; 

    private String result; 

 /**Konstruktor. 

 * @param query Frågan som ställdes. 

 * @param time Svarstiden 

 * @param result Det resultset som användes.*/ 

 public BenchResult(String query, long time, String result){ 

  this.query=query; 

  this.time=time; 

  this.result=result; 

 } 

 /** 

 * returnerar query 

 * @return query Frågan som ställdes. 

 */ 

 public String getQuery(){ 

  return query; 

 } 

 /** 

 * returnerar time 

 * @return time Svarstiden för frågan som ställdes. 

 */ 

 public long getTime(){ 

  return time; 

 } 

 /** 

 * returnerar result 

 * @return result Det resultset som användes. 

 */ 

 public String getResult(){ 

  return result; 

 } 

}     
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Bilaga 2 
Nedan följer de olika testfrågorna. 

Omodifierad Testfråga 1 

SELECT distinct '01A'||';'||a.datumtid||';' ||'2'||';'||a.fnr||';' 

||a.lankod||';' ||a.komkod||';' ||kommun.kommun||';' ||a.trakt||';' 

||a.rblock||';' ||decode(a.rblock,'*','',':')||';' ||a.enhet||';' 

||a.ptypkod||';' ||a.nyko||';' ||a.status||';' ||a.tomtratt||';' 

||a.servut||';' ||a.samfut||';' ||a.atginf||';' ||a.krono||';' 

||a.delfredo||';' ||a.felfr||';' ||a.ajourfr||';' ||a.frajdatum||';' 

||a.felir||';' ||a.ajourir||';' ||a.tidtomtr||';' ||a.oklar||';' 

||a.avir||';' ||a.irajdatum||';' ||ir.aktir_datum||';' ||a.tredutr||';' 

||a.tredurh  ||';;;;  

;'||a.agarlag||';'||a.agarlagurholk AS DataStr FROM atgr_fast a, 

atgr_kommun kommun, atgr_myndinfo ir, atgr_personfast pf  WHERE 

pf.person='002021004003' and a.fnr=pf.fnr and pf.typ_agare in('L','T','A')  

AND a.lankod = kommun.lankod AND a.komkod = kommun.komkod and 

a.lankod=ir.lankodand a.komkod=ir.komkod  AND a.fnr not in  (SELECT per.fnr 

FROM atgr_personfast per WHERE per.typ_agare IN ('O') andper.person = 

pf.person AND per.fnr NOT IN  (SELECT son.fnr FROM atgr_personfast son 

WHERE son.typ_agare IN ('L', 'T') AND son.person = pf.person)) 

Modifierad Testfråga 1 

SELECT distinct 

'01A'||';'||a.datumtid||';'||'2'||';'||a.fnr||';'||a.lankod||';'||a.komkod|

|';'||kommun.kommun||';'||a.trakt||';'||a.rblock||';'||a.enhet||';'||a.ptyp

kod||';'||a.nyko||';'||a.status||';'||a.tomtratt||';'||a.servut||';'||a.sam

fut||';'||a.atginf||';'||a.krono||';'||a.delfredo||';'||a.felfr||';'||a.ajo

urfr||';'||a.frajdatum||';'||a.felir||';'||a.ajourir||';'||a.tidtomtr||';'|

|a.oklar||';'||a.avir||';'||a.irajdatum||';'||ir.aktir_datum||';'||a.tredut

r||';'||a.tredurh ||';;;;;'||a.agarlag||';'||a.agarlagurholk AS DataStr 

FROM atgr_fast a, atgr_kommun kommun, atgr_myndinfo ir WHERE a.lankod = 

kommun.lankod AND a.komkod = kommun.komkod and a.lankod=ir.lankod and 

a.komkod=ir.komkod 

Omodifierad Testfråga 2 

SELECT DISTINCT '60A'||';' ||a.datumlop||';' ||'2'||';' ||a.lanbokstav||';' 

||a.rakt||';' ||TRIM(LEADING '0' FROM a.rattigh)||';' ||a.rtyp||';' 

||a.rstat||';' ||a.rajour||';' ||decode(a.rutrkod,'X','J','x','J','N')||';' 

||a.randamal||';' ||a.rkarta||';' 

||decode(a.rkartstat,'X','J','x','J','N')||';' ||a.atgfork||';' 

||a.atgdatum||';' ||a.randdatum||';' ||a.rperanm||';' ||a.ranm||';' 

||a.rbesk AS DataStr  FROM rrsr_rattigh a, rrsr_rattsforh b WHERE a.rakt = 

b.rakt  AND a.rattigh=b.rattigh  AND a.lanbokstav=b.lanbokstav  AND 

b.aktuell='J'  AND b.fnr='290000476' ; 

Modifierad Testfråga 2 

SELECT DISTINCT 

'60A'||';'||a.datumlop||';'||'2'||';'||a.lanbokstav||';'||a.rakt||';'||a.rt

yp||';'||a.rstat||';'||a.rajour||';'||a.randamal||';'||a.rkarta||';'||a.atg

fork||';'||a.atgdatum||';'||a.randdatum||';'||a.rperanm||';'||a.ranm||';'||

a.rbesk AS DataStr FROM rrsr_rattigh a, rrsr_rattsforh b WHERE a.rakt = 

b.rakt AND a.rattigh=b.rattigh AND a.lanbokstav=b.lanbokstav AND 

b.aktuell='J' AND b.fnr='290000476' 
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Omodifierad Testfråga 3 

SELECT DISTINCT 

'01R'||';'||a.datumtid||';'||'2'||';'||a.fnr||';'||a.lankod||';'||a.komkod|

|';'||kommun.kommun||';'||a.trakt||';'||a.rblock||';'||decode(a.rblock,'*',

'',':')||';'||a.enhet||';'||a.ptypkod||';'||a.nyko||';'||a.status||';'||a.t

omtratt 

||';'||a.servut||';'||a.samfut||';'||a.atginf||';'||a.krono||';'||a.delfred

o||';'||a.felfr||';'||a.ajourfr||';'||a.frajdatum 

||';'||a.felir||';'||a.ajourir||';'||a.tidtomtr||';'||a.oklar||';'||a.avir|

|';'||a.irajdatum||';'||';'||a.tredutr||';'||a.tredurh 

||';;;;;'||a.agarlag||';'||a.agarlagurholk  

AS DataStr from atgr_fast a, atgr_kommun kommun , rrsr_rattsforh j, 

rrsr_rattsforh k  

WHERE a.fnr=j.fnr AND j.fnr = k.fnr AND a.fnr=k.fnr AND j.rakt='2883-98/20' 

AND j.rattigh= '00001' AND j.aktuell <> 'N' AND k.aktuell <> 'N' AND 

j.rakt=k.rakt AND j.rattigh=k.rattigh AND j.lanbokstav=k.lanbokstav AND 

a.lankod = kommun.lankod AND a.komkod = kommun.komkod AND a.lankod = 

kommun.lankod AND a.komkod = kommun.komkod  

Modifierad Testfråga 3 

SELECT DISTINCT 

'01R'||';'||a.datumtid||';'||'2'||';'||a.fnr||';'||a.lankod||';'||a.komkod|

|';'||kommun.kommun||';'||a.trakt||';'||a.rblock||';'||a.enhet||';'||a.ptyp

kod||';'||a.nyko||';'||a.status||';'||a.tomtratt||';'||a.servut||';'||a.sam

fut||';'||a.atginf||';'||a.krono||';'||a.delfredo||';'||a.felfr||';'||a.ajo

urfr||';'||a.frajdatum||';'||a.felir||';'||a.ajourir||';'||a.tidtomtr||';'|

|a.oklar||';'||a.avir||';'||a.irajdatum||';'||';'||a.tredutr||';'||a.tredur

h||';;;;;'||a.agarlag||';'||a.agarlagurholk AS DataStr from atgr_fast a, 

atgr_kommun kommun , rrsr_rattsforh j, rrsr_rattsforh k WHERE a.fnr=j.fnr 

AND j.fnr = k.fnr AND a.fnr=k.fnr AND j.rakt='2883-98/20' AND j.rattigh= 

'00001'AND j.aktuell <> 'N' AND k.aktuell <> 'N' AND j.rakt=k.rakt AND 

j.rattigh=k.rattigh AND j.lanbokstav=k.lanbokstav AND a.lankod = 

kommun.lankod AND a.komkod = kommun.komkod AND a.lankod = kommun.lankod AND 

a.komkod = kommun.komkod 

 


