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Sammanfattning 

 
Att jämföra databashanteringssystem – kriterier och tillämpning 

 
Databasen är idag en viktig del i företag, organisationer och myndigheter. En databas kan 
vara sluten eller öppen. Varje databas skapas för ett visst ändamål. Utifrån det måste man 
bestämma vilket databashanteringssystem som ska användas. Valet av databashanterings-
system kräver noggrann planering, bland annat hur användningen ska se ut i framtiden, hur 
den ska administreras, i vilket syfte den ska användas, för vilka användare och hur ofta den 
ska användas. Valet av databashanteringssystem varierar från fall till fall. Vilket databas-
hanteringssystem som är bäst beror alltså på vilket syfte det ska uppfylla. Denna uppsats 
rör analys av olika databashanteringssystem - kriterier och tillämpningar med hänsyn till 
vissa funktioner, t ex formulär- och rapporter, plattform, säkerhet, administrationsmöjlighe-
ter, begränsningar, prestanda, tillförlitlighet och återställning. Databashanteringssystem 
som undersöktes är MS Access, MS SQL Server, MySQL och Oracle. 
 
Om en databas ska vara webbaserad, användas av ett obegränsat antal användare 24 timmar 
om dygnet året runt och kunna hantera känslig data, så är Oracle det bästa alternativet. Om 
en databas används av ett obegränsat antal användare 24 timmar om dygnet året runt, men 
där data inte är så känsliga, samt om formulär och rapporter inte behövs, så är MySQL det 
bästa och billigaste alternativet. Om en databas används internt av ett fåtal användare (färre 
än 20 samtidiga användare) och man vill ha grafiska verktyg, så är MS Access det bästa 
och billigaste alternativet. Om man inte behöver formulär och nöjer sig med rapporter, så är 
MS SQL server också ett utmärkt alternativ. 
 
MySQL stödjer inte rapportgenerering och formulär. I MS SQL Server har stöd för rap-
portgeneratorn, men den stödjer inte formulär. Av de undersökta databashanterings-
systemen hade endast Oracle och MS Access stöd för både formulär och verktyg för rap-
portgenerering. Detta innebär att det i de sammanhang där rapportgenerering och formulär 
är de viktigaste egenskaperna bara finns dessa två att välja mellan. 
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Abstract 
 

TO COMPARE DATABASE MANAGEMENT SYSTEM – CRITERIA AND 
APPLICATION 

 
Nowadays, the database is an important part of companies, corporations and government 
organizations. A database can be created for internal use or for commercial use. Each data-
base is created for a particular purpose. The decision of which Database Management Sys-
tem to be used depends on its intended purpose, administration and use, and requires care-
ful planning. The choice of Database Management System varies from case to case. This 
paper is concerned with analysis and comparison of four different Database Management 
Systems, their criteria and applications regarding licensing costs and certain functions, for 
example form and report generation, platform, security, administration, limitations, per-
formance, reliability and recovery. The Database Management Systems investigated in this 
paper are MS Access, MS SQL Server, MySQL and Oracle. 
 
If a database is to be web based, used by an unlimited amount of users, 24 hours a day, all 
year round and handle sensitive data, Oracle is the best option. If a database is to be used 
by an unlimited amount of users, 24 hours a day, all year round, but data sensitivity is not 
an issue and one does not need forms and reports generation, MySQL is the best and 
cheapest option. If a database is used internally by a few users (less than 20 concurrent 
users) and one prefers graphical tools, then MS Access is the best and cheapest option. If 
one is content with reports and does not need forms, then MS SQL server is also an excel-
lent option. 
 
MySQL does not support forms and report generation. MS SQL Server supports report gen-
eration, but it does not support forms. Both Oracle and MS Access support forms and tools for 
report generation. This means that if report generation and forms are the most important crite-
ria, there are only two options, Oracle and MS Access, to choose from out of the Database 
Management Systems which this paper is concerned with.
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1 Inledning  
Nedan följer beskrivningar av uppsatsens bakgrund, syfte, problembeskrivning och avgräns-
ning. 

1.1.   Bakgrund 
En databas är en samling av relaterade data. Databaser designas och byggs för att fyllas 
med data för ett specifikt syfte. Datalagring och databehandling hanteras av ett program 
som kallas databashanteringssystem (DBHS). Behovet av att lägga till, ändra och ta bort 
data behandlas lätt, snabbt och smidigt med hjälp av ett så kallat frågespråk som hör till 
varje DBHS[62]. DBHS utför en mängd funktioner för att tillhandahålla säkerhet och data-
åtkomst för flera användare. Den omvandlar också data till information[33]. Därmed är 
databaser en viktig del av företag, organisationer och myndigheter. Idag har nästan alla 
företag och organisationer en eller flera databaser i olika former och av varierande storlek.  
 
Företag, organisationer eller myndigheter som inte har en databas men hanterar data regel-
bundet i stora mängder, kan stöta på problem med datalagring. I dessa fall är Excel (Excel 
är ett kalkylprogram och lagrar enheter av information i rader och kolumner av celler) ett 
vanligt förekommande komplement. Att föra in ett berg av information i ett Excel-blad är 
tidskrävande och ansträngande. Det finns inte någon kontroll, när data skrivs i Excel-
bladet, därför är det lätt att skriva data i fel kolumn, cell eller på fel rad. Att ändra data som 
återkommer i olika rader och kolumner och som finns representerade på många olika blad 
är både tidsödande och besvärligt. För detta krävs noggrann genomgång och ändring i varje 
blad och cell där data finns. Samma ändring i en databas är mycket enkelt och det är till-
räckligt att göra ändring i en tabell[36]. 
 
Målgruppen för denna uppsats är företag och organisationer som vill byta från datahanter-
ing i Excel till databashanteringssystem. Undersökningen är baserad på fyra olika databas-
hanteringssystem; MS Access, MS SQL Server, MySQL och Oracle och behandlas fram-
förallt deras fördelar, nackdelar, begränsningar, möjligheter, plattformar och olika kriterier, 
t ex formulär (formulär är grafiska gränssnitt som används för att interagera med databa-
sen) och rapporter (rapporter är presentation av data/information som används i olika syfte, 
t ex för att redovisa vinst/förlust av någon verksamhet). Formulär och rapportgenerering är 
viktiga kriterier i sammanhanget och behandlas i uppsatsen som viktigaste egenskaper.  

1.2.   Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka fyra olika databashanteringssystem och jäm-
föra popularitet, hårdvaru- och mjukvarukrav, prestanda, säkerhet, fördelar och nackdelar, 
möjligheter, begränsningar och licenstyper som underlättar beslutsfattandet vid val av ett 
databashanteringssystem. Framtagande av en utvärderingsmodell - motivering till valda 
faktorer som jämförelsekriterier diskuteras vidare i kapitel 3.3. 

1.3.   Problembeskrivning 
Att skapa, lagra, och söka i ostrukturerad informaton är ett problem. Att lagra data/information 
i ett Excel-blad och skapa rapporter utifrån det är mycket tidskrävande och arbetsamt. Excel 
har inte något inbyggt stöd för att spara reservkopior, vilket innebär att man kan förlora data 
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vid en systemkrasch eller om data korrumperas[34, 36]. Ett annat problem är att sätta olika 
nivåer av användarrättigheter på filerna, vilket är en säkerhetsrisk. De som har tillgång till 
filen, har även tillgång till känsliga data/information som finns lagrad. För att undvika dessa 
problem är databasen ett mycket bättre alternativ för att lagra data, skapa rapporter, hantera 
åtkomst av flera samtidiga användare, återhämta förlorade data/information, sätta användarrät-
tigheter m.m.[34,35,36]. Problemet är att hitta bra kriterer för att utvärdera och jämföra data-
bashanteringssytem systemetiskt.  

1.4.   Avgränsningar 
På grund av tidsbegränsning samt brist på hårdvara och mjukvara utfördes litteraturstudien 
baserad på vissa kriterier. Uppsatsen tar bara hänsyn till relationsdatabashanteringssystem 
(RDBHS, en relationsdatabas är en databas där information ("data") är organiserad i relationer 
(även kallade tabeller), eventuellt med restriktioner inom en och samma relation eller mellan 
relationer [64]) och de som undersöks är MS Access 2002, MS SQL Server 2000, MySQL-
4.1.10 och Oracle 10g under tidsperioden 2005-02-01- 2005-06-30.  
 
Vid tiden för litteraturstudien fanns inte känd Oraclelitteratur skriven eller utgiven av ett annat 
förlag än Oracle och därför valdes Oraclelitteratur utgiven av Oracles förlag. SQL Server, Ac-
cess och MySQL-litteratur är utvald av författaren själv och urvalet gjordes genom sökningar 
på nätet. De är också utgivna av Microsofts förlag respektive MySQL:s förlag.  
 
När det gäller information om databaser, är det svårt att hitta kunniga personer som är villiga 
att ställa upp på en intervju. På grund av detta söktes intervjukandidaterna bland bekanta och 
kollegor. Urvalet av personer för intervjuer gjordes bland författarens bekanta och bland kol-
legor som arbetar med databaser samt mjukvaruförsäljare för att skaffa information om licens-
typer.  
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2 Metod 
Detta arbete har utförts med hjälp av litteraturstudier, författarens egna erfarenheter, inter-
vjuer av personer som arbetar med databaser, samt genom kontakt via telefon och e-post 
med mjukvaruförsäljare från Oracle, Microsoft och MySQL. 
 
Uppsatsens metod bygger på ett designvetenskapligt angreppssätt [71]. Efter en problem-
analys genomfördes en noggrann kravframtagning baserat på litteraturstudier. Därefter ut-
värderades ett antal verktyg utefter de framtagna kraven vilka kan ses som utvärderingskri-
terierna. Uppsatsen kan alltså ses som ett exempel på en utvärderingsfokuserad designve-
tenskaplig studie [72]. 
 
Författaren var villig att använda ett kvantitativt angreppssätt genom att installera olika 
databaser, generera mängddata och sedan undersöka möjligheter och begränsningar, men 
brist på hårdvara- mjukvara och tid gjorde det omöjligt.  

2.1. Litteraturstudie 
Syftet med litteraturstudien var att ta reda på popularitet, hårdvaru- och mjukvarukrav, pre-
standa, säkerhet, fördelar och nackdelar, möjligheter, begränsningar och licenstyper av oli-
ka databashanteringssystem. Litteraturstudien utfördes för databashanteringssystem Micro-
soft Access, MS SQL Server, MySQL och Oracle. En kort sammanfattning av litteraturstu-
dien följer nedan.  
 
Microsoft Access: I grunden är Microsoft Access ett desktopbaserat databashanteringssy-
stem för ett fåtal samtidiga användare och den kan även lämpa sig som server för små före-
tag. Access innehåller ett grafiskt verktyg för att skapa olika formulär och rapporter[4, 6].  
 
MS SQL Server: SQL Server är ett server-baserat databashanteringssytem med ett stort 
utbud av avancerade funktioner för e-handel och online-applikationer. Den är skalbar och 
kan användas för olika ändamål. Den fungerar utmärkt med Windows 2000 Server, 
ASP.Net och Cold Fusion. Den är avsedd för Windowsmiljön[37]. 
 
MySQL: MySQL är ett serverbaserat Open Source-databashanteringssystem som saknar 
en hel del finesser. Den prioriterar enkelhet, snabbhet och prestanda framför finesser[43]. 
Den fungerar både på Windows och på Linux/UNIX, men bästa prestanda och skalbarhet 
fås i Linux/UNIX miljö1. 
  
Oracle: Enligt litteraturen[25] anser dagens stora företag Oracle vara den bästa lösningen 
för ett databashanteringssystem med krav på hög prestanda och tillförlitlighet. Den kan 
användas i olika miljöer, bästa resultat fås dock i Linux/Unix miljö[41]. Oracle är inne-
hållsrik med olika finesser och funktioner. Den är relativt användarvänlig, dock kan instal-
lation och underhåll vara komplicerat.  

2.1.1 Popularitet 
Enligt Gartner-studien från 2007[65], tabell 1, har Oracle den största marknadsandelen 

                                                 
1  Enligt samtalet med MySQL representant i Sverige 
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inom databasmarknaden och dominerar på stora och komplexa databasområden. Micro-
soft Access dominerar fullständigt på företag, där databasen används internt. MySQL är 
en Open source-produkt, dock inte för kommersiella användare. Vid kommersiell an-
vändning är inte MySQL kostnadsfritt, vilket innebär att man måste betala licensavgif-
ter även för MySQL vid kommersiell användning. 

 
Gartner-studie år 2007: marknadsandel av databaser 

Microsoft Oracle Övriga databaser 
17,4 % 47,1 % 35,5 % 

Tabell 1: Marknadsandel enligt Gartner studie 
 

2.1.2  Operativsystem 
Olika databashanteringssystem är avsedda för olika operativsystem. Det är viktigt att 
veta på vilka eller vilken plattform ett databashanteringssystem kan implementeras in-
nan man väljer det. Ett databashanteringssystem som kan implementeras på olika ope-
rativsystem är mycket enklare att välja än ett som inte är avsedd för olika operativsy-
stem. Tabell 2 nedan visar vilka operativsystem som stöds av de olika databashante-
ringssytem[21, 22, 23]. 

      
Databas Plattformar 

Microsoft 
Access 

� Microsoft Windows 95 
� Windows 98 Second Edition 
� Windows ME 
� Windows NT 4.0 med Service Pack 6 (SP6) 
� Windows 2000 
� Windows XP  

MS SQL 
Server 

� Windows 9x 
� Windows NT 
� Windows 2000  
� Windows CE 

MySQL � Microsoft Windows 
� AIX  
� HP-UX system 
� Linux  
� Sun Solaris 

Oracle � Alla Microsoft Windows-system 
� Olika typer av Unix t ex IBM, Sun Digital, HP, VAX, 

MVS, Linux, Sun Solaris. 
Tabell 2: Operativsystem för de fyra databashanteringssystem 

 
  



 10

2.1.3 Hårdvaru- och mjukvaru-krav 
Minimikrav för installation av de fyra olika databashanteringssystem [21, 22, 23, 31] 
beskrivs i tabell 3. 

 
Databas Hårdvara Mjukvara 

Microsoft 
Access 

� Intel Pentium III eller 
AMD Athlon processor 

� 8 MB RAM för Access 
2000 plus 4 MB för varje 
applikation, plus minne 
för operativsystemet. 

� 32 MB RAM för Win-
dows ME och Windows 
NT 

� 64 MB RAM för Win-
dows 2000 

� 128 MB RAM för Win-
dows XP 

� 30 MB hårddisk 

� Internet Explorer 
5.0 och någon av 
Windows NT, 
Windows ME, 
Windows 2000 
eller Windows 
XP 

MS SQL 
Server 

� Intel Pentium II eller 
AMD K6-II processor 

� 32 MB RAM för Desktop 
Engine 

� 64 MB RAM för andra 
applikationer, men 128 
MB RAM rekommenderas 

� 270 MB hårddisk för full-
ständig installation, 250 
MB hårddisk för typisk 
installation och 95 MB 
hårddisk för minsta instal-
lation. 

� 44 MB hårddisk för Desk-
top Engine 

� 50 MB hårddisk för analy-
serings services  

� 80 MB hårddisk för språk-
stöd 

� Windows 2000 
Server eller Win-
dows. NET Ser-
ver 2003 och In-
ternet Explorer 
5,0 

MySQL � 32 MB RAM och 60 MB 
hårddiskutrymme  

Win32 eller Li-
nux/UNIX-baserad ope-
rativsystem, MyODBC 
(för ODBC driver-
support), Connector/J 
(för JDBC driver-
support) 

Oracle � Minsta krav är Pentium � Windows 2000 
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166 MHz men högre re-
kommenderas 

� 128 MB RAM, men 256 
MB rekommenderas  

� Virtuellt minne initialt 
200 MB och max 400 MB 

� 4.5 GB för Oracle Home 
för filsystem FAT eller 
2.8 GB för Oracle Home 
för filsystem NTFS 

Server eller 
Windows. NET 
Server 2003, el-
ler TRU64 
UNIX, eller HP-
UX version 11, 
Solaris 8 eller 
AIX  

 

Tabell 3: Hårdvaru- och mjukvaru-krav för de fyra databashanteringssystem 
 

2.1.4 Säkerhet (användarverifiering) 
Säkerhet beror på hur systemet administreras. Vid ett slutet2 system får man tillräckligt 
bra säkerhet oberoende av vilken databashanteringssystem som används. Tabellen ned-
an visar några allmänna tekniker[16]. 

 
Databas Säkerhet 

Microsoft Access För att verifiera användare i en grupp måste man 
använda en konfigurationsfil. Uppdatering sker 
efter varje ändring av användaren. Användaren 
verifieras genom användarnamn och lösenord. 

MS SQL Server Transaktionsinloggning och säkerhet kontrolle-
ras med användarverifiering som kan integreras 
med Windows 2000 säkerhetssystem. 

MySQL 
 

Användaren verifieras via användarnamn, lö-
senord och hostnamn. Stödjer också transak-
tions-nivå-säkerhet för InnoDB-tabell typer. 

Oracle Integrerad användarverifiering och noggrann 
kontroll vid transaktionsinloggning. 

Tabell 4: Säkerhet för olika databashanteringssystem 

2.2. Kontakt via e-post 
Det är svårt att hitta lämpliga licenstyper på leverantörernas hemsidor, vilket är anled-
ningen till att e-postkonversation med leverantörerna användes som metod för att få fram 
alla möjliga licenstyper. Tyvärr kom det inget svar från någon av programvarutillverkar-
nas lokala kontor eller återförsäljare.   

2.3. Kontakt via telefon 
Kontakterna via e-post gav inte någon utdelning. Därför kontaktades Microsoft, Oracle 
och MySQL:s representanter via telefon istället. Efter telefonsamtal kom det svar från 
MySQL och Oracle relativt snabbt. Kontakten med Microsoft Access-och SQL Server-
återförsäljare klarades också av via telefon. Samtalen med representanterna var givande 

                                                 
2 Med slutet system menas ett system som används endast inom ett företag eller organisation. 
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och informativa. Skillnaden med telefonsamtalet med Oracles representant jämfört med 
samtalet med de andra var att författaren lämnade sitt telefonnummer på Oracles hemsida 
(istället för att ringa själv och bli placerad i samtalskö) och blev uppringd inom några 
minuter. 
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3 Val av kriterier 
Databasen är ibland så viktig att den utgör kärnan i ett företags verksamhet. Företagen vill 
ha en stabil, kvalitetssäkrad och robust databas som ger trygghet för både användare och 
ansvarig ledning. Att jämföra databashanteringssystem baserat på olika kriterier var inte så 
enkelt och därför lade författaren mycket tid på litteraturstudier och sökte även på nätet för 
att hitta dylika jämförelser som genomförts tidigare. På nätet fanns gott om studier inom 
samma område. Utifrån dessa studier har författaren valt vissa kriterier som används mest 
och som är lämpliga för jämförelser mellan databashanteringssystem. De databashanter-
ingssystem som uppfyller vissa krav (som nämndes i kapitel 2.1) och underlättar arbetet för 
användare, utvecklare, DBA samt beslutfattandet av ledningen antas vara att föredra. De 
kriterier som skall jämföras i uppsatsen är: arkitektur, Codds3 regler, formulär, rapporter, 
ACID-test, transaktionsloggning, tillförlitlighet, replikering, antalet samtidiga användare, 
antalet transaktioner per tidsenhet, standard-programmeringsspråk, SMP-support, dataåt-
komst, återställning, användargrupper och rättigheter, rollback och rollbackstatistik, on-
lineback-up, array, serverapplikation, features, dataexport, accessrättigheter på objekt och 
stöd för olika operativsystem. I kapitel 3.1 beskrivs arkitekturkriteriet och i kapitel 3.2 öv-
riga kriteriers betydelse och konsekvenser. I kapitel 3.3 beskrivs motiv till varför de kriteri-
erna valts och i kapitel 4 beskrivs jämförelse av alla kriterierna.  

3.1.  Arkitektur 
När ledningen för ett företag funderar över att skaffa ett databashanterinssystem, bestäm-
mer de först dess plattform, d.v.s. om det ska vara Windowsbaserad eller serverbaserad. 
Därefter har de en mängd andra egenskaper att tänka på, bland annat arkitektur och kapaci-
tet. 
 
Arkitekturen i detta fall är en fråga om de krav företagsledningen ställt på databashante-
ringssytemen samt den tekniska kompetensen inom företaget. Då syfte och ändamål med 
databashanteringssystemen redan finns fastställt kan dessa enkelt jämföras med vad de oli-
ka databashanteringssystemen kan erbjuda. Ofta landar valet av arkitektur där den befintli-
ga kompetensen finns inom företaget. Nedan följer en kort beskrivning av de fyra databas-
arkitekturerna.  

3.1.1 Microsoft Access 
Accessdatabasen är en samling av databasobjekt. Tabeller, frågesatser, formulär, rap-
porter, dataåtkomstsidor, makro, moduler är alla objekt i en databas (Bild 1 visar hur 
Access är uppbyggt[44]). Accessdatabas har en .mdb fil som innehåller alla databas-
objekt. Därför kallas Accessdatabasen ibland databasbehållare (databas-container).  

 

                                                 
3 Dr. Edgar Frank Codd (23 augusti, 1923 – 18 april, 2003) var en brittisk forskare som är känd som relationsda-
tabasen fader.  1985 publicerade han en lista av 13 regler (0-12) för relationsdatabaser som kallas för Codd’s 12 
regler[46]. 
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Bild 1: Uppbyggnad av Accessdatabas 

 
Tabell: Tabell är ett objekt för att lagra data. Varje tabell innehåller särskild informa-
tion, t ex kundens beställning av produkter kan lagras i en tabell. Tabellen i sin tur be-
står av några kolumner, t ex kundens namn adress, telefon och kontaktperson.  

 
Frågesatser: Frågesatser används för att kunna hämta, ändra eller analysera data i en 
databas. De kan också användas för att skapa register för formulär och rapporter. En 
frågesats kan skapas antingen genom att använda Fråge-Wizard eller genom att skriva 
en sats i designvynv. I Access kan man skapa flera olika frågesatser.  
 
Formulär: Formulär kan användas till dataåtkomst i en databas, visa data på skärmen 
och skriva ut data. Formulär kan t ex genereras genom att använda knappar eller genom 
att använda en särskild dialogbox med pop-up-fönster för inmatning av information.   
 
Rapporter: En rapport är ett effektivt sätt att presentera data från databasen i utskrifts-
format. Man kan formatera både storleken och utseendet på rapporter enligt önskemål. 
Data i en rapport genereras antingen från en tabell eller från en frågesats.   
 
Dataåtkomstsida: Dataåtkomstsida är ett objekt som länkar till en särskild HTML-fil 
och en ActiveX-kontroll som underlättar redigering och presentation av data via Micro-
soft Internet Explorer. De filerna kan publiceras på ett intranät som ger användnings-
möjlighet till behöriga användare. Den kräver dock Microsoft Office och Internet Ex-
plorer för att man ska kunna se, söka och redigera data. 
     
Makro: Makro är en samling av en eller flera åtgärder som utför en operation, t ex att 
öppna ett formulär eller skriva ut en rapport. Makron används för att automatisera enkla 
uppgifter. Makron kan köras från Makrotaben i databasfönstret, från ett annat makro el-
ler från lagrade procedurer.  
 
Moduler: Moduler är egentligen Visual Basic-kod som sparas i moduler för att kunna 
användas till att automatisera arbetsuppgifter. En databas kan innehålla två olika typer 
av moduler: standardmoduler och klassmoduler. 
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Standardmoduler används för att spara kod som kan köras från vilken plats som helst 
inom en applikation. 
 
Klassmoduler används för att skapa egna objekt inom en klass. De är sub-och funk-
tionsprocedurer som man definierar i en klassmodul och blir metoder till objekten. 

3.1.2 MS SQL Server 
MS SQL Server är fysiskt implementerad i två eller flera filer på en disk. Data i MS 
SQL Server anordnas i logiska komponenter som är synliga för användaren. Normalt 
arbetar man mot logiska komponenter, t ex tabeller, vyer och procedurer. Fysisk im-
plementation av filer är i stort sett transparent (sprids över olika hårddiskar) och det är 
bara databasadministratörer som arbetar mot dem. Nedan visar (Bild 2) uppbyggnad av 
en MS SQL Server databas. 
 

 
   Bild 2: MS SQL Server-databas[45] 

 
Varje instans av en SQL Server har fyra systemdatabaser (t ex master, model, tempdb 
och msdb) och en eller flera användardatabaser. Systemdatabaser innehåller system-
tabeller, systemprocedurer och systemvyer som skapas under installationen av MS SQL 
Server. Systemdatabaser används för att hantera användardatabaser och underlätta 
DBA:s arbete. Användardatabaser designas och utvecklas utifrån företagets eller orga-
nisationens ändamål. Antalet användardatabaser beror helt och hållet på företagets be-
hov och syfte. En instans av MS SQL Server kan hantera tusentals samtidiga användare 
som använder flera databaser, och instansen ser till att alla databaser är tillgängliga för 
användarna. För varje användare finns en standarddatabas som har tilldelats av databas-
administratören. Användarna har möjlighet att koppla upp mot databasen från en in-
stans samt koppla den till en annan instans eller koppla upp mot samma instans igen.  
 
Datafiler och loggfiler i en MS SQL Server är skilda från varandra. MS SQL Server har 
tre olika filer (primär datafil, sekundär datafil och loggfiler) och två filnamn (logi-
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cal_file_name och os_file_name). Datafiler och loggfiler kan sparas antingen på FAT- 
eller på NTFS-filsystem, men det går inte att spara i komprimerade filsystem.   
 
Primär datafil:  Den primära datafilen är startpunkt för databasen och den innehåller 
information om andra filer i databasen. Varje databas har en primär datafil och det är 
rekommenderat att den primära datafilen skall ha filändelse .mdf, t ex för 
XXDB_primära gäller 

 
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\XXData1.mdf 

 
Sekundär datafil: Den sekundära datafilen består av alla andra datafiler utom den pri-
mära datafilen. Den sekundära datafilen har filändelse .ndf. Vissa databaser kan ha fle-
ra sekundära datafiler, t ex för XXDB_sekundär1 gäller 
 
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\XXData2.ndf 
 
och för XXDB_sekundär2 gäller 
 
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\XXData3.ndf 
 
Loggfiler: Logfiler innehåller all loggad information. Syftet med logfiler är backup och 
återställning, men de innehåller också alla ändringar och modifieringar. Det måste fin-
nas åtminstone en logfil för varje databas. Loggfiler har filändelse .ldf , t ex för 
XXDB_log1 gäller 
 
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\XXLog4.ldf 
 
och för XXDB_log2 gäller 
 
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\XXLog5.ldf 
 
MS SQL Server kräver inte att man måste ha dessa filändelser för de olika filerna, men 
det underlättar identifieringen av filer. Filernas plats i filsystemet registreras i både 
masterdatabasen och den primära datafilen. En databasmotor söker ofta filerna i master-
databasen, men för vissa operationer söker den också i den primära datafilen. De tillfäl-
len som databasmotorn söker information i den primära datafilen är: 
 
� När kommandot CREATE DATABASE används med tillägg antingen FOR AT-

TACH eller FOR ATTACH_REBUILD_LOG  
� När SQL Server 2000 uppgraderas 
� När masterdatabasen återställs 

 
MS SQL Servers filnamn: 
Logical_file_name: Logiskt filnamn används för att referera till en fil i Transaktion -
SQLstats. Logiskt filnamn måste vara unikt och MS SQL Servers identifierare måste 
känna till det. 
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OS_file_name: OS-filnamn av fysiska filer måste följa namnkonventionen för Micro-
soft Windows-versionen. Översikt av MS SQL Server-arkitektur visas i bild 3. 

 

 
Bild 3: Översikt av arkitekturen för en MS SQL Server-databas[5] 

3.1.3 MySQL 
MySQL-databaser baseras på en flerlagerarkitektur (klient-server-arkitektur där presen-
tation, ansökan, behandling och hantering av data är logiskt separata processer), vilken 
består av primära subsystem och två stödkomponenter.  Primära subsystem och stöd-
komponenterna arbetar med varandra för att läsa, pausa, köra frågesatser och returnera 
resultat [11]. MySQL Server-arkitektur visas i bild 4. 
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Bild: 4 MySQL Server-arkitektur 

 

3.1.3.1 Primära subsystem 
MySQLs arkitektur består av fem primära subsystem som arbetar tillsammans för att ta 
emot frågor från databasservern och svara på dem. De fem subsystemen är The Query 
Engine, The Storage Manager, The Buffer Manager, The Transaction Manager och The 
Recovery Manager. 

The Query Engine: Query Engine består av tre andra komponenter som är syntaxparser, 
frågeoptimerare och exekveringskomponent.  
 

1. Syntaxparser: Syntaxparsern bryter ner SQL-satser, som den tar emot från 
s.k. anropsprogram, i ett formulär, så att MySQL-motorn kan förstå dem. Den 
identifierar objekten som ska användas och verifierar dess privilegier och gil-
tighet.  

 
2. Frågeoptimerare: Frågeoptimeraren bildar både flödet av syntax och en ef-

fektiv exekveringsplan av frågesatser som används av exekveringskomponen-
ten. Den väljer ut det bästa indexet för att exekveringen skall vara effektiv 
och få svaret så fort som möjligt. För att hitta den optimala lösningen till en 
frågesats använder frågeoptimerare induktion som baseras på sannolikhet. 
Om man redan vet den ideala vägen, eller ett särskilt index för att hämta data 
från databasen, kan man använda det utan att använda frågeoptimeraren.  

 
3. Exekveringskomponent: Exekveringskomponenten tolkar exekveringspla-

nen och exekverar den enligt informationen som den fått och ber andra kom-
ponenter att ge ut önskade data. 

  



 19

The Storage Manager: Storage Managern tillsammans med operativsystemet skriver 
data till disk. Eftersom lagringsfunktionen ligger på ett annat subsystem, har man be-
gränsad möjlighet att överskriva data. Storage Manager tar hjälp av MySQLs funktions-
bibliotek för att skriva data som ligger i tabeller, loggar och andra interna system till 
disk.   

The Buffer Manager: Buffer Managern hanterar minnesanvändning som används för 
att lagra data från frågesatser och Storage Manager. MySQL använder minnet ofta för att 
kunna mellanlagra (cacha) resultatet och returnera det direkt utan att behöva be om data 
en gång till från Storage Manager. Mellanlagringen hanteras också av Buffer Manager. 

The Transaction Manager: Transaction Managern har ansvar för att se till att databas-
accessen sker smidigt, enkelt och oavbrutet. Den har ett inlåsningssystem som används 
för att dataåtkomsten skall ske på ett korrekt sätt och att data inte blir korrumperade, när 
flera samtidiga användare vill komma åt samma data. För att hantera transaktioner tar 
Transaction Manager hjälp av ett delsystem som kallas för Lock Manager. Lock Mana-
ger låser och låser upp objekt som används under transaktioner. För att transaktionerna 
skall ske smidigt och snabbt använder varje tabelltransaktionshanterare sin egen Trans-
action Manager. 

The Recovery Manager: Recovery Manager ansvarar för att spara kopior av data som 
kan återanvändas vid dataförlust och återställning av databaser. Den loggar också kom-
mandon som modifierar data och alla signifikanta ändringar i databasen.  

3.1.3.2 Stödkomponenter 
 Två stödkomponenter som tillsammans med subsystemen utgör MySQL-
arkitekturen är Process Manager och Function Libraries.  
 

1. Process Manager: Process Manager har två uppdrag. Det första är att hantera 
användarnas förbindelse till databasen och det andra uppdraget är att synkroni-
sera processen till användare med hjälp av multipla trådar, trådlåsning och säk-
ra trådoperationer.  
 

2. Function Libraries: Function Libraries innehåller vanliga rutiner som alla 
subsystem använder. De rutiner som den innehåller är bland annat strängmani-
pulation, sorteringsoperationer och operativsystemspecifika funktioner, t ex 
minneshantering och fil-I/O. 

 
Subsystem-komponent-interaktion och kontrollflöde: Frågemotorn förutsätter att 
all inläsning och skrivning skall ske till Buffer Managern för att utföra användarnas 
förfrågningar. Transaction Managern bestämmer, om data skall låsas eller inte för att 
garantera tillgänglighet. För att skapa eller ta bort en tabell i databasfilen i filsystemet 
går frågemotorn direkt till Storage Managern.  
 
Buffer Managern cachar data från Storage Managern för att kunna öka effektiviteten 
av en förfrågan. 
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Transaction Managern är beroende av både Storage Managern och frågecachen för att 
kunna låsa data i minnet eller filer i filsystemet.  
 
Recovery Managern använder Storage Managern för att spara kommandon/event- 
loggar och backup av data i filsystemet. Den använder också Storage Manager vid 
återställning .  
 
Storage Managern är beroende av operativsystemets filsystem för en säker lagring av 
data och skall kunna hämta data vid behov.  

3.1.4 Oracle 
Oracles arkitektur är indelad i tre delar[2]: 

1. Oracle serverarkitektur 
2. Strukturer som förbinder användare till databasen, och 
3. Tillstånd vid anrop av frågesatser, ändringar i databasen och commit.  

 
Oracle databasserver består av olika komponenter. Några av dem är minnesstrukturer 
och några av dem är bakgrundsprocesser. Det finns också diskresurser som sparar data 
och kontrollerar data som används av olika applikationer. Minnesstrukturer och bak-
grundsprocesser bildar en Oracleinstans, som tillsammans med alla andra strukturer 
bildar en Oracledatabas. En översikt av Oracles databasarkitektur visas i bild 5.     

 

 
Bild 5: Oracles databasarkitektur[2] 
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3.1.4.1 Oracle-serverarkitektur 

En Oracleinstans består av olika diskar, minne, processer och filer. Oracles minnes-
komponenter består av två grundläggande arkitekturer:  

1. System Global Area, och 
2. Program Global Area. 

 
Processer som ingår i en databas indelas i två grupper, serverprocesser och bakgrunds-
processer. Filer och loggar som ingår är kontrollfiler, redo-loggfiler och archive-
loggfiler. 

 
System Global Area (SGA): SGA är den primära minnesstrukturen inom Oracle. 
Den är en del av minnet som allokeras av Oracles instanser under montering av data-
basen och delas mellan olika processer. Den bidrar med hög prestanda och skalbarhet 
samt den innehåller mest aktiva datablocket i minnet. SGA består av buffer cache, 
shared pool, redo log buffer, javapool, och large pool. En översikt av SGA visas i 
bild 6. 
 

 
Bild 6: System Global Area 

 
Buffer Cache: Buffer cache är en särskild plats i minnet, där data som används av 
användarnas SQL-satser sparas. Storlek på buffer cache definieras i parameterfilen 
som antalet buffrar. Syftet med buffer cache är att förbättra prestanda för upprepade 
frågesatser på samma data och att ge Oracleanvändare möjlighet till snabb ändring av 
data. 

 
Redo log buffer: Alla ändringar (skapande, insättning, uppdatering eller borttagning) 
som görs i databasen lagras på Redo log buffer. Den ser till att databasen kan återstäl-
las efter ett mediafel.  

 
Large pool: Large pool ger möjlighet till minnesallokering för:  

- Sessionsminne (virtuella delen av delat minne som används för användarses-
sioner) 

- I/O serverprocesser 
- Oracle backup och återställningsoperationer 
- Meddelandebuffert som exekveras parallellt 

 
Shared pool: Shared pool används av objekt som delas mellan användarna  
t. ex tabelldefinitioner, kolumndefinitioner, PL/SQL-definitioner och kursors.  
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Java pool: Java pool används av all javabaserad kod och data i JVM (Java Virtual 
Machine). Hur Java pool används beror på hur databasen körs, d.v.s. om databasen 
körs som dedikerad server eller som delad server. 

 
Program Global Area (PGA): PGA är den andra delen av minnesstrukturen i Orac-
ledatabasen, som innehåller data och kontrollinformation för en serverprocess. Ac-
cess till PGA är begränsad och den är läsbar och skrivbar bara för Oraclekod eller 
processer som Oracle kör. Den bidrar med att sortera information, t ex bindvariabler, 
sorteringsområde, och andra aspekter av kursors-hantering. PGA innehåller verkliga 
data istället för bind-variabler för att kunna köra SQL-satser. För var och en av ser-
verprocesserna finns en PGA allokerade och den skapas av Oracle, när serverpro-
cessen startas. Storleken på PGA-minnet varierar beroende av om Oracleinstansen 
körs på delad server eller inte. 

 
Serverprocesser: Oracles serverprocesser hanterar begäran från användarprocesser 
för att skapa en förbindelse till en instans. En användarprocess kommunicerar alltid 
via en serverprocess med undantag om både applikationerna och databasen befinner 
sig i samma maskin. I detta fall kan en kombinerad singelprocess användas både som 
serverprocess och användarprocess för att minska belastningen. Serverprocess (eller 
serverdelen av den kombinerade processen) utför någon eller några av följande upp-
gifter: 

- Tolkar och kör SQL-satser som skapas av applikationer  
- Läser nödvändiga datablock från datafiler till disk om datablocket redan inte 

finns i SGA 
- Returnerar resultat för att applikationer skall kunna bearbeta information 

 
Bakgrundsprocesser: För att maximera prestanda och kunna hantera flera samtidiga 
användare utnyttjar ett mångprocessigt Oraclesystem flera ytterligare processer som 
körs i bakgrunden och kallas för bakgrundsprocesser. En Oracleinstans kan ha flera 
olika bakgrundsprocesser, t ex Database Writer, Log Writer, Checkpoint, System 
Monitor, Process Monitor, Archiver, Recoverer, Lock Manager Server, Queue Moni-
tor, Dispatcher och Shared Server. Några av dessa processer beskrivs nu närmare. 
 

Database Writer Process (DBWR): DBWR skriver innehållet av en buffert till 
datafilen. Den har ansvar för att skriva den modifierade bufferten i databasens 
buffertcache till disk. Genom att skriva den modifierade bufferten till disk frigör 
DBWR buffertutrymme och ökar prestandan. I de flesta fall räcker det med en 
DBWR, men vid behov kan man definiera fler (upp till nio stycken) för att för-
bättra skrivprestanda.  

 
Log Writer Process (LGWR): LGWR har ansvar för hantering av redologgbuffert, 
d.v.s. skriver redologgbuffert i redologfil på disk. Den skriver all redoinformation 
som redan kopierats till bufferten efter senaste användning. Redologgbufferten är en 
cirkulärbuffert. Om LGWR skriver redodata från redologgbufferten till redologgfil, 
kan serverprocessen kopiera nya data till redologgbufferten. Den skriver: 

- Data som commitas av en användarprocess 
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- Redologbuffert 
- Var tredje sekund  
- När en redologgbuffert är tredjedels full 
- När en DBWR skriver modifieradbuffer till disk 

I vissa fall där buffertutrymme behövs, skriver LGWR redodata innan transak-
tionen lagras permanent i databasen, men data skall existeras bara om transak-
tionen senare commitas.  
 

Checkpoint Process (CKPT): CKPT uppdaterar datafilshuvud (header) för att re-
gistrera en detaljerad kontrollpunkt vid varje ändring.  

  
System Monitor Process (SMON): SMON hanterar återställning, om det behövs, 
när instansen startar upp. Den har också ansvaret för att städa upp tillfälliga segment 
i tablespacen, som inte längre används. Den återställer misslyckade transaktioner 
som inte återställts vid instansåterställning pga. datafilinläsningfel eller något annat 
fel, när tablespace eller filer hämtas tillbaka on-line. Den kontrollerar regelbundet 
om något behöver återställas. Andra processer kan också anropa SMON, om de är i 
behov av återställning.  
 
Process Monitor Process (PMON): PMON startar processåterställning, när en an-
vändarprocess går ner. PMON är ansvarig för att städa upp databasens buffertcache 
och frigöra resurser som användarprocesserna använder. Den kontrollerar regelbun-
det status av dispatcher och serverprocesser och om någon av dem är nere, startar 
den upp den. PMON registrerar också information om instansen och dispatcherpro-
cesser på databaslistenern.  

 
Archiver Process (ARCn): ARCn kopierar redologgfiler till förbestämda loggla-
ger, när loggförändringar sker. Den är tillgänglig bara om databasen är i ARCHI-
VELOG-läge och om automatisk förvaring (archiving) är aktiverad. En Oracleins-
tans kan ha upp till 10 ARCn-processer. LGWR kan starta en ny ARCn, om den an-
ser att den aktuella ARCn inte är tillräcklig för att hantera arbetsbördan.  

 
Recover Process (RECO): RECO är en bakgrundsprocess som används för distri-
buerade databaskonfigurationer för att hantera misslyckade och tvivelaktiga transak-
tioner automatiskt. Den använder information om oavgjorda transaktioner för att 
slutföra dem. En RECO-process i en nod kan automatiskt förbindas med andra da-
tabaser som är inblandad i misslyckade transaktioner och sedan avslutar alla trans-
aktioner automatiskt. 
 
Job Queue Process: Job Queue Process används vid batchbehandling av data. Den 
kör användares jobb och kan användas som schemalagda processer, t ex för att köra 
PL/SQL-satser, procedurer och funktioner. De kan också definieras för crontab 
(crontab innehåller en lista över Linux-kommandon som skall utföras på bestämda 
tider[63]).   
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Lock Manager Server Process (LMS): LMS ansvarar för att låsa interna resurser 
för att hantera och koordinera dem, så att de inte förändras under en pågående ope-
ration. 
 
Queue Monitor Process (QMNn): QMNn är en valfri bakgrundsprocess och an-
vänds i Oracles avancerade kösystem. Man kan definiera upp till 10 QMN. QMN-
processer skiljer sig från andra bakgrundsprocesser d.v.s. om de går ner, går inte 
Oracleinstansen ner.   
 
Dispatcher Process (Dnnn): Dnnn stödjer delad serverkonfiguration genom att till-
låta användarprocesser att dela ett begränsat antal serverprocesser mellan varandra i 
syfte att minska antalet serverprocesser. Man kan definiera flera Dnnn för en Orac-
leinstans. Den expedierar all begäran(request) som körs i en Oracleinstans. När en 
användare skickar en begäran, expedierar Dnnn begäran och placerar den i begäran-
kön. Den tas hand om av nästa tillgängliga serverprocess. Begärankön är gemensam 
för alla Dnnn inom en Oracleinstans. 

     
Shared Server Process (Snnn): Varje Snnn betjänar flera klienters begäran i en de-
lad serverarkitektur. Snnn är inte associerad till någon specifik användarprocess.  

3.1.4.2 Strukturer som förbinder användare till databasen 

 Processen som tar hand om inloggning på en Oracledatabas kallas för listenerprocess. 
Listenerprocessen är en nätverksprocess som lyssnar efter användare som försöker log-
ga in på databasen via nätverket. När någon användare försöker logga in, utför listener-
processen ett av följande: 

- Om databasen är en dedikerad server, säger listenerprocessen till databasen att 
generera en ny dedikerad server och tilldelar användarprocessen den nya ser-
vern.  

- Om databasen är en multitrådad delad server (MTS), skickar listenerprocessen 
användarprocessen till en dispatcherprocess som tar hand om användarens in-
loggning.  

 
Listenerprocessen har alltså bara ansvar för att antingen tilldela användarprocessen till 
en dedikerad server eller lämna över till dispatcherprocessen.     

3.1.4.3 Tillstånd vid anrop av frågesatser, ändringar i databasen och commit 

Structured Query Language (SQL) är ett funktionellt programmeringsspråk som an-
vänds vid databasanslutning, för att skriva frågesatser och vid alla andra ändringar i da-
tabasen. SQL-språket hanteras av en SQL-kompilator som automatiskt generar proce-
durer för att navigera databasen och utföra användarens begäran. En SQL-sats består av 
flera olika steg, t ex: söka i Shared pool, validera satsen, validera datakälla, skaffa lås, 
kontrollera privilegium, tolka satsen, exekvera satsen och hämta resultat från kursorn. 
Bild 8 visar olika steg i Oracles SQL-sats. 

 
Söka i Shared pool: Första steget av en SQL-sats är att RDBHS (Relationsdatabas-
hanteringssystem) söker i Shared pool, för att kolla om det finns data i Library-cache 
som är ekvivalent med den här satsen.   
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Validera satsen: I det här steget validerar DBHS satsen genom att kontrollera att 
den har korrekt SQL-syntax.  
 
Validera datakälla: DBHS kontrollerar att kolumner och tabeller som definieras i 
SQL-satsen finns i databasen.  
 
Skaffa lås: DBHS skaffar lås åt de objekt som används i satsen för att försäkra att de 
inte ändras under exekveringstiden.  
 
Kontrollera rättigheter : DBHS kontrollerar om användaren har tillräckliga rättighe-
ter i databasen för att utföra satsen. 
 
Parsa satsen: DBHS skapar ett parserträd eller exekveringsplan för satsen och läg-
ger den i Library-cache. Om det redan finns ett parserträd som passar satsen, hoppar 
DBHS över det här steget.  
 

 
Bild 8: Olika steg i Oracles SQL-sats-exekvering. 
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Exekvera satsen: DBHS genomför all databehandling som krävs för att kunna exe-
kvera satsen. Efter det här steget hämtar serverprocessen data från disk till buffert-
cachen.  
 
Hämta resultatet från kursorn: Data som genererats vid exekvering av satsen lag-
ras i kursorn som sedan placeras i bind-variable och returneras till användarproces-
sen.  

3.2.  Övriga kriterier 

3.2.1 Codds regler 
Dr. Edgar Frank Codds 12 regler betraktas som en "guide" till Relationsdatabashanter-
ingssystem (RDBHS)[46]:  

 
0. Grundregel: Relationsdatabashanterare måste kunna hantera hela databasen 

genom att endast använda relationer som definieras i databasen. 
 

1. Informationsregel: All information i en relationsdatabas (inklusive tabell och 
kolumnnamn) ska representeras som värden i tabeller. 

 
2. Garanterad åtkomstregel: Alla data i en relationsdatabas måste vara uppnåeliga 

via någon kombination av tabellnamn, primärnyckel och kolumnnamn.  
 
3. Systematisk behandling av nullvärden: Relationsdatabashanterare måste stödja 

systematisk behandling av nullvärden som är skilt från defaultvärde och är obero-
ende av domänen.  

 
4. Dynamisk on-line relationskatalog: Beskrivning av en databas och dess inne-

håll är representerad på logisk nivå exakt samma sätt som andra data, så det är 
möjligt at köra frågesatser genom att använda databasspråket.   

  
5. Innehållsrik data-sublanguage regel: En relationsdatabas bör stödja fler språk 

och terminalanvändning. Åtminstone skall det finnas ett språk som har väldefinie-
rad syntax som också har stöd för datadefinition, manipulation, integritetsregel, 
användarrättigheter och transaktioner.  

 
6. Vy uppdateringsregel: Alla vyer som är teoretiskt uppdaterbara, måste vara 

uppdaterbara via systemet. 
 
7. Högnivå-insättning, -uppdatering och -borttagning: Systemet skall inte bara 

returnera data, utan det skall också stödja insättning, uppdatering och borttagning. 
 
8. Fysiskt dataoberoende: Ändringar i lagerpresentationer eller åtkomstmetoder 

skall inte påverka relaterade applikationer och terminaler. 
 
9. Logiskt dataoberoende: Applikationer och terminaler skall vara logiskt opåver-

kade vid ändring av tabellstrukturer.  
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10. Integritetsoberoende: Databasspråket måste kunna definiera integritets- och 

begränsningsregler. Reglerna måste finnas i onlinekatalogen och det ska inte gå 
att undvika dem.  

 
11. Spridningsoberoende: Applikationer och terminaler är logiskt opåverkade, när 

data distribueras för första gången eller när det distribueras om. 
 
12. Nonsubversionsregel: Om relationsystemet stödjer något lågnivåspråk, så får 

det inte kunna användas för att undvika integritetsreglerna som är definierade i 
databasspråket. 

3.2.2 Formulär 
Formulär är grafiska gränssnitt som används för att interagera med databasen, t ex för 
att mata in data i databasen. Ett formulär består av textrutor, etiketter, knappar och 
andra grafiska objekt. Dessa objekt underlättar interaktionen med databasen. Använda-
ren kan också hämta, ändra, ta bort och uppdatera data med hjälp av ett formulär 
[31,47]. 

3.2.3 Rapporter 
Rapporter är presentationer av data/information som används i olika syften, t ex för att re-
dovisa vinst/förlust av någon verksamhet. En rapport kan också innehålla grafer, diagram 
och tabeller etc. Användaren kan skapa olika typer av rapporter genom att manipulera da-
tabasen[47]. 

3.2.4 ACID-test  
ACID-test är en akronym som används för att beskriva fyra egenskaper (atomism, kon-
sistens, isolering och varaktighet) hos databaser. De egenskaper som alla transaktioner 
bör ha är så kallad ACID[31]. ”Korrekt genomföra transaktioner brukar säga att uppfyl-
la ACID-test” [66]. 

1. Atomism: Atomism är ett påstående som innebär ”allt eller inget”. Ett exempel 
med atomism är att man kan definiera en transaktion som innehåller en uppdate-
rings, -en insättnings -och en raderingssats som en enda enhet och resultatet blir 
att antingen ändras allt eller inget. Den här egenskapen är viktig vid många tillfäl-
len, t ex för banktransaktioner. 

2. Konsistens: Garanti för att varje transaktion körs färdigt innan informationen 
sparas på disk. Om en del av en transaktion misslyckas, kommer databasen att 
återgå till startpositionen och att vara redo att köra igen, t ex om man vill ta bort 
en kund från en databas, måste man ta bort all information om kunden. Om man 
inte tar bort kundens information helt och hållet, kommer databasen inte tillåta 
borttagningen. 

3. Isolering: Isolering håller isär olika transaktioner från varandra innan de är klara. 
Transaktions-isolering kan göras på olika sätt, ett exempel är att blockera transak-
tionen tills den är klar. En användare kan annars ta bort en kund medan en annan 
användare uppdaterar kundens faktura, vilket inte är önskvärt. Vid användning av 
isolering måste den andra användaren vänta tills den första användaren är klar. På 
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så sätt undviker man problemet.  
4. Varaktighet: Databasen ska hålla koll på oavslutade ändringar så att servern kan 

återgå vid ett avbrott. Även om en databasserver kopplas ur i mitten av en trans-
aktion, ska den återgå till stadigt tillstånd när den startas om. Vid omstart efter en 
krasch uppdateras bara fullbordade transaktioner som utförts innan kraschen. Da-
tabasen hanterar det genom att sortera transaktioner som inte är slutförda. 

3.2.5 Transaktionsloggning 
Transaktionsloggarna innehåller information om alla transaktioner som utförs. Databa-
ser som stödjer transaktionsloggning garanterar att förändringar som utförs i en transak-
tion ska genomföras antingen fullständigt och perfekt eller så återställs databasen till 
samma situation som innan transaktionen påbörjats. En databas som inte stödjer trans-
aktionsloggning och går ner under en flerstegstransaktion, t ex om man håller på att ta 
ut pengar från ett konto och vill sätta in dem på ett annat konto, kanske utför endast en 
av transaktionerna. Transaktionsloggning är därför en viktig egenskap för en databas. 

3.2.6 Tillförlitlighet 
Information som lagras i en databas måste vara tillförlitlig d.v.s. informationen i en da-
tabas måste vara säkra, precisa och korrekta.  

3.2.7 Replikering 
Replikering är en teknik för kopiering och hantering av databasobjekt i multipla databa-
ser för att bilda en distribuerad databas. Replikering förbättrar prestanda och tillgäng-
lighet av applikationer genom att skapa alternativa val för dataåtkomst.  

3.2.8 Antalet samtidiga användare 
Med antalet samtidiga användare menas hur många användare som samtidigt kan logga 
in på en databas och söka information utan att stöta något problem. 

3.2.9 Antalet transaktioner per tidsenhet 
Antalet transaktioner per tidsenhet anger hur många transaktioner per tidsenhet klar en 
databas, vilket är ett mått på databasens snabbhet och prestanda.  

3.2.10 Standard-programmeringsspråk 
Med standard- programmeringsspråk menas vilka programmerings språk (java, C, C++, 
C#, Ajax, etc.) som kan integreras med en databas.  

3.2.11 SMP-support 
Symmetric Multiprocessing (SMP) är dataarkitekturer som tillför prestanda genom att 
använda multipla CPU:er för att utföra olika processer samtidigt. SMP support stödjer 
multipelsökning i en databas samtidigt. 

3.2.12  Dataåtkomst 
Med dataåtkomst menas här: 

- Databasapplikationens robusthet, det vill säga databasens förmåga att svara på 
frågor samt att göra det på ett tillförlitligt och korrekt sätt under olika pressande 
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omständigheter. 
- Databasadministratörens förmåga att hantera databasen på ett sådant sätt att den 

svarar upp till de krav som ska finnas uppställda på tillförlitlighet.  

3.2.13 Återställning 
En databas kan gå ner på grund av hårdvaru- eller mjukvarufel, lagringsproblem, elav-
brott, applikationskrasch och andra problem, vilka kräver återställning av databasen. 
”Återställning av ett databassystem innebär i första hand att återvinna själva databasen: 
som återställer databasen till ett korret tillstånd efter något fel som orsakat den nuva-
rande databasen inkorrekt eller åtminstone misstänkt inkorrekt”[35]. 

3.2.14 Användargrupper och rättigheter 
En databas används ofta av flera personer och utvecklare. Användare grupperas för att 
tilldela olika rättigheter t ex vissa grupper kan bara läsa information, vissa kan läsa och 
skriva information, vissa kan ändra och ta bort information.   

3.2.15 Rollback och rollback-statistik 
Rollback-satser används för att annullera en föreslagen ändring i en utförd transaktion 
eller en transaktion som misslyckats. Utifrån rollback-statistik kan man få en fingervis-
ning av tiden som databasen kan vara oanvändbar.  

3.2.16  Online-backup 
Online-backup är ett smidigt sätt att göra en backup av databasfiler. Databaser som 
stödjer online-backup behöver inte stängas av för att man ska ta en backup. 

3.2.17 Array 
Syftet med användning av arrayer i en databas är lagring av databasfiler, som förbättrar 
prestanda och effektivitet. Arrayer ger möjlighet att återställa data utan att behöva an-
vända backup vid en krasch. 

3.2.18  Serverapplikation 
Med serverapplikation menas en databas som kan användas oavbrutet dygnet runt alla 
dagar om året. 

3.2.19  Features 
Med features menas här t triggers, procedurer, kursors, vyer etc. som underlättar arbetet 
för utvecklare och för DBA samt utökar prestanda och tillförlitlighet. 

3.2.20  Dataexport/import 
Med dataexport/import menas hur databasfiler flyttas mellan plattformar. Exporter/-
importer kan utföras antingen i grafisk miljö eller från en kommandoprompt. Ett gra-
fiskt verktyg brukar vara lättare att använda och hantera än ett icke grafiskt[32]. 

3.2.21  Åtkomsträttigheter för objekt 
Databasadministratören hantera behörigheter till objekt i databasen d.v.s. vad använda-
re kan och inte kan göra. Olika databashanteringssystem har olika funktioner för detta.  
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3.2.22  Stöd för olika operativsystem 
Med stöd för olika operativsystem menas vilket databashanteringssystem kan användas 
på vilka/vilket operativsystem.  

3.2.23  Snapshot 
Ett databassnapshot ger möjlighet att skapa en kopia av läsbar data som kan användas 
vid rapportgenerering, granskning eller återställning av data. 

3.2.24  Synonymer 
Synonym är ett alternativt namn på ett databasobjekt t ex tabell, vy och sekvenser. Det 
finns två olika typer av synonymer, privata och publika. En publik synonym är åtkom-
lig för alla användare men privata synonymer är tillgängliga bara för ägaren eller de 
användare som har fått rättighet till det. En synonym av ett databasobjekt kan skapas i 
en klient/serverdatabas, men databasobjektet kan fysiskt befinna sig i en annan server-
databas. Om vi t ex har två databaser A och B, och B har en tabell Employee, så kan vi 
skapa en synonym Anställda (synonymnamnet kan vara vad som helst) i Adatabasen 
och jobba mot Employee-tabellen i Bdatabasen. Anställda-tabellen är nu en kopia av 
Employee-tabellen. 

3.2.25  Packet  
Packet är en grupp av procedurer och funktioner som lagras tillsammans på en databas 
för att kunna användas som en enhet. De är relaterade till variabler och kursors som de 
använder[49].     

3.2.26  Objektlås 
Med objektlås menas att låsa objekt och resurser så att data inte förändras under en på-
gående transaktion.  

3.2.27  Real Application Cluster (RAC) 
I klustertekniken körs databasen samtidigt på flera maskiner, men applikationerna ser 
allt som en enda databas. Tekniken ger också stöd för uppdelning och parallellisering 
av en sökning över flera maskiner. Den tillför högredundans och på långsikt blir det 
också kostnadseffektivt. RAC ger besparingar både på investeringskostnader och på 
dagliga driftkostnader[30]. 
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3.3. Motivering av valda kriterierna  
Motiveringar till valda kriterierna beskrivs i tabellen nedan. 
 

Kriterier Motivering 
Arkitektur Typen av arkitektur är ett viktigt kriterium för att förstå hur 

olika komponenter/delar av en databas är uppbyggda, var data 
och information sparas i en databas och hur de olika kompo-
nenterna kommunicerar mellan varandra. 

Codds regler Codds regel är den första teoretiska officiella modellen för ett 
relationsdatabashanteringssystem, som underlättar databas 
hantering och underhållning. 

Formulär Formulär underlättar arbete för DBA, databasutvecklare och 
för användare. Formulär kan användas för en mängd olika 
ändamål såsom att skapa ett datainmatningsformulär att mata 
in data i en tabell[31] 

Rapporter Rapporter används för att representera data/information 
(vinst, förlust, utveckling etc.) i databasen på ett snyggt, 
anpassat och förenklad sätt[31].  

ACID-test ACID-test är ett av de äldsta koncepten inom databasteori. 
Enligt teorin är ingen databas tillförlitlig om den inte är ACID-
test kompatibel[48]. Transaktioner bör ha flera egenskaper 
som ofta kallas ACID egenskaper[62]. 

Transaktionsloggning Transaktionsloggning är mycket viktig för att fullständigt kun-
na återställa en databas efter en krasch. Om fullständig åter-
ställning inte är möjlig riskeras potentiellt viktig information 
som lagras i databasen. Transaktionsloggen registrerar alla 
ändringar som gjorts i en databas och lagrar tillräckligt med 
information för att kunna ångra alla ändringar[67].  

Tillförlitlighet Tillförlitlighet valdes som kriterium, eftersom syfte med in-
formationslagringen kan vara att man vill effektivisera organi-
sationens resurser, höja verksamhetskvalitet, snabbt kunna få 
statistik av verksamheten m.m. Om information inte är tillför-
litlig, uppfyller inte syftet av informationslagringen. Den för-
säkran om att uppgifterna i databasen är skyddad från hårdva-
ru- och mjukvarufel[31]. 

Replikering Replikering är ett viktigt kriterium för att den snabbar upp 
dataåtkomsten, förbättrar prestandan och försäkrar tillgänglig-
het av data[31]. 

Antalet samtidiga 
användare 

En databas som inte är personlig används ofta av flera an-
vändare samtidigt oavsett om den är öppen eller sluten. I en 
sluten databas är det lätt att beräkna antalet användare samt 
samtidiga användare, men för en databas som är öppen och 
används för kommersiellt ändamål är det svårt att uppskatta 
användare eller samtidiga användare i förväg. Därför är det 
viktigt att veta hur många användare som samtidigt kan 
logga in på en databas, annars kan databasen gå ner eller bli 
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instabil, när antalet samtidiga användare är mer än den kla-
rar. DBMS måste stödja samtidiga användare[31] 

Antalet transaktioner 
per tidsenhet  

Antalet transaktioner per tidsenhet ger information om hur 
snabb en databas är, d.v.s. hur snabbt man kan hämta informa-
tion ur en databas. Detta är en viktig faktor för en databas, 
eftersom användare vill ha information så fort som möjligt. Ju 
snabbare man får ett sökningsresultat, desto bättre. För vissa 
system (t.ex. flygbolag reservationer) är det en avgörande fak-
tor för den totala framgången för systemet[31]. 

Standard-
programmeringsspråk 

En databas används för olika ändamål. Användandet kan 
ingå många olika funktioner och applikationer, vilka kan 
kräva många olika programmeringsspråk. När man vet vil-
ka programmeringsspråk som stöds av databasen, är det lätt 
att implementera önskvärda funktioner, applikationer och 
få den önskade servicen. 

SMP-support En databas som har SMP-support stödjer multipelsökning 
samtidigt, vilket utökar prestandan och skalbarheten[31]. 
Därför är den ett mycket viktigt kriterium för en databas. 

Dataåtkomst Dataåtkomsten är viktig för att DBA skall kunna hantera 
databasen och jobba med lagrade data, samt för att använ-
darna skall få ut information ur databasen[68]. 

Återställning En databas kan krascha eller gå ner pga. olika anledningar. 
Ju snabbare databasen är uppe igen desto bättre är det för 
företaget och användarna. Vissa databaser stödjer automa-
tisk återställning och vissa stödjer inte. Databaser som inte 
stödjer automatisk återställning måste återställas manuellt. 
Fördelen med automatisk återställning är att databasen blir 
användbar igen snabbare än en databas som kräver manuell 
återställning. 

Användargrupper och 
rättigheter 

Användargrupper och rättigheter underlättar DBA:s arbete 
samt förbättrar prestandan och säkerheten genom att begränsa 
åtkomst av data för olika grupper. Om användare kan gruppe-
ras och rättigheter kan tilldelas olika grupper, så underlättas 
DBA:s arbete.  

Rollback och roll-
back-statistik 

Rollback ger möjlighet att annullera en felaktig eller ofullstän-
dig transaktion och ställa tillbaka databasen i samma skick 
som den var innan transaktionen påbörjades. För en massiv 
transaktion som misslyckats och behöver rollback, är det vik-
tigt att veta hur lång tid det kommer att ta för att utföra en 
rollback och hur länge instansen kommer att vara oanvändbar.  
Därför är rollback ett mycket viktigt kriterium i databassam-
manhang och rollback-statistik är viktig för en DBA.  

Online-backup Online-backup ger möjlighet att ta backup av en databas utan 
att ta ner den och därmed störs inte heller användarna eller 
utvecklarna, vilket ökar tillgängligheten för databasen.  
 Detta är viktigt ur kommersiell synvinkel, där så kallad ner-tid 
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måste minimeras.  
Array Arrayen är viktig för att den förbättrar prestandan, samt att 

DBA kan använda informationen från en Array istället för en 
backup för att återställa en databas efter en krasch. 

Serverapplikation Serverapplikation ger möjlighet att använda en databas 24 
timmar om dagen och 365 dagar om året. Eftersom kommersi-
ella databaser avses för användning dygnet runt alla dagar om 
året, är det en viktig egenskap för en databas.  

Features  Features är ett viktigt kriterium för att underlätta DBA:s arbe-
te samt öka prestandan på databasen. DBMS måste stödja oli-
ka features t.ex. transaktioner, säkerhet, dataåtkomst från kli-
enter och en mängd olika administrativa möjligheter[68]. 

Dataexport/import Dataexport/import är viktig för att kunna flytta data/filer 
från en databas till en annan, eller för att spara undan 
data/filer återställnings syfte. 

Åtkomsträttigheter på 
objekt 

Åtkomsträttigheter underlättar DBA:s arbete samt hjälper till 
att säkra data från obehöriga och oönskade användare. 

Stöd för olika opera-
tivsystem 

Stöd för olika operativsystem underlättar företagsledningens 
arbete vid val av ett databashanteringssystem. Om databas-
hanteringssystemet klarar olika operativsystem behöver man 
inte ta hänsyn till om man skall byta operativsystem i framti-
den eller inte. Därför är den ett viktigt kriterium. 

Snapshot Med ett databas-snapshot kan man ta en läsbar kopia av data-
basen som kan användas till rapportgenerering, redigering, 
granskning eller återställning av databasen. Grunden för 
snapshot är att många applikationer måste ha eller kanske till 
och med kräver data av någon viss tidpunkt t.ex. rapportering 
och redovisning applikationer[35]. 

Synonymer Synonymer kan användas för att begränsa användarnas 
rättigheter. Det kan också användas för att underlätta att 
jobba från en klient/serverdatabas mot ett databasobjekt på 
en annan serverdatabas.    

Packet Packet ger möjlighet att hålla ihop relaterade objekt och för-
bättrar prestanda[49]. 

Objektlås Lås på ett objekt försäkrar att när en användare använder ett 
databasobjekt, kan ingen annan användare ta bort eller uppda-
tera data för objektet.   

Real Application 
Cluster (RAC) 

Real Application Cluster förbättrar prestanda på databasen 
samt utökar tillgänglighet av data. 

Tabell 5: Motivering av valda kriterierna 
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4 Jämförelse av kriterierna 
I det här kapitlet beskrivs en jämförelse av kriterierna för valda databashanteringssystem. Re-
sultatet av jämförelse redovisas med en grafisk sammanställning (diagram 1) i slutet av kapit-
let. All information som visas nedan gäller endast för MySQL-4.1.10, MS SQL Server 2000, 
Oracle 10g och MS Access 2002[13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 31, 50, 51, 56, 66, 67, 68] och 
var giltig till 2005-02-01 och 2005-06-30. 

4.1. Databas arkitektur 
MS Access MS SQL Server MySQL Oracle 
Windowsbase-
rad databas. 

Serverbaserad 
databas, men går 
också använda på 
Windows. 

Serverbaserad 
databas men an-
vänds även på 
Windows och 
Linux/Unix.  

Serverbaserad da-
tabas, men går att 
använda på många 
olika operativsy-
stem. 

Tabell 6: Databas-arkitekturer 

4.2. Antalet samtidiga användare 
MS Access MS SQL Server MySQL Oracle 

Microsoft på-
står att Access 
2003 stödjer 
255 samtidiga 
användare[8], 
men om den 
används i webb 
server miljö 
minskar pre-
standa så fort 
antalet upp-
kopplingar 
passerar 10-
15[14].  

Klarar upp till 
32 767 samtidiga 
användare. 

Klarar upp till 
15 000 samtidiga 
användare. 

Klarar 64 000 sam-
tidiga användare. 

Tabell 7: Antalet samtidiga användare för olika databaser 
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4.3. Antalet transaktioner per tidsenhet 
MS Access MS SQL Server MySQL Oracle 

Klarar bara 
några transak-
tioner per mi-
nut, men för-
fattaren lycka-
des inte hitta 
några exakta 
siffror. 

Klarar up till 
709 220 transak-
tioner per minut. 

Klarar 100 000 
transaktioner per 
minut. 

Kan utföra 1,6 
miljoner transak-
tioner per minut. 

Tabell 8: Transaktioner per tidsenhet för olika databaser 

4.4. Standard-programmeringsspråk 
MS Access MS SQL Server MySQL Oracle 

Microsoft Jet, 
XML, ODBC 
och SQL 

SQL99, XML, 
ODBC, JDBC och 
T-SQL 

SQL92 Interme-
diate, ODBC, 
JDBC, C/C++, 
Java, Perl, 
Python, PHP och 
Ruby 

PL/SQL, SQL99, 
SQL/J, ODBC, 
JDBC, Oracle 
OCI, XML, 
J2MEE, Perl och 
Python 

Tabell 9: Programmeringsspråk som stöds av olika databaser 

4.5. Åtkomsträttigheter 
MS Access MS SQL Server MySQL Oracle 

Öppna, köra, 
läsa, designa, 
insättning och 
borttagning av 
data, ändra 
design, upp-
datera data, 
och adminrät-
tighet. 

Åtkomsträttigheter 
kan tilldelas i olika 
nivåer. Det finns 
möjlighet att grup-
pera rättigheter i 
roller som kan till-
delas till användare 

Tabellnivårättig-
heter, uppdatering 
och insättnings-
rättigheter kan 
begränsas till vis-
sa kolumner. 

Tabellnivårättig-
heter, uppdatering, 
insättning, bort-
tagning, referens-
rättigheter på ut-
valda kolumner 
etc. Rättigheter 
kan grupperas i 
Roll som kan till-
delas till använda-
re. 

Tabell 10: Åtkomsträttigheter för olika databaser 
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4.6. Övriga kriterier  

Egenskap MS Access MS SQL 
Server 

MySQL Oracle 

Uppfyller Codds 12 
regler 

Ja Ja Ja Ja 

Formulär Ja Nej Nej Ja 

Rapporter Ja Ja Nej Ja 

ACID-test kompati-
belt 

Nej Ja Nej Ja 

Stöd för transak-
tionsloggning 

Nej Ja Ja Ja 

Tillförlitlighet Studier visar 
att databas-
filer är säkra 
om den inte 
blir korrum-
perad. Om 
den blir kor-
rumperad 
någon gång, 
blir den ald-
rig tillförlit-
lig igen. 

Ja Ja Ja 

Replikeringsstöd Ja Ja Ja Ja 
Stöd för SMP 
(Symmetric Multi-
processing)  

Nej Ja Ja Ja 

Säker dataåtkomst Ja Ja Ja Ja 
Stöd för automatisk 
återställning 

Nej Ja Ja, automa-
tisk åter-
ställning 
stöds bara 
på miss-
lyckande av 
InnoDB, för 
andra typer 
av krascher 
behövs en 
backup. 

Ja, auto-
matisk 
återställ-
ning bara 
för ringa 
olycka. 
Vid krasch 
behövs 
kopia av 
backup. 

Stöd för användar-
grupper 

Ja Ja Nej Ja 

Stöd för gruppering 
av rättigheter 

Ja Ja Nej Ja 

Stöd för rollback Ja Ja Ja Ja 
Går att beräkna roll- Nej Nej Nej Ja 
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backtiden 
Stöd för online-
backup 

Ja Ja Ja Ja 

Stöd för Array Ja Nej Ja Ja 
Stöd för 7X24 ser-
ver applikation 

Nej Ja Ja Ja 

Data export/import Ja Ja Ja Ja 
Stöd för grafisk ex-
port/import verktyg 

Ja Ja Nej Nej 

Tilldelning av ac-
cessrättigheter på 
objekt 

Ja Ja Ja Ja 

Stöd för olika opera-
tivsystem 

Nej Nej Ja Ja 

Snapshot möjlighet Ja Ja Nej Ja 
Synonymmöjlighet Nej Nej Nej Ja 
Packet egenskap Nej Nej Nej Ja 
Objektlås Ja Ja Ja Ja 
Klusterteknik Nej Nej Nej Ja 
Stöd för triggar Nej Ja Ja Ja 
Stöd för procedurer Nej Ja Ja Ja 
Stöd för vyer Nej Ja Ja Ja 
Stöd för kursors Nej Ja Nej Ja 
Stöd för OLAP Nej Ja Ja Ja 

Tabell 11: Jämförelse av övriga kriterierna 
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Diagram 1 visar hur många kriterier som uppfylls av respektive databashanterings-

system 
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5 För- och nackdelar 
Författaren finner att varje databas har vissa för- och nackdelar beroende på användnings-
område och vilket ändamål databasen ska uppfylla. Nedan presenteras några av fördelarna 
och nackdelarna [12, 13, 14, 17, 31, 50, 51,54]: 
 

Databas 
typ 

Fördelar Nackdelar 

MS Ac-
cess 

• Mycket låg kostnad i jämfö-
relse med MS SQL Server 
och Oracle, lätt att lära sig att 
utveckla applikationer. 

• GUI, Formulär och Rapport-
generator är ett mycket lätt 
och användbart verktyg. Om 
databasen är väl designad, då 
ökar dess effektivitet, flexibi-
litet och säkerhet.  

• Access har endast ett filfor-
mat, vilket gör det lätt att flyt-
ta databasen till en annan da-
tor med Windowsmiljö. 

• I jämförelse med MS SQL 
Server och Oracle har Mic-
rosoft Access färre SQL-
operationer.  

• Kan inte hantera stora 
mängder av data tillförlitligt 
och är inte bra för ett stort 
system med multipla använ-
dare.  

• Maximalt antal tillåtna an-
vändare är 255. 

MS SQL 
Server 

• Viktiga managementegenska-
per, säkerhetsegenskaper och 
affärsintelligenta egenskaper 
(t. ex diagnostiskverktyg, pre-
standa övervakning, nät-
verksdata, optimerings-
verktyg, publik nyckel, infra-
struktur (PKI), OLAP, rap-
portering, datamining) ingår i 
standardpaketet. 

• Kompatibelt med många 
andra applikationer och gene-
rera Rapporter, går att köra 
multipla databaser på en ser-
ver. 

• Tillåter stort antal användare 
och det finns en gratisversion 
med begränsat antal applika-
tioner som kan laddas ner. 

• I SQL Server finns inte se-
parat läsblock och skriv-
block, vilket innebär att den 
inte är multiversionskonsis-
tent. 

• Relativt dyrt för små före-
tag, behövs bra hårdvara och 
Windows 2000 Server. 

• Formulär finns inte i MS 
SQL Server. 

• Dessutom är den plattforms-
beroende. 

MySQL • Snabb, effektiv och kan han-
tera stora mängder av data.  

• Kostnaden är relativt låg, ef-
tersom det inte finns begräns-

• Har svårt med hantering av 
underfrågor(subquery) 

• Transaktioner/rollback stöds 
inte direkt 
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ning av användare per server.  
• Licensen betalas per server 

inte per användare.  
• Lätt att administrera från 

kommandoprompten.   

• Dålig hantering av sekun-
därnyckel och referensnyck-
el.  

• Fanns inget stöd för proce-
durer och triggers  

• Konfigurering kräver mång-
årig erfarenhet av databas-
verksamhet. 

• Även om MySQL är mycket 
känt, är det svårt att hitta 
experter.  

• Formulär eller Rapportgene-
rator finns inte.  

Oracle • Oracle är en platsformsobero-
ende databas och fungerar 
utmärkt på flera olika opera-
tivsystem, vilket är en fördel 
för affärslösningar. 

•  Har separat läsblock och 
skrivblock. Kompatibelt, ro-
bust, säkert och tillförlitligt 
vid stora mängder datahanter-
ing.  

• Har många utvecklings verk-
tyg bland annat Formulär, 
Rapportgenerator, JDevelo-
per, dokumentation, designer 
och mera. 

• Mycket dyrt i jämförelse 
med andra databaser. Dess-
utom är svårt att hantera re-
surser.  

Tabell 12: För- och nackdelar med respektive databashanteringssystem 
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6 Begränsningar 
Det finns vissa begränsningar för alla typer av databaser, vissa av de som förekommer ofta 
listas nedan[8, 13, 18, 21, 23, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 67].  
 

Feature MS Ac-
cess 

MS SQL 
Server 

MySQL Oracle 

Maximal storlek av databa-
ser 
 

2 GB plus 
länkade ta-
beller 

1 048 516 GB 2096 GB 8 388 608 GB 

Maximalt antal tabeller per 
databas 

2048 1 073 741 824 Obegränsad Obegränsad 

Maximalt antal kolumner 
per tabell 
 

255 1024 2599 1000 

Maximalt antal index per 
tabell 

32 250 32 Obegränsad 

Maximalt antal kolumner 
per index 

10 16 16 32 

Maximalt antal tabeller i 
en fråga 

32 256 31 Obegränsad 

Maximalt antal kolumner i 
en SELECT-sats 

255 4096 Hittades inte Obegränsad 

Maximalt antal nästlad 
underfråga 

50 32 9 Obegränsad 

Maximal storlek på SQL-
sats 

64 000 KB 262 144 KB 16 384 KB 262 144 KB 

Maximalt antal objekt 32 768 2 miljarder 20 320 Obegränsad 
Maximalt antal samtidiga 
användare 

255 32 767 15 000 64 000 

Maximalt antal tecken på 
tabellnamn 

64 128 64 30 

Maximalt antal tecken på 
kolumnnamn 

64 128 64 30 

Maximalt antal tecken på 
indexnamn 

64 128 64 30 

Maximalt antal tecken på 
vynamn 

Stödjer inte 128 64 30 

Maximal radlängd av en 
tabell 

2000 B 8060 B 65 534 B 255 000 B 

Maximalt antal tecken på 
användarnamn 

20 128 16 30 

Maximalt antal tecken på 
lösenord 

14 128 16 30 

Tabell 13: Begränsningar för respektive databashanteringssystem 
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7 Licenstyper 
När det gäller licenstyper finns en mängd varianter. I denna uppsats presenteras de mest 
användbara och förekommande.  

7.1. MS Access 
Microsoft har 6 olika licenstyper, när det gäller Office-paketet; 3 av dem är för stora 
företag och 3 för små -och mellanstora företag som visas nedan. De 6 olika licensty-
perna är Microsoft Select, Microsoft Enterprise Agreement, Microsoft Enterprise Sub-
scription Agreement, Microsoft Open License, Microsoft Multi Year Open Licens och 
Microsoft Open Subskription License. Ytterligare information finns på Microsofts 
hemsida[60]. 

 
Licenstyp Villkor och kostnader 
Microsoft Select Microsoft Select är ett avtal som löper på 3 år med betal-

ningar i samband med varje beställning av licenser. Ingen 
standardisering, valfritt antal licenser kan licensieras un-
der hela avtalstiden. Avtalet gör det enklare att hålla reda 
på företagets inköp av licenser och avtalet utgår från en 
prognos över vilka licenser företaget förväntas köpa in 
under treårsperioden. 

Microsoft Enterprise 
Agreement 

Microsoft Enterprise Agreement (EA) löper på 3 år med 
årliga betalningar. EA är ett direktavtal mellan Microsoft 
och kunden. Samtliga datorer som ingår i avtalet skall 
täckas av EA grundprodukter. Övriga produkter som er-
bjuds under ett EA-avtal kan beställas som tilläggsproduk-
ter. Mjukvaruförsäkring ingår som standard i EA. 

Microsoft Enterprise 
Subscription Agre-
ement 

Microsoft Enterprise Subscription Agreement löper på 3 
år med årliga betalningar. EA Subscription är ett direktav-
tal mellan Microsoft och kunden. Samtliga datorer som 
ingår i avtalet skall täckas av EA Subscription grundpro-
dukter. Övriga produkter kan beställas som tilläggspro-
dukter. Mjukvaruförsäkring ingår som standard i EA 
Subscription. 

Microsoft Open 
License 

Microsoft Open License är ett avtal som löper på 2 år med 
betalningar i samband med varje beställning av licenser. 
Ingen standardisering, valfritt antal licenser kan licensie-
ras under hela avtalstiden. Mjukvaruförsäkring ingår inte 
som standard i Open men kan kopplas till licens i sam-
band med ny beställning. 

Microsoft Multi 
Year Open License 

Microsoft Multi Year Open-licensen är ett avtal som löper 
under tre år med årliga betalningar. Användare får tillgång 
till ett stort antal programvaror och har rätt att använda 
dem permanent. Samtliga datorer skall ingå i avtalet. Det 
finns två varianter av Multi Year Open, t ex Volume och 
Enterprise. Mjukvaruförsäkring ingår. 
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Microsoft Open 
Subskription Li-
cense 

Microsoft Open Subscription Licens är ett avtal som löper 
under tre år med årliga betalningar. Man får tillgång till ett 
stort antal programvaror och användarrättigheter under 
avtalstiden i form av en prenumeration. Samtliga datorer 
skall ingå i avtalet. Mjukvaruförsäkring ingår. 

Tabell 14: Licenstyper för Microsoft Office 
 

7.2. MS SQL Server 
Licens för MS SQL Server är antingen att köpa en processorlicens från Microsofts 
återförsäljare (då har man ingen begränsning av användare) eller att hyra en server och 
antalet klienter. Dessutom kan man hyra server och klienter för 3 år. Om man vill hyra 
server och antalet klienter måste man också hyra antingen Windows eller Office-
paketet. Support vid incident ingår inte i någon av dessa licenstyper. Om man behöver 
support, måste man skaffa det separat från Microsoft. 

 
Licenstyp Villkor och kostnader 
SQL Server Stan-
dard  

SQL Server Standard Edition är en variant för medelstora 
företag. Man bör köpa två processorer för kontinuerlig 
användning och för att få bättre prestanda vid obegränsat 
antal användare.  

SQL Server Work-
groups 

En variant som passar bra för företag som vill använda 
databasen internt och spara pengar. För få användare är 
det bästa varianten. 

SQL Server Hire För företag som vill testa databasen innan de väljer en 
databas, är den här varianten utmärkt. En nackdel är dock 
att man även måste hyra antingen Windows eller Micro-
soft Office per användare. Man måste hyra det minst 3 år 
och efter 3 år antingen förlänga hyrperioden eller avinstal-
lera. 

Tabell 15: Licenstyper för MS SQL Server 

7.3. MySQL 
MySQL har fyra olika licenstyper med olika möjligheter, som är MySQL Network Ba-
sic, MySQL Network Silver, MySQL Network Gold och MySQL Network Plati-
num[59]. Alla dessa licenstyper ges per server per år och det finns inga begränsningar 
på antalet klienter per server. Licensavgift för MySQL debiteras på Euro. Nedan följer 
en sammanfattning av de olika licenserna. 

 
Licenstyp Villkor och kostnader 
MySQL Network 
Basic 

I paketet MySQL Network Basic ingår inte någon support. 
Support fås antingen från e-post/forum på nätet eller från 
beställning av tilläggstjänster. Paketet passar bra för små 
företag. 

MySQL Network 
Silver 

I MySQL Network Silver-paketet ingår alla typer av sup-
port via nätet och telefonsupport under arbetsdagar. Man 
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får kontinuerlig uppdatering av mjukvaran utan extra 
kostnader. 

MySQL Network 
Gold 

MySQL Network Gold-paketet är för stora och komplexa 
applikationer som körs oavbrutet. I det här paketet ingår 
dygnet runt telefonsupport med 30 minuters responstid 
plus support som ingår i Silver-paketet. 

MySQL Network 
Platinum 

I det här paketet ingår högsta nivå support d.v.s. support 
som ingår i Gold-paketet plus experthjälp för prestandaop-
timering av MySQL. Vid behov granskar experterna ock-
så kod för att hitta problemet.  
Tabell 16: Licenstyper för MySQL 

 

7.4. Oracle 
Oracle säljer olika licenstyper för sina produkter. För databaser kan man skaffa licen-
ser som Oracle Database Standard Edition, Oracle Database Personal Edition, Oracle 
Standard Edition One, Oracle Database Enterprise Edition och Oracle Database 
Lite[9]. Nedan följer en kort beskrivning av licenstyper och dess kostnader. Vissa li-
censer kan skaffas både per processor eller per användare och vissa kan skaffas bara 
per användare. Om man skaffar licens/processor, finns ingen gräns på antalet använda-
re, men om man vill skaffa licens per användare, måste man uppfylla minimivillkoret 
(5 användare). Priset är en engångssumma och supporten (som är valfri) är 22 % per år 
på totala kostnaden på licensen. 

 
Licenstyp Villkor och kostnader 
Oracle Database 
Standard Edition 

Standard Edition avsedd för medelstora företag. I paketet 
ingår Real Applikation Cluster som ger skydd mot hårdva-
ru- och serverkrasch.   

Oracle Database 
Personal Edition 

Personal edition är en kostnadseffektiv variant med alla 
nödvändiga applikationer. Det som skiljer sig från Stan-
dard Edition är vissa tekniska begränsningar.  

Oracle Database 
Standard Edition 
One 

Standard Edition One är avsett för små företag med distri-
buerad miljö. Paketet är lätt att installera, har bra säkerhet 
och prestanda. Det här paketet är också kompatibelt med 
senare versioner. 

Oracle Database 
Enterprise Edition 

Enterprise Edition har bra prestanda på små och stora 
servrar på både Windows och Linux system. Paketet är lätt 
att använda med högsta grads säkerhet också kompatibelt 
med enkla system konfiguration.  

Oracle Database 
Lite 

Oracle Lite är avsett för mobila applikationer. Används till 
data som sparats på t ex PDA, eller bärbara datorer och 
synkroniseras med centralserver.  

Tabell 17: Licenstyper för Oracle 
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8 Resultat 
I de sammanhang där rapportgenerering och formulär är de viktigaste egenskaperna lämpar 
sig MySQL inte alls, därför att den inte har någon av dem. I MS SQL Server har stöd för 
rapportgeneratorn men den stödjer inte formulär. Dessutom är MS SQL Server plattforms-
beroende. Om både formulär och rapporter behövs, då finns det bara två databashanterins-
system att välja mellan, Oracle eller Microsoft Access. Om man vill använda formulär och 
rapporter för Oracle måste man skaffa följande: Oracle-databas, applikationsserver, Forms 
och Reports. Vid undersökningen av licenstyper upptäcktes att applikationsservern är in-
packad i Forms och Reports, vilket innebär att man inte behöver skaffa separat licens för 
applikationsservern. MS Access är desktopbaserad men andra sidan är ett multifunktionellt 
databashanteringssystem, vilket innebär att allt som behövs ingår i Officepaketet.  
 

8.1. Rekommendation 
Genom denna uppsats har författaren via kontakter med återförsäljare samt personer som 
arbetar med databaser fått uppfattningen att innan man skaffar sig en DBHS bör man be-
stämma databastypen (sluten eller öppen). Val av ett DBHS är inte en lätt uppgift, man bör 
veta vilka data som skall lagras, hur mycket data som skall lagras, hur viktig data är, an-
vändningsområde, framtida behov och visioner. Det finns många olika former av DBHS:ar; 
vissa är gratis användarsystem medan andra är kommersiella multianvändarsystem som 
kostar därefter. Alla typer av DBHS:ar har både fördelar och nackdelar. Man bör tänka 
igenom punkterna nedan innan man väljer en databas. 
 

-  Hur stor är budgeten 
-  Licensavgift och support 
-  Typ av klient 
-  Typ av applikation 
-  Feature och utseendet av applikation 
-  Vad är applikationskaraktär  
-  Applikationssäkerhet och beroende 
-  Applikationsprestanda  
-  Användning av applikation (internt/online 24 timmar) 
-  Vilka utvecklingsverktyg används med databasen 
-  Hårdvara, mjukvara och andra kostnader 
-  Migrationsmöjlighet till existerande applikationer 
-  Operativsystem 
-  Total tid att bygga databasen 
-  Kunskap hos användare/expert/konsult m. m. 
-  Finns experter tillgängliga på marknaden? 
-  Används databasen för ERP-system (Enterprise Resource Planering)? 
-  Antalet transaktioner per minute 
-  Återvinns mer eller uppdateras mer informationen? 
-  Känslighet och säkerhet av data  
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9 Diskussion 
Författaren har fördjupat sig i ett flertal kända verk inom databasdesign, bl.a. Oracle 9i DBA 
101, High-Performance Oracle, Oracle OCP, Oracle Forms Interaktive Workbook, Oracle 9i 
Developer, Perl for Oracle DBA, Microsoft Access2000 Fundamental, SQL Server 2000, Pro 
MySQL, Access 2 handbok och Access 2 i praktiken för att skaffa riktig information och för 
att förbättra uppsatsen[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 31, 35, 60, 66, 67]. För att vara säker på att 
informationen som hämtats från nätet är riktig, granskades allt noggrant och artiklar från olika 
författare jämfördes. Vad som framkom av olika artiklar och böcker är att, även om grund-
strukturen för olika databaser är lika, skiljer det väsentligt, när det gäller operationer, stöd för 
funktioner, procedurer och databashantering.  
 
Det finns en hel del kriterier att använda vid jämförelse mellan olika DBHS:ar. Även om for-
mulär och rapporter är huvudegenskaper (som nämndes i kapitel 1.1) i uppsatsen har författa-
ren tagit upp de flesta väsentliga och vanliga kriterierna (som ofta förekommer i DBHS jämfö-
relser [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 34, 36, 41] för att ge en riktig och be-
tydelsefull uppfattning av de fyra olika DBHS. Ett exempel är skaffa lås på databas objekt. 
Inom Oracle är det samma overhead för att skaffa lås på ett objekt eller på en miljard objekt, 
men för både MS SQL Server och MySQL skapar det mycket extra arbete, eftersom antalet lås 
ökar med antalet objekt och låset konsumerar mycket minne [24]. När det gäller indexering 
används i Oracle B-träd, bitmap och hash. MS SQL Server och MySQL använder bara B+ 
träd. Oracle bryter ner stora transaktioner till flera mindre transaktioner (d.v.s. skapar mindre 
subset), vilket minskar risken för oväntad mjukvar- och hårdvaru-krasch. Dessutom stödjer 
Oracle kluster-transaktionsinloggning, vilket gör det möjligt att utföra en rollback på data även 
om det inte går att utföra en rollback på själva databasservern. Naturligtvis finns det en hel del 
ytterligare kriterier som man kanske skulle ta med men med hänsyn till arbetets omfattning 
och tidsbegränsningen bedömde författaren det nuvarande urvalet av kriterier vara tillräckligt.  
 
Det som tagits hänsyn till i uppsatsen är databasplattform, hårdvara, mjukvara, arkitektur, 
Codds regler, formulär, rapporter, ACID test, transaktionsloggning, tillförlitlighet, replike-
ring, antalet samtidiga användare, antalet transaktioner per tidsenhet, standardprogramme-
ringsspråk, SMP-support, dataåtkomst, återställning, användargrupper och rättigheter, roll-
back och rollbackstatistisk, onlinebackup, array, serverapplikation, features, dataexport, 
accessrättigheter på objekt, stöd för olika operativsystem. Exempel på kriterier som kanske 
skulle ha tagits med, men inte behandlats i uppsatsen, är användarvänlighet, referensinteg-
ritet, databasspegling, automatisk partition av stora tabeller/index, krypterad klient-och 
server anslutning, och access till multipla databaser under en och samma session. 
 
Utifrån litteraturstudierna konstaterar författaren att innan man väljer ett DBHS måste man 
ta hänsyn till en mängd faktorer:  

- databasens ändamål 
- hur ska databasen administreras? 
- hur viktig är informationen som ska lagras? 
- ska den vara sluten eller öppen? 
- hur stor kan databasen tänkas bli? 
- ska den användas dygnet runt/året om? 
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- vilka applikationer ska användas? 
- vilken roll har säkerheten? 
- vilket operativsystem ska användas? 
- användarens kunskap 
- antalet samtidiga användare 
- kostnadsutrymme 

 
Studien visar också att  
- om en databas ska vara webbaserad, användas av ett obegränsat antal användare 24 

timmar om dygnet året runt och kunna hantera känslig data, så är Oracle det bästa al-
ternativet. Detta eftersom den har både formulär och rapporter (som är uppsatsens 
huvudegenskaper) samt att den har stöd för flest kriterier som jämfördes i studien (di-
agram 1 på sidan 35).  

 
- om en databas används på samma sätt som ovan men där data inte är så känslig samt 

om formulär och rapporter inte behövs, så är MySQL det bästa och billigaste alterna-
tivet (tabell 16). 

 
- om en databas används internt av ett fåtal användare (färre än 20 samtidiga använda-

re) och man vill ha grafiska verktyg, så är Access det bästa och billigaste alternativet 
(tabell 18 och 19). Den har både formulär och verktyg för rapporter[31].  

 
- MS SQL Server blir rätt dyr, eftersom man måste ha Windows 2000 Server eller 

Windows .NET server 2003. Annars är den en allsidig databas och fungerar utmärkt 
med Microsoft Windows Server 2000, ASP och Cold Fusion[61]. Den passar i e-
handel och onlineapplikationer, men saknar formulär. Om man inte behöver formulär 
och nöjer sig med rapporter, så är MS SQL server också ett utmärkt alternativ. 

 
Härmed kan konstateras att valet av databas är mycket svårt. Allt bestäms utifrån använd-
ningsområdet, vad databasen ska fylla för funktioner samt vilka krav som ledningen har. Ge-
nom att titta efter nyckelkrav i tabellerna i de föregående kapitlen kan man finna det bästa 
databasalternativet för de specifika ändamål som anses viktigast. 
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Bilaga 1 - Speciell studie på Oracle och MS SQL Server 
Efter samtalet med Robert Pettersson (uppdragsgivaren till uppsatsen) och Per Eriksson 
(uppdragsgivarens medarbetare) på Ljusdal Energi AB granskar författaren Oracle och 
MS SQL Server lite extra ur olika perspektiv.  
 
Plattformsberoende: SQL Server kan drivas endast på Windowsmiljö, vilket är en stor 
nackdel för en företagslösning. Oracle kan drivas på alla kända miljöer och därför är 
det bra för en företagslösning[24]. 
 
Spärrning och samstämmighet: Skrivblock och läsblock är samma i SQL Server, vilket 
innebär att skrivning och läsning till/från disk inte sker samtidigt. I Oracle är skrivblock 
och läsblock separat och därför finns inga problem med skrivning och läsning samti-
digt. Vid behov eskalerar SQL Server radspärr på sidnivå. När det är många radspärrar 
på en sida blir sidan automatiskt spärrad. Radspärr som inte är relaterad till uppdatering 
är inte bra[24]. 
 
Prestanda och optimering 

- I SQL Server har DBA inte riktig kontroll på sortering och minnesallokering. 
Minnesallokering bestäms globalt inom serverns minnesmapp och används för all 
minne, som inte har cacheminne och sortering[24]. 

- SQL Server är en bra databas och lätt att jobba med, men svår att hantera om da-
tabasen blir stor[24]. 

- SQL Server har självtunnig med uppdatering av statistisk kontroll och möjlighet 
att skapa statistik. Det finns också använder funktioner som kan köra parame-
trisksvy[24].   

- I SQL Server är alla sidblock alltid 8k och alla externts är alltid 8 sidor (64K), 
vilket innebär att det inte finns möjlighet att definiera större extents som garante-
rat utrymmet för större objekt[24]. 

- I SQL Server finns identitet för kolumner, vilket inte finns i Oracle[24].  
- I SQL server finns bara horisontell partitionering, men finns ingen gräns för parti-

tionering av stora tabeller och index. I Oracle kan en stor tabell t ex 100 GB kun-
na partitioneras på databasnivå utan större problem. Gränser för partitionering av 
tabeller och index förbättrar prestanda och underlättar underhållning[24]. 

- Det finns ingen bitmap index, reservnyckel, funktionsbaserad index och stjärnfrå-
ga optimering i SQL Server[24]. 

- Features som diagnostiskverktyg, prestanda övervakningsverktyg och optime-
ringsverktyg inkluderas som standard feature i SQL Server Standard edition. I 
Oracle ingår dessa verktyg som valbara och kostar extra pengar[24]. 

- Säkerhet feature för exempel nätverksdatapaket, publik nyckel infrastruktur 
(PKI), och singel sign-on support är inkluderad i SQL Server 2000 standard och 
Enterprise edition utan extra kostnader. Dem är också extra i Oracle och man 
måste betala separat för dem. Dessutom är de tillgängliga bara för Enterprise edi-
tion[24]. 

- Business intelligens komponenter som online analytisk process (OLAP), Enter-
prise rapportering och datamining är också inkluderad i SQL Server Enterprise 
edition. I Oracle kostar de extra[24]. 
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Objekttyp: Här är några objekt som saknas i SQL Server men som finns i Oracle[24]. 

- Går ej definiera publika eller privata synonym  
- Det finns inte något oberoende sekvensobjekt 
- Det finns inga packet d.v.s. samling av procedurer och funktioner 
- Finns ingen ”before” event trigger och rad trigger i SQL server men istället finns 

meddelandenivå trigger som ger åtkomsträttighet till relaterade tabeller för IN-
SÄTTNING och BORTTAGNING. Den gör det möjligt att utföra radoperationer 
per set (setwise) istället för en rad på en gång (row –at –a –time). Vilket är myck-
et bra vid volymoperation. Oracles radnivåtrigger kräver mycket prestanda för vo-
lym insättning och uppdatering. 

- Ingen objekttyp som finns i PL/SQL 
 
PL/SQL vs T-SQL  

- I T-SQL finns ingen meningsfull extensions till ANSI -92 standard, vilket innebär 
att konvertera till en annan databas i framtiden blir det svårt. JOIN syntax för ex-
empel INNER JOIN, LEFT OUTER, RIGHTER JON skiljer från den klassiska. 
Ibland kan det också vara bra för att skriva effektivare kod[24].  

-  Det finns ingen Java databasmotor i SQL Server men det finns i Oracle[24]. 
- Det finns ingen möjlighet att läsa eller skriva från externa filer[24]. 
- I PL/SQL finns många DBHS system packet men T-SQL är beroende av endast 

ett begränsat antal systemprocedur i masterdatabasen[24]. 
- Det finns bra verktyg i PL/SQL för att förbättra undantags hantering men det 

finns inte i T-SQL[24]. 
- I T-SQL finns inte minnesoperator och det finns ingen möjlighet att se döda an-

slutningar[24].  
- Det finns inte heller SQL*NET alias/service i SQL Server, vilket innebär att ap-

plikationer måste hårdkoda aktuella servernamn i dess apps. Det gör det svårare 
att flytta databasen i framtiden, när belastningen behöver balanseras[24].  
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Bilaga 2 - Klusterteknologi 
- Oracle: Oracle har något som kallas Oracle Real Applikation Kluster, där två el-

ler flera instanser arbetar på samma data i aktiv-aktiv konfiguration. Det finns 
disklessystem för hantering av läsning - läsning, läsning - skrivning, skrivning - 
läsning och skrivning - skrivning teknik mellan två instanser. Tekniken kallas för 
Cache Fusion, som innebär att vilken applikation som helst kan placeras i ett klus-
ter utan någon ändring och den förbättrar applikationen genom att addera en an-
nan maskin i klustret[24].  
 

- MS SQL Server: Det finns ingen möjlighet att kontrollera transaktionsloggfiler i 
SQL Server Standard Edition. Även om det finns något som kallas log shipping 
process, är den inte så tillförlitlig. Om disken blir full med loggar kraschar data-
basen ofta[24]. 


