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Sammanfattning
Syftet med arbetet som beskrivs i denna rapport var att undersöka om den Oracle-baserade 
laborationsmiljö som användes hos ADIT gick att överföra till MySQL. Oracle är ett komplext 
system som är krävande att administrera, något som ADIT ansvarat för med egen personal och egen 
hårdvara och detta var inte idealiskt. I kombination med ett stort intresse från studenter att använda 
just MySQL vid laborationer hos ADIT beslutades det att man skulle undersöka om MySQL nu var 
moget att axla den roll som Oracle tidigare haft. Utifrån detta går rapporten igenom vad som 
behövde göras med det befintliga laborationsmaterialet. En introduktion till relationsmodellen och 
SQL samt förklaringar av skillnader i features mellan Oracle och MySQL som hade betydelse för 
laborationerna återfinns också. Det visade sig att överföringen var enkel att göra och sist i rapporten 
sammanställs våra erfarenheter.

Abstract
The purpose of the work that is described in this report was to investigate if the Oracle-based lab 
environment that was used at ADIT was portable to MySQL. Oracle is a complex system that is 
demanding to administer, something that ADIT was responsible for with their own staff and 
hardware and this was not ideal. In combination with a great interest among students that MySQL 
should be used during the labs at ADIT it was decided that an investigation should be made to 
determine if MySQL now had matured enough to take on the responsibilities of Oracle. Based on 
this, the report goes through what had to be done with the existing lab material. An introduction to 
the relational model and SQL together with explanations of differences in features between Oracle 
and MySQL that were significant for the labs can also be found. It turned out the porting was easy 
to do and last in the report our experiences are summarized.
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1. Inledning
Bakgrunden till arbetet med denna rapport var att undersöka om de databaslaborationskurser, 
exempelvis Tekniska Databaser, Databasteknik och Database Technology (snarlik Databasteknik 
men ges på engelska), som finns under ADIT:s paraply gick att implementera i MySQL. Om 
resultatet var positivt var det också lämpligt att bistå vid uppdatering av laborationskompendier, 
websidor samt att skriva ett fullständigt facit. När arbetet inleddes användes Oracle för dessa kurser 
och ADIT ansvarade själva för att administrera databasservern. Att administrera Oracle är en 
komplex uppgift och det var dessutom en databas få studenter, med tidigare databaserfarenhet, hade 
jobbat med. MySQL, däremot, är en databas många har kommit kontakt med ifall de jobbat med 
databaser tidigare och skulle man använda MySQL i kurserna skulle det finnas en mycket större 
chans att studenter anser sig ha möjlighet att köra MySQL på sina privata datorer. Många säger 
också att den community som finns runt MySQL är betydligt mer lättillgänglig än den kring Oracle 
vilket också är en faktor att ta hänsyn till.

1.1 Bakgrund
Detta arbete är utvecklat hos ADIT (Databas- och Informationsteknik), en av IDA:s (Institution för 
Datavetenskap) fem avdelningar. Av en händelse började jag och Lena Strömbäck i december 2006 
diskutera om laborationerna i kursen Databasteknik gick att implementera i MySQL. Eftersom Lena 
var intresserad av att undersöka möjligheterna och vilka för- och nackdelar detta skulle innebära 
och jag var intresserad av att utföra undersökningen bestämdes i början på 2007 att detta skulle ske 
inom ramen för ett examensarbete på  tio poäng med just Lena Strömbäck som examinator.

1.2 Syfte
Den databasmiljö som använts idag i ADIT:s kurser är Oracle8i Enterprise Edition Release 8.1.6.0.0 
som körts på en egen server och administrerats av en anställd på ADIT. Oracleversionen är relativt 
gammal, själva servern behöver bytas ut oavsett och administratören är på väg bort från ADIT.  På 
grund av dessa faktorer samt andra orsaker fanns det ett intresse av att se om MySQL, i någon av 
sina senare versioner, är en lämplig kandidat för att ersätta den nuvarande Oracleinstallationen. 
Många studenter har dessutom efterfrågat MySQL genom årens lopp eftersom det är den många har 
jobbat med tidigare, vilket inte är så konstigt eftersom MySQL är ledande på marknaden för open 
source-databaser. Syftet är att först undersöka vad man kan och inte kan göra i MySQL med det 
befintliga laborationsmaterialet, vad som blir bättre, vad som blir sämre, etcetera. Det fanns även 
intresse av att se om man kunde introducera några helt nya typer av uppgifter som inte varit möjliga 
att göra med den nuvarande Oracleinstallationen, exempelvis uppgifter som rör index för tabeller, 
något som bara behandlas teoretiskt idag. Baserat på resultaten ska sedan en uppdatering göras av 
det textmaterial som är knutet till databasmiljön och dess laborationer. Detta textmaterial hittar man 
exempelvis på kurshemsidor, laborationsanvisningar och föreläsningsslides.

1.3 Metod
Min första angreppspunkt vara att implementera laborationerna och projektet som beskrivs i 
kompendiet “Databases ADIT-3 Labs compendium” som ges ut av ADIT och används som 
laborationsmaterial i, bland andra, kurserna TDDB38 och TDDB48. Jag började från laboration ett 

1



och arbetade mig fram till projektdelen och dokumenterade de skillnader i implementationen jag 
antingen tvingades att göra eller fick tillfälle att göra mot hur lösningen hade sett ut i Oracle. Den 
lösningsmall som låg till grund för implementationen var en blandning av den lösningsmall som 
givits till laborationsassistenter och min egen lösning från när jag själv läste kursen TDDB48 våren 
2006. Jag tittade även på hur användarkonton och deras rättigheter hanteras i MySQL för att se vad 
det innebär för vilken installation som är lämpligt att göra av MySQL. Jag har använt två versioner 
av MySQL under detta arbete, den senaste versionen av 5.0 (i skrivande stund 5.0.51), som är den 
version som MySQL AB kallar “Generally Available”, dvs den rekommenderade versionen. Vidare 
har jag använt den senaste version av 5.1 (i skrivande stund 5.1.22), som av MySQL AB klassas 
som release candidate. MySQL finns även i en alphaversion av det som kommer att bli MySQL 6.0 
men jag har inte tittat något på den. Tidigare versioner av MySQL (4.0.*, 4.1.*, etc) kunde direkt 
uteslutas eftersom dessa saknar stöd för så kallade “stored programs”. Efter slutförd 
implementation, som gav resultatet att det är fullt möjligt att återskapa den befintliga labmiljön, 
men en del ändringar givetvis, var det dags att använda resultatet för att uppdatera textmaterialet 
som beskrivits ovan.

1.4 Outline
I kapitel två kommer en kort introduktion till relationsmodellen och SQL för att göra det påföljande 
materialet mer lättillgängligt. Är man bekant med dessa begrepp kan kapitlet hoppas över. Kapitel 
tre erbjuder en kort historik av MySQL och Oracle och sedan följer en översiktlig jämförelse mellan 
de båda med avseende på det som är relevant för projektet den här rapporten beskriver. Kapitel fyra 
avhandlar utförligt specifika syntax- och featureskillnader mellan Oracle och MySQL. Många av de 
exempel som tas upp har direkt betydelse för projektet och de är grupperade i olika kategorier. I 
kapitel fem kan man finna en presentation av Jonson Brothers' och de laborationer som hör till. 
Kapitel sex förklarar i detalj vad som behövde ändras i schema- och datascripten som sätter upp den 
fullständiga Jonson Brothers'-databasen, tekniska motiveringar hänvisas tillbaka till kapitel fyra. 
När man kommer till kapitel sju kan man läsa om vilka förändringar som, i detalj, behövde införas i 
laborationerna, med avseende på både uppgiften och lösningen, vid migreringen från Oracle till 
MySQL. I kapitel åtta presenteras BrianAir-projektet och skillnader i uppgiften och lösningen. 
Slutsatsen kommer i kapitel nio som är det sista kapitlet sedan avslutas denna rapport med 
referenser och appendix.
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2. Relationsmodellen och SQL
Detta kapitel, fördelat på två avsnitt, kommer att ge en kort översikt av relationsmodellen och av 
SQL för att ge läsaren en grund att stå på (eller, mer sannolikt, en uppfräschning av minnet), för den 
mycket detaljerade information som står att finna i senare kapitel. Informationen är hämtad från 
tryckta källor[1] och från elektroniska källor[6], [7].

2.1 Relationsmodellen
Relationsmodellen är namnet på en databasmodell som först introducerades i början på 70-talet av 
Ted Codd som vid tidpunkten jobbade för IBM. Den har en matematisk grund, baserad på mängd-
lära och så kallad första ordningens predikatlogik. Modellen avsåg att ge en grund för att ställa 
kompletta frågor till en databas och för att upprätthålla integriteten i en databas utan att man 
behövde implementera allt från scratch i ett programmeringsspråk. Dess enkelhet och robusta 
matematiska grund gjorde att relationsmodellen snabbt kom att röna stor uppmärksamhet men det 
skulle dröja några år innan den första kommersiella relationsdatabasen såg dagens ljus (Oracle var 
först, se historiken om Oracle). En intressant notis i sammanhanget är att ordet ”relation” är en 
matematisk term som betyder tabell och syftar alltså inte på länkarna mellan tabeller (nycklar), 
vilket är en vanlig missuppfattning. I texten kommer jag omväxlande att använda orden relation och 
tabell.

Under relationsmodellen är databasen representerad som en samling relationer, dvs tabeller. En rad i 
en tabell kallas för tuple som består av ett antal attribut som är relaterade till varandra. Varje tuple i 
en relation måste vara unik. Vad betyder det? Jo, eftersom en tuple består av ett antal attribut får det 
inte finnas två tupler i samma relation som har exakt samma värde för vart och ett av dessa attribut. 
I praktiken har varje tabell en primärnyckel som är det attribut (kan också vara en sammansättning 
av flera attribut) som måste variera mellan varje tuple. Beroende på vilka attribut man har i sin 
relation kan det bli att primärnyckeln väljs ur ett antal kandidatnycklar. Man talar även om 
begreppet supernyckel som är en överbeskriven primärnyckel. 

Låt oss ta ett exempel på en relation, nämligen relationen employee som lagrar information om ett 
företags anställda. En tuple i denna relation kan tänkas ha attribut som beskriver en anställds namn, 
adress, position inom företaget, lön och ett unikt identitetsnummer etcetera. Men varför hitta på ett 
”artificiellt attribut” som ett unikt ID-nummer? Jo, man behöver ett sätt att unikt identifiera en 
anställd, dvs vi behöver en primärnyckel, och bara namn räcker inte, och inte heller (teoretiskt sett) 
namn och adress. I MySQL kan en beskrivning av en sådan tabell se ut så här:

mysql> describe employee;

+----------+------------------+------+-----+---------+-------+

| Field    | Type             | Null | Key | Default | Extra |

+----------+------------------+------+-----+---------+-------+

| id       | int(11)          | NO   | PRI |         |       |

| name     | varchar(16)      | NO   |     |         |       |

| address  | varchar(32)      | NO   |     |         |       |

| position | varchar(16)      | NO   |     |         |       |

| salary   | int(10) unsigned | NO   |     |         |       |

+----------+------------------+------+-----+---------+-------+
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5 rows in set (0.00 sec)

I beskrivningen ser vi att vi har fem olika attribut med diverse egenskaper och jag kommer nu att gå 
igenom vart och ett av attributen. Först har vi id som är det unika identitetsnummer som ges till 
varje anställd. Den är av typen int (heltal) och vi kan konstatera att den ensam utgör den primära 
nyckeln i tabellen eftersom den i kolumnen är markerad som PRI och inget annat attribut har denna 
markering. Detta värdet är alltså garanterat unikt för varje tuple. Därefter följer attributen name, 
address och position som alla är av typen varchar (som används för att lagra strängar) och vi kan se 
att de har olika kapacitet. Slutligen har vi attributet salary som lagras som ett positivt heltal vilket vi 
kan se på typmodifieraren unsigned. Det är alltså inte möjligt att sätta negativa heltal som värde på 
detta attribut men vi kan ha negativa id-nummer. För alla attribut gäller att de inte får vara NULL. 
NULL är ett speciellt värde som i princip betyder ”inget värde”. Att ett attribut inte får vara NULL 
måste anges explicit när man skapar tabellen för alla attribut som inte är del av den primära nyckeln 
för tabellen. Kolumnerna Default och Extra kan vi bortse ifrån i denna översikt.

Relationsmodellen möjliggör att data kan representeras i konsistent form och på ett logiskt sätt 
genom så kallade constraints. Dessa constraints knyter samman tabeller med varandra och tvingar 
användaren att följa vissa regler när data läggs in eller tas bort ur databasen. Dessa regler ställs upp 
av den som designar databasen. Tidigare talade vi om constraints i form av primära nycklar, men nu 
talar jag om constraints i form av främmande nycklar. Det är nycklar som involverar flera tabeller. 
Om vi återgår till exemplet ovan med employee-tabellen kan man tänka sig att den ingår som del i 
en större databas. Två relationer till i databasen skulle kunna vara: 1. En relation som håller reda 
vilka departments som finns. Varje department kan unikt identifieras med ett id-nummer och till det 
knyter man ett namn. 2. En relation som mappar anställda, som ju hänvisas till genom deras unika 
ID-nummer, mot den avdelning de jobbar på. Här är det lämpligt att ha en constraint som förhindrar 
att man lägger in anställda som inte finns representerade i employee-tabellen (och, på samma sätt, 
man kan inte ta bort anställda ur employee-tabellen innan man har tagit bort dem ur alla tabeller 
som hänvisar till anställda) och likadant för departments. Så här ser dessa tabeller ut i MySQL:

mysql> describe department;

+-------+-------------+------+-----+---------+-------+

| Field | Type        | Null | Key | Default | Extra |

+-------+-------------+------+-----+---------+-------+

| id    | int(11)     | NO   | PRI |         |       |

| name  | varchar(16) | YES  |     | NULL    |       |

+-------+-------------+------+-----+---------+-------+

2 rows in set (0.00 sec)

mysql> describe employee_to_department;

+------------+---------+------+-----+---------+-------+

| Field      | Type    | Null | Key | Default | Extra |

+------------+---------+------+-----+---------+-------+

| employee   | int(11) | NO   | PRI | 0       |       |

| department | int(11) | NO   | PRI | 0       |       |

+------------+---------+------+-----+---------+-------+

2 rows in set (0.00 sec)
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Vi börjar med tabellen department. Vi kan se att attributet id som är av typen int är primärnyckel för 
tabellen. Till varje id är ett namn knutet. Notera att i detta fall kan namnet vara NULL, det är alltså 
möjligt att lägga in avdelningar som inte har någon som helst namninformation. Den andra tabellen, 
employee_to_department är den mer intressanta för den är knuten till tabellerna employee och 
department. Man ser att den har två attribut, employee och department, som tillsammans utgör 
primärnyckeln. Attributet employee är dessutom en främmande nyckel som pekar på employee->id 
och attributet department är en främmande nyckel som pekar på department->id. Man kan dock inte 
se detta i den information som genereras av kommandot describe (som för övrigt är ett kommando 
som är specifikt för MySQL, andra databaser har sina egna varianter). Dessa constraints säger alltså 
att en anställd kan vara representerad flera gånger i employee_to_department förutsatt att attributet 
department varierar. En anställd kan alltså anses arbeta på flera avdelningar samtidigt. Enligt 
samma constraints kan man också knyta flera olika employees till samma department. Våra 
främmande nycklar upprätthåller constraints som gör det omöjligt att hänvisa till employees eller 
departments som inte finns representerade i sina respektive tabeller.
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2.2 SQL
SQL är en förkortning som står för “Structured Query Language” och kom att bli standardspråket 
för relationsdatabaser och mycket av framgången för relationsmodellen är tack vare SQL. Varför? 
Jo, SQL, som initialt utvecklades av IBM, precis som relationsmodellen, är standardiserat både som 
amerikansk standard (ANSI) och som internationell standard (ISO). Eftersom det är en öppen 
standard omgärdas det inte av mjukvarupatent och licenser, utan oberoende leverantörer kunde fritt 
utveckla relationsdatabaser kring SQL och användare blev därmed inte inlåsta i en given leverantörs 
databas. Det ska dock nämnas att den första standaren antogs flera år efter den första kommersiella 
SQL-databasen såg dagens ljus men det är vanligt att standardiseringsprocessen släpar efter lite. För 
att ta ett jämförande exempel: programmeringsspråket C++, som uppfanns av Bjarne Stroustrup i 
början på 80-talet, blev inte standardiserat i sin första version förrän 1998 men språket var ändå fritt 
att implementera under alla dessa år. SQL-standarden har sett flera revisioner och den senaste ISO-
versionen av standarden kallas SQL:2006 och kom, just det, år 2006. Vill man läsa standaren måste 
man köpa ett exemplar av ISO men utkast brukar vara gratis.

Det finns en standardiserad extension till SQL som kallas Persistent Stored Module eller PSM som 
beskriver program/kodsnuttar som lagras i databasen. Dessa program brukar delas in i funktioner, 
procedurer och triggers. Funktioner i PSM är precis som matematiska funktioner eller funktioner i 
andra programmeringsspåk: de utför en tydligt avgränsad uppgift och returnerar ett resultat. En 
funktion kan ta explicita indata i form av argument eller så hämtar den själv den information som 
behövs för att ge ett resultat. En procedur liknar en funktion men ger inte tillbaka ett resultat. 
Triggers, till sist, är som kodsnuttar som automatiskt exekveras vid uppdateringar av relationer. 
Man kan bestämma exakt för vilka uppdateringar som triggern ska exekveras och när i fasen av 
denna uppdatering det ska ske. Användbart om man till exempel vill upprätthålla ett villkor som 
inte direkt kan beskrivas med traditionella relationsmetoder som involverar primära och främmande 
nycklar.

Trots att SQL är en standard betyder det inte att alla relationsdatabaser på marknaden är likadana. 
Dels beror det på att SQL-standarden finns i flera olika versioner som nämndes ovan dels att 
leverantörer av SQL-baserade relationsdatabaser inte är skyldiga att slaviskt följa standarden. De är 
fria att göra sina egna varianter och tillägg. Därför är portning mellan olika databaser inte trivialt 
men det är absolut inte omöjligt heller. Hade det inte funnits någon standard är det rimligt att anta 
att skillnaderna mellan olika leverantörers produkter hade varit enorm, särskilt i länder där man kan 
ta patent på mjukvara och algoritmer, och att porta en given databas från en implementation till en 
annan hade varit en uppgift av Herkuleiska proportioner.

Jag tänkte avsluta detta avsnitt med några kodexempel i SQL. Dessa är skrivna i MySQL som 
ganska noga följer standarden i de exempel som visas. Exakt hur något skrivs enligt standarden är 
inte alltid användbar information för när man ska till att implementera är man ju ändå hänvisad till 
den specifika implementation man för tillfället jobbar med.

2.2.1 Skapa tabeller
CREATE TABLE är det kommando man använder för att skapa tabeller. Som exempel kommer jag 
visa hur man skapar tabellerna employee och employee_to_department från exemplen i avsnittet om 
relationsmodellen i detta kapitel.

CREATE TABLE employee (

   id INT PRIMARY KEY, 
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   name VARCHAR(16) NOT NULL,

   address VARCHAR(32) NOT NULL, 

   position VARCHAR(16) NOT NULL, 

   salary INT UNSIGNED NOT NULL);

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

CREATE TABLE employee_to_department (

   employee INT, 

   department INT, 

   PRIMARY KEY(employee, department), 

   FOREIGN KEY(employee) REFERENCES employee(id), 

   FOREIGN KEY(department) REFERENCES departments(id));

Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

Tabellen employee är en enkel tabell som fylls på med de anställda företaget har. Varje anställd ges 
ett unikt id-nummer som utgör primärnyckeln i tabellen och om varje anställd kan man finna 
information om namn, adress, position i företaget och slutligen lön. Den andra tabellen mappar 
anställda mot deras avdelning och den har främmande nycklar till employee och department 
(relationen department visas dock inte här).

2.2.2 SELECT och INSERT
SELECT är ett viktigt kommando i SQL för det är det man använder för att söka efter information i 
databasen. Jag kommer visa två exempel. I det första exemplet är vi intresserad av att se alla 
anställda som finns representerade i relationen employee och vi vill se alla attribut. I det andra 
exemplet är vi endast intresserade av att se de anställda som har en lön (salary) som är >= 10000 
och vi vill endast se attributen som anger den anställdes namn och lön. Kod för exempel 1:
SELECT * FROM employee;

+----+--------+-----------------+------------+--------+

| id | name   | address         | position   | salary |

+----+--------+-----------------+------------+--------+

|  1 | Mikael | Some address    | Programmer |   9999 |

|  2 | Lena   | Another address | Boss       |  10000 |

+----+--------+-----------------+------------+--------+

2 rows in set (0.00 sec)

Det verkar vara ett litet företag, endast två anställda. Syntaxen för SELECT är som följer: Efter själva 
kommandot SELECT anges vilka attribut som vi är intresserade av. Vi ville ju se alla och använder 
därför * som signalerar detta. Därefter följer en sats FROM som följs av ett tabellnamn där vi anger 
vilken tabell vi "söker" i, employee i det här fallet. Kod för exempel 2:
SELECT name, salary FROM employee WHERE salary>=10000;

+------+--------+

| name | salary |

+------+--------+
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| Lena |  10000 |

+------+--------+

1 row in set (0.00 sec)

Nu ville ju bara se namn och lön på de träffar vi fick och då använder vi alltså inte * som 
attributlista utan vi måste explicit lista de attribut vi är intresserade av. Det andra som skiljer från 
vårt första exempel är villkoret att vi ville förkasta träffar i tabellen där salary < 10000. Det gör man 
genom satsen WHERE och sedan det villkor som ska vara uppfyllt. Det ska sägas att dessa exempel är 
mycket grundläggande, man kan skriva väldigt avancerade SELECTs som involverar flera tabeller 
och annat som komplicerar frågan. 

Slutligen, om man har tabellen employee ovan, hur lägger man då in den testdata som användes i 
exemplen? Jo, med kommandot INSERT och jag ska nu visa hur syntaxen ser ut men utan att 
förklara närmare:
INSERT INTO employee VALUES (1, "Mikael", "Some address", "Programmer", 9999);

INSERT INTO employee VALUES (2, "Lena", "Another address", "Boss", 10000);

2.2.3 Stored procedures
Jag fortsätter att utgå i från de exempeltabeller som använts tidigare. Nu vill vi skapa en stored 
procedure change_salary som företagets chef vill köra när det är dags att ge alla anställda en 
löneförhöjning (eller minskning!). Alla anställda får samma löneförändring, i valutaenheter räknat. 
Proceduren ska ta ett heltal som kan vara positivt eller negativt och som ska adderas till lönen för 
alla anställda. I MySQL ser den ut så här:
CREATE PROCEDURE change_salary(IN salary_change INT)

BEGIN

   UPDATE employee SET salary=salary + salary_change;

END//

Först anges CREATE PROCEDURE som följs av namnet på proceduren. Därefter specificeras 
argumentlistan inom ett parentespar. I vårt fall tar vi en parameter av typen INT som är döpt till 
salary_change (kör man MySQL är det värt att notera att namnet change inte kan användas för 
parametrar, då får man ett kryptiskt felmeddelande). Det är en så kallad inparameter vilket anges av 
IN och som betyder att eventuella ändringar av parameterns värde inte kommer vara synliga för 
anroparen. Detta är default men jag har med det här för tydlighetens skull. Sedan följer procedurens 
kropp inkapslat i BEGIN och END. Denna procedur är enkel: för att förändra samtliga anställdas lön 
räcker det med att använda kommandot UPDATE i kombination med SET. 

En sak måste dock tilläggas som är MySQL-specifik: Normalt är det tecknet ';' som signalerar slutet 
på ett kommando men detta har ändrats tillfälligt till '//' och det för att vi ska kunna använda ';' inuti 
proceduren. Att skapa en stored procedure i MySQL anses vara ett kommando och det kan därför 
inte innehålla kommandoavbrytare.

I MySQL anropas proceduren med:
CALL change_salary(1337);

2.2.4 Triggers
Jag ska nu visa ett exempel på en enkel trigger. Företaget har gått oväntat bra och chefen känner sig 
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generös. Han vill därför att alla löneökningar som görs ska fördubblas och skapar därför en trigger 
som aktiveras vid uppdateringar av salary-attributet i employee-relationen. Om förändringen är 
positiv ska den fördubblas. Så här ser koden ut i MySQL.

CREATE TRIGGER increase_salary

   BEFORE UPDATE ON employee

   FOR EACH ROW

BEGIN

   IF NEW.salary > OLD.salary THEN

      SET NEW.salary = OLD.salary + (NEW.salary - OLD.salary) * 2;

   END IF;

END//

Det här är en så kallad BEFORE UPDATE trigger som exekveras precis innan uppdateringen av den 
givna tabellen, employee i vårt fall. Det som händer vid exekveringen av triggern är att först 
kontrollerar vi om det nya värdet på salary är större än det gamla. Om så är fallet har vi en positiv 
förändring av lönen som ska fördubblas. Vi räknar ut den positiva förändingen genom att subtrahera 
NEW.salary med OLD.salary som vi sedan dubblar genom att multiplicera med två. Nu har vi den 
dubblerade positiva förändringen som vi adderar till gamla salary för att sätta nya värdet på salary. 
En mer pedagogisk implementation hade deklarerat en variabel som fått hålla den positiva 
förändringen men det lämnas som en övning till läsaren.

Precis som i stored procedure-exemplet ovan har vi här tillfälligt ändrat vilken kommandoavslutare 
(ENG. delimiter) det är som ska gälla.

2.2.5 CHECK constraints
När man skapar en tabell kan man sätta så kallade CHECK constraints på attributen. Det är ett villkor 
som avgränsar värdemängden som attributet kan anta snävare än typen för attributet. Lät det 
krångligt? Det är det inte, låt mig ta ett exempel: Ta employee-tabellen vi använt i ett otal exempel i 
det här kapitlet. Ett av attributen i employee är ju salary. Säg att nu gäller en lagstadgad minimilön 
som alla anställda minst måste ha som ligger på 5000 valutaenheter. Då kan man använda en CHECK 
constraint när man skapar tabellen employee som ser till att man aldrig kan ge attributet salary ett 
värde som understiger 5000. Så här ser det ut i kod:
CREATE TABLE employee (

   id INT PRIMARY KEY, 

   name VARCHAR(16) NOT NULL,

   address VARCHAR(32) NOT NULL, 

   position VARCHAR(16) NOT NULL, 

   salary INT UNSIGNED NOT NULL CHECK (salary >= 5000));

CHECK constraints parsas tyvärr bara i MySQL, de verkställs inte. I Oracle har de fullt stöd, dock.
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3. MySQL vs Oracle
Jag kommer här att inleda med en kort historik för MySQL och Oracle, därefter följer en kortfattad 
jämförelse mellan MySQL och Oracle där jag i grova drag pratar om skillnader och likheter mellan 
de båda databashanterarna. Är man intresserad av detaljerad information med mycket kodexempel 
kan jag hänvisa till nästkommande kapitel. Den mesta av informationen som gäller historiken 
kommer från elektroniska källor [8], [9], [10], [11], [12].

3.1 MySQL – En kort historik
MySQL AB (från och med nu kommer jag använda namnet MySQL både när jag talar om företaget 
och deras databas) grundades av två svenskar och en finländare: David Axmark, Allan Larsson and 
Michael Widenius, som har arbetat tillsammans i över 20 år. Utvecklarna finns utspridda över 
världen men företaget har större kontor i Sverige och USA.

Den första versionen släpptes försommaren 1995, men endast internt. Första betan av MySQL 
version 3.23 släpptes i juni år 2000 med en skarp release tidigt år 2001. Denna version fick flertalet 
uppdateringar och den sista officiella versionen var 3.23.58 som släpptes i september 2003. Version 
4.0 såg en skarp release mars 2003 och i oktober 2004 kom version 4.1. Med skarp release menas 
här en version som MySQL inte klassar som alpha, beta eller release candidate utan som ”generally 
available”, vilket betyder att det är den nuvarande stabila versionen alla rekommenderas att 
använda. 

Länge ansågs MySQL sakna flertalet viktiga funktioner för att göra den till seriöst alternativ 
förutom för enklare databasbehov. Bland annat saknade man stöd för foreign key constraints och 
man uppfyllde inte de så kallade ACID-egenskaperna. Många av bristerna motiverades med att 
prestanda var prioriterat men ett annat skäl är givetvis också att det tar tid att utveckla en fullfjädrad 
DBMS.

Trots bristerna växte användarbasen snabbt och MySQL kom att bli ledande bland open source 
databaserna. Utvecklarna lyssnade även på kritiken och varje ny så kallad ”release branch” (4.0, 
4.1, 5.0, 5.1 etc) kom att bli mer kompetent och komplett än den föregående. När version 5.0 kom 
fick MySQL äntligen stöd för stored programming och det var då den blev ett intressant alternativ 
till Oracle för ADIT i deras databaskurser.

MySQL har utvecklat ett antal egna databasmotorer men licensierar även några från andra företag. 
Databasmotorn InnoDB, som får lov att sägas är en av de viktigare i MySQL, licensieras av det 
finska företaget Innobase OY. Frågetecken om InnoDB:s framtid i MySQL uppstod när Oracle 
hösten 2005 köpte upp Innobase OY, men i april 2006 meddelades under en konferens att MySQL 
och numera Oracle-ägda Innobase OY undertecknat ett ”flerårigt licensavtal”. Detta var viktigt för 
MySQL som då inte behövde dra in några produkter utan fick tid på sig att utveckla ett eget, 
förhoppnings bättre, alternativ till InnoDB-motorn.

Idag tillhandahåller MySQL en så kallad community edition av sina databaser, en open source 
version som är helt gratis. För kunder som önskar support och en del enterpriseinriktade verktyg 
finns en kommersiell så kallad enterprise edition.

3.2 Oracle – En kort historik
Oracle grundades 1977 av Larry Ellison (hans korrekta namn är egentligen Lawrence Joseph 
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Ellison) och har nu växt sig till världens andra största mjukvaruföretag, efter Microsoft. Företaget 
har fler än 50 000 anställda utspridda över 145 länder. Larry Ellison har tjänat stora pengar på 
Oracle och enligt tidskriften Forbes Magazine, som varje år sammanställer en lista över världens 
rikaste personer, är han god för en bra bit över 20 miljarder dollar.

År 1978 släpptes version 1.0 av Oracle databashanterare som har sett ständig utveckling sen dess. 
År 2007 är det version 11g som är den senaste. Oracle anses vara en mycket kompetent databas som 
tål att jämföra sig mot de flesta och listan över högprofilsinstallationer av Oracle är tveklöst 
betydligt mer imponerande än motsvarande för MySQL (MySQL har dock vuxit rejält jämfört med 
ett par år tillbaka i tiden).

Oracle hävdar att de varit först med ett flertal milstolpar inom databasvärlden: första kommersiella 
SQL-databasen, första databasen för 64-bitars system, första databasen med stöd för symmetrical 
multiprocessing med mera. Fler hävdade bedrifter kan man finna i Wikipedias artikel om Oracle-
databasen.

Installationen på ADIT är en relativt gammal version, från 8.0 branchen, och det är den som jag 
jämfört MySQL mot för att se ifall labmiljön kan migreras till MySQL.

3.3 Översikt av likheter/skillnader mellan MySQL och Oracle
Både MySQL och Oracle är databaser av typen RDBMS som står för relational database 
management systems. Ingen av dessa har fullständigt stöd för ANSI/SQL i någon version. Det är 
vanligt att utvecklare av databaser konstruerar egna varianter av funktionalitet som beskrivs i SQL-
standarden, vilket gör det krångligt att porta databaser mellan olika DBMS:er. I vissa fall handlar 
det inte bara om annan syntax utan vissa features saknas helt, ett exempel på det är användar-
definierade signaler som än så länge saknas i MySQL. Jag beskriver det konceptet i nästa kapitel då 
jag mer i detalj går igenom olika features i MySQL och Oracle.
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4. Syntax- och featureskillnader mellan MySQL och Oracle
I detta kapitel kommer jag i detalj ta upp skillnader i syntax och features mellan MySQL och 
Oracle. Kapitlet är indelat i olika kategorier som bland annat tar upp tabellrelaterade punkter, sånt 
som rör attribut och felhantering. Många kodexempel kommer att ges. Notera att vissa features och 
liknande kommer endast att diskuteras med MySQL som utgångspunkt. Informationen är hämtad 
från diverse tryckta källor[2-4] och elektroniska källor[13], [14], [15], [16], [17].

4.1 Tabellrelaterade skillnader

4.1.1 CASCADE CONSTRAINTS
I Oracle-scriptet kan man använda ”CASCADE CONSTRAINTS” i samband med ”DROP 
TABLE”-uttryck. Denna kommandomodifierare innebär att alla andra tabeller som har främmande 
nycklar som pekar på mot tabellen får dessa främmande nycklar borttagna, sedan tas tabellen bort. 
MySQL har inte den här funktionen utan man få helt enkelt se till att man tar bort tabellerna i en 
viss ordning så man inte försöker droppa tabeller innan alla andra tabeller som refererar till dem är 
borta. Vid cirkulära beroenden måste man explicit ta bort en eller flera främmande nycklar först. 
Noterbart är dock att modifieraren ”CASCADE” parsas av MySQL (dock inte ”CONSTRAINTS”), 
vilket antyder att även detta kommer att ha fullt stöd i en framtida version.

4.1.2 Skapa constraints i samband med kolumndefinitioner
I Oracle kan skapa namngivna constraints inbakat i respektive kolumndefinition. Ett exempel:
SQL> CREATE TABLE foo (id INTEGER CONSTRAINT a_name PRIMARY KEY, baz INT);

Table created.

Notera att det är viktig att CONSTRAINT a_name kommer före PRIMARY KEY.

Detta går inte i MySQL, utan namngivna constraints måste skapas efter kolumndefinitionerna:
mysql> CREATE TABLE foo (id INT, baz INT, CONSTRAINT a_name PRIMARY KEY(id));

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

Notera att i kolumndefinitionen för id anges inte alls att det är en primärnyckel utan den 
constrainten sätter vi samtidigt som vi ger den ett namn och det är bara för att det är den syntax som 
MySQL förväntar sig. I båda fallen skapas den namngivna primärnyckelsconstrainten inuti CREATE 
TABLE, det sker bara på lite olika platser i uttrycket. Att ge constraints namn är vettigt för då kan de 
hänvisas till genom detta namn vilket underlättar borttagning av dem. Särskilt användbart för 
constraints i form av främmande nycklar vilka man ofta vill ändra i takt med att tabeller 
introduceras eller tas bort i databasen.

4.1.3 Visa tabeller i den aktuella databasen

I MySQL kan man visa namnen på alla tabeller i den aktuella databasen med kommandot ”show 
tables;”. Exempel:
mysql> show tables;
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+------------------+

| Tables_in_exjobb |

+------------------+

| salary           |

+------------------+

1 row in set (0.01 sec)

Beskrivningen (titeln) för resultatmängden som returneras är namnet på databasen, i det här fallet 
”exjobb” med strängen ”Tables_in_” inordnad framför databasnamnet.

 I Oracle kan man skriva ”SELECT table_name FROM tabs;”. Exempel:
SQL> SELECT table_name FROM tabs;

TABLE_NAME

------------------------------

SALARY

4.1.4 Dynamiska defaultvärden för kolumner
Defaultvärden för kolumner är givetvis något som både MySQL och Oracle har stöd för. Oracle går 
dock lite längre och har stöd för dynamiskt genererade defaultvärden. Ofta vill man ha någon form 
av tid eller datum som defaultvärde och det kan man åstadkomma även i MySQL om kolumnen är 
av typen TIMESTAMP. Då kan man ge den defaultvärdet CURRENT_TIMESTAMP som faktiskt är 
dynamiskt. För andra datatyper är man dock hänvisad till statiska defaultvärden. Notera att 
TIMESTAMP lagrar både datum och tid.

4.1.5 Multiple row inserts

Säg att man ska har ett antal rader som ska in i en tabell. I Oracle behöver man skriva en INSERT 
per rad. Det behöver man inte i MySQL utan man kan göra en så kallad multiple row insert. I 
följande exempel har vi en tabell test med en kolumn av typen INT som vi vill sätta in tre rader i, då 
kan vi göra:
mysql> INSERT INTO test VALUES (1), (2), (3);

Query OK, 3 rows affected (0.02 sec)

Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0

Har man autocommit påslaget kan man vinna mycket prestanda på multiple row inserts i scripts 
som fyller tabeller med data.

4.1.6 AUTO_INCREMENT vs SEQUENCE

MySQL och Oracle använder olika metoder för att generera unika tal och dessa metoder har sina 
för- och nackdelar. Jag ska nu gå igenom båda och med exempel visa hur de används. Jag börjar 
med MySQL.
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I MySQL finns en feature som kallas för AUTO_INCREMENT. Denna feature är mycket praktisk och 
man använder den då man skapar tabeller. Säg att vi har en tabell där vi lagrar personer med deras 
namn och adress (fördelat på fyra attribut av typen VARCHAR: name, street, postal_or_zip_code samt 
city. Anta dessutom att detta är den enda information vi har tillgänglig om varje person. Hur ska 
primärnyckeln väljas om vi vill att databasen ska fungera för alla teoretiska fall? Eftersom man kan 
tänka sig att två personer med samma namn delar bostad kan inte primärnyckeln väljas som en 
kombination av attributen ovan, mer information behövs. Man kan önska att man hade ett person-
nummer eller ett social security number, men det har vi inte, så hur gör man? Lösningen är givetvis 
att introducera ett nytt attribut av någon heltalstyp som får fungera som primärnyckel till tabellen. 
Det är den naturliga lösingen oavsett vilken DBMS som har men det blir särskilt lätt i MySQL. 
AUTO_INCREMENT är en modifierare som kan sättas på ett heltalsattribut som delvis eller ensamt 
utgör primärnyckeln för tabellen. Notera begränsningen: Ingår inte i attributet i primärnyckeln kan 
AUTO_INCREMENT inte användas och detta saknar man ibland. Dessutom kan bara ett attribut per 
tabell ha AUTO_INCREMENT även om ett annat heltalsattribut också är del av primärnyckeln. När man 
gör en insättning i en tabell kommer det attribut som har AUTO_INCREMENT automatiskt att få nästa 
värde. Låt mig förtydliga med ett exempel:
CREATE TABLE persons (
   id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
   name VARCHAR(10),
   street VARCHAR(10),
   postal_or_zip_code VARCHAR(10),
   city VARCHAR(10)
);

Nu har vi skapat tabellen i vårt exempel och primärnyckel är attributet id som är av typen INT och 
vi använder oss av AUTO_INCREMENT. Låt oss nu göra några insättningar för att se vad som händer.
INSERT INTO persons (name, street, postal_or_zip_code, city) VALUES
   ('stina', 'en gata',  12345, 'en stad'),
   ('pelle', 'gatgatan', 54321, 'en stad'),
   ('lisa',  'en gata',  12345, 'en stad');

Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)

Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0

Notera att vi inte angav något värde för primärnyckeln och ändå fungerade det! Hade primärnyckeln 
inte haft AUTO_INCREMENT hade det inte fungerat men nu har den det och MySQL genererar därför 
unika värden med start från 1 till våra tuples. Så här ser tabellen ut efteråt:
SELECT * FROM persons;

+----+-------+----------+--------------------+---------+

| id | name  | street   | postal_or_zip_code | city    |

+----+-------+----------+--------------------+---------+

|  1 | stina | en gata  | 12345              | en stad |

|  2 | pelle | gatgatan | 54321              | en stad |

|  3 | lisa  | en gata  | 12345              | en stad |

+----+-------+----------+--------------------+---------+

3 rows in set (0.00 sec)

Om vi tänker oss att vi sätter in en tuple till där vi explicit anger id till 1337 då kommer nästa 
genererade värde att räknas därifrån och därför få värdet 1338. Vill man ta reda på det senaste 
genererade värdet kan man använda funktionen LAST_INSERT_ID. Denna funktion arbetar under en 
så kallad "per-connection basis" vilket betyder att man (och "man" i det här fallet betyder denna 
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uppkoppling mot databasen) får det senaste värde man själv genererade och olika uppkopplingar 
mot databasen får inte sina värden blandade. Använder med LAST_INSERT_ID bör man komma ihåg 
att man gör en så kallad multiple row insert (vilket vi gjorde i exemplet) returnerar den det första 
genererade värdet!

Sammanfattning: AUTO_INCREMENT är lätt och praktikt att använda men nackdelen med det är att det 
är knytet till en given tabellen och inte nog med det, det är knutet till primärnyckeln för den 
tabellen. Ibland vill man generera unika tal för ett attribut som inte är del av primärnyckeln och 
lösningen då blir att skapa en "dummy-tabell" där man gör insättningar och frågar efter senast 
genererade värdet med LAST_INSERT_ID och använder det. Inte särskilt elegant.

I Oracle finns ingen motsvarighet till AUTO_INCREMENT för tabeller däremot finns en mer fristående 
konstruktion som kallas för SEQUENCE. Med fristående menar jag att en SEQUENCE inte är knuten till 
ett givet attribut i en given tabell. Jag ska förklara för- och nackdelarna med SEQUENCEs och sen visa 
ett exempel på hur de används. Fördelar: Kan användas när som helst då vi behöver ett unikt värde, 
till exempel för att ge ett värde till ett attribut som inte ingår i primärnyckeln (som du minns 
behövde man i MySQL en dummy-tabell för detta). Det kanske inte är så vanligt att man vill göra så 
här men när man väl vill det blir lösningen mycket elegantare än i MySQL. Nackdelar: Kan inte 
automatiskt kopplas till ett attribut till en tabell som i MySQL, vilket innebär att om man vill 
generera unika nycklar för primärnyckeln måste man direkt använda sig av SEQUENCE:n. Här är ett 
exempel då vi har en tabell names med två attribut: id och name där id är av typen INTEGER och 
name är av typen VARCHAR2. Vi skapar en SEQUENCE och utnyttjar den för att generera unika id-
nummer vid insättningar i tabellen:
SQL> CREATE SEQUENCE idgen START WITH 1000;

Sequence created.

SQL> SELECT * FROM names;

no rows selected

SQL> INSERT INTO names VALUES (idgen.NEXTVAL, 'Lisa');

1 row created.

SQL> INSERT INTO names VALUES (idgen.NEXTVAL, 'Hanna');

1 row created.

SQL> SELECT * FROM names;

        ID NAME

---------- --------------------------------

      1000 Lisa

15



      1001 Hanna

Som ni ser skapade vi en sequence idgen som vi angav skulle börja från 1000. Därefter används 
funktionen NEXTVAL för att ge tillbaka nästa värde (notera att första värdet den ger är 1000, inte 
1001). Ganska smidigt ändå faktiskt men inte riktigt lika smidigt som AUTO_INCREMENT. 
Personligen tycker jag det finns plats för båda konstruktionerna. När man inte längre vill ha kvar en 
SEQUENCE används kommandot "DROP SEQUENCE".

4.2 Attribut

4.2.1 Attributnamn
I Oracle kan ”key” användas som attributnamn, vanligtvis för attribut som ensamnt används som 
primärnyckel. Samma beteckning är även vanligt förekommande i dagens databaslitteratur. I 
MySQL, däremot, är ”key” ett reserverat namn och som ersättning ser man ofta ”id”.

4.2.2 VARCHAR2
VARCHAR2 är en datatyp som är specifik för Oracle. Skillnaden mellan VARCHAR och VARCHAR2 i 
Oracle är dels i hur stora de kan vara (upp till 2000 bytes för VARCHAR respektive 4000 bytes för 
VARCHAR2). Den viktigaste skillanden är dock att en VARCHAR är “NULL-paddad”, men en VARCHAR2 
endast är så stor som behövs. I MySQL beter sig VARCHAR som Oracle's VARCHAR2, dvs ingen 
“NULL-padding”. Den effektiva maxstorleken på en VARCHAR i MySQL kan inte specificieras så 
exakt som i Oracle, eftersom den är avhängig maxstorleken på rader och kolumner och även vilket 
character set som används spelar in. Parsern accepterar storlekar mellan 0 och 64 kilobytes, och för 
de allra flesta tabeller kan man enkelt uppnå en effektiv storlek som långt överstiger 4000 bytes om 
man så vill.

16



4.3 Lagrade program

4.3.1 Simulering av CHECK constraints
Oracle har stöd för så kallade CHECK contraints, men i MySQL parsas än så länge bara sådana 
clauses (själva constrainten verkställs inte). Eftersom det ändå godkänns av parsern antyder detta att 
stöd i en framtida version av MySQL är att vänta. Ibland kommer man elegant runt avsaknaden av 
CHECK constraints med en enkel typmodifierare, men om  vi inte kommer undan så lätt, har vi några 
alternativ då? Ja, vi kan utnyttja två triggers för att simulera constrainten. Ta följande exempel på en 
tabelldefinition i Oracle:

CREATE TABLE foo (

   id INTEGER PRIMARY KEY, 

   bar INTEGER NOT NULL (CHECK bar >= 1337));

Ska man översätta den här tabellen till MySQL får man problem. Man kan inte introducera en ny 
typ för attributet “bar” eller sätta en modifierare på den existerande typen för att uppnå effekten av 
CHECK constrainten. Vi kan dock introducera två triggers, en som har hand om insättningar och en 
som har hand om uppdateringar istället. I dessa triggers får man ta till ett ganska fult hack som går 
ut på att generera ett felaktigt SQL-uttryck som avbryter insättningen respektive uppdateringen för 
värden på bar som inte uppfyller villkoret >= 1337. Att man tvingas göra så är på grund av att 
MySQL än så länge saknar stöd för signalhantering. Här följer koden för tabellen i MySQL, dess 
tillhörande triggers och en testkörning:
CREATE TABLE foo (id INTEGER PRIMARY KEY, bar INTEGER NOT NULL);

DELIMITER //

CREATE TRIGGER foo_bar_insert

   BEFORE INSERT ON foo

   FOR EACH ROW

BEGIN

   IF NEW.bar < 1337 THEN

      CALL invalid_bar_value(); # This stored procedure does not exist.

   END IF;

END//

CREATE TRIGGER foo_bar_update

   BEFORE UPDATE ON foo

   FOR EACH ROW

BEGIN

   DECLARE dummy INT;

   IF NEW.bar < 1337 THEN

      SELECT 'bar must be >= 1337!' INTO dummy FROM foo WHERE id = NEW.id;

   END IF;
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END//

DELIMITER ;

I kodsnutten ovan skapar jag motsvarande tabell i MySQL fast utan CHECK constrainten. Tabellen 
kompletteras med två triggers, foo_bar_insert och foo_bar_update som körs före insättning 
respektive före uppdatering av tabellen foo. Dessa triggers kontrollerar om värdet som håller sättas 
på attributet bar är giltigt, dvs att det är >= 1337. Är det inte giltigt genereras ett felaktigt SQL-
uttryck som avbryter insättningen eller uppdateringen, vilket det nu var fråga om. Anledningen till 
att de inte använder samma sätt för att generera ett fel (som helst ska ge en ledtråd om felets natur) 
är att insättningstriggern inte kan förutsätta att tabellen redan innehåller data, vilket uppdaterings-
triggern kan.

mysql> SELECT * FROM foo;

Empty set (0.00 sec)

Ok, vi har skapat vår tabell med sina två triggers. För tillfället har vi dock inga tupler i tabellen och 
det är dags för att testa att våra triggers fungerar som det är tänkt.

Vi sätter först en giltig tuple där attributet bar har värdet 4000. Inget fel ska genereras av detta.
mysql> INSERT INTO foo VALUES (1, 4000);

Query OK, 1 row affected (0.03 sec)

Nu försöker vi sätta in en ogiltig tuple där attributet bar har värdet 1000 vilket ju är mindre än 1337 
som var minsta tillåtna värde. Vår trigger som aktiveras precis före en insättning, foo_bar_insert, 
noterar detta och avbryter insättning genom att generera ett fel.
mysql> INSERT INTO foo VALUES (2, 1000);

ERROR 1305 (42000): PROCEDURE foobar.invalid_bar_value does not exist

mysql> SELECT * FROM foo;

+----+------+

| id | bar  |

+----+------+

|  1 | 4000 |

+----+------+

1 row in set (0.00 sec)

Nu försöker vi uppdatera en tuple där attributet bar har ett giltigt värde med ett ogiltigt värde. Detta 
upptäcks dock av vår uppdateringstrigger, foo_bar_update, som genererar ett fel för detta. Eftersom 
våra två triggers inte genererar fel på riktigt samma sätt blir utmatningen lite annorlunda och många 
skulle nog säga att den är tydligare i uppdateringstriggerns fall.
mysql> UPDATE foo SET bar=1336 WHERE id=1;

ERROR 1366 (HY000): Incorrect integer value: 'bar must be >= 1337!' for column 
'dummy' at row 1

mysql> SELECT * FROM foo;

+----+------+
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| id | bar  |

+----+------+

|  1 | 4000 |

+----+------+

1 row in set (0.00 sec)

4.3.2 Anrop av funktioner i MySQL/Oracle (“from dual”)

Tar upp detta som en kort, enskild punkt eftersom denna skillnad mellan MySQL och Oracle 
påverkar laborationsmaterialet. Frågan är när “from dual” används i Oracle och vad är 
motsvarigheten i MySQL? 

Oracle: Har man en funktion man vill anropa som heter foo och inte tar några argument skriver 
man:
SQL> SELECT foo FROM dual;

”dual” är en dummy table som bland annat används vid funktionsanrop eftersom funktionsanrop 
görs via SELECTs och en SELECT behöver en FROM-clause.

I MySQL anropar man också genom SELECTs, men man behöver inte ange from dual:
mysql> SELECT foo();
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4.4 Databasmotorer/transaktionshantering

4.4.1 Commit/autocommit

Den databasmotor som är förvald i de binärer som distribueras av MySQL AB är InnoDB. Som det 
beskrivs i avsnittet om databasmotorer i MySQL har InnoDB fullt transaktionsstöd som uppfyller 
ACID-egenskaperna. Vid en defaultinstallation av MySQL, även med InnoDB som databasmotor, är 
dock så kallade autocommits påslaget. Det betyder att varje uppdatering av databasen commitas 
direkt, automatiskt. Man kan växla läge genom kommandot ”set autocommit=0/1;” En nolla betyder 
att man vill stänga av autocommit, en etta att man vill slå på autocommit. När autocommits är 
påslaget är explicita COMMITs så kallade NO-OPs (dvs inget händer). Alla skrivningar commitas 
automatisk och direkt.

Oracle har också stöd för autocommit men det är inte påslaget per default. Man växlar med ”SET 
AUTOCOMMIT ON/OFF”. Vill man se vilken den nuvarande inställningen är kan man använda 
kommandot ”SHOW ALL”.

4.4.2 Databasmotorer i MySQL

De två viktigaste databasmotorerna i MySQL just nu är InnoDB och MyISAM (den uppkommande 
version 6 av MySQL har en ny databasmotor, kallad Falcon, som sin paradfeature, men eftersom 
den fortfarande befinner sig i alphastadiet är det inte ännu läge att skriva om den i detalj då stora 
förändringar är att vänta så här tidigt i utvecklingsfasen).

MyISAM, som baseras på IBM:s gamla ISAM-motor, var länge standardmotorn i MySQL. Dess 
goda prestanda var en viktig orsak till att MySQL:s kraftiga tillväxt när främst linuxcommunityn 
började ta fart för ett antal år sedan. Den saknar dock bland annat stöd för referensintegritet (dvs 
inga främmande nycklar) eller transaktioner som uppfyller ACID-egenskaperna vilket gjorde att 
MySQL ansågs vara ett alternativ för endast enklare databaser där informationsintegritet inte var 
kritisk för viktig verksamhet.

MySQL tog kritiken till sig och licensierade databasmotorn InnoDB från finländska Innobase OY. 
InnoDB har fullt stöd för bland annat referensintegritet och transaktioner som uppfyller ACID-
egenskaperna vilket öppnade dörren för MySQL till ett mycket större användningsområde. Dessa 
features kommer dock inte utan kostnad i form av prestanda och det finns flera scenarier där en 
InnoDB-driven databas konsumerar både mer minne och CPU-tid än motsvarande MyISAM-
databas som inte behöver hantera lika mycket overhead. Det kan med andra ord finnas situationer 
där MyISAM är ett lämpligt val, till exempel när en databasserver ska tillhandahålla många enkla 
databaser till ensamanvändare, kanske i en studiemiljö, där prestanda helt enkelt inte skulle bli 
acceptabel med InnoDB.

När man installerar MySQL server ställer man in en defaultdatabasmotor som ska användas om 
inget annat anges. I alla binärer som distribueras av MySQL AB i nuläget är det InnoDB som är 
förvalt. Enskilda tabeller kan dock specificeras att använda en viss databas genom ENGINE-
modifieraren. Exempel:
mysql> CREATE table test (id INT PRIMARY KEY) ENGINE=MyISAM;

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

Från och med version 5.1 av MySQL behöver databasmotorer inte kompileras in vid build time utan 
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kan laddas som runtimemoduler. Utöver MyISAM och InnoDB kommer MySQL dessutom med ett 
antal mer specialiserade databasmotorer för mer exotiska installationer och användarscenarier.
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4.5 Felhantering

4.5.1 WHENEVER SQLERROR...
Oracle har stöd för två scriptkommandon som är mycket användbara: ”WHENEVER SQLERROR 
CONTINUE;” och ”WHENEVER SQLERROR EXIT SQL.SQLCODE”. Dessa talar om hur Oracle ska bete 
sig om ett uttryck i scriptet orsakar ett fel. Det normala är att scriptet avslutas så fort ett statement 
som exekveras i scriptet genererar ett fel och en felkod returneras, och det beteendet får man med 
”WHENEVER SQLERROR EXIT SQL.SQLCODE”. Använder man istället ”WHENEVER SQLERROR 
CONTINUE;” fortsätter scriptet att exekvera trots att minst ett fel genererats.

I MySQL finns det tyvärr ingen möjlighet att få ett script som körs från MySQL:s kommandotolk, 
MySQL Monitor, att stanna om ett fel uppstår. Jag tycker detta är olyckligt för ofta är utmatningen 
från ens script så omfattande att den täcker flera skärmar. Då kan man kan känna sig tvingad att, 
efter scriptet avslutats, scrolla igenom en massa utmatning för att se om några fel uppstod under 
scriptet. På vissa plattformar går det inte ens att att tömma kommandofönstret så har man arbetat ett 
tag kan det vara svårt att ens se var scriptet började exekvera! MySQL har dock två kommandon, 
“show warnings;” och “show errors;”, som är till hjälp här och jag beskriver dessa mer 
ingående under nästa punkt. 

4.5.2 SHOW WARNINGS/ERRORS
Först lite allmänt om varningar. Varningar som genereras av uttryck i MySQL visas normalt inte i 
klartext,  däremot får man alltid se hur många varningar varje uttryck genererade. Vill man att 
varningar alltid ska visas kan man ange kommandoradsargumentet “–show warnings” när man 
startar MySQL Monitor. Man kan även, inuti MySQL Monitor, ange kommandot “warnings” för 
alltid visa varningar (och “nowarnings” för att stänga av det igen). Jag tycker dock att det mest 
praktiska är att endast begära att se varningar när de är av intresse genom att använda kommandot 
“show warnings;”. “show warnings;” visar de varningar som genererades av det SQL-uttryck 
som senast orsakade varningar under sin exekvering. Utöver varningar visas även fel och så kallade 
“notes”. Det finns även “show errors;” som liknar “show warnings;” men endast visar fel, inte 
varningar eller notes. Under nästa punkt används “show warnings;” i ett exempel. Notera dock att 
dessa kommandon inte är helt tillförlitliga eftersom varningar och fel riskerar att nollställas om man 
till exempel kör flera nästlade script.

Oracle har inte samma behov av kommandon som “show errors;” och “show warnings;” 
eftersom Oracle kan avbryta exekveringen av script om ett SQL-fel eller ett operativsystemsfel 
genereras. Däremot när man kompilerar stored programs i Oracle behöver man ta till kommandon 
när man ska undersöka kompileringsfel. Säg att vi kompilerar en stored procedure hello som 
innehåller syntaxfel. Oracles kommandotolk SQL*Plus kommer då bara kort säga ”procedure 
created with compilation errors”. Vill man få mer detaljerad information kan man använda följande 
kommando: ”show errors procedure <procedure_name>;” där <procedure_name> i vårt fall 
ska ersättas med hello. Då får man detaljerad utmatning om syntaxfelen. Det är värt att påpeka att 
utmatningen inte håller lika hög klass som moderna kompilatorer för general purpose 
programmeringsspråk som C++ och Java, men Oracle ligger helt klart före MySQL på den här 
punkten som fortfarande har ganska kryptiska beskrivningar av kompileringsfel i stored programs.
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4.5.3 SET TERMOUT ON/OFF
Oracle har stöd för ett kommando “set termout on/off” som används för att styra om 
utmatning från ett script ska visas eller inte. Används ofta i kombination med ”WHENEVER SQLERROR 
CONTINUE;” för att slippa se eventuella fel om att man försöker ta bort tabeller som inte finns. I 
MySQL kan man inte stänga av utmatning inuti ett script, men det saknar man är inte i exemplet då 
man vill ta bort en tabell som riskerar att inte finnas. MySQL erbjuder nämligen det betydligt 
elegantare uttrycket “DROP TABLE IF EXISTS foo” som inte ger något fel om tabellen “foo” inte 
finns. Däremot genereras en varning.  Exempel: vi försöker ta bort en tabell “foo” som inte existerar 
och tittar på varningen som genererades:
mysql> DROP TABLE IF EXISTS foo;

Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)

mysql> show warnings;

+-------+------+---------------------+

| Level | Code | Message             |

+-------+------+---------------------+

| Note  | 1051 | Unknown table 'foo' |

+-------+------+---------------------+

1 row in set (0.00 sec)
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4.6 Övrigt

4.6.1 Utmatning

Utmatning skiljer sig åt mellan Oracle och MySQL. I Oracle används DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(); 
för att ge utmatning i stored programs. Det är en kraftfull funktion där deluttryck som literaler och 
variabler kan kedjas ihop med en operator som betecknas || så man kan skriva ut flera variabler och 
literaler i ett och samma utmatningsuttryck. Exempel:
$ cat output.sql

CREATE OR REPLACE PROCEDURE output
IS
   myvar1 INT := 1337;
   myvar2 INT := 4711;
BEGIN
   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('myvar1 is ' || myvar1 || ' and myvar2 is ' || myvar2);
END;
/

SQL> @output.sql

Procedure created

SQL> execute output

myvar1 is 1337 and myvar2 is 4711

PL/SQL procedure successfully completed.

Denna funktion kan man dock inte använda i script, men den fungerar i alla sorters stored programs: 
functions, procedures och triggers. Dessutom måste serverutmatning vara påslagen för att man ska 
se nån utmatning. Man slår på serverutmatning med kommandot:
SQL> set serveroutput on

I MySQL använder man SELECT-statements för utmatning.  Här följer ett exempel skrivet direkt i 
MySQL monitor då vi definierar två variabler och skriver ut dem:
mysql> SET @myvar1=1337, @myvar2=4771;

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT 'myvar1 is ', @myvar1, 'myvar2 is ', @myvar2;

+------------+---------+------------+---------+

| myvar1 is  | @myvar1 | myvar2 is  | @myvar2 |

+------------+---------+------------+---------+

| myvar1 is  |    1337 | myvar2 is  |    4771 |

+------------+---------+------------+---------+
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1 row in set (0.00 sec)

Utan 'AS' får vi:
mysql> SELECT @myvar1, @myvar2;

+---------+---------+

| @myvar1 | @myvar2 |

+---------+---------+

|    1337 |    4771 |

+---------+---------+

1 row in set (0.00 sec)

Dessa SELECTs kan användas i kommandotolken, i scripts och i stored procedures. De kan inte 
användas i funktioner eller triggers. Felet blir: ERROR 1415 (0A000): Not allowed to return 
a result set from a function/trigger. En work-around man brukar ta till vid felsökning av 
triggers och funktioner är att skapa tabeller som man gör insättningar där värdet på intressanta 
variabler lagras.

Som ni ser kan man skriva ut både variabler och literaler, precis som i Oracles motsvarighet.

4.6.2 RIGHT/LEFT JOIN i MySQL och Oracle

RIGHT och LEFT JOINs har inte samma syntax i MySQL och Oracle. Jag kommer visa skillnaderna 
genom ett antal exempel. Dessa exempel kommer vara ganska tydliga och kan även fungera som en 
kortare introduktion till denna typ av joins för den som inte är bekant med dem eller bara behöver 
fräscha upp sitt minne.

Tänk er att vi har en förening ”Rovdjursspanarna” som tycker om att bege sig ut i vildmarken för att 
titta på rovdjur. De vill hålla reda på sina medlemmar och vilka rovdjursmöten dessa har varit med 
om. De har därför skapat en databas med två tabeller, en tabell spotters där varje medlem mappas 
till ett unikt id och en annan tabell sightings där alla medlemmars möten mappas mot olika rovdjur. 
I sightings lagrar man även datum för mötet. Bland vissa av dessa rovdjursmöten har identiteten på 
den som mötte rovdjuret tappas bort och spotter representeras i detta fall som NULL. I detta exempel 
innehåller de två tabellerna följande data (visar hur utmatningen ser ut under MySQL):
mysql> SELECT * FROM spotters;

+----+--------------+

| id | spotter_name |

+----+--------------+

|  1 | Michael      |

|  2 | Lena         |

|  3 | Lisa         |

|  4 | Hanna        |

+----+--------------+

4 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM sightings;

+----+---------+-------------+------------+
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| id | spotter | predator    | sdate      |

+----+---------+-------------+------------+

|  1 |       1 | Grey Wolf   | 2006-02-19 |

|  2 |       1 | Brown Bear  | 2004-12-02 |

|  3 |       2 | Timber Wolf | 2007-06-28 |

|  4 |    NULL | Black Bear  | 2007-11-15 |

|  5 |    NULL | Grizzly     | 1999-12-30 |

+----+---------+-------------+------------+

5 rows in set (0.00 sec)

Nu vill ordföranden i föreningen se hur många rovdjursmöten varje enskild medlem har varit med 
om. Han är ingen expert på SQL och testar först följande fråga (återigen visar jag med MySQL som 
utgångspunkt):
SELECT spotter_name 'Spotter', COUNT(predator) 'Number of Sightings' 

   FROM spotters, sightings 

   WHERE spotters.id = sightings.spotter

   GROUP BY(spotter_name);

Utmatningen blir:
+---------+---------------------+

| Spotter | Number of Sightings |

+---------+---------------------+

| Lena    |                   1 |

| Michael |                   2 |

+---------+---------------------+

2 rows in set (0.00 sec)

Men vänta! Nu föll ju alla medlemmar som ännu inte varit med om några rovdjursmöten bort! Detta 
var inte vad ordföranden ville. Varför föll de då bort? Jo, i originalfrågan sker en implicit inner join 
som rensar bort alla spotters som inte är representerade i sightingstabellen. Lösningen är att göra en 
LEFT JOIN som tar med tupler som får träff i första tabellen (spotters) även om dessa tupler inte får 
träff i andra tabellen (sightings). Med LEFT JOIN menas att träffar i tabellen till vänster kommer att 
tas med i resultatet även om det inte fanns motsvarande träff i den högra tabellen. I MYSQL är det 
den tabell som står till vänster om LEFT JOIN-clausen, dvs spotters, som ses som den vänstra 
tabellen. Den fullständiga SQL-frågan i MySQL ser ut så här:
SELECT spotter_name 'Spotter', COUNT(predator) 'Number of Sightings'

   FROM spotters LEFT JOIN sightings ON spotters.id = sightings.spotter

   GROUP BY(spotter_name);

Utmatningen blir:
+---------+---------------------+

| Spotter | Number of Sightings |

+---------+---------------------+
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| Hanna   |                   0 |

| Lena    |                   1 |

| Lisa    |                   0 |

| Michael |                   2 |

+---------+---------------------+

4 rows in set (0.02 sec)

Nu fick vi med alla medlemmar. Motsvarande fråga ser i Oracle ut så här (identisk tabelldata):
SELECT spotter_name "Spotter", COUNT(predator) "Predator"
   FROM sightings, spotters 
   WHERE sightings.spotter(+) = spotters.id 
   GROUP BY(spotter_name);

Spotter            Predator

---------------- ----------

Hanna                     0

Lena                      1

Lisa                      0

Michael                   2

Nu vill ordföranden se en lista vilka rovdjurmöten som skett, sorterad på datum för mötet. Listan 
ska inkludera namnet på den som såg djuret eller ”Unknown” för de fall där denna information 
tappats bort samt namnet på djuret som sågs. En implicit inner join fungerar inte här för den kastar 
bort de sightings där identiteten på den som såg rovdjuret gått förlorad (dvs spotter = NULL):
SELECT predator 'Predator', sdate 'Date of Sighting', IFNULL(spotter_name, 
'Unknown') 'Spotter'

   FROM sightings, spotters

   WHERE sightings.spotter = spotters.id

   ORDER BY sdate;

+-------------+------------------+---------+

| Predator    | Date of Sighting | Spotter |

+-------------+------------------+---------+

| Brown Bear  | 2004-12-02       | Michael |

| Grey Wolf   | 2006-02-19       | Michael |

| Timber Wolf | 2007-06-28       | Lena    |

+-------------+------------------+---------+

3 rows in set (0.00 sec)

Här är lösningen en RIGHT JOIN. Med RIGHT JOIN menas att träffar i den högra tabellen tas med i 
resultatet även för de fall där motsvarande träff i vänstra tabellen saknas. I vårt exempel är det 
sightings som är den högra tabellen och de träffar som kommer tas med vid en RIGHT JOIN mot 
spotters är de träffar där sightings.spotter = NULL. Den tabell som står till höger om RIGHT JOIN-
clausen anses vara den högra tabellen i frågan. Så här ser den fullständiga frågan i MySQL ut:

27



SELECT predator 'Predator', sdate 'Date of Sighting', IFNULL(spotter_name, 
'Unknown') 'Spotter'

   FROM spotters RIGHT JOIN sightings ON spotters.id = sightings.spotter

   ORDER BY sdate;

+-------------+------------------+---------+

| Predator    | Date of Sighting | Spotter |

+-------------+------------------+---------+

| Grizzly     | 1999-12-30       | Unknown |

| Brown Bear  | 2004-12-02       | Michael |

| Grey Wolf   | 2006-02-19       | Michael |

| Timber Wolf | 2007-06-28       | Lena    |

| Black Bear  | 2007-11-15       | Unknown |

+-------------+------------------+---------+

5 rows in set (0.00 sec)

Vi utnyttjar MySQL-funktionen IFNULL för att ersätta ”NULL” med ”Unknown” för snyggare 
utmatning som ordföranden ville ha det. I första exemplet har den dock ingen effekt eftersom alla 
tupler där spotter är NULL kastas bort. Oracle-versionen:
SELECT predator "Predator", sdate "Sightdate", NVL(spotter_name, 'Unknown') 
"Spotter"
   FROM sightings, spotters 
   WHERE sightings.spotter = spotters.id(+)
   ORDER BY sdate;

Predator         Sightdate Spotter

---------------- --------- ----------------

Grizzly          30-DEC-99 Unknown

Brown Bear       02-DEC-04 Michael

Grey Wolf        19-FEB-06 Michael

Timber Wolf      28-JUN-07 Lena

Black Bear       15-NOV-07 Unknown

Oracle har inte funktionen IFNULL men kommer med en funktion NVL med motsvarande 
funktionalitet som vi utnyttjar.
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5. Presentation av Jonson Brothers' med laborationer
Labserien består på en databas som ställts upp runt det det fiktiva företaget Jonson Brothers'. Syftet 
med labserien är att först introducera studenterna till SQL där de ska ställa enkla frågor till 
databasen för att senare blir mer avancerad och låta studenterna skapa egna tabeller, modifiera 
existerande scheman samt skriva stored programs. Jag kommer nu att presentera företaget och dess 
tillhörande databas. Denna presentation inkluderar det fullständiga ER-diagrammet för databasen 
och urval av några tabeller. Sedan presenteras de laborationer som bygger på Jonson Brothers'.

5.1 Presentation av Jonson Brothers'
Jonson Brothers' är en fiktiv butikskedja med affärer i ett antal delstater i USA. I affärerna säljs 
olika produkter som köps in från olika leverantörer. Varje enskild affär är dessutom indelad i olika 
avdelningar eller ”departments” som de kallas i det engelska materialet. Runt detta fiktiva företag 
har en databas med samma namn, Jonson Brothers', skapats. Förutom i vilken stad en given affär 
ligger och i en vilken delstat som denna stad finns och avdelningsindelningen håller databasen även 
reda på företagets anställda, vad de tjänar, när de började arbeta på företaget och ifall de är 
managers eller inte. Information som rör försäljningar och leveranser finns också lagrat, man kan 
till exempel se var en leverantör är lokaliserad och deras leveranshistorik. Kunder lagras i konton 
som benämns ”account” och man kan se vilka produkter en kund köpt, antal och vilken anställd 
som ansvarade för försäljningen. Databasen är uppbyggd genom tio tabeller och på nästa sida följer 
ER-diagrammet för databasen och därefter kan man finna ett urval av några av de viktigare 
tabellerna i databasen.
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JBITEM
An item is identified by Id and described by Name, the Dept where it is sold, the Price, quantity on hand (QOH) and the 
identifier of the Supplier that supplied it.

ID NAME DEPT PRICE QOH SUPPLIER
26 Earrings 14 1000 20 199

118 Towels, Bath 26 250 1000 213
43 Maze 49 325 200 89

106 Clock Book 49 198 150 125
23 1 lb Box 10 215 100 42
52 Jacket 60 3295 300 15

165 Jean 65 825 500 33
258 Shirt 58 650 1200 33
120 Twin Sheet 26 800 750 213
301 Boy's Jean Suit 43 1250 500 33
121 Queen Sheet 26 1375 600 213
101 Slacks 63 1600 325 15
115 Gold Ring 14 4995 10 199
25 2 lb Box, Mix 10 450 75 42

119 Squeeze Ball 49 250 400 89
11 Wash Cloth 1 75 575 213
19 Bellbottoms 43 450 600 33
21 ABC Blocks 1 198 405 125

107 The `Feel' 
Book

35 225 225 89

127 Ski Jumpsuit 65 4350 125 15

JBSUPPLIER
A supplier (of items and parts) is identified by Id and described by Name and City.

ID NAME CITY
199 Koret Los Angeles
213 Cannon Atlanta

33 Levi-Strauss San Francisco
89 Fisher-Price Boston

125 Playskool Dallas
42 Whitman's Denver
15 White Stag White Plains

475 DEC Amherst
122 White Paper Seattle
440 Spooley Paxton
241 IBM New York

62 Data General Atlanta
5 Amdahl San Diego

20 Wormley Hickville
67 Edger Salt Lake City

999 A E Neumann Madison

Här ser vi jbitem och jbsupplier. Relationen jbitem lagrar olika produkter som finns till salu och den 
har främmande nycklar till relationerna jbsupplier och jbdept som ger oss information om vem som 
levererade varan och var den är till salu. jbsupplier är enklare tabell som helt enkelt mappar 
leverantörernas id-nummer mot deras namn och stad, man kan dock även få ut information om 
vilken stat leverantören befinner sig i.
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JBDEBIT
A debit (receipt of a sale) is identified by its Id and described by the timestamp Sdate when the debit took place, the 
Employee who sold the item, and a customer Account to which the amount was debited.

ID SDATE EMPLOYEE ACCOUNT
100581 15-JAN-95 12:06:03 157 10000000
100582 15-JAN-95 17:34:27 1110 14356540
100586 16-JAN-95 13:53:55 35 14096831
100592 17-JAN-95 09:35:23 129 10000000
100593 18-JAN-95 12:34:56 35 11652133
100594 19-JAN-95 10:10:10 215 12591815

JBSALE
A sale can contain a number of Items, the transaction identifier Debit and the Quantity for each sold item on this receipt. 
For example: Debit transaction 100581 consists of two items: Item 118 with a quantity of 5 and Item 120 with quantity 1.

DEBIT ITEM QUANTITY
100581 118 5
100581 120 1
100582 26 1
100586 127 3
100586 106 2
100592 258 1
100593 23 2
100594 52 1

Relation jbdebit utgör ett slags kvitto för varje försäljning. En försäljning identifieras unikt av ett 
id-nummer och man kan se när det ägde rum, vilken anställd som var ansvarig för det och vilket 
konto det gällde. Dessa id-nummer används sedan jbsale där man exakt vad som såldes vid en given 
försäljning och antal.

Jag valde dessa fyra tabeller för de är inte trivial utan har flera kopplingar i databasen. De ingår i 
flera uppgifter, uppgifter som t ex rör joins och mer avancerade där man ska utöka databasen med 
fler relationern och skriva stored programs.
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5.2 Presentation av laborationer runt Jonson Brothers'
Databasen Jonson Brothers' ligger till grund för SQL-laborationerna som beskrivs i [5]. Databasen 
används som laborationsmaterial de kurser som omnämnts i kapitel 1. Jag ska nu kort presentera 
själva laborationerna. Alla uppgiftstexter som är hämtade direkt från labkompendiet är hämtade från 
MySQL-versionen som togs i bruk hösten 2007. Laboration tre är en rent teoretisk laboration utan 
någon anknytning till Jonson Brothers' där studenterna tränar normalisering och den kommer därför 
inte gås igenom här, jag ville dock nämna varför den saknas.

5.2.1 Laboration 1
Laboration 1 är en laboration i grundläggande SQL fördelat på 17 uppgifter. Dessa uppgifter är för 
det mesta av praktisk art, dvs man ska skriva SQL-kod, men även några teorifrågor står att finna. 
Tonvikten ligger på att lära sig behärska SELECTs så man får ett verktyg för att faktiskt kunna 
hämta den data man är intresserad av i databasen. Man får även bekanta sig med att skapa views 
och tabeller. Här följer ett kort urval av de uppgifter som finns:

1) List all employees, i.e. all tuples in the JBEMPLOYEE relation.

2) List the name of all departments in alphabetical order. Note: by “name” we mean the NAME 
attribute for all tuples in the JBDEPT relation.

3) What parts are not in store, i.e. QOH = 0? (QOH = Quantity On Hand)

4) Which employees have a salary between 9000 and 10000?

5) What was the age of each employee when they started working (STARTYEAR)?

17) En employee has tried to find out which suppliers have delivered items that have been sold. 
He    has created a view and a query that shows the number of items sold from a supplier. 

mysql> create view jbsale_supply(supplier, item, quantity) as
    -> select jbsupplier.name, jbitem.name, jbsale.quantity 
    -> from jbsupplier, jbitem, jbsale
    -> where jbsupplier.id = jbitem.supplier 
    -> and jbsale.item = jbitem.id;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> select supplier, sum(quantity) sum from jbsale_supply
    -> group by supplier;
+--------------+------+
| supplier     | sum  |
+--------------+------+
| Cannon       |    6 | 
| Koret        |    1 | 
| Levi-Strauss |    1 | 
| Playskool    |    2 | 
| White Stag   |    4 | 
| Whitman's    |    2 | 
+--------------+------+
6 rows in set (0.00 sec)

The employee would also like to find suppliers that have not had any of their delivered 
items sold. Help him! Drop and redefine jbsale_supply to consider suppliers that have 
delivered items that have never been sold as well.
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Hint: The above definition of jbsale_supply uses an (implicit) inner join that removes 
suppliers that have not had any of their delivered items sold.

5.2.2 Laboration 2
Laboration nummer två är lite mer teoretisk än ettan. Först ska man ändra i databasschemat för att 
kunna lagra information om bonus för managers (företaget vill uppmuntra managers till att bli 
särskilt duktiga genom bonusar). Dessutom vill man lagra mer information om sina kunder (inte 
bara ett kontonummer), nu vill man även kunna lagra adressuppgifter och en given kund ska kunna 
ha flera konton i företaget, konton man ska kunna knyta kreditbelopp till. Man vill kunna lagra 
transfereringar på dessa konton och hålla reda på eventuella övertrasseringar av krediten. 
Studenterna ska modifiera det befintliga databasschemat så att all denna information kan lagras på 
ett bra sätt, sen tar den mer praktiska biten vid då man ska implementera det i SQL. Kunskaper om 
hur man definierar tabeller, fyller dem med data och knyter tabeller till varandra blir det naturliga 
fokuset vid implementationen.

5.2.3 Laboration 4
Den fjärde laborationen lägger tyngdpunkten vid så kallad stored programming, man ska skriva 
stored functions, stored procedures, triggers och även bekanta sig med cursors. Det finns även 
frågor som rör problem som dyker upp i fleranvändarsystem vilket ju är den vanliga miljön i 
databasvärlden. Programmeringsuppgifterna bygger på de ändringar som gjorts i databasen i 
föregående laborationer så de måste alltså utföras i en viss ordning. Här följer exempel på uppgifter 
man ska lösa:

4) Create a stored procedure for withdrawing or depositing money in a customer account. Each 
withdrawal/deposit receives a new transaction number (use auto increment).

5) Open a new mysql session in a new window. We call the original session A and the new 
session B. Do not forget to set autocommit = 0 in both sessions.

a) In session A, withdraw money from a customer account. 

b) What is now the balance of this account in session B? Why? 

c) What happens if you try to withdraw money from the same account in session B? 
Explain. 

d) Why is it generally not good style to use commit or rollback in a stored procedure 
(MySQL does not even allow it)?
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6. Skillnader i data/schemascript för JB mellan Oracle/MySQL
I föregående kapitel presenterades Jonson Brothers' med tillhörande laborationer. För att bygga upp 
själva databasen till sitt ursprungstillstånd användas ett schemascript och ett datascript. Jag ska nu 
ta upp vilka ändringar man behövde göra i dessa script när databasen portades från Oracle till 
MySQL. Motiveringen till dessa ändringar är ofta rent teknisk och man kan läsa om detaljerna i 
kapitel två. 

Schemascriptet för både Oracle- och MySQL-versionen finns i appendix 1 och där kan man även 
hitta datascriptet för MySQL.

6.1 Skillnader i schemascriptet mellan Oracle/MySQL
Nedan följer en koncis lista över de ändringar som gjordes i schemascriptet. De kommer inte i 
någon speciell ordning.

1. Oracles CHECK CONSTRAINT som ser till att item.qoh >= 0 löstes elegant genom att sätta 
typmodifieraren UNSIGNED på kolumnen (som är av typen INT/INTEGER). Se 4.3.1.

2. Alla varianter av ”WHENEVER SQLERROR” togs bort. Motsvarighet saknas och behövs inte 
heller. Se 4.5.1.

3. All ”set termout on/off”-kommandon togs bort. Motsvarighet saknas och behövs inte 
heller. Se 4.5.3.

4. All ”CASCADE CONSTRAINTS” i samband med ”DROP TABLE”-statements ersattes med 
”CASCADE”. Dessa har dock ingen effekt för tillfället men parsas. Se 4.1.1.

5. Alla kolumner där typen angavs till INTEGER ersattes med INT. En ”onödig” skillnad 
introduceras här men det är för att INT är den gängse formen som används i MySQL. Oracle 
köper både INT och INTEGER, precis som MySQL.

6. Alla kolumner med namnet ”key” döptes om till ”id” på grund av nyckelordsreservation. Se 
4.2.1.

7. Alla kolumner där typen angetts till VARCHAR2 fick typen VARCHAR. Se 4.2.2.

8. De ”CREATE-TABLE”-statements där namngivna primärnyckelsconstraints anges 
uppdaterades enligt den syntax MySQL förväntar sig. Se 4.1.2.

9. Typen för debit.sdate ändrades från DATE till TIMESTAMP för att kunna använda 
CURRENT_TIMESTAMP som defaultvärde. Se 4.1.4.

10. Alla tabellnamn fick prefixet ”jb” för minimera risken för namnkollisioner som är större nu 
eftersom studenterna kommer ha samma databas för alla kurser.

11. I alla ”CREATE-TABLE”-statements sätts ENGINE till InnoDB för undvika MyISAM-tabeller 
eller tabeller i någon annan motor skapas. Se 4.4.2.

12. Den utmatning som sker i scriptet ändrades till den syntax MySQL förväntar sig. Se 4.6.1.

Hur förändras då databasen av dessa ändringar? Väldigt lite, faktiskt. I princip allt är 
syntaxkosmetiska förändringar, ur relationssynpunkt är databaserna i allt väsentligt identiska. Detta 
trots att vi ändrade typen för två attribut.
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6.2 Skillnader i datascriptet mellan Oracle/MySQL
Nedan följer en kort lista som koncist tar upp de skillnader som gjordes i datascriptet.

1. Hänsyn har tagits till att alla tabellnamn nu har prefixet ”jb”. Anledningen till denna ändring 
var ju inte någon begränsning i MySQL utan att serverinstallationen är sådan att studenterna 
kommer att ha samma MySQL-databas för samtliga kurser.

2. Alla enskilda INSERTs till en given tabell ersattes med en multiple row insert. Exempel:

INSERT INTO store (key, city) VALUES (5, 'San Francisco');

      INSERT INTO store (key, city) VALUES (7, 'Oakland');

      INSERT INTO store (key, city) VALUES (8, 'El Cerrito');

      INSERT INTO store (key, city) VALUES (9, 'San Francisco');

Ovan är hur det ser ut i Oracle, nedan följer MySQL-varianten där vi som sagt utnyttjar 
multiple row insert:
INSERT INTO jbstore VALUES

         (5, 'San Francisco'),
         (7,       'Oakland'),
         (8,    'El Cerrito'),
         (9, 'San Francisco');

3. COMMIT; finns kvar men beroende på serverinställningar kan det vara en NO-OP.

4. Justerade data för jbdebit.sdate genom att lägga in explicita klockslag för att slippa 00:00:00 
i timestampen.

Som vi kunde konstatera i avsnittet om schemascriptet blev förändringarna i princip begränsade till 
förändringar av syntaxkosmetiskt art. Är det så här också? Ja, i praktiken. Att vi lagt till klockslag 
för jbdebit.sdate påverkar inte uppgifterna utan bara hur det kosmetiskt ser ut vid SELECTs från den 
tabellen.
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7. Laborationer
Här följer en redogörelse för saker som är värda att notera vid en implementation av de laborationer 
som rör Jonson Brothers' i MySQL. Projektet BrianAir återfinns i ett eget kapitel. Jag tar upp 
skillnader i uppgiftsbeskrivningar samt lösningar.

7.1.1 Laboration 1 – Förändringar i uppgifter/beskrivningar
Uppgiftsbeskrivningarna från Oracleversionen kan användas utan förändringar, bortsett från det att 
vi har prefixet jb på alla tabellnamn (se kapitel 4 för förklaring) vilket påverkar vydefinitionen i 
uppgift 1.5.17:

Oracle:

SQL> create view sale_supply(supplier, item, quantity) as
         select supplier.name, item.name, sale.quantity 
         from supplier, item, sale
         where supplier.key = item.supplier and 
               sale.item = item.key;
SQL> select supplier, sum(quantity) sum from sale_supply
     group by supplier;
6 rows selected
----------------------------------
|      SUPPLIER      |    SUM    |
----------------------------------
|       Cannon       |     6     |
|       Koret        |     1     |
|    Levi-Strauss    |     1     |
|     Playskool      |     2     |
|     White Stag     |     4     |
|     Whitman's      |     2     |
----------------------------------
SQL>

MySQL:

mysql> create view jbsale_supply(supplier, item, quantity) as
    -> select jbsupplier.name, jbitem.name, jbsale.quantity 
    -> from jbsupplier, jbitem, jbsale
    -> where jbsupplier.id = jbitem.supplier 
    -> and jbsale.item = jbitem.id;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> select supplier, sum(quantity) sum from jbsale_supply
    -> group by supplier;
+--------------+------+
| supplier     | sum  |
+--------------+------+
| Cannon       |    6 | 
| Koret        |    1 | 
| Levi-Strauss |    1 | 
| Playskool    |    2 | 
| White Stag   |    4 | 
| Whitman's    |    2 | 
+--------------+------+
6 rows in set (0.00 sec)
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Koden visas dessutom hur den ser ut i MySQLs kommandotolk MySQL Monitor.

7.1.2 Laboration 1 – Förändringar i lösningarna
Beroende på vilken typ av joins man använder, kan syntaxen mellan MySQL och Oracle skilja sig 
åt. Detta påverkar lösningen för de uppgifter i laboration 1 där dessa joins används. Dessutom kan 
det vara lämpligt, ur kosmetisk synpunkt, att på sina ställen i Oracleversionen använda funktionen 
NVL(). Denna ersätts i MySQL med IFNULL().

7.2.1 Laboration 2 – Förändringar i uppgifter/beskrivningar
I Oracleversionen av laboration 2 gällde det att ett givet konto inte fick ha en kredit som översteg 10 
000. Man skulle kunna ha det kravet i MySQL-versionen men eftersom MySQL saknar stöd för 
CHECK CONSTRAINTS skulle man behöva använda sig av två triggers för att implementera det. 
Dessa triggers skulle dessutom behöva använda sig av ett ganska fult ”hack” för att förhindra 
skrivningar som skulle göra att krediten översteg 10 000 (se kapitel 4 för detaljer). Dessutom skulle 
databasanvändaren behöva ha ”super-user”-privilegier för att kunna skapa triggers om man kör med 
en tidigare version än 5.1.16 av MySQL. Därför blev det bestämt att just den biten skulle strykas 
tills MySQL har stöd för CHECK CONSTRAINTS. 

Vidare måste texten uppdateras i några avseenden. 1. Tabellnamn som används måste få prefixet 
“jb”. 2. Notisen under den deluppgift som rör manager bonus måste inkludera information om 
MySQLs autocommitläge. 3. Informationen om hur man tar bort en främmande nyckel måste 
uppdateras enligt den syntax som är giltig i MySQL (att lägga till en främmande nyckel i efterhand 
har samma syntax).

Oracle: alter table t1 drop constraint constraint_name;

MySQL: alter table t1 drop foreign key constraint_name;

7.2.2 Laboration 2 – Förändringar i lösningarna
Eftersom uppgifterna kunde bibehållas närmast oförändrade blir även lösningarna mycket lika. Det 
man måste ta hänsyn till, utöver det slopade kredittakskravet, är vissa skillnader i hur man skapar 
tabeller (key kan inte användas som kolumnnamn, man kan inte skapa namngivna constraints i 
samband med en kolumndefinition och som beskrivs ovan råder det en smärre syntaxskillnad när 
man tar bort en främmande nyckel). För detaljer, se det kapitel som rent allmänt beskriver skillnader 
mellan MySQL och Oracle.
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7.3.1 Laboration 4 – Förändringar i uppgifter/beskrivningar
 Laborationsbeskrivningen genomgick ett flertal förändringar. Jag kommer nu ta upp dem i den 
ordning de dyker upp.

Uppgift 2: Formulerades om för belysa MySQL:s AUTO_INCREMENT feature. Se kapitel två för 
beskrivning av  AUTO_INCREMENT.

Oracleversionen:

 Why is the result of select max(id)+1 from customer; not a good way of calculating the next 
key (even if you can assume that id is initialised to a proper value)?

MySQL-versionen:

 Understand the auto increment feature: Why is the result of select max(id)+1 from customer; 
not a good way of calculating the next key (even if you can assume that id is initialised to a 
proper value)?

Uppgift 4: Tog bort hänvisning till “sequence” och ersatte med “auto increment”. Se kapitel två 
för jämförande beskrivning av Oracles SEQUENCE och MySQL:s AUTO_INCREMENT.

Oracleversionen:

 Create a stored procedure for withdrawing or depositing money in a customer account. Each 
withdrawal/deposit receives a new transaction number (use a sequence).

MySQL-versionen:

 Create a stored procedure for withdrawing or depositing money in a customer account. Each 
withdrawal/deposit receives a new transaction number (use auto increment).

Uppgift 5: Handlar om commits vilket fungerar lite annorlunda I MySQL och texten behövde 
skrivas om för att belysa detta.

Oracleversionen:

 Open a new sqlplus session in a new window. We call the original session A and the new 
session B. 

a) In session A, withdraw money from a customer account. 

b) What is now the balance of this account in session B? Why? 

c) What happens if you try to withdraw money from the same account in session B? 
Explain.

d) Why is it generally not good style to use commit or rollback in a stored procedure?

MySQL-versionen:

 Open a new mysql session in a new window. We call the original session A and the new 
session B. Do not forget to set autocommit = 0 in both sessions.

a) In session A, withdraw money from a customer account. 

b) What is now the balance of this account in session B? Why? 

c) What happens if you try to withdraw money from the same account in session B? 
Explain. 

d) Why is generally not good style to use commit or rollback in a stored procedure 
(MySQL does not even allow it)?
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Uppgift 6: Denna uppgift genomgick inte bara en ändring i formuleringen utan det bestämdes 
att den behövdes göras om mer från grunden. I Oracleversionen ska man skapa en trigger vars 
logik exekveras vid övertrasseringen av ett konto. Om övertrasseringen var tillräckligt stor 
skulle transfereringen avbrytas med hjälp av raise_application_error som är en del av Oracles 
signalhantering. Eftersom MySQL ännu inte har stöd för användardefinierade signaler och man 
får ta till ett fult hack för att uppnå samma effekt, bestämdes att uppgiften skulle göras om enligt 
följande: Transfereringen genomförs alltid men om den överstiger den gräns som ledde till ett 
avbrott i Oracleversionen ska istället en straffavgift tas ut. På så sätt får vi en triggeruppgift som 
är mycket lik originalet. I samband med denna uppgift var det även lämpligt att skriva om det 
faktum en version av MySQL >= 5.1.16 krävs för att som användare ha rättigheter att skapa en 
trigger utan att behöva ha så kallade ”super user”-privilegier.

Så här lyder uppgiftsbeskrivningen i Oracleversionen:

 Create a trigger that checks if a customer account exceeds its given credit limit. If so, the 
trigger stores the date, the account, and the amount of the overdraft in a table (created by 
you with appropriate primary and foreign key constraints). If the credit limit is exceeded by 
more than 10% the transaction should be aborted and no data should be written in the 
overdraft table. Use the built-in procedure raise_application_error(...) to abort a transaction. 

Och så här blev den i MySQL-versionen:

 Only possible in MySQL 5.1.16 or later or when you have SUPER privileges on your 
own engine. Create a trigger that checks if a customer account exceeds its given credit limit.
If the credit limit is exceeded, the trigger stores the date, the account, and the amount of the 
overdraft in a table (created by you with appropriate primary and foreign key constraints). 
If the credit limit is exceeded by more than 10%, make the customer pay a fee of $100. This 
is done by increasing the amount to withdraw by $100 inside of the trigger. 

Uppgift 7: Här behövdes ett tabellnamn uppdateras eftersom alla tabeller nu har prefixet jb. 
Dessutom hänvisas till PL/SQL vilket är Oracles inbyggda språk, i MySQL heter 
motsvarigheten SQL/PSM. Slutligen ska man inte skriva ”from dual” när man anropar 
funktioner i kommandotolken i MySQL. Här följer uppgiftsbeskrivningarna.

Oracleversionen:

 Create a stored function that calculates the average salary of the employees

a) using the built-in avg() aggregate function,

b) by iterating through the employee table and calculating the average in PL/SQL. (You are 
not allowed to use the built in average function when solving this task.)

 You can test the function with something like  select my_average() from dual;
This exercise is a preparation for the project where you have to work with 
cursors and functions. You would normally not solve this task with a stored 
function. 

MySQL-versionen:

 Create a stored function that calculates the average salary of the employees

a) using the built-in avg() aggregate function,

b) by iterating through the JBEMPLOYEE table and calculating the average in SQL/PSM. 
(You are not allowed to use the built in average function when solving this task.)
You can test the function by calling it
select my_average();
This exercise is a preparation for the project where you have to work with cursors and 
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functions. You would normally not solve this task with a stored function.

7.3.2 Laboration 4 – Förändringar i lösningarna
MySQL och Oracle använder inte exakt samma syntax för så kallade stored programs, och det 
påverkar såklart lösningarna i MySQL. Just för uppgifterna i denna laboration är det inga 
fundamentala skillnader utan kan man följa ena kan man, åtminstone hjälpligt, följa den andra. I 
kapitlet som tar upp skillnader mellan MySQL och Oracle ges specifika exempel på 
syntaxskillnader i kodsnuttar utan labanknytning. Som beskrivs ovan gjordes dessutom 
triggeruppgiften delvis om och det får också genomslag på lösningen, givetvis.
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8. BrianAir
Sist i databaskursernas laborationsserie finns ett mini-projekt BrianAir som jag nu kommer att gå 
igenom. Jag inleder med en presentation av projektet i sig (som kretsar runt ett fiktivt flygbolag 
BrianAir) och därefter tar jag upp de förändringar i projektbeskrivning och implementation som 
blev resultatet vid portningen från Oracle till MySQL. Notera att i visst material benämns BrianAir-
projektet som laboration fem.

8.1 Presentation av BrianAir
BrianAir är namnet på ett fiktivt flygbolag som flyger mellan två destinationer: Lillby och 
Smallville, men planerar att expandera i framtiden med fler rutter. För sina flygresor används en och 
samma flygplanstyp, som tar 60 passagerare, och den flygplanstypen ämnar man att behålla över en 
överskådlig framtid. Reseschemat är veckobaserat, dvs man har samma flygtidstabell för alla veckor 
(samma veckodag och klockslag, men datumet beror på vilken vecka det är givetvis). Varje 
destination har ett baspris men det som även påverkar priset för en given flygbiljett är vilken 
veckodag resan infaller på och beläggningen på planet. Kunder kan boka resor som ligger maximalt 
ett år fram i tiden. Man gör skillnad på en bokad resa och på en betald resa, allt för att maximera 
beläggningen på varje plan och det är möjligt att överboka. Det är dock inte möjligt att fler än 60 
personer betalar för sin biljett på samma avgång. Utifrån denna beskrivning, som här endast visas i 
översiktlig form, är det studenternas uppgift att först skapa ett EER-diagram som beskriver den 
databas som ligger till grund för BrianAir. När EER-schemat är klart ska det översättas till tabeller 
och implementeras. Man måste även ta till stored programming för att lösa flera av problemen och 
restriktionerna som är uppställda, restriktioner som nödvändigtvis inte syns i varken EER-schemat 
eller i tabellöversättningen. Det är en ganska omfattande uppgift och ses mer som ett mini-projekt 
än som en laboration även om den ibland hänvisas till som laboration fem. Studentera ska även 
svara på en del teoretiska frågor som skulle vara aktuella i ett skarpt system, men inte ska 
implementeras, frågor som till exempel rör säkerhet och index.

8.2 Skillnader I projektbeskrivning av BrianAir mellan Oracle/MySQL
Det är fullt möjligt att implementera BrianAir i dess Oracleversion för våren 2007. Inga uppgifter 
behöver göras om för att en given funktionalitet projektdatabasen inte är möjlig att implementera i 
MySQL. Men, laborationer utvärderas kontinuerligt och justeringar görs, ibland små, ibland större. 
Det har nu bestämts att de delar som rör åldern på en passagerare ska vara frivillga uppgifter som ett 
resultat av denna ständigt pågående balanseringsprocess. Det har inget med MySQL att göra och 
vill man implementera dessa delar är det fullt möjligt i MySQL. Texten med uppgiftsbeskrivningen 
behövde även genomgå en smärre justering i det avsnitt som talar om deadlocks.

8.3 Skillnader I implementation av BrianAir mellan Oracle/MySQL
Eftersom BrianAir-projektet är relativt stort och använder en hel del stored programs skulle en diff 
av kodbasen för exakt samma lösning i MySQL och Oracle blir rätt omfattande. Jag kan inte 
redogöra för några specifika fall här, men se avsnittet om Jonson Brothers-schemat och kapitlet om 
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skillnader mellan MySQL och Oracle. Jag vill dock passa på att nämna ett problem man kan stöta 
på och det är avsaknaden av sekvenser i MySQL. Det är inget oöverkomligt problem utan man kan 
utnyttja MySQL:s AUTO_INCREMENT som kompensation.
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9. Slutsats och nuläge
Läser man sammanfattningen till denna rapport är det just en fråga som dyker upp och som faktiskt 
utgör syftet för hela rapporten: Gick det att porta den Oracle-baserade laborationsmiljön till en 
MySQL-baserad? Svaret på den frågan är ja och det känns väldigt roligt för mig som har gjort den 
här undersökningen. Var det mycket i det befintliga laborationsmaterialet som behövdes göras om 
eller förkastas vid portningen till MySQL är nästa logiska följdfråga. Mitt svar på den frågan är nej, 
men givetvis krävdes det en del ändringar av laborationsmaterialet. En del av dessa ändringar är 
mest av kosmetisk art, bara två uppgifter gjordes om eftersom det ansågs att lösningen man fick lov 
att ta till i MySQL var allt för hack-betonad (se 7.2.1 och 7.3.1 som rör så kallade CHECK 
CONSTRAINTs och triggers). Det är dessutom rimligt att anta att motivet till att dessa två 
deluppgifter gjordes om kommer att försvinna i takt med att MySQL utvecklas. Resten av 
ändringarna rör syntax och skillnader i features mellan de två databashanterarna som bara medför 
att beskrivningen och lösningen för uppgifter ändras, men inte problemen som studenterna ska lösa. 
Om man bläddrar i rapporten och jämför det med laborationsmaterialet inser man att det inte var 
mycket text som behövde ändras.

Hur är då MySQL att jobba med i praktiken jämfört med Oracle? Först vill jag nämna 
kommandoradsverktyget i MySQL som är betydligt mer lättanvänt än det i Oracle; man kan 
navigera i det aktuella kommandot, man har tillgång till en kommandohistorik och man kan tömma 
fönstret beroende beroende på skal. Motsvarande kommandoradsverktyg under Oracle är inte alls 
lika lättanvänt och har inte de features jag lyfte fram för MySQL. Man kunde komma runt det med 
program som rlwrap eller sql-mode/shell-mode under Emacs men detta gör att programmet inte är 
lika lättillgängligt. 

Vad saknar man när man jobbar under MySQL som man hade tillgång till under Oracle? Svaret kan 
ju inte ges objektivt men ett subjektivt svar som jag tror många skulle skriva under på är att man 
saknar möjligheten att få MySQL att avbryta exekveringen av ett script då ett fel inträffar. Man 
saknar kompilatorn i Oracle som är lite bättre på att ge felbeskrivningar och fångar en del fel vid 
kompileringen som inte uppträder under MySQL förrän under runtime. Man saknar möjligheten att 
generera unika tal som inte är kopplade till primärnyckeln för en given tabell på ett smidigt sätt som 
inte involverar skapandet av så kallade ”dummy tables”. Stöd för signalhantering saknar man också 
om man vill skriva lagrade program som ska kunna hantera felaktig indata och andra runtimefel. 
Alla skillnader är dock inte till Oracles fördel men jag ville lyfta fram de features man saknar vid en 
övergång. Ett stort plus för MySQL som jag dock vill nämna är att det finns som fri mjukvara för ett 
otal plattformar och har en stor och gästvänlig community kring sig, en community som jag anser 
vara betydligt mer lättillgänglig än motsvarande för Oracle.

Avslutningsvis vill jag berätta att på grund av resultaten i denna rapport har MySQL använts för 
ADITs laborationskurser sedan hösten 2007. Administrationen sköts av TUS, som är den grupp som 
ansvarar för drift och support för det mesta av hård- och mjukvaran på IDA. I skrivande stund 
används version 5.0.* eftersom 5.1-serien inte ännu officiellt har uppnått den stabilitet som MySQL 
AB vill ha innan man säger att viss versionsserie är den senaste stabila (den är dock i kandidatläge 
nu så den stabila versionen är nära förestående). Detta förhindrar tyvärr studenterna i dagsläget att 
skapa egna triggers (på grund av rättighetsproblem), men det påverkar bara en labuppgift. 
Slutsatsen måste bli att allt på det hela taget fungerar mycket bra. 
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Appendix

Schemascriptet för Jonson Brothers' – Oracle-versionen
-- $Id: company_schema.sql,v 1.10 2006/06/09 11:54:28 oracle Exp $

-- The Jonson Brothers Ltd. company database 

-- Suppress error messages when dropping non-existing tables

WHENEVER SQLERROR CONTINUE;

SET TERMOUT OFF

DROP TABLE sale CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE supply CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE debit CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE parts CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE item CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE supplier CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE dept CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE store CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE city CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE employee CASCADE CONSTRAINTS;

-- Show error messages and exit

SET TERMOUT ON

WHENEVER SQLERROR EXIT SQL.SQLCODE

-- Schema definition starts here 

CREATE TABLE employee

        (key INTEGER CONSTRAINT pk_employee PRIMARY KEY,

         name VARCHAR2(20),

         salary INTEGER,

         manager INTEGER,

         birthyear INTEGER,

         startyear INTEGER);

CREATE TABLE dept

        (key INTEGER CONSTRAINT pk_dept PRIMARY KEY,

         name VARCHAR2(20),

         store INTEGER NOT NULL,

         floor INTEGER,

         manager INTEGER);

CREATE TABLE item

        (key INTEGER CONSTRAINT pk_item PRIMARY KEY,

47



         name VARCHAR2(20),

         dept INTEGER NOT NULL,

         price INTEGER,

         qoh INTEGER CONSTRAINT ck_item_qoh CHECK (qoh >= 0),

         supplier INTEGER NOT NULL);

CREATE TABLE parts

        (key INTEGER CONSTRAINT pk_parts PRIMARY KEY,

         name VARCHAR2(20),

         color VARCHAR2(8),

         weight INTEGER,

         qoh INTEGER);

CREATE TABLE supply

        (supplier INTEGER NOT NULL,

         part INTEGER NOT NULL,

         shipdate DATE NOT NULL,

         quan INTEGER,

         CONSTRAINT pk_supply PRIMARY KEY (supplier, part, shipdate));

CREATE TABLE sale

        (debit INTEGER NOT NULL,

         item INTEGER NOT NULL,

         quantity INTEGER,

         CONSTRAINT pk_sale PRIMARY KEY (debit, item));

CREATE TABLE debit

        (key INTEGER CONSTRAINT pk_debit PRIMARY KEY,

         sdate DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL,

         employee INTEGER NOT NULL,

         account INTEGER NOT NULL);

CREATE TABLE city

        (name VARCHAR2(15) CONSTRAINT pk_city PRIMARY KEY,

         state VARCHAR2(6));

CREATE TABLE store

        (key INTEGER CONSTRAINT pk_store PRIMARY KEY,

         city VARCHAR2(15) NOT NULL);

CREATE TABLE supplier

        (key INTEGER CONSTRAINT pk_supplier PRIMARY KEY,

         name VARCHAR2(20),

         city VARCHAR2(20) NOT NULL);

-- Add foreign keys 
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ALTER TABLE dept

        ADD CONSTRAINT fk_dept_store FOREIGN KEY (store) REFERENCES store (key)

        ADD CONSTRAINT fk_dept_employee FOREIGN KEY (manager) REFERENCES employee (key) 

        ON DELETE SET NULL;

ALTER TABLE item

        ADD CONSTRAINT fk_item_dept FOREIGN KEY (dept) REFERENCES dept (key)

        ADD CONSTRAINT fk_item_supplier FOREIGN KEY (supplier) REFERENCES supplier (key);

ALTER TABLE supply

        ADD CONSTRAINT fk_supply_supplier FOREIGN KEY (supplier) REFERENCES supplier (key)

        ADD CONSTRAINT fk_supply_parts FOREIGN KEY (part) REFERENCES parts (key);

ALTER TABLE sale

        ADD CONSTRAINT fk_sale_item FOREIGN KEY (item) REFERENCES item (key)

        ADD CONSTRAINT fk_sale_debit FOREIGN KEY (debit) REFERENCES debit(key);

-- implies that a debit/transaction must be created before a sale record.

ALTER TABLE debit

        ADD CONSTRAINT fk_debit_employee FOREIGN KEY (employee) REFERENCES employee (key);

ALTER TABLE store

        ADD CONSTRAINT fk_store_city FOREIGN KEY (city) REFERENCES city (name);

ALTER TABLE supplier

        ADD CONSTRAINT fk_supplier_city FOREIGN KEY (city) REFERENCES city (name);

Schemascriptet för Jonson Brothers' – MySQL-versionen
/*

Don't run this script directly, instead, let the setup-jonsonbrothers.sql script

call it. Same goes for the data script.

*/

SELECT 'Dropping original tables if they exist' AS 'Message';

DROP TABLE IF EXISTS jbsale;

DROP TABLE IF EXISTS jbsupply;

DROP TABLE IF EXISTS jbdebit;

DROP TABLE IF EXISTS jbparts;

DROP TABLE IF EXISTS jbitem;

DROP TABLE IF EXISTS jbsupplier;

DROP TABLE IF EXISTS jbdept;

DROP TABLE IF EXISTS jbstore;

DROP TABLE IF EXISTS jbcity;
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DROP TABLE IF EXISTS jbemployee;

SELECT '(Re-)creating original tables';

CREATE TABLE jbemployee

   (

    id INT,

    name VARCHAR(20),

    salary INT,

    manager INT,

    birthyear INT,

    startyear INT,

    CONSTRAINT pk_employee PRIMARY KEY(id)

   )

   ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE jbdept

   (

    id INT,

    name VARCHAR(20),

    store INT NOT NULL,

    floor INT,

    manager INT,

    CONSTRAINT pk_dept PRIMARY KEY(id)

   )

   ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE jbitem

   (

    id INT,

    name VARCHAR(20),

    dept INT NOT NULL,

    price INT,

    qoh INT UNSIGNED,

    supplier INT NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_item PRIMARY KEY(id)

   )

   ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE jbparts

   (

    id INT,

    name VARCHAR(20),

    color VARCHAR(8),

    weight INT,

    qoh INT,

50



    CONSTRAINT pk_parts PRIMARY KEY(id)

   )

   ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE jbsupply

   (

    supplier INT NOT NULL,

    part INT NOT NULL,

    shipdate DATE NOT NULL,

    quan INT,

    CONSTRAINT pk_supply PRIMARY KEY(supplier, part, shipdate)

   )

   ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE jbsale

   (

    debit INT NOT NULL,

    item INT NOT NULL,

    quantity INT,

    CONSTRAINT pk_sale PRIMARY KEY(debit, item)

   )

   ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE jbdebit

   (

    id INT,

    sdate TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    employee INT NOT NULL,

    account INT NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_debit PRIMARY KEY(id)

   )

   ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE jbcity

   (

    name VARCHAR(15),

    state VARCHAR(6),

    CONSTRAINT pk_city PRIMARY KEY(name)

   )

   ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE jbstore

   (

    id INT,

    city VARCHAR(15) NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_store PRIMARY KEY(id)
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   )

   ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE jbsupplier

   (

    id INT,

    name VARCHAR(20),

    city VARCHAR(20) NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_supplier PRIMARY KEY(id)

   )

   ENGINE = InnoDB;

/*

   Add foreign ids

   We also have this CONSTRAINT but we cannot add it until we've populated the employee table:

   ALTER TABLE employee ADD CONSTRAINT fk_emp_mgr FOREIGN KEY (manager) REFERENCES employee(id)

   ON DELETE SET NULL;

*/

ALTER TABLE jbdept ADD CONSTRAINT fk_dept_store FOREIGN KEY (store) REFERENCES jbstore(id);

/*

   The ON DELETE SET NULL here means that if we delete an employee that is set as a manager to other

   employees, those employees will get a NULL in their manager column. If we don't have this and

   try to delete an employee, who is also a manager, we would get an error regarding a foreign key

   constraint failure.

*/

ALTER TABLE jbdept

   ADD CONSTRAINT fk_dept_employee FOREIGN KEY (manager) REFERENCES jbemployee(id) ON DELETE SET 
NULL;

ALTER TABLE jbitem 

   ADD CONSTRAINT fk_item_dept FOREIGN KEY (dept) REFERENCES jbdept(id),

   ADD CONSTRAINT fk_item_supplier FOREIGN KEY (supplier) REFERENCES jbsupplier(id);

ALTER TABLE jbsupply 

   ADD CONSTRAINT fk_supply_supplier FOREIGN KEY (supplier) REFERENCES jbsupplier(id),

   ADD CONSTRAINT fk_supply_parts FOREIGN KEY (part) REFERENCES jbparts(id);

ALTER TABLE jbsale 

   ADD CONSTRAINT fk_sale_item FOREIGN KEY (item) REFERENCES jbitem(id),

   ADD CONSTRAINT fk_sale_debit FOREIGN KEY (debit) REFERENCES jbdebit(id);

-- implies that a debit/transaction must be created before a sale record.

ALTER TABLE jbdebit ADD CONSTRAINT fk_debit_employee FOREIGN KEY (employee) REFERENCES 
jbemployee(id);
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ALTER TABLE jbstore ADD CONSTRAINT fk_store_city FOREIGN KEY (city) REFERENCES jbcity(name);

ALTER TABLE jbsupplier ADD CONSTRAINT fk_supplier_city FOREIGN KEY (city) REFERENCES jbcity(name);

Datascriptet för Jonson Brothers' – MySQL-versionen
/*

The relation jbemployee

----------------------------------------------------------------------------------

|  ID       |        NAME        |  SALARY   |  MANAGER  | BIRTHYEAR | STARTYEAR |

----------------------------------------------------------------------------------

|    157    |     Jones, Tim     |   12000   |    199    |   1940    |   1960    |

|   1110    |    Smith, Paul     |   6000    |    33     |   1952    |   1973    |

|    35     |   Evans, Michael   |   5000    |    32     |   1952    |   1974    |

|    129    |    Thomas, Tom     |   10000   |    199    |   1941    |   1962    |

|    13     |   Edwards, Peter   |   9000    |    199    |   1928    |   1958    |

|    215    |  Collins, Joanne   |   7000    |    10     |   1950    |   1971    |

|    55     |    James, Mary     |   12000   |    199    |   1920    |   1969    |

|    26     |   Thompson, Bob    |   13000   |    199    |   1930    |   1970    |

|    98     |   Williams, Judy   |   9000    |    199    |   1935    |   1969    |

|    32     |   Smythe, Carol    |   9050    |    199    |   1929    |   1967    |

|    33     |   Hayes, Evelyn    |   10100   |    199    |   1931    |   1963    |

|    199    |   Bullock, J.D.    |   27000   |           |   1920    |   1920    |

|   4901    |  Bailey, Chas M.   |   8377    |    32     |   1956    |   1975    |

|    843    |  Schmidt, Herman   |   11204   |    26     |   1936    |   1956    |

|   2398    | Wallace, Maggie J. |   7880    |    26     |   1940    |   1959    |

|   1639    |    Choy, Wanda     |   11160   |    55     |   1947    |   1970    |

|   5119    |    Bono, Sonny     |   13621   |    55     |   1939    |   1963    |

|    37     |   Raveen, Lemont   |   11985   |    26     |   1950    |   1974    |

|   5219    |  Schwarz, Jason B. |   13374   |    33     |   1944    |   1959    |

|   1523    | Zugnoni, Arthur A. |   19868   |    129    |   1928    |   1949    |

|    430    |  Brunet, Paul C.   |   17674   |    129    |   1938    |   1959    |

|    994    |  Iwano, Masahiro   |   15641   |    129    |   1944    |   1970    |

|   1330    |  Onstad, Richard   |   8779    |    13     |   1952    |   1971    |

|    10     |   Ross, Stanley    |   15908   |    199    |   1927    |   1945    |

|    11     |    Ross, Stuart    |   12067   |           |   1931    |   1932    |

----------------------------------------------------------------------------------

(25 rows)

*/

SELECT 'Inserting into jbemployee' AS 'Message';

/* id, name, salary, manager, birthyear, startyear */
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/* Using multiple row inserts, this is not possible in Oracle. */

INSERT INTO jbemployee VALUES

   ( 157, 'Jones, Tim',         12000,  199, 1940, 1960),

   (1110, 'Smith, Paul',         6000,   33, 1952, 1973),

   (  35, 'Evans, Michael',      5000,   32, 1952, 1974),

   ( 129, 'Thomas, Tom',        10000,  199, 1941, 1962),

   (  13, 'Edwards, Peter',      9000,  199, 1928, 1958),

   ( 215, 'Collins, Joanne',     7000,   10, 1950, 1971),

   (  55, 'James, Mary',        12000,  199, 1920, 1969),

   (  26, 'Thompson, Bob',      13000,  199, 1930, 1970),

   (  98, 'Williams, Judy',      9000,  199, 1935, 1969),

   (  32, 'Smythe, Carol',       9050,  199, 1929, 1967),

   (  33, 'Hayes, Evelyn',      10100,  199, 1931, 1963),

   ( 199, 'Bullock, J.D.',      27000, null, 1920, 1920),

   (4901, 'Bailey, Chas M.',     8377,   32, 1956, 1975),

   ( 843,  'Schmidt, Herman',   11204,   26, 1936, 1956),

   (2398, 'Wallace, Maggie J.',  7880,   26, 1940, 1959),

   (1639, 'Choy, Wanda',        11160,   55, 1947, 1970),

   (5119, 'Bono, Sonny',        13621,   55, 1939, 1963),

   (  37, 'Raveen, Lemont',     11985,   26, 1950, 1974),

   (5219, 'Schwarz, Jason B.',  13374,   33, 1944, 1959),

   (1523, 'Zugnoni, Arthur A.', 19868,  129, 1928, 1949),

   ( 430, 'Brunet, Paul C.',    17674,  129, 1938, 1959),

   ( 994, 'Iwano, Masahiro',    15641,  129, 1944, 1970),

   (1330, 'Onstad, Richard',     8779,   13, 1952, 1971),

   (  10, 'Ross, Stanley',      15908,  199, 1927, 1945),

   (  11, 'Ross, Stuart',       12067, null, 1931, 1932);

-- We must add this CONSTRAINT *after* populating the table with data.

ALTER TABLE jbemployee ADD CONSTRAINT fk_emp_mgr FOREIGN KEY (manager) REFERENCES jbemployee(id) ON 
DELETE SET NULL;

/*

The relation jbcity

------------------------

|     NAME      |STATE |

------------------------

|  Los Angeles  |Calif |

|    Oakland    |Calif |

|  El Cerrito   |Calif |

|    Atlanta    |  Ga  |

| San Francisco |Calif |

|    Boston     | Mass |

|    Dallas     | Tex  |

|    Denver     | Colo |
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| White Plains  | Neb  |

|    Amherst    | Mass |

|    Seattle    | Wash |

|    Paxton     | Ill  |

|   New York    |  NY  |

|   San Diego   |Calif |

|   Hickville   | Okla |

|Salt Lake City | Utah |

|    Madison    | Wisc |

------------------------

(18 rows)

*/

SELECT 'Inserting into jbcity' AS 'Message';

/* name, state */

INSERT INTO jbcity VALUES

   ('Los Angeles',   'Calif'),

   ('Oakland',       'Calif'),

   ('El Cerrito',    'Calif'),

   ('Atlanta',          'Ga'),

   ('San Francisco', 'Calif'),

   ('Boston',         'Mass'),

   ('Dallas',          'Tex'),

   ('Denver',         'Colo'),

   ('White Plains',    'Neb'),

   ('Amherst',        'Mass'),

   ('Seattle',        'Wash'),

   ('Paxton',          'Ill'),

   ('New York',         'NY'),

   ('San Diego',     'Calif'),

   ('Hickville',      'Okla'),

   ('Salt Lake City', 'Utah'),

   ('Madison',        'Wisc');

COMMIT;

/*

The relation jbstore

+------+---------------+

| id   |city           |

+------+---------------+

|     5|San Francisco  |

|     7|Oakland        |

|     8|El Cerrito     |

|     9|San Francisco  |
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+------+---------------+

(4 rows)

*/

SELECT 'Inserting into jbstore' AS 'Message';

/* id, city */

INSERT INTO jbstore VALUES

   (5, 'San Francisco'),

   (7,       'Oakland'),

   (8,    'El Cerrito'),

   (9, 'San Francisco');

/*

The relation jbdept

----------------------------------------------------------------------

|  ID       |        NAME        |   STORE   |   FLOOR   |  MANAGER  |

----------------------------------------------------------------------

|    35     |        Book        |     5     |     1     |    55     |

|    10     |       Candy        |     5     |     1     |    13     |

|    19     |     Furniture      |     7     |     4     |    26     |

|    20     |  Major Appliances  |     7     |     4     |    26     |

|    14     |      Jewelry       |     8     |     1     |    33     |

|    43     |     Children's     |     8     |     2     |    32     |

|    65     |      Junior's      |     7     |     3     |    17     |

|    58     |       Men's        |     7     |     2     |    129    |

|    60     |     Sportswear     |     5     |     1     |    10     |

|    99     |      Giftwrap      |     5     |     1     |    98     |

|     1     |      Bargain       |     5     |     0     |     7     |

|    26     |       Linens       |     7     |     3     |    157    |

|    63     |      Women's       |     7     |     3     |    38     |

|    49     |        Toys        |     8     |     2     |    35     |

|    70     |      Women's       |     5     |     1     |    10     |

|    73     |     Children's     |     5     |     1     |    10     |

|    34     |     Stationary     |     5     |     1     |    33     |

|    47     |    Junior Miss     |     7     |     2     |    129    |

|    28     |      Women's       |     8     |     2     |    32     |

----------------------------------------------------------------------

(19 rows)

*/

SELECT 'Inserting into jbdept' AS 'Message';

/* id, name, store, floor, manager */

INSERT INTO jbdept VALUES
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   (35,             'Book', 5, 1,  55),

   (10,            'Candy', 5, 1,  13),

   (19,        'Furniture', 7, 4,  26),

   (20, 'Major Appliances', 7, 4,  26),

   (14,          'Jewelry', 8, 1,  33),

   (43,      'Children''s', 8, 2,  32),

   (65,        'Junior''s', 7, 3,  37),

   (58,           'Men''s', 7, 2, 129),

   (60,       'Sportswear', 5, 1,  10),

   (99,         'Giftwrap', 5, 1,  98),

   ( 1,          'Bargain', 5, 0,  37),

   (26,           'Linens', 7, 3, 157),

   (63,         'Women''s', 7, 3,  32),

   (49,             'Toys', 8, 2,  35),

   (70,         'Women''s', 5, 1,  10),

   (73,      'Children''s', 5, 1,  10),

   (34,       'Stationary', 5, 1,  33),

   (47,      'Junior Miss', 7, 2, 129),

   (28,         'Women''s', 8, 2,  32);

COMMIT;

/*

The relation jbsupplier

+------+---------------+---------------+

|ID    |NAME           |CITY           |

+------+---------------+---------------+

|   199|Koret          |Los Angeles    |

|   213|Cannon         |Atlanta        |

|    33|Levi-Strauss   |San Francisco  |

|    89|Fisher-Price   |Boston         |

|   125|Playskool      |Dallas         |

|    42|Whitman's      |Denver         |

|    15|White Stag     |White Plains   |

|   475|DEC            |Amherst        |

|   122|White Paper    |Seattle        |

|   440|Spooley        |Paxton         |

|   241|IBM            |New York       |

|    62|Data General   |Atlanta        |

|     5|Amdahl         |San Diego      |

|    20|Wormley        |Hickville      |

|    67|Edger          |Salt Lake City |

|   999|A E Neumann    |Madison        |

+------+---------------+---------------+

(16 rows)

*/
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SELECT 'Inserting into jbsupplier' AS 'Message';

/* id, name, city */

INSERT INTO jbsupplier VALUES

   (199,        'Koret',    'Los Angeles'),

   (213,       'Cannon',        'Atlanta'),

   ( 33, 'Levi-Strauss',  'San Francisco'),

   ( 89, 'Fisher-Price',         'Boston'),

   (125,    'Playskool',         'Dallas'),

   ( 42,   'Whitman''s',         'Denver'),

   ( 15,   'White Stag',   'White Plains'),

   (475,          'DEC',        'Amherst'),

   (122,  'White Paper',        'Seattle'),

   (440,      'Spooley',         'Paxton'),

   (241,          'IBM',       'New York'),

   ( 62, 'Data General',        'Atlanta'),

   (  5,       'Amdahl',      'San Diego'),

   ( 20,      'Wormley',      'Hickville'),

   ( 67,        'Edger', 'Salt Lake City'),

   (999,  'A E Neumann',        'Madison');

COMMIT;

/*

The relation jbitem

----------------------------------------------------------------------------------

|  ID       |        NAME        |   DEPT    |   PRICE   |    QOH    | SUPPLIER  |

----------------------------------------------------------------------------------

|    26     |      Earrings      |    14     |   1000    |    20     |    199    |

|    118    |    Towels, Bath    |    26     |    250    |   1000    |    213    |

|    43     |        Maze        |    49     |    325    |    200    |    89     |

|    106    |     Clock Book     |    49     |    198    |    150    |    125    |

|    23     |      1 lb Box      |    10     |    215    |    100    |    42     |

|    52     |       Jacket       |    60     |   3295    |    300    |    15     |

|    165    |        Jean        |    65     |    825    |    500    |    33     |

|    258    |       Shirt        |    58     |    650    |   1200    |    33     |

|    120    |     Twin Sheet     |    26     |    800    |    750    |    213    |

|    301    |  Boy's Jean Suit   |    43     |   1250    |    500    |    33     |

|    121    |    Queen Sheet     |    26     |   1375    |    600    |    213    |

|    101    |       Slacks       |    63     |   1600    |    325    |    15     |

|    115    |     Gold Ring      |    14     |   4995    |    10     |    199    |

|    25     |   2 lb Box, Mix    |    10     |    450    |    75     |    42     |

|    119    |    Squeeze Ball    |    49     |    250    |    400    |    89     |

|    11     |     Wash Cloth     |     1     |    75     |    575    |    213    |

|    19     |    Bellbottoms     |    43     |    450    |    600    |    33     |
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|    21     |     ABC Blocks     |     1     |    198    |    405    |    125    |

|    107    |  The 'Feel' Book   |    35     |    225    |    225    |    89     |

|    127    |    Ski Jumpsuit    |    65     |   4350    |    125    |    15     |

----------------------------------------------------------------------------------

(20 rows)

*/

SELECT 'Inserting into jbitem' AS 'Message';

/* id, name, dept, price, qoh, supplier */

INSERT INTO jbitem VALUES

   ( 26, 'Earrings',          14, 1000,   20, 199),

   (118, 'Towels, Bath',      26,  250, 1000, 213),

   ( 43, 'Maze',              49,  325,  200,  89),

   (106, 'Clock Book',        49,  198,  150, 125),

   ( 23, '1 lb Box',          10,  215,  100,  42),

   ( 52, 'Jacket',            60, 3295,  300,  15),

   (165, 'Jean',              65,  825,  500,  33),

   (258, 'Shirt',             58,  650, 1200,  33),

   (120, 'Twin Sheet',        26,  800,  750, 213),

   (301, 'Boy''s Jean Suit',  43, 1250,  500,  33),

   (121, 'Queen Sheet',       26, 1375,  600, 213),

   (101, 'Slacks',            63, 1600,  325,  15),

   (115, 'Gold Ring',         14, 4995,   10, 199),

   ( 25, '2 lb Box, Mix',     10,  450,   75,  42),

   (119, 'Squeeze Ball',      49,  250,  400,  89),

   ( 11, 'Wash Cloth',         1,   75,  575, 213),

   ( 19, 'Bellbottoms',       43,  450,  600,  33),

   ( 21, 'ABC Blocks',         1,  198,  405, 125),

   (107, 'The ''Feel'' Book', 35,  225,  225,  89),

   (127, 'Ski Jumpsuit',      65, 4350,  125,  15);

COMMIT;

/*

The relation jbparts

-------------------------------------------------------------------

| ID         |       NAME        | COLOR  |  WEIGHT   |    QOH    |

-------------------------------------------------------------------

|     1     | central processor  |  pink  |    10     |     1     |

|     2     |       memory       |  gray  |    20     |    32     |

|     3     |     disk drive     | black  |    685    |     2     |

|     4     |     tape drive     | black  |    450    |     4     |

|     5     |       tapes        |  gray  |     1     |    250    |

|     6     |    line printer    | yellow |    578    |     3     |

|     7     |     l-p paper      | white  |    15     |    95     |
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|     8     |     terminals      |  blue  |    19     |    15     |

|    13     | paper tape reader  | black  |    107    |     0     |

|    14     |  paper tape punch  | black  |    147    |     0     |

|     9     |   terminal paper   | white  |     2     |    350    |

|    10     |     byte-soap      | clear  |     0     |    143    |

|    11     |    card reader     |  gray  |    327    |     0     |

|    12     |     card punch     |  gray  |    427    |     0     |

-------------------------------------------------------------------

(14 rows)

*/

SELECT 'Inserting into jbparts' AS 'Message';

/* id, name, color, weight, qoh */

INSERT INTO jbparts VALUES

   ( 1, 'central processor',  'pink',   10,   1),

   ( 2,            'memory',  'gray',   20,  32),

   ( 3,        'disk drive',  'black', 685,   2),

   ( 4,        'tape drive',  'black', 450,   4),

   ( 5,             'tapes',   'gray',   1, 250),

   ( 6,      'line printer', 'yellow', 578,   3),

   ( 7,         'l-p paper',  'white',  15,  95),

   ( 8,         'terminals',   'blue',  19,  15),

   (13, 'paper tape reader',  'black', 107,   0),

   (14,  'paper tape punch',  'black', 147,   0),

   ( 9,    'terminal paper',  'white',   2, 350),

   (10,         'byte-soap',  'clear',   0, 143),

   (11,       'card reader',   'gray', 327,   0),

   (12,        'card punch',   'gray', 427,   0);

COMMIT;

/*

The relation jbsupply

---------------------------------------------------------

|  SUPPLIER |   PART    |     SHIPDATE      |   QUAN    |

---------------------------------------------------------

|    475    |     1     |1993-12-31 00:00:00|     1     |

|    475    |     2     |1994-05-31 00:00:00|    32     |

|    475    |     3     |1993-12-31 00:00:00|     2     |

|    475    |     4     |1994-05-31 00:00:00|     1     |

|    122    |     7     |1995-02-01 00:00:00|    144    |

|    122    |     7     |1995-02-02 00:00:00|    48     |

|    122    |     9     |1995-02-01 00:00:00|    144    |

|    440    |     6     |1994-10-10 00:00:00|     2     |

|    241    |     4     |1993-12-31 00:00:00|     1     |
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|    62     |     3     |1994-06-18 00:00:00|     3     |

|    475    |     2     |1993-12-31 00:00:00|    32     |

|    475    |     1     |1994-07-01 00:00:00|     1     |

|     5     |     4     |1994-11-15 00:00:00|     3     |

|     5     |     4     |1995-01-22 00:00:00|     6     |

|    20     |     5     |1995-01-10 00:00:00|    20     |

|    20     |     5     |1995-01-11 00:00:00|    75     |

|    241    |     1     |1995-06-01 00:00:00|     1     |

|    241    |     2     |1995-06-01 00:00:00|    32     |

|    241    |     3     |1995-06-01 00:00:00|     1     |

|    67     |     4     |1995-07-01 00:00:00|     1     |

|    999    |    10     |1996-01-01 00:00:00|    144    |

|    241    |     8     |1995-07-01 00:00:00|     1     |

|    241    |     9     |1995-07-01 00:00:00|    144    |

|    89     |     3     |1995-07-04 00:00:00|   1000    |

|    89     |     4     |1995-07-04 00:00:00|   1000    |

---------------------------------------------------------

(25 rows)

*/

SELECT 'Inserting into jbsupply' AS 'Message';

/* supplier, part, shipdate, quan */

INSERT INTO jbsupply VALUES

   (475,  1, '1993-12-31',    1),

   (475,  2, '1994-05-31',   32),

   (475,  3, '1993-12-31',    2),

   (475,  4, '1994-05-31',    1),

   (122,  7, '1995-02-01',  144),

   (122,  7, '1995-02-02',   48),

   (122,  9, '1995-02-01',  144),

   (440,  6, '1994-10-10',    2),

   (241,  4, '1993-12-31',    1),

   ( 62,  3, '1994-06-18',    3),

   (475,  2, '1993-12-31',   32),

   (475,  1, '1994-07-01',    1),

   (  5,  4, '1994-11-15',    3),

   (  5,  4, '1995-01-22',    6),

   ( 20,  5, '1995-01-10',   20),

   ( 20,  5, '1995-01-11',   75),

   (241,  1, '1995-06-01',    1),

   (241,  2, '1995-06-01',   32),

   (241,  3, '1995-06-01',    1),

   ( 67,  4, '1995-06-01',    1),

   (999, 10, '1996-01-01',  144),

   (241,  8, '1995-07-01',    1),
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   (241,  9, '1995-07-01',  144),

   ( 89,  3, '1995-07-04', 1000),

   ( 89,  4, '1995-07-04', 1000);

COMMIT;

/*

The relation jbdebit

------------------------------------------------------

|  ID       |       SDATE       | EMPLOYEE  |ACCOUNT |

------------------------------------------------------

|  100581   |1995-01-15 12:06:03|    157    |10000000|

|  100582   |1995-01-15 17:34:27|   1110    |14356540|

|  100586   |1995-01-16 13:53:55|     35    |14096831|

|  100592   |1995-01-17 09:35:23|    129    |10000000|

|  100593   |1995-01-18 12:34:56|     35    |11652133|

|  100594   |1995-01-18 10:10:10|    215    |12591815|

------------------------------------------------------

(8 rows)

*/

SELECT 'Inserting into jbdebit' AS 'Message';

/* id, sdate, employee, account */

INSERT INTO jbdebit VALUES

   (100581, '1995-01-15 12:06:03',  157, 10000000),

   (100582, '1995-01-15 17:34:27', 1110, 14356540),

   (100586, '1995-01-16 13:53:55',   35, 14096831),

   (100592, '1995-01-17 09:35:23',  129, 10000000),

   (100593, '1995-01-18 12:34:56',   35, 11652133),

   (100594, '1995-01-18 10:10:10',  215, 12591815);

COMMIT;

/*

The relation jbsale

-------------------------------------

|  DEBIT    |   ITEM    | QUANTITY  |

-------------------------------------

|  100581   |    118    |     5     |

|  100581   |    120    |     1     |

|  100582   |    26     |     1     |

|  100586   |    127    |     3     |

|  100586   |    106    |     2     |

|  100592   |    258    |     1     |

|  100593   |    23     |     2     |
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|  100594   |    52     |     1     |

-------------------------------------

(8 rows)

*/

SELECT 'Inserting into jbsale' AS 'Message';

/* debit, item, quantity */

INSERT INTO jbsale VALUES

   (100581, 118, 5),

   (100581, 120, 1),

   (100582,  26, 1),

   (100586, 127, 3),

   (100586, 106, 2),

   (100592, 258, 1),

   (100593,  23, 2),

   (100594,  52, 1);

COMMIT;

/*

SELECT * FROM jbemployee;

SELECT * FROM jbdept;

SELECT * FROM jbitem;

SELECT * FROM jbparts;

SELECT * FROM jbsale;

SELECT * FROM jbdebit;

SELECT * FROM jbcity;

SELECT * FROM jbstore;

SELECT * FROM jbsupply;

SELECT * FROM jbsupplier;

*/
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