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Voorwoord
Dit leerboek Oracle SQL is in eerste instantie bedoeld voor het onderwijs op HBOniveau en alle studierichtingen die Oracle als softwareomgeving gebruiken bij het
leren omgaan met databases. Het is in het bijzonder geschikt als ondersteuning bij
zelfstudie en/of practicum, en als zodanig ook heel goed individueel te gebruiken
buiten het reguliere onderwijs.
Gezien de praktische opzet van het boek is de beschikking over een Oracle-omgeving
beslist noodzakelijk; alle daarvoor benodigde software is gratis te downloaden vanaf
het internet. U heeft hiervoor twee alternatieven:
1 Download Oracle Express Edition.
Oracle Express Edition kan gedownload worden vanaf http://www.oracle.com/
technetwork/products/express-edition/downloads/index.html (of google: “oracle xe
download”). U kunt kiezen voor de Windows- of de Linux-versie. Nadat u de software gedownload heeft, dient u deze nog te installeren via de Oracle Installer.
2 Download pre-built Oracle Developer VM.
Dit is waarschijnlijk de eenvoudigere optie, aangezien u hier een virtual machine
(VM) downloadt die al kant-en-klaar geïnstalleerd is. Van de pre-built VM’s zijn alleen Linux-versies beschikbaar. Ze kunnen gedownload worden vanaf http://www.
oracle.com/technetwork/community/developer-vm/index.html (of google “oracle
Pre-Built Developer VMs”). Kiest u daar voor de “Database App Development VM”.
Deze VM heeft naast de database (met SQL*Plus) ook een SQL Developer-installatie
in zich.
Dit leerboek is gebaseerd op de volgende Oracle-softwareversie:
Oracle Database 11g voor Windows of Linux, versie 11.2.0.3
Hoewel dit boek uitgaat van Oracle Database 11g is het ook heel goed te gebruiken met
Oracle 10g en zelfs ook met de aankomende release Oracle 12c. Het kan echter voorkomen dat bepaalde syntaxconstructies in de 10g versie van Oracle nog niet worden
ondersteund; dit kunnen we eventueel controleren aan de hand van de Oracle 11g
documentatie. De SQL Reference heeft een sectie ‘Oracle Database 11g New Features in
the SQL Reference’ aan het einde van de inleiding, voorafgaand aan hoofdstuk 1.
Daar waar mogelijk houden we de officiële ANSI/ISO-standaard (SQL:2003) aan; alleen in het geval van nuttige Oracle-specifieke SQL-uitbreidingen wijken we van deze
standaard af. Daardoor zal het grootste deel van de SQL-voorbeelden in dit boek ook
op andere DBMS-implementaties werken. Overigens bevat de eerdergenoemde SQL
Reference een appendix B, met als titel ‘Oracle and Standard SQL’, waarin de verschillen tussen de ANSI/ISO-SQL-standaard en de Oracle SQL-implementatie worden
belicht.
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De mogelijkheden van SQL en SQL*Plus worden zo veel mogelijk uitgelegd aan de
hand van concrete commandovoorbeelden. De voorbeelden worden geïllustreerd met
schermafbeeldingen of weergegeven in een kader. In deze voorbeeldkaders wordt de
tekst die we zelf dienen in te voeren vet weergegeven, in tegenstelling tot de uitvoer.
Vooral de hoofdzaken komen aan de orde, terwijl bijzaken of technische details zo veel
mogelijk buiten beschouwing blijven.
Dit leerboek streeft beslist niet naar volledigheid; daarvoor is de taal SQL te omvangrijk en de Oracle-omgeving te complex. De SQL Reference beslaat tegenwoordig meer
dan 1800 pagina’s, terwijl zelfs de SQL Quick Reference al een behoorlijke omvang
heeft met 170 pagina’s. Om over de omvang van de ANSI/ISO SQL-standaard nog
maar te zwijgen. De belangrijkste uitgangspunten van dit leerboek zijn nog steeds
de combinatie handzaamheid en gunstige prijsstelling. De documentatie die bij de
Oracle-software wordt geleverd biedt eventueel gewenste detailinformatie; de gehele
Oracle-documentatielibrary is online beschikbaar op de website van Oracle:
V http://www.oracle.com/technetwork/documentation/index.html#database
Bevat een overzicht van documentatie voor de meest gangbare Oracle releases. Op
deze pagina vindt u de volgende url;
V http://www.oracle.com/pls/db112/homepage
Bevat de hele documentatie van Oracle 11g. Op deze pagina vindt u de volgende url;
V http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e26088/toc.htm
Bevat de SQL Language Reference van Oracle 11g.
De nadruk ligt in dit boek op het raadplegen met behulp van SQL; datadefinitie en
datamanipulatie komen in mindere mate aan bod. Beveiliging, autorisatie, en databasebeheer worden slechts volledigheidshalve genoemd in het totaaloverzicht van SQL
in hoofdstuk 2, maar verder niet behandeld.
Er wordt gebruik gemaakt van een casus bestaande uit zeven tabellen. Hierin zijn
gegevens opgeslagen over medewerkers, afdelingen, en cursussen. Het aantal rijen
in deze tabellen is bewust klein gehouden: daardoor kunnen resultaten van SQLcommando’s handmatig worden gecontroleerd, wat prettig is als we ons nog niet helemaal zeker voelen van de taal SQL. In een realistisch informatiesysteem is dat meestal
onmogelijk, gezien de hoeveelheid gegevens in dergelijke systemen. Het gaat in dit
leerboek echter niet om het volume, maar meer om de complexiteit van de databasestructuur en de correctheid van SQL-commando’s.
In het eerste hoofdstuk wordt een beknopte inleiding gegeven over de achtergronden
van informatiesystemen en het bijbehorende databasejargon. Daarna volgt een globaal
overzicht van de Oracle-software en een bespreking van de casus.
In hoofdstuk 2 volgt een globaal overzicht van de taal SQL, en een eerste kennis
making met SQL*Plus en SQL Developer als omgevingen om SQL interactief in uit te
voeren. In hoofdstuk 11 komen we weer op SQL*Plus terug; dan worden enkele geavanceerde mogelijkheden behandeld (bijvoorbeeld: werken met variabelen, scripts en
rapportage).
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Datadefinitie komt in twee etappes aan de orde, namelijk in de hoofdstukken 3 en 7.
Voor deze opzet is gekozen om zo snel mogelijk met raadpleging te kunnen beginnen. In hoofdstuk 3 komen daarom alleen de meest noodzakelijke begrippen aan bod
(tabellen, datatypes, en de datadictionary).
Ook raadpleging is verspreid over diverse hoofdstukken; vier, om precies te zijn. In
hoofdstuk 4 krijgen vooral de select-, where- en order by-component onze aandacht.
De belangrijkste functies komen aan de orde in hoofdstuk 5. Ook null-waarden en
subqueries worden in dat hoofdstuk behandeld. In hoofdstuk 8 gaan we meerdere
tabellen tegelijk benaderen (joinen) en queryresultaten aggregeren: dat wil dus zeggen dat dan de from-, group by- en having-componenten centraal staan. Hoofdstuk
9 gaat verder in op subqueries en het gebruik van vensters en analytische functies,
hiërarchische queries, en flashback queries. Alle vier deze hoofdstukken over raad
pleging worden afgesloten met opgaven, waarvan de antwoorden op de website van de
uitgever (www.academicservice.nl) te vinden zijn.
In hoofdstuk 6 komt datamanipulatie aan de orde. We behandelen de commando’s
insert, update, en delete. Ook wordt enige aandacht besteed aan hiermee samenhangende zaken: transactieverwerking, read-consistency, en locking.
In hoofdstuk 7 komen we terug op datadefinitie, om met name dieper in te gaan op
constraints, indexen, sequences, en performance. Ook synoniemen komen in dit
hoofdstuk aan bod.
Zoals eerder aangegeven gaan we in de hoofdstukken 8 en 9 verder in op raadpleging
met SQL.
Hoofdstuk 10 behandelt views. Wat zijn views, wat zijn de belangrijkste toepassingsmogelijkheden van views, en wat zijn de beperkingen? We gaan in op datamanipulatie
via views, views en performance, en materialized views.
Hoofdstuk 11 is een vervolg op hoofdstuk 2.
Oracle is een object-relationele database. Daartoe zijn aan de taal SQL allerlei voorzieningen toegevoegd. Om een indruk te geven van deze mogelijkheden lichten we in
hoofdstuk 12 een tipje van de sluier op; in het bijzonder zelfgedefinieerde datat ypes,
arrays en geneste tabellen komen aan de orde.
Als bijlage is in het boek een beschrijving opgenomen van de structuur en inhoud van
de gebruikte casustabellen.
Aanvullend materiaal
Bij het boek is aanvullend materiaal beschikbaar, waaronder drie bijlagen (quick refe
rence SQL en SQL*Plus, Data Dictionary overzicht, antwoorden van de opgaven), en
scripts. Dit materiaal is te vinden op de pagina bij dit boek op www.academicservice.nl
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Bij de vierde herziene druk
Begin 2012 werd ik benaderd door de weduwe van Lex de Haan met de vraag of ik
geïnteresseerd was om Lex’ succesvolle titel ‘Leerboek Oracle SQL’ te herzien. Lex als
auteur was geen vreemde voor mij aangezien wij samen ‘Applied Mathematics for
Database Profesionals’ (Apress, 2007) hebben geschreven. Mijn verwachting was dan
ook dat slechts een algehele update nodig zou zijn om de tekst weer in overeenstemming te brengen met de huidige stand van de techniek; er is het nodige veranderd
sinds de derde druk van dit boek in 2004 verscheen. En dit is achteraf ook het geval
gebleken. De opzet van het boek is vrijwel geheel gehandhaafd. Hierdoor is een soepele
overgang naar deze nieuwe editie mogelijk. De indeling van de hoofdstukken is niet
veranderd. Wel zijn in alle hoofdstukken op diverse plaatsen tekstuele aanpassingen
doorgevoerd om de hierboven vermelde overeenstemming te verkrijgen. Hieronder
geven we nog kort enkele andere noemenswaardige aanpassingen.
V Hoofdstuk 1: behandeling van inmiddels verouderde tools en technieken is vervangen door die van hun opvolgers.
V Hoofdstuk 2: iSQLPlus is vervangen door SQL Developer.
V Hoofdstuk 5: enkele nieuwe REGEXP-functies zijn toegevoegd.
V Hoofdstuk 6: vermelding van INSERT-ALL-commando toegevoegd.
V Hoofdstuk 7: paragraaf 7.4 (Constraints) is herschreven om de diverse concepten
helderder over te brengen.
V Hoofdstuk 9: paragraaf 9.5 (Hiërachische Queries) is geheel vernieuwd en nu gebaseerd op de ANSI standaard Recursive Subquery Factoring.
V Hoofdstuk 11: iSQLPlus is vervangen door SQL Developer.
Reacties op dit boek zijn van harte welkom en kunnen naar de uitgever worden gezonden of via e-mail aan de (co-)auteur.
Januari 2013
Toon Koppelaars
(toon.koppelaars@rulegen.com)
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Hoofdstuk 1

Inleiding relationele databasesystemen
en Oracle
Dit eerste hoofdstuk geeft een beknopte inleiding in het werken met relationele
databases in het algemeen en met Oracle in het bijzonder. Doelstelling hierbij is
vooral: thuisraken in de jungle van het (relationele) databasejargon.
De eerste drie paragrafen behandelen de redenen om een informatiesysteem
te automatiseren met behulp van een database, wat er zoal komt kijken bij het
ontwerpen en bouwen van een database, en wat de diverse onderdelen zijn van
een databaseomgeving.
Vervolgens gaan een aantal paragrafen dieper in op de theoretische achtergronden van relationele databases: de categorie waarin Oracle thuishoort.
Dan volgt een overzicht van de Oracle-softwareomgeving; wat zijn de diverse
onderdelen van dit pakket, wat zijn de kenmerken, en wat kunnen we ermee
doen.
Ten slotte behandelt dit hoofdstuk de voorbeeldtabellen, waarop we in de loop
van dit boek onze SQL-vaardigheden zullen ontwikkelen. Inzicht in de betekenis
van deze zeven tabellen en hun kolommen, evenals hun onderlinge verbanden,
is natuurlijk noodzakelijk om SQL te kunnen uitvoeren.
We besteden hier nog geen aandacht aan object-relationele databases; dat doen
we in hoofdstuk 12, waarin de mogelijkheden van Oracle op dat gebied aan de
orde zullen komen.

1.1

Informatiebehoefte en informatiesystemen

Organisaties hebben doelstellingen. Voor het realiseren van die doelstellingen moeten
op vele momenten beslissingen genomen worden. Voor het nemen van juiste beslissingen is dikwijls veel informatie nodig; deze informatie zal echter niet altijd kant-enklaar beschikbaar zijn. Er is dus behoefte aan een systeem, dat op het juiste moment de
benodigde informatie produceert. Een dergelijk systeem noemen wij een informatiesysteem. Een informatiesysteem is een vereenvoudigde afspiegeling (een model) van
de werkelijkheid binnen de organisatie.
We hoeven daarbij niet onmiddellijk te denken aan een geautomatiseerd informatiesysteem; ook kaartenbakken, ordners, of hangmappen kunnen de gegevens bevatten,
die via bepaalde procedures (handelingen) tot de gewenste informatie leiden. Er zijn
echter twee belangrijke redenen om een informatiesysteem te automatiseren:
V Complexiteit:
De gegevensstructuur en/of de verwerking van de gegevens wordt te ingewikkeld.
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V Volume:

De hoeveelheid te beheren gegevens wordt te groot.
Als we besluiten een informatiesysteem te automatiseren, komt daar meestal
databasetechnologie aan te pas. Enkele voordelen die databases bieden zijn:
V Toegankelijkheid:
Ad hoc bevragingsmogelijkheden, uitgebreide rapportagefaciliteiten, gemeenschappelijk gebruik van gegevens.
V Beveiliging:
Gedetailleerde autorisatiemogelijkheden, herstelfaciliteiten na systeemstoringen.
Wat betreft informatiebehoefte dienen we een duidelijk onderscheid te maken tussen
de volgende twee informatieaspecten:
V Het WAT:
De inhoud van de gewenste informatie (het logische niveau).
V Het HOE:
De vorm waarin de informatie dient te worden verstrekt, de manier waarop het
resultaat moet worden afgeleid, de maximaal toelaatbare responstijden, ... (het
fysieke niveau).
Databasesystemen zoals Oracle stellen ons in staat deze scheiding duidelijk aan te
brengen, zodat we ons voornamelijk kunnen toeleggen op het eerstgenoemde aspect.
Dat is een gevolg van het feit dat ze gebaseerd zijn op het relationele model, waarover
binnenkort meer in dit hoofdstuk; zie de paragrafen 4, 5 en 6.

1.2

Databaseontwerp

In een database slaan we feiten op over objecten. In het vakjargon gebruikt men voor
een object meestal de term entiteit. We zijn vooral geïnteresseerd in waarneembare
kenmerken van dat object, ook wel attributen genaamd.
De bepaling van de informatiebehoefte bestaat nu in eerste instantie uit het beantwoorden van de volgende twee vragen:
V Welke entiteiten zijn voor het informatiesysteem relevant?
V Welke attributen zijn voor elke entiteit relevant?
We zullen hier binnenkort nog een derde stap aan toevoegen. Laten we als voorbeeld een opleidingsinstituut beschouwen dat automatiseringscursussen verzorgt.
Relevante entiteiten zouden kunnen zijn: cursus, cursist, cursusuitvoering, lokaal,
docent, inschrijving, bevestiging, factuur, et cetera. Een (onvolledige) lijst relevante
attributen van de entiteit cursist zou er als volgt uit kunnen zien:
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Entiteit
cursist

Attribuut
Registratienummer
Naam
Adres
Woonplaats
Geboortedatum
E-mailadres
Leeftijd
Geslacht

En van de entiteit cursus zou die lijst er als volgt uit kunnen zien:
Entiteit
cursus

Attribuut
Titel
Lengte (in dagen)
Prijs
Frequentie
Maximaal aantal
cursisten

Zodra we een databaseontwerp gaan implementeren door een relationeel databasesys
teem, zullen entiteiten geïmplementeerd worden als tabellen, en attributen binnen een
entiteit als kolommen.
Wat de terminologie betreft: de keuze van de namen voor de entiteiten en attributen is
uitermate belangrijk. Zij vormen immers de allereerste opstap in het begrijpen van (de
semantiek van) een databaseontwerp.
Belangrijk is ook het niveau van de attributen. Zo heeft een cursus een titel en een
zekere lengte, en heeft een cursusuitvoering een locatie, een startdatum en een
docent. Dit verschil van niveau is des te meer reden om zorgvuldig na te denken over
de namen die we kiezen voor de entiteiten; in de natuurlijke taal zijn we bijvoorbeeld
genegen om altijd de term cursus te gebruiken en is wat we daarmee bedoelen – cursus danwel cursusuitvoering – vaak impliciet bepaald.
Bovendien moeten we duidelijk onderscheid maken tussen een entiteit zelf (generiek)
en een specifiek vóórkomen van die entiteit; in het laatste geval spreken we van een
occurrence van die entiteit. Op dezelfde manier is er een verschil tussen een attribuut
van een entiteit (generiek) en een specifieke attribuutwaarde binnen een occurrence
van die entiteit.
Er zijn twee soorten gegevens: basisgegevens en afleidbare gegevens. Een basisgegeven
is een gegeven dat op geen enkele manier is af te leiden uit de overige gegevens van
het informatiesysteem; een afleidbaar gegeven kan (bijvoorbeeld met een formule)
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wél worden afgeleid uit andere gegevens. Voorbeeld: als wij van elke cursist de leeftijd
en de geboortedatum opnemen, zijn deze twee gegevens onderling afleidbaar (ervan
uitgaande dat de actuele datum op ieder moment voorhanden is).
Goedbeschouwd levert iedere vraag aan een informatiesysteem als resultaat afgeleide
gegevens op. Het is dus ondoenlijk om alle afleidbare gegevens in een informatiesys
teem op te nemen. Opslag van afleidbare gegevens wordt ook wel redundantie (letterlijk
vertaald: overbodigheid) genoemd.
Soms wordt toch selectief besloten tot het opslaan van redundante gegevens; vooral
in gevallen waarin snelheid (performance) cruciaal is, en waarin het steeds opnieuw
berekenen of afleiden van de gewenste gegevens te veel tijd zou kosten.
Het opslaan van afleidbare gegevens in een database moet met terughoudendheid
gebeuren. Ten eerste is het jammer van de verspilde opslagcapaciteit. Dat is echter niet
het grootste probleem, omdat gigabytes schijfcapaciteit tegen steeds lagere kosten
beschikbaar komen. Het grootste probleem ligt op een ander vlak: met het opslaan van
afleidbare gegevens komt de plicht om deze gegevens steeds opnieuw af te leiden zodra
één van de (basis) gegevens waaruit ze afgeleid zijn, wijzigt. Als hierbij iets misgaat of
vergeten wordt, kan dat leiden tot een informatiesysteem dat interne tegenstrijdigheden bevat. Men zegt dan dat de gegevens niet meer consistent zijn. Redundantie in een
informatiesysteem is dus een voortdurende bedreiging van de consistentie.
Met betrekking tot het al dan niet opslaan van redundante gegevens in een informatiesysteem is het belangrijk onderscheid te maken tussen twee types informatiesystemen:
V Online transactieverwerkende systemen (OLTP, on line transaction processing)
waarin voortdurend wijzigingen worden doorgevoerd, veelal met een hoog volume.
V Beslissingsondersteunende systemen (DSS, decision support system) waarin voornamelijk (of zelfs uitsluitend) gegevens worden geraadpleegd, die op regelmatige
tijdstippen worden gevoed of ververst vanuit OLTP-systemen.
In DSS-systemen is het vrij gebruikelijk om redundante gegevens op te slaan, om
zodoende betere responstijden te realiseren. Het raadplegen van opgeslagen redundante gegevens is sneller dan het afleiden van deze gegevens ten tijde van raadpleging,
terwijl het bovengenoemde inconsistentierisico veel minder aan de orde is omdat
DSS-systemen doorgaans alleen maar geraadpleegd worden.
Consistentie is uiteraard een eerste vereiste voor ieder informatiesysteem, wil men er
betrouwbare informatie uit kunnen putten. In de tweede plaats moet de integriteit van
de gegevens onder alle omstandigheden gewaarborgd zijn. We zullen dit begrip aan
de hand van enkele voorbeelden verduidelijken. Stel dat de volgende gegevens aan het
informatiesysteem zijn ontleend:
1 Cursist 6749 is geboren op 13 februari 2930.
2 Diezelfde cursist is van het geslacht ‘Q’.
3 Er is nog een andere cursist met hetzelfde nummer 6749.
4 Er bestaat een inschrijving voor cursist 8462, maar deze cursist komt niet in de
administratie voor.
4
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In geen van bovenstaande gevallen is de consistentie in het geding; het informatiesysteem is ondubbelzinnig in zijn uitspraken. Toch is er iets mis; deze gegevens zijn
niet in overeenstemming met ons idee van de werkelijkheid. We zouden het namelijk
normaal vinden, als:
1 Een geboortedatum niet in de toekomst ligt.
2 Het attribuut geslacht als waarde ‘M’ of ‘V’ heeft.
3 Iedere cursist een uniek nummer heeft.
4 Alleen inschrijvingen voorkomen van bestaande – dat wil zeggen in het systeem
geregistreerde – cursisten.
Dit soort beperkende voorwaarden met betrekking tot de toegestane inhoud van een
database noemen we constraints. Door nu de juiste constraints te definiëren kunnen
we de eisen met betrekking tot de integriteit vastleggen. Het derde voorbeeld is overigens een primaire sleutel constraint, en implementeert de entiteitsintegriteit; het vierde
voorbeeld is een refererende sleutel constraint, waarmee de referentiële integriteit wordt
bewaakt. Hier komen we in een later stadium nog op terug.
Constraints worden vaak geclassificeerd door te kijken naar hun reikwijdte (scope)
binnen het databaseontwerp. Dit zijn de vier klassen, met elk een voorbeeld:
1 Attribuutconstraints, scope is één attribuut: geslacht is ‘M’of ‘V’.
2 Rijconstraints, scope is meerdere attributen binnen één rij: voor verkopers is het attribuut
commissie een verplicht veld.
3 Tabelconstraints, scope is meerdere rijen binnen één tabel: iedere medewerker heeft een
uniek e-mailadres.
4 Databaseconstraints, scope is meerdere tabellen: iedere medewerker is verbonden aan
een bestaande afdeling.
In hoofdstuk 7 komen we terug op constraints en de manier waarop ze in SQL kunnen
worden gespecificeerd.
In het begin van deze paragraaf hebben we gezien dat de informatiebehoefte in eerste
instantie wordt bepaald door vast te leggen welke entiteiten voor het informatiesys
teem relevant zijn, en daarna per entiteit vast te leggen welke attributen relevant zijn.
Als we dit nu completeren met het vastleggen van de bijbehorende relevante con
straints, is het datamodel voor het informatiesysteem gereed.
Het ontwikkelen van een deugdelijk datamodel is bepaald geen sinecure, en een zaak
voor automatiseringsspecialisten (informatieanalisten en/of databaseontwerpers).
Het is anderzijds uitgesloten dat een specialist een goed datamodel kan ontwerpen
zonder de actieve inbreng van de (toekomstige) gebruikers van het systeem. Bij hen
is immers de materiekennis aanwezig, en ligt tevens de uiteindelijke beslissing tot
acceptatie van het systeem. Intensieve samenwerking tussen beide partijen is dus vereist, opdat het databaseontwerp een juiste en zinvolle afspiegeling is van de werkelijkheid.
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In de loop der tijd zijn vele methoden ontwikkeld ter ondersteuning van het ontwikkelproces, voor het genereren van documentatie, ten behoeve van communicatie en
projectbeheersing (tijd en kosten). Traditionele methoden kenmerken zich door een
duidelijke fasering van het ontwikkelproces, en een omschrijving van wat in welke
volgorde dient te gebeuren. Deze methodes worden ook wel ‘waterval’-methodes genoemd. Vrij algemeen (en populair) geformuleerd kunnen we in dergelijke methoden
de volgende fasen onderscheiden:
1 analyse;
2 logisch ontwerp;
3 fysiek ontwerp;
4 bouw.
Binnen de diverse fasen kunnen technieken worden toegepast om de werkzaamheden
te ondersteunen. Hierbij kan men denken aan diagramtechnieken om een datamodel
grafisch weer te geven. Bekende voorbeelden hiervan zijn ERD (entity relationship
diagram) en UML (unified modeling language). In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk – waarin de casus van dit boek wordt geïntroduceerd – zullen we een ERD van de
casus zien.
Een ander voorbeeld van een bekende techniek is het normaliseren, waarmee eventuele
redundantie uit een ontwerp kan worden verwijderd.
Ook prototyping wordt vaak als techniek toegepast; men bouwt betrekkelijk snel stukjes programmatuur om een systeem te simuleren, met als doel reacties van gebruikers
los te krijgen. Dit kan tijdwinst opleveren in de analysefase van het ontwikkelproces,
maar vooral ook kwaliteitswinst en daarmee een hogere kans op acceptatie van het
eindresultaat.
Modernere methoden in deze wereld zijn:
V RAD, zie http://en.wikipedia.org/wiki/Rapid_application_development
V RUP, zie http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Rational_Unified_Process
V DSDM, zie http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_systems_development_

method
V SCRUM, zie http://en.wikipedia.org/wiki/Scrum_(development)

Bovenstaande methoden worden beschouwd als agile development methoden (zie
http://en.wikipedia.org/wiki/Agile_software_development).
Wil men op de juiste wijze gebruikmaken van een informatiesysteem, dan zal men
goed op de hoogte moeten zijn van de semantiek (de betekenis van de termen) van
het datamodel. Zoals eerder vermeld is een weloverwogen keuze van namen van de
tabellen en kolommen hierbij een belangrijk uitgangspunt, evenals een consequente
toepassing daarvan. Het attribuut ‘adres’ kan bijvoorbeeld vele betekenissen hebben:
woonadres, werkadres, correspondentieadres, etc. De betekenissen van attributen die
tot dit soort twijfel blijven leiden, kunnen expliciet worden vastgelegd in een semantische toelichting op het datamodel. Deze toelichting vormt weliswaar geen onderdeel
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van de formele gegevensstructuur, maar kan wél als commentaar in een datadictionary
– een term die in de volgende paragraaf nader wordt toegelicht – worden vastgelegd.
In deze paragraaf zijn achtereenvolgens de volgende begrippen geïntroduceerd:
V entiteiten en attributen;
V tabellen en kolommen;
V occurrences en attribuutwaarden;
V basisgegevens en afleidbare gegevens;
V redundantie en consistentie;
V integriteit en constraints;
V datamodelleren;
V methoden en technieken;
V logisch en fysiek ontwerp;
V normaliseren;
V agile;
V semantiek.

1.3

Database-managementsysteem

In de voorgaande paragrafen is uiteengezet wat we verstaan onder een informatiesys
teem. Als de automatisering te hulp wordt geroepen om een dergelijk informatiesys
teem te realiseren, kunnen we het begrip database als volgt definiëren:
Een database is een verzameling gegevens die nodig is om aan een informatiesysteem de gewenste informatie te kunnen onttrekken, beheerd door een
afzonderlijk programmatuursysteem.

Dat afzonderlijke programmatuursysteem is het databasemanagementsysteem (afgekort
tot DBMS). Er zijn vele soorten databasemanagementsysteem, variërend wat betreft:
V prijs;
V realiseerbaarheid van complexe informatiesystemen;
V hardwareomgeving;
V flexibiliteit voor de bouwers;
V flexibiliteit voor de gebruikers;
V koppelingsmogelijkheden met andere programmatuur;
V gebruiksvriendelijkheid.
Een DBMS heeft verschillende onderdelen. De basis bestaat uit de programmatuur die
de fysieke opslag van de gegevens voor zijn rekening neemt, het gegevenstransport
(I/O) regelt van extern naar intern geheugen, de integriteit bewaakt, enzovoorts. We
zullen dit centrale onderdeel van het DBMS aanduiden met de term kernel.
Daarnaast wordt door het DBMS een datadictionary onderhouden, waarin alle gegevens over de gegevens (de metagegevens) worden bijgehouden. In een datadictionary
worden onder meer de volgende zaken ondergebracht:
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V
V
V
V
V
V

totaaloverzicht van entiteiten en attributen;
constraints (integriteit);
toegangsrechten tot de gegevens;
eventuele semantische toelichtingen;
(gebruikers)autorisatiegegevens;
applicatiegegevens.

Bovendien zal elk DBMS een of meer talen ondersteunen, om de gegevens die in de
database zijn opgeslagen te kunnen benaderen. Men spreekt hierbij meestal over
vraagtalen, hoewel deze benaming nogal misleidend is, aangezien naast het opvragen
ook het aanmaken en manipuleren van gegevens onderdeel vormt van zo’n taal. SQL,
de taal waar dit boek over gaat, is al jaren de marktstandaard.
Ten slotte zullen leveranciers allerlei programma’s als bijproduct rondom hun DBMS
leveren. We zullen deze programma’s samenvatten onder de term tools. Deze tools stellen de gebruikers bijvoorbeeld in staat om:
V rapporten te genereren;
V standaard in- en uitvoerschermen te bouwen;
V databasegegevens in tekst of spreadsheets te verwerken;
V databasebeheer te plegen (denk bijvoorbeeld aan het maken van backups).
Voor de duidelijkheid zullen we in deze paragraaf nog een extra begrip introduceren:
databaseapplicaties. Hieronder verstaan we toepassingsprogramma’s die voor hun gegevensopslag gebruikmaken van een onderliggende database. Deze kunnen schermen/of menugestuurde invoerprogramma’s zijn (tegenwoordig vaak browser-based),
spreadsheets, lijstgeneratoren, et cetera. Databaseapplicaties worden vaak ontwikkeld
met behulp van een tool van de DBMS-leverancier, maar kunnen ook met tools van
andere leveranciers ontwikkeld worden.
In deze paragraaf zijn de volgende begrippen toegelicht:
database;
databasemanagementsysteem;
kernel;
datadictionary;
vraagtalen;
tools;
databaseapplicaties.

V
V
V
V
V
V
V

1.4

Relationele databases

De theoretische basis voor relationele databases werd in 1970 gelegd door Ted Codd
in het artikel ‘A relational model of data for large shared data banks’ (Codd, 1970). Hij
baseerde zich hierbij op enkele klassieke onderdelen van de wiskunde: de verzamelingenleer, de relationele calculus en de algebra. We zullen dit wiskundig fundament
van relationele databases in dit boek zo min mogelijk aan de orde laten komen, maar
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in deze paragraaf kunnen we daar niet onderuit, als we de term relationeel proberen
te verklaren. Overigens zal in de praktijk blijken dat enig wiskundig inzicht bepaald
geen kwaad kan bij het oplossen van vragen in SQL die het triviale niveau ontstijgen.
Het heeft tot omstreeks 1980 geduurd, voordat de eerste DBMS’sen op de markt kwamen die de ideeën van Ted Codd (min of meer) in de praktijk brachten. Tot de leveranciers van het eerste uur behoren onder andere Oracle en Ingres, enkele jaren later
gevolgd door IBM met SQL/DS en DB2.
De ideeën van Ted Codd kwamen in essentie op het volgende neer:
1 Maak zowel bij het ontwerp als bij het gebruik van een database een duidelijk
onderscheid tussen de logische taak (het wat) en de fysieke taak (het hoe).
2 Zorg ervoor dat een DBMS van de gebruiker alleen nog uitvoering van de logische
taak verlangt, en vervolgens de fysieke taak voor eigen rekening neemt.
Deze ideeën waren, hoe voor de hand liggend ze nu ook klinken, in die tijd beslist
revolutionair. De meeste DBMS’en brachten dit onderscheid absoluut niet aan, waren
nauwelijks of niet gebaseerd op een solide theorie, en zaten voor de gebruikers vol verrassingen, ad-hoc oplossingen en uitzonderingen.
Het artikel van Ted Codd heeft als grootste verdienste gehad dat men vanaf dat moment op een andere manier is gaan denken over databases. Sindsdien is de theorie
steeds in ontwikkeling vóórgebleven op de praktijk; en zo hoort het eigenlijk ook.
Wat maakt een DBMS nu relationeel? Of anders geformuleerd: hoe is het relationele
gehalte van een DBMS te bepalen?
Om deze vragen te kunnen beantwoorden moeten we naar de theorie. In de volgende
paragrafen worden twee aspecten van het relationele model belicht: de relationele
gegevensstructuur en de relationele operatoren. In de daaropvolgende paragraaf wordt
ten slotte geprobeerd om een antwoord te geven op de vraag: ‘Hoe relationeel is mijn
DBMS?’

1.5

Relationele gegevensstructuur

Het centrale begrip in de relationele gegevensstructuur is de tabel of relatie (vandaar de
naam van het model). Een tabel wordt beschouwd als een verzameling rijen, of tupels.
Alle gegevens van een relationele database liggen vast in de vorm van kolomwaarden
binnen een rij van een tabel.
Dit is zeer consequent doorgevoerd; de enige manier om in een relationele database
gegevens met elkaar in verband te brengen bestaat uit de vergelijking van kolomwaarden. Een kenmerk van het wiskundige begrip verzameling is dat de volgorde der
elementen betekenisloos is; dit geldt dus ook voor de rijen van elke willekeurige tabel,
evenals voor de volgorde van de kolommen.
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Nogmaals: er bestaan op zich geen ingebakken verbanden tussen tabellen onderling. Dit betekent dat we in een vraagstelling steeds expliciet aan moeten geven welk
verband gelegd moet worden tussen de diverse rijen. Een gevolg hiervan is de vrijwel
onbegrensde flexibiliteit om ad-hoc vragen aan een relationele database te stellen. De
keerzijde van de medaille is het risico van (denk)fouten, en het probleem van de correctheid. Nagenoeg iedere in SQL geformuleerde vraag levert een antwoord op, maar is
het wel het bedoelde antwoord?
Meestal is er een één-op-één-afbeelding mogelijk van entiteiten van het datamodel op
tabellen in de database. De rijen kunnen dan worden opgevat als de occurrences van
die entiteit, en de kolomkoppen van de tabel kunnen dan worden gezien als de attributen van die entiteit.
Samenvattend:
1 Een database is een verzameling tabellen.
2 Een tabel is een verzameling rijen.
3 Een rij is een verzameling kolomwaarden.
Iets preciezer geformuleerd: een rij is een verzameling geordende paren, waarbij elk
geordend paar bestaat uit een attribuut(naam) met een bijbehorende attribuutwaarde.
Tijdens datamodellering wordt vaak vastgelegd welke waarden voor een attribuut zijn
toegestaan. Zo’n verzameling toegestane waarden voor een bepaald attribuut wordt
ook wel een domein genoemd. Men spreekt in dit verband ook wel van datatypes, of
kortweg types; elk attribuut wordt gedefinieerd op een bepaald type. Dat kan een standaardtype zijn, of een zelfgedefinieerd type.
Iedere tabel dient minstens één kandidaatsleutel (candidate key) te hebben; dit is een
attribuut (of combinatie van attributen) waarvan de waarde iedere rij uniek identificeert, en waarvoor bovendien geldt dat deze eigenschap verloren gaat zodra we één of
meer attributen uit de combinatie weglaten (het is dus een minimale combinatie van
attributen). Er zullen dus nooit twee rijen in een tabel mogen voorkomen met dezelfde
waarden voor een kandidaatsleutel. Als een tabel meerdere kandidaatsleutels heeft,
wijzen we er (over het algemeen) één aan als primaire sleutel. Het is niet toegestaan om
voor de primaire sleutel geen waarde te verstrekken. Primaire sleutels bewaken daarmee een belangrijke vorm van database-integriteit.
Een tabel kan ook refererende sleutels (foreign keys) bevatten; dit zijn attributen waarvan men eist dat iedere voorkomende waarde elders in een primaire sleutelkolom
terug te vinden is. Hiermee wordt de referentiële integriteit van de database bewaakt.
De hierboven genoemde domein- en sleutelconcepten zijn feitelijk bijzondere gevallen van constraints: een domein kan beschouwd worden als een attribuut-constraint,
en sleutels kunnen beschouwd worden als tabel- of database-constraints. Vanuit de
wiskundige basis die Ted Codd geïntroduceerd heeft, zijn willekeurig complexe beperkingsregels mogelijk. Enkele voorbeelden kunnen zijn:
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V Uitvoeringen van cursussen die slechts één dag duren, dienen minimaal tien cur-

sisten te hebben;
V Een docent kan niet op hetzelfde moment meerdere cursusuitvoeringen geven.

Voor dit soort constraints is in de taal SQL het concept assertion geïntroduceerd. Met
SQL assertions kunnen willekeurig complexe constraints gespecificeerd worden.
Helaas wordt dit concept door nog geen enkele databaseleverancier ondersteund.
Een RDBMS behoort op een systematische manier om te gaan met ontbrekende informatie. Als ergens een attribuutwaarde ontbreekt, is het niet altijd mogelijk om te bepalen
of er al dan niet wordt voldaan aan een gestelde voorwaarde. Het ontbreken van informatie wordt in de relationele wereld aangegeven met null-waarden. Deze null-waarden
leiden tot een driewaardige logica, zoals die in de taal SQL is geïmplementeerd. Hierover
zijn de meningen overigens nogal verdeeld; Chris Date bijvoorbeeld is een fervent
tegenstander van deze driewaardige logica. Zijn verhandelingen over dit onderwerp
zijn zeer leesbaar en de moeite waard.
Ter afsluiting van deze paragraaf: er is nog een manier om (vanuit een ander perspectief) tegen tabellen en rijen in een relationele database aan te kijken, ontleend
aan de wiskundige logica. Iedere tabel kunnen we associëren met een predikaat, en
alle rijen van een tabel bestaan uit corresponderende proposities. Een predikaat is een
uitspraak (waarin over het algemeen variabelen voorkomen) die waar of onwaar kan
zijn, bijvoorbeeld: “Er is een cursus met titel T en lengte L, prijs P, frequentie F, en een
maximaal aantal deelnemers M .” Als we nu in dit predikaat voor de vijf variabelen (T, L,
P, F en M) waarden invullen, dan krijgen we een propositie. Een propositie is een predikaat zonder variabelen; met andere woorden, een propositie is altijd waar of onwaar.
Welnu, dat betekent dat we de rijen in een tabel kunnen beschouwen als de proposities die, in de werkelijkheid die we gemodelleerd hebben, waar zijn.
In deze paragraaf werden de volgende begrippen geïntroduceerd:
tabel of relatie;
rij of tupel;
kolom, domein;
primaire en refererende sleutels;
integriteitsbewaking op databaseniveau, SQL assertions;
ontbrekende informatie en driewaardige logica;
predikaten en proposities.

V
V
V
V
V
V
V

1.6

Relationele operatoren

Om met gegevens te kunnen manipuleren zijn bewerkingen nodig. De wiskundige
term voor bewerking is operator. De vermenigvuldiging en de optelling zijn voorbeelden van operatoren: je stopt er twee getallen in, en er komt als resultaat van de operatie één getal uit. Omdat er precies dezelfde dingen uitkomen als er worden ingestopt
(namelijk getallen), noemen we deze operatoren gesloten. Dat is een prettige eigen-
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schap, omdat de resultaten weer kunnen worden gebruikt als invoer voor een volgende
bewerking.
In een database hebben we óók behoefte aan operatoren, om uit de opgeslagen gegevens informatie af te kunnen leiden. Binnen een RDBMS behoren dat operatoren te
zijn, die op een hoog logisch niveau liggen. Dat betekent onder andere dat ze niet op
afzonderlijke rijen maar op tabellen worden losgelaten, en als resultaat weer een tabel
opleveren.
Omdat tabellen zijn gedefinieerd als verzamelingen, zullen de relationele operatoren
dus bewerkingen op verzamelingen moeten verrichten. Vandaar dat enkele operatoren uit de klassieke verzamelingenleer – zoals de vereniging, het verschil en de doorsnede – ook als relationele operator opduiken.
Daarnaast komen relationele operatoren voor die specifiek op tabellen (als een bijzondere vorm van verzamelingen) zijn gedefinieerd. Men kan in principe net zo veel
relationele operatoren verzinnen als men zelf wil; over het algemeen zijn ze allemaal
te herleiden tot een aantal basisoperatoren. Hieronder volgen enkele voorbeelden van
relationele operatoren.
Restrictie: Op basis van een bepaalde voorwaarde worden uit de tabel die wordt benaderd bepaalde rijen wél, en andere niet in de resultaattabel toegelaten. Deze operator
wordt ook wel aangeduid met de term selectie.
Projectie: Van een tabel worden slechts bepaalde kolommen in de resultaattabel toe
gelaten.
Vereniging (of union): Uit twee tabellen wordt één resultaattabel afgeleid, die alle rijen
bevat die in de éne ofwel in de andere tabel voorkomen, of in beide tabellen.
Doorsnede (of intersection): Uit twee tabellen wordt één resultaattabel afgeleid, die
uitsluitend die rijen bevat die zowel in de ene als in de andere tabel voorkomen.
Verschil (of minus): Uit twee tabellen wordt één resultaattabel afgeleid, die uitsluitend
die rijen bevat die wél in de ene maar niet in de andere tabel voorkomen.
Product: Uit twee tabellen wordt één resultaattabel afgeleid, waarvan de rijen bestaan
uit alle mogelijke combinaties van een rij uit de ene met een rij uit de andere tabel,
door ze aan elkaar te plakken. Men spreekt ook wel van het Cartesiaans of Cartesisch
product.
Natuurlijke join: Uit twee tabellen wordt één resultaattabel afgeleid, waarvan de rijen
bestaan uit alle mogelijke combinaties van een rij uit de ene met een rij uit de andere
tabel, mits beide rijen voor alle gelijknamige attributen dezelfde waarden hebben.
Een combinatie van twee rijen ontstaat door ze aan elkaar te plakken, en de dubbele
attribuutwaarde slechts eenmaal in de resultaatrij op te nemen.
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De natuurlijke join is een voorbeeld van een operator die strikt genomen niet nodig is,
omdat hij kan worden samengesteld. Het resultaat van de natuurlijke join kan namelijk ook worden bereikt door toepassing van achtereenvolgens de operatoren product,
restrictie en projectie.

1.7

Hoe relationeel is mijn DBMS?

De term relationeel wordt door veel leveranciers gehanteerd. Als wij willen vaststellen in hoeverre deze leveranciers de waarheid spreken, stuiten we op het probleem dat
relationeel een theoretisch begrip is. De vraag: ‘Is een DBMS relationeel?’ is daarom
moeilijk met ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden. Het is verstandiger om te spreken van het
relationele gehalte van een DBMS.
Dit probleem is door Ted Codd ook onderkend; vandaar dat hij twaalf regels heeft
geformuleerd waaraan een RDBMS zou moeten voldoen. Zonder in details te treden
sommen wij ze hier op, met een summiere toelichting:
1 Representatie gegevens
Alle gegevens in de database worden expliciet op logisch niveau voorgesteld op precies één manier: als kolomwaarden in tabellen.
2 Toegankelijkheid gegevens
Iedere opgeslagen waarde is gegarandeerd bereikbaar door de combinatie van de
tabelnaam, een waarde van de primaire sleutel en de naam van het attribuut waarvan we de waarde zoeken.
3 Ontbrekende informatie
NULL-waarden moeten op een systematische manier worden ondersteund om het
ontbreken van informatie te representeren en te manipuleren.
4 Dynamische online datadictionary
De beschrijving van de database wordt op dezelfde manier logisch gerepresenteerd
als gewone gegevens, zodat een en dezelfde taal kan worden gehanteerd voor de
bevraging van beide soorten gegevens.
5 Datagerichte subtaal
Er moet minstens één taal worden ondersteund, die voorziet in: datadefinitie, viewdefinitie, datamanipulatie, constraintdeclaratie, autorisatie en transactieafhandeling.
6 Updateable views
Het systeem moet datamanipulatie (insert/update/delete) toestaan op alle views die
theoretisch updateable zijn.
7 High-level insert, update en delete
Niet alleen raadpleging, maar ook datamanipulatie dient op het logische niveau van
tabellen (verzamelingen) te geschieden.
8 Fysieke gegevensonafhankelijkheid
Applicaties hoeven niet te worden aangepast als onderliggende fysieke opslag- of
toegangsmogelijkheden worden veranderd.
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9 Logische gegevensonafhankelijkheid
Applicaties hoeven niet te worden aangepast als niet-destructieve wijzigingen
worden aangebracht op logisch niveau.
10 Integriteitsonafhankelijkheid
Constraints moeten met behulp van de datagerichte subtaal kunnen worden gedefinieerd, en moeten worden opgeslagen in de datadictionary.
11 Distributieonafhankelijkheid
Applicaties hoeven zich niet bewust te zijn van het feit dat de gegevens verspreid
over een gedistribueerde database zijn opgeslagen.
12 Geen ondermijning
Als ook een low-level taal wordt ondersteund, mag die taal niet in staat zijn de constraints die op een hoger niveau zijn gedefinieerd (op tabel- of databaseniveau) met
voeten te treden.

1.8

De Oracle-software

Oracle is een softwareomgeving die op een groot aantal platforms beschikbaar is,
variërend van PC’s via diverse minicomputers (HP, Sun) tot grote mainframes en massief-parallelle systemen. Dit is één van de sterkste kanten van Oracle: het garandeert
onafhankelijkheid van hardwareleveranciers, groeimogelijkheden zonder verlies van
gedane investeringen, en uitgebreide data transport- en communicatiemogelijkheden
in een heterogene omgeving.
Oracle is een softwareomgeving die bestaat uit vele onderdelen, waarvan de basis gevormd wordt door het RDBMS zelf: de kernel. De kernel handelt onder meer alle fysieke
transport van en naar de database af, en zorgt feitelijk voor de logische representatie
van gegevens in tabelvorm. Een belangrijk onderdeel van de kernel is de optimizer; de
optimizer bepaalt de strategie waarmee de SQL-commando’s zullen worden afgehandeld.
Applicaties en gebruikers kunnen met de kernel communiceren met de taal SQL, het
belangrijkste onderwerp van dit boek. De Oracle-implementatie van deze taal is een
vrijwel volledige implementatie van de ISO/IEC SQL:2003-standaard; Oracle speelt als
marktleider een vooraanstaande rol in het SQL-standaardisatieproces.
Verder is een hele reeks Oracle-tools beschikbaar, die het werken met Oracle moeten
veraangenamen. De samenwerking van deze tools met de database wordt in figuur 1.1
geïllustreerd. Hieruit blijkt duidelijk dat SQL onder alle omstandigheden het communicatiemiddel is met de kernel, ongeacht de tool die wordt gebruikt.
Let op het volgende belangrijke verschil tussen SQL en SQL*Plus: SQL is een taal, en
SQL*Plus is een tool (waarmee op eenvoudige wijze SQL aan het DBMS aangeboden
kan worden).
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Figuur 1.1

Behalve tools waarmee applicaties kunnen worden gebouwd, levert Oracle ook vele
kant-en-klare applicaties, zoals de Oracle Fusion Applications. Deze categorie producten blijft in dit boek buiten beschouwing.
Het bedrijf Oracle heeft zijn hoofdkwartier in Redwood Shores in Californië. Het is
opgericht in 1977, en was in 1979 de eerste leverancier van een commercieel relationeel
database-managementsysteem. Oracle is het op één na grootste softwarebedrijf ter
wereld, met meer dan 40.000 werknemers. Het is verreweg de grootste leverancier van
databasesoftware ter wereld. Daarnaast levert het diverse diensten, zoals consultancy,
training, en support. Oracle heeft inmiddels vestigingen in meer dan 140 landen,
verspreid over de hele wereld.
SQLPlus en SQLDeveloper
De tools die het dichtst bij SQL blijven; bij uitstek geschikt voor interactieve ad-hoc
databasebenadering. Dit zijn de tools waarmee we in dit boek voornamelijk zullen
werken. SQLPlus is een eenvoudige, op command-lines gebaseerde tool. SQLDeveloper
biedt een menugestuurde grafische omgeving waarmee (onder andere) SQL ontwikkeld kan worden.
Forms en Reports
Dit zijn de traditionele Oracle-tools waarmee client-server databaseapplicaties ontwikkeld kunnen worden.
JDeveloper en Apex
Dit zijn de modernere Oracle-tools waarmee browser-based database applicaties
ontwikkeld kunnen worden. Bij Jdeveloper vormt Java de programmeertaal, bij Apex
vormt PL/SQL de programmeertaal.
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1.9

De casus

In dit boek wordt gebruikgemaakt van zeven tabellen, die in deze paragraaf worden
geïntroduceerd en toegelicht. In bijlage A is de casus ook gedocumenteerd; in deze
bijlage zijn ook enkele verhelderende overzichten van de inhoud van de casus opgenomen.
Het spreekt voor zich dat inzicht in de structuur van de casus vereist is om de taal
SQL met succes te kunnen loslaten op de inhoud ervan; de correctheid van SQLcommando’s kan nooit worden gegarandeerd zonder deze kennis.
We beginnen met een ER-diagram van de casus (zie figuur 1.2). Dit is een afbeelding
van een logisch ontwerp, wat betekent dat er nog op geen enkele wijze rekening is gehouden met de implementatieomgeving. Bij een fysiek ontwerp is dat wel het geval: dan
is bijvoorbeeld al de keuze gemaakt voor implementatie in een Oracle-omgeving, en
praten we al over tabellen.
Om dit soort ER-diagrammen correct te kunnen interpreteren is enige uitleg nodig.
Er is sprake van zeven entiteiten, die worden weergegeven in een ‘soft box’. Om het
diagram leesbaar te houden zijn vrijwel alle attributen achterwege gelaten; alleen de
sleutelattributen zijn weergegeven.

Figuur 1.2

Tussen de entiteiten bestaan diverse relaties. De tien ‘kraaienpoten’ in het diagram
geven ‘één-op-veel’-relaties weer. Elk van deze relaties is in twee richtingen te lezen.
De ‘werkt voor’-relatie dienen we bijvoorbeeld als volgt te interpreteren:
V Iedere medewerker werkt voor precies één afdeling.
V Voor een afdeling kunnen nul, één of meer medewerkers werken.
Merk op: afdelingen zonder werknemers zijn toegestaan. Alle één-op-veelrelaties in onze casus hebben deze eigenschap, wat in dit soort diagrammen
wordt aangegeven met een stippellijn. Tussen medewerker en afdeling bestaan overigens twee relaties: een medewerker ‘werkt voor’ een afdeling, en
‘kan hoofd zijn van’ een afdeling. De relatie ‘heeft als chef ’ is een voorbeeld
van een recursieve relatie, ofte wel een relatie van een entiteit met zichzelf.
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Elke entiteit heeft een unique identifier, waarmee occurrences van die entiteit onderling
onderscheiden kunnen worden. Dit kan een enkel attribuut zijn (bijvoorbeeld mnr
voor de entiteit medewerker), een combinatie van attributen, al of niet gecombineerd
met relaties. Een attribuut dat onderdeel is van een unique identifier wordt voorafgegaan door een hekje (#); relaties die onderdeel zijn van een unique identifier worden
gemerkt met een dwarsstreepje. Zo bestaat de unique identifier van de entiteit uitvoering bijvoorbeeld uit de combinatie van het attribuut datum en de relatie naar de
entiteit cursus, en de unique identifier van de entiteit inschrijving uit de twee relaties
naar respectievelijk medewerker en uitvoering.
De vertaalslag naar een tabelstructuur verloopt grofweg als volgt:
1 Iedere entiteit wordt een tabel.
2 Ieder attribuut wordt een kolom.
3 Iedere relatie wordt omgezet in een refererende sleutel (FK)
(aan de kant van de kraaienpoot).
4 Iedere unique identifier wordt omgezet in een primaire sleutel (PK).
De volgende zeven tabellen zijn daarvan het resultaat:
MEDEWERKERS
MNR
NAAM
VOORL
FUNCTIE
CHEF
GBDATUM
MAANDSAL
COMM
AFD

Nummer, dat voor iedere medewerker uniek is
Achternaam, evt. voorafgegaan door voorvoegsels
Voorletters (zonder interpunctie)
Taakomschrijving van de medewerker
Het nummer van de chef van de medewerker
Geboortedatum van de medewerker
Maandsalaris (exclusief toelage)
Onderdeel van het jaarsalaris dat alleen voor verkopers van
toepassing is (commissie)
Nummer van de afdeling waaraan de medewerker verbonden is

PK

FK

FK

AFDELINGEN
ANR
NAAM
LOCATIE
HOOFD

Uniek afdelingsnummer
Naam van de afdeling
Plaats waar de afdeling gevestigd is
Medewerkersnummer van het hoofd van de afdeling

PK

FK

SCHALEN
SNR
ONDERGRENS
BOVENGRENS
TOELAGE

Uniek nummer van een salarisschaal
Laagste salaris dat tot de schaal behoort
Hoogste salaris dat tot de schaal behoortNetto maandelijkse
toelage op het salaris

PK
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CURSUSSEN
CODE
OMSCHRIJVING
TYPE
LENGTE

PK

Code, die voor iedere cursus uniek is
Omschrijving van de cursusinhoud
Indicatie van het type cursus (waarbij we onderscheiden:
ALG, BLD en DSG)
De cursuslengte, uitgedrukt in dagen

UITVOERINGEN
CURSUS
BEGINDATUM
DOCENT
LOCATIE

Code van de cursus in kwestie
Datum waarop de cursus begint
De persoon die de cursus geeft
Plaats waar de cursus plaatsvindt

FK/PK
PK
FK

INSCHRIJVINGEN
CURSIST
CURSUS
BEGINDATUM
EVALUATIE

Het medewerkersnummer van de cursist
De code van de cursus
Datum waarop de cursus begint
Beoordeling van de deelnemer (geheel getal op een
schaal 1-5)

FK/PK
FK/PK
PK

Medewerker nummer
Jaartal, in vier cijfers
Begindatum van het tijdsinterval
Einddatum van het tijdsinterval
Afdeling waarvoor gedurende het tijdsinterval is gewerkt
Ruimte voor vrije tekst
Maandsalaris gedurende het tijdsinterval

FK/PK

HISTORIE
MNR
BEGINJAAR
BEGINDATUM
EINDDATUM
AFD
OPMERKINGEN
MAANDSAL

PK
FK

Aan de beschrijving van de tabel medewerkers valt verder niet zo veel toe te voegen.
Aandacht verdient de kolom comm: deze kolom is alleen van toepassing voor verkopers,
en bevat daarom structureel ontbrekende informatie (in het geval van niet-verkopers).
Bovendien wordt deze commissie op jaarbasis betaald, terwijl salarissen maandelijks
worden overgemaakt. Denk er verder aan dat het maandsalaris ook nog een netto toelage kent, die afhankelijk is van de salarisschaal.
De structuur van de tabel afdelingen spreekt voor zich. Let op het tweetal relaties dat
tussen deze tabel en de medewerkerstabel bestaat: een medewerker kan ‘verbonden
zijn aan’ een afdeling, en ‘hoofd zijn van’ een afdeling.
De salarisschalen zijn niet overlappend, wat in de praktijk vaak wel het geval is.
Hiervoor is gekozen vanwege de eenvoud: op deze manier valt een bepaald salaris
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altijd in één schaal. Bovendien is de monetaire eenheid in het midden gelaten. De
netto toelage wordt – net als het salaris – op maandbasis uitgekeerd.
Wat betreft de tabellen cursussen en uitvoeringen: deze namen zijn met opzet gekozen
om het verschil tussen een cursus (generiek) en een cursusuitvoering (specifiek) zo
duidelijk mogelijk aan te geven. In de wandeling wordt voor beide begrippen vaak de
term ‘cursus’ gehanteerd.
We onderscheiden de volgende drie cursustypes:
ALG
BLD
DSG

(algemeen)
(build)
(design)

Introductiecursussen
Applicatiebouw
Systeemanalyse en ontwerp

Dat betekent dat we alleen deze drie waarden toestaan voor de cursustype-kolom; dit
is een voorbeeld van een attribuutconstraint. We hadden overigens in ons diagram ook
een extra entiteit cursustype kunnen modelleren; dan was deze kolom een refererende
sleutel geworden naar een achtste tabel.
Er dienen procedures te worden vastgelegd die regelen hoe er met historische gegevens
in een informatiesysteem moet worden omgegaan. Dit is een belangrijk – in de praktijk beslist niet altijd even eenvoudig – onderdeel van het systeemontwerp. In onze
casus is het vooral interessant om wat dit betreft te kijken naar cursusuitvoeringen en
inschrijvingen.
Als een geplande cursusuitvoering niet doorgaat, bijvoorbeeld vanwege gebrek aan
inschrijvingen, blijft hij toch in de tabel staan (omwille van de statistiek). Zodoende
kan het voorkomen dat docent en/of locatie niet zijn ingevuld; dat is natuurlijk pas
relevant als een geplande cursus lijkt te gaan plaatsvinden.
Inschrijvingen worden in deze database opgevat als synoniem voor cursusdeelnames.
Dat kunnen we bijvoorbeeld opmaken uit de kolom evaluatie van de inschrijvingen tabel, waarin de waardering van de deelnemer na afloop van de cursus wordt vastgelegd. Dit wordt uitgedrukt op een schaal van 1 tot 5, in betekenis oplopend van ‘slecht’
tot ‘uitstekend’. Als een inschrijving geannuleerd wordt, verwijderen we de bijbehorende rij uit de tabel. Als de begindatum van een zekere inschrijving in het verleden
ligt, dan geeft dat dus per definitie aan dat de bewuste cursus ook daadwerkelijk is
gevolgd.
In de historie-tabel worden gegevens vastgelegd met betrekking tot het arbeidsverleden van alle medewerkers, vanaf de datum van indiensttreding. Iedere wijziging van
afdeling en/of maandsalaris wordt geregistreerd; de huidige afdeling en het huidige
maandsalaris worden ook in deze tabel opgeslagen, waarbij het attribuut einddatum
leeg wordt gelaten. Er is ook ruimte voor opmerkingen.
Van alle tabellen is behalve de structuur ook de inhoud opgenomen in appendix A.
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_ 82
; 35
@ 44, 243
* 35, 68, 168
/ 37
& 234
&& 238
# 17
% 82
+ 162
| 251
_editor 36
A
ABS 98
accept 239
ACOS 98
ADD 133
ADD_MONTHS 109
afleidbare gegevens 3
aggregatie 164
alfanumeriek 27
alfanumerieke
operatoren 29
algebra 8
algemene functies 111
ALIAS 249
aliassen 152
all 189, 190
ALTER 23, 26
ALTER SESSION 45, 58
ALTER TABLE 133
analytische functies 203
AND 30, 77
ANSI/ISO 14, 23
SQL-standaard 95
any 189
ANY 190
append 42
APPEND 39

applicable 91
arrays 255
AS 130
ASC 75
ASCII 101
ASIN 98
AS OF 208
ATAN 98
attribuut 2, 3, 10
-constraint 19
-waarde 10
auditing 27
AUTOCOMMIT 125
autorisatie 25
AUTOTRACE 142
AVG 166, 206, 253
B
backslash 107
basisgegevens 3
berekeningen 70
bestandsspecificatie 44
between 80
beveiliging 2, 21, 24, 221
bewerkingen 11
bitmap indexen 141
boomstructuur 198
BREAK 248, 252
btitle 250
BTITLE 248
C
calculus 8
CARDINALITY 269
Cartesiaans produkt 153, 172
Cartesisch produkt 12
CASCADE CONSTRAINTS 149
CASE-expressie 83, 111
case-insensitive 106
case-sensitive 106

CAST 269
casus 16
hiërarchisch overzicht medewerkerstabel 281
inhoud van de tabellen 276
kolommen en refererende
sleutels 276
overzicht cursusuitvoeringen 282
tabelstructuren 274
casustabellen 137
CAT 64
CEIL 98
CHANGE 37
CHAR 59, 131
CHECK 59
children 197
CHR 101
Chris Date 11, 91
CLEAR 249
CLEAR BREAKS 254
clear buffer 48
clear COMPUTES 254
CLEAR SCREEN 48
CLOB 59
COALESCE 111
Codd 8, 13, 62, 91
COLLECT 269, 271
COLS 64
column 46
COLUMN 46, 87, 249
comment 149
commentaar 32
COMMIT 23, 124
compatibiliteit 59
complexiteit 1
COMPUTE 248, 252
CONCAT 101, 240
concateneren 28
CONCAT-karakter 235
concurrency 126
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conditie 30, 73
conditionele uniciteit 150
CONNECT 58, 248
consistent 4
consistentie 124
constante 27
constraint 5, 7, 8, 14, 59, 122,
134
constructor 259
conversiefuncties 113
correctheid 10, 16, 79, 90, 183
correlatie-namen 152
COS 98
COSH 98
COUNT 166, 206, 253
COUNT(*) 169
create index 141
CREATE SCHEMA 139
create synonym 145
create table 129
CREATE TABLE 58
CREATE VIEW 214
CROSS join 160
CUBE 176
cumulatief 205
CURRENT 206
CURRENT_DATE 29
current_schema 58
CURRVAL 145
D
data
-definitie 21
-dictionary 7, 13, 14, 62,
216
-manipulatie 13, 21, 142,
222, 227
-model 5, 6
-modellering 10
database 7
-applicaties 8
integriteit 10
links 148
datatype 58, 59, 131
-conversie 116
DATE 108
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datumformaten 109
datumfuncties 108, 109
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day 109
DAY 28
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DECODE 111
deelverzameling 203
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DEFINE 36, 240
-karakter 234
del 40
DEL 39
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DROP 23
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DUAL 72
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E
ECHO 240
EDIT 37
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EMPTY 269
ENABLE 135
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entiteitsintegriteit 5
equi-join 155
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EXCEPT 269
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exit 34
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expressie 30
externe editor 37
EXTRACT 109
F
fill mode 115
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FLOOR 98
FOLLOWING 206
FORCE 214
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FOREIGN KEY 59
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FORMAT 249
FORTRAN 21
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FULL OUTER JOIN 162
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geneste tabellen 255, 262
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gereserveerde woorden 32
gesloten 11
gesorteerde vensters 204
GET 44
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grant 222
GRANT 25, 26
GREATEST 111
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GROUP BY 24, 68, 164, 224
grouping 177
sets 179
GROUPING_ID 177
H
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having 68
HAVING 24, 170
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HEADING 240, 249
HEADSEP-karakter 251
hiërarchische gegevens 197
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HOUR 109
Human Resources 15
I
IMMEDIATE 140
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IN 81, 91, 269
inapplicable 91
inclusief 77
IND 64
index 141
INDEX 26
informatie 1
-systeem 1, 6, 7
inhoud 22
INITCAP 101
INITIALLY IMMEDIATE 140
inline constraint 130, 135
inline views 195, 197, 227
input 39
INSERT 26, 39, 119
instead of-triggers 225
INSTR 101
integriteit 4
integriteitsonafhankelijkheid
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interactief 21
InterOffice 15
intersect 183, 269
INTERSECT 224
intersection 12
interval 108
INTERVAL 28, 60, 131
IS NOT EMPTY 269
is null 88
ISO/ANSI 132
J
join 12, 155
JUSTIFY 249
K
kandidaatsleutel 10
kernel 7, 14
key preserved table 224
kolom
-alias 70, 75, 215
-kop 69
-naam 58
-specificatie 58, 130
-waarden 9
kraaienpoten 16

L
LABEL 253
LAG 206
LAST_DAY 109
LEAD 206
LEAST 111
LEFT outer join 162
lege string 87
lege verzameling 192
LENGTH 101
LEVEL 199
LIKE 82, 249
linesize 250
LINESIZE 240, 248
list 35
LN 98
LOCALTIMESTAMP 29
locking 27, 126, 128
LOG 98
LOGIN.SQL 46, 248
logische gegevensonafhankelijkheid 22, 221
logische operatoren 30
logisch niveau 12
logisch ontwerp 16
LONG 240
LOWER 101
LPAD 101, 103, 200
LTRIM 101
M
machtsverzameling 269
materialized views 229
MAX 166, 206, 253
MEMBER 269
MERGE 123
meta-gegevens 7, 62
methoden 6, 256
MIN 166, 206, 253
minteken 239, 247
minus 224
MINUS 183
minute 109
MOD 98
model 1
MODIFY 133
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MONTH 109
MONTHS_BETWEEN 109
MULTISET 268
mutaties 124
N
named query 214
namen 31
natuurlijke join 13
nesting 94, 167
NEWLINE 249
NEWPAGE 240, 248
NEW_TIME 109
NEW_VALUE 249
NEXT_DAY 109
nextval 145
NLS 45
NLS_CURRENCY 45
NLS_DATE_FORMAT 45,
109, 113
nls_language 114
NLS_LANGUAGE 45
NLS_NUMERIC_CHARACTERS 27, 45
NLS_SESSION_PARAMETERS 65, 109
NLS_SORT 106
NLS_TIME_FORMAT 45
NLS_timestamp_format
109
non-padded 131
NOPRINT 249
normaalvorm 256
normaliseren 6
NOSORT 142
not 79
NOT 30
not null 59
NOT NULL 133
NULL 87, 120, 133, 240, 249
NULLIF 111
NULLS FIRST 76, 210
NULLS LAST 76
NULL-waarde 13
null-waarden 11, 73, 76, 86,
177, 193
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NUMFORMAT 240
NUMWIDTH 240
nvl 167
NVL 89, 111
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or replace 214
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PAGE 252
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PAGESIZE 240, 248
parameters 245
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PARTITION BY 205
PAUSE 239, 240
performance 4, 229
plan_table 143
PL/SQL 117, 256
POSIX 105
POWER 98
POWERMULTISET 269, 270
powerset 269
precedentie 31, 78
PRECEDING 206
precisie 27, 131

predikaat 11
primaire sleutel 10, 13, 94,
135
primary key 59
privé-synoniemen 146
privileges 25, 57, 214
produkt 12
projectie 12
prompt 239
propositie 11
prototyping 6
prullenmand 148
pseudo-kolom 29, 72
publieke synoniemen 146
PURGE 148
Q
query 68
rewrite 230
quit 34
R
raadpleging 21
RAD 6
RANGE 206
RANK 206
rapporten 8
RAW 131
RDBMS 11, 12, 13, 14
read consistency 127, 207
READ ONLY 207
reconstrueren 208
recursieve relatie 16
recycle bin 148, 210
redundante opslag 230
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WHEN 84
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with 197
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with check option 215, 226
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tekstuele aanpassingen doorgevoerd
om deze weer in overeenstemming te
brengen met de huidige stand van de
techniek. Verwijzingen naar inmiddels
niet meer gangbare tools, zijn vervangen
door hun opvolgers, en enkele nieuw
geïntroduceerde SQL features zijn
toegevoegd: het INSERT-ALL commando
en een uitbreiding op de REGEXP functies
zijn hiervan voorbeelden. De paragrafen
over Constraints en over Hiërarchische
Queries zijn geheel herschreven.
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Leerboek Oracle SQL is in eerste instantie
bedoeld voor het hoger onderwijs en is
geschikt voor alle studierichtingen die
Oracle als softwareomgeving gebruiken
voor het leren omgaan met SQL. Het boek
is met name geschikt als ondersteuning bij
zelfstudie en/of practicum en als zodanig
ook heel goed individueel te gebruiken
buiten het reguliere onderwijs.
Deze vierde herziene druk is gebaseerd
op Oracle Database 11g. Het boek is
echter ook heel goed te gebruiken met de
aankomende release Oracle12c.
De opzet van het boek is vrijwel
geheel gehandhaafd. Hierdoor is een
soepele overgang naar deze nieuwe
editie mogelijk. De indeling van de
hoofdstukken is niet veranderd, wel zijn
in alle hoofdstukken op diverse plaatsen
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