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Summary 

The license costs for database servers have rosen greatly the last years, because of this 
free database servers has sprung up as an alternative. This article deals with the process 
of changing between these and will examine which problems that may arise. 

 

The article is split in three parts. The first one is a general analyse of four database 
servers, two commercial ones and two free. For the second part one commercial and one 
free is chosen and a migration between these two will be looked at in practice. The third 
part analysesS the  migration between them and the problems that may occur  in the 
transfer. This part also describes problems that may arise in large scale transfers with 
large tables and sharp data. 
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Sammanfattning 

Licenskostnaderna för databashanterare har stigit kraftigt under de senaste åren. På 
grund av det har de fria databashanterarna vuxit fram som ett alternativ till de 
kommersiella. Denna uppsats behandlar därför hur ett byte från en kommersiell 
databashanterare till en fri databashanterare kan gå till och vilka problem som kan 
uppstå vid ett sådant.  

Uppsatsen är uppdelad i tre delar. I den första analyseras fyra databashanterare, två 
kommersiella och två fria. I den andra delen väljs en kommersiell och en fri ut och det 
redovisas hur en migration mellan dessa två kan gå till i praktiken. Den tredje delen 
analyserar migrationen och eventuella problem, både de som har uppstått under denna 
migration och de som kan tänkas uppstå vid  en större transferering med skarpa data och 
fler tabeller diskuteras och analyseras. 
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Nomenklatur 

1.1 Kodexempel och prompkommandon: 
 

Text som skrivs utifrån linuxskalet startar med: 

 #  
Text som skrivs från PostgreSQL startar med: 

 #test  

Text som inte börjar med någon av ovanstående symboler är antingen utdrag ur textfiler 
eller output från programmen.  

1.2 Förklaring till obekanta ord 

 

Stored Procedures 
 

En stored procedure är ett litet program som ligger direkt i databasen. Det gör att 
det blir extra snabbt. Det kan anropas från något gränssnitt.(tex när man vill 
lägga till en post i tabellen) Eller så kan det anropas från en trigger.  

 
Trigger 
 

En trigger är en händelse på en tabell som inträffar när en post läggs in, tas bort 
eller ändras. (Ofta används detta för att lägga in i en "triggertabell" där id:n 
lagras för de poster som skall bearbetas på något vis) 

 

Tar- fil 

 Att arkiv som ofta innehåller filer till ett Linuxprogram. 

 

Ghosta 

Att använda programmet Ghost för att installera ett operativsystem med 
eventuella program. 

 

Image-fil 

En speglad avbild av en partition, innehåller vanligtvis operativsystem samt et 
antal program. 
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root-rättigheter 

 Fullständiga rättigheter till samtliga kataloger i ett Linux-system. 

 

Att ”tabba” fram sökvägar 

När en sökväg till en fil eller katalog skrivs in i ett Linuxsystem så behöver inte 
hela strängen skrivas ut. Istället kan användaren trycka på tab-tangenten för att 
komplettera den automatisk så fort tillräckligt många tecken för att särskilja den 
har matats in. 
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2 Inledning 
Många företag och organisationer har behöv av att lagra stora datamängder. Lösningen 
på problemet är att lagra data i en databas. För att hämta, lägga till ny och att 
administrera den befintliga informationen används en databashanterare, dessa finns i ett 
stort antal olika versioner och format med mycket varierande funktionsinnehåll och i 
många olika prisklasser [URL A]. Då de flesta organisationer är mycket beroende av att 
databasen ständigt klarar av att leverera de data som efterfrågas från den har många 
varit tveksamma till att använda databashanterare som inte kommer från stora och 
etablerade företag, eftersom det ger en trygghetskänsla. Detta har gjort att Oracle och 
Microsoft haft en fördel gentemot de mindre och billigare aktörerna på marknaden. 
Detta har börjat förändras. I och med att öppen källkod och fri programvara blir allt mer 
accepterat så har även de som bygger sina system på fri programvara få tt allt starkare 
organisationer i ryggen, detta har gett dem mer inflytande på marknaden. På senaste 
tiden har flera större organisationer valt databashanterare som bygger på fri 
programvara och därmed inte innebär några inköpskostnader. Ett bra exempel på det är 
NASA som nyligen bytte ut Oracle mot MySQL [URL B].  

2.1 Bakgrund 

Under de senaste åren har licensavgifterna för de kommersiella databashanterarna ökat. 
I takt med prisökningarna har de fria alternativen växt fram som en möjlighet att spara 
pengar. Men ett byte kan innebära stora problem, inte bara i samband med själva bytet 
utan även för drift av systemet och utbildning av personalen. Därför är det viktigt att 
utvärdera vilka problem det kan medföra att gå över till fria program. En databas och 
dess hanterare är ofta extra känslig för driftstopp eller driftstörningar eftersom flera 
andra system bygger på att den ständigt kan leverera den efterfrågade informationen.  
Dessutom är det av oerhört stor betydelse att informationen - och de interna relationerna 
i databasen kan hållas intakta. 

 

2.2 Syfte och mål 

Syftet med mitt projekt är att fastställa vilka problem det innebär att gå över från en 
kommersiell databashanterare till en fri databashanterare, målet med denna rapport är att 
visa hur ett byte går till i praktiken samt att redovisa lösningar på problem som kan 
uppkomma i samband med bytet och att notera om samtliga önskvärda funktioner kan 
användas även efter bytet. Vissa utvalda delar av denna uppsats ska även kunna fungera 
som en guide till den som vill utföra ett byte mellan de två databashanterare som det 
praktiska bytet har skett emellan. De delar av databasen som jag har för avsikt att 
försöka flytta över är de data som finns lagrad i tabellerna, relationer mellan dessa samt 
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triggers. Dessutom ska jag undersöka om det krävs tillgång till scripten som skapade 
tabeller, relationer och triggers eller om det går att klara sig ändå.  

3 Förutsättningar 
Uppsatsen förutsätter att den kommersiella databashanteraren och operativsystemet 
redan finns installerad på datorn. Uppsatsen utgår ifrån att läsaren har vissa kunskaper 
om operativsystemet samt känner till grundläggande begrepp i fråga om 
databashantering.  

3.1 Tillgängliga databashanterare 

Da databashanterare som valts ut till analys presenteras här kortfattat, presentationen 
avslutas med en punktvis uppställning av dess tydligaste för- och nackdelar. (Denna 
punktvis uppställning återfinns även i tabellform i appendix A) 

3.1.1 Microsoft SQL Server 

Microsoft SQL Server är Microsofts databashanterare och dess popularitet 
bygger främst på att den är enkel att använda och att den är starkt integrerad med 
övriga produkter ifrån Microsoft. 

Fördelar:     

? Etablerat 

? Har en mycket stark organisation bakom sig 

? Enkelt att installera och använda 

Nackdelar:  

? Dyrt 

? Virusdrabbat 

? Finns ej tillgänglig för Unixsystem 

? Stängd källkod 

3.1.2 Oracle 

Oracle är den marknadsledande databashanteraren på Unix-baserade system 
även om den nya versionen Oracle9i ännu inte har fått någon större spridning på 
marknaden, och upphovsmän till den är vilket dess namn antyder Oracle, ett av 
världens största företag. 

Fördelar: 

? Marknadsledande på UNIX-system 
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? Mycket snabb 

? Avancerad 

? Stark och pålitlig organisation. 

Nackdelar 

? Dyr 

? Svår att använda utan utbildning 

? Stängd källkod 

 

3.1.3 MySQL Database Server 

MySQL Database Server är den mest populära databasen i världen som är 
baserad på öppen källkod [URL C]. Den är enkelt uppbyggd och dess styrka 
ligger i att den är väldigt snabb på mindre datamängder. Dessutom är den väldigt 
enkel att komma igång med. Just på grund av sin enkelhet är den väldigt populär 
bland amatörprogrammerare och framförallt då i kombination med PHP, ett av 
de mest använda scriptspråken på webben [URL D]. Nackdelen med den är att 
den pga. sin enkla konstruktion har en tendens att bli långsam eller sluta svara på 
förfrågningar överhuvudtaget vid allt för hög belastning. 

Fördelar:     

? Mycket snabbt vid låg belastning  

? Gratis 

? Ständigt expanderande 

? Enkelt att använda 

? Öppen källkod 

Nackdelar:  

? Långsamt vid hög belastning 

? Ej driftsäker 

? Saknar vissa avancerade funktioner 

3.1.4 PostgreSQL 

PostgreSQL är den kraftfullaste av de fria databasprogramvarorna, och är den 
enda som kan mäta sig med Oracle i antalet funktioner och förmåga att hantera 
större datamängder. Den har ännu inte fått så stor spridning men fler och fler 
använder den och nya funktioner tillkommer ständigt. 
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Fördelar: 

? Gratis 

? Avancerad 

? Öppen källkod 

? Snabb 

Nackdelar: 

? Oetablerad 

? Saknar starkt organisationsstöd 

3.2 Avgränsningar 

Arbetet kommer att avgränsas till fyra databashanterare, två fria och två kommersiella 
av dessa fyra kommer en kommersiell och en fri att väljas ut för den praktiska 
utvärderingen. De fyra utvalda är de kommersiella Microsoft SQL Server och Oracle8 
samt de fria MySQL och PostgreSQL.  

Endast själva bytet kommer att behandlas i denna uppsats, inte andra problem som kan 
uppkomma i form av utbildning av personal eller att maskinparken eventuellt kan 
behöva förändras. Jag kommer inte heller att utföra några som helst test av prestandan, 
detta val har jag gjort av två skäl. För det första så kräver det mycket god kännedom om 
databashanteraren och kräver mycket tid och testande samt att det specificeras vilka 
frågor som skall användas och i vilken utsträckning de skall ställas. Det andra skälet är 
att licensavtalet helt enkelt förbjuder prestandatest, så kallad ”benchmarking”, av 
Oracle8i och Microsoft SQL Server utan särskilt tillstånd från dem. 

4 Upplägg 

4.1 Analys och urval av databashanterare 

4.1.1 Kriterier för val av databashanterare  

I valet av databashanterare för den praktiska utvärderingen så var det av största 
vikt att så många som möjlighet skulle ha möjlighet att dra nytta av denna 
uppsats vid en migration till en fri databashanterare, därför var det som vägde 
tyngst i valet av den kommersiella databashanteraren vilken av dem som hade 
störst kundbas. I valet av den fria hanteraren så var det av störst betydelse att den 
utvalda skulle ha möjlighet att sköta de funktioner som den kommersiella 
klarade. 
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4.1.2 Val av kommersiell databashanterare  

I valet av en kommersiell databashanterare stod det mellan Oracle och Microsoft 
SQL Server. Oracle är marknadsledande på UNIX-system [URL E] och 
dessutom finns det ingen tillgänglig version av SQL Server för Unix. Dessutom 
är Oracle snabbare [URL F] och betydligt mer avancerad än SQL Server [URL 
G]. 

Dessa faktorer tillsammans med att det allt som oftast är önskvärt att köra 
databassystem på Linuxplattformar där SQL Server inte finns tillgängligt lev 
avgörande till Oracles fördel. I migrationen används Oracle8 eftersom version 
nio är mycket ny och den organisation som har investerat i den knappast 
kommer att överväga ett byte under de närmaste åren.   

4.1.3 Val av fri databashanterare  

Valet mellan MySQL och PostgreSQL var svårare eftersom bägge hanterarna 
fungerar på under Unix och Windows. Det som blev avgörande var att MySQL 
saknar stöd för stored procedures och triggers [URL H]. Dessutom endast stödjer 
den endast låsning per tabellnivå (alltså endast en person i taget kan påverka en 
tabell) vilket gör att det inte är lika skalbart som PostgreSQL [URL I]. 
Avsaknaden av dessa funktioner gjorde dessutom att MySQL inte skulle ha 
möjlighet att ta över från ett Oracle-system som använde avancerade funktioner. 

Ett förbehåll ska dock lämnas då MySQL har en starkare organisation bakom sig 
[URL J][URL K] och har lovat att ”stored procedures” ska stödjas från och med 
version 5 [URL H]. När denna version kommer släppas, är i dagsläget inte klart. 

4.1.4 Planerat genomförande av migrationen 

Migrationen var planerad att utföras genom följande steg. 

Först skapas tabeller, relationer och triggers i oracledatabasen. Därefter 
genereras någon form av data att fylla dessa med, denna importeras sedan till 
oracledatabasen. Innan migrationen startas så kontrolleras oracledatabasen 
funktionalitet. Nästa steg är att installera och konfigurera PostgreSQL, bekanta 
sig med det samt kontrollera dess funktionalitet. Till sist påbörjas själva 
migrationen. När allt förefaller vara klart kontrolleras PostgreSQL-databasens 
funktionalitet för att undersöka om migrationen har lyckats.   

5 Genomförande 
I detta kapitel beskrivs hur migrationen gick till. Vissa av referenserna kommer från 
opålitliga källor men eftersom deras instruktioner har fungerat så har de ändå använts. 
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5.1 Förberedelser 

Under denna punkt redovisas vilka förberedelser som gjordes innan migrationen 
utfördes. 

5.1.1 Utformning av exempeldatabasen 

För att få fram en tabellstruktur som innefattade de vanligaste datatyperna, några 
relationer samt triggers så beslutade jag mig för att skapa en tabell med nummer, 
namn, datum och tid samt ett längre textfält. För att den skulle kunna vara 
relaterad till någon annan skapade jag även en tabell med namn på städer, till 
båda tabellerna lade jag även ett numeriskt fält så att de skulle kunna stå relation 
till varandra. Till sist skapade jag logtabellen och bestämde att det skulle finnas 
två triggers som noterade i den när rader lades till eller togs bort i de andra 
tabellerna.  

5.1.2 Förberedelser på Oracledatabasen 

Den första förberedelsen var att ”ghosta” över en lagrad image-fil med ett 
färdiginstallerat Linux Red Hat 6.2 och Oracle8i till hårddisken på testdatorn. 
Därefter genererades en fil i Excel som baserades på de vanligaste pojk- och 
flicknamnen just nu, denna kompletterades med slumpvis genererade datum och 
ett textfält. Dessutom numrerades namnen med ett nummer efter dess 
popularitet, till sist genererades även ett slumpmässigt ”stads- id” som användes 
till att koppla tabellen mot stadstabellen. Resultatet visas i figur 1.1. 

 

 

Figur 1.1 

 På samma sätt skapades sedan stadstabellen. 

Därefter skapades de script som skulle generera exempeltabellerna till 
oracledatabasen. Och de triggers som skulle vara kopplade mot tabellerna 
kördes. 

När samtliga script var framtagna samt körda genom databasen importerades de 
genererade listorna till de nyligen skapade tabellerna och ett antal frågor ställdes 
för att få ut resultat som bekräftade dess innehåll. 

Scripten som skapade tabeller och triggers i oracledatabasen står att finna i 
Appendix 1. 
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5.1.3 Installation av PostgreSQL 

Installationen av PostgreSQL var mycket enkel, tar-filen var endast 10,6 MB 
stor och när den hade laddats hem så packades den upp med hjälp av följande 
kommando: 

#tar xfvz postgresql-7.3.2.tar.gz  

Därefter var det bara att gå in i den nyligen skapade katalogen med namnet 
postgresql-7.3.2 och utföra nedanstående konfigurations- och 
installationskommandon.   

 

#./configure
#gmake
#su
#gmake install  

Sedan utfördes de delar som krävde root-rättigheter innan det var dags att starta 
databashanteraren. 

 

#adduser postgres
#mkdir /usr/local/pgsql/data
#chown postgres /usr/local/pgsql/data
#su - postgres
#/usr/local/pgsql/bin/initdb –D /usr/local/pgsql/data  

Databashanteraren startades med nedanstående kommandosträng: 

  #/usr/local/pgsql/bin/postmaster-D /usr/local/pgsql/data &  
När detta var skapades en databas med namnet ”test”: 

 #/usr/local/pgsql/bin/createdb test  

Och ett försök att starta databasen gjordes med: 

 #/usr/local/pgsql/bin/psql test  
 Detta var dock inte möjligt utan det krävdes en klient vilken laddades hem från 

http://www.rpmfind.net, och hade filnamnet postgresql-clients-6.3.2.rpm denna 
krävde i sin tur ett bibliotek, nämligen postgresql72- libs-1.3i386.rpm som fanns 
att ladda hem från samma plats, dessa installerades enkelt med: 

 
#rpm -iv postgresql72-libs-1.3i386.rpm   

och 
   #rpm -iv postgresql-clients-6.3.2.rpm  
 
 Därefter gick det utmärkt att starta klienten med: 
 

#/usr/local/pgsql/bin/psql test  
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5.1.4 Att bekanta sig med PostgreSQL 

Väl inne i programmet möts användaren av en prompt med detta utseende, 
notera att utseendet på den varierar beroende på databasens namn. Samtliga 
exempel i denna rapport bygger på att databasen heter ”test”. 
 
  test=>
      
För den som har arbetat med någon form av SQL-språk innan är PosgreSQL’s 
klient mycket enkel att använda, till skillnad från sqlplus som används i Oracle8i 
så kan man använda piltangenterna för att bläddra bland gamla kommandon. 
Dessutom så kan sökvägar ”tabbas” fram så att inte hela sökvägen behöver 
skrivas in då script ska köras. 
 
Script körs med: 
 
  test=>\i namn_på_script  
  
De exempel som anges för att skapa tabeller nedan har sparats som textfiler och 
sedan körts med ovanstående kommando. 
 

5.1.5 Att skapa tabeller och importera text till dem. 

För att ge en grundläggande förståelse för PostgreSQL så skapa en tabell med ett 
ensamt fält, det var mycket enkelt eftersom det gjordes enligt SQL-standard: 

 

CREATE TABLE testtabell
{
      test CHAR(10)
};  

Sedan testades så att tabellen var funktionsduglig genom att stoppa in och ta bort 
värden från fälten, detta var lika enkelt då även detta kunde utföras med 
standardkommandon. 

 Lägg till: 

 test=>INSERT INTO testtabell VALUES (’testvärde’);  

 Ta bort: 

 test=>DELETE FROM testtabell WHERE test='testvärde';  

Det första riktiga problemet som stöttes på var att importera poster till tabellen 
från en textfil. För att lösa det konsulterades dokumentationen på 
www.postgresql.org/docs. Efter en stunds letande noterades att kommandot 
COPY kunde användas för att importera data till tabeller. För att undersöka hur 
kommandot fungerade i praktiken skapades en textfil med följande innehåll: 
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Fält 01
Fält 02
Fält 03
Fält 04  

Den sparades som testfil.txt i en mapp med namnet /scripts.  

Därefter gjordes ett försök att importera dess innehåll till tabellen testtabell med: 

 test=>COPY testtabell FROM ’/scripts/testfil.txt’;  

Detta gav ett felmeddelande om att det inte gick att importera till en tabell som 
redan innehöll data. Tabellen tömdes då med: 

 test=>DELETE FROM testtabell;  

Och det gjordes ett nytt försök med: 

 test=>COPY testtabell FROM ’/scripts/testfil.txt’;  

Denna gång fungerade det och fyra rader lades till tabellen. 

Sedan skapades en tabell med två fält, det första var identiskt med det i tabellen 
från föregående exempel. Det andra var av typen TIMESTAMP vilken kan lagra 
datum och tid med en precision ner till mikrosekunder. 

 

CREATE TABLE tvafaltstabell
{
      test CHAR(10),
      datumtid TIMESTAMP
};   

Därefter lades det till ett datum inklusive timmar, minuter och sekunder till 
/scripts/testfil.txt. Fälten separerades med semikolon och filen såg efter 
ändringarna ut enligt följande:  

 

Fält_01;2003-04-23 12:23:23
Fält_02;2002-02-23 22:21:13
Fält_03;2003-04-23 08:13:45
Fält_04;2003-04-23 16:04:12  

  

 När detta var klart gjordes återigen ett försök att importera, fast nu till den 
nyligen skapade tabellen, enda skillnaden var att ett WITH DELIMITER ’;’ 
fogades till strängen för att tala om vad som skulle separera fälten, även detta 
kunde göras utan problem och de data som låg i filen stod nu även att finna i 
tabellen. 
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5.1.6 Att skapa motsvarande tabeller i PostgreSQL 

När det stod klart hur det gick till att importera semikolonseparerade textfiler i 
PostgreSQL var det dags att skapa tabeller som motsvarade de i oracledatabasen. 
Registertabellen innehöll följande datatyper: NUMBER som är en numerisk 
datatyp med en näst intill obegränsad spännvidd (1.0*10^-130 till 
9.99*10^125), i PostgreSQL finns det två datatyper som skulle kunna ersätta 
den. NUMERIC vilken har ett användardefinerat spann helt utan begränsningar 
och BIGINT som sträcker sig från -9223372036854775808 till 
9223372036854775807. Naturligtvis finns det datatyper med mindre omspann 
men då en för stor datatyp endast ger en något större databas medan en för liten 
kan orsaka alvarliga systemfel valde jag först ut dessa två. Av de två utvalda föll 
sedan valet på BIGINT eftersom en fördefinierad datatyp med största 
sannolikhet är snabbare än en användardefinerad. Det betraktades det dessutom 
som osannolikt att tabellen skulle fyllas med fler namn än vad den kla rar av att 
numrera.  

Det andra fältet var av typen CHAR(15) vilket är identiskt i bägge systemen så 
här rådde inget tvivel om vilken datatyp som skulle ersätta. 

Det tredje fältet var av typen DATE, vilket kan lagra datum och tid. I 
PostgreSQL används TIMESTAMP för att lagra datum och tider. DATE:s 
standardformat och TIMESTAMP var visserligen inte kompitabla men det fick 
bli ett senare problem. 

Fjärde fältet var av typen VARCHAR(40) och precis som CHAR så är den 
identisk i bägge hanterarna. 

I det femte och sista fältet återkom datatypen NUMBER vilken återigen ersattes 
med BIGINT, för även om det inte är troligt att detta fält skulle komma upp i 
samma summor som det första så ansågs att det var viktigt att försöka hålla 
någon form av standard. 

Stadstabellen bestod endast av två fält, ett av typen CHAR(20) och ett 
NUMBER-fält, bägge dessa har beskrivits tidigare och skapandet följde samma 
mall som registertabellen. Även logtabellen bestod av redan redovisade fält, 
nämligen DATE och CHAR. 

Nästa punkt var att skapa en relation mellan register och stadstabellen, på denna 
punkt var syntaxen identiskt och vållade inga som helst problem, då script för 
samtliga tabeller hade skapats samlades dessa i en fil och kördes, filen hade 
följande utseende: 



 Att gå över till fri databasprogramvara 
 

- 11 - 

CREATE TABLE stadsregister
(

stadsnamn CHAR(20),
stadsid BIGINT NOT NULL PRIMARY KEY

);

CREATE TABLE register
(

nummer BIGINT,
namn CHAR(20),
datumtid TIMESTAMP,
beskrivning VARCHAR(40),

stadsnummer BIGINT REFERENCES stadsregister(stadsid)
);

CREATE TABLE logtable
(

event CHAR(15),
datumtid TIMESTAMP

);  

 

5.1.7 Att exportera från Oracle 

Nästa steg var att exportera till ett lämpligt format från Oracle, enligt de tester 
som hade utförts i punkt 4.1.3 så drogs slutsatsen att varje rad som skulle 
importeras behövde ha nedanstående exempelutseende: 

 5;Bertil;2003-04-23 16:04:12;Registrerade sig den 23 April;2  

Enligt manualen på Oracles hemsida så  exporterades fälten med syntaxen: 

 

spool /scripts/register.lst;
select nummer,’;’,namn,’;’,datumtid, ’;’,beskrivning,’;’,stadsnummer
spool off  

Men detta gav utdragna  oanvändbara fält med radbrytningar och en sökning på 
www.google.com gav en bättre lösning. På en sida [URL L] fanns en lösning 
som efter några mindre modifieringar gav ett bättre resultat. 

 

set pagesize 0
set pause off

spool /scripts/register.lst;

SELECT nummer||';'||namn||';'||datumtid||
';'||beskrivning||';'||stadsnummer FROM register;

spool off;  
 

Det enda som nu saknades för att kunna importera till tabellerna i PostgreSQL 
var att rätta till datumformatet så att det passade för import. Då TIMESTAMP i 
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sitt grundutförande hade följande format användes återigen www.google.com för 
att finna en lösning på hur det skulle vara möjligt att få ut det, denna information 
återfanns på en sida [URL M] som behandlade dess tids och datumformat. Det 
var möjligt att anpassa det datumformat som hämtades genom att använda 
följande syntax: 

 TO_CHAR(datumtid,’YYYY-MM-DD’)  

Med hjälp av denna kunskap var det inte svårt att skapa en syntax som gav en 
fungerande filsyntax. 

 

set pagesize 0
set pause off

spool /scripts/register.lst;

SELECT nummer||';'||namn||';'||
TO_CHAR(datumtid,'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')||
';'||beskrivning||';'||stadsnummer FROM register;

spool off;  
Innan det var möjligt att importera registertabellen till PostgreSQL krävdes det 
att samma procedur återupprepades med stadstabellen eftersom fälten i 
registertabellen stod i relation till dessa, detta var dock mycket enkelt då 
samtliga datatyper som fanns i den redan hade förekommit i registertabellen. 

 
Bägge tabellerna fanns nu sparade som register.lst respektive stadsregister.lst. 
Logtabellen exporterades inte eftersom den var tom och endast existerade för att 
motivera de triggers som fanns i databasen. 
 

5.1.8 Att importera till PostgreSQL 

Hur det går till att exportera filer till PostgreSQL hade experimenterats med tidigare 
(kap. 4.1.5). Så detta fungerade utmärkt genom följande kodrader: 

 

COPY stadsregister FROM ’/scripts/stadsregister.lst’ WITH
DELIMITER ’;’;

COPY register FROM ’/scripts/register.lst’ WITH   DELIMITER ’;’;  

5.1.9 Att skapa triggers i PostgreSQL 

När det var dags att skapa triggers upptäcktes efter en stunds testande att det 
enda en trigger i PostgreSQL klarar av är att anropa en funktion, på grund av det 
blev det nödvändigt att skapa två funktioner och därefter två triggers som kunde 
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användas för att anropa dessa. Med hjälp den utmärkta dokumentationen på 
PostgreSQL:s webbplats[URL N] skapades en enkel funktion. Det krävdes dock 
vissa förändringar av denna för att den skulle kunna anropas av en trigger. 
Triggern kunde i princip överföras direkt från Oracle, det enda som behövde 
ändras var att den skulle anropa en funktion istället för att utföra uppgiften själv. 

 

Den sista punkten i migrationen var att konvertera de triggers som fanns i 
oracledatabasen. På ett tidigt stadium upptäcktes att det enda en trigger klarar av 
i PostgreSQL är att anropa en funktion. Av detta faktum drogs slutsatsen att 
varje trigger skulle behöva ersättas med två komponenter, en trigger och en 
funktion. 

5.1.9.1 Funktioner 

För att utröna hur en korrekt funktionssyntax skulle se ut togs det hjälp ur 
PostgreSQL:s dokumentation, samt i diverse diskussionsgrupper på Internet. 
Syntaxen var mycket känslig för apostrofers placering men kompilatorn gav 
diffusa och dåligt lokaliserade felmeddelanden. Det gjorde att det var svårt att 
hitta felen i syntaxen och modifierandet av scripten kändes relativt 
slumpmässigt. 

Till sist godkände PostgreSQL:s kompilator funktionssyntaxen vilket gav en 
grund att stå på i det efterföljande skapandet av riktiga funktioner. 

CREATE OR REPLACE FUNCTION testfunktion() RETURNS integer AS '
BEGIN

RETURN 100;
END;

' LANGUAGE 'PLpgSQL';

 

För att en funktion skulle klara av att bli anropad av en trigger krävdes att 
returtypen ändrades men i övrigt för syntaxen identisk. 

 
CREATE OR REPLACE FUNCTION ins_not() RETURNS trigger AS '

BEGIN
INSERT INTO logtable VALUES (''Inserted'',NOW());
RETURN NEW;

' LANGUAGE 'PLpgSQL';

 

5.1.9.2 Triggers 

Triggern i PostgreSQL skiljde sig endast marginellt från den som existerade i 
oracledatabasen men även här gjorde de oprecisa felmeddelanden att felsökning 
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och utformning tog onödigt lång tid. Det var dock betydligt enklare att skapa 
trigger än att konvertera funktioner. 

 

När både funktioner och triggers hade accepterats av PostgreSQL:s kompilator 
fungerade implementationen av dessa smärtfritt.     

 

5.1.10 Kontroll av databasens funktion 

Till sist kontrollerades databasens funktionalitet med ett antal SQL-satser. Och 
det bekräftades att full funktionalitet hade uppnåtts. 

6 Resultat och resultatanalys 
Resultatet kan endast betecknas som lyckat då överföringen av databasen lyckades utan 
att några större komplikationer inträffade. All data som fanns i tabellerna flyttades utan 
att den skadades eller förändrades. Även relationerna fungerade precis som innan. De 
triggers som fanns i oracledatabasen fungerar exakt likadant i PostgreSQL men är där 
uppbyggda av en funktion och en trigger istället för endast en trigger i Oracle. Det enda 
bakslaget som projektet drabbades av var att det inte lyckades få ut redan inlagda 
triggers och relationer ur Oracle utan var tvungen att ha de script som genererat dessa 
för att kunna skapa likvärdiga i PostgreSQL.   

6.1 Tabellinnehåll och tabellstruktur 

Under förflyttningen av tabellinnehållet har det kunnat hållas intakt till hundra procent, 
de enda förändringar som har behövt göras är att två av datatyperna har behövt bytas ut 
till de som bäst motsvarade dem i PostgreSQL. I ett av fallen valdes att minska spannet 
då det som användes i tabellen för onödigt stort. I det andra fallet har precisionen blivit 
större då datatypen TIMESTAMP har en precision ner till mikrosekunder istället för 
DATE:s hela sekunder.  

Om det rör sig om större kvantiteter av tabeller kan det dock bli problem eftersom det 
kan vara svårt att sätta upp en standard för vilka datatyper som ska motsvara sina 
förlagor. Ett exempel på det är fältet ”nummer” som i Oracle var av typen NUMBER 
med ett gigantiskt spann, i detta fall valdes BIGINT i PostgreSQL eftersom det var 
osannolikt att det skulle behövas fler poster, ett NUMBER-fält kan dock vara annat än 
ett som endast håller id-nummer, om fältet hade innehållit en EAN-kod hade det varit av 
största vikt att fältet hade varit exakt lika stort.  

Sammanfattningsvis kan sägas att tabellinnehållet klarar sig intakt men datatyperna kan 
få förändras något, detta påverkar inte funktionaliteten men kan i vissa fall sänka 
prestandan något. 
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6.2 Relationer 

Relationer var tillsammans med tabellinnehållet det som klarade sig fullständigt intakt 
genom migrationen, det beror enligt min uppfattning på att syntaxen för att skapa dessa 
är identisk i bägge databashanterarna. 

6.3 Triggers 

Funktionaliteten hos de triggers som fanns i Oracle kunde behållas i intakt även efter 
flytten men de fick skrivas om fullständigt eftersom en trigger i PostgreSQL endast 
klarar av att anropa en funktion till skillnad från Oracle där den även kan uträtta något. 
Därför var skapandet av triggers med tillhörande funktioner det som tog längst tid att 
skapa och det är med största sannolikhet det som är svårast att göra med automatik. 
Dock bör en van programmerare kunna skapa perlscript som tar hand om större delen av 
konverteringen, även om de konverterade funktionerna måste granskas i efterhand. 

7 Slutsatser 
Denna uppsats har behandlat om det är möjligt att gå över från en kommersiell 
databashanterare till en fri databashanterare. Den har konstaterat att detta är möjligt 
även om det kan bli omständligt om det rör sig om större kvantiteter av data, relationer, 
funktioner och triggers. Dessutom har den behandlat hur en migration mellan två av 
dessa, Oracle8 och PostgreSQL kan gå till i praktiken.  

Syftet med arbetet var förutom att utreda huruvida en migration var möjlig dessutom att 
försöka ge ett svar på i vilka fall det kan löna sig för ett företag att byta från en 
kommersiell till en fri databashanterare. 

Vad finns det då för vinster med att byta till en fri databashanterare? Den mest 
uppenbara vinsten är förståss besparingen i form av inköpskostnaden, en annan stor 
fördel är att de fria hanterarna har betydligt friare licensregler. Ett stort plus som jag har 
märkt av själv är att de fria hanterarna har ett betydligt mer intuitivt gränssnitt och är 
lättare att lära sig. 

Nackdelarna med ett byte är förutom kostnaden för själva migrationen att personalen 
måste utbildas på ett nytt system, dessutom kan den trygghetskänsla som ett stort 
etablerat företag ger gå förlorad. Vissa avancerade SQL-syntaxer som inte följer ANSI-
standarden kan dessutom variera mellan hanterarna vilket medför att även externa 
applikationer och formulär kan behöva skrivas om. De förändringar som måste ske i 
externa program kan dock med stor sannolikhet automatiseras så detta i sig bör inte 
innebära några större problem. 

Rent generellt sett kan man säga att ju större databas och ju fler avancerade funktioner 
desto dyrare blir migrationen. Däremot kan en databas som saknar avancerade 
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funktioner och inte består av allt för många olika typer av tabeller flyttas över relativt 
problemfritt. 

Jag anser att den som överväger att byta till en fri databashanterare först bör göra en 
uppställning över vilka funktioner som används i dagsläget och vilka som det kan finnas 
behov av i framtiden. Därefter kan det undersökas om det finns någon fri 
databashanterare som motsvarar det uppställda kraven. 

Om det existerar en sådan finns det med största sannolikhet möjlighet att migrera de 
data och de funktioner som databasen innehåller. 

 

 

7.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 

Detta examensarbete ska endast betraktas som ett första steg i en migration till en fri 
databashanterare. Som fortsättningsarbete rekommenderas att utföra det på en skarp 
databas med tydligt uppsatta mål för funktion och framtida användningsområden. 
Dessutom skulle ett prestandatest mellan den ursprungliga databasen och den migrerade 
tillföra ytterligare en dimension till denna utvärdering.  

Ett annat uppslag är att försöka hämta triggers och funktioner ur databasen för att på så 
sätt undkomma problemet med att behöva ha dem dokumenterade. 
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Appendix A  

7.2 Databashanterarnas för och nackdelar i tabellform 

 

Microsoft SQL Server

Fördelar Nackdelar
• Etablerat • Dyrt
• Har en mycket stark organisation bakom sig. • Virusdrabbat
• Enkelt att installera och använda • Finns ej tillgängligt för unixsystem

• Stängd källkod

MySQL

Fördelar Nackdelar
• Mycket snabbt vid låg belastning • Långsamt vid hög belastning
• Gratis • Saknar vissa avancerade funktioner
• Ständigt expanderande • Ej driftsäker
• Enkelt att använda
• Öppen källkod

PostgreSQL

Fördelar Nackdelar
• Gratis • Oetablerat
• Avancerat • Saknar starkt organisationsstöd
• Öppen källkod
• Snabbt

Oracle

Fördelar Nackdelar
• Marknadsledande på UNIX-System • Dyrt
• Mycket snabbt • Svårt att använda utan utbildning
• Avancerat • Stängd källkod
• Stark och pålitlig organisation
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Appendix B  

7.3 Script som användes för att skapa tabeller, relationer och 
triggers i Oracle. 

 

7.3.1 Tabeller 

 
CREATE TABLE stadsregister 
( 
 stadsnamn CHAR(20), 
 stadsid  NUMBER NOT NULL PRIMARY KEY 
); 
 
CREATE TABLE register 
( 
 nummer  NUMBER, 
 namn  CHAR(20), 
 datumtid DATE, 
 beskrivning VARCHAR(40), 

stadsnummer NUMBER NOT NULL REFERENCES  
stadsregister(stadsid) 

); 
 
CREATE TABLE logtable 
( 
 event  CHAR(15), 
 datumtid DATE 

); 

7.3.2 Triggers  

 
-- Skapar triggers som aktiveras när 
-- något läggs till eller tas bort ur  
-- tabellen register. 
 
 
-- De heter on_ins och on_del 
 
-- När något läggs till: 
-- Skriver "Inserted" samt tid och datum till logtable. 
CREATE OR REPLACE TRIGGER on_ins 
AFTER REPLACE ON register 
FOR EACH ROW 
BEGIN 
 INSERT INTO logtable 
 VALUES 
 ('Inserted',SYSDATE); 
END; 
 
--När något tas bort: 
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-- Skriver "Deleted" samt tid och datum till logtable. 
CREATE OR REPLACE TRIGGER on_del 
AFTER REPLACE ON register 
FOR EACH ROW 
BEGIN 

 INSERT INTO logtable 
 VALUES 
 ('Deleted',SYSDATE); 

END; 
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Appendix C  

7.4 Script som användes för att skapa tabeller, relationer, 
triggers och funktioner i PostgreSQL. 

 

7.4.1 Tabeller 
 
CREATE TABLE stadsregister 
( 
 stadsnamn CHAR(20), 
 stadsid  BIGINT NOT NULL PRIMARY KEY 
); 
 
CREATE TABLE register 
( 
 nummer  BIGINT, 
 namn  CHAR(20), 
 datumtid TIMESTAMP, 
 beskrivning VARCHAR(40), 
 stadsnummer BIGINT REFERENCES stadsregister(stadsid) 
); 
 
CREATE TABLE logtable 
( 
 event  CHAR(15), 
 datumtid TIMESTAMP 
); 

 

7.4.2 Funktioner 

 
-- Skapar funktioner för att notera 
-- aktiviteter i logtabellen. 
 
-- Funktionerna heter del_not() och ins_not() 
 
-- Skriver "Inserted" samt tid och datum till logtable. 
CREATE OR REPLACE FUNCTION ins_not() RETURNS trigger AS ' 
  BEGIN 
 INSERT INTO logtable VALUES (''Inserted'',NOW()); 
 RETURN NEW; 
  END; 
' LANGUAGE 'PLpgSQL'; 
 
-- Skriver "Deleted" samt tid och datum till logtable. 
CREATE OR REPLACE FUNCTION del_not() RETURNS trigger AS ' 
  BEGIN 
 INSERT INTO logtable VALUES (''Deleted'',NOW()); 
 RETURN NEW; 
  END; 
' LANGUAGE 'PLpgSQL'; 
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7.4.3 Triggers  

 
-- Skapar triggers som aktiveras när 
-- något läggs till eller tas bort ur  
-- tabellen register. 
 
-- De heter on_ins och on_del 
 
 
-- När något läggs till 
CREATE TRIGGER on_ins 
AFTER INSERT ON register 
FOR EACH ROW 
 EXECUTE PROCEDURE ins_not(); 
 
-- När något läggs till 
CREATE TRIGGER on_del 
AFTER DELETE ON register 
FOR EACH ROW 
 EXECUTE PROCEDURE del_not(); 


