
Mac, Windows eller Linux?  
En guide till vilken Claris FileMaker-driftsättning 
som är rätt för dig.
Av: Wim Decorte, senior technical solution architect, Soliant Consulting. 
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Varför komma tillbaka till Linux? Varför Ubuntu? 

Vilken FileMaker Server-distribution borde du använda? 

Jämför funktioner. 

Tre Linux-myter avslöjade. 

Är du redo för taktik?

Introduktion.
Under sommaren 2001 släppte Claris  
en Red Hat Linux-version av FileMaker 
Server. Vissa Claris-utvecklare tyckte att 
detta var spännande, men den var lite före 
sin tid och användes inte särskilt mycket. 
Kort därefter slutade Claris stödja Linux. 
Som en utvecklare med stort intresse för 
FileMaker Server-driftsättning har jag 
längtat efter den ända sedan dess. 

Men nu är den tillbaka! Kan du nu dela 
dina FileMaker-appar från världens mest 
populära plattform med öppen källkod. 
Använd Claris FileMaker Server 19.3 eller 
senare för att driftsätta på Ubuntu Linux.  
I den här e-boken får du reda på varför 
Claris kom tillbaka till Linux, varför Claris 
valde Ubuntu, vilka fördelarna är med 
denna version med mera.

Claris FileMaker Server är en 
snabb och tillförlitlig programvara 
som används för att säkert dela 
dina anpassade FileMaker-appar 
lokalt så att du i realtid kan dela 
information på alla enheter  
med ditt team. Dessutom kan  
du integrera dina appar med 
befintliga system och annan teknik. 
Få tillgänglighet och driftsäkerhet 
dygnet runt, fjärrhantera appar  
på ett enkelt sätt och spara  
tid genom att automatisera 
administrationsåtgärder.

https://www.claris.com/sv/filemaker/server/
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Varför komma tillbaka till Linux? 

I det här blogginlägget berättar Claris att deras community 
med Claris-utvecklare, it-tekniker och serveradministratörer 
har efterfrågat Linux mer och mer. Varför? Det korta svaret 
är kostnaden. Med öppen källkod betalar du inte för 
kostnaden att licensiera ett operativsystem (OS), så din 
FileMaker Server-driftsättning blir billigare utan att äventyra 
stabilitet och prestanda.  

Varför Ubuntu? 

Ubuntu är en mycket populär Linux-distribution och  
LTS-versioner (Long Term Support) ger den stabilitet och 
den långsiktiga support som vi alla vill ha för stabila och 
säkra serverdriftsättningar.

https://www.claris.com/blog/2020/claris-filemaker-server-now-on-linux
https://www.claris.com/blog/2020/claris-filemaker-server-now-on-linux


Vilken FileMaker Server-driftsättning borde du använda?

När du väljer din FileMaker Server-driftsättning har du 
två huvudsakliga alternativ: 

1. Använd FileMaker Cloud och låt Claris ta hand om
installationen och underhållet av servern.

-ELLER-

2. Använd den lokala versionen av FileMaker Server
och dela den i ditt nätverk eller med din molnleverantör.
I det här fallet är både installationen och underhållet av
servern ditt ansvar.

FileMaker Cloud använder redan Linux under huven. Så den senaste FileMaker Server-versionen 
gör helt enkelt Linux tillgängligt även via den lokala versionen. 

Du väljer mellan ett av tre operativsystem: macOS, Windows eller Linux, beroende på om du 
driftsätter FileMaker Server lokalt eller i molnet. 

De två lokala versionerna av FileMaker Server –  för Windows och macOS – har samma 
funktioner. Det är inga funktionsskillnader mellan FileMaker Server på Windows och macOS 
utöver de uppenbara skillnaderna på grund av de operativsystem de körs på.  

FileMaker Cloud har såklart en mycket annorlunda uppsättning funktioner. 

Linux-versionen av FileMaker Server innehåller funktioner från både lokala FileMaker Server 
och FileMaker Cloud. 

En av de viktigaste skillnaderna med Linux-versionen är att den inte har stöd för en äldre PHP 
(Hypertext Processor) och XML (Extensible Markup Language) API:er (Application Programming 
Interfaces). Om din webbpublicering fortfarande är beroende av någon av dessa två måste du 
migrera till FileMaker Data API:n innan du byter till den nya versionen.  

Dessutom fungerar inte Linux-versionen med de traditionella lokala katalogtjänsterna: Active 
Directory och Open Directory. Linux-versionen har inte heller stöd för lokala konton och grupper 
som skapats i serverns operativsystem. Istället får du bättre stöd för Active Directory Federation 
Services (AD FS), vilket i princip omvandlar din Active Directory till en OAuth-identitetsleverantör. 
Linux-versionen använder AD FS-autentisering för både användare och för åtkomst till Admin 
Console.  

Undrar du vilket driftsättningsalternativ du bör välja? I följande sammanfattning anges de mest 
relevanta skillnaderna. Prisvärdhet är den största fördelen med Linux, vare sig lokalt eller i molnet. 

Claris FileMaker Cloud 
erbjuder dig en komplett 
uppsättning verktyg för att 
skapa anpassade appar  
och dela dem i molnet med 
dina team. 

Mer information
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https://www.claris.com/sv/filemaker/server/
https://www.claris.com/sv/filemaker/cloud/
https://www.claris.com/sv/filemaker/server/
https://www.claris.com/sv/filemaker/cloud/
https://www.claris.com/sv/filemaker/cloud/
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XML och PHP API x X X
Stäng av prestandaförbättringar x X X
FileMaker Data API x x x 

OData API x x

xDBC API x x x

Plugin-program körs på servern x x X
Scriptscheman körs på servern x x x 

Anpassade säkerhetskopieringsscheman x X
Obligatoriska säkerhetsregler (kryptering i vila, filbehörigheter) X X x

Inbyggda OAuth-identitetsleverantörer (IdPs)

          Azure AD x x x

          Google x x X
          Amazon x x X
          AD FS C x x

          Okta C C x

          Claris-ID X X
Anpassade OAuth-identitetsleverantörer (Ping, Auth0, OneLogin, KeyCloak) x x X
Lokal autentisering

          AD / OD x X X
          Lokalt x X X
Flera sekundära FileMaker WebDirect-datorer x x X

FileMaker Cloud

macOS & 
Windows Linux Linux

= som en anpassad leverantör         

= kräver ett särskilt autentiseringssteg  

FileMaker Server

Jämför funktioner.



6Copyright © 2022, Claris International Inc.

Tre Linux-myter avslöjade. 

Linux är alltid snabbare. 

Det är en bra idé att köra Linux på äldre maskinvara. 

Jag kan behålla mitt skrivbord.
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Många utvecklare tror att Linux automatiskt är snabbare än Windows eller macOS (med motsvarande maskinvara, 
såklart), men det stämmer inte. Vi har testat denna myt.   

På Soliant har vi gjort omfattande betatester med FileMaker via jämförelser sida vid sida, då samma tester körs på 
olika slags maskinvara.  

För att hjälpa till med detta har Soliant skapat ett verktyg som avgör hur olika versioner av FileMaker Server ter sig i 
förhållande till varandra för att förstå hur ändringar i operativsystem och maskinvarukonfigurationer påverkar driften 
av FileMaker.  

Verktyget som nämns ovan, Punisher, är tillgängligt på GitHub: https://github.com/soliantconsulting/fm-punisher. 

Punisher kan producera ett resultat som låter dig se den tid (i sekunder) det tar att köra igenom specifika textscript 
med samma typ av dator (i detta fall en AWS t3.large, med varierande belastningar på 1, 5, 10 och 20 samtida  
PSoS-sessioner).  

Resultaten visar att vissa uppgifter körs lika snabbt på Windows och Linux, medan andra körs lite snabbare på det 
ena eller det andra operativsystemet. Majoriteten av FileMaker Servers kodbas är plattformsoberoende, men varje 
operativsystem kräver sina egna unika strategier. Windows- och macOS-versionerna av FileMaker Server har  
fördelen av att ha några år på nacken, och har redan optimerats över många versioner.  

Just nu är slutsatsen tydlig: förvänta dig inga dramatiska hastighetsskillnader mellan FileMaker Server 
på Linux och FileMaker Server på Windows eller macOS.

MYT 1: 
Linux är alltid snabbare. 

OBS! Kortare staplar betyder snabbare prestanda.
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Att köra Linux på maskinvara som inte har stöd för de nyare Windows- och macOS-versionerna kan verka lockande 
eftersom det sparar in på kostnader. Men äldre maskinvara har inte bara högre risk för fel, utan saknar dessutom  
teknik- och prestandaförbättringarna hos den nuvarande generationens maskinvara. 

Det kan verka lockande att förlänga livslängden på din gamla maskinvara genom att byta till Linux eller använda 
återanvända servrar, men denna strategi kanske inte ger ditt företag de prestandaförbättringar ni behöver. Linux i sig 
kommer inte att kompensera befintliga maskinvarubrister.

Linux-servrar körs bäst när inget skrivbords-UI är installerat på dem. Inget skrivbord innebär färre paket att underhålla, 
vilket i sin tur innebär en stabilare upplevelse, få obligatoriska resurser (minne, diskutrymme osv.) och bättre säkerhet. 

FileMaker Server har stöd för både server- och skrivbordsversionen* av Ubuntu 20.04 LTS. Även om det kan vara 
frestande att installera ett skrivbord på Linux-servern för att förenkla administrationen i närtid, är vi fullt övertygade om 
att det är en ganska enkal sak att lära sig de kommandoradsverktyg du behöver och att det är bättre på längre sikt. 

*Skrivbordsversionen av Ubuntu är kompatibel med FileMaker Server 19.5 men har inte testats fullt ut.

MYT 3: 
Jag kan behålla mitt skrivbord.

FÖR UTVECKLARE: 
För att visa hur det verkligen står till installerade vi FileMaker Server på en tidig version av Mac Pro, 
med fyra kärnor på 3,0 Ghz. Vårt hastighetstest visade att den var flera gånger långsammare än 
nyare maskinvara som kördes på långsammare klockfrekvenser (2,4 Ghz).  

MYT 2: 
Det är en bra idé att köra Linux på äldre maskinvara.

OBS! Kortare staplar betyder snabbare prestanda.
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Om Soliant Consulting 
Soliant Consulting är en byrå för professionell tjänster som specialiserar sig på att skapa anpassade 
företagslösningar. I 15 år har Soliant-teamet hjälpt till att forma sina klienters framtid och förenkla 
deras företagsliv. Soliant står ut från mängden i och med att de fokuserar på klientens företag och 
inte bara de tekniska kraven. Soliant strävar efter att förstå vilka problem som klienter står inför, hur 
en lösning bör möta företagets mål och hur de kan ha en positiv inverkan på klientens organisation.

Om Claris International Inc. 
Claris International Inc. är en Workplace Innovation Platform som erbjuder en svit av tjänster för team 
på några få till några hundra användare som har hamnat i gamla hjulspår som varken standardappar 
eller affärssystem kan ta dem ur. Företagets tjänsterbjudanden, Claris Connect och Claris FileMaker 
gör att problemlösare snabbt kan lösa alla möjliga olika unika problem – även när de förändras. Kunder 
väljer att själva bygga sina egna anpassade appar eller ta hjälp av Claris globala nätverk med fler än 
50 000 certifierade utvecklare. FileMaker är tillgängligt på 11 språk och har 1 miljon aktiva användare 
med prenumeration. Claris International Inc. är ett dotterbolag till Apple.

© 2022 Claris International Inc. Med ensamrätt. FileMaker, FileMaker Cloud, FileMaker Go och filmappslogotypen är 
registrerade varumärken som tillhör Claris International Inc., tidigare FileMaker Inc., i USA och andra länder. Claris, Claris-logotypen 
och FileMaker WebDirect är varumärken som tillhör Claris International Inc, tidigare FileMaker Inc. Alla andra varumärken tillhör 
respektive ägare.

Är du redo för taktik? 

Börja din resa genom att ta en titt på installations- och 
felsökningsguiden för Linux som publicerats i Claris 
Community. Du hittar användbara kommandon som  
hjälper dig att behärska det nya operativsystemet, samt 
installationsinformation, felsökningsguide med mera. 

Kontakta din Claris-representant på 046-18 49 95 
för att få mer information.

https://community.claris.com/en/s/article/Claris-FileMaker-Server-for-Linux-Installation-and-Troubleshooting-Guide
https://community.claris.com/en/s/article/Claris-FileMaker-Server-for-Linux-Installation-and-Troubleshooting-Guide
https://community.claris.com/en/s/article/Claris-FileMaker-Server-for-Linux-Installation-and-Troubleshooting-Guide
https://community.claris.com/en/s/article/Claris-FileMaker-Server-for-Linux-Installation-and-Troubleshooting-Guide



