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Abstract 
 

In a database environment, when you create or alter tables you often want to have a basic 

interface for standard operations such as insert, delete and update. This thesis report covers 

an analysis of what programs there are on the market for generating such interfaces and 

compares them against the demands of a real company. The analysis showed that none of 

the programs were completely meeting the requirements and therefore an own 

implementation of an interface generating program was created. The result is a PL/SQL 

program capable of generating files, storing them in a version handling system and 

executing the files into the database. 
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1. Inledning 
 

De allra flesta tabeller i en databas kommer att behöva procedurer för 

transaktionshantering i en affärslösning. I sin grund är de väldigt enkla att skriva, 

men innehåller ganska mycket vilket gör att det kostar tid och finns risk för slarvfel 

om man skapar dem manuellt. Ett bra sätt för att spara tid är att kunna 

automatgenerera dessa procedurer, det eliminerar risken för fel och går snabbt och 

smidigt. Denna rapport kommer att behandla två saker. Den första är en förstudie 

för att ta reda på vad som finns tillgängligt idag på marknaden i detta ämne och 

även nivån på dessa program, vad de klarar av, om de skulle fungera hos ett riktigt 

företag och så vidare. Då förstudien visar att inga av de tillgängliga programmen 

lyckas möta alla krav så valde jag att skapa en egen implementation av ett 

genereringsprogram,  detta program är kopplat mot EKN(Exportkreditnämnden) och 

deras krav på programmet låg i grunden för designen. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Det jag hoppas uppnå med denna rapport är att utforska färdiga lösningar och 

jämföra dem mot ett riktigt företags krav på en sådan produkt och försöka 

belysa varför/ varför de inte fungerar hos ett företag. Detta bör ge insikt i 

styrkor och brister som finns i befintliga lösningar. I bästa fall skulle man kunna 

hitta en produkt som uppfyller alla krav och föreslå den för EKN. Den 

övergripande frågan som behandlas är: 

 Vilket är det bästa sättet för EKN att automatgenerera procedurer för 

transaktionshantering? 

Detta kan man sedan bryta ner i flera frågor: 

 Finns det någon färdig lösning som matchar EKN:s krav? 

 Ev. Varför finns det inte några färdiga lösningar som passar EKN:s krav? 

 Hur skulle en optimal lösning för EKN se ut om man gjorde en 

egendesignad? 

Den sista frågan är den största och den som kommer ta mest tid att svara på då 

jag vill göra en fullständig implementation åt EKN. 
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1.2 Avgränsningar 

Jag har valt att enbart jobba med Oracledatabaser och lösningar till 

Oracledatabaser. Detta främst på grund av att det företag som jag gör mitt 

examensarbete hos använder sig av dessa. Den andra anledningen är tid. Detta 

är ett examensarbete på kandidatnivå (16hp) och tiden är begränsad till åtta 

veckor vilket gör det svårt att hinna med att titta på andra databaser. 

 

1.3 Metod 

Detta är ett ämne där det inte finns mycket information att hämta i 

vetenskapliga artiklar. Den mesta informationen har kommit ifrån internet, en 

del av de färdiga lösningarna kommer ifrån riktiga företag och då har de haft 

sina egna hemsidor, andra lösningar är skrivna privat och de lösningarna finns 

oftast tillgängliga på olika kodningsforum m.m. De delarna som rörde EKN, där 

har jag samlat in min information genom muntliga källor, främst min 

handledare. Jag har även gått runt och pratat med utvecklarna som är 

målgruppen och ska använda produkten i slutändan. 

 

1.4 Struktur/Disposition 

Kapitel två kommer att behandla bakgrunden lite mer på djupet. Bakgrunden 

går igenom databaser och deras uppbyggnad och varför behovet av ett interface 

finns. Man tittar även på EKN:s situation, hur ser det ut idag, varför behöver de 

en ny lösning och vilka krav ställer de på den. 

 

Kapitel tre kommer att behandla förstudien. Förstudien tittar på några av de 

färdiga lösningar som jag har hittat och går igenom deras styrkor och svagheter. 

 

Kapitel fyra är design och implementation av ett eget program som uppfyller 

EKN:s krav. Kapitlet går på djupet med alla delar och förklarar hur de fungerar, 

designmålen som jag vill uppnå, de problem som uppkom under processen och 

testning. 

 

Kapitel fem är resultat och slutsatser. Kapitlet återknyter till syftet och vad man 

har lyckats åstadkomma. Det tittar på fördelar och begränsningar och hur 

resultaten kan användas i praktiken. 
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1.5 Ordförklaringar 

Ord och förkortningar som kan vara bra att kunna när man läser rapporten: 

 

 Transaktion – En eller flera kommandon inkapslade i en enhet för att 

skydda integriteten på data 

 Procedur – En sorts funktion lagrad i en databas, en procedur har inget 

returvärde 

 DBMS – Database Management System 

 Query – En databasfråga 

 DML – Data Manipulation Language 

 Paket – Används i databaser för att samla ihop funktioner och 

procedurer som hör ihop 

 Tabellinterface – Samlingsnamn för transaktionshanteringsprocedurer 

för DML m.m. 

 API – Application programming interface 

 Kommando – direktiv till databsen för att utföra en specifik uppgift 

 Script  – En samling kod/kommandon som körs tillsammans 
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2. Bakgrund 
Detta kapitel kommer behandla den teoretiska bakgrunden till problemet och ge en 

djupare inblick i varför behovet finns och är en intressant uppgift att lösa. Kapitlet 

kommer även täcka EKN:s bakgrund; vilka de är, vad de gör, varför de behöver ett 

program som kan generera tabellinterface och vilka krav de ställer på det. 

 

2.1 Teoretisk bakgrund 

Vad är en databas? En databas är egentligen bara den fysiska lagringen av data. 

Ett databassystem består av en databas, en DBMS eller Database Management 

System och något sorts program eller skal för att prata med DBMS. Den fysiska 

lagringen av data är uppdelad i tabeller som är designade med logiska villkor för 

hur olika data relaterar till varandra. DBMS är ansvarig för att prata med 

databasen och hämta ut eller spara ner data till databasen. För att göra detta 

använder den sig av ”queries” eller frågor på svenska. Några av de vanligaste är 

SELECT, INSERT, UPDATE och DELETE. Frågorna går att utöka med flera andra 

parametrar för att göra dem mer eller mindre specifika. Vissa av dessa 

parametrar måste alltid finnas med medan en del andra är valbara. I exempel 1 

nedan ser vi ett select statement där SELECT och FROM är obligatoriska och 

WHEN har lagts till för att enbart få ut personer med namnet ’Anders’. 

 

Exempel 1 visar ett query:  SELECT id, namn, tfn, adress FROM employee 

WHERE namn = ’Anders’; 

 

Nästa sak som man bör känna till om databaser är något som heter 

transaktioner. En transaktion är en serie kommandon/queries till databasen 

inkapslade i en enhet, en transaktion. Detta används när man har flera 

kommandon som beror på varandra och där problem skulle kunna uppstå om 

man inte höll ihop dem. T.ex två användare vill uppdatera en saldopost och 

läser in det gamla saldot och ökar det med en viss summa. Problemet som 

uppstår här utan transaktioner är att båda kan läsa det gamla värdet och sen 

skriver de båda över det med sitt eget nya värde. Det ena värdet kommer i detta 

fallet att försvinna, något som i databasvärlden kallas för ”lost update”. Det 

finns flera andra saker som också kan gå fel på liknande sätt utan transaktioner 

och det är därför de är så viktiga. Transaktioner ska följa något som kallas ACID, 

vilket står för Atomicity, Consistency preservation, Isolation och Durability. 

Atomicity innebär att en transaktion är en enhet och den utförs antingen helt 

eller inte alls. Med Consistency preservation menar man att databasen ska vara 

i ett läge där alla villkor och krav på datan är uppfyllda både före och efter 

exekveringen av en transaktion. Isolation innebär att en transaktion ska bete sig 
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som om den är helt isolerad från andra transaktioner. Durability syftar på att 

ändringar gjorda i databasen av en commitad transaktion är permanenta. 

 

Det vi kan se utifrån detta är att det kan vara bra att ha ett 

transaktionshanteringsinterface mot DBMS för vissa av dessa grundläggande 

operationer. Interfacet blir tabellbaserat och det kommer finnas ett för varje 

tabell som behöver det. Interfacet består av en procedur för varje operation och 

skillnaderna mellan de olika tabellinterfacen blir tabellnamn och kolumnnamn 

och typer. Detta är en vanlig lösning hos företag och den fungerar väldigt bra. 

Det enda nackdelen med den är att du kommer behöva skapa upp ett nytt 

interface för varje ny tabell du skapar. Något som kan vara väldigt tidsödande 

och det finns även en överhängande risk för slarvfel då detta är något man 

redan har gjort många gånger och man bara vill försöka bli klar med så fort som 

möjligt. Lösningen på detta är att ha något sorts program som kan skapa 

upp/generera interfacet automatiskt. Grundidén är att man får veta vilken 

tabell det ska genereras för och sedan kan man hämta ut information om den 

tabellen ifrån databasen. Informationen kan sedan användas för att skapa upp 

interfacet. 

 

2.2 EKN:s bakgrund 

EKN erbjuder garantier mot olika risker i exportaffärer. Garantin fungerar som 

en försäkring mot risken för utebliven betalning. De arbetar med risker i de 

flesta av världens länder. EKN:s garantier ger både företag och banker säkrare 

affärer samt skydd mot olika risker under hela affärsprocessen. Garantin kan 

användas som säkerhet för lån och därmed underlätta finansieringen. EKN är en 

statlig myndighet med uppdrag att främja svensk export. Verksamheten 

finansieras med premier och ska gå ihop på sikt. EKN har cirka 150 anställda. 

Kontoret finns i Stockholm. 

 

IT-avdelningen ansvarar för myndighetens IT-stöd innefattande drift, 

förvaltning, utveckling, support. Avdelningen har ett tiotal medarbetare samt 

några externa konsulter. Hjärtat i verksamheten är ett egenutvecklat 

affärssystem i Linux/Oracle miljö. 

 

EKN:s tänk gällande säkerhet i sina databaser är att man vill gömma den fysiska 

lagringen och inte tillåta en vanlig användare att få direktaccess till tabellerna, 

utan att när man tittar på information ska man gå via en vy. Genom att enbart 

dela ut rättigheter på vyn och inga på tabellen tvingar man användarna att gå 

via vyn. På samma sätt fungerar det för manipulering av data, men då via 

metodpaketet som är en del av tabellinterfacet . De har även ökat på 
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säkerheten ytterligare genom att ha loggningskolumner i alla tabeller. Dessa 

extra kolumner talar om vem och när som skapade en viss post och vem och när 

som senast ändrade den posten. 

 

2.2.1 EKN nuvarande lösning 

 

Det finns i dagsläget ett program som kan generera upp metodpaket för 

transaktionshantering. Det programmet skapades samtidigt som 

affärssystemet på EKN utvecklades och fungerade bra då. Idag ser dock 

verksamheten helt annorlunda ut, man befinner sig i en förvaltningsfas 

snarare än en utvecklingsfas. Denna nuvarande lösning ligger i en 

applikation som har gjorts om för ett antal år och versioner sedan. Det 

innebär att det är väldigt krångligt för utvecklarna att ta sig in till den 

när de behöver, och den saknar dessutom stöd för förändring i tabeller. 

 

2.2.2 EKN:s krav på ny lösning 

 

 Kunna generera upp transaktionshanteringspaket, vy, sekvens, 

publika synonymer och grants. Paketet ska innehålla procedurer 

gällande insert, delete, update och lock. 

 

 Kunna välja att enbart skapa upp enskilda delar av ovanstående 

fem delar. 

 

 Kunna välja om det uppskapade ska exekveras i databasen. 

 

 Namn på filer och utformning på de olika delarna följer en 

förutbestämd standardmall. 

 

 De genererade filerna ska sparas i EKN:s 

versionhanteringssystem. 

 

 Felhantering som ser till att nödvändig data finns för att köra 

programmet och att det inte kraschar om t.ex. vissa delar av det 

som försökt skapas redan finns i databasen. 
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3. Förstudie/ Analys 
I detta kapitel behandlas de färdiga lösningar som har testats och utvärderats. 

Tanken bakom förstudien var att se om det fanns några färdiga lösningar på 

marknaden som motsvarar de krav ett riktigt företag ställer på dem. De parametrar 

som jag har valt att titta på utgår ifrån de krav som ställts av EKN (se 2.2.2). Den 

primära testmiljön var en gratisversion av en Oracle databas Oracle Express 11g som 

var installerad lokalt och utvecklingsverktygen SQL Developer och TOAD. 

Anledningen till att utvärderingarna inte behövde utföras på EKN:s databas(er) är 

att vi bara är intresserade av hur tabellerna är uppbyggda. Att det finns data lagrade 

i dem är irrelevant. En lokal databas gav också frihet eftersom man hade möjlighet 

att sitta var som helst under testning/utvärdering istället för att vara bunden till 

EKN:s lokaler. Nedan i tabell 1 kan man se de parametrar som har använts under 

utvärdering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Tabell 1, Generell tabell med utvärderingsparametrar för analys 
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3.1 Generate Table API, SQL Developer 

SQL Developer är ett utvecklingsverktyg för databaser. Det är gratis och finns att 

ladda ner på Oracles hemsida [1]. I sin standardversion finns det inbyggt 

funktionalitet för att generera table API. Användningen är väldigt simpel, 

högerklicka på önskvärd tabell i schemabrowsern och välj att generera table 

API, se figur 1. På ett ögonblick får ut man ut ett script, se figur 2, som när man 

kör skapar upp ett paket innehållande procedurer för insert, update och delete. 

Detta är dock tyvärr allt den klarar av, det finns inga möjligheter att konfigurera 

programmet i något avseende. Vill man t.ex. ändra namnet på paketet eller 

procedurerna i det måste man göra manuella ändringar i det script programmet 

producerat innan man kör det. Den största nackdelen med det här programmet 

är att om man inte använder SQL Developer som sitt vanliga utvecklingsverktyg 

så blir det ett väldigt stort verktyg att installera för att enbart komma åt en liten 

funktionalitet i det. Nedan i tabell 2 ser vi resultatet av utvärderingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabell 2, SQL Developer Table API utvärderingsresultat 

Figur 1, SQL Developer Table API åtkomst 
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Figur 2, SQL Developer Table API output 
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3.2 API Builder 

API Builder är ett fristående PL/SQL program som finns tillgängligt på nätet [2] 

för gratis nedladdning. Programmet är uppdelat i fyra script, men användaren 

behöver bara använda sig av ett av dem. Programmet fungerar i de flesta 

utvecklingsverktyg, så länge de har stöd för spool operationer. Programmet körs 

genom att man öppnar huvudscriptet, se figur 3, skriver i vilken eller vilka 

tabeller man vill skapa för och sedan kan man luta sig tillbaka och låta 

programmet göra jobbet. Kod skapat av programmet syns i figur 4. Tabellvalet 

görs genom att det du skriver in används som ett filter, vilket innebär att om du 

skriver ett mer generellt filter så kan det gälla flera tabeller. Utan filter kommer 

programmet att försöka skapa upp interface för alla tabeller. Styrkorna i 

programmet ligger i att det hamnar i databasen och inte som ett externt 

program. Dessutom så har man tillgång till källkoden, vilket innebär att den 

kunnige kan gå in och modifiera och göra mindre ändringar för att få output 

som är mer lik det man vill ha. Programmet har även svagheter, den största är 

att programmet kräver att tabellen har en sekvens för det ska gå att skapa upp 

ett interface. Sekvenser används oftast för att skapa upp idnycklar. Den andra 

stora nackdelen är att programmet använder sig av hjälptabeller, även om 

hjälptabeller i sig inte är något negativt så blir de det i det här sammanhanget 

då huvudscriptet skapar om dem vid varje körning. En bättre lösning hade varit 

att ha ett installationsscript som skapar upp allt nödvändigt i databasen och att 

man sedan har ett script/program som enbart sysslar med 

interfacegenereringen. Nedan i tabell 3 ser vi resultatet av utvärderingen. 

 

  

Tabell 3, API Builder utvärderingsresultat 
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Figur 3, API Builder script

Figur 4, API Builder output
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3.3 Generate DML Procedures, TOAD 

TOAD är ett utvecklingsverktyg för databaser. Generate DML Procedures är en 

inbyggd funktionalitet i programmet och liknar väldigt mycket SQL Developers 

motsvarighet som beskrevs i 3.1. Åtkomsten av funktionaliteten sker även den 

på samma sätt, välj din tabell i schemabrowsern, högerklicka och välj generate 

DML procedures för att komma igång. Denna är dock snäppet bättre då 

användaren ges möjlighet att göra vissa inställningar innan generering sker, se 

figur 5.  Valen som finns är möjlighet till att ändra namn på skapade paket och 

procedurer, vilka procedurer som ska genereras och vad du vill ska hända med 

den genererade koden. Du kan välja mellan att den bara ska visas, se figur 6, 

sparas ner på fil eller läggas in direkt i databasen. Det ska även sägas att TOAD 

är ett mer professionellt utvecklingsverktyg vilket gör sannolikheten för att en 

utvecklare använder detta som sitt standardverktyg är betydligt större än SQL 

Developer. Problemet kvarstår dock om man inte använder sig av verktyget i 

vanliga fall att det blir något väldigt stort att ha installerat för något väldigt litet 

som används. TOAD är heller inte gratis utan kräver licens för en full version. 

Det finns dock en begränsad version tillgänglig gratis på utvecklaren Quest 

Softwares hemsida [3] och denna funktionalitet finns tillgänglig i 

gratisversionen. Nedan i tabell 4 ser vi resultatet av utvärderingen. 

 

  

Tabell 4, TOAD DML Procedures utvärderingsresultat 
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Figur 5, TOAD DML Procedures konfigurering 

Figur 6, TOAD DML Procedures output 
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3.4 Quest CodeGen Utility 

Quest CodeGen Utility är ett program utvecklat av Quest Software, samma 

företag som har skapat TOAD. Med CodeGen kan man generera kod för alla 

möjliga saker som kan vara användbara i databasutveckling. Det vi är 

intresserade av att titta på är möjligheten att generera tabellinterface för DML. 

Detta går givetvis att göra, figur 7 visar detta, men är ganska krångligt. 

Strukturen i programmet bygger på att man har något de kallar för 

applikationer. I applikationer är det tänkt att man samlar ihop allt som har att 

göra med en viss del av ett system, till exempel allt som behövs för att hantera 

anställda. Man lägger till alla databasanvändare och deras objekt som ”hör 

ihop” med applikationen. Även om man inte vill utnyttja detta tankesätt så går 

det inte att komma runt kravet på applikationer i programmet. Det går inte att 

generera upp ett interface för en tabell utan att den tabellen ligger i en 

applikation. Detta gör det hela väldigt komplext och svårt att använda för det 

syfte vi vill utnyttja programmet i.  Outputen från programmet håller dock hög 

nivå, se figur 8. 

  

  

Tabell 5, QCGU utvärderingsresultat 
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Figur 7, QCGU konfigurering 

Figur 8, QCGU output 
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4. Design och implementation av eget program för 

generering av tabellinterface 
Målet med detta program är att klara av att generera upp kod för tabellinterface 

enligt de krav som EKN har ställt på det. Det ska även klara av att exekvera den 

skapade koden in i databasen och spara ner filerna med kod i ett 

versionshanteringssystem. 

 

4.1 Förutsättningar 

De förutsättningar vi måste ta hänsyn till vid design är följande: 

 

 Databasen är av typen Oracle. 

 

 Versionshanteringssystemet går att komma åt på databasservern. 

 

 Utvecklare ska använda programmet direkt i databasen. Innebär att det 

lämpligaste är ett PL/SQL program. 

 

 

4.2 PL/SQL byggstenar för programmet 

Det kommer finnas två byggstenar som kommer vara extra viktiga för att lyckas. 

Den ena heter UTL_FILE och är ett verktyg för att skriva och läsa till/från filer. 

Det andra heter EXECUTE IMMEDIATE och kommer användas för att exekvera 

kod in i databasen. 

 

UTL_FILE är ett paket som medföljer i Oracledatabaser. Det är ett paket som 

erbjuder filströmmar för I/O och är tillgängligt på både server och klientsidan. 

Det kommer åt filsystem på operativsystemet där servern befinner sig. För 

övrigt är det väldigt likt vanliga filströmmars I/O med operationer såsom OPEN, 

GET, PUT och CLOSE. I vårt unika fall passar det här verktyget väldigt bra för att 

spara ner den genererade koden på fil. Platsen som filerna ska sparas på ligger 

som tidigare berättat på databasservern. 

 

EXECUTE IMMEDIATE är ett verktyg för att exekvera dynamiska SQL statements 

eller anonyma PL/SQL block. Det är användbart då man vill bygga upp strängar 

för exekvering i koden, eller när man inte känner till alla parametrar i förväg. I 

vårt fall kommer det väl till pass då den kod vi skapar upp är utformad för att 

kunna exekveras.  
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4.3 Design/Designmål 

Detta vill jag uppnå med designen: 

 

 Enkelt gränssnitt utåt. 

 

 Ska krävas minimalt av den som kör angående kontroller m.m. 

 

 Två lägen, med och utan exekvering av skapade filer. 

 

 Avancerat läge, kunna välja enskilda filer som ska skapas/exekveras. 

 

 Enkelt att installera om. 

 

Designmålen utgår direkt eller indirekt ifrån de krav som ställts av EKN. De 

största problemen med deras gamla lösning var att det var för krångligt att 

använda och saknade stöd för något annat än en full generering. Det är därför 

designmålen med enkelt gränssnitt, minimala krav på användaren och det 

avancerade läget finns. Exekveringsvalet är ett direkt krav. Det sista målet 

gällande att det ska vara enkelt att installera om kommer ifrån att detta 

program ska vara ett program som enbart ska finnas i EKN:s utvecklingsmiljö. 

För att hålla sin utvecklingsmiljö relevant och uppdaterad gör de regelbundet en 

kopia på produktionsdatabasen och ersätter utvecklingsmiljön med den. Detta 

innebär dock att saker som enbart ligger i utvecklingsmiljön måste installeras 

om. 

 

API Builder som presenterades i kapitel 3.2 är det enda program som håller sig 

inom de förutsättningar som finns hos EKN. Det betyder att man skulle ha 

kunnat använda det som grund för det egna programmet och modifierat det 

istället för att börja från scratch. Det gjordes en noggrannare undersökning av 

strukturen på koden och hur programmet var uppbyggd och det kom fram att 

det skulle bli alldeles för omständigt och mer tidskrävande att bygga om det 

jämfört med att bygga ett nytt program från grunden. 

 

Utifrån dessa designmål uppkom en design. Huvudtanken bakom är att dela upp 

programmet till den mån att alla de olika delarna som skapas eller exekveras går 

att köra individuellt. Detta ger en bra grund för att enkelt lyckas med att 

implementera det avancerade läget. Då alla delar går att köra individuellt måste 

det finnas ett huvudprogram som ett ansikte utåt som tar emot user input och 

utifrån det ser till att rätt saker händer. Programflödet blir då via 

huvudprogrammet och ner till de olika underprogrammen som ansvarar för sina 

små delar. Tanken är även att det inte ska vara möjligt att nå underprogrammen 
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utifrån utan att gå via huvudprogrammet. Med det så är det även möjligt att 

flytta upp nästintill all felhantering en abstraktionsnivå och låta 

underprogrammen enbart vara ansvariga för just sina specifika uppgifter. 

 

4.4 Filgenerering 

Filgenereringen består av sex stycken procedurer gömda i paketet för hela 

programmet. Procedurerna är var och en ansvariga för att skapa en fil och fylla 

den med genererad kod.  

 

De sex olika delarna som kan genereras upp är: 

 

 Paketspecifikation 

 

 Paketbody 

 

 Vy 

 

 Sekvens 

 

 Publik Synonym 

 

 Grants 

 

Paketspecifikationen är en deklaration som talar om vad som finns i paketet och 

hur korrekta anrop ser ut. Om någon del inte är deklarerad i specifikationen 

kommer den att bli gömd och inte gå att komma åt utifrån utan endast vara 

tillgänglig inne paketet för övriga delar. I vårt genererade paket kommer dock 

inga delar vara gömda och specifikationen alltid innehålla samma sak. Den 

kommer innehålla deklarationer för procedurer gällande insert, update, lock och 

delete. Det som skiljer sig är hur dessa blir anropade, vilket beror på hur 

tabellen vi jobbar med ser ut. 

 

Paketbody är den andra delen som bygger upp ett komplett paket. Den 

innehåller den riktiga koden som körs. Paketbodyn måste innehålla de saker 

som har blivit deklarerade i specifikationen, utöver detta kan den innehålla 

hjälpfunktioner och annat som enbart behöver kunna köras inifrån paketet. 

Våra genererade procedurer blir desamma som i specifikationen. De kommer 

att innehålla de faktiska operationerna tillsammans med felhantering ifall något 

skulle gå fel. Observera att detta inte är felhantering för 
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genereringsprogrammet utan för operationerna när de körs inne i databasen. 

Även här fylls data på beroende på hur tabellen som vi skapar upp interfacet för 

ser ut. 

 

En vy är en representation av ett SQL kommando sparat i minnet. I det här fallet 

används den i säkerhetssyfte för att dölja den faktiska tabellen som ligger 

bakom genom att ge användare rättigheter på vyn istället för på tabellen. 

 

En sekvens används för att generera upp unika nummer. Det vanligaste är att 

man använder dem till idnycklar för tabeller. Med sekvenser slipper man kravet 

på serialisering som uppkommer om man genererar nycklar med programkod. 

EKN använder dessa för just detta syfte, med en sekvens för varje tabell. 

 

Publika synonymer är precis vad det låter som, man kan skapa synonymer för 

olika databasobjekt för att göra det enklare att komma åt dem och för att man 

inte ska behöva komma ihåg eller behöva skriva vilket schema eller databas 

objektet tillhör. I samband med nya tabellinterface skapas vill EKN ge 

synonymer på tabell, interfacepaket, sekvens och vy. 

 

Grants kan översättas till rättigheter. Med grants kan man tilldela rättigheter på 

olika objekt till den/de användare som man vill ge rättigheterna till. De 

rättigheter som delas ut via den genererade koden är execute på 

interfacepaketet, detta behövs så att man faktiskt kan använda interfacet vi har 

skapat upp. Sedan delas det även ut selecträttigheter på tabell, sekvens och vy. 

 

Kodgenereringen sker genom användning av UTL_FILE för att skriva strängar till 

fil. Efter att filen har skapats och öppnats kan man skriva strängar till den genom 

UTL_FILE operationerna PUTF och PUT_LINE där skillnaden är att PUT_LINE 

lägger till ett radslutstecken automatiskt efter strängen som man skickar in. 

Båda operationerna klarar av att tyda manuella radslutstecken inlagda i 

strängen av typen ”\n”. Stora delar av den genererade koden är statisk och 

kommer att se likadan ut varje gång. Dessa bitar är hårdkodade och byggs 

samman i strängar med data hämtad ur tabeller i databasen som talar om hur 

aktuell tabell ser ut. Oracle databaser har ett flertal tabeller som kan användas 

för att hämta information. Den som används mest i programmet är 

”user_tab_columns” vilket är en tabell som har koll på alla tabeller och 

kolumner bland annat för en viss användare. Härifrån kan man hämta 

kolumnnamn och datatyp för kolumnen vilket är information vi behöver för att 

kunna skapa upp interfacepaketet korrekt. 

 

Nästa sak som är viktig under genereringen är att det som skrivs till filen blir 

formatterat på rätt sätt. Från EKN fanns en mall på exakt hur de ville att det 



 
 

20 
 

skulle vara formatterat. Problemet med denna mall är dock att formatteringen 

inte blir helt statisk utan beror på längden på tabellnamn och kolumnnamn. I 

figur 10 ser vi output från programmet och det är markerat med pilar på de 

kritiska punkterna. Tabellnamnet styr hur långt in raderna under ska börja och 

den kolumn med längst namn styr hur mycket mellanrum det blir till ”IN 

%rowtype”. Detta gjorde att det krävdes en hel del stöd i genereringen för att få 

texten till fil på korrekt sätt, se figur 9. De verktyg som användes för detta syfte 

var LPAD, RPAD, LOWER, UPPER och LENGTH. LPAD och RPAD lägger till padding 

på en sträng på antingen vänster(LPAD) eller höger(RPAD) sida. Kommandona 

tar emot önskad längd på strängen och vilket tecken man vill utnyttja som 

utfyllnad. LOWER och UPPER används för att omvandla en sträng till små 

respektive stora bokstäver. LENGTH är ett verktyg för att få ut längden på en 

sträng och används inuti en selectsats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 9, Exempel på kod som gör formattering 

Figur 10, Formatterad output. Pilarna visar avgörande beslutspunkter för formatteringen. 
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Under designen av filgenereringen fanns det några större designval som 

gjordes. Det första var uppdelningen med en procedur för varje fil. Anledningen 

till detta har redan nämnts, och är för att ge stöd till det avancerade läge som 

kommer att finnas och kräver att man kan skapa upp enskilda filer om man inte 

anser sig behöva skapa alla just då. Det andra designvalet som gjordes var om 

felkontrollerna skulle ligga i genereringsprocedurerna eller inte. Valet blev att 

lägga kontrollerna ett steg högre upp i programmet. Då man ändå inte kommer 

att kunna anropa filgenereringen utan att gå via huvudprogrammet som 

innehåller kontrollerna är det säkert att ha det på detta sätt och det bidrar till 

en högre abstraktionsnivå. Har man väl kommit ner till generingen kan man vara 

säker på att det går att köra. Det tredje designvalet som gjordes var gällande 

hur den statiska koden skulle hanteras. Ett alternativ till lösningen med det hela 

hårdkodat inne i programmet var att använda sig av en templatefil. En 

templatefil skulle kunna innehålla allt som är statiskt med speciella taggar för 

att man ska kunna hitta var det ska läggas in data från databasen. Programmet 

skulle i sin tur läsa rad för rad från templatefilen och om ingen tagg hittas skriva 

över raden direkt till den nya filen. När programmet hittar taggar skulle man få 

lägga in hantering för det och beroende på vad för typ av tagg det var fylla på 

med rätt information. En sådan lösning skulle göra programmet betydligt 

mindre och möjligen mer överskådligt. Samtidigt uppkommer nya problem. Det 

finns en risk för att templatefilen skulle kunna bli korrupt eller inte gå att öppna. 

Ett annat problem är det med formatteringen. Eftersom längd på tabell- och 

kolumnnamn inte är samma varje gång så flyttas de statiska bitarna på sig 

beroende på detta. Med en templatefil skulle man i sådana fall vara tvungen att 

ändå ändra i det som kommer från templaten för att få det att stämma och då 

tappar man hela poängen med att ha en templatefil. Som en sista anledning till 

varför templatefil inte valdes så går det emot ett av våra designmål, nämligen 

det som säger att det ska vara enkelt att installera om programmet. Ju fler delar 

som ligger utanför programmet, desto mer komplext blir det och desto svårare 

att installera om. 

4.5 Exekvering 

Exekveringen består utav två procedurer i programpaketet. Exekveringen körs 

om exekveringsflaggan är satt i huvudprogrammet. Exekveringen är uppbyggd 

på ett mer generellt sätt än vad genereringen är på det sättet att de är byggda 

för att kunna exekvera vad som helst. Exekveringsprocedurerna tar in filnamn 

och sökväg för att veta vilken fil som ska exekveras. Tyvärr finns det inget 

verktyg i Oracle som kan användas för att exekvera en sqlfil som ligger på 

databasservern direkt in i databasen. EXECUTE IMMEDIATE är dock en god en 

ersättare även om det blir ytterligare steg för att få det att fungera då vi först 

måste läsa in filen. Anledningen till att exekveringen är uppdelat i två 
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procedurer istället för en beror på att beteendet hos EXECUTE IMMEDIATE är 

olika beroende på om man försöker köra ett kommando eller ett script, i de 

genererade filerna finns det båda delar. När det gäller kommandon så får inte 

det avslutande semikolontecknet finnas med om exekveringen ska lyckas. Detta 

är dock inte fallet när det gäller script. Denna skillnad ledde till att det blev två 

exekveringsprocedurer, en för script och ett för kommandon.  

 

Exekveringsproceduren för kommandon, se figur 11, läser från fil på angiven 

plats och sparar ner det hela i en sträng. Efter varje rad har blivit inläst så görs 

en kontroll ifall raden avslutades med ett semikolon. Om så är fallet vet man att 

man har hittat slutet på ett kommando och kan ta bort semikolonet och sedan 

exekvera strängen. Exekveringssträngen rensas och processen görs om till dess 

att man nått slutet på filen. Med denna design, klarar programmet av att läsa 

mer än ett kommando per fil, vilket också är fallet i två av de genererade filerna 

(grants och synonymer).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exekveringsproceduren för script jobbar på ett liknande sätt som exekveringen 

för kommandon. Denna procedur har dock bara stöd för ett script per fil. När 

det gäller script är det även viktigt att behålla formatteringen därför att scriptet 

sparas i databasen. Nyradstecken och andra liknande tecken försvinner vid 

inläsningen från fil. För kommandon sparas det inte ner utan där kan man 

endast få tillbaka kommandot genom att klicka på objektet i en schemabrowser 

och välja SQL eller liknande flik. SQL kod genereras då upp beroende på hur 

objektet var skapat. Proceduren läser in rad för rad precis som den andra, men 

här ser vi till att lägga på ett nyradstecken efter varje rad. 

 

 

Figur 11, Kod för exekveringsproceduren. 
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Även om dessa procedurer ligger på samma abstraktionsnivå som 

filgenereringen så klarar de sig tyvärr inte utan felkontroller. Det finns ett flertal 

saker som kan gå fel här som inte går att kontrollera en nivå upp. Man kan till 

exempel misslyckas med att öppna filen som ska läsas eller få olika fel när man 

exekverar den inlästa koden. Några olika exempel på när exekveringen kan 

kasta fel är när man försöker skapa ett grant på ett objekt som inte finns eller 

om filen var för stor för att läsa in i strängen. Maxlängden på en sträng är 32767 

tecken. Om man skulle överstiga maxlängden är det inget som går att göra 

något åt. Detta är dock inget fel som kommer inträffa normalt då det kräver en 

enormt stor tabell med många kolumner för att det ska inträffa. Fel gällande 

filen och läsning ifrån den fångas upp och lämpligt felmeddelande presenteras 

för användaren. För övriga fel gällande exekvering blev valet att fånga dem och 

inte göra något åt dem. Eftersom kontroller finns innan generering sker vet vi 

att det mesta ska gå igenom utan problem. Skulle det dock hända något 

fortsätter programmet så att övriga saker som fungerar blir exekverade. 

 

 

4.6 Huvudprogram 

Huvudprogrammet är den del av paketet som är ansiktet utåt och det enda som 

är tillgängligt för användarna av programmet. Huvudprogrammet är ansvarigt 

för att ta emot input ifrån användaren och sedan utifrån det göra kontroller och 

se till att rätt underprogram körs igång. Huvudprogrammet tar in upp till tre 

parametrar, två av dem är dock valbara och får ett defaultvärde ifall inget 

anges. Detta återkopplar mot designmålen med att vi vill ha ett så enkelt 

interface utåt som möjligt samtidigt som det ska finnas alternativ för en mer 

avancerad körning om så önskas. De tre parametrarna talar om vilken tabell 

som interface ska skapas för, om exekvering ska ske och vad man vill köra ifall 

man inte vill köra en full generering. Figur 12 visar hur ett anrop till programmet 

kan se ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 12, Exempel på hur programmet kan anropas. Här i avancerat läge med tre 

parametrar. 
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Huvudprogrammet är designat med samma tänk som filgenereringen, nämligen 

att varje del ska gå att köra individuellt. I huvudprogrammet finns fem olika 

underprocedurer som var och en innehåller kontroller följt av anrop till 

generering och exekvering om den flaggan är satt. Kontrollerna ligger inne i 

underprocedurerna därför att det skulle vara onödigt att göra alla kontroller om 

man enbart ska köra en del. Därför har varje procedur sina egna kontroller vilket 

gör dem självständiga och säkra att köra. Det första som händer när man 

kommer in i huvudprogrammet är att programmet tittar efter vad den tredje 

parametern är satt till, se figur 13. Detta sker genom en CASE(switch) sats. 

Antingen var den inte satt och då ligger man på default vilket är en full 

generering, annars är det en giltig kod för någon enskild del eller en ogiltig kod. 

Den ogiltiga koden avslutar programmet med utskrift till användaren om att 

koden inte var godkänd, de enskilda kör en av underprocedurerna medan 

default kör alla.  

 

  

Figur 13, Kod för huvudprogrammets switch som kollar programparametern. 



 
 

25 
 

De kontroller som finns i huvudprogrammet syftar till att garantera att 

filgenerering skapar korrekta filer och att man inte försöker exekvera något som 

definitivt inte kommer lyckas. För proceduren som har kontroll över paket, se 

figur 14, måste man se till att tabellen finns och att den innehåller vissa 

kolumner. Alla tabeller ska ha en idkolumn som nyckel och fyra kolumner för 

loggning gällande vem/när som skapade en post och vem/när som senast 

uppdaterade den. Finns inte dessa kolumner anses tabellen vara inkomplett och 

någon paketgenerering sker inte. Användaren får se till att skapa dessa 

kolumner manuellt för tabellen innan det går att generera interface för det. När 

det gäller vy så räcker det att veta att tabellen finns.  

 

  

Figur 14, Kod med kontroller innan filgenerering börjar. 
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4.7 Testning 

Testningen av programmet har skett kontinuerligt under utvecklingen följt av 

sluttester när det var klart. Som tidigare berättat är programmet uppbyggd av 

komponenter som ska fungera självständigt. När implementationen startade 

började den med byggandet av delarna för filgenerering. Dessa testades mot en 

tabell som var korrekt för att säkerställa att när det finns en godkänd tabell så 

blir koden rätt i filerna. Nästa steg var exekveringen, vilket också fungerar som 

en fristående enhet. Där utgick testningen ifrån korrekt genererade filer för att 

säkerställa att exekveringen fungerar i normalfallet. Efter detta byggdes 

huvudprogrammet som kopplade ihop alla delarna. Det gjordes en 

sammanställning på alla saker som möjligen kan gå fel och sedan 

implementerades och testades dessa en efter en. Fram till denna punkt har all 

utveckling och testning skett på en lokal databas och inte den riktiga 

permanenta databasen. Vid denna punkt kändes dock programmet tillräckligt 

stabilt och färdigbyggt för att flyttas över till den riktiga databasen. Det krävdes 

vissa modifieringar för att få det att fungera på den nya databasen då 

användarna ser annorlunda ut och rättigheter saknades för att köra vissa 

operationer. Vissa mindre justeringar gjordes för att få nedsparningen av filer 

fungerande då miljön på servern är Linux medan testerna på den lokala servern 

hade använt sig av Windows. När programmet väl hade installerats påbörjades 

sluttester för att se att allt fungerade korrekt. Detta gjordes med riktiga tabeller 

som behövde ett tabellinterface. Sluttesterna var framgångsrika, men det 

upptäcktes två saker som inte hade kunnat upptäckas på den lokala databasen. 

Det första var ett mindre krav som inte hade blivit förmedlat, nämligen hur 

kolumnerna skulle vara sorterade i DML-paketet. Tack vare ett välbyggt 

program var detta en enkel ändring, med tillägg på en rad på ett fåtal platser i 

koden. Det andra som upptäcktes var att exekveringen misslyckades vid ett test 

med en överdrivet stor tabell som hade över hundra kolumner. Anledningen till 

att exekveringen misslyckades var att paketbodyn var för stor att läsa in i 

exekveringssträngen. Filen var dock helt korrekt genererad. En diskussion togs 

med handledaren och man kom fram till att detta inte var något som behövde 

lösas då detta var ett extremfall. Då filen var korrekt genererad är det inte 

svårare än att utvecklaren får manuellt kopiera in koden och köra den i 

databasen. 
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5. Resultat och slutsatser 
5.1 Förstudie 

Under förstudien har fyra produkter som kan generera tabellinterface 

presenterats. Dessa har utvärderats och jämförts mot de krav som ett riktigt 

företag ställer på en sådan tjänst. Det samlade betyget blev tyvärr underkänt på 

alla. Det vi ville se med förstudien var om det fanns produkter på marknaden 

som skulle fungera hos ett företag. Har vi lyckats med förstudien? Jag skulle vilja 

svara ja på den frågan även om resultatet kanske inte blev det man hade 

hoppats på. Jag trodde nog att det skulle finnas fler produkter att undersöka 

och några som åtminstone kom nära till att uppnå kraven. Slutsatsen blir dock 

att det inte finns några sådana produkter och anledningen till detta är att det 

skiljer för mycket för att det ska gå att bygga ett generellt program som går att 

anpassa till viss del för att passa alla. Alla företag har sin egen standard som de 

använder och vill fortsätta använda. 

 

De begränsningar jag kan se med denna förstudie är naturligtvis att det är 

möjligt att jag har missat något program som är bättre. Sedan är mina 

parametrar och krav på programmen baserade på kraven från en myndighet där 

databaserna är en stor del av deras affärssystem och kraven på säkerhet är 

höga. Det kan givetvis finnas mindre företag som inte har lika höga eller strikta 

krav och då skulle dessa program som jag hittat fungera. 

 

Gällande praktisk användning så kan det vara svårt att bygga vidare på 

förstudien. Man skulle möjligen kunna fördjupa sig i och försöka analysera vari 

de största skillnaderna ligger mellan olika företag och deras krav/ modell för 

tabellinterface. En sådan analys skulle kunna ge en bättre insikt i om det skulle 

vara möjligt att skapa något generellt program som klarar många företags krav. 

För övrigt kan förstudien vara en bra utgångspunkt för någon som letar efter 

program för att skapa tabellinterface. 

 

5.2 Implementation 

Slutprodukten blev fyra script som tillsammans innehöll paketet för 

programmet och det nödvändiga som krävdes för att det ska fungera på 

databasservern. Programmet är ett PL/SQL program som kan skapa 

tabellinterface innehållande DML-paket, vy, sekvens, synonymer och grants. 

Programmet sparar ner den genererade koden i filer på EKN:s 

versionhanteringssystem och kan även exekvera in den skapade koden i 
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databasen. Utöver detta finns det möjlighet att enbart köra vissa delar av 

tabellinterfacet. 

 

Om vi tittar på kraven som ställdes på programmet ser vi att lyckats uppnå alla. 

 

De fördelar som finns med det här programmet är att det sparar tid och ser till 

att det alltid blir snygg formattering och eliminerar risken för slarv- och stavfel. 

Det löser även allt med exekvering och nedsparning till versionshantering 

automatiskt. 

 

De begränsningar som finns med detta program är att det är väldigt 

verksamhetsspecifikt, det fungerar enbart hos EKN på deras databasservrar. 

Den andra begränsningen är att man enbart kan spara ner filer till platser på 

databasservern. Som en tredje begränsning skulle jag vilja nämna att det inte 

finns något grafiskt gränssnitt för programmet. Man måste befinna sig inne i 

databasen för att kunna köra det. 

  

När det gäller den praktiska användningen så är det för EKN väldigt bra och de 

är väldigt nöjda med det jag byggt åt dem och har redan börjat använda det i sin 

dagliga verksamhet. Ser man utanför EKN så finns det ingen användning för 

programmet i nuvarande form. Det går dock ganska enkelt att skala av det 

verksamhetsspecifika och göra en mer generell version med större 

användningsområde om man så skulle vilja. 
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developer/overview/index.html 

[2]http://www.oracleunittesting.com/api-generator/ 
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På svenska 

 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – 

under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-

ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 

skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för 

ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten 

vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 

dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 

säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ 

art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i 

den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan 

beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan 

form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära 

eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se 

förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/ 
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