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Abstract: 
 
There is an increasing need for companies that produces customer-adapted 
products to allow their customers to access production- and test-data during the 
entire development process. To allow this sharing of information between the 
producer and their customers often increases the efficiency of production. 
However, to allow external parties access to internal data introduces the risk of 
intrusion from unauthorized users with a potential of a breach in information 
integrity. This thesis investigates different possibilities to create a safe 
environment for data storage and sharing using a so-called demilitarized zone. A 
demilitarized zone is a subnet between the internal network of the company and 
the public network (e.g., Internet) where approved users can log on and access 
the information. In order to publish data in the demilitarized zone, the data first 
needs to be replicated from the internal data storage in an efficient and save 
manner. In this thesis work, different types of replication techniques are 
compared based on company requirements. Finally, an architecture and  an 
implementation of a system for replicating test-information to a demilitarized zone 
is presented. 
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Sammanfattning 
 
Företag som levererar kundanpassade produkter vill i allt större utsträckning låta 
kunderna ta del av produktions- och testdata under hela utvecklingsprocessen. 
Att dela dessa data mellan producenten och kunderna förbättrar ofta effektiveten 
i utvecklingsprocessen. Att ge externa parter tillgång till internt data medför dock 
en ökad risk för intrång och brusten dataintegritet. Det här examensarbetet 
undersöker olika möjligheter att skapa en säker miljö för datalagring och delning 
av testinformation med hjälp av en så kallad demilitariserad zon. En 
demilitariserad zon är ett subnät placerat mellan företagets interna nät och det 
publika nätet (t ex. internet) där godkända användare kan logga in och få tillgång 
till datat. För att kunna publicera data i den demilitariserade zonen måste datat 
först replikeras från den interna datalagringen på ett effektivt och säkert sätt. I 
detta examensarbete jämförs olika typer av replikering baserat på företagets 
krav. Slutligen presenteras en arkitektur och implementation av ett system för 
replikering av testinformation till en demilitariserad zon. 
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Beteckningar 
 
DMZ: demilitariserad zon 
  
BCP: Bulk Copy Program        
 
SSIS: SQL Server Integration Services 
 
OLE DB: Object Linking and Embedding Database. 
 
XML: eXtensible Markup Language 
 
ETL: Ectract, Transfer, Load 
 
ADO.NET:  ActiveX Data Object for .NET 
 
HTTP: Hyper Text Transfer Protocol 
 
SMTP: Simple Mail Transfer Protocol 
 
TCP:  Transmission Control Protocol 
 
FTP: File Transfer Protocol 
 
SQL: Structured Query Language 
 
NAT: Network Address Translation 
 
FTP:  File Transfer Protocol 
  
IP Adress: Internet Protocol Adress 
 
DBMS: Database Management System 
 
BIDS: Business Intelligence Development Studio  
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1. Introduktion 
 
De företag som levererar kretskort och andra elektriska delar och apparater 
sparar mycket information om alla tillverkade produkter. Dessa data innehåller 
information som serienummer, produktens namn, testdata och antal levererade 
produkter och de är viktiga för båda företaget och kunderna.  
Att kunna dela data förbättrar effektiviteten mellan företaget och sina kunder. 
Detta ger kunderna möjligheten att spåra produktionsflöde av sina produkter från 
montering till leverans. En viktig information som kan vara intressant för kunden 
är testdata, till exempel om produkten har blivit testat och om testet är godkänd. 
Därför har datautdelning (Replikering) blivit mer vanlig och en viktig del av 
affärsverksamheten.  
 
Datatillgänglighet medför också risk för intrång och osäkerhet. Integriteten och 
kvaliteten på data måste skyddas. Data ska inte förändras eller tas bort. 
Användarnas möjligheter att nå data måste begränsas. Alla dessa faktorer tyder 
på att man måste hitta säkra och effektiva metoder för datareplikering. Data ska 
vara tillgängligt men säkert. 
  
Det här examensarbetet undersöker olika möjligheter att skapa en säker miljö för 
datalagring av testinformation. Kundrelaterade data ska replikeras till en databas 
där kunden kan komma åt sina data. 
För att välja den passande och säkraste replikeringsmetoden, görs en 
undersökning om olika replikeringstekniker och säkerhetsmetoder. De olika 
replikeringsmetoderna jämförs. Begränsningar för varje metod analyseras för att 
till slut väljs den lämpligaste replikeringstypen. Ett replikeringssystem sätts upp 
för att kontinuerligt replikera testdata.    
 
I kapitel 2 innehåller beskrivningen av systemet som företaget har idag och 
beskrivning av de metoder som är relaterade till replikering samt andra metoder, 
som används för att möjliggöra överföring av data mellan olika källor. 
 
I kapitel 3 diskuteras olika replikeringsmöjligheter och jämförs mot de krav som 
systemlösningen har.  
I kapitel 4 redovisas implementation och utvärdering av det valda systemet. 
Begränsningar och slutsatser diskuteras i kapitel 5. 
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1.1 Problemformulering och bidrag 
 
De företag som levererar kundanpassade produkter vill i allt större utsträckning 
låta kunderna ta del av produktions- och testdata under hela 
utvecklingsprocessen. Att dela dessa data mellan producenten och kunderna 
förbättrar ofta effektiviteten i utvecklingsprocessen. 
Att ge externa parter tillgång till internt data medför dock en ökad risk för intrång 
och brusten dataintegritet. 
Det här examensarbetet undersöker olika möjligheter att skapa en säker miljö för 
datalagring och delning av data med hjälp av en så kallad demilitariserad zon. 
 
Arbetet tittar specifikt på följande frågeställningar: 
 

• Hur skapar man en systemlösning där externa användare på ett säkert 
sätt kan få tillgång till produktionsdata på ett säkert och effektivt sätt? 

• Vilken replikeringsmetod är mest lämpad för replikering av internt data till 
en DMZ[1], givet aspekter som säkerhet, tillgänglighet och skalbarhet? 

 
 
För att svara på ovanstående frågeställningar omfattar arbetet följande bidrag: 
 

1. Insamlande av systemkrav. 
2. En jämförande studie av olika replikeringstekniker i Microsoft SQL Server 

med avseende på lämplighet givet ovanstående krav. 
3. Design av ett system för replikering av data till en DMZ. 
4. Implementation och utvärdering av systemet.
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2.Bakgrund 

  2.1 Beskrivning av dagens system  
 
Företaget tillverkar olika typer av kretskort och andra elektroniska produkter. 
Under tillverkningens resa och efter att kretskortet är monterat, så går kretskortet 
igenom olika prover och tester, som utförs av olika testutrustningar för att testa 
kortets funktionalitet. 
 
Varje kort som testas har ett unikt serienummer, som tillhör en viss produkt. Olika 
produkter tillhör olika kunder. All information om produkter såsom serienummer, 
registreringsdatum, produktstyp, testdata etc  sparas i en Oracle databas. 
 
Varje gång ett kort testas, så kopplar testprogrammet upp sig mot Oracle 
databasen via FTP för att hämta information om kortet. 
 
Figur 1 Dagens system, beskriver arkitektur för det befintliga systemet. Ett 
interface program fungerar som en bro mellan test utrustningar och en 
MYSQL[11] databas. Interfacet tar emot test information från test utrustningar i 
form av XML1 meddelande och skickar den till en MY-SQL databas. 
Testresultatet innehåller information som, hur testet är utfört, starttid och om den 
misslyckades flera gånger eller har gott pass från första försöket plus andra 
mätparametrar. Denna information sparas i olika tabeller i MYSQL databasen. 
Det är viktigt för kunden att kunna se hur produktionen fungerar. Om 
testutrustningen fungerar bra och klarar av testet i första försöket eller kräver det 
flera försök tills det blir ”Pass”. Detta testinformation plus andra data vill kunden 
ha tillgång till. Se Figur 1 Dagens system    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1(XML är ett verktyg som består av en mängd kommandon eller taggar som skrivs i en 
textfil. Den skapar på ett flexibelt sätt gemensamma informationsformat och delar både 
information och formatet på webben eller databaser.) 
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                    Oracle Databas 

                                                                                   Kunden 
Test utrustning 

                                                 Skickas till 
kundägd      
       
                                                                                                   
                                                                                                      
                                                                                                    

                                                                                     
XML                          
                                
                               
                                 MYSQL Databas              Information plockas från 
databasen 

                                          
 
Figur 1 Dagens system 
 
Idag plockas testinformationen manuellt från databasen och skickas till kunden. 
Eftersom processen kräver både tid och resurser, så kom företaget och kunden 
överens om att lösa det här problemet genom att replikera informationsdata som 
kunden behöver automatiskt till en annan databas. Där kan kunden komma åt 
information och plocka det data, som de behöver genom att skriva egna SQL-
satser. 
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2.2 Det föreslagna systemet 
 
     
 
I syfte att förbättra den befintliga lösningen har ett nytt system föreslagits. Det 
nya systemet skall kunna automatisera testdataöverföringen som i sin tur medför 
besparingar av tid och resurser.  
Figur.2 beskriver det föreslagna systemet. Enligt förslaget skall två SQL servrar 
sättas upp med två identiska databaser. Den ena SQL databasen ska ersätta 
MY-SQL databasen i intranätet och den andra kommer att placeras i DMZ. Man 
har valt SQL server med anledningen att det finns bättre funktionalitet när det 
gäller datareplikering och dataintegritet . Databasen i DMZ ska kunna ta emot 
replikerade testdata. Kunden kommer att ha följande möjligheter: 

• De ska ha tillgång till databasen med bara läsrättigheter.  
• Det skall vara möjligt för kunden att genomföra egna SQL frågor och söka 

det data de behöver.  
• Bra prestanda i databasen så att datasökningarna går snabbare.  

 

 
Figur 2 Systemförslag 
 
Det replikerade testdatat måste också skyddas från obehöriga och andra risker, 
som till exempel virus eller förlust av data. Det krävs säkerhetsåtgärder för att 
försäkra kunden om att ingen annan förutom kunden själv ska ha tillgång till 
databasen. Servern ska också skyddas från det publika nätet till exempel genom 
att använda brandväggsfunktionalitet. 
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2.3 Brandvägg  
  
En brandvägg[12] är ett system eller en komponent i ett nätverk, som isolerar ett 
nätverk från publik Internet eller andra nätverk. Den kan realiseras som en 
hårdvaru-komponent (Figur 3) eller i en dator i form av en mjukvarubrandvägg 
(Figur 4). En brandvägg förhindrar trafik som inte är godkänd.  
För att förstå brandväggens funktionalitet måste vi först bekanta oss med 
begrepp, som IP adress och port: 
 
IP Adress är ett unikt nummer som fastställer maskinens identitet på nätverket. 
En dator använder IP adressen för att kommunicera med andra datorer i 
nätverket. 
IP adressen till den dator som skickar data till andra datorer i nätverket kallas 
source IP adress. 
Den IP adress, som tar emot data i ett nätverk kallas destination IP adress. 
 
En port är en anslutningspunkt mellan en dator och en extern eller intern enhet. 
Den interna porten ansluter hårddiskar och CD-ROM. Externa portar ansluter 
modem, möss och andra enheter . En port är associerad med en IP-adress, samt 
ett protokoll som används för kommunikationen, såsom TCP/IP[13]. 
TCP/IP ger end-to-end anslutning, som anger hur data ska formateras, 
adresseras, överföras, kopplas och tas emot vid destinationen, dvs den gör att 
datorer kan kommunicera i ett nätverk. 
Olika protokoll som (HTTP, FTP...) har standard portnummer för kommunikation 
över nätverket t.ex. http’s standard är port 80 och FTP trafik kommunicerar via 
port 21. 
 
 

 
Figur 3  Brandvägg som hårdvara 
 
Brandväggen filtrerar både ingående och utgående trafik. Det finns olika typer av 
brandväggar: 
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• Paketfiltreringsbrandvägg 
1. stateless 
2. stateful 

• Proxy_server(application layer) brandvägg 
 
Genom paketfiltreringsfunktionen kontrollerar brandväggen varje paket, som 
försöker få tillträde till nätverket. Kontroller görs beroende på kombinationen av 
dess (source ip adress, destinations IP adress och source och portnummer). 
Denna information jämförs med regler som uppsatta i brandväggen för att avgöra 
om den kan tillåtas passera eller så blir hela paketet avvisat. Denna typ av 
paketfiltrering kallas stateless paketfiltrering och är en del av brandväggens 
funktionalitet, men den anses inte ha tillräckligt skydd mot alla attacker.  
 

 
Figur 4  Dator med mjukvarubrandvägg  
 
Stateful som är den andra typen av paketfiltrering brandvägg som inspekterar 
trafiken genom att kontrollera följande på varje paket: 
 
Information i pakethuvuden (sändare, mottagare, protokoll  osv.).  
Undersöker paketens innehåll. 
 
Eftersom den håller reda på pågående sessioner och anslutningar, vet den vilken 
anslutning ett mottaget paket tillhör. Dessa sessioner initieras med TCP’s 
trevägs-handskakning (host1: SYN, host2: SYNACK, host1: ACK),  
Host1: startar en session mot Host2 för informationsöverföring(SYN). 
Host2: tar emot information om host1 och skickar tillbaka information om sig 
själv(SYNACK). 
Host1: när den får svar från Host2 och godkänns då skickas svar igen till 
host2(ACK).
 

 

Host 1 Host 2 
SYN 

SYNACK 
ACK 
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Efter att IP-adresser och portnummer identifierats i bägge ändar, påbörjas 
informationsöverföringen. 
Application layer (proxy-server) firewall är en annan typ av brandvägg som 
arbetar på ett annat sätt än paketfiltreringsbrandväggar. Den jobbar istället på 
applikationsnivå som till exempel (FTP, HTTP,... ). Brandväggen identifierar vilka 
webbsidor som paketet kommer ifrån. Den gör att man kan filtrera trafiken på 
innehållet och till exempel hindra webb sidor som innehåller vissa ord. 
Nackdelen med den typen av brandvägg är att den är långsam och ofta kräver 
avancerade regelverk. 
 
En teknologi som används ofta tillsammans med brandvägg är NAT(Network 
Adress Translation)[3]. Den kan översätta en publik IP adress till en eller flera 
privata IP adresser. NAT används också för att skydda en intern IP adress, på så 
sätt att den översätter IP adressen från intranätet till en annan IP adress i det 
publika trafiken. 
 
 

       10.10.1.1    192.168.2.1 

 
Figur 5   NAT teknik 
 
 
När en nätverksenhet, som kör NAT, tar emot ett paket från en klient i intranätet, 
byter den IP adressen till en extern IP adress och klientens portnummer till ett 
annat portnummer innan den sänder paketet(begäran) till destinationen. Den 
utför samma steg när ett svar kommer från destinationen till den interna klienten.

NAT Internet 
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 2.4 DMZ teknik 
 
DMZ(Demilitariserad Zon) är en host(dator) eller ett litet nätverk som ger extra 
lager av säkerhet och införs som en neutral zon mellan företagets privata nätverk 
och Internet. Internetanslutning medför olika risker som till exempel virus, 
trojaner, maskar eller obehöriga som försöker göra intrång i företagetsdatorer. 
DMZ gör att man kan hantera och begränsa dessa risker genom att förhindra 
nätverkstrafiken in till företagets intranät.  
 
 
 
 

  
 
Figur 6 DMZ 
 
En DMZ server erbjuder säkra tjänster till det privata närverket. E-post, 
webbapplikationer, ftp och andra applikationer, som kräver Internetstillgång. 
Normalt ska alla offentliga tjänster, som på ett eller annat sätt används av 
allmänhet inklusive de delar av tjänster som används också på intranätet vara en 
del av DMZ servern.  
DMZ hindrar Internetanvändare från att få direkt tillgång till företagets uppgifter. 
DMZ- datorn tar emot förfrågningar från användare inom det privata nätet, som 
vill få tillgång till webbplatser eller andra bolag, som är tillgängliga på det publika 
nätet. Dessa förfrågningar initieras i sessioner på det publika nätet. DMZ initierar 
inte en session tillbaka till det privata nätet, dvs den kan bara vidarebefordra 
paket som redan har begärts.  

internet 

DMZ 

Företagets 
säkra nätverk 

SQL 
databas 

SQL 
databas 

Kund 
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Det finns olika sätt att konfigurera en DMZ. Figur 7 visar det säkraste sättet att 
sätta upp en DMZ- arkitektur. 
 

                           
Figur 7  Dual firewall DMZ Arkitektur 
 
 
Ovanstående arkitektur består av två brandväggar vilka konfigureras som inre 
brandvägg och yttre brandvägg. DMZ ligger mellan de två brandväggarna. 
Nätverkstrafiken är tillåtet från intranätet till Internet och trafiken från Internet är 
indirekt tillåtet till intranätet. Varje brandvägg kontrollerar en del av trafiken. Den 
brandvägg som finns mellan DMZ och Intranätet ska konfigureras för att 
kontrollera trafiken mellan DMZ och intranätet. Den andra brandväggen som 
ligger mellan DMZ och Internet, konfigureras specifikt för att tillåta trafiken till och 
från DMZ och Internet. Det ska sättas upp regler som tillåter olika förfrågningar 
som vill komma åt intranätet t.ex. en SQL databas och i det här fallet måste man 
öppna TCP port 1433. Att konfigurera olika brandväggar som har olika styrkor 
kan höja säkerhetsnivån.    
 
En annan typ av DMZ uppsättning är att man konfigurerar en Brandvägg (Singel 
Fire-Wall DMZ) som separerar både intranätet och DMZ från Internet. (Figur 8) 
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Figur 8 Singel firewall DMZ Arkitektur 
 
   
 
Det här är en enkel uppsättning av DMZ konfiguration. I denna typ av arkitektur, 
består brandväggen av tre nätverkskort som ansluts till de olika nätverken dvs. 
DMZ, intranätet och Internet. Trafiken styrs från tre riktningar. All trafik från 
Internet och intranätet har tillgång till resurserna i DMZ. Trafik från Internet är 
aldrig direkt tillåtet till resurserna i intranätet. Trafiken kontrolleras av ACL 
(Access Control List) som innehåller de webbplatser som är godkända enligt 
företagets regler. 
Dual Firewall arkitekturen är säker, men svår att konfigurera och genererar mer 
kostnader jämfört med ”singel Firewall DMZ”, som är lättare att konfigurera men 
dock mer sårbar.  
  
 

 

Internet 

    Fire-Wall DMZ 

  intranätet 



 16 

2.5 Databassystem 

 
En databas är en samling av data som är ömsesidigt relaterade till varandra och 
som modellerar till exempel ett företag . Den består av ett schema som beskriver 
datat och dess relationer till varandra. En vanlig typ av databas är relations-
databasen som lagrar allt data som tabeller. 
Ett datasystem som lagrar och hanterar databaser kallas 
databashanterare(DBMS). Till skillnad från vanliga filer är databas-hanterare 
mycket kraftfulla och flexibla. Flera användare kan söka data samtidigt från 
databasen medan i en vanlig fil är det inte möjligt. Man kan göra avancerade 
sökningar i en databas. Databashanteraren har mekanismer för att ge olika 
användare olika rättigheter till databasen och för att skydda data från obehöriga. 
Nackdelen med en databashanterare är att den kräver mycket minne och 
diskutrymme.  
Det finns olika typer databashanterare som till exempel Microsoft SQL server, 
Microsoft Access, Oracle, MYSQL, IBM och DB2.  
Databashanterare använder oftast ett datamanipuleringsspråk som heter SQL för 
att ställa frågor mot databasen och att kunna söka, ta bort, ändra eller lägga in 
nya data i databasen. 
 

2.5.1 MYSQL databas 
 
En av de mest populära relationsdatabaserna för webbhantering är MYSQL[11] 
databasen. MYSQL är en svenskutvecklad databas. Det är en databas som 
används för att lagra webbplatsinformation, som blogginlägg eller 
användarinformation. Den är helt gratis och mycket kraftfull. 
Replikering i MYSQL är enkel. Replikeringen sker från Master till Slav. Slavar 
behöver inte anslutas permanent till master, dvs replikeringen är Asynkron. Data 
som replikeras kan vara en hel databas eller utvalda tabeller.  Alla SQL-satser 
som hanterar och ändrar data bevaras i en binär logg. Replikering i MYSQL är 
enkelriktad, där en databas fungerar som master och replikerar data till en eller 
flera databas servrar som fungerar som slavar. Det körs två processer i 
replikeringen, första processen begär master databasen om nya transaktioner 
och skriver dem till en binär loggfil(binlog), den andra processen läser denna 
loggfil och skriver innehållet till en annan loggfil(relay log) och datat skrivs till 
databasen. På grund av den binära karaktären kan data replikeras lätt och 
snabbt så länge den replikerar till en slav, men att replikera till flera 
servrar(slavar) samtidigt kan påverka prestanda. Replikeringen sätts upp genom 
att skriva olika kommandon i Dos-miljö.  
Säkerhetsmässigt är MYSQL begränsad till att stödja säkerheten vid tabellnivå. 
MYSQL återhämtningsmekanism är svag. När en oväntad avstängning inträffar, 
kan datat förloras och datalagringen blir förstörd. 
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2.5.2 SQL server databas 
  
Microsoft SQL server[7] är en databasplattform för stora OLTP(online transaction 
processing) system, datalagring och e-handel. Den är också en Business 
Intelligence platform för dataintegritet, analys och rapportering. Det finns grafiska 
verktyg för att hjälpa användare att designa, utveckla, distribuera och 
administrera databaser, analytiska objekt, replikering topologier och rapportering 
servrar och rapportering. Den har bättre replikeringssupport och kraftfulla 
inbyggda funktioner som stöder replikeringsprocessen jämfört med MYSQL. 
Dock kommer det ökade replikeringstödet till nackdel för större grad av 
komplexitet. Dessa kraftfulla funktioner påverkar prestanda i SQL server negativt 
och ger dessutom behov av mer minne och lagringsenheter. 
Säkerhetsmässigt stöder SQL server säkerhet på kolumnnivå. SQL server 
genomför avancerade funktioner för att verifiera och skydda data i databasen. 
Databasen stödjer krypteringsmekanismer, som bygger på en kombination av 
tredjepart certifikat, symmetriska och asymmetriska nycklar. 
Databasadministratören har möjlighet att ange asymmetriska nycklar. 
SQL server är mer felsäker och mindre utsatt för datakorruption jämfört med 
MYSQL.  Även om databasen stängs oväntat kan data återställas med minimum 
dataförlust. Med speglade säkerhetskopior (Mirrored backups) kan man skapa 
flera kopior av backupfilen. Dessa säkerhetskopior har identiskt innehåll och 
därför kan man alltid blanda filerna ifall en av uppsättningarna blir korrupt. 
En viktig faktor som ökar kontrollen av databasens säkerhet är 
säkerhetscertifikat. SQL server har certifierats som C-2-Compatible, som innebär 
att databassystemet har tillräcklig säkerhet för statliga program.  
 
SQL server innehåller olika funktioner och databasobjekt såsom kraftfulla Stored 
Procedures och triggers som kan vara tillämpligt för datamanipulering: 

• Stored Procedures är en uppsättning av SQL-satser och programmerings 
kod, som tillsammans utför specifika funktioner. Den lagras i databasen i 
en sammanställd form och kan användas av flera program. Genom Stored 
Procedures kan tillgång till data kontrolleras, dataintegritet bevaras och 
produktiviteten förbättras. 

 
• Triggers: Triggers inkluderar SQL satser och programmeringkod som kan 

exekveras för att utföra uppgifter och kan anropa Stored Procedures. 
Triggers och Stored procedures liknar varandra men de anropas på olika 
sätt. Stored Procedures exekveras genom en användare, program eller 
triggers medan triggers körs av databasen när en Insert, Update eller 
Delete-sats utförs. 

Det finns också olika metoder och kommandon i SQL server för datatransport 
mellan olika databaser eller mellan en databas och textfil:    

• BCP(Bulk Copy Program): Ett program eller kommando som används i 
SQL server till att exportera eller importera data till en SQL server. Den 
kan transportera en stor mängd av data till en annan databas eller 
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datafiler. Man kan använda programmet till att ladda data till databasen 
via en applikation. 

 
• Bulk Insert Task: Ett kommando som kopierar en stor mängd data till SQL 

server på ett effektivt sätt. Den kopierar bara data från en textfil till en 
databas eller från en tabell eller databas till en textfil. 

 
• XML(eXtensible Markup Language): ett märkningsspråk som utformad för 

att vara själv beskrivande. Den fungerar på ett flexibelt sätt för att skapa 
gemensamma informationsformat och dela både formatet och 
informationen på webben eller databaser.Den består av en mängd 
kommando eller taggar som skrivs i en textfil. 
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2.5.3 Databasinterface  
 
För att kunna kommunicera med en databas behöver man använda ett interface 
program, som kallas API (Application Programmering Interface). Det finns olika 
varianter av API såsom, ODBC,OLEDB, ADO och ADO.NET som använder olika 
sätt för kommunikation med datakällan. 
  
 
                               

 Figur 9 databaskommunikation   
. 
ODBC står för Open Database Connectivity och är en metod, som kan koppla sig 
mot olika DBMS (Database Management System) från olika operativsystem och 
olika applikationer oavsett databashanterare typen (Microsoft Access, My-SQL, 
Oracle ...). 
ODBC hanterar kopplingen genom att skapa ett mellanlager, som heter databas 
driver mellan applikationen och databashanteraren för att den i sin tur ska kunna 
översätta databasfrågorna, som är skrivna i databasspråket SQL till ett 
kommando, som databashanteraren kan förstå. 
Det är viktigt att både DBMS och applikationen ska vara ODBC-kompatibla, det 
betyder att applikationsutvecklare och drivrutinsutvecklare måste programmeras 
mot standardiserade API. 
 
OLEDB är ett API som gör att ett program kan komma åt data i 
databashanteringssystem genom SQL satser. OLEDB provider  
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kan ge tillgång till båda enkla datalagringar som textfiler, kalkylblad och 
komplexa databaser som Oracle eller SQL Server. OLEDB separerar datalagret 
från program som behöver tillgång till den genom en uppsättning av abstraktioner 
som inkluderar datakällan, sessionen och kommandon. Detta gjordes eftersom 
olika program behöver tillgång till olika typer av datakällor. OLEDB är 
konceptuellt uppdelad i konsumenter och leverantörer. Konsumenterna är de 
applikationer som behöver tillgång till uppgifterna. Leverantörer är de 
programvarukomponenter som implementerar gränssnittet och därmed ger data 
till konsumenten. 
 
ADO, som är en annan typ av API gör att en utvecklare kan komma åt databasen 
utan att ha någon kunskap om hur databasen är uppsatt. Det enda som behövs 
är informationen om databasens anslutning. Man behöver inte kunna SQL för att 
komma åt data i databasen när man använder ADO. 
 
ADO.NET anses vara en utvecklingen av ADO tekniken, men eftersom den 
innehåller så omfattande ändringar, så betraktas den som en ny produkt . Den 
består av ett antal klasser som möjliggör samverkan med olika datakällor och 
olika databaser. ADO.NET kan ansluta användare till relationella och icke-
relationella datakällor. Applikationen fungerar genom att den separerar 
dataåtkomst från datahantering till enskilda komponenter, så man kan köra dem 
separat eller parallellt. ADO.NET inkluderar .NET framework som tillhandahåller 
anslutningen till en databas med dataåtkomst komponenten och genom 
datahanteringskomponenten utför kommandon för att hämta resultatet.
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2.6 SQL Server Integration Service 
 
SQL Server Integration Service(SSIS)[4] är en komponent i SQL server och en 
plattform för att bygga högpresterande dataintegrations och datatransformations 
lösningar. Den innehåller ett funktionsrikt ETL verktyg, som består av tre 
funktioner: 

• Extract: läser och extraherar data från databasen.  
• Transfer: konverterar det extraherade datat till ett format som krävs 

för att kunna placera den i andra databaser. 
• Load: skriver den konverterade data till måldatabasen. 

SSIS är en mycket kraftfull metod för att transformera data och som har bra 
felhanteringssystem. Den används för att kopiera eller ladda ner filer, uppdatera 
datalager, datautvinning och att hantera SQL server objekt och data. Genom 
SSIS kan data extraheras och omvandlas från olika datakällor som XML, textfiler 
och relationsdatabas och sedan skicka data till en eller flera destinationer.  
 
SSIS skapar åtgärdsförpackningar som kallas packages. Ett package innehåller 
olika uppgifter, som source information, destinationens information och 
funktionerna som hanterar datareplikeringen och som utförs på ett korrekt sätt av 
SSIS runtime motor. Den är en XML-fil, som kan sparas på SQL server eller ett 
filsystem. Ett package kan utföras av SQL server Agent.  
 
SSIS ger möjligheter att använda ett grafiskt verktyg för att skapa lösningar utan 
att behöva koda eller att kunna programmera egna objektmodeller. SSIS är 
optimerad för bulk inläsning av data från olika datakällor och därför är det en bra 
metod för att skapa datalagring. 

 
Det finns tre olika SSIS verktyg: 
 

• Export/Import Wizard: det är det enklaste sättet att skapa ett SSIS 
package. Den har mycket begränsad kapacitet. Ingen typ av 
transformation kan definieras. I SSIS finns det en möjlighet för att 
inkludera en Data Conversion Transformation om det skulle finnas 
data typer som inte matchar mellan källa och destination. Man 
använder metoden för att skapa en enkel kopia och 
transformationsprojekt. Export/Import Wizard kan startas antingen från 
SQL Server Management Studio eller från Business Intelligence 
Development Studio.  

• SSIS Designer: SSIS designer finns i Business Intelligence 
Development Studio(BIDS) som är en del av Integration Service 
projektet. SSIS designer är ett grafiskt verktyg som kan användas för 
att skapa Integration Service package. Den innehåller en verktygslåda 
som har alla funktioner som behövs för kontroll Flow, 
dataflödesuppgift. Tillämpas i mer avancerade projekt. 
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• SSIS API programming: SSIS tillhandhåller en API objektmodell som 
kan användas i en mängd olika programmeringsspråk för att skapa 
SSIS package genom programmering.  

• Commando prompt verktyg: utför SSIS uppgifter genom SSIS script. 
 

SSIS Olika komponenter, körbara filer och andra verktyg är inblandade på olika 
sätt för att dataöverföringen lyckas: 

1. Package: är en XML-fil som sparas i SQL server eller i en systemfil. Den 
kan exekveras med SQL server Agent jobb, DTEXEC[2] kommando, från 
Business Intelligence Development Studio och kan anropas av andra 
package. Med hjälp av ”Save as” verktyget kan SSIS package kopieras till 
SQL server fil system. 

2. DTEXEC command: är ett verktyg som genomför konfiguration och 
körning av ett SSIS package oavsett dess placering och lagringstyp. 
Förutom att den har trigger package exekvering, ger den också tillgång till 
alla konfigurationer i ett package såsom egenskaper, variabler, miljö, 
parametrar, anslutningar, resultatindikatorer och inloggningsinställningar. 

3. Control Flow: hanterar det huvudsakliga arbetsflödet och bestämmer hur 
och i vilken ordning processen bearbetas. 

4. Control Flow Tasks: kan innehålla en eller flera uppgifter eller aktiviteter. 
SSIS tillhandhåller flera inbyggda Control Flow Tasks, som var och en kan 
utföra en mängd uppgifter och aktiviteter. De föreställer olika funktioner, 
som kan utföra olika uppgifter på samma sätt som metoder gör i 
programmeringsspråk. Det går också att utöka eller anpassa Control Flow 
Tasks, som är skrivna i VB / C# om det behövs. 

5. Containers: Container skapar strukturen i ett Package. Det är en grupp av 
komponenter(bl.a. andra Containers) i ett Package som påverkar 
omfattningen, följer genomförandet och samspelet mellan dem. Den 
används för att skapa en grupplogik mellan uppgifterna. Olika typer av 
Containers är enligt nedan: 
• Task Host Containers: Det är en standardcontainer, som alla objekt 

kommer att hamna i.  
• Sequence Containers: Definierar delmängden av det totala Package 

controll flödet.  
• For Loop Containers: Definierar repetitionen av controllflödet i ett 

package.  
• ForEach Loop Containers: kör kontrollflödet upprepade gånger med 

hjälp av uppräknare.  
 
6. Connection managers: Connection managers integrerar olika datakällor i 

package och det finns ett brett utbud av dem tillgängliga: 
• ADO Connection Manager: ansluter till ActiveX Data Objects(ADO).  
• ADO.NET Connection Manager: använder .NET provider för att 

ansluta datakällan.  
• OLEDB Connection Manager: ansluter via OLE DB provider.  
• File Connection Manager: knyter till data i en fil.  
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• FTP Connection Manager: Kopplar in en FTP server. 
  

Datakällor definierar data, som t ex databaser, Web service och alla andra 
refererade objekt och gör dem tillgängliga till det Package, som behöver data. I 
datakällans interface visas en lista över alla objekt, som anges som komponenter 
i dataflödet. Connection manager bildar ett lager av abstraktion mellan SSIS 
paket miljö och datakällan. Den innehåller datakällansanslutningssträng och 
andra relaterade egenskaper. Vid exekveringen av SSIS paket hanterar 
Connection manager den fysiska anslutningen mellan datakällor och 
destinationer. Olika aktiviteter i SSIS kan använda samma Connection manager.  
  

7. Precedence constraints: ansluter de körbara filer, containers och 
uppdraget i ett flöde, som kallas Control Flow. Den skapar en koppling 
mellan olika objekt i en Container, hanterar ordningen på uppgifterna, 
definierar länkar mellan Container och objekten och utvärderar villkor. Styr 
övergången från ett objekt till nästa objekt eller Container. Visar status för 
om varje steg har lyckats eller inte. 

8. Variables: variabler i SSIS har samma betydelse som variabler i andra 
programmeringsspråk. De skapar en tillfällig lagringsyta för parametrar, 
vars värden ändras under utförandet från ett Package till en annan. Den 
används för att kunna konfigurera ett Package dynamiskt under 
körningen.  Variabelns omfattning varierar beroende på den plats där den 
definieras. De kan deklareras i Package, Containers eller på aktivitetsnivå 
(Task). Det finns två olika variabler:   

• Systemvariabler, som används av systemet och de kan inte 
ändras (ErrorCode, ErrorDescrition, PackageName,..) 

• Användarvariabler, som skapas vid behov då ett Package 
utvecklas. Den tilldelas ett värde av motsvarande typ.  

 
När man skapar ett Package i SQL Server Integration Services är den tom. För 
att lägga till funktionalitet i ett Package skapar man en Data Flow Task. Data 
Flow Task innehåller en Data Flow. Dess uppgift är att flytta data mellan databas 
källan och databasen i destinationen. Den ger möjlighet att omvandla och ändra 
data innan den flyttas. Data flow består av nedanstående komponenter:  
 

1. Source eller data källan som extraherar data från datalagringar, såsom 
tabeller, Viewer i databaser, filer .... 

2. Transformations, som modifierar, sammanfattar. 
3. Destination, som laddar ner data i databaser eller skapar databasen i 

minnet. 
4. SSIS package kan användas till flera SQL instanser som körbara 

package.  
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3. Replikering 
 
Replikering[5] innebär att regelbundet kopiera dataförändringar mellan olika 
databaser. Genom replikeringsprocessen kan man skapa många kopior av 
samma data i olika databaser för att flytta data så nära användaren som möjligt. 
Replikeringen minskar också konflikter mellan olika användare, som vill ha 
tillgång till identiskt och färskt data samtidigt (synkronisering).  
Med replikering kan man dela data mellan olika servrar och minska belastningen 
på servrarna. En annan målsättning är att skapa reservkopia (backup). 
Uppsättningen av replikeringen kan skilja sig beroende på olika system och 
applikationer. Eftersom uppdraget i det här jobbet är att sätta upp replikeringen 
mellan två SQL servrar, blir det mer fokus på replikeringstyper i Microsoft SQL 
server. 
 
Lägg märke till att replikeringsprocessen skiljer sig från distribuerade databaser 
på det sättet att i replikeringen skapas en eller flera kopior av data som skickas 
till en eller flera databaser eller textfiler.  
Distribuerade databaser[8] är en samling av flera, logiskt sammanlänkade 
databaser som fördelas över olika servrar i ett nätverk. Databashanteraren tillåter 
och stödjer hantering av de distribuerade databaser och möjliggör fördelningen 
för användaren. 

3.1 Varför replikering?  
 
För att minska problem som gäller databastillgänglighet, så skapas flera kopior 
av samma databas som gör att användaren kan ha tillgång till data även om en 
av databaserna misslyckas eller kraschar. Replikering är viktigt i företagsvärlden. 
Där behöver man skapa olika rapporter genom att söka data från databasen som 
samtidigt uppdateras kontinuerligt genom att få nytt data från produktion. Genom 
att ha flera kopior av data och information i två eller flera databaser har man 
möjligheter att införa förändringar och uppgraderingar av data eller att skapa 
olika rapporter utan att störa verksamheten.  
Replikeringen möjliggör dataöverföring mellan olika typer av databasservrar till 
exempel från MYSQL till SQL eller Oracle med hänsyn till transformationer som 
krävs för att säkerställa typkonvertering i olika databastyper. 
Av säkerhetsskäl kan ett företag eller en verksamhet inte öppna sina nätverk åt 
allmänheten. Samtidigt vill man att andra användare och kunder som befinner sig 
utanför företagets nätverk ska ha tillgång till viss information. Genom replikering 
kan data flyttas så nära användaren som möjligt och samtidigt hålla nätverket 
skyddad. 
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3.2 Replikeringskomponenter och typer 
 
Replikeringsprocessen består av följande komponenter: 
 
Artikel: definierar ett databasobjekt som till exempel en tabell, vy eller stored 
Procedure eller andra objekt som är inblandade i replikeringsprocessen, det kan 
replikeras som:                                                                                                    
a. Read-only (skrivskyddad): Den har huvudinformationen. Det går bara att läsa, 
söka eller jämföra innehållet från den. 
b. Read-write Replica: som också har huvudinformationen med skillnaden att här 
kan informationen uppdateras.    
Publisher(utgivare):en server som innehåller publiceringsinformation (hädanefter 
kallat Publisher). 
Distributor (utdelare): det är ett system eller en server som tar emot 
publiceringsinformationen från Publisher för att sen skicka den vidare till 
Subscriber (hädanefter kallat Distributor). 
Subscriber (bidragsgivare): en server som tar emot det publicerade datat 
(hädanefter kallat Subscriber). 
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3.3  Replikeringtopologier:      
 
En replikeringstopologi[5] beskriver relationen mellan servrar och kopior av data 
samt tydliggör logiken som hanterar dataflödet i replikeringen. 
Replikeringsprocessen kan sättas upp i olika topologier beroende på vilka krav 
företaget har. 
Den enklaste topologin byggs av en Publisher och en Subscriber. Distributören 
konfigureras i samma server som Publisher dvs Publisher fungerar som både 
Publisher och Distributör se Figur10. Den enkla topologin passar när en liten 
mängd data behöver replikeras samt när datat är skrivskyddat i Subscribern. 
  

                                                                            

       
 
Figur 10 Publisher och Distributör i samma server 
 
 
 
Figur 11. beskriver en scenariotyp där Publisher, Distributör och 
Subscriber(subskribent) konfigureras i olika servrar och det finns bara en master 
Publisher. Man använder den här topologin om man inte vill belasta Publisher 
servern, eftersom Snapshot filerna skapas i distribution servern och dessa filer 
kan växa snabbt och därför är det bättre att placeras i en separat server. Dessa 
kopior som skickas till Subscriber är skrivskyddade. 
 
 

 
 
Figur 11  Publisher och Distributör i olika servrar 
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Replikering kan bestå av flera Publisher som replikerar till en Subscriber. 
Distributörservern tar emot uppdateringar från flera Publisher och sedan delar ut 
den skrivskyddade data till en eller flera Subscriber figur 12. I denna typ av kan 
konflikter uppstå som måste hanteras. 

 
   

 
 
Figur 12 Flera Publisher till en Subscriber 

 
Figur.13 visar en topologi där flera Publisher replikerar till flera Subscriber. 
Uppdateringar from olika Publisher skickas till distributörserver som i sin tur ska 
uppdatera flera Subscriber med nya data. I detta scenario är datat som replikeras 
till Subscriber inte skrivskyddade. Det betyder att data kan ändras i Subscribern 
och sedan uppdateras Publisher med nya ändringen.  

     

 
 
Figur 13 Flera Publisher till flera Subscriber 
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3.4 Replikeringsagenter 
 
Replikering hanteras av ett antal fristående program, som kallas agenter[7]. 
Agenter utför olika uppgifter för att tillsammans möjliggöra replikeringsprocessen. 
Nedan beskrivs varje replikeringsagent och den funktion och roll, som den utför 
under replikeringens process:  
 

 
 
              Figur 14  Snapshot, LogReader och Distribution Agent 
       
3.4.1 Snapshot agenten (se figur14) tar en ögonblicksbild av schema och 

data. När replikeringen körs för första gången, skapas snapshot-filen. 
Detta för att lagra publicerade tabeller och andra objekt samt, registrerar 
information om synkronisering i distributionsdatabasen. Snapshotagenten 
körs i distributörens server eller i Publisher server ifall den delar server 
med distributören. Den utför följande steg: 

• Etablerar en anslutning mellan Publisher och Distributör. 
• Låser de tabeller som är inblandade i replikeringen. 
• Kopierar data till Distributionsdatabasen. 
• Låser upp Publicerade tabeller.   

 
3.4.2 Log Reader agenten (Figur14), övervakar transaktionsloggen för 

Publisher databasen, genom att läsa transaktionsloggarna. Den kopierar 
data som markerats för replikering från Publisher till 
distributionsdatabasen. Log Reader Agenten replikerar förändringar från 
Publisher till Distributionsdatabasen. 

 
3.4.3 Distribution agent (Figure14) kopierar transaktionerna från 

Distributionsdatabasen till Subscriber. Den utför följande steg: 
• Etablerar anslutning mellan Distributör och Subscriber 
• Granskar Distributionsdatabasen för att hitta nya transaktioner. 
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• Kopierar data från Distributör till Subscriber.   
          
Distribution agenten kan köras på distributörsservern för att skicka informationen 
(Push subscription) eller i Subscriber servern för att ta emot information (Pull 
subscription). På grund av att servern som kör distribution agenten får en hög 
arbetsbelastning, väljer man gärna den server som har mindre antal användare 
och med lägre arbetsbelastning. Beroende på var distributionsagenten körs, 
uppkommer nedanstående situationer: 
 

1. PUSH subscription: distributionsagent körs i distributörsservern och 
skickar snapshotsfilerna till Subscriber.  

 
 
 

Distributör 
 

     
 
               Figur 15   Push Subscription 
 

 
2. PULL subscription: distributionsagent körs i Subscriber servern och 

hämtar snapshotsfiler från distributörsservern till Subscriber.  
 
 

 
 
            Figur 16 Pull subscriber 
 
 

 
En viktig sak, som kan påverka datasäkerheten negativt, är om 
Subscriberservern befinner sig utanför intranätet till exempel i ett DMZ, då är det 
inte lämpligt att använda Pull Subscription. Orsaken är att i Pull Subscription 
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måste Subscriber servern skicka begäran till Publisher eller distributörsserver, 
som befinner sig i intranätet för att få information. Detta kan riskera att obehöriga 
komma åt data genom liknande begäran. Så säkerhetsmässigt bör man bara 
tillåta Push subscription i sådana system. 
 

 
 

3.4.4 Agenter för återföring av data från subscriber:   
 

Agenterna överför dataändringarna från Subscriber till Publisher. Det är två 
agenter enligt nedan:  

a. Queue Reader Agent körs på distributörens databas och 
överför ändringar från Subscriber till Publisher databasen. Den 
används när Subscriber behöver skicka uppdateringar till 
Publisher. Dataförändringar samlas i en kö i Subscribern tills 
de blir hämtade av Queue reader agenten till Publisher. 
Queue reader agent  fungerar enligt följande steg: 

• Söker efter förändringar i Kö som har skapats i Subscriber . 
• Flyttar förändringarna till Publisher 
• Om konflikt uppstår, flyttar den tillbaka transaktionen till 

Subscriber.   
      

     

 
                    
                     Figur 17 Queue Reader Agent 
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b. Merge agent står i distributörsservern och ansluter både 
Subscriber och Publisher för att uppdatera data i både 
databaserna. En agent laddar alltså upp ändringar från 
Subscriber till Publisher och den andra laddar ner ändringen 
från Publisher till Subscriber.  
De användare som kör SQL server Agenten måste ha 
rättigheter att utföra Insert, Update och Delete satser i både 
Subscriberdatabasen och Publisherdatabasen. Den utför 
följande steg: 
• Etablerar anslutning mellan Publisher och Subscriber 
• Söker efter nya dataförändringar i Subscriber och 

Publisher databasen. 
• Flyttar de nya dataförändringar från Publisher till 

Subscriber och ändringarna från Subscriber till Publisher . 
• Hanterar eventuella konflikter mellen dataändringar med 

en speciell konfliktalgoritm. 
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3.5 Olika replikeringstyper 
 
Till skillnad från MYSQLs enkelriktade replikering erbjuder SQL server flera 
replikeringstyper: Snapshotreplikering, Transactional replikering och 
Mergereplikering[5]. 
 

3.5.1 Snapshotreplikering 
 
Snapshotreplikering replikerar ögonblickskopior av data från en databas 
(Publisher) till en annan databas i samma, eller i en annan server (Subscriber) 
och är den enklaste typen av datareplikering. 
Varje gång replikeringen utförs, så ersätts datat i Subscriber av den nya 
uppdateringen dvs. allt data skrivs över i Subscriber efter replikeringen. 
Snapshotreplikering låser tabellerna i Publisher när replikeringsprocessen körs, 
så att datat inte ändras medan replikeringen pågår. 
Snapshotreplikering fungerar genom att:  

• Snapshotsagenten kopierar informationen (tabeller, vyer, Store Procedur, 
funktioner) från Publisher databas och skapar schemat till tabellerna i en 
fil i distributörsservern. Dessa filer, som skapas av snapshotagenten 
kallas snapshotfiler, som sparas i snapshotfolder. Man anger 
snapshotfoldern vid konfigurering av Publishern eller distributören. 
Snapshotsfilerna innehåller data från Publisher plus ytterligare information 
som behövs för att skapa den första kopian i Subscriber servern.  

• Snapshotsagenten låser tabellerna i Publisher under datakopieringen. 
• Snapshotsagenten kopierar innehållet från Publisherdatabasen till 

snapshotsfoldern som Bulk Copy Program(BCP) filer. 
• Tabellerna låses upp. 
• SQL servern sparar konfiguration och statusinformationen i distribution 

databas, men allt aktuellt data sparas i snapshot filen. 
• Distributionsagenten skapar nya tabeller i Subscriber och flyttar sedan 

informationen från snapshot filen till tabellerna i Subscriber.  
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Figur 19 Snapshotreplikering 
 
 
 
Replikeringsprocessen i snapshotreplikering tar lång tid och därför måste den 
köras då andra verksamheter inte är aktiva i nätverket.  
Snapshotreplikering är lämpligt om: 

 
• Data som replikeras ändras sällan.  
• Datamängder är inte så stora.  
• Det är ok att ha kopior av data, som är inaktuella i förhållande till Publisher 

under en tid(latens).  
• En stor mängd förändringar sker under en kort tidsperiod. 
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3.5.2 Transactional replikering   
 
Transactional replikering erbjuder en flexibel lösning för databaser som ändras 
regelbundet. Alla förändringar, bl.a. Insert, Update och deletesatser, som sker i 
Publisher skickas till Subscriberdatabasen. Dataändringar skickas från Publisher 
till Subscriber i realtid. Informationen som skickas till Subscriber tillämpas i 
samma ordning, som de inträffade i Publisher.  
De  agenter, som används vid transactional replikering är snapshot agent, Log 
reader agent och distribution agent. 
Om man behöver ha en uppdaterbar Subscriber, då ska man aktivera ”Queue 
Updating” funktionen. Denna funktion samlar alla förändringar från Subscriber till 
en kö i Subscriber servern för att sedan skicka dessa ändringar till Publisher 
genom Queue Reader agenten.  
Queue updating används om datat ofta replikeras som skrivskyddad, men ibland 
behöver data i Subscriber förändras och därför måste dessa ändringar 
synkroniseras med Publisher. Till skillnad från Mergereplikering (se 3.5.3), som 
behöver hantera konflikter på radnivå, hanteras konflikterna i transactional 
replikering med queue updating funktion på transaktionsnivå. Antingen skickas 
hela transaktionen till Publisher eller de felaktiga skickas tillbaka till Subscriber. 
Transactional replikering fungerar genom att: 

• Snapshot agenten förbereder snapshotfiler. De här filerna innehåller 
schema, databas objekt och data från Publisher databasen. Filerna 
bevaras i snapshotmappen och registrerar synkroniseringsarbete i 
distributörsdatabasen. 

• Log Reader Agent övervakar transaktionsloggarna för varje databas i 
replikeringsprocessen och kopierar transaktionerna som är markerade för 
replikeringen från transaktionsloggen till distributör databasen. 
Distributörsdatabasen fungerar som en lagring och 
vidarebefordringsserver 

• Distribution Agent i sin tur kopierar de ursprungliga snapshotfilerna och 
innehållet i distributörsdatabasen till Subscribersserver. 

• Inkrementella förändringar i Publishersdatabasen kopieras till Subscriber 
databasen enligt schemat för Distribution Agenten som antingen körs 
kontinuerligt för att minska fördröjningen eller genom schemalagda 
intervall. 
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Figur 20 Transactional replikering 

 
Transactional replikering låser inte tabellerna i Publisher databasen under 
replikeringsprocessen, så användarna har tillgång till datat under tiden som 
replikeringen körs. Denna typ av replikering behöver en kontinuerlig och pålitlig 
anslutning eftersom transaktionsloggen kan växa snabbt om servern inte kan 
ansluta sig för replikering. 
 
Transactional replikering är lämpligt att använda när: 

 
• Data förändras oftare i Publisher databasen  
• Det är stora datamängder som behöver replikeras. 
• Överföring av ändringar ska ske exakt när de händer. 
• Data i Subscriber är skrivskyddade 
• Den nya informationen behövs i rätt tid. 
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3.5.3 Mergereplikering   
 
Mergereplikering är den mest avancerade typen av replikering. Data kan 
modifieras både i Publisher och Subscriber. I Mergereplikering kombineras datat 
från två eller flera databaser och replikeras till en eller flera databaser. 
Replikeringen körs enligt nedanstående steg: 

 
1. Informationen från Publisher databasen kopieras första gången till 

Subscriber med snapshotreplikering. Speciella triggers skapas för 
varje tabell i replikeringen för att genom den kunna spåra 
informationsändringar i databaserna. Snapshotfiler, som ska innehålla 
schema och replikerade data förbereds. Snapshotagenten skapar 
också Stored Procedures och systemtabeller.  

2. Alla dataändringar, som inträffar i både Publisher och subscriber på 
varje rad eller kolumn spåras med triggers.  

3. Stored procedure uppdaterar Subscriberdatabasen. Det finns tre olika 
Stored procedures beroende på vilken uppgift den ska utföra(Insert, 
Delete, Update)  

4.  Subscribern synkroniseras med Publisher och alla rader som är 
modifierade i både Publisher och Subscriber uppdateras i Publisher 
och Subscriber med hjälp av Merge agent. Om man använder Push 
Subscription, så körs merge agenten i Publisher server medan i Pull 
subscription körs den i Subscriber server. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

En kontinuerlig och aktiv nätverksanslutning krävs inte när det gäller 
Mergereplikering. Alla Subscribers kan arbeta oberoende av varandra eller 
offline. När det är dags för uppdatering återansluts subskribern. 
 
Eftersom samma data kan uppdateras av Publisher och med mer än en 
Subscriber, så kan konflikter uppstå. Mergereplikeringsagenten hanterar denna 
konflikt genom att söka efter förändringar och uppdateringar inom alla 
subskribenter. Baserad på varje förändring, så modifieras databaserna i 
Publisher och Subscriber. För att Mergereplikering ska klara av att spåra 
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Figur 21   Mergereplikering 
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ändringarna måste varje rad i de publicerade tabellerna identifieras. Detta 
genomförs genom att lägga till en kolumn som innehåller en unikt id till varje 
subskriber i varje tabell. Merge agenten hanterar konflikter mellan databaserna 
genom att använda de regler som man själv har konfigurerat för åtgärder av 
konflikter under replikeringen och enligt de reglerna bestäms den lämpliga 
lösningen.  

 
Mergereplikering används i ett server till klient replikering scenario och är lämplig 
i följande sammanhang: 

1. När samma data ska uppdateras i flera Subscriber flera gånger och 
måste skicka dataförändringar till Publisher och andra Subscriber. 

2. Om Subscriber behöver modifiera informationen offline och sedan 
skicka ändringar till Publisher och andra Subscriber. 

3. Om varje Subscriber behöver olika delar av datat som replikeras. 
 

 3.5.4 Heterogeneous replikering 
 

Med heterogeneous replikering menas att man replikerar data från en icke-SQL 
server databas till exempel från en Oracle databas till SQL server databas eller 
att replikera från SQL server databas till en MYSQL databas. SQL server stöder 
heterogeneous replikering för snapshot och transactional replikering. Egentligen 
representerar den inte en ny replikeringstyp utan en möjlighet för replikering 
mellan olika typer av databaser. 

 

 
Figur 22  Heterogeneous replikering 

  
 
 
 

   



 38 

 
 
 

3.6 Replikeringstekniker – en jämförelse 
 
Olika replikeringstyper har olika tillämpningsområden. Begränsningar som den tid 
som krävs för att behandla replikeringen, latens och autonomi kan användas för 
att kunna bestämma vilken replikeringstyp som är lämplig. Hur matchar en  viss 
replikeringstyp företagets behov och systemkrav? Hur behandlas datat i 
subscribern. Tabell 1 jämför de tre replikeringstyperna från olika perspektiv. 
 
 

Egenskaper Snapshot 
replication 

Transactional 
replication 

Merge 
replication 

Replikeringsprocessen tar lång 
tid X   

Enkelriktad replikering X X  
Latens hög medium låg 
Kräver en kontinuerlig och 
pålitlig anslutning 

 X  

Transactional  
konsistens(överensstämmelse) hög medium låg 

Skrivskyddad replika X X  

Låser tabeller under 
replikeringen X   

 

Replikeringsagent Snapshot 
Agent 
Distribution 
Agent 

Snapshot 
Agent, Log- 
reader Agent 
och distribution 
Agent 

Snapshot 
Agent 
Merge Agent 

Inkrementell 
         X          X 

Tabell 1 Replikeringstypernas egenskaper 
 
Enligt tabellen ovan är snapshotreplikering enkelriktad och replikerar 
skrivskyddat data. Snapshotreplikering behöver inte kontinuerligt uppkoppling  
eftersom replikeringsprocessen körs relativt sällan (latens). Processen i den typ 
av replikering tar lång tid. Därför är det lämpligt att exekvera den då färre andra 
aktiviteter körs. Snapshotreplikering låser alla tabeller i Publisher för att 
garantera att data inte ändras i tabellerna under replikeringsprocessen. Varje 
gång replikeringsprocessen pågår, skriver den över datat i Subscriber. 
Transactional replikering replikerar skrivskyddade replika och är enkelriktad. Den 
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typ av replikering behöver ha kontinuerligt och hög uppkoppling eftersom den 
uppdaterar data oftare i Subscriber. Transactional replikering låser inte tabellerna 
under replikeringsprocessen. Det betyder att ny data kan registreras i tabellerna 
medan replikeringen pågår. 
Merge replikering till skillnad från snapshot och Transactional replikering är en 
dubbelriktad replikering. Datat uppdateras både i Publisher och i Subscriber. 
Förändringar replikeras även från Subscriber till Publisher. Nya data kan 
registreras i databasen under replikeringsprocessen eftersom den inte låser 
tabellerna i databasen.  
 

 
 
 
 

 
 
Tabell 2  System för replikering 

 
I tabell2 jämförs replikeringstyperna beroende på olika systemegenskaper. 
Snapshot replikering passar bäst när det är liten mängd data som ska replikeras 
och i de system där data ändras sällan i Publisher databasen. 
Transactional och Merge replikering är lämplig när data förändras oftare i 
databasen. Om systemet behöver replikera förändringar från både publisher och 
subscriber är Merge replikering den mest passande.  

 Egenskaper Snapshot 
replikering 

Transactional 
replikering 

Merge 
replikering 

System som behöver hämta 
uppdateringar i både publisher 
och Subscriber 

  
X 

Används för databaser som 
ändras ofta   

 X X 
 

Liten mängd data behöver 
repilkeras 

X   

Använd för databaser som 
ändras sällan 

X   
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4. System design: 
 

4.1 Systemkrav 
 
Systemet som ska sättas upp måste motsvara företagets och kundens 
förväntningar och krav. 
Kundkrav: 
 

1. Kunna söka sina data på ett smidigt och effektivt sätt (genom att lagra 
datat i en databas). 

2. Ha tillgång till färskt data. 
3. Söka data med bra prestanda. 
4. Det replikerade datat skall vara skrivskyddat. 
5. Ingen annan kund kan se eller ha tillgång till databasen. 

 
  Företagets krav: 

1. Skydda interna data från obehöriga och externa användare. 
2. Subscriber måste placeras i DMZ 
3. Skydda DMZ genom att det isoleras från det publika nätet(Internet). 
4. Verksamheten ska inte störas av replikeringsprocessen därför väljer man 

en replikeringstyp som inte ska låsa tabellerna i produktionsdatabasen. 
5. För att minska resurskrävande arbete borde replikeringsprocessen 

automatiseras. 
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4.2 Fysisk design 
 
 Fig.23 visar en system design för att kunna replikera data på ett säkert och 
effektivt sätt. Subscriber server (server2) placeras i en DMZ för att kunna ta emot 
uppdateringar från Publisher servern(server2) i intranätet. I både Publisher och 
Subscriber har Microsoft SQL server installerats. Server2 är tillänglig för den 
externa användaren(kunden). Eftersom den trafik som ska nå databasen i DMZ 
ska begränsas ännu mer, måste DMZ nätverket placeras bakom en brandvägg. 
Brandväggen isolerar DMZ och intranätet från det publika Internet. Brandväggen 
tillåter bara den trafik som anses godkänd. I brandväggen har en NAT lösning 
konfigurerats. En NAT översätter adressen i DMZ till en annan adress i 
brandväggen och på det sättet skyddar man Subscriber databasen från intrång 
och åtkomst från obehöriga personer. De blå pilarna visar data replikering från 
server1 till server2 som passerar genom brandväggen till DMZ. Gröna pilarna 
visar kundens möjlighet att söka information från server2. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  Figur 23(Fysisk Design) 
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4.3 Databasdesign 
 
I server1 och server2 har två identiska databaser skapats. Databaserna består 
av 6 tabeller2 som innehåller olika information om produkternas testresultat. 
Databasen i server1(Figur 24) innehåller testdata från alla företagets produkter. 
Produkterna kan tillhöra olika kunder. Testdata till specifika produkter som tillhör 
specifik kund replikeras till databasen i server2(Figur 23).   
 
 
 

 
Figur 24  replikeringsprocessen 
 
 
 
 
 Relationen mellan tabellerna i databasen är designade enligt Figur 25.  

                                                 
2 Tabellnamn och vissa attribut  har anonymiserats. 



 43 

 
Figur 25 DB_Design 
 
För att kunna identifiera produkterna och vilka kunder de tillhör, har kund- 
informationen replikerats från Oracle databasen till Customerdatabasen i 
server1(Figur 23) . Customerdatabasen består av en tabell som innehåller tre 
kolumner(id, Kundens namn, produkt). Denna tabell innehåller alla produkter 
som tillhör den specifika kunden(Figur 26). 
 

  
Figur 26 Customer tabell from Oracle   
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I replikeringsprocessen plockas testdata från alla relaterade tabeller till de 
produkter i tabell3 som motsvarar produkterna i Customer tabellen och replikerar 
datat till databasen i server2(Figur 23) 
 
 

 
 
Figur 27  Sammankoppling mellan Customer tabellen och Tabell3 
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4.4 Val av replikeringstyp  
 

Efter undersökning av olika replikeringstyper och en jämförelse mellan olika 
replikeringsmetoder drogs nedanstående slutsatser: 
 
Eftersom vi bara behövde replikera nya rader, blev det lätt att välja bort snapshot 
replikering, på grund av att denna typ inte stödjer Inkrementell replikering. Den 
replikerar alla rader plus att den skriver över informationen i Subscriber 
databasen varje gång replikeringsprocessen pågår. 
Merge replikering och transactional replikering replikerar bara nya rader. I Merge 
replikering modifieras data i både Publisher och Subscriber, dvs replikeringen 
körs i två håll. Eftersom vi bara behöver replikera Read-only data och Publisher 
inte ska ta emot några uppdateringar från Subscriber, är inte Merge replikering 
lämpligt. 
Resultatet av jämförelsen blev att vi valde transactional replikering för 
systemlösningen, eftersom den passar bra med de förutsättningar i detta arbete 
genom att: 

 
a. Bara replikera nya rader . 
b. Envägsreplikering (replikerar skrivskyddat data) 
c. Har mindre fördröjning 
d. Låser inte databastabellerna under replikeringsprocessen. 

 

4.5 Metodval 
 
Genom undersökningen av olika metoder för att sätta upp replikeringsprocessen 
kom vi fram till att man kunde använda antingen SQL servers Export/Import 
Wizard eller SSIS Package. 
Jag valde att sätta upp replikeringen med tekniken SSIS package på grund av 
att: 

a. SSIS är ett kraftfullt sätt för datatransformering, har god felhantering, bra 
prestanda. 

b. Vi behöver replikera specificerat data och bara nya rader per körning. Vi 
har möjligheter att koppla två eller flera databaser för datasökning. 

c. Möjligheter att modifiera data innan replikeringen plus att det är möjligt att 
använda script om det behövs. 

d. Sammanfoga data från olika datakällor. 
e. Utvärdera data och tillämpa datakonverteringar. 
f. Kan skicka data till olika destinationer och med olika datainformation. 

 
Eftersom vi bara behöver plocka den information som tillhör en specifik kund och 
sedan skicka i väg datamängden, så var SSIS Package metoden mer passande.   
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SQL servers replikeringsmetoder (Export/Import Wizard) är bra och kan replikera 
identiska data till andra servrar, men nackdelen är att de inte är snabba om det 
är en stor mängd data, som ska replikeras.   
Man kan inte heller sammanfoga data från olika datakällor. 
För att skydda nätverket från obehöriga så har vi valt en NAT lösning som 
öppnar brandväggen bara för kundens IP adress och på det sättet har vi fyllt 
företagets säkerhetskrav.   
 
Eftersom kunden ska använda informationen i form av rapportbildning så 
behövde inte data synkroniseras i samma stund som de nya data registrerades i 
databasen. Baserat på det och för att replikeringen inte ska störa verksamheten i 
produktion var det bestämt att replikeringsprocessen ska köras utanför 
produktionstiden. Replikering av data kommer att köras regelbundet en gång per 
dygn för att kopiera nya data till  DMZ databasen. 
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4.6 Implementering: 
        
        Implementationen av systemet började med att byta ut MYSQL server i 
intranätet med en MS SQL server för att den ska ta emot testinformationen från 
testutrustningen. För att kunden ska kunna söka sitt data på ett smidigt sätt 
bestämdes att replikera och lagra data i en databas. Databasen skapades i en 
annan MS SQL server som installeras i DMZ.  
Det har använts två olika replikeringstekniker, heterogonous replikering och 
transactional replikering. Kundinformationen såsom kundnamnet och dess 
relaterade produkter lagras i en Oracle databas. Denna information replikerades 
från Oracle databasen till SQL databasen Customer (heterogonous replikering) 
där testinformationen lagras. För att möjliggöra kopplingen mellan Oracle server 
och MS SQL server har en ODBC koppling satts upp.  
Replikeringstypen som körs är en Transactional replikering och Pull tekniken 
används dvs. SQL server som i det här fallet är en Subscriber frågar efter data i 
Oracle databasen varje gång replikeringsprocessen körs. 
SSIS package körs som ett jobb via SQL Server Agenten enligt ett schema för att 
uppdatera data i Customer tabellen med nya produkter som tillhör vår kund. 
Med hjälp av kundinformationen plockades relaterade testdata till de specifika 
produkter som tillhör just denna kund. Tre olika SSIS package körs för att söka 
nya rader från Publisher databasen och sedan replikerar de till Subscriber  i DMZ 
servern (transactional replikering).  Kopplingen mellan Publisher och Subscriber i 
DMZ är uppsatt med hjälp av OLEDB provider. För att skydda dataintegritet från 
dataintrång och obehöriga användare, bestämdes att använda PUSH 
Subscription I transactional replikering. Det betyder att Publisher fångar nya 
rader och skickar dem till Subscriber.  
Alla replikeringsprocesser körs via SQL Server Agent enligt ett bestämt 
schema(en gång per dygn). 
DMZ placerades innanför brandväggen eftersom företagets policy kräver det. 
SQL databasen i DMZ är nåbar från kunden via NAT(Network Translation 
Adress) processen. Kundens public IP adress är konfigurerad i brandväggen, så 
att den får tillåtelse varje gång den vill komma åt servern.  
Systemet uppsättning efter implementering är enligt nedan(Figur 28): 
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Figur 28  System uppsättning efter implementering 
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4.7 Utvärdering av implementation: 
 
Detta arbete har undersökt och jämfört Microsoft SQL servers olika replikerings- 
typer. Begränsningen att använda SQL server var bestämd av företaget. 
Baserat på den valda replikeringstypen som passade systemkravet i detta arbete 
har en systemarkitektur implementerats. 
Det implementerade systemet motsvarar kundens krav(avsnitt 4.1) enligt nedan: 

1. Testdata som tillhör en viss kund replikerades till en databas så att 
endast kunden kan logga in med egen användare för att söka sina 
data smidigare och direkt från databasen(krav 1 och 5). 

2. Replikeringen körs en gång per dygn för att uppdatera datat i 
Subscriber och genom den har kunden tillgång till färskt data med en 
dagsfördröjning vilket var godkänt från kunden(krav2). 

3. Datat i databasen är bara sökbart och kan inte 
modifieras(skrivskyddat)(krav4). 

Med denna lösning behöver inte kunden resurshjälp från företaget för att få en 
rapport på testinformation. De kan plocka det data de behöver när de vill. 
 
Det nya systemet uppfyller företagets krav genom att: 

1. Subscriber placeras i DMZ 
2. För att skydda datat i DMZ har en brandvägg konfigurerats.     
3. För att replikeringsprocessen inte ska störa verksamheten har det 

bestämts att köra replikeringen på kvällstid. 
4. Genom att automatisera replikeringen med hjälp av SQL server agenten 

har det resurskrävande arbetet minskat.                  
 
 Även om olika säkerhetstekniker har konfigurerats för att skydda det replikerade 
datat, så kan systemet fortfarande vara sårbart. Därför måste systemet 
övervakas och kontrolleras. Systemet har driftsatts och körs skarpt i företaget i 
närmare 2 år. 
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5. Summering och slutsats: 
 
Genom att jämföra olika replikeringstyper och metoder har en lämplig 
replikeringstyp (transactional replikering) valts ut. Testinformationen replikeras 
från den interna databasen till en annan databas, som ska vara tillgänglig för 
kundens användning. Med undersökning av olika möjligheter för datasäkerhet 
har det bestämts att databasen som innehåller replikerade data placeras i DMZ. 
För att uppfylla företagets policy har DMZ isolerats från det publika nätet genom 
att konfigurera en brandvägg. På det sättet har vi skyddat dataintegriteten och 
kunden kan med säkerhet söka igenom testdata när de behöver det. Denna 
process ökar tilltroheten och pålitligheten mellan kunden och företaget. Eftersom 
kunden får möjligheten att följa hela produktionsprocessen. Systemet är 
implementerat enligt denna arkitektur och har använts nu på företaget i två års 
tid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51 

6. Referenser: 
 

1. Designing and Building Enterprise DMZ.     By Flynn. Hal    
             eISBN: 9780080504001 

       pISBN: 9781597491006 
 

2. (DTEXEC) http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms138023.aspx 
 
3. (How NAT works ) 

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk361/technologies_tech_note091
86a0080094831.shtml 

4. Foundations of SQL server 2008 R2 Business Intelligence 2nd Edition .  
Av.  Guy Fouche, Lynn Langit.   April 1, 2011  
 

5. Pro SQL Server 2008 Replication.        Av. Sujoy Paul     . 2009 
 

6. Microsoft SQL Server 2008 High Availability.   Av. Hemantgiri S. 
Goswami.   24 January, 2011 
 

7. Maintaining a Microsoft SQL server 2008 Database.  
 

8. Principles of Distributed Database Systems, Third Edition   By M. Tamer 
Özsu, Patrick Valduriez 

      ISBN 978-1-4419-8833-1 
 

9. Principles of Distributed database Systems .   Second  Edition  By M. 
Tamer Özsu, Patrick Valduriez 

      ISBN 0-13-607938-5 
 

10. http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14220/intro.htm 
 

11. MYSQL   (Master what you need to know about MYSQL . By Michael  
Konfler 
ISBN: 1-893115-57-7 

 
12. Firewalls  27seven, 2nd Edition     By  Matthew Strebe, Charles Perkins 
         ISBN 91-636-0736-0    2002 
13. .Understanding Internet Protocols  through hands-on Programming   By 

Mark Pullen 
      ISBN 0471-35626-3 

 
 
 
 
 



 52 

Appendix .1 
 
 
Problem med replikering och lösningsförslag: 
 
Att jobba med de nya Microsoft applikationer, som t ex SQL server 2008 R2 kan 
vara spännande eftersom det finns många nya funktioner, som man kan använda 
med tanke på de förbättringar som medföljer de nya versionerna.  Det som tar 
mest kraft är att upptäcka förbättringarna och veta hur man kan använda dem på 
rätt sätt för att få maximal nytta av applikationen.  

• skapa koppling mellan 32 bitar server och en 64 bit: 
Hur ska systemet fungera mellan en SQL server (64 bitars) mot en 32 bitar 
server som Oracle(9i)? 
 Första tanken var att uppgradera Oracle till en nyare version men den här 
lösningen var mycket riskabel, eftersom jag inte visste vad kan bli för 
konsekvenser plus att Oracle databasen innehöll mycket data, så företaget ville 
inte ta risken. Efter mycket undersökning och sökandet kom jag fram till att ladda 
ner en Oracle databas instans client som man kan köra utan att behöva installera 
standard Oracle client eller Oracle_home installation och sen skapade jag en 
ODBC koppling mot Oracle. 

•  Skapa Package i Business Intelligence i 32 bit mode 
I nästa steg när jag försökte skapa en package i Business Intelligence då gick 
det ändå inte att koppla sig mot en 32 bit databas från en 64 bit och lösningen 
var att ändra konfigurationen i Business Intelligence package, så att den kör i 32 
– bit mode . 
I en 64 bit SQL server kör Business Intelligence på 64 bit mode och man hade 
möjligheten att köra som 32 bit också så konfigurationen blev enligt nedan: 
Project  properties 
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Tryck på Debugging I listan till vänster 
Värdet I fältet Run64BitRuntime ändras till false, tryck ok. 

• Skapa ett jobb för att köra replikeringen automatisk 
Efter det gick det bra att skapa replikeringen mot Oracle databasen. En sak som 
var viktigt i replikeringen är att den ska köra automatiskt och på en bestämd tid 
varje dygn dvs. att schemasätta replikeringen. För att konfigurera ett jobb till att 
köra replikeringen från Oracle databasen behövdes en liten ändring, I jobb step 
egenskap(Properties) fönstret under ”General” skulle man markera fältet ” Use 
32 bit runtime” längs ner I fönstret. 
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•  ladda upp replikering Package från SQL server SSIS packge  
I nästa steg ska man ladda upp Oracle package från SQL server SSIS package 
och det krävde först att man loggar in SQL server integration Service -- Stored 
Package, expandera Stored Package sen höger klick på msdb  import package  

 
 
Laddar package genom att trycka på knappen där blåa pilen pekar. 
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Här är det extremt viktigt att ändra Protection level till (Rely on server storage 
and roles for access Control) annars kan SQL server agent inte köra jobbet och 
får rättighetsproblem. 
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till slut är det också viktigt att man definierar SA användaren som Owner till att 
köra SQL server agenten . 


