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Voorwoord 
Door alle hypes heen blijven relationele databases de basistechnologie om bedrijfsgegevens op een 
gestandaardiseerde manier te beheren en om aan de dagelijkse informatiebehoeften tegemoet te 
komen. De relationele taal SQL zal daarom voor onafzienbare tijd tot de basiskennis voor informa-
tici blijven behoren.  
 
Uitgangspunten 
In deze derde, geheel herziene druk zijn de uitgangspunten dezelfde als in de beide vorige drukken: 
� De concepten staan centraal: die van de relationele theorie, en daaraan gerelateerd die van SQL. 

Dit impliceert aandacht voor de eisen van een ‘goede taal’. 
� Het ontwikkelen van probleemoplossend vermogen is belangrijker dan het leren van syntaxis, 

onder het motto ‘Het opstellen van SQL-query’s is een sport die je kunt leren’. Het stapsgewijs 
oplossen van vraagstukken, met tussenformuleringen in natuurlijke taal, is een daarbij regelma-
tig gehanteerde methode. 

� Vraagstellingen worden conceptueel benaderd en niet vanuit de beperkingen van een SQL-dia-
lect. De relationele theorie van deel A wordt levend gehouden in deel B, en is daarin leidend 
voor oplossingsstrategieën en het opstellen van leesbare, professionele SQL-code. Via talloze 
plaatjes wordt gevisualiseerd wat de essentie is.  

� De theorie wordt ondersteund door vele voorbeelden en opgaven, een krachtig database-
managementsysteem, een mooie SQL-omgeving en een bijzondere elektronische leeromgeving. 

 
Didactiek 
De conceptuele aanpak is één van de pijlers van de didactiek, zodat steeds een verscheidenheid aan 
dingen onder de noemer wordt gebracht van eenzelfde ‘rode draad’. De uitleg wordt hierdoor 
vereenvoudigd en het inzicht verdiept. ‘Databasenavigatie’ is zo’n rode draad, die naar voren wordt 
gehaald bij de uitleg van sleutels, joins en subselects, maar ook centraal staat bij de richtlijnen voor 
probleemaanpak bij het opstellen van goede SQL-code. Een tweede rode draad is ‘normaliseren en 
denormaliseren’. Zo wordt niet alleen de join maar ook het groeperen in SQL gepresenteerd als een 
vorm van denormaliseren, wat conceptueel heel zuiver is en (daardoor) de stof gemakkelijker 
maakt. Een derde rode draad is ‘single point of definition’, het principe om wát dan ook op niet 
meer dan één plek te definiëren. Dat geldt voor databasegegevens zoals plaatsnamen, maar de 
reikwijdte van het principe blijkt enorm veel uitgebreider. 
 
Een andere didactische pijler is onze overtuiging dat bij dit vak een hoog niveau niet gediend is bij 
een al te formele aanpak. Daarvoor kent de relationele theorie téveel varianten en losse eindjes. 
Door een nette, maar informele aanpak hebben we voor onszelf de ruimte geschapen om een klas-
sieke theorie op een moderne manier te behandelen en waar nodig te becommentariëren. Dit boek 
maakt het relatief gemakkelijk om een heel goed niveau te bereiken. 
 
Doelgroepen 
Het boek is geschikt voor de eerste fase van universitaire informaticaopleidingen en voor HIO’s, 
BI’s en bedrijfsopleidingen. Mede door de elektronische leeromgeving (Boekverkenner) is het ook 
goed te gebruiken voor zelfstudie. Daarnaast is de Boekverkenner een mooi instrument voor do-
centen, bij presentaties en instructies. 
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Nieuw in de derde druk 
Deze derde druk is volledig herzien: 
� We zijn overgegaan op een nieuw databasemanagementsysteem, Firebird. Dit is ‘open source’, 

met een SQL die nauw aansluit bij de SQL-standaard SQL:2008. 
� We hebben een hoofdstuk toegevoegd over transacties en multi-usergebruik. 
� Databasenavigatie en, nauw daaraan verwant, de aanpak van queryproblemen via stapsgewijze 

verfijning hebben meer aandacht gekregen. 
� Twee van de voorbeelddatabases zijn vervangen door één andere, die rijker is van structuur.  
� De naamgevingsconventies, met name voor sleutelkolommen, zijn veranderd, met veel 

compactere SQL-code tot gevolg. 
� De uitwerkingen van opgaven zijn nu te vinden in de ‘Boekverkenner’. 
 
Verder is de tekst ingekort waar dat kon en uitgebreid waar dat nuttig was. Ook is de structuur 
herzien. Al met al zijn grote delen van de tekst volledig herschreven. 
 
Dit is géén ontwerpboek 
Dit boek beperkt zich bewust tot kant en klare databases. Er wordt gereflecteerd op de mogelijk-
heden en beperkingen van gegeven databases, maar er worden geen databases ontworpen. Alles op 
zijn tijd: we denken dat ervaring met bestaande databases een nodige (maar niet voldoende) voor-
waarde is voor goed en effectief ontwerpen. 
De problematiek van het ontwerpen van informatiemodellen en databases komt uitgebreid aan de 
orde in het boek Modelleren als ambacht – Informatiemodelleren met MDD van dezelfde auteurs. 
 
Over de auteurs 
Leo Wiegerink studeerde wiskunde aan de Universiteit van Leiden. Als opleider van wiskundelera-
ren, als informacadocent aan de Hogere Informaticaopleiding van de Hogeschool van Amsterdam, 
als docent/cursusontwikkelaar in het bedrijfsleven en tenslotte als cursusontwikkelaar bij de Infor-
matica-faculteit van de Open Universiteit heeft hij ruime ervaring opgedaan met lesgeven aan en 
cursusontwikkeling voor de doelgroepen van dit boek. 
 
Jeanot Bijpost en Marco de Groot begonnen hun informaticaloopbaan aan de Amsterdamse HIO. 
Vanuit hun bedrijf, Mattic Software, houden zij zich bezig met de ontwikkeling en het beheer van 
grote informatiesystemen binnen de Nederlandse overheid. Het ontwikkelen van tools voor 
systeemontwikkelaars (metasysteemontwikkeling) loopt als rode draad door hun werk. 
 
Dank aan ... 
Ook nu weer willen we iedereen bedanken die aan dit boek heeft bijgedragen: studenten die eerdere 
versies van kritisch commentaar hebben voorzien en onze achterbannen. In het bijzonder bedan-
ken we drie medewerkers van de Open Universiteit: Harold Pootjes, Nikè van Vugt en Bart Pauw. 
Hun bijdrage in deze nieuwe druk aan o.a. de hoofdstukken Query-optimalisatie en Transacties en 
concurrency was zeer waardevol, evenals de terugkoppeling vanuit het onderwijs. 
 
Leo Wiegerink, Jeanot Bijpost en Marco de Groot 
Amsterdam, zomer 2000 / winter 2013. 
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De software 
De software omvat het open source databasemanagementsysteem Firebird 2.5, een interactieve 
SQL-omgeving IQU (Interactive Query Utility) en een elektronische leeromgeving (Boekverkenner) 
met een interactieve versie van het volledige boek. Ga naar http://www.relsql.nl/download voor 
download van alle software. U hebt hierbij een unieke code nodig, die u vindt op de colofonpagina. 
 
Firebird 
Firebird is een open source SQL-databaseserver, die zich snel en simpel laat installeren en eenvoudig 
is in gebruik. Firebird-SQL is bijna volledig conform de SQL-standaard SQL:2008. Firebird omvat 
daarnaast een derde-generatietaal voor het programmeren van triggers en stored procedures. 
 
Interactive Query Utility 
De Interactive Query Utility (IQU®) is een SQL-omgeving, dat wil zeggen een programma om SQL-
opdrachten te versturen naar het databasemanagementsysteem. IQU is een zeer handige tool, die 
vanuit de praktijk is ontwikkeld. 
 
Boekverkenner 
De Boekverkenner is een applicatie waarmee het boek op allerlei manieren kan worden benaderd 
en geïntegreerd met het databasemanagementsysteem (Firebird). De Boekverkenner biedt onder 
meer: 
� de volledige tekst van het boek, te benaderen via de inhoudsopgave, een index, een historielijst, 

bookmarks en een zoekmachine 
� alle uitwerkingen van opgaven 
� alle voorbeelddatabases, met hun beschrijving, diagrammen en SQL-scripts 
� een eindgebruikersapplicatie met ‘zichtbaar’ SQL-verkeer 
� schakelmogelijkheden tussen tekst, voorbeelddatabases en IQU 
� het uitvoeren van SQL-opdrachten direct vanuit de tekst van het boek 
� meting van de databasebelasting van SQL-opdrachten 
� verschillende transactiemodellen 
� het boek en de Boekverkenner zelf als één van de voorbeelddatabases. 
 
Door de snelle schakelmogelijkheden tussen tekst, voorbeelden en IQU, en het moeiteloos installe-
ren en herinstalleren van de voorbeelddatabases, is de Boekverkenner een bijzonder handig en 
plezierig instrument. 
 
Website 
Het boek heeft een website: www.relsql.nl, met aanvullende informatie en diensten bij het boek. 
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Opbouw van het boek 
Het boek is opgebouwd uit vijf delen: 
 
Deel A ‘Relationele Systemen’ behandelt met tal van voorbeelden de theorie van relationele syste-
men. De hoofdstukken 1 en 2 gaan over de ‘achterkant’ van die systemen: relationele databases en 
hun beheerprogramma’s. Hoofdstuk 3 geeft een inleiding in de taal (SQL) waarmee met het beheer-
programma wordt gecommuniceerd. Met alle aandacht voor de ‘voorkant’ van het systeem: de 
programma’s (clients) waarmee eindgebruikers, databasebeheerders of studenten die SQL willen 
leren het beheerprogramma benaderen. Hoofdstuk 4 gaat over de problematiek van de ‘niet-inge-
vulde waarden’ (nulls). Dit deel eindigt met hoofdstuk 5 over de normalisatietheorie, een klassiek 
database-onderwerp over het tranformeren van ongewenste databasestructuren. 
 
Deel B ‘Opvragen en manipuleren van gegevens’ is het eerste deel van een grondige leergang SQL. 
Het is gewijd aan de SQL-querytaal, de subtaal om gegevens op te vragen en de gegevensinhoud van 
een database up-to-date te houden. De hoofdstukken 6 tot en met 9 gaan over het opvragen van 
gegevens, om te voorzien in de informatiebehoeften van gebruikers. De relationele theorie van deel 
A wordt daarbij optimaal gebruikt om inzicht en verdieping te bereiken. Als vanzelf heeft dit effect 
op een goede probleemaanpak en een professionele programmeerstijl. Het leidt ook tot een kriti-
sche houding ten opzichte van de taal SQL, die om historische en commerciële redenen niet de 
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mooist denkbare relationele taal is. Hoofdstuk 10 behandelt hierna de SQL-commando’s om een 
database-inhoud bij te werken. 
 
Deel C ‘Structuur en beheer’ vervolgt de SQL-leergang. Hoofdstuk 11 behandelt het creëren, veran-
deren en verwijderen van databases met hun verschillende typen databaseobjecten. Hierna volgen 
twee beheerhoofdstukken: hoofdstuk 12 over autorisatie, het geven van rechten op maat aan ge-
bruikers, en hoofdstuk 13 over het optimaliseren van query’s, met het oog op snelle verwerking. 
 
Deel D ‘Verdieping’ bevat vier verdiepende hoofdstukken die stuk voor stuk interessant zijn. 
Hoofdstuk 14 gaat over probleemaanpak bij het opstellen van SQL-query’s. In hoofdstuk 15 over 
multi-usergebruik wordt uitgelegd hoe wordt vermeden dat gelijktijdige gebruikers elkaar in de weg 
zitten. Hoofdstuk 16 behandelt het bewaken van regels en het programmeren van automatische 
acties via ‘triggers en stored procedures’, dat zijn programmaatjes in een (derde-generatie) uitbrei-
dingstaal van SQL. Dit deel eindigt met hoofdstuk 17 over het hart van een relationeel systeem: de 
data dictionary. 
 
Het afsluitende deel E omvat vier bijlagen, drie met Firebird-specifieke informatie en één met een 
overzicht van alle voorbeelddatabases. 
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3 

1 Relationele databases: structuur 

Een relationele database is één component van een groter systeem, een informatiesysteem. De 
database bevat, gestructureerd in de vorm van tabellen, de gegevens die voor gebruikers van het 
informatiesysteem de informatie opleveren die zij nodig hebben. Dit hoofdstuk gaat over de struc-
tuur van een relationele database en legt daarmee de basis voor al wat volgt. 
 
1.1 Informatiesystemen 
Onderwijs-informatiesystemen, een studiefinancierings-informatiesysteem, een belastingdienst-
informatiesysteem, tandarts- en huisarts-informatiesystemen, ziekenhuis-informatiesystemen, een 
antiekdiefstalinformatiesysteem, enzovoort. Er zijn zóveel informatiesystemen dat we allemaal wel 
ongeveer weten wat het zijn: ‘systemen waar je informatie in kunt stoppen en informatie uit kunt 
halen’. We zullen de twee aspecten: informatie en systeem eens wat preciezer beschouwen. 
 
Informatie heeft te maken met gegevens die ergens zijn opgeslagen: op papier, in een computergeheu-
gen of op een andere gegevensdrager. Die gegevens kunnen bestaan uit tekst of getallen, uit grafie-
ken of andere plaatjes. Ook gesproken tekst op een bandje kun je opvatten als een verzameling 
gegevens. Informatie is echter méér dan die gegevens: het heeft te maken met de betekenis die aan de 
gegevens moet worden gehecht. En gegevens kunnen alleen maar wat betekenen als ze iets uit-
drukken over een ‘wereld’. Bijvoorbeeld een wereld van patiënten, doctoren, medische ingrepen, 
enzovoort in een ziekenhuis. Of een wereld van antiek, diefstal en opsporing. Of een heel klein 
wereldje van recepten voor lekkere toetjes: het geautomatiseerde Toetjesboek dat we verderop als 
voorbeeld zullen gebruiken. Informatie drukt feiten uit over zo’n wereld. 
 
Een systeem is iets dat geordend is, waar een bepaalde structuur in zit. Een informatiesysteem is dus een 
systeem waarin informatie (betekenisvolle gegevens over een bepaalde ‘wereld’) gestructureerd is 
opgeslagen. Daarnaast is het een instrument voor gebruikers van het systeem, die er informatie uit 
moeten kunnen opvragen om antwoorden te krijgen op relevante vragen over de ‘wereld’ in kwes-
tie. 
 
Een informatiesysteem hoeft niet geautomatiseerd te zijn, er hoeft helemaal geen computer aan te 
pas te komen. Een verzameling kaartenbakken kan een betrouwbaar informatiesysteem vormen, als 
het goed wordt beheerd. Maar zo’n papieren systeem heeft beperkingen: het opzoeken kan lang 
duren, en koppelen met andere systemen is veelal onuitvoerbaar. Een geautomatiseerd systeem 
kent dit soort beperkingen in mindere mate. Maar alleen als het goed is ontworpen. 
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1.2 Relationele informatiesystemen 
Veel moderne informatiesystemen maken gebruik van een manier van gegevensopslag die we relati-
oneel noemen. Dit houdt � informeel uitgedrukt � in dat de gegevens in de vorm van tabellen zijn 
opgeslagen. Alle tabellen bij elkaar, doorgaans horend bij één ‘wereld’, vormen een relationele data-
base. Een relatie is een wiskundige structuur die veel overeenkomst vertoont met wat we in het dage-
lijks leven een tabel noemen, vandaar de term ‘relationeel’. En database betekent ‘gegevensbank’, 
ofwel opslagplaats voor gegevens. 
 
1.2.1 SQL-server en SQL-clients 

Bij grotere informatiesystemen met meerdere gebruikers is er meestal één centrale computer (de 
server) waarop de database wordt bewaard en beheerd. Elke gebruiker van het systeem beschikt dan 
over een pc of vergelijkbare computer (de client) waarop een applicatie (toepassingsprogramma) 
draait. Deze configuratie, waarbij een taakverdeling bestaat tussen een beheerprogramma op de 
server-computer en programma’s op de clients, is de meest voorkomende fysieke verschijnings-
vorm van wat client/server-architectuur wordt genoemd, zie figuur 1.1. 
Het serverprogramma heet relationeel databasemanagementsysteem (rdbms), ofwel ‘relationeel 
gegevensbankbeheersysteem’. 
 

 
Figuur 1.1    Client/server-architectuur met pc’s en centrale databaseserver  

 
De server is doorgaans met de clients verbonden door een netwerkverbinding. De gebruikers stu-
ren via hun applicaties opdrachten naar het rdbms. Die opdrachten worden geformuleerd in een 
gegevenstaal. Voor relationele systemen is de meest gebruikte gegevenstaal SQL. Het rdbms wordt 
daarom ook vaak een SQL-server genoemd, en de applicatie een SQL-client. Deze voert de opdrachten 
uit, bijvoorbeeld het wijzigen van een adres of het terugsturen van een overzicht met gegevens. 
Een eindgebruiker hoeft de taal SQL niet te kennen. Hun client ‘spreekt’ SQL zonder dat ze het 
merken. Maar ontwikkelaars en beheerders van relationele databases dienen een gedegen kennis 
van SQL te hebben. Daarom is het grootste deel van dit boek daaraan gewijd. 
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Bij kleine systemen kunnen het rdbms en een applicatie op één computer draaien, bijvoorbeeld op 
een pc of een notebookcomputer. Al is de taakverdeling tussen serverprogramma (rdbms) en 
clientprogramma (applicatie) dan minder zichtbaar, in feite is er niets wezenlijks veranderd, zie 
figuur 1.2. Wanneer je de voorbeelden en opgaven in dit boek zelf uitprobeert, zal dat waarschijn-
lijk op één machine gebeuren, ofwel: met client en server in één kastje.  
 
SQL-dialecten 
Hoewel standaardisatiecommissies de ontwikkeling van SQL hebben proberen te sturen (in hoofd-
stuk 3 vertellen we daar meer over) hebben de rdbms’en van verschillende leveranciers elk hun 
eigen SQL-dialect. Bij dit boek is Firebird meegeleverd, een open sourceproduct. Dit volgt zeer 
goed de belangrijke SQL:2008-standaard. Hiermee kunt u de voorbeelden uitproberen en de op-
drachten maken. Via de elektronische leeromgeving (Boekverkenner) wordt het u daarbij heel erg 
gemakkelijk gemaakt.  
 

 
Figuur 1.2    Client/server op één computer 

 
Een stukje geschiedenis 
In 1970 verscheen in de Communications of the Association for Computing Machinery een artikel van IBM-onder-
zoeker dr. E.F. Codd (1970): ‘A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks’. Deze dr. Codd wordt 
sedertdien steevast aangeduid als de ‘vader van het relationele model’. In dit artikel wordt een theorie uiteengezet, 
gebaseerd op de wiskundige verzamelingenleer, over het opslaan en manipuleren van gegevens door middel van 
tabelstructuren. 
Het artikel bracht veel onderzoek op gang, met als doel een ‘relationeel’ alternatief te ontwikkelen voor de toen 
bestaande databasearchitecturen, waar men om verschillende redenen niet tevreden over was. IBM zelf startte een 
research project ‘System/R’, dat beoogde een werkend relationeel systeem op te leveren. Halverwege de 70’er 
jaren resulteerde dit in een prototype van een rdbms, dat in de jaren daarna verder werd ontwikkeld. 
Onderzoek aan relationele vraagtalen gaf het leven aan onder meer de taal SEQUEL, wat stond voor Structured 
English Query Language (‘gestructureerde Engelse vraagtaal’). Later werd deze naam om auteursrechtelijke rede-
nen gewijzigd in SQL, Structured Query Language, wat vaak nog steeds als ‘seOnline’ wordt uitgesproken. 
 
Niet IBM zelf, maar een bedrijf genaamd ‘Relational Software, Inc.’ bouwde het eerste commerciële rdbms geba-
seerd op SQL. Dit product, Oracle, kwam uit in 1979. Het bedrijf heet inmiddels al heel lang Oracle Corporation en 
is marktleider voor rdbms’en voor client/server-systemen. 
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IBM zelf heeft zich een dominante positie verworven op de mainframemarkt. Het meest bekende IBM-rdbms is 
Database 2 (DB/2) geworden. 
 
Vermeldenswaardig is ook het bedrijf ‘Relational Technology, Inc.’ dat in 1981 een commercieel SQL-rdbms het 
leven liet zien, genaamd Ingres. Het prototype van Ingres en de eerste commerciële versies van Ingres waren niet 
gebaseerd op SQL maar op de taal QUEL, die veel minder dan SQL op Engels lijkt en een strakkere, logische 
structuur heeft. Wie in dit boek wat verder gevorderd is, zal het misschien mét ons betreuren dat QUEL uiteindelijk 
het onderspit heeft moeten delven tegenover SQL.  
In de jaren negentig heeft ook Microsoft zich op de databasemarkt begeven, en is momenteel met Ms Sql Server 
één van de belangrijke leveranciers. Een ander, bekend Microsoft-product is Ms Access dat echter maar beperkte 
mogelijkheden heeft en minder geschikt is voor grote databases in complexe omgevingen. 
 
1.2.2 Client/server-architectuur 

Een zuivere benadering van de client/server-architectuur gaat niet uit van een fysieke hardwareconfigu-
ratie, maar van een rolverdeling tussen programma’s. Daarbij verleent het ene programma (het 
serverprogramma) diensten aan een ander programma dat om die diensten vraagt (het clientpro-
gramma). In de praktijk wordt de term vooral gebruikt voor een netwerkconfiguratie met aan de 
‘achterkant’ een databaseserver en aan de ‘voorkant’ client-pc’s met grafisch georiënteerde applica-
tieprogrammatuur. Belangrijk hierbij zijn de softwarecomponenten die garanderen dat de gegevens 
aan bepaalde bedrijfsregels voldoen, of die automatisch bepaalde acties veroorzaken. Tezamen wor-
den deze vaak aangeduid met de wat verwarrende termen logica of business logic. 
 
Fat clients of thin clients 
De bedrijfslogica staat in principe volledig of bijna volledig op de server. Zoals we later zullen zien: 
als onderdeel van de database. Daarnaast kunnen óók al de nodige controles op de clients plaats-
vinden. Denk bijvoorbeeld aan controles op geldige postcodes of e-mailadressen. Dat heeft als 
voordeel dat het netwerkverkeer wordt beperkt, immers de gegevens die worden verstuurd zijn dan 
al gevalideerd (getoetst aan de regels, en in orde bevonden). Een nadeel kan zijn dat de applicaties 
sneller bijgewerkt moeten worden (versiebeheer op de clients). 
Bij een fat client worden veel regels al in het clientprogramma bewaakt. Bij een thin client is dat niet of 
nauwelijks het geval. Daarbij is in het algemeen meer netwerkverkeer nodig, immers alle invoerpo-
gingen worden pas op de server gecontroleerd. Doordat echter de bedrijfslogica voornamelijk op 
de server wordt beheerd, wordt het applicatiebeheer eenvoudiger.  
In een enkel geval vindt op alle applicaties uitgebreide regelbewaking plaats. Het is dan niet nodig 
dit ook nog eens op de server te doen. We hebben dan een thin server (tegenover, in het normale 
geval, een fat server). Een belangrijk, bijkomend voordeel van zo’n thin server is dat er slechts de 
meest elementaire SQL-commando’s nodig zijn om de database aan te maken en te onderhouden. 
Die elementaire commando’s zijn voor vrijwel alle SQL-dialecten gelijk, waardoor de applicaties met 
slechts geringe aanpassingen kunnen worden geschiktgemaakt voor rdbms’en van andere leveran-
ciers (Oracle, Microsoft, IBM, ...). 
 
Wanneer men het over client/server heeft, wordt meestal verondersteld dat de applicatiepro-
gramma’s tenminste een deel van de business logic voor hun rekening nemen. Dat was immers juist 
de winst ten opzichte van de voorgangertechnologie, met mainframes. 
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Van mainframe naar client/server 
De client/server-architectuur is de opvolger van een architectuur met één krachtige, centrale com-
puter, mainframe genaamd, met ‘domme’ terminals. De terminals dienden uitsluitend voor weer-
gave van resultaten en invoer van gegevens. Alle verwerking, zelfs de kleinste controle op correct-
heid van gegevens, vond op het mainframe plaats. Je zou kunnen zeggen: een extreem geval van 
een thin client. De stap naar client/server was een grote vooruitgang, vanwege de beperking van 
het netwerkverkeer. We moeten hierbij bedenken dat in de tijd waarin dit speelt (de jaren ’70) de 
bandbreedte van netwerken (de capaciteit in bits per tijdeenheid) gering was. 
 
Van client/server naar internet 
De opkomst van internet heeft nog niet het einde ingeluid van client/server, maar heeft wel de thin 
client in ere hersteld. Het ligt wat subtiel: aan de clientkant is het eigenlijke applicatieprogramma nu 
de internetbrowser, die niet bepaald ‘thin’ is. Maar met het oog op een specifieke toepassing kun-
nen de via een webserver verstuurde webpagina’s als applicatie worden beschouwd. Denk bijvoor-
beeld aan een pagina met een bestelformulier. Hoewel dergelijke formulieren steeds intelligenter 
worden (door meer en meer ingebouwde logica, vaak met Javascript-programmacomponenten) zijn 
ze nog steeds als thin clients te beschouwen. Maar de nadelen van de vroegere thin clients gelden 
hier veel minder: de bandbreedte van het netwerkverkeer is enorm toegenoemen en vooral: de 
applicaties zijn zelf gegevens geworden die worden overgestuurd. Het beheerprobleem, voor zover 
samenhangend met verspreide locaties, bestaat niet meer. 
 
Minstens zo belangrijk als deze zuiver technische kwesties is de toegankelijkheid van serverapplica-
ties: nu ook van buiten een bedrijfsnetwerk. Behalve voor de eigen bedrijfsmedewerkers kunnen 
internetapplicaties ook voor externe doelgroepen (klanten of leveranciers!) worden ontwikkeld. De 
communicatie met een (relationele) database vindt in al deze gevallen plaats via een aantal soft-
warelagen (tiers, uit te spreken met een ‘ie’), met aan de ene kant de clientlaag (internetbrowser) en 
aan de andere kant het rdbms. En het rdbms wordt nog steeds ‘toegesproken’ in SQL, maar de SQL-
opdrachten worden nu verstuurd via een tussenlaag aan de serverkant. 
 
1.3 Reijnders’ Toetjesboek 
In dit hoofdstuk en in beide volgende hoofdstukken staat één voorbeeldinformatiesysteem centraal: 
Reijnders’ Toetjesboek. Dit is een interactief receptenboek voor lekkere toetjes, op een computer 
die bij voorkeur is ingebouwd in het keukenaanrecht. Gezien deze ‘huiselijke’ context is het aanne-
melijk dat op die computer een lokale versie van het relationele databasemanagementsysteem 
(rdbms) draait. In principe echter kan het rdbms ook elders draaien, op een externe server. De 
applicatie op de ‘keukenclient’ communiceert daar dan mee via een netwerkverbinding. 
 
In Reijnders’ Toetjesboek kunt u recepten van toetjes opzoeken, u kunt ze veranderen en u kunt er 
uw eigen recepten aan toevoegen. U kunt zoeken volgens allerlei criteria, bijvoorbeeld snel klaar te 
maken en/of caloriearm en/of met aardbeien. Uit de ingrediëntinformatie wordt automatisch af-
geleid hoeveel energie per persoon elk gerecht bevat, uitgedrukt in kilocalorieën (kcal). 
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Er zijn beperkingen. Zo worden de ingrediënten in Reijnders’ Toetjesboek altijd gemeten in de-
zelfde maateenheid, ongeacht het gerecht. Bijvoorbeeld melk altijd in liters en dus nooit in eetle-
pels. Verder is de opgegeven bereidingstijd een vaste waarde, ongeacht het aantal personen. 
 
Figuur 1.3 toont een receptvenster, met informatie over het gerecht Coupe Kiwano. Dit is een 
voorbeeld van hoe een clientprogramma (applicatie) informatie op een grafische manier aan een 
gebruiker kan presenteren. De meeste van de gepresenteerde gegevens zijn opgehaald uit de (rela-
tionele) database, waar ze in verschillende tabellen zijn opgeslagen. Een aantal echter zijn berekende 
waarden, die niet zijn opgeslagen, maar door de applicatie worden berekend. Eén waarde is ingevuld 
door de gebruiker. 
 

door gebruiker ingevoerddoor applicatie berekend

door applicatie berekend  
Figuur 1.3    Receptvenster voor het gerecht Coupe Kiwano 

 
Toelichting 
� Het aantal personen kan door de gebruiker worden ingesteld; de initiële waarde is 4. 
� De ingrediënthoeveelheden van een gerecht worden door de applicatie berekend uit de opgesla-

gen (maar niet afgebeelde) ingrediënthoeveelheden per persoon en het aantal personen.  
� De energie per persoon van een gerecht wordt door de applicatie berekend uit de opgeslagen 

ingrediënthoeveelheden per persoon en de eveneens opgeslagen energiewaarden per eenheid. 
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In de volgende paragrafen zullen we stap voor stap achterhalen wat de structuur is van de data-
basetabellen. Gaandeweg zullen we dan vertrouwd raken met de belangrijkste begrippen uit de 
relationele model, dat is de theorie over tabellen, de wijze waarop deze onderling samenhangen en de 
regels waaraan zij moeten voldoen. 
 
Opgave 1.1 
De energie per persoon van een gerecht is een afgeleide waarde die door het rdbms zelf wordt 
berekend uit de energiewaarden van de ingrediënten (per maateenheid) en de hoeveelheden per 
persoon. Reken dit (uitgaande van figuur 1.3) na voor Coupe Kiwano, als gegeven is dat in de data-
base de volgende (in het venster niet zichtbare) energiewaarden zijn opgeslagen: 
 

ijs 1600 kcal per liter 
kiwano 40 kcal per stuk 
slagroom 336 kcal per deciliter 
suiker 4 kcal per gram 
tequila 30 kcal per eetlepel 

 
Opmerking: de uitwerking van deze opgave en van alle andere opgaven vindt u in de Boekverkenner. 
 
1.4 Alle gegevens in één tabel 
In deze paragraaf zullen we een opslagstructuur bespreken (en verwerpen) waarbij alle gegevens in 
één tabel worden ondergebracht. Daarbij komen enkele belangrijke begrippen aan de orde: redun-
dantie en herhalende groep. 
 
1.4.1 Eerste stap naar relationele opslagstructuur 

Figuur 1.4 bevat drie tabellen met gerechtinformatie: één voor Coupe Kiwano, één voor Glace 
Terrace en één voor Mango Plus Plus.  
 
Per recept zijn vijf kenmerken opgenomen: 
� de naam van het gerecht 
� de energie per persoon (in kcal) 
� de bereidingstijd 
� de bereidingswijze 
� de ingrediëntinformatie. 
 
De eerste vier hiervan zijn enkelvoudige gegevens: tekst of getalwaarden. In andere gegevensverzame-
lingen zijn ook andere enkelvoudige waarden mogelijk, zoals kalenderdata, of een foto of video-
fragment. Het criterium voor ‘enkelvoudig gegeven’ is dat het rdbms zich niet hoeft bezig te hou-
den met de interne structuur ervan. 
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Figuur 1.4    Schematische weergave van drie receptvensters 

 
Het vijfde kenmerk, de ingrediëntinformatie, is samengesteld: het is niet één waarde, maar een hele 
subtabel van waarden. Elke rij van zo’n subtabel bevat gegevens over één ingrediënt in het betref-
fende gerecht: 
� de product van het ingrediënt 
� de hoeveelheid per persoon 
� de maateenheid waarin het product wordt gemeten 
� een kolom ‘energie per eenheid’, gemeten in kcal. 
 
Merk, afgezien van de subtabelweergave, de volgende verschillen op met figuur 1.3. 
� Het ‘aantal personen’ is verdwenen; de waarde hiervan wordt immers niet in de database be-

waard. 
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� De ‘hoeveelheden’ (voor het boodschappenlijstje) komen niet meer voor. Deze worden door de 
applicatie berekend en hoeven dus niet te worden opgeslagen. De hoeveelheden per persoon zijn 
ervoor in de plaats gekomen. Hieruit en uit het aantal personen dat door een gebruiker wordt in-
gevuld kan de benodigde hoeveelheid van een ingrediënt worden berekend.  

� Bij de producten is de ‘energie per eenheid’ erbij gekomen; de Toetjesboek-applicatie heeft deze 
nodig om de energie per persoon van elk gerecht te kunnen berekenen. 

 
In tegenstelling tot de hoeveelheden wordt de energie per persoon wel in de database opgeslagen. 
Het rdbms bevat een mechanisme waardoor ze automatisch worden herberekend als dat nodig is.  
 
De ‘peper’ in Glace Terrace heeft wat bijzonders: de hoeveelheid ontbreekt, evenals de eenheid en 
de energie per eenheid. Welnu, dat kan: dat is gewoon ‘naar smaak’! 
 
Afleidbare gegevens: in database of applicatie? 
Het was mogelijk geweest de hoeveelheden en de energiewaarden per persoon gelijk te behandelen: 
– allebei opslaan in de database (met een mechanisme om hun waarden te laten herberekenen als dat nodig is) 
– allebei berekenen in de applicatie (vlak voor ze worden getoond). 
Bewust hebben we het verschillend gedaan om beide mogelijkheden te illustreren. De vraag wanneer in de praktijk 
voor het één of voor het ander wordt gekozen, laten we in het midden. 
 
1.4.2 Eén tabel met subtabellen 

Alle genoemde kenmerken voor de drie gerechten kunnen we onderbrengen in één grotere tabel, 
met drie rijen en vijf kolommen, zie figuur 1.5. Merk op dat alle gegevens van één gerecht nu in één rij 
staan, en overeenkomstige kenmerken van gerechten in één kolom. Elke kolom heeft een kolom-
naam. 
Door deze wijze van weergeven hebben we bereikt dat de logische rijstructuur overeenkomt met de 
fysieke rijstructuur. Dat wil zeggen dat een logische rij (de gegevens over één ‘ding’) horizontaal wordt 
getekend, en een logische kolom (overeenkomstige gegevens van de ‘dingen’) verticaal.  
 
Enkele kolomkoppen zijn wat compacter genoteerd: energiePP voor ‘energie per persoon’, 
energiePE voor ‘energie per eenheid’ en hoeveelheidPP voor ‘hoeveelheid per persoon’. 
 
Het is belangrijk de samengestelde kolom ingrediënten als één enkele kolom te zien! 
 
Het ‘snijpunt’ van een rij en een kolom heet een cel. De cellen in de kolommen gerecht, energiePP, 
bereidingstijd en bereidingswijze bevatten een enkelvoudige waarde. 
De cellen in kolom ingrediënten bevatten een samengestelde waarde: elke cel bevat een subtabel met 
vier kolommen. De kolom ingrediënten is dan ook de enige kolom waarvan de naam een meer-
voudsvorm is. 
De lichtgrijze achtergrond in kolom energiePP duidt aan dat de gegevens in deze kolom afleidbaar 
zijn. 
 
Merk op dat de kolom met gerechtnamen ‘naam’ heet en niet ‘gerecht’. In het algemeen geven we 
een kolom nooit dezelfde naam (ongeacht hoofd- of kleine letter) als een tabel. De kolomnaam 
‘naam’ drukken we uit dat een gerecht een naam heeft. (Een gerecht heeft geen gerecht!) 
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Figuur 1.5    Alle gegevens in één tabel, met drie rijen en vijf kolommen 

 
Is dit nu een geschikte tabelstructuur om de gegevens in de database op te slaan? Nee, want er 
kleven maar liefst drie bezwaren aan opslag volgens deze structuur: 
 
Bezwaar 1: bepaalde informatie wordt meer dan één keer opgeslagen 
Bezwaar 2: een tabelstructuur met subtabellen maakt het databasebeheer erg 

ingewikkeld 
Bezwaar 3: gegevens over producten worden alléén in de context van gerech-

ten opgeslagen, terwijl producten een zelfstandig belang kunnen 
hebben. 

 
Meervoudige informatieopslag (redundantie), kolommen met subtabellen (herhalende groepen) en het 
principe dat alle ‘soorten dingen’ een gelijkwaardige behandeling verdienen, worden in het vervolg 
van dit hoofdstuk uitgebreid behandeld. 
 
1.4.3 Redundantie 

Op twee plaatsen wordt vermeld dat ijs wordt gemeten in ‘liter’. Dit is vaker dan nodig; producten 
worden immers in Reijnders’ Toetjesboek altijd in dezelfde eenheid gemeten. IJs bijvoorbeeld in 
liter en aardbeien in gram. Wanneer u dus bij Coupe Kiwano leest dat ijs in liter wordt gemeten, 
weet u zonder verder te kijken dat dit ook voor Glace Terrace geldt, en omgekeerd. We noemen 
dat: redundantie, ofwel redundante gegevensopslag. Redundant betekent overtollig: bepaalde gegevens zijn 
afleidbaar uit andere gegevens in de database. Zou u in de rij van Glace Terrace ‘liter’ bij ‘ijs’ weg-
strepen, dan kon u het reconstrueren door bij Coupe Kiwano de eenheid van ‘ijs’ op te zoeken. Zie 
figuur 1.6. Die reconstrueerbaarheid uit andere gegevens is hét kenmerk van redundante opslag. 
Ook de kolom energiePE geeft aanleiding tot redundantie: van ijs wordt twee keer vermeld wat zijn 
energiewaarde is. 
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Figuur 1.6    Redundante gegevensopslag: reconstrueerbaarheid uit de context 

 
Redundante opslag kost extra opslagruimte, maar dat hier nauwelijks een bezwaar. Een echt be-
zwaar is het gevaar dat de gegevens onderling niet meer kloppen. Stel bijvoorbeeld dat bij Coupe 
Kiwano staat dat ijs 1600 kilocalorie per maateenheid bevat, en bij Glace Terrace dat het 1450 is, 
zie figuur 1.7.  Eén van de twee moet dan fout zijn. We spreken van inconsistentie ofwel inconsistente 
gegevensopslag. Inconsistente gegevens zijn gegevens waarvan de betekenissen onderling strijdig zijn. 
Redundantie brengt vaak het gevaar van inconsistentie met zich mee. In de volgende paragraaf 
zullen we zien dat dit niet altíjd het geval is. 
 

 
Figuur 1.7    Inconsistente gegevensopslag 

 
Merk op dat we in het voorgaande enerzijds spreken over gegevens, anderzijds over informatie. Bij 
gegevens gaat het om afzonderlijke waarden, bij informatie om de betekenis van die waarden, die 
veelal alléén is uit te drukken in combinatie met andere waarden. Hoewel redundantie altijd te ma-
ken heeft met de betekenis van gegevens, zullen we toch ook wel spreken over redundante gegevens. 
Dat zijn dan gegevens die reconstrueerbaar zijn uit andere gegevens, op grond van betekenissen. In 
paragraaf 1.4.1 gaan we dieper in op het onderscheid tussen gegevens en informatie. 
 
1.4.4 Gecontroleerde redundantie 

Behalve de kolommen eenheid en energiePE bevat figuur 1.6 nóg een kolom die aanleiding geeft tot 
redundantie: de kolom energiePP, die de energie per persoon van een gerecht aangeeft, gemeten in 
kilocalorieën. Deze kolom bevat zelfs uitsluitend redundante gegevens; de waarden worden immers 
berekend uit energiePE en hoeveelheidPP (hoe precies?). Dit is een geval van gecontroleerde redundantie: 
het is de bedoeling dat de gebruiker de berekende energiewaarde niet kan veranderen. Daardoor 
bestaat er geen gevaar voor inconsistente gegevens. 
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Het mechanisme om de juiste waarde steeds opnieuw te berekenen, is gebaseerd op triggers, een 
bepaald type programmaatjes waarvan de code in de database is opgenomen. Zou de gebruiker 
bijvoorbeeld een hoeveelheid per persoon veranderen, dan zal het systeem automatisch de juiste 
trigger aanroepen en deze een nieuwe waarde voor de energiewaarde van het gerecht laten bereke-
nen. Wijzigt de gebruiker een energiewaarde van een product, dan zal automatisch een andere 
trigger worden aangeroepen, die de energiewaarden per persoon aanpast van alle gerechten waar 
dat product in voorkomt. Het programmeren van triggers (in een programmeertaal die een uitbrei-
ding biedt op de mogelijkheden van SQL) wordt besproken in hoofdstuk 12. 
 
1.4.5 Herhalende groepen 

Redundantie was één probleem van de tabelstructuur van figuur 1.5. Het tweede probleem was de 
kolom ‘ingrediënten’, die voor elke gerechtrij een subtabel met ingrediëntgegevens bevat. Zo’n 
samengestelde kolom, die per rij van de hoofdtabel een subtabel bevat, wordt een herhalende groep 
genoemd (Engels: repeating group). Met ‘groep’ worden de kolommen van de subtabellen bedoeld. 
Het predikaat ‘herhalend’ is helaas wat ongelukkig gekozen. 
 
Herhalende groepen en redundantie 
Wat is er eigenlijk mis met een herhalende groep? Op het eerste gezicht lijkt het dat de herhalende 
groep verantwoordelijk is voor de redundantie in de kolommen eenheid en energiePE. Dit is echter 
maar schijn, want we zullen nog zien dat we de tabel op twee manieren kunnen omvormen: 
� tot twee gerelateerde tabellen zonder redundantie, maar met herhalende groep 
� tot twee gerelateerde tabellen met redundantie, maar zonder herhalende groep. 
 
Bezwaren van herhalende groepen 
‘Herhalende groep’ en ‘redundantie’ staan dus los van elkaar. Echte bezwaren van herhalende groe-
pen zijn: 
� het databasebeheer wordt er veel ingewikkelder door 
� ze leiden tot een ingewikkelder databasestaal 
� gebrek aan symmetrie: het ene ‘soort ding’ wordt heel anders behandeld dan het andere ‘soort 

ding’. 
 
Ingewikkelder databasebeheer 
Zouden de Toetjesboekgegevens volledig per gerecht worden opgeslagen, met een herhalende 
groep van ingrediënten, dan zou het invoegen van nieuwe rijen op twee niveaus moeten gebeuren, 
zie figuur 1.8: 
1 binnen een subtabel, bij het invoegen van een nieuw ingrediënt bij een bestaand gerecht 
2 binnen de hoofdtabel, bij het invoegen van een nieuw gerecht; hierbij moeten de gewone, 

enkelvoudige gerechtgegevens worden ingevoerd, maar ook een subtabel van ingrediënten, wat 
een heel ander soort bewerking is. 
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Figuur 1.8    Invoegen van rijen op twee niveaus 

 
Ingewikkelder gegevenstaal 
Ook het verwijderen van rijen wordt ingewikkelder: het verwijderen van een rij in een subtabel is 
een ander soort bewerking dan het verwijderen van een volledige gerechtrij. Net zoiets geldt voor 
het wijzigen van gegevens en het opvragen van overzichten. We zullen nog zien dat al die bewer-
kingen en opvragingen worden gerealiseerd door opdrachten die zijn geformuleerd in een gegevens-
taal. Die taal zou een stuk ingewikkelder worden wanneer we tabellen met herhalende groepen 
toelieten. 
 
Gebrek aan symmetrie 
Producten die in gerechten als ingrediënt voorkomen, worden alleen in de context van een gerecht 
opgeslagen. Dat is jammer, want ze hebben ook een belang van zichzelf. Je zou bijvoorbeeld een 
calorieëntabel kunnen samenstellen uit alle productinformatie, los van gerechten. Een neutrale, 
contextvrije benadering van de verschillende ‘soorten van dingen’ zal een van de belangrijkste ken-
merken blijken te zijn van een goedgestructureerde relationele database. Later zullen we hieraan het 
predikaat ‘genormaliseerd’ toekennen. 
In de volgende paragraaf zullen we de rollen eens omkeren: producten krijgen daar de hoofdrol, 
terwijl de gerechten daaraan ondergeschikt worden gemaakt. 
 
1.4.6 Omkering van herhalende groepen 

Een gerecht kan meerdere producten als ingrediënt bevatten. Daarom is de samengestelde kolom 
‘ingrediënten’ een herhalende groep, zie figuur 1.5. Omgekeerd kunnen we stellen: een product kan 
als ingrediënt voorkomen in meerdere gerechten. De consequentie is dat we ‘gerechten’ moeten 
kunnen weergeven als herhalende groep ten opzichte van producten. Het is niet moeilijk die omke-
ring uit te voeren, zie figuur 1.9.  
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Figuur 1.9    Gerechten als herhalende groep bij ingrediënten 

 
De tabel heet nu Product: er is één rij per product. Er zijn vier kolommen, waarvan er één samen-
gesteld is: per product is er een subtabelletje van gerechtgegevens. De subtabelletjes hebben vier 
kolommen met ‘pure’ gerechtinformatie. De vijfde kolom echter, hoeveelheidPP, bevat informatie 
die betrekking heeft op de combinatie van een product en een gerecht. Vandaar dat deze zowel in 
figuur 1.5 als in figuur 1.9 deel uitmaakt van de herhalende groep. 
Merk op dat de tabelstructuur van Product, in tegenstelling tot die van Gerecht, toelaat om pro-
ducten zonder gerechten op te nemen. Bij een product zonder gerecht wordt de gerechtencel leeg 
gelaten. 
 
De omkering illustreert het punt ‘gebrek aan symmetrie’ van paragraaf 1.2.5. We kunnen het ook 
‘willekeur’ noemen. Een weergave met herhalende groepen behandelt de ‘dingen’ (gerechten en 
producten) waarvan eigenschappen in de tabel voorkomen, ongelijkwaardig. De kracht van een 
goed model is juist gelegen in een gelijkwaardige behandeling, onafhankelijk van de manier waarop 
een gebruiker later, via een applicatie, de gegevens gepresenteerd wil zien. Ook moet het mogelijk 
zijn later geheel nieuwe toepassingen bij dezelfde database te realiseren. 
 
In de volgende paragraaf zullen we transformaties uitvoeren waarbij we de herhalende groep en de 
redundantie kwijtraken. 
 
1.5 Verbeterde tabelstructuren 
Herhalende groepen en redundantie komen voort uit het feit dat er informatie over meerdere 
‘soorten dingen’ in één tabel zit. In de volgende paragrafen worden zowel de herhalende groep als 
de gesignaleerde redundantie geëlimineerd door een bepaalde vorm van tabelsplitsing (of decompositie) 
toe te passen. Het uiteindelijke resultaat voldoet aan het principe ‘elk soort ding zijn eigen tabel’. 
Van nu af zullen we de ‘dingen’ in de werkelijkheid (concreet of abstract) aanduiden met entiteiten en 
‘soorten van dingen’ met entiteittypen. We sluiten daarbij aan bij veelgebruikte terminologie uit de 
theorie en de praktijk van het informatiemodelleren. In deze terminologie luidt het principe: ‘elk 
entiteittype zijn eigen tabel’.  
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1.5.1 Elimineren van de herhalende groep 

Om de herhalende groep in de tabel van figuur 1.5 kwijt te raken, is een eenvoudige ingreep vol-
doende. Deze komt er ongeveer op neer dat we de herhalende groep er ‘afknippen’, zie figuur 1.10. 
Zouden we het bij knippen laten, dan zou er informatie verloren gaan: hoe weten we dan nog bij-
voorbeeld dat de bovenste rij (ijs; 0.15; liter; 1600) bij het gerecht Coupe Kiwano hoort? Vandaar 
dat nog een kolom is toegevoegd voor het bijbehorende gerecht. 
 

 
Figuur 1.10    Structuurtransformatie: elimineren herhalende groep 

 
De resultaatstructuur omvat twee tabellen zonder herhalende groep. Elke cel bevat een enkelvou-
dige waarde; er zijn geen cellen meer met een subtabel als waarde. De afgesplitste tabel heeft de 
passende naam Ingredient gekregen. De waarden in de toegevoegde kolom gerecht van Ingredient 
verwijzen naar de waarden in de kolom naam van Gerecht. 
De redundantie is echter door de nieuwe structuur niet geëlimineerd. Die moeten we dus nog zien 
kwijt te raken. 
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1.5.2 Elimineren van redundantie  

Het redundant voorkomen van eenheid- en  energiePE-waarden in Ingredient wordt veroorzaakt 
doordat dat pure productkenmerken zijn, terwijl Ingredient geen pure producttabel is. De ingredi-
enten in deze tabel zijn producten-in-gerechten, en producten komen daar meervoudig in voor. De 
oplossing is een ‘pure’ productentabel Product te maken. In Product wordt van elk product eenma-
lig de productnaam vermeld met (ook eenmalig!) de waarden van de bijbehorende eenheid en 
energiePE. In Ingredient kunnen nu de kolommen eenheid en energiePE worden geschrapt. Zie 
figuur 1.11. 
 

 
Figuur 1.11    Structuurwijziging: elimineren van redundantie 
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Er zijn nu twee kolommen met kolomnaam ‘naam’. We kunnen deze als volgt van elkaar onder-
scheiden: Gerecht.naam en Product.naam. We zullen deze puntnotatie (tabelnaam+punt+kolom- 
naam) vaak gebruiken, ook voor unieke kolomnamen. Ook in SQL zullen we ons van de puntnota-
tie bedienen. 
 
De kolomwaarden van Ingredient.gerecht verwijzen naar de kolomwaarden van Gerecht.naam. En 
die van Ingredient.product verwijzen naar die van Product.naam. Deze verwijzingen vormen het 
‘cement’ tussen de tabellen. De kolom Ingredient.hoeveelheidPP bevat het enige kenmerk dat echt 
bij de combinatie van een gerecht en een kolom hoort. 
 
De niet-gecontroleerde redundantie is verdwenen. Er is nog steeds de gecontroleerde redundantie 
van kolom energiePP, maar daar is geen bezwaar tegen, integendeel. 
 
1.5.3 Alternatief: eerst elimineren van redundantie 

In paragraaf 1.2.5 hebben we betoogd dat herhalende groepen en redundantie losstaande fenome-
nen zijn. Ter illustratie zullen we nu éérst de redundantie elimineren en daarna de herhalende groep 
afsplitsen. De eerste stap is weergegeven in figuur 1.12. 
 
De resultaatstructuur is vrij van redundantie, maar heeft nog wel de herhalende groep. Het enige 
verschil is dat deze nu twee (sub)kolommen minder heeft. Zo zien we wat eerder werd geclaimd: 
dat we redundantie kunnen hebben zonder herhalende groep, of een herhalende groep zonder 
redundantie. Deze twee fenomenen zijn dus niet zo nauw verbonden als op het eerste gezicht mis-
schien lijkt. 
De herhalende groep van de onderste Gerecht-tabel in figuur 1.12 kunnen we eenvoudig kwijtraken 
volgens het in figuur 1.10 geïllustreerde recept. Het eindresultaat is dan hetzelfde als bij de eerdere 
werkwijze: de resultaatstructuur van figuur 1.11. 
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Figuur 1.12    Elimineren van redundantie, vóór afsplitsen van herhalende groep 

 
1.5.4 Elk entiteittype zijn eigen tabel 

In de oorspronkelijke tabel, met een volledig recept per rij, waren producten ondergeschikt aan 
gerechten. Dat kwam doordat die structuur vanuit één bijzonder gezichtspunt was ontworpen: het 
gezichtspunt van de recepten. Deze structuur maakt het onmogelijk om een product op te slaan 
zonder tegelijk ook een gerecht op te nemen waarin dat product als ingrediënt voorkomt. Terwijl 
het heel aardig zou zijn om helemaal los van recepten een aparte lijst aan te leggen met producten 
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als mogelijke ingrediënten, bijvoorbeeld om te gebruiken voor een calorieëntabel. In paragraaf 1.2.5 
wezen we hier al op en op ‘gebrek aan symmetrie’. Er vindt een ongelijkwaardige behandeling 
plaats van verschillende typen informatie, die ook los van elkaar van belang kunnen zijn voor de 
gebruiker. 
 
De structuur van figuur 1.11 behandelt gerechten en producten op een meer neutrale en gelijk-
waardige manier. Gerechten en producten worden als zelfstandige entiteiten beschouwd. Elk enti-
teittype heeft zijn eigen tabel. Ook Ingredient hoort tot zo’n entiteittype: dat van de ‘ingrediënt-
regels’ bij een gerecht. 
 
Merk op dat de database producten kan bevatten die in geen enkel gerecht voorkomen. Dit wordt 
geïllustreerd in figuur 1.13: hier is de tabel Product uitgebreid met een rij voor het product banaan, 
dat in geen enkel gerecht als ingrediënt wordt gebruikt. Deze figuur bevat nóg een verandering: een 
aparte tabel voor (gestandaardiseerde) eenheden, zie hiervoor de volgende paragraaf. 
 
Hoe entiteiten en entiteittypen nog meer kunnen heten 
In dit boek gebruiken we de term ‘entiteittype’ als classificatieterm voor ‘dingen’ die vanuit het oogpunt van een 
informatiebehoefte overeenkomstige kenmerken hebben. Eigenlijk gaat het daarbij nooit om de concrete dingen 
zelf, maar om een abstractie daarvan: de kenmerken die ertoe doen. 
In andere teksten kan men voor ‘entiteittype’ andere termen tegenkomen, zoals ‘entiteit’, ‘objecttype’ of ‘klasse’. Een 
mooie omschrijving vinden we zelf ‘soort van ding’. Een ‘ding’ zelf kan behalve ‘entiteit’ ook ‘entiteitinstantie’ of 
‘object’ heten.  
 
1.5.5 Normaliseren en standaardiseren 

De drie tabellen in het onderste deel van figuur 1.11 vormen een zogenaamde volledig genormaliseerde 
structuur. Dat wil zeggen dat er geen herhalende groepen zijn en geen redundantie. Het verwijderen 
van herhalende groepen en redundantie, door tabellen van een grotere tabel af te splitsen, heet 
normaliseren.  
De theorie waarin dergelijke structuurtransformaties worden bestudeerd, heet normalisatietheorie; het 
is een klassiek onderdeel van de theorie van relationele databases. In hoofdstuk 5 gaan we hier 
dieper op in. 
 
Nauw verbonden met normaliseren is standaardiseren van bepaalde gegevens. Ook dit kunnen we 
toelichten aan de hand van het Toetjesboek. We zullen zien hoe we het gebruik van de namen van 
eenheden in de tabel Product kunnen standaardiseren. 
 
Allereerst moeten we vaststellen dat standaardisatie van de namen van eenheden door de huidige 
structuur niet wordt afgedwongen. Niets verbiedt ons immers om bijvoorbeeld ‘slagroom’ te meten 
in ‘deciliter’ en zure room in ‘dl’, hoewel dat dezelfde eenheid is. Een relationele structuur biedt een 
eenvoudige manier om standaardisatie van gegevens af te dwingen; we hoeven slechts een aparte 
tabel aan te leggen van de gestandaardiseerde namen of waarden. Voor het Toetjesboek geeft dit 
nogmaals een uitbreiding van de tabelstructuur: er komt een tabel Eenheid bij, met gestandaardi-
seerde eenheidnamen, zie figuur 1.13.  
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Figuur 1.13    Genormaliseerde gerechten-en-productendatabase, met gestandaardiseerde eenheden 

 
Als de verantwoordelijke gebruiker of beheerder nu in Eenheid toch zowel ‘dl’ als ‘deciliter’ op-
neemt, dan is dat de eigen verantwoordelijkheid: niet het rdbms, maar de verantwoordelijke gebrui-
ker is de ‘baas van de waarheid’. 
De verwijzing van Product naar Eenheid (aangegeven door de pijl) houdt in dat elke waarde in 
Product.eenheid (dat is kolom eenheid in Product) ook moet voorkomen in Eenheid.naam (kolom 
naam in Eenheid). 
 
We zien dat normalisatie alléén niet altijd standaardisatie afdwingt waar dat wel gewenst is. 
 
Gestandaardiseerde opslag volgens ‘single point of definition’ 
Samengevat heeft de structuur van figuur 1.13 de volgende voordelen boven de alles-in-één-tabelbenadering van 
figuur 1.5. 
� Elk entiteittype heeft zijn eigen tabel, waardoor over alle dingen van een bepaald soort informatie kan worden 

opgeslagen los van andersoortige dingen. 
� Single point of definition 
� Informatie wordt als regel enkelvoudig opgeslagen, waardoor die maar op één plek hoeft te worden beheerd: 

single point of definition. Hierdoor bestaat geen gevaar voor ongecontroleerde redundantie en evenmin voor 
inconsistente gegevensopslag. 

� De structuur maakt standaardisatie van gegevens mogelijk. 
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1.5.6 Structuur en populatie 

De rijen van een tabel vormen met elkaar de populatie van die tabel. Alle rijen van alle tabellen vor-
men de populatie van de database. De populatie, of een deel ervan, kunnen we grafisch weergeven 
in een populatiediagram, zoals in figuur 1.13. 
Wanneer we de populatie wegdenken, houden we de structuur over: de opbouw van tabellen uit 
hun kolommen en de onderlinge verwijzingen. Zie figuur 1.14 voor zo’n databasestructuurdiagram, 
dat in deze speciale grafische vorm een strokendiagram wordt genoemd. 
 

 
Figuur 1.14    Strokendiagram voor Reijnders’ Toetjesboek (versie 1) 

 
Afleidbaarheid geven we in een strokendiagram aan door een slash voor de kolomnaam: /energiePP 
geeft dus aan dat kolom energiePP gegevens bevat, die – in dit geval via een berekening – uit an-
dere databasegegevens afleidbaar zijn. 
 
De structuur van een database is een tamelijk vast gegeven. Een eindgebruiker kan er geen verande-
ringen in aanbrengen. De populatie daarentegen verandert zodra de eindgebruiker nieuwe gerech-
ten, producten of eenheden toevoegt, of ze juist verwijdert, of er veranderingen in aanbrengt. De 
populatie van de database, en dus ook de veranderingen die een gebruiker daarin wil aanbrengen, 
zijn onderworpen aan een flink aantal beperkingen. Deze beperkingen worden vastgelegd in allerlei 
soorten regels: beperkingsregels (ook constraints geheten) Hierover gaat het volgende hoofdstuk. 
 
1.5.7 Tabellen en relaties 

In de term relationele database komt het woord relatie voor, dat hier een specifieke betekenis heeft. 
Wanneer we ons wat slordig uitdrukken, kunnen we zeggen dat relatie de wiskundige term is voor 
tabel. Iets preciezer: een relatie is een verzameling van rijen. En een verzameling (in de wiskundige 
betekenis) kent geen volgorde. Natuurlijk zijn we bij weergave op papier gedwongen één bepaalde 
volgorde te kiezen, maar die volgorde is als het ware ‘toevallig’ en van geen belang. Door een an-
dere volgorde te kiezen, krijgen we geen andere relatie. Evenmin hebben de kolommen een speciale 
volgorde, want ook een rij wordt gezien als een verzameling: een verzameling van aan een kolom-
naam gekoppelde waarden. 
 
Het begrip relatie verschilt dus van het begrip tabel uit het dagelijks spraakgebruik: een relatie kent 
geen volgorde van rijen en kolommen. Er is nog een verschil: in een relatie zijn alle rijen verschillend, 
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ook al noteren we ze meer dan één keer en ook al zouden we een rij fysiek meervoudig opslaan in 
een database. Als relatie zijn dus de tabellen in figuur 1.15 (met vereenvoudigde versies van 
Gerecht) gelijk. 
 

 
Figuur 1.15    Tabel als relatie 

 
Wanneer we in dit boek de term tabel gebruiken, zal dat meestal synoniem zijn met ‘relatie’. Dan 
speelt de eventuele volgorde van rijen en kolommen, zoals we die op papier of beeldscherm zien, 
dus geen rol.  
 
Rijen en tupels 
Zoals de term rij zich verhoudt tot tabel, zo verhoudt de term tupel zich tot relatie: tupels zijn de ‘rijen’ van een 
relatie, in een meer formeel/wiskundige betekenis. De tupels van een relatie vormen een verzameling; ze zijn dus 
alle verschillend en hebben geen volgorde. Een veelgebruikte naam voor de ‘tupelpopulatie’ is extensie.  
Wanneer we de termen rij en tabel zuiver relationeel interpreteren, is er geen verschil met ‘tupel’ en ‘relatie’. Helaas 
maakt de aard van de taal SQL het wenselijk om toch onderscheid te maken. Al zullen we steeds ons best doen om 
SQL als een relationele taal te zien en SQL-resultaattabellen als relaties te interpreteren, dit zal niet altijd houdbaar 
zijn. SQL blijkt maar ten dele relationeel; we zullen meermalen voorbeelden zien waarbij volgorde wel degelijk een 
rol speelt en waarbij gelijke rijen voorkomen die los van elkaar worden behandeld.  
 
Opgave 1.2 
We willen Reijnders’ Toetjesboek aanvullen met een recept voor Reijnders Roem. Dit is een nage-
recht dat, voor 10 personen, bestaat uit: 5 kiwano’s, 2 mango’s, 1 meloen en 10 eetlepels pernod. 
Gegeven is dat een meloen 150 kcal bevat. De bereidingswijze luidt: ‘Snijd het fruit in stukjes, ver-
meng alles met de pernod en laat dit een uurtje staan alvorens het op te dienen.’ De bereidingstijd is 
12 minuten. Welke rijen komen erbij in de tabellen? Ga hierbij uit van figuur 1.13 en een energiePP 
die is afgerond op een gehele waarde. 
 
Opgave 1.3 
Geef voor de acties a t/m d aan welke tabellen moeten worden gewijzigd wanneer een gebruiker 
(via het Toetjesboek) de actie uitvoert. Geef steeds per tabel aan of het gaat om het toevoegen, het 
verwijderen, of het wijzigen van een rij (of van meerdere rijen). Ga voor elke actie uit van de po-
pulatie in figuur 1.13. Laat wijziging van de bereidingswijze buiten beschouwing. 
a Verwijderen van het gerecht Mango Plus Plus. 
b Verwijderen van het product banaan. 
c Toevoegen van 1 kiwi per persoon aan het gerecht Mango Plus Plus (een kiwi bevat 30 kcal per 

stuk). 
d Wijzigen van de maateenheid van pernod: niet meer in eetlepels, maar in koffielepels (één eetle-

pel is 2.5 koffielepel). 
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Opgave 1.4 
Een gebruiker wil het product mango verwijderen. Het Toetjesboek-programma zal dit echter niet 
zomaar toelaten. Waarom niet? 
 
1.6 Gegevens en informatie 
De termen ‘gegeven’ en ‘informatie’ worden vaak door elkaar gebruikt. In deze paragraaf proberen 
we een helder onderscheid te formuleren, via een taalkundige benadering. 
 
1.6.1 Informatie als verwoording van gegevens 

Als voorbeeld nemen we weer het Toetjesboek en zullen laten zien dat de vragen ‘Welke gegevens 
bevat het Toetjesboek?’ en ‘Welke informatie bevat het Toetjesboek?’ hele verschillende vragen 
zijn. 
 
Gegevens  
Wanneer we de Toetjesboek-populatie zien als een verzameling gegevens, denken we primair aan de 
vorm van die ‘gegevens’ en aan de regels waaraan die vormen moeten voldoen. 
Zo kunnen we over het gegeven ‘Coupe Kiwano’ in kolom Gerecht.naam zeggen dat dit 12 tekens 
telt. Een gegevensaspect van de kolom als geheel is bijvoorbeeld de vormregel dat het maximum 
aantal tekens in een cel 25 bedraagt. 
 
De vormaspecten van een taal vatten we samen onder de term syntaxis.  
Het begrip ‘gegeven’ is dus vooral een syntactisch begrip. Daarnaast denken we bij ‘gegeven’ ook 
aan dingen als opslag en verwerking. 
 
Informatie 
De Toetjesboekgegevens hebben naast een vorm ook betekenis (semantiek) voor iedereen die de 
Nederlandse taal beheerst en ‘deskundig’ is op het gebied van recepten. Wanneer we aan een gege-
ven of een combinatie van gegevens betekenis hechten, gebruiken we de term informatie. ‘Informa-
tie’ is dus een semantisch begrip. 
 
Informatie is expliciet uit te drukken door zinnen in natuurlijke taal. Bijvoorbeeld, het gegeven 
‘Coupe Kiwano’ in kolom Gerecht.naam betekent: “er bestaat een gerecht genaamd Coupe 
Kiwano”. Preciezer: “er bestaat één gerecht genaamd Coupe Kiwano”. Op grond van dat ‘één’ 
mogen we in andere zinnen spreken over “hét gerecht genaamd Coupe Kiwano” of kortweg “ge-
recht ‘Coupe Kiwano”. (Als er twee gerechten konden bestaan met die naam, zouden we dat niet 
mogen zeggen.) 
 
Vaak heeft een gegeven geen betekenis op zichzelf maar alleen in combinatie met één of meer 
andere gegevens. Bijvoorbeeld, het gegeven ‘gram’ in de vierde rij van tabel Product heeft alleen 
betekenis in combinatie met het gegeven ‘suiker’: ‘het product suiker wordt gemeten in gram’. 
 
Informatie via verwoording 
Dit vormen van natuurlijke-taalzinnen om de betekenis van gegevens (dus informatie) uit te druk-
ken, wordt de verwoording van gegevens genoemd. Bij het ontwerpen of het begrijpen van een data-
base zijn die verwoordingen van groot belang. De structuur van een database is immers nauw ver-
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bonden met de betekenissen van de gegevens. Zonder verwoording kan de betekenis van een gege-
ven vaag of dubbelzinnig zijn. In zulke gevallen moeten we ons afvragen of de structuur wel cor-
rect is.  
 
We geven voor één voorbeeldrij per tabel alle relevante verwoordingen, die we hebben opgetekend 
uit de mond van een denkbeeldige deskundige. 
 

 
� er bestaat één eenheid met de naam ‘liter’ 
 

 
� er bestaat één gerecht met de naam ‘Coupe Kiwano’ 
� gerecht Coupe Kiwano heeft energiewaarde 431 kcal per persoon 
� gerecht Coupe Kiwano heeft bereidingstijd 20 minuten 
� gerecht Coupe Kiwano heeft bereidingswijze ‘Schil ...’ 
 

 
� er bestaat één product met de naam ‘ijs’ 
� product ijs wordt gemeten in eenheid liter 
� product ijs heeft energiewaarde 1600 kcal per eenheid 
 

 
� er bestaat één ingrediënt ‘product ijs in gerecht Coupe Kiwano’ 
� het ingrediënt product ijs in gerecht Coupe Kiwano heeft een hoeveelheid van 0.15 producteenheden 

per persoon 
 
Toelichting 
� Elke eerste zin claimt het bestaan van een ‘ding’, via de manier waarop dat ‘ding’ uniek kan wor-

den aangeduid. Op basis daarvan mogen die ‘dingen’ in andere zinnen voorkomen 
� In andere zinnen worden van die ‘bestaande dingen’ (cursief weergegeven) eigenschappen gefor-

muleerd. Zo is het een eigenschap van Coupe Kiwano dat het een bereidingstijd heeft van 20 
minuten. En een eigenschap van het (Coupe Kiwano, ijs)-ingrediënt dat de hoeveelheid 0.15 ijs-
eenheden (liter) bedraagt. 

 



Hoofdstuk 1 – Relationele databases: structuur 

 27 

1.6.2 Atomaire informatie 

De zinnen in de vorige paragraaf zijn alle atomair (of elementair), dat wil zeggen dat ze niet zonder 
verlies aan informatie gesplitst kunnen worden in zinnen die elk minder ‘gegevensplaatsen’ hebben. 
Een voorbeeld van een niet-atomaire zin (met drie – vet gemarkeerde – gegevensplaatsen) is: 
 
� Het gerecht Coupe Kiwano heeft een bereidingstijd van 20 minuten en als bereidingswijze 

‘Schil ...’ 
 
Deze zin kan immers worden gesplitst in twee ‘kleinere’ zinnen, die elk minder gegevensplaatsen 
hebben: 
 
� Het gerecht Coupe Kiwano heeft een bereidingstijd van 20 minuten. 
� Het gerecht Coupe Kiwano heeft als bereidingswijze ‘Schil ...’ 
 
Atomaire zinnen vertegenwoordigen de kleinste eenheden van informatie. Het zijn als het ware 
‘informatieatomen’. Discussies over databasestructuur kunnen vaak het beste aan de hand van 
atomaire zinnen worden gevoerd. Dan weten we namelijk precies waar we het over hebben. 
 
Een gebruiker die een database vult met gegevens, vult � vanuit semantisch standpunt gezien � de 
database eigenlijk met atomaire zinnen. Sterker nog, het zijn niet zomaar zinnen, maar zinnen 
waarvoor de gebruiker waarheid claimt. Wanneer we een ware zin een feit noemen, kunnen we dus 
zeggen dat een database is gevuld met feiten. En elke atomaire zin drukt een atomair feit uit. Vanzelf-
sprekend hebben we het hier niet over waarheid in een filosofische of objectieve betekenis. Ons 
waarheidsbegrip is pragmatisch, dat wil zeggen gebaseerd op menselijke beslissingen. 
 
Normalisatie, standaardisatie en databaseontwerp 
Er bestaan vele methoden om een relationele database te ontwerpen die voldoet aan eisen van normalisatie en 
standaardisatie, zoals in  dit hoofdstuk besproken. Dat het eindresultaat aan die eisen moet voldoen, wil nog niet 
zeggen dat een database in de praktijk ook volgens de besproken stappen wordt ontworpen. Dat is ook zeker niet 
het geval. Dit is geen ontwerpcursus, dus het is hier niet de plaats om op praktijkmethoden in te gaan. Wat we wel 
willen zeggen, is dat alle goede ontwerpmethoden als uitgangspunt hebben: ‘elk entiteittype zijn eigen tabel’. Die 
eigen tabel bevat minstens één gestandaardiseerd identificatiekenmerk en eventueel nog extra eigenschappen. De 
methoden verschillen echter in de manier om vast te stellen welke entiteittypen er zijn en welke kenmerken daar 
bijhoren. Er zijn extreme verschillen, variërend van een zuiver intuïtieve aanpak tot een gedegen taalkundige 
benadering via atomaire zinnen.  
 
Opgave 1.5 
Het gegeven ‘8’ in de kolom Gerecht.bereidingstijd van figuur 1.13 bevat op zichzelf geen informa-
tiewaarde. Waarom niet? Welk ander gegeven is minimaal nodig om samen met die ‘8’ informatie 
op te leveren? Door welke atomaire zin is die informatie uit te drukken? 
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Oefenopgaven 
De hierna volgende opgaven hebben betrekking op een eenvoudige orderadministratie, van een 
zekere firma Reijnders. Verderop in dit boek zal deze worden uitgebouwd en gebruikt voor SQL-
opdrachten.  
 
Beschrijving 
Een order voor één of meer artikelen omvat de volgende informatie: 
� een (uniek) ordernummer 
� klantinformatie, zoals klantnummer (uniek), klantnaam en adres 
� de datum 
� één of meer orderregels, elk met informatie over één besteld artikel: artikelnummer en omschrijving 

(elk identificerend voor een artikel), prijs per stuk en het bestelde aantal 
� de subtotalen per orderregel en het ordertotaal. 
 
Daarnaast is er nog informatie over de verschuldigde BTW, die we nu voor het gemak buiten be-
schouwing laten. Zie figuur 1.16 voor een voorbeeld. 
 

 
Figuur 1.16    Order met orderregels 

 
De belangrijkste informatie op deze order is in de eerste rij van tabel Order in figuur 1.17 weerge-
geven. Om het simpel te houden, is van de klant alleen het klantnummer en de (achter)naam opge-
nomen. De tweede rij bevat ordergegevens van een andere klant. De derde rij bevat een andere 
order van dezelfde klant. 
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Figuur 1.17    Niet-genormaliseerde ordertabel, met één order per rij 

 
De kolom totaalbedrag bevat automatisch berekende gegevens, aangegeven door de grijze achter-
grond. We nemen aan dat deze in de database worden opgeslagen. 
De kolom ‘orderregels’ is een herhalende groep, dus een gestructureerde kolom die voor elk van de 
drie rijen een subtabel als waarde heeft. Wanneer de order wordt opgesteld, worden de orderregel-
bedragen automatisch berekend uit het aantal artikelen en de artikelprijs, en vervolgens opgeslagen 
in de database. Ook dit is aangegeven met een grijze achtergrond. 
 
Herinnering: uitwerkingen van opgaven vindt u in de Boekverkenner. 
 
Opgave 1.6 
De tabel van figuur 1.17 bevat gegevens die vanuit het perspectief van orders zijn gestructureerd. 
a Biedt deze structuur de mogelijkheid om informatie op te nemen over artikelen los van orders? 
b Voer een omkering uit van de structuur: breng alle gegevens onder in één nieuwe tabel, met een 

herhalende groep, die is gestructureerd vanuit het perspectief van de artikelen. Laat daarbij de 
afleidbare totaalbedragen buiten beschouwing. 

c Biedt deze nieuwe structuur de mogelijkheid om informatie op te nemen over artikelen los van 
orders? 

 
De uitwerking van deze opgave geeft nog een extraatje: de gegevens gestructureerd vanuit het per-
spectief van de klant.  
 
Opgave 1.7 
Volg voor de structuur en de gegevens in figuur 1.17 de procedure zoals die is beschreven voor 
Reijnders’ Toetjesboek. 
a Splits de herhalende groep af. 
b Welke kolommen bevatten redundante gegevens? Voor welke gegevens is die redundantie 

ongewenst? 
c Elimineer de ongewenste redundantie door opnieuw tabellen af te splitsen. Controleer of het 

eindresultaat voldoet aan ‘elk soort ding zijn eigen tabel’. 
 
Opgave 1.8 
De orderregelbedragen en het totaalbedrag van een order worden automatisch berekend. Is het dan 
wel nodig ze in de database op te slaan? Ze kunnen toch ook door de applicatie worden berekend 
uit de andere gegevens, op het moment dat ze nodig zijn? 
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brede ~, 38 
samengestelde ~, 60 
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Prioriteit, 128 

Prioriteit van operatoren, 165, 
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Privilege, 347 
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~ terugnemen, 351 
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352 
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352 
all-~, 348 
delete-~, 348 
execute-~, 348 
insert-~, 348 
object~, 348 
references-~, 348 
select-~, 348 
systeem~, 347 
update-~, 348 

Probleemaanpak, 397 
stappenplan bij ~, 410 
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select-~, 463 
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public, 352 
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QUEL, 6 
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380 
Querytool, 80 
Rdbms, 4 
Read-only view, 359 
reconnect, 321 
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Recovery, 425 
Recursieve verwijzing, 62, 63 
Redundantie, 12 
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gecontroleerde ~, 13 
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38, 47, 294 
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Relatie, 4, 23 
Relationeel databasemanagement 

systeem. Zie Rdbms 
Relationele database, 4, 23 
Relationele model, 9 
Relationele operator, 182 
Restore, 384 
Restricted delete, 47, 51, 295 
Restricted update, 49 
Resultaatkolom 

berekende ~, 159 
constante ~, 158 

Return value, 168 
revoke, 351 
right outer join, 215 
Right outer join, 195 
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Rol, 361, 362 
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~ toekennen aan gebruiker, 

363 
~ verwijderen, 365 
~ wijzigen, 365 
lege ~ creëren, 363 
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363 
rollback, 98, 293 
Rollback, 53 
Ruimtereisbureau, 315, 505 
RuimtereisbureauD, 334, 505 
RuimtereisSimpel, 467, 505 
Rule-based optimizer, 373 
Samengestelde join, 203 
Samengestelde sleutel, 60 
Scheve query, 225, 241 
Script, 96, 97 
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Security-database, 344 
select, 82, 158 
Selectie, 173 
Selectiviteit van index, 382 
select-privilege, 348 
Semantiek, 25, 370 
SEQUEL, 5 
Sequence, 338 

~ creëren, 339 
~ resetten, 339 
~ verwijderen, 341 

server, 4 
Sessie, 320 
set plan on / off, 380 
set start_transaction, 420 
set statistics display on / off, 380 
set term, 446 

set transaction, 432 
~ in IQU, 435 

Single point of definition, 22, 50, 
334, 408, 409, 444 

Single-user, 423 
Sleutel, 35 

alternatieve ~, 38, 44 
brede ~, 62 
kandidaat~, 37 
keuze van ~s, 389 
kunstmatige ~, 44 
primaire ~, 36, 38 
samengestelde ~, 60 
verwijs~, 36, 38 

SQL, 4, 5, 73 
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~-server, 4 

SQL-interpreter, 370 
Standaard beperkingsregel, 43 
Standaard gedragsregel, 51 
Standaardindex, 379 
Standaardisatie, 21, 27 
start transaction, 419 
Statement, 75 
Statistieken 
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Statistische functie, 220 
Statistische query, 219 
Stored procedure, 444 

~ en views, 463 
~ uitvoeren, 447 
~ verwijderen, 463 
aanroep van ~, 445 

String, 162 
Strokendiagram, 23 
Structuur, 23 
Subselect 

~ als oplossing van 
deelprobleem, 249 

~ in from-clausule, 253 
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~ in select-clausule, 252 
~ in where-clausule, 250 
~ met all, 282 
~ met any, 282 
~ met exists, 267, 269 
~ met in, 267, 269 
~ met not exists, 270 
~navigatie, 256 
~navigatie over brede sleutel, 

261 
brede ~, 261 
gecorreleerde ~, 253, 264 

gecorreleerde ~ met exists, 
266 

gecorreleerde ~ met not 
exists, 270 

geneste ~, 274 
niet-gecorreleerde ~, 251, 264 

Subtabel, 10 
sum, 223 
Synchronisatie, 108 
Syntaxis, 25, 370 
Sysdba, 344 
Systeem, 3 
Systeemcatalogus. Zie Data 

dictionary 
Systeemprivilege, 347 
Systeemvlag, 473 
Tabel, 4, 23, 321 

~ in data dictionary, 472 
~ met recursieve verwijzing, 

323 
~ verwijderen, 324 
~alias, 63, 95 
~naam wijzigen, 326 
creëren van ~, 322 
meta~, 469 
virtuele ~, 63, 336 

Tekenrij, 162, 165 
Tekstconstante, 96 
Temporary-updateprobleem, 428 
Terminator, 446 
Ternaire operator, 175 
Test-voorbeelddatabase, 79 
Thin client, 6 
Thin server, 6 
to_char, 169, 488 
to_date, 169 
Toegangsregel, 76 
Toekenning, 303 
Toepassingsprogramma, 4 
Toetjesboek, 7 
ToetjesboekKS, 45 
ToetjesboekZT, 443, 444 
Transactie, 52, 98, 293, 418 

~-indicator, 421 
concurrente ~s, 423 
DDL-statement in ~, 318, 422 
samengestelde~, 419 
select-statement in ~, 422 

Transactiemanagement, 423 
Transactiemodel 

het expliciete~, 419 
het impliciete ~, 294, 419 

Transactioneel bedrijfssysteem, 
291, 392 

Transactioneel systeem, 291 
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Transitieve sleutelafhankelijkheid, 
142 

Trigger, 14, 447, 454 
~ verwijderen, 463 
executievolgorde van ~s, 464 
multi-event ~, 460 

Triggertaal, 444 
true, 127 
Tupel, 24 
Tweede normaalvorm, 135, 139 
Tweewaardige logica, 127 
Typecastfuncties, 164 
Typecasting, 164 
Udf. Zie User defined function 
Unaire operator, 164 
Uncommitted-dataprobleem, 428 
Uncommitted-

dependencyprobleem, 428 
Uniciteitsconstraint, 332 
Uniciteitsregel, 33, 56 

brede ~, 34, 57 
join~, 148 
smalle ~, 34 

Unieke identificatie, 35 
Unieke index, 378 
union, 182, 183 
Union en join, 185 
unique-constraint, 332 
unknown, 129 
Updatable view, 358 
update, 100, 109, 302 

~ met subselect, 304, 305 
~ van primaire sleutel, 307 

~ van verwijssleutel, 309 
Update conflict, 433 
update-privilege, 348 
Updateregel, 49, 331 
Updateverbod, 309 
updating, 460 
User. Zie Gebruiker 
User defined function, 91, 167, 

172 
Valideren, 6 
Variabele, 447, 453 
Veld, 369 
Venster 

master-detail~, 107 
master-detail-~, 111 
onderhouds~, 109 

Verbrede tabel, 92 
Verfijnd groeperen, 227 

onverwacht ~, 236 
Verfijnde ordening, 180 
Vergelijkingsoperator, 174 
Verplichte kolom, 31, 37, 39 
Verplichte-waarderegel, 31 
Verwijssleutel, 36, 38 

brede ~, 37, 38, 62 
optionele ~, 37 
samengestelde ~, 62 

Verwijzing, 19, 22, 35, 37, 38, 40, 
47, 60 
~over een brede sleutel, 61 
loze ~, 31 
niet-sleutel~, 65, 66 
optionele ~, 39 

recursieve ~, 62, 63 
samengestelde ~, 60 

Verwijzingsregel, 60 
Verwoording, 25 
Verzameling, 23 
Verzamelingenoperator, 182 
Vierde normaalvorm, 151 
View, 283, 336 

~ als autorisatiemiddel, 356 
~ als deeloplossing van 

probleem, 337 
~ creëren, 336 
~ verwijderen, 338 
~ wijzigen, 338 
~ with check option, 360 
meta~, 477 
read-only ~, 359 
updatable ~, 358 

Vijfde normaalvorm, 151 
Virtuele tabel, 63, 336 
Voorbeeldnavigator, 77 
Vreemde sleutel. Zie 

Verwijssleutel 
Waardetoekenning, 100 
Wachtwoord, 344 
where, 88 
Whitespace. Zie Witteken 
with check option, 360 
with grant option, 352 
Witteken, 83 
Zachte semantiek, 151 
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Dit boek behandelt de relationele data-
basetheorie en de relationele gegevens-
taal SQL. De aansprekende voorbeelden 
en helder uitgelegde theorie maken het 
geschikt voor beginnende SQL-program-
meurs, maar ook gevorderden zullen er 
veel nieuws in aantreffen. De benadering 
is informeel en praktisch, maar tegelijk 
conceptueel. In deze nieuwe, geheel 
herziene druk is opnieuw veel aandacht 
uitgegaan naar de didactiek, waardoor 
met nog minder moeite een nog hoger 
niveau bereikt kan worden. 

Het boek omvat de volgende delen:
–   Deel A behandelt de componenten van 

een relationeel systeem: de ‘achter-

 kant’ (structuur en regels van een 
relationele database), de ‘voorkant’ (de 
structuur van applicaties, in relatie met 
die van de database) en de communi   ca-
tie tussen beide via SQL. Dit deel sluit 
af met een informele, moderne behan-
deling van de normalisatie theorie.

–  De delen B en C bevatten een prakti-
sche en grondige cursus SQL, in voort-
durende relatie met de theorie.

–  Deel D is verdiepend, met hoofdstukken 
over het methodisch aanpakken van 
queryproblemen, over transacties en 
multi-usergebruik, over het implemen-
teren van databaseregels via triggers 
en stored procedures en over meta-
gegevens in de data dictionary. 

Er is een website bij het boek: www.relsql.nl. Deze bevat aanvullend en ondersteunend 
materiaal, zoals de uitwerkingen van opgaven, extra teksten en een rubriek FAQ. Dit is 
tevens de downloadsite voor de software.
De software omvat een krachtige en gebruikersvriendelijke SQL-omgeving en een 
interactieve leeromgeving, de ‘Boekverkenner’. Deze bevat onder meer de volledige 
boektekst en alle voorbeelddatabases met hun scripts en diagrammen. De SQL-
query’s zijn direct vanuit de tekst uit te voeren. Experimenteren wordt aangemoedigd 
doordat alle voorbeelddatabases met een druk op de knop zijn te (her)installeren. 
Als databasemanagementsysteem wordt Firebird gebruikt, een open source product, 
waarvan de SQL nauw aansluit bij de standaard.


