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Sammanfattning 
 
Idag finns det många företag som erbjuder olika program/databaser som har till uppgift att lagra 
och hantera data. Oracle är världens näst största mjukvaruföretag. Oracles databas genererar 
ungefär 75 % av deras inkomst. 
 
De senaste 40 åren har databashantering utvecklats från enkelt filsystem till 
objektrelationsdatabas, vilket har medfört att allt fler företag idag erbjuder verktyg som databas 
utvecklare kan arbeta med. Verktygen underlättar själva databashanteringen. Det är många 
företag som erbjuder olika sorters verktyg och databas utvecklaren, eller själva databasföretaget, 
får svårt att skilja på verktygen. Utbudet av verktyg är så omfattande att det är näst intill omöjligt 
att ha kännedom om alla. 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilket verktyg en Oracle-utvecklare bör använda sig 
av. Att jämföra olika SQL och PL/SQL verktyg, samt lämna en rekommendation om vilket/vilka 
verktyg som är bäst att använda ur olika perspektiv. Vid jämförelsen laddade jag hem och testade 
de olika verktygen utifrån vissa kriterier. Jag kontaktade även fyra företag för att få svar på 
frågan utifrån företagens perspektiv. Tre av företagen svarade på mina enkäter, medan ett av 
företagen svarade muntligt på mina frågor via telefonen.  
 
Då jag genomförde denna studie kom jag fram till slutsatsen att alla verktyg i stort sett har 
samma grundfunktioner. Valet av verktyg styrs av hur många extra funktioner utvecklaren är 
villig betala för. Det är dock utvecklaren själv som måste avgöra vilket verktyg som passar just 
honom. Det verktyg som är ledande är Toad och detta verktyg passar bäst för experter. För 
enklare funktioner har det framkommit av enkäterna att SQL*Plus används. 
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Summary 
 
There are today many companies that offer different softwares/databases that stores and 
handles data. Oracle is the second largest software company in the world. Oracles database 
generates approximately 75 % of their revenue.  
 
During the last 40 years, handling of databases has developed from simple filing system to 
object relations database, which have led to more and more companies offer tools for 
developers of databases to work with. Many companies offer different kinds of tools and the 
database developer, or the database company itself, has a hard time telling the tools apart. The 
tool supply is so wide that it is almost impossible to have knowledge about them all. 
  
The purpose of this thesis is to investigate which tool an Oracle developer should use. To 
compare different SQL and PL/SQL tools, and to recommend which tool is to be preferred 
from different perspectives. To compare the different tools I downloaded and tested them with 
certain criteria’s. I also contacted four companies to get an answer from the companies 
perspective. Three of the companies answered my inquiries, and the fourth company 
answered my questions via the phone.  
 
When I did this study I came to the conclusion that all tools basically have the same basic 
functions. The choice of which tool to use depends on how many extra functions the 
developer is willing to pay for. It is however the developer himself that has to determine 
which tool that is most appropriate for him. The leading tool is Toad and this tool is most 
suited for experts. The inquiries shows that for more simple functions the tool SQL*Plus is 
used. 
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1 Inledning 
I den här delen tar jag upp bakgrunden till uppsatsen, vad jag anser 

problemet vara, och vilka avgränsningar som gjorts. 

 

1.1 Förförståelse 

Under det sista läsåret har jag, efter att ha läst flera kurser inom ämnet databas, blivit 

intresserad av databasutveckling, speciellt inom Oracle. Därför frågade jag min lärare i 

kursen databas om han hade något förslag på examensarbete inom ämnet. Då satte han 

mig i kontakt med företaget Oracle där de utvecklade detta examensarbete åt mig.  

 

När det gäller förförståelsen angående databaser har jag läst flera kurser på gymnasiet 

och högskolan med den inriktningen. 

 

1.2 Bakgrund 

En databas är en väl organiserad samling av data, samt en beskrivning av dessa data där 

man enkelt ska kunna bearbeta, förändra och utvidga innehållet. I en databas kan man 

samla en mängd olika data, allt från dokument och bilder till i stort sett vad som helst 

som kan sparas på en dator. 

 

Idag finns det många företag som erbjuder olika program/databaser som har till uppgift 

att lagra och hantera data. Databaser benämns även databashanteringsystem (DBHS) 

och databasmotor. Några kända exempel på databashanterare är DB2 från IBM, 

Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL, Mimer och Oracle. Mimer och 

MYSQL är utvecklad i Sverige.  

 

DB2, Microsoft SQL Server och Oracle kallas ibland för ”de tre stora”, både för att de 

tillsammans har en stor andel av marknaden och för att de är stora och avancerade 

system med många funktioner. 
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Från början skrev utvecklare sin källkod i ett SQL*Plus (se figur 3). För att hantera data 

som fanns i databasen kunde utvecklaren skriva funktioner eller procedurer och andra 

objekt. Utvecklaren hade dock svårt att få en överskådlig bild över vad som fanns i 

databasen, hur allt var sammankopplat.  

 

De senaste 40 åren1 har databashantering utvecklats från enkelt filsystem till 

objektrelationsdatabas. En relationsdatabas är en databas på någon form av 

databashanterare där data lagras i tabeller, s.k. relationer. I databasen syns tabellernas 

relation till varandra. Tabellen är en samling av dataposter som alla har samma format 

och samma uppsättning datafält.2 Utvecklingen av databashantering har medfört att allt 

fler företag idag erbjuder verktyg som databasutvecklare kan arbeta med. Verktygen 

underlättar själva databashanteringen. Det är många företag som erbjuder olika sorters 

verktyg och databas utvecklaren, eller själva databasföretaget, får svårt att skilja på 

verktygen. Utbudet av verktyg är så omfattande att det är näst intill omöjligt att ha 

kännedom om alla. 

 

Vilket av dessa verktyg är det ledande? På denna fråga finns inget lika tydligt svar, utan 

en flora av klient- och server-baserade program används av de som professionellt jobbar 

med utveckling av SQL3. 

 

Min uppgift är att försöka bringa ordning i detta, på ytan röriga området, genom att 

teoretiskt och praktiskt jämföra de mest spridda verktygen för SQL och PL/SQL, då det 

idag finns ett stort antal verktyg för att utveckla SQL mot databaser. 

 

1.3 Uppdragsgivare 

Oracle är världens näst största mjukvaruföretag med en omsättning på över 10 miljarder 

USD i 145 länder med 43 000 medarbetare och ett mycket stort antal samarbetspartners. 

Verksamheten i Sverige omsatte 1 miljard SEK under sitt senaste verksamhetsår och har 

för närvarande ca 400 medarbetare.4 

                                                 
1 Föreläsning i databaskurs 050830 av Pär Douhan 
2 http://susning.nu/Relationsdatabas  
3 SQL (Structured Query Language) är ett standardiserat språk för att kommunicera med databaser. 
4 http://www.se.capgemini.com/samarbete/partners/oracle/ 
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Oracles databas genererar ungefär 75 % av deras inkomst. Marknadens höga brutto 

marginaler, när det gäller underhåll av programmen, samt den låga graden av försäljning 

och marknadsföring som behövs för att behålla denna inkomst, gör att Oracle har 

lyckats med att ha bland de högsta driftsmarginalerna i mjukvarubranschen, ca 41 % för 

räkenskapsåret 2006 (endast Microsoft har högre).5 Nedan i figur 1 presenteras Oracles 

utveckling i kronologiskt från 1979, då de startade, till 2005.  

 

  
Figur 1: Oracles utveckling 6. 

 

 
                                                                                                                                               
 
5 Information Från uppdragsgivare   
6 http://www.oracle.com/corporate/history.html 
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1.4 Problematisering  

Det finns många företag som använder sig av relationsdatabaser. När det gäller 

relationsdatabaser kan man använda sig av olika verktyg för att lösa de problem man 

har. Idag finns det många verktygsföretag som erbjuder olika verktyg för dem som vill 

utveckla och optimera sina relationsdatabaser. Företag som ska utveckla eller optimera 

har många alternativ när de ska välja bland de olika verktyg som finns. Att välja verktyg 

bland dessa är inte lätt och olika verktyg fyller olika funktioner. 

 

Verktyg för relationsdatabaser använder sig av språket SQL eller PL/SQL. Meningen 

med SQL verktyg är att kommunicera med databasen. De olika verktygen arbetar dock 

på olika sätt, i vissa kan man jobba med olika objekt som finns i databasen som tabeller, 

funktioner, vyer etc. Andra verktyg har både administrativa funktioner; att skapa 

användare, skapa olika vyer och rättigheter osv., samt hantera övriga objekt i databasen. 

 

Det här är bara några av de funktioner som skiljer verktygen åt. Ovissheten om vilket 

verktyg som passar bäst för olika utvecklare i olika situationer leder fram till följande 

problemformulering. 

   

1.5 Problemformulering 

Vilket av verktygen i SQL och PL/SQL är det ledande? Vilka verktyg passar bäst i olika 

situationer? 

 

1.6 Syfte 

Att undersöka vilket verktyg en Oracle-utvecklare bör använda sig av. Att jämföra olika 

SQL och PL/SQL verktyg, samt lämna en rekommendation om vilket/vilka verktyg som 

är bäst att använda ur olika perspektiv. 

 



Inledning 

  5 

1.7 Avgränsning 

Det finns idag ett flertal olika företag som utvecklar databaser. De olika verktygen som 

utvecklats för att underlätta databashanteringen passar inte alla databaser, därför är den 

här studien avgränsad till verktyg som passar företaget Oracles databashanterare, s.k. 

Oracle verktyg. Då det finns ett stort antal verktyg som passar för Oracle databaser har 

jag valt att avgränsa detta examensarbete till en jämförande studie av följande fem 

verktyg:  

 

 SQL Navigator 5 

 Toad for Oracle 8.6 

 Oracle SQL Developer 

 PL/SQL Developer 7.0 

 OraDeveloper Studio 

 

Det som ska jämföras i studien är kostnaden för de olika verktygen, i vilka situationer 

de olika verktygen lämpar sig bäst, installation av verktygen samt vissa funktioner i 

verktygen (funktionerna redogörs nedan). Dessa kriterier används även sedan för att 

utvärdera de olika verktygen. 

 

Verktygen har många funktioner och jag har därför valt att begränsa jämförelsen till 

följande funktioner: 

 

 Att effektivt kunna skapa, ta bort och modifiera i: tabeller, funktioner, 

procedurer, vyer, paket, triggrar, index 

 Att kunna spara tabellen till olika data format: Html, Xml, Excel, SQL. Denna 

funktion kallas även export. 

 Svårighetsgraden i att hämta information från olika delar i tabellerna. 
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2 Metod 
I detta kapitel tar jag upp vilken metod jag använt för att 

uppfylla uppsatsens syfte. 

 

2.1 Metodöversikt  

 För att uppnå de målsättningar man har med en uppsats är metoden ett redskap. I detta 

kapitel går jag igenom mitt metodval i detalj. Nedan presenteras upplägget av uppsatsen 

(se schema 1). 

 

 
Schema 1: Disposition över uppsatsens upplägg.  

 

2.1.1 Fallstudie 

Hur man lägger upp en undersökning styrs av problemställningen. Vid noggranna 

studier är fallstudier vanligast, man väljer då ut ett eller flera företag, en eller flera 

organisationer eller något annat för att få fram det som ska undersökas. I en fallstudie 

samlar forskaren in allt relevant material han kan finna, vilket gör detta till en detaljerad 

och ingående studie.7 

 

Denna undersökningsansats verkar mest aktuell för detta problemområde, då det är en 

noggrann studie av verktyg i SQL och PL/SQL. 

                                                 
7 Svenning 2000 
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2.1.2 Deduktiv teori 

Då utgångspunkten vid ett vetenskapligt arbete är befintlig teori och slutsatser sedan 

dras om enskilda fenomen för att testa och utöka befintlig teori, dras dessa slutsatser 

genom ett så kallat deduktivt angreppssätt. Den befintliga teorin styr då vilken 

information som samlas in och hur man tolkar den.8 

 
En deduktiv teori kommer att användas i denna uppsats, då utgångspunkten är befintlig 

teori och jag med den valda teorin vill få en bättre förståelse för verktygen för SQL och 

PL/SQL. En referensram har sedan skapats genom informationen som erhållits. Utifrån 

referensramen har den empiriska undersökningen gjorts. Resultatet av undersökning har 

sedan analyserats mot de teorier som studerats. 

 

2.1.3 Kvalitativ 

Det finns olika metoder att använda sig av vid insamling av data. Syftet med 

undersökningen styr valet av metod. Vid en kvalitativ ansats står forskarens tolkning av 

informationen i förgrunden, t.ex. tolkning av referensramar9. Den kvalitativa metoden 

kännetecknas även av att man försöker få en djupare förståelse för problemområdet. 

Denna metod uppfyller bäst syftet med uppsatsen. 

 

2.2 Datainsamling 

Data kan delas in i primärdata och sekundärdata. Primärdata är en s.k. förstahandskälla 

där forskaren själv samlar in ny data. Sekundärdata motsvarar andrahandskällan, vilken 

är befintlig data som forskaren inte har samlat in själv eller känner till syftet med. 

(Bryman 2001)  

 

Vid en kvalitativ ansats kan datainsamling ske på olika sätt. Datainsamlingsmetoden jag 

har använt mig av har varit i form av intervjuer/enkäter (primärdata) samt 

litteraturstudier och fördjupning inom området (sekundärdata). 

 

                                                 
8 Wiederheim-Paul 1997 
9 Holme 1997 
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2.2.1 Primärdata 

Utgångspunkten då jag valde intervjuobjekt var att få svar på frågan utifrån företagens 

perspektiv. Då olika företag har olika behov, valde jag ut företag av olika storlek och 

med olika inriktningar för att få svar från olika synvinklar. Jag har kontaktat SSAB, 

WM-Data, Oracle och Högskolan Dalarnas IT-avdelning i Borlänge.  

 

Inför intervjuerna upprättades lämpliga frågor utifrån uppsatsens problemformulering 

och syfte. Jag valde att utföra personliga intervjuer för att få en närmare inblick i deras 

verksamhet. 

 

Enkäterna skickades till anställda på Oracle i Stockholm. Jag valde enkäter på grund av 

avståndet, samt att min uppdragsgivare föreslog detta. Samma frågor ställdes i 

enkäterna som i intervjuerna.  

 

Utöver detta har information erhållits från företaget Quest Software. 

 

2.2.2 Tillvägagångssätt 

Intervjuerna bestod av 10 frågor (se bilaga 1-2). Vid kontakt med företagen för att 

bestämma tid för intervju så kom jag och intervjuobjekten fram till att intervjuerna 

istället skulle ske i form av enkät via mail. De företag som svarade på frågorna var 

WM-Data och SSAB. IT-avdelningen på Högskolan Dalarna i Borlänge kunde inte 

svara på mina frågor då de inte använder sig av Oracle. Fortsättningsvis kommer 

intervjuerna att benämnas enkäter och behandlas tillsammans med enkäten som 

skickades till företaget Oracle i Stockholm. 

 

Enkäten till Oracle bestod av samma 10 frågor som skickades till de andra företagen. 

Från början var det meningen att min kontaktperson på Oracle skulle tillhandahålla mig 

med mail adresser till anställda på Oracle som var lämpliga för min undersökning. Då 

jag inte fick dessa adresser i tid hann jag inte invänta svaren. Istället svarade min 

kontaktperson på frågorna (se bilaga 3). Även dessa genomfördes via mail. 
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I samband med att enkäterna skickades ut till respektive företag skickades även ett urval 

ur inledningen med, bestående av bakgrund, problemdiskussion, problemformuleringen 

samt uppsatsens syfte. 

 

Alla respondenter har blivit erbjudna att läsa igenom sammanställningen för 

komplettering med ytterliggare information eller för att rätta till eventuella 

misstolkningar från min sida. 

 

Då jag laddade ner gratisversioner av de verktyg som ingår i min studie kom jag i 

kontakt med företaget Quest Software, som har hand om SQL Navigators support och 

utveckling. De var vänliga nog att via telefon besvara några av de frågor jag hade och 

sedan sammanfatta det och skicka informationen i ett mail (se bilaga 4).  

  

2.2.3 Sekundärdata 

Sekundärdatan som använts har erhållits från olika typer av källor så som: verktygens 

hemsidor, böcker om databas och verktyg samt artiklar om ämnet. Litteraturen har 

inhämtats från biblioteket i Högskolan Dalarna. Tips på relevant litteratur har även getts 

av handledaren. Detta gav en bra utgångspunkt till det fortsatta arbetet. 

 

2.3 Litteratursökning 

Litteratursökningen utfördes främst på sökmotorn google. De sökord som användes är: 

Oracle Tools, PL/SQL, PL/SQL Developer, SQL Navigator samt PL/SQL verktyg. Jag 

började med att ta reda på vad det fanns för verktyg för just Oracle. Övrig relevant 

litteratur om ämnena sökte jag på Högskolans bibliotek i Borlänge. 

 

2.3.1 Källkritik 

Med källkritik avses att bedöma det insamlade materialet. Vid utförandet av uppsatsen 

har jag försökt att förhålla mig kritisk till litteraturen och artiklarna. Jag har även valt att 

använda mig av flera alternativa källor för att minska risken för felaktig information i 

uppsatsen.  
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3 Teoretisk referensram 
Detta avsnitt behandlar teorierna runt både företagen och deras 

verktyg. 

 

3.1 Oracle SQL Developer10 

Oracle SQL Developer har utvecklats i java av Oracle, som är det näst största 

mjukvaruföretaget. Verktyget är en grafisk version av SQL*Plus. SQL*Plus (se figur 2) 

är en del av Oracles databas installationer, i vilken man kan köra SQL, PL/SQL satser. 

För att exekvera en SQL sats från SQL*Plus skriver man helt enkelt in koden.  

 

 
 

Figur 2: Översikt över SQL*Plus. 
 

 

 
                                                 
10 http://www.oracle.com/technology/products/database/sql_developer/index.html 
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Då Oracle SQL Developer är ett grafiskt verktyg (se figur 3) ger detta 

databasutvecklaren ett lämpligt sätt att utföra grundläggande uppgifter. Oracle SQL 

Developer är designad för Oracle databas utvecklare.  

 

 
Figur 3: Översikt över verktyget.  

 

Oracle SQL Developer är tillgängligt för alla utgåvor av Oracles databaser 10g11 och 

Oracle 9i12. Verktygen kan laddas ner på Oracles hemsida13. Oracle SQL Developer 

kräver inte någon installation, för att köra verktygen behövs ett unzip program som kan 

laddas ner gratis. För Windows användare finns två alternativ, om man har JDK 1,5 

installerad på sin maskin laddar man ner filen med storlek 28,9 eller om man inte har 

JDK 1,5 installerad på sin maskin laddar man ner filen med storleken 55,8.  

 

 I Oracle SQL Developer finns möjlighet att skapa och läsa objekt såväl som möjlighet 

att skapa och köra SQL mot Oracles databaser. Vidare är det även möjligt att redigera 

och felsöka PL/SQL-kod samt visa och uppdatera information i en ansluten databas.  

 

                                                 
11 Enterprise Edition, Standard Edition, Standard Edition One, och Express 
Edition. 
12 9.2.0.1  
13 http://www.oracle.com/technology/software/products/sql/index.html 
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Nedan visas vad som kan göras med verktygen: 

  

• Bläddra genom databas objekt 

• Köra SQL-sats och SQL script  

• Editera och debugga PL/SQL satser  

• Skapa och modifiera olika databasobjekt 

• Skapa och spara skräddarsydd rapporter 

• Köra tillhandahållna rapporter  

 

För att köra Oracle SQL Developer rekommenderas följande minimikrav för ditt 

system: 

 

• Pentium 3 866 MHz eller snabbare  

• 256 MB RAM 

• Windows 2000-Service Pack 4, Windows XP-Service Pack 1, Red Hat 

Enterprise Linux 3 or 4, Fedora Core 4, SuSE SLES8, Apple Mac OS X Version 

10.3 

• 110 MB av fritt hårddiskutrymme om man inte har JDK 1,514 eller 42MB om 

man har JDK 1,5 

 

 
 

                                                 
14 http://www.javasoft.com 
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3.2 OraDeveloper15 

Core Lab är en leverantör av avancerade dataaccess lösningar för Oracle, MySQL och 

PostgreSQL databaser för Microsoft .Net Framework. 

 

OraDeveloper Studio som är utvecklad av Core Lab är ett verktyg som utformas för att 

automatisera och förenkla Oracle databasutvecklingsprocess. Den tillhandahåller ett sätt 

att utforska och underhålla existerande databaser och manipulera data på olika sätt.  

 

På deras hemsida16 finns information om själva verktyget OraDeveloper; översikt, 

finesser, bilder på vissa fönster som verktygen erbjuder samt forum. I figur 4 nedan 

visas ett exempel på olika objekt som kan skapas i verktyget. 

 

 
Figur 4: Skapa olika objekt. 

 

 

För att köra Oradeveloper  måste man installera .NET framework 1.0, 1,1 eller 2.0 på 

datorn annars kommer verktyget inte att fungera. Oradeveloper stödjer alla Oracle 

versioner, från 7.3 till 10g. 

 

                                                 
15 http://crlab.com/oradev/#related 
16 http://crlab.com/oradev/#related 
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Verktyget kan laddas ner och testas gratis i 30 dagar, efter det måste man köpa 

verktyget. Kostnaden för OraDeveloper Studio singel licens är 

SEK 427,73 / EUR 45.95.17 

 

När man använder OraDeveloper Studio kan man: 

 

• Skapa, modifiera och ta bort databasförbindelser 

• Visa server specifik databasschemainformation i trädsyn 

• Skapa och modifiera olika databasobjekt 

• Skapa och exekvera SQL-satser som använder SQL editor   

• Visuellt designa frågor vid användning av Query Builder   

• Öppna och spara SQL dokument   

• Visa och ändra tabell data som används i grid-baserad editor 

 

För att köra OraDeveloper Studio rekommenderas följande minimikrav för ditt system: 

 

• 300 MHz eller högre processor  

• 256 MB RAM  

• 6 MB av fritt hårddiskutrymme  

• Microsoft Windows 95/98/Me/NT4/2000/XP/2003 

 

 

 

                                                 
17 https://secure.element5.com/shareit/checkout.html?productid=300021126 
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3.3 PL/SQL Developer 7.018 

PL/SQL Developer 7.0 är en IDE19 som speciellt riktar in sig på att utveckla lagrade 

program enheter i en Oracle databas, den stöder Oracle 7,3 och uppåt. Verktyget 

utvecklar, testar, felsöker och optimerar Oracle PL/SQL såsom paket, tigger etc., (se 

figur 5). 

 

 
 

Figur 5 : PL/SQL Developer's IDE. 

 

PL/SQL Developer ägs av Allround Automations, som är ett privatägt företag vilket 

grundades 1989. De började med PL/SQL Developer 1997 och är en leverantör av 

Oracles utvecklingsverktyg. Verktyget har 160 000 användare på 23 000 företag och 

organisationer i 122 länder. 
                                                 
18 http://www.btsoftware.com/products/plsql.htm, http://www.allroundautomations.com/plsqldev.html 
19 Integrated Development Environment (integrerad utvecklingsmiljö) 
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Verktyget kan laddas ner och testas gratis i 30 dagar med full funktionalitet, vill man 

behålla verktyget efter det får man köpa det. 

 

Priset för verktyget är:  

   

• Singel user: $180 

• 5 users: $ 540 

• 10 users: $ 900 

• 20 users: $ 1200 

• 50 users: $ 2100 

• 100 users: $ 3000 

• Unlimited: $ 6000 

 

Ett årligt servicekontrakt är tillgänglig att köpas med PL/SQL Developer licensen, det är 

dock valfritt. Kontraktet inkluderar tekniskt stöd av e-post och produktuppgraderingar 

och kan köpas tillsammans med PL/SQL Developer eller vid ett senare tillfälle. 

Servicekontraktet gäller under ett år och kan därefter förnyas. 

 

Priset för servicekontraktet är: 

• Singel user: $60 

• 5 users: $ 180 

• 10 users: $ 300 

• 20 users: $ 400 

• 50 users: $ 700 

• 100 users: $ 1000 

• Unlimited: $ 2000 
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PL/SQL Developer har många funktioner, här nedan visas en del av de funktioner som 

verktyget innehåller: 

 

• Integrated Debugger20  

• Object Browse 

• Query Builder 

• PL/SQL Editor 

• PL/SQL Beautifie 

• Performance Optimizing 

 

För att köra PL/SQL Developer rekommenderas följande minimikrav för ditt system: 

 

• Windows (Win 9X, ME, NT 4, 2000, XP) 

• 8 MB RAM 

• 25 MB av fritt hårddiskutrymme 

• Oracle 7.x, 8.x, 8i, 9i och 10g alla plattform  

 

 
  

 
 
 

                                                 
20 kräver Oracle 7.3.4 eller senare 
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3.4 SQL Navigator21 

SQL Navigator utformades och utvecklades av Oracle utvecklare, för Oracle utvecklare 

vid Technosolutions. Quest Software hade gjort ett avtal med Technosolutions 1997 och 

tog över deras support och utveckling.22 Antal användare av verktyget är idag alldeles 

under 100 00023.  

 

Verktyget tillhandahåller en miljö för att utveckla och testa Oracle lagrade program, 

procedurer, schema, objekt, SQL-satser m.m. från ett grafiskt användargränssnitt. Med 

andra ord passar SQL Navigator endast Oracle. Det finns i verktyget även alternativ så 

som felsöka, SQL Tunig och inbyggda kod bibliotek m.m.   

 

I figur 6 nedan kan man se tabellernas relation till varandra i databasen. 

 

 
Figur 6: Översikt över tabellerna.  

  

                                                 
21 http://www.quest.com/sql_navigator/ 
22 http://www.orafaq.com/tools/quest/sql_navigator.htm 
23 Se bilaga 4 
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SQL Navigator finns i versionerna: SQL Navigator Standard, SQL Navigator 

Professional, SQL Navigator Xpert samt SQL Navigator Suite. 

 

• Standardversionen innehåller: Schema Browser, Feature rich Code Editors, 

Visual Object Editors, Team Coding, SQL Modeler, Code Roadmap, ER 

Diagram, Explain Plan, PL/SQL Profiler, Java Manager, Formatting Text, 

Oracle Web Development samt Dockable Window Layouts. 

 

• Professional innehåller Standardpaketet inklusive funktionerna: PL/SQL 

Debugger, Code Xpert samt Knowledge Xpert for PL/SQL. 

 

• Xpertversionen innehåller Professionalpaketet inklusive funktionen Xpert 

Tuning. 

 

• SQL Navigator Suite innehåller Xpertpaketet inklusive funktionerna: Data 

Factory, Benchmark Factory, QDesigner samt Knowledge Xpert for Oracle 

Administration.  

 

För att köra PL/SQL Navigator rekommenderas följande minimikrav för ditt system: 

 

• Pentium 3 600MHz 

• 256MB eller 1GB24 

• Microsoft Windows NT4/SP6a, Windows 2000/SP4 Workstation, Microsoft 

Windows XP Pro SP1 and SP2, Microsoft Windows Server 2003 SP1 

• 110 MB av fritt hårddiskutrymme 

 

Verktyget kan laddas ner och testas gratis i 30 dagar med full funktionalitet, därefter får 

man betala för verktyget om man vill behålla det. Priset för de olika versionerna 

varierar.  

 

                                                 
24 Rekommenderas för att köra SQL Tuning i Xpert Edition 
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Priset för verktyget är i dess olika versioner: 

 

• SQL Navigator Standard Edition $870\seat  

• SQL Navigator Professional Edition $1465\seat 

• SQL Navigator Xpert Edition $2275\seat 

• SQL Navigator Suite $4640\seat 
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3.5 Toad 

Toad är ett industristandard verktyg för applikationsutveckling, utvecklad av Quest 

Software. Själva verktygen har funnits från 1995 och de har utvecklats sen dess. Idag 

finns Toad version 8,6 och olika utgåvor som Toad for Oracle Standard, Toad for 

Oracle Professional, Toad for Oracle Xpert samt Toad™ for Oracle Suite. Antal 

användare av samtliga utgåvor är idag ca 550 00025. 

 

• Standard versionen innehåller de grundläggande funktionerna för Oracle för att 

skapa och exekvera frågor samt bygga och hanterar olika databasobjekt. En 

översikt över verktyget visas nedan i figur 7. 

 

• Professional innehåller Standard paketet och integrated debugging, PL/SQL 

knowledge base and code profiling. 

 

• Xpert innehåller Professional paketet, integrerad SQL Tuning och SQL & 

PL/SQL Optimization skanning via CodeXpert. 

 

• Toad™ för Oracle Suite utrustar dig med alla funktionerna och funktionaliteten 

som hittas i Toad™ för Oracle Xpert plus en inbyggd matris av verktyg för att 

förbättra det sättet Oracle proffs utvecklar kod och bygger och underhåller 

databasobjekt. 

 

                                                 
25 Se bilaga 4 
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Figur 7: Översikt över verktyget. 

 

Quest Software är ledande på marknaden. De hjälper företag att få mer prestanda i sina 

databaser och erbjuder databasledningsprodukter för följande databasplattformar, DB2, 

MySQL, Oracle, SQL Server, Sybase.   

 

Genom att använda Toad kan utvecklaren bygga, testa, debugga PL/SQL paket, 

procedurer, trigger och funktioner. Nedan visas vad som kan göras med verktygen: 

 

• Skapa, bläddra eller ändra objekt i databasen, så som tabeller, vyer, index, 

restriktioner och användare. 

• Grafiskt bygga, exekvera och tuning av frågor 

• Ändra och debugga PL/SQL satser  

• Söka efter objekt 

• Hitta och fixa databas problem med restriktioner, triggers, extents och indexes  
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För att köra Toad rekommenderas följande minimikrav för ditt system: 

 

• Windows NT 4.0, 2000, XP och 2003  

• 38 MB (utan Xpert option) fritt utrymme  

• 128 MB Ram 

 

Verktyget kan laddas ner och testas i 30 dagar med full funktionalitet, vill man behålla 

verktyget efter det får man köpa det. 

 

• Toad for Oracle Standard  Edition $870/seat 

• Toad for Oracle Professional $1,465/seat 

• Toad for Oracle Suite $2,275/seat 

• Toad for Oracle Xpert $4,915/seat 
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4 Empiri 
Denna del behandlar den information som jag har fått fram av 

egna undersökningar av verktygen samt intervjuer och enkäter.  

 

4.1 Egna undersökningar 

För att få en djupare förståelse för de olika verktygen laddade jag ner dem och testade 

dem gratis i 30 dagar. Då jag inte hade tidigare erfarenhet från alla verktygen hade jag 

varken kunskapen eller tiden att i detalj sätta mig in verktygen. Kriterierna jag använde 

mig av då jag testade dem var funktionerna som angetts i avgränsningen, samt vissa 

extra funktioner som ett specifikt verktyg hade och de andra saknade.  

 

Nedan presenteras verktygen, samt ett urval av funktioner. För att illustrera 

skillnader/likheter i verktygen har jag valt att använda mig av figurer. 
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4.1.1 Oracle SQL Developer 

Efter att man har startat och loggat in i databasen kommer följande fönster upp (se figur 

8). 

 

 
Figur 8: Bild över utgångsläget.  

 

I vänstra kolumnen finns verktygets olika objekt. Det finns olika sätt att hantera dessa 

objekt. För att skapa något av dessa objekt måste man högerklicka på objektet, t.ex. 

tabell, och välja skapa. När man dubbelklickar på objektet kommer information från 

objektet fram. Dubbelklickar man på t.ex. objektet tabell kommer alla tabeller som finns 

tillgängliga, för den användare som är inloggad, fram.  

 

Efter detta kan man, genom att högerklicka på något av de alternativ som har kommit 

fram, bl.a. ändra, lägga till eller skapa objekt (se figur 9 för exempel på ett objekt som 

kan skapas). Alla objekten fungerar dock på olika sätt.   
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Figur 9: Skapa index i tabellen kund.  

 

I den högra delen av skärmen finns det två rutor, en övre och en nedre (se figur 8 ovan). 

I den översta ruta kan man skriva olika SQL statements och resultatet presenteras i 

nedre rutan. Det finns olika menyer att välja mellan i den övre rutan, som t.ex. SQL 

History, Execute Explain Plan, m.fl.  

 

SQL History visar alla SQL statements som gjorts under transaktionen. Detta kommer 

att finnas kvar tills man själv rensar den. När man exekverar ett statement så visas det 

hur lång tid statement har tagit (se figur 10). För mer information om SQL statements 

kan man titta i Execute Explain Plan, där kan man se Cost, Optimizer m.m. 

 

 
Figur 10: 0,125s har det tigit att exekvera en SQL statements. 

 

För att testa om en funktion fungerar högerklickar man på den funktionen som ska testas 

och väljer run. Sedan kommer resultatet att synas i running log (se figur 11). 

 

 
Figur 11: Resultatet av funktionen (v_Rerurn 1000). 
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I tabellen nedan visas hur många steg det krävs för utförandet av olika handlingar (se 
tabell 1). 
 

 Tabell Funktioner Procedurer Vyer Paket  Triggrar Index 
Skapa 2 2 2 2 2 2 2 

Ta bort 3 3 3 3 4 3 3 
Modifiera 

data 
4 2 3 3 3 3 2 

 
Exportera 3  

Tabell 1: Steg för utförande av handling. 
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4.1.2 OraDeveloper 

Efter att man har startat och loggat in i databasen kommer följande fönster upp (se figur 

12). 

 

 
Figur 12: Överskit över verktygen. 

 

I vänstra kolumnen (Dbexplorer) visas de olika objekten som finns i verktyget. Det 

finns olika sätt att hantera dessa objekt. För att skapa något av dessa objekt måste man 

högerklicka på objektet, t.ex. tabell, och välja skapa. När man dubbelklickar på objektet, 

t.ex. funktion kommer alla funktioner som finns tillgängliga för den användare som är 

inloggad, fram. Efter detta kan man, genom att högerklicka på något av de alternativ 

som har kommit fram, bl.a. ändra, lägga till eller skapa objekt (se figur 13). 
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Figur 13: Öppnar funktionen get_xx och ändra i den. 

 

I verktygsfältet kan man välja mellan fönstren Create new SQL, Create new Query och 

Create new databas objekt. 

 

Create new SQL är en editor där man kan skriva olika SQL satser och PL/SQL block. 

Efter exekveringen kommer resultatet att presenteras i det nedre fönstret (Data). I 

fönstret Data kan funktionen Export Data väljas, då får man upp olika format, som 

Html, XML, MS Excel och Text (se figur 14).  

 



Empiri – OraDeveloper 

  30 

Figur 14: Översikt över olika format. 

 

Fönstret Create new Query är en annan editor där SQL satser kan köras. Genom att dra 

tabellerna från Dbexport till Query fönstret kan man se tabellerna i grafiska figurer och 

deras relation till varandra (se figur 15). 

 

 
 Figur 15: Översikt över tabellerna. 
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Istället för att skriva SQL frågor kan man istället bocka för kolumnens namn i tabellen. 

Genom att bocka för rutorna visas information om just den förbockade rutan i fönstret 

mellan Data och Query fönstren – Design fönstret. Man kan också bocka för flera rutor 

samtidigt i olika tabeller. När som helst kan man få informationen från de förbockade 

rutorna i SQL kod (se figur 16).  

 

 
Figur 16:  SQL kod. 

 

Create new databas objekt är en snabbmeny där man kan skapa olika objekt i databasen 

(se figur 17). 

 

 
 

Figur 17: Översikt över olika objekt som utvecklaren kan skapa. 
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I tabellen nedan visas hur många steg det krävs för utförandet av olika handlingar (se 
tabell 2). 

 
 Tabell Funktioner Procedurer Vyer Paket Triggrar Index 

Skapa 2 2 2 2 2 2 2 
Ta bort 3 3 3 3 3 3 3 

Modifiera 
data 

3 3 3 3 3 3 3 

Exportera 3  
Tabell 2: Steg för utförande av handling 
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4.1.3 PL/SQL Developer 7.0 

Efter att man har startat och loggat in i databasen kommer följande fönster upp (se figur 

18).  

 

 
Figur 18: Översikt över verktygen.  

 

I vänstra kolumnen visas de olika objekt som kan skapas. Genom att dubbelklicka eller 

klicka på något av plustecknen får man fram de objekt som finns i databasen, för mer 

detaljerad information för ett visst objekt kan man dubbelklicka på det (eller klicka på 

plustecknet).  

 

Genom att högerklicka kan man välja mellan olika alternativ, som t.ex. ta bort, lägga till 

och ändra objekt m.fl. (se figur 19). När det gäller objekten i databasen kan man välja 

vilka som ska visas. De alternativ som finns att välja mellan är: All objects, All non-

system objects, My objects m.fl.   
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Figur 19: Olika alternativ vad som kan göras med objektet. 

 

För att testa de olika funktionerna som man har skapat i databasen högerklickar man på 

funktionen och väljer test. Då får man upp ett fönster i vänstra kolumnen (se figur 20). 

Genom att trycka på ikonen start Debugger returnerar funktionen värdet. 

 

 
Figur 20: Funktionen GET_XX returnerar 1000. 
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Det finns olika fönster att välja mellan när man arbetar med tabeller, t.ex. ändra data i 

tabellen, skriva olika SQL frågor samt visa tabellen i grafisk figur. Dessa fönster finns 

tillgängliga när man högerklickar på den utvalda tabellen. 

 

I fönstret Edit Data (ändra data i tabellen) kan man ändra, ta bort och lägga till data i 

tabellen och när som helst kan man spara tabellen till olika data format som Html, Xml, 

m.fl. (d.v.s. exportera).   

 

I fönstret Query Data (skriva olika SQL frågor) visas all data som tabellen har och även 

här kan tabellen exporteras när som helst (se figur 21).    

 

 
Figur 21: Spara tabellen i Html.   

 

I fönstret Query Builder (visa tabellen i grafisk figur) ser man relationen mellan olika 

tabeller och vad de innehåller, som t.ex. tabellen kund innehåller kolumnerna knr, 

fnamn, enamn och vad den har för relation med tabellen medlem. Genom att dra 

tabellerna från vänster fönster till höger fönster, bocka i rutorna och trycka på rutan OK 

visas resultatet på samma sätt som när man skriver SQL frågor och får resultat.  
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Resultatet kommer att presenteras i fönstret SQL Windows (se figur 22). I fönstret SQL 

Windows kan man även se hur lång det tar att exekvera SQL frågan, i mitt fall var tiden 

0,141 sekunder. 

 

 
Figur 22: Översikt över relation mellan tabellen kund och medlem. 

 

I verktyget kan man skapa användare och roller i databasen. Funktionen att skapa 

användare finns i vänstra fönstret All objects, genom att högerklicka väljer man new för 

att skapa ny användare. Verktyget kan även kompilera java källkod, den funktionen 

hittar man också i All objects. 
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I tabellen nedan visas hur många steg det krävs för utförandet av olika handlingar (se 
tabell 3). 
 

 Tabell Funktioner Procedurer Vyer Paket  Triggrar Index 
Skapa 2 2 2 2 2 2 4 

Ta bort 3 3 3 3 3 3 4 
Modifiera 

data 
3 3 3 3 3 3 4 

Exportera 3  
Tabell 3: Steg för utförande av handling 
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4.1.4 SQL Navigator 

Efter att man har startat och loggat in i databasen kommer följande fönster upp (se figur 

23) 

 

 
Figur 23: Översikt över verktyget 

 

I vänstra kolumnen visas de olika objekten som finns i verktyget och som utvecklaren 

kan skapa. Genom att klicka på objekten får man upp alla objekt som finns i databasen 

och genom att i sin tur klicka på ett av de objekten som finns i databasen kan man sedan 

arbeta med objektet. Det rör sig om att t.ex. lägga till kolumner, ändra eller ta bort data, 

skapa index och skapa triggrar (se figur 24).  
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Figur 24: Översikt över olika kolumnen som finns i tabellen kund. 

 

Menyn Tools innehåller olika verktyg som man i sin tur kan välja för att kunna jobba 

med olika objekt i databasen. Verktygsfältet Toolbar visar de olika verktygen (se figur 

25). Jag kommer att gå igenom ett urval av olika verktyg, dock inte alla.  

 

 
Figur 25: Översikt över toolbar. 

 

 SQL Navigator erbjuder olika editors: SQL-, PL/SQL- samt Trigger Editor (se figur 26) 

 

 
Figur 26: Olika editors. 
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Man kan använda SQL editor för att exekvera SQL satser (se bilden till vänster i figur 

26). I editorn erbjuds utvecklaren också att kunna analysera sin SQL stats med tuning 

(se figur 27). 

  

SQL Tuning gör observationer om en vald SQL sats och den underliggande 

databasmiljön, sedan rekommenderar Tuning flera val för att förbättra prestationen. 

Användare kan se logiken bakom rekommendationen, implementera 

rekommendationen, verkställa den i databasen och se resultaten. SQL Tuning modulen 

producerar automatiskt all nödvändig SQL för att påverka korresponderande förändring. 

 

 
Figur 27: Analys över SQL satsen (select * from kund). 

 

Utvecklaren kan använda PL/SQL editor för att skriva olika objekt i tabellen (se 

mittenbilden i figur 26), som t.ex. funktion, procedurer, paket osv. Det finns två olika 

sätt att arbeta med editorn; öppna ett objekt som finns i databasen samt ändra i eller 

skapa helt nytt objekt i databasen genom att högerklicka och välja new (se figur 28). 

Verktyget genererar alltid de första byggstenarna för objektet som har skapats. 
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 Figur 28: Skapa funktionen XXL.  

 

För att skapa olika objekt finns det olika alternativ. Ett av alternativen är att gå in i 

objects, som finns i verktygsfältet, och välja Create DB objects (se figur 29). I fönster 

finns det två olika flikar, varav den ena är Schema Objects med funktioner som t.ex. 

paket, vyer, skapa java källkod m.m. Den andra fliken är Non-Schema, vilken skapar 

användare, roller mm.  

 

 

 
Figur 29: Översikt över objekt som utvecklaren kan skapa. 
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Genom att högerklicka på ett utvalt objekt i fönstrets vänstra kolumn (i ursprungs 

arbetsytan) får utvecklaren välja mellan olika alternativ, som t.ex. skapa objekt, ge 

rättighet, ta bort, ändra data, Er data mm. 

 

Er data är en funktion som visar relationen mellan den utvalda tabellen och andra 

tabeller. I figuren nedan (30) visas hur olika tabeller i databasen kopplas ihop. 

Resultatet presenteras i en grafisk figur så att utvecklaren kan se om det stämmer med 

vad han hade tänkt sig. 

 

 
Figur 30: Översikt över alla tabeller som finns i databasen samt deras relation till 

varandra. 

 

Användaren har möjlighet att överskådligt se vad administratören har gett honom för 

rättigheter i databasen, via DB Navigator. Rättigheter som t.ex. privilegier, roller, 

begränsningar m.fl. (se figur 31).    
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Figur 31: Översikt över rättigheter i databasen, via DB Navigator. 

 
I tabellen nedan visas hur många steg det krävs för utförandet av olika handlingar (se 
tabell 4). 
 

 Tabell Funktioner Procedurer Vyer Paket Triggrar Index
Skapa 2 2 2 2 2 2 2 

Ta bort 3 3 3 3 3 3 3 
Modifiera 

data 
3 2 3 3 3 3 3 

Exportera 3  
Tabell 4: Steg för utförande av handling 
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4.1.5 Toad 

Efter att man har startat och loggat in i databasen kommer följande fönster upp (se figur 

32). 

 

 
Figur 32: Översikt över verktyget.  

 

Som framgår i figuren ovan öppnas fönstret SQL Editor. I fönstret kan användaren 

skriva SQL satser och få resultatet i Data Grid fönstret. I verktygsfältet ToolBar finns 

det olika alternativ på menyer (se figur 33), som t.ex. spara, exekvera, öppna SQL satser 

i editorn m.m. 

 

 
Figur 33: En del av ToolBar i SQL Editor. 
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I huvudmenyn finns det olika fönster som användaren kan välja mellan (se figur 34), 

som t.ex. SQL Editor, Schema Browser, Procedure Editor, m.fl.   

 

 
Figur 34: Översikt över olika fönster. 

 

Genom att klicka på Schema Editor får användaren upp två fönster (se figur 35). 

Fönstret till vänster visar alla tabeller som finns i databasen, i mitt exempel finns sex 

tabeller. Genom att bläddra i de olika flikarna kan utvecklaren se och sedan skapa olika 

objekt i databasen som tabeller, funktioner, vyer, paket, användare, m.m.  

 

Fönstret till höger visar vad objekten innehåller. I exemplet nedan kan man se de 

kolumner som tabellen innehåller och vad de är för typer, som t.ex. bildnr är av typen 

number. Genom att klicka på de olika flikarna kan man se vad tabellen innehåller: data, 

trigger, index, rättigheter, m.m. 

 

 
 

Figur 35: Översikt över tabellen.  

 

Alla objekt skapas i det vänstra fönstret genom att användaren väljer en flik och sedan 

Create. I mitt exempel har jag skapat ett paket (se figur 36). När ett paket har skapats 

kommer användaren in i fönstret procedure editor, där användaren kan utveckla sitt 

paket. Det som användaren ser i procedure editor är de första byggstenarna i paketet och 

genom att trycka på F9 kompileras källkoden. Om användaren vill testa sitt objekt måste 

han gå tillbaka till ursprungsläget genom att högerklicka och välja Execute procedure, 

då ser man bl.a. vad funktionen returnerar för värde.  
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Figur 36: Källkoden för paketet test. 

 

Genom att klicka SQL Modeler, som finns i Toolbar, får utvecklaren en översikt över 

tabellerna som finns i databasen (se figur 37). Fönstret är uppdelat i tre delar. Till 

vänster (fönster A) ser utvecklaren en aktuell förfrågan i träd vy. På höger sida (fönster 

B) ser utvecklaren tabellerna och deras relation till varandra i databasen. I fönstret 

längst ner (fönster C) ser utvecklaren SQL-koden. 

 

 
Figur 37: Översikt över olika tabeller som finns i databasen. 

 

I SQL Modeler kan utvecklaren skriva avancerade SQL frågor. I Toolbar kan 

användaren välja where villkor som t.ex. visa kundnummer, förenamn, efternamn samt 

antalet ordrar som respektive kund har (se figur 38).  
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Som bilden visar kan användaren välja mellan två olika flikar, varav ena visar SQL-

koden och den andra visar resultatet i Query Results. 

 

 
Figur 38: Översikt över flikarna Generated Query samt Query Results. 

 

Genom att välja Database och sedan Database Browser i ToolBar, kommer man in i 

Database Browser. Denna visar information över flera databaser och/eller servrar. I 

detta fönster kan användaren sedan samla statistik mot alla instanser som körs på en 

server och visa de på en skärm (se figur 39). 

 

 
Figur 39: Översikt över statistik i Database Browser. 
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I tabellen nedan visas hur många steg det krävs för utförandet av olika handlingar (se 
tabell 5). 
 

 Tabell Funktioner Procedurer Vyer Paket Triggrar Index 
Skapa 2 2 2 2 2 2 2 

Ta bort 3 4 4 3 4 3 3 
Modifiera 

data 
2 3 3 3 3 3 3 

Exporera 2  
Tabell 5: Steg för utförande av handling 
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4.2 Sammanställning av enkäter  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilket verktyg en Oracle-utvecklare bör 

använda sig av. Att jämföra olika SQL och PL/SQL verktyg, samt lämna en 

rekommendation om vilket/vilka verktyg som är bäst att använda ur olika perspektiv. 

För att få svar på frågan utifrån företagens perspektiv har jag skickat enkäter till olika 

företag. De företag som har svarat på mina enkäter är SSAB, WM-Data samt Oracle.  

 

4.2.1 Verktyg som används i de olika företagen 

Verktyg som både WM-Data och Oracle har gemensamt är Toad och SQL*Plus. Övriga 

verktyg som används är: Enterprise Manager av WM-Data samt Oracle SQL Developer 

av Oracle. Verktygen har använts av båda företagen i allt från fem år till tjugo år, vissa 

även ett par månader. Oracle nämnde även att de endast använder 10 procent av Toads 

funktionalitet. SSAB använder enbart Oracles verktyg, vilka de har enterprise licens på. 

Enterprise licens innebär att de har tillgång till alla Oracles verktyg. 

 

4.2.2 Val av verktyg  

Inget av företagen har gjort noggranna undersökningar när de valde verktyg. Toad 

valdes av WM-Data för att det var först på marknaden och av Oracle p.g.a. en 

rekommendation. SSAB valde sina verktyg för att de passade deras processnära system. 

Både WM-Data och Oracle skulle byta verktyg om det fanns ett verktyg som var mer 

effektivt för deras behov, speciellt om det var billigare/gratis. SSAB är dock inte 

intresserade av att byta verktyg då de har investerat i Oracle verktygen.  

 

4.2.3 För- och nackdelar med verktygen  

Fördelar med verktygen är att det finns kortkommandon för de vanligaste sakerna samt 

minnesfunktioner enligt Oracle. Det som är specifikt för Toad var export/import 

funktionen, enligt Oracle, samt att den är användarvänligt och täcker alla behov, enligt 

WM-Data. 
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WM-Data nämner att Enterprise Manager alltid är i fas med databasen, en nackdel är 

dock att den inte innehåller programmeringsfunktioner.  

 

Vidare anser de att SQL*Plus är enkelt och följer med databasen. Som nackdelar 

nämner de för Toad priset och vad gäller Oracles verktyg att man måste ha olika 

verktyg beroende på vad som skall göras.  

 

Oracle anger att nackdelen med verktyget Oracle SQL Developer är att man inte hittar 

de funktioner man vill använda snabbt. Vidare nämner de, i likhet med WM-Data, 

enkelheten i SQL*Plus. De använder SQL*Plus för att göra något litet, t.ex. köra ett 

färdigt script.  

 

4.2.4 Rekommendation av verktyg  

Oracle rekommenderar Toad, Oracle SQL Developer samt SQL*Plus. De 

rekommenderar Oracle SQL Developer om man inte vill betala något, men ändå köra 

visuellt, och SQL*Plus för enstaka saker. SSAB gör inga specifika rekommendationer 

då de anser att valet av verktyg styrs av behovet.  

 

4.2.5 Optimalt verktyg  

När det gäller det optimala verktyget nämner både Oracle och WM-Data att verktyget 

ska vara prisvärt. Oracle anser vidare att det optimala verktyget är beprövat, 

konfigurerbart och snabbt, både att jobba i samt vid exekveringen. WM-Data anser att 

det optimala verktyget skall klara allt, så att man inte behöver använda flera olika 

verktyg. 

 

4.2.6 Oracle SQL Developer   

Varken WM-Data eller SSAB har ej provat det nya verktyget Oracle SQL Developer. 

Oracle nämner som fördelar att det är snyggt, gratis samt lätt att installera och flytta. 

Som nackdelar nämner de att det är knöligt att köra kortkommandon, många 

kortkommandon saknas, att det är ett simpelt verktyg, att det är oklart i vilka situationer 

det passar samt att det ej är beprövat.     
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5 Analys 
I det följande kapitlet analyseras de empiriska resultaten med 

hjälp av den teoretiska referensramen. 

 

5.1 Pris  

Priset varierar mellan de olika verktygen som jag har testat. Det billigaste verktyget är 

OraDeveloper som kostar 427 kr. Dyrast är Toad och Navigator, för dem varierar även 

kostnaden beroende på vilken version man vill köpa. Det finns dock en freeware version 

av Toad26.  

 

När det gäller Oracle SQL Developer är verktyget gratis, den innehåller dock inte lika 

många funktioner som de andra verktygen, t.ex. funktionen grafisk översikt över 

tabeller saknas. 

 

För verktyget PL/SQL Developer erbjuds ett årligt servicekontrakt att köpas till med 

licensen för verktyget, antingen vid köptillfället eller vid ett senare tillfälle. 

Servicekontraktet är valfritt, gäller under ett år och kan därefter förnyas. För en 

användare kostar det 60 USD. 

 

I tabellen nedan presenteras en översikt över vad verktygen kostar för en användare (se 

tabell 6). 

 

Verktygens namn  Pris per användare   
Oracle SQL Developer  Gratis 
OraDeveloper  427 SEK 
PL/SQL Developer  180 USD 
SQL Navigator Standard Edition  870 USD 
Toad Standard Edition  870 USD 

 
Tabell 6: Olika priser för olika verktyg. 

 

                                                 
26 Se bilaga 4 
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5.2 Likheter  

I det stora hela är verktygen uppbyggda på ungefär samma sätt. När det gäller utseende 

är objekt kolumnen till vänster och till höger kan man skriva bl.a. SQL satser, i samtliga 

verktyg jag jämfört.  

   

Andra likheter som alla verktyg har gemensamt är att man, genom att högerklicka, kan 

skapa/modifiera olika objekt. De verktyg som liknar varandra mest är SQL Navigator 

och Toad, det gäller även i priset (se tabell 6 ovan).  

 

5.3 Skillnader  

Att se grafisk hur tabellerna hänger ihop skiljer sig åt mellan de olika verktygen som jag 

har testat. I Oracle SQL Developer finns inte den funktionen alls. I OraDeveloper syns 

inte tabellernas relation till varandra automatiskt, istället drar man primärkolumnen till 

relaterad kolumn. I övriga tre verktyg såg man däremot tabellernas relation till varandra, 

funktionen utfördes automatiskt. I PL/SQL Developer kunde man dock inte se vilken 

tabell som var master och vilken som var detail. Däremot kunde jag se både i Toad och 

SQL Navigator master och detail, detta markerades med pil.  

 

När det gäller att hämta information från tabeller fungerade det olika för de verktygen 

som jag har testat. För att hämta information från olika tabeller i Oracle SQL Developer 

skriver man SQL satser själv, i de andra verktygen får man resultat genom att bocka i 

rutorna. Funktioner som saknas i PL/SQL Developer, som fanns i de övriga verktygen, 

är vissa inbyggda funktioner som t.ex. count, Max, Min, Sum m.fl. 

  

Toad, SQL Navigator och PL/SQL Developer har mer administrativa funktioner än de 

övriga verktygen, som t.ex. skapa olika roller, skapa användare, se alla användare i 

databasen m.m. OraDeveloper hade däremot inga administrativa funktioner över 

huvudtaget.     
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Kortkommandon saknas det många av i Oracle SQL Developer. Verktyget i sig är 

väldigt simpelt till skillnad mot de andra verktygen. För att skapa index måste man gå in 

i tabellen och sedan skapa eller modifiera. I de andra verktygen kan man direkt skapa 

indexet i objektplanen, d.v.s. man kan skapa index genom att högerklicka. 

 

Ytterligare en skillnad är att Toads användargränssnitt är uppbyggt med flikar medan de 

andra verktygen har träd baserade användargränssnitt. 

 

5.4 Funktioner  

I tabellen nedan visas en sammanställning över hur många steg det krävs för utförandet 

av olika handlingar i samtliga verktyg (se tabell 7). 

 
Oracle SQL Developer Tabell Funktioner Procedurer Vyer Paket  Triggrar Index 

Skapa 2 2 2 2 2 2 4 
Ta bort 3 3 3 3 4 3 4 

Modifiera data 4 2 3 3 3 3 4 
Export 3  

OraDeveloper        
Skapa 2 2 2 2 2 2 2 
Ta bort 3 3 3 3 3 3 3 

Modifiera data 3 3 3 3 3 3 3 
Export 4  

PL/SQL Developer        
Skapa 2 2 2 2 2 2 4 
Ta bort 3 3 3 3 3 3 4 

Modifiera data 3 3 3 3 3 3 4 
Export 3  

SQL Navigator 5        
Skapa 2 2 2 2 2 2 2 
Ta bort 3 3 3 3 3 3 3 

Modifiera data 3 2 3 3 3 3 3 
Export 3  
Toad         
Skapa 2 2 2 2 2 2 2 
Ta bort 3 4 4 3 4 3 3 

Modifiera data 2 3 3 3 3 3 3 
Export 2  

 
Tabell 7: Översikt över alla verktyg. 

 

Som framgår av tabellen ovan så är utförandet av de olika funktionerna i stort sett lika, 

det skiljer sig inte så mycket åt. Det som skiljer verktygen åt är upplägget av 

funktionerna. 
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5.5 Val av verktyg  

Vid val av verktyg har det framkommit av enkäterna att inte så mycket tid har lagts ner 

för att hitta lämpligaste verktyget. Istället har man utgått från rekommendation eller det 

mest etablerade verktyget. 

 

Toad tycks vara det ledande verktyget. Trots att endast en liten del av alla funktioner i 

Toad används av utvecklare räcker inte verktyget till, utan utvecklare använder sig av 

olika verktyg. Detta verkar inte vara p.g.a. brister i verktyget, utan verktyg väljs efter 

aktuellt behov – vid enklare uppgifter används ett enklare verktyg, vid mer avancerade 

uppgifter används ett mer avancerat verktyg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Examensarbete – Slutsats 

  55 

6 Slutsats 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilket verktyg en Oracle-utvecklare bör 

använda sig av. Att jämföra olika SQL och PL/SQL verktyg, samt lämna en 

rekommendation om vilket/vilka verktyg som är bäst att använda ur olika perspektiv. 

Då jag genomförde denna studie kom jag fram till att alla verktyg i stort sett har samma 

grundfunktioner. Valet av verktyg styrs av hur många extra funktioner utvecklaren vill 

betala för. 

 

Jag har grupperat de verktyg som jag har testat i två användargrupper; nybörjare samt 

expert. 

 

För nybörjare passar Oracle SQL Developer. Verktyget har alla grundfunktionerna som 

behövs för att arbeta mot databasen och det är relativt lätt för en nybörjare hantera 

verktyget. I det här verktyget lär sig nybörjaren grundläggande programmering samt att 

hämta information från tabeller genom att skriva SQL kod. Ännu en anledning för att 

detta verktyg passar för nybörjare är att verktyget är gratis. 

 

Även verktyget OraDeveloper passar nybörjare. Verktyget liknar Oracle SQL 

Developer men OraDeveloper har en funktion som saknas i Oracle SQL Developer. 

Denna funktion är att användaren kan se tabellerna i grafisk figur, vilket gör att 

användaren lätt kan hämta information från olika tabeller. Det som saknades i 

OraDeveloper är automatisk relation mellan tabellerna (master och detail). Som 

nybörjar användare av Oracle verktyg, men ännu inte expert, passar detta verktyg bra i 

det avseendet att det inte är så dyrt. 

 

För experter passar PL/SQL Developer, SQL Navigator och Toad. De har alla samma 

grundfunktioner samt andra funktioner för att hantera databasen (Administrativa 

funktioner). För att kunna hantera detta verktyg på bästa sätt krävs att användaren har 

goda kunskaper inom databashantering. Det som saknades i PL/SQL Developer, som 

fanns i SQL Navigator och Toad, var inbyggda funktioner, så som Max, Min, Count 

m.m., användaren måste själv skriva de funktionerna. Detta, samt avsaknaden av vissa 

andra funktioner som de andra två har, gör att även priset varierar.  
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Experten får här själv avgöra hur många funktioner han/hon har behov av och om 

han/hon är villig att betala extra för dessa funktioner.  

 

I inledningen av uppsatsen formulerades följande problem: 

 

Vilket av verktygen i SQL och PL/SQL är det ledande? Vilka 

verktyg passar bäst i olika situationer? 

 

Det verktyg som är ledande är Toad och detta verktyg passar bäst för experter. För 

enklare funktioner har det framkommit av enkäterna att verktyget SQL*Plus används. 

 

Då endast en liten del av verktyget används är det onödigt att köpa ett så dyrt verktyg 

som Toad, då passar istället ett enklare och billigare verktyg. Verktyget OraDeveloper 

passar i sådana fall bra, då det är billigt och lätthanterligt även för nybörjare. En nackdel 

med OraDeveloper är dock att administrativa funktioner saknas. I gratisverktyget Oracle 

SQL Developer finns det däremot vissa administrativa funktioner.  

 

Olika verktyg arbetar på olika sätt och trots att ett verktyg innehåller alla önskvärda 

funktioner håller sig en utvecklare inte till ett och samma verktyg. Frågan är då om det 

verkligen finns ett optimalt verktyg. Som framgår av enkäterna innehåller Toad alla 

funktioner en utvecklare behöver, trots detta använder sig utvecklarna av andra verktyg, 

som t.ex. SQL*Plus. Ett optimalt verktyg verkar därför inte finnas. Det är även svårt att 

rekommendera olika verktyg då utvecklare har olika behov i olika situationer. Det 

åligger därför utvecklaren att själv undersöka olika alternativ för hans/hennes situation.  
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Bilaga 1 – Enkät WM-Data 
 

Fråga 1: Vad heter Ni och vad jobbar Ni med? 

 

Kenneth Fasth (Oracleexpert). 

Har fyra huvudgrupper av användning: 
 

1 DB adminitration 

- start / stop DB 

- Users 

- Roller 

- mm 

Alla ALLMÄNNA funktioner mot databasen 

 

2 Schema admin (applikation) 

  

- Tabeller, vyer, sequence, mm 

 

3 Programmering 

 

- Sql 

- Pl*Sql 

- Debug funktioner 

 

4 DB miljö 

- Performance 

- Installation 

- Distribution 

 

Fråga 2: Vilket/vilka verktyg jobbar Ni med? 

 
• Toad 

• Användarvänlig 

• Skalbar  täcker ALLA behoven ovan 

 

• Enterprise Manager 

o Från Oracle  alltid i fas med databasen 



 

  II 

o Innehåller inte programmeringsfunktioner 

 

• Sql*Plus 

o Enkelt 

o Följer med databasen 

 

• Oracle produkter för hantering av DB miljön 

o Grid control 

o Diagnostic Pack 

o  Tuning Pack 

o Configuration management Pack 

o Change management Pack 

 

Fråga 3: Hur länge har Ni använt det/de verktyget/verktygen?  

 

Varierande längd, från 20 år – 5 år (och vissa ett par månader) 

 

 

Fråga 4: Varför valde Ni just detta/dessa verktyg? 

 

Valde TOAD för att det var först på marknaden. 

 

Fråga 5: Hur noggrant har Ni undersökt olika verktyg när Ni valde verktyg?   

 

Nej 

 

Fråga 6: Skulle Ni byta om det fanns ett verktyg som var mer effektivt för Era behov? 

 

Ja, om det som TOAD innehåller samtliga delar och hade ett lägre pris än TOAD. 

 

Fråga 7: Vad är för- och nackdelarna med det/de verktyg som Ni använder? 

 

Vad gäller TOAD, priset. Vad gäller Oracles verktyg- att man måste ha olika verktyg 

beronde på vad som skall göras. 
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Fråga 8: Vad skulle Ni rekommendera för verktyg och varför? 

 

Inget svar 

 

Fråga 9: Vad tycker Ni om det nya verktyget som Oracle ” Oracle SQL Developer” 

(motivera gärna svaret), har Ni provat det? 

 

NEJ 

 

Fråga 10: Beskriv det optimala verktyget för Ert behov. 

 

Bra pris oavsett antal användare, ETT verktyg som klarar ”allt”. 
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Bilaga 2 – Enkät SSAB 
 

Fråga 1: Vad heter Ni och vad jobbar Ni med? 

 

Thomas Andersson Chef IT Teknik SSAB Tunnplåt AB 
 

Fråga 2: Vilket/vilka verktyg jobbar Ni med? 

 

Vi har En enterprise licens på Oracle så vi har alla deras verktyg 
Vi använder mest Microsoft verktyg i dagligt bruk. Vi har annars nästan alla kända 
databaser i drift. 
 
Fråga 3: Hur länge har Ni använt det/de verktyget/verktygen? 

 

Vi har haft Oracle i företaget sedan 1986, men vi har bytt verktyg och 
programmeringsspråk många gånger sen dess. 
 

Fråga 4: Varför valde Ni just detta/dessa verktyg? 

 

Vi valde verktygen pga att det passade de prosessnära system som vi använder, men det 
är så länge sen och dessa verktyg försvinner när vi moderniserar våra system. 
 

Fråga 5: Hur noggrant har Ni undersökt olika verktyg när Ni valde verktyg? 

Ingenting alls det var inget annat alternativ 
 

Fråga 6: Skulle Ni byta om det fanns ett verktyg som var mer effektivt för Era behov? 

 

Nej vi har investerat i dessa verktyg och vi använder de som vi har. 
 

Fråga 7: Vad är för- och nackdelarna med det/de verktyg som Ni använder? 

Inget svar 

 

Fråga 8: Vad skulle Ni rekommendera för verktyg och varför? 

 

Det beror helt på vilken typ av infrastrukur du har och vad du ska göra för applikation. 
Vi programmerar allt nytt i Dotnet. 
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Fråga 9: Vad tycker Ni om det nya verktyget som Oracle ? Oracle SQL Developer?  

 

(motivera gärna svaret), har Ni provat det? 

Vi använder inte det verktyget. 
 

Fråga 10: Beskriv det optimala verktyget för Ert behov. 

 

Nästan alla applikationer vi skriver görs i VB eller Dotnet så användandet av Oracles 
utvecklingsverktyg är minimalt. 
Deras databas använder vi däremot väldigt mycket. 
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Bilaga 3 – Enkät Oracle 
 

Fråga 1: Vad heter Ni och vad jobbar Ni med? 

 

Anders Hagman 

Oracle Svenska AB 

Funktionell och Teknisk Applikationskonsult inom eBusiness Suite 

 

Fråga 2: Vilket/vilka verktyg jobbar Ni med? 

 

TOAD från Quest Software. 

Har provat Raptor (numera SQL Developer), men inte kommit överrens med verktyget, 

mestadels eftersom jag inte hittar de funktioner jag vill använda snabbt. 

Ibland när man vill göra något litet, t.ex. köra ett färdigt script, använder jag SQL*Plus 

direkt i Unix. 

 

Fråga 3: Hur länge har Ni använt det/de verktyget/verktygen? 

 

Har använt TOAD sedan det var ett gratisverktyg i runt år 2000. 

SQL*Plus lite längre, men mycket mindre och mer sällan. 

 

Fråga 4: Varför valde Ni just detta/dessa verktyg? 

 

Blev tipsad av kollega om att det var TOAD som gällde när jag började på Oracle. 

Det har motsvarat förväntningarna, och jag använder fortfarande bara något 10-tal % av 

all funktionalitet av det. (Ungefär som med MS Word alltså.) 

 

Fråga 5: Hur noggrant har Ni undersökt olika verktyg när Ni valde verktyg? 

 

Inte särskilt noga (se ovan) men genom åren har jag sett och provat ca 10-talet andra 

verktyg - men inte hitta något som verkar passa mina behov bättre. 
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Fråga 6: Skulle Ni byta om det fanns ett verktyg som var mer effektivt för Era behov? 

 

Ja, särskilt om det var gratis. 

 

Fråga 7: Vad är för- och nackdelarna med det/de verktyg som Ni använder? 

 

Bra kortkommandon för de vanligaste sakerna. 

Minnes-funtioner, som kommer ihåg tidigare körda satser använder jag flitigt, liksom att 

spara upp och ner SQL-satser till privata "kom-ihåg-filer". 

Export/import är även det bra i TOAD. 

 

Fråga 8: Vad skulle Ni rekommendera för verktyg och varför? 

 

TOAD, men det beror nog på att det är det enda jag behärskar... 

SQL Developer om man inte vill betala något, men ändå köra visuellt. 

SQL*Plus är helt ok för enstaka saker - och det finns ju alltid tillgängligt! 

 

Fråga 9: Vad tycker Ni om det nya verktyget som Oracle ? Oracle SQL Developer?  

(motivera gärna svaret), har Ni provat det? 

 

Jag har provat det. 

+ Snyggt 

+ Gratis är gott! 

+ Lätt att installera och flytta 

- Knöligt att köra kortkommandon och många saknas 

- Ganska simpelt vertyg 

- Oklart när det passar bra 

- Ej beprövat av kollegor, så när man har problem så får man lösa dem på egen hand 
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Fråga 10: Beskriv det optimala verktyget för Ert behov. 

 

- Snabbt, både att jobba i och att exekvera kommandon 

- Prisvärt 

- Beprövat 

- Konfigurerbart, så att det startar och beter sig så som jag vill 
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Bilaga 4 – Information från Quest Software 
Här kommer svar på några av skillnaderna mellan SQL Navigator och Toad for Oracle: 

  

• Främst GUI (användargränssnitt) 

• Mer antal funktioner i Toad for Oracle, ca 300 i basmodul. Till detta kommer 

Debugger, 2 st Knowledge Xperts, DBA modul, ebiz modul, SQL Tuning, 

Formatter, Benchmark Factory och Qdesigner. 

• Enligt ovan ser du att Toad har specifikt anpassad funktionalitet för DBAer, 

både i produktion och preproduktion 

• Toad finns för Oracle, DB2, MySQL och SQL Server 

• SQL Navigator finns bara för Oracle 

• Traditionellt sett har SQL Navigator varit mer populärt hos rena utvecklare. 

Alltså sådana utvecklare som i stort sett bara skriver PL/SQL. 

• Toad har ca 550 000 licensierade användare. 

• SQL Navigator mindre än 100 000 användare. 

• Det finns en free-ware version av Toad. 

• Toad kan köras read-only 

  

Linda Holm, Technical Consultant  

Quest Software, Web: www.quest.com 


