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Het doel van dit boek
Een cursus Databasemanagement is tegenwoordig een vast onderdeel van
elke HBO- of universitaire opleiding Managementinformatiesystemen. En
dat hoort ook zo, want databases nemen een centrale plaats in de informatiesystemenomgeving in. Een goed begrip van de basisbeginselen van databases is onmisbaar om in de informatiesystemenwereld te kunnen slagen.
Een informatiesystemenspecialist moet met de gebruikers in een zakelijke
omgeving kunnen praten, hij of zij moet de juiste vragen kunnen stellen
over de aard van hun entiteiten, hun attributen en de relatie die deze met
elkaar hebben, en moet snel kunnen aangeven of hun bestaande gegevens
en databaseontwerpen goed gestructureerd zijn of niet. Een informatiesystemenspecialist moet nieuwe databases kunnen ontwerpen en daarbij zeker
weten dat ze van nut zullen zijn voor hun eigenaren en gebruikers. Hij of
zij moet een bedrijf de weg kunnen wijzen in het optimale gebruik van de
verschillende databasegerelateerde technologieën.
In de loop van de jaren is het vakgebied van het databasemanagement
niet alleen belangrijker geworden, maar heeft het zich ook sterk verbreed.
Behalve fundamentele onderwerpen zoals gegevensmodellering, principes
van relationele databases, het logische en fysieke ontwerp van databases en
SQL behoren nu ook objectgeoriënteerde databases, gegevensbeheer, gegevensbeveiliging, gedistribueerde databases, datawarehousing en webdatabases tot de basisset van databasegerelateerde onderwerpen. Degenen die
lesgeven over databases en de auteurs van boeken op dit gebied staan voor
het dilemma dat ze zoveel mogelijk van dit materiaal moeten behandelen
als redelijkerwijs maar mogelijk is, zodat hun studenten een gedegen kennis
van de basisbeginselen opbouwen, zonder dat ze hun studenten overdonderen met de enorme breedte en diepte van het vakgebied. Niemand heeft
er iets aan wanneer studenten in te korte tijd met te veel materiaal worden
geconfronteerd, zodat ze geen solide basis kunnen ontwikkelen. Ik ben
van mening dat het mogelijk is in een reeks colleges van één semester een
gedegen scholing te geven in de basisprincipes van databases en een goed
overzicht te geven van de belangrijkste deelgebieden van het vakgebied,
zonder de colleges te laten verworden tot een encyclopedische opsomming.
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Belangrijkste kenmerken van dit boek
Met de bovenstaande realiteit en doelen in gedachte, heeft dit boek
enkele belangrijke kenmerken:
■ Het boek is bedoeld als zorgvuldig en duidelijk geschreven, gebruikersvriendelijke, verhalende inleiding tot het onderwerp databasemanagement die redelijkerwijs in een cursus van één semester kan
worden behandeld.
■ Het boek geeft duidelijk inzicht in de basisbeginselen van databases,
maar geeft tegelijkertijd ook een algemeen overzicht van de belangrijkste onderwerpen van het vakgebied. Het is een toegepast boek
over belangrijke basisprincipes met praktisch materiaal, zodat het
geleerde onmiddellijk in de praktijk kan worden gebruikt.
■ Het boek bevat veel voorbeelden. Er zijn vier grote voorbeelden
die in de hele tekst terugkomen waar dit nuttig is. Daarnaast zijn
bij de oefeningen aan het einde van elk hoofdstuk twee minicases
opgenomen. Doordat het boek meerdere voorbeelden bevat, wordt
het materiaal geconsolideerd en begrijpen studenten de boodschap
zonder dat ze verstrikt raken in de bijzonderheden van een bepaald
voorbeeld.
■ Het boek begint met de basisbeginselen van gegevens en bestandsstructuren en gaat daarna stapsgewijs verder naar de verschillende
kenmerken van databases.
■ Aan het begin van elk hoofdstuk staat een korte beschrijving met
een begeleidende foto van een echt bedrijf en de manier waarop dit
bedrijf aan databasemanagement doet. Deze beschrijvingen motiveren de lezer en maken het boek praktischer en realistischer.
■ Het boek bevat een hoofdstuk over SQL, dat zich richt op het
ophalen van gegevens en in principe kan worden toegepast met elk
product voor relationele databases dat verkrijgbaar is.

De opzet van dit boek
Het boek is in feite verdeeld in twee helften. De hoofdstukken 1, 2 en
3 over bestandsstructuren en gegevensmodellering vormen een inleiding en leggen de basis. Hoofdstuk 4 beschrijft daarna de basisprincipes van databases en schetst het verschil tussen databases en gewone
bestanden. Het is belangrijk op te merken dat dit los van en vóór de
bespreking van relationele databases gebeurt. In de hoofdstukken 5 en
6 worden de belangrijkste concepten van relationele databases uitgelegd. Dit gebeurt weer los van en vóór de bespreking van het logische
databaseontwerp in hoofdstuk 7 en van het fysieke databaseontwerp
in hoofdstuk 8 (ja, er is een heel hoofdstuk over dit onderwerp).
Hoofdstuk 9 is het hoofdstuk over SQL, dat voor een boek van deze
omvang ook dient als hoofdstuk over het ophalen van gegevens.
Algemene databaseprincipes, relationele databaseprincipes en het
ontwerpen van relationele databases worden onafhankelijk van elkaar
behandeld, zodat studenten de stof geleidelijk krijgen aangeboden en
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een gedegen begrip van de materie opbouwen. Hoofdstuk 9 over SQL
kan worden behandeld op de plaats waar het in het boek staat, na de
hoofdstukken over het logische en fysieke databaseontwerp, maar kan
ook vóór deze twee hoofdstukken worden behandeld zonder dat dit
de opbouw van de stof verstoort. Sommige docenten zullen de voorkeur geven aan de ene volgorde, ander aan de andere. Het boek werkt
in beide gevallen.
In de tweede helft van het boek beschrijft elk hoofdstuk een of meer
belangrijke subgebieden van databases. Deze laatste hoofdstukken
staan in grote lijnen los van elkaar en kunnen grotendeel in willekeurige volgorde worden behandeld. Hoofdstuk 10 gaat over objectgeorienteerde databases, hoofdstuk 11 over gegevensbeheer, databasebeheer en data dictionaries, hoofdstuk 12 over beveiliging, backup en
recovery, en concurrency, hoofdstuk 13 over client/server-databases
en gedistribueerde databases, hoofdstuk 14 over het datawarehouse
en hoofdstuk 15 over databases en internet.

Supplementen
Website: www.wiley.com/college/gillenson
De website bevat diverse (Engelstalige) hulpmiddelen voor het leerproces:
■ PowerPoint-dia’s voor elk hoofdstuk, die de docenten kunnen
gebruiken zoals ze zijn, maar ook kunnen aanpassen aan hun
wensen en die studenten kunnen gebruiken om tijdens het college
aantekeningen te maken of als hulpmiddel bij de studie thuis;
■ opdrachten voor elk hoofdstuk, die studenten zelf kunnen maken
om hun kennis te toetsen;
■ voor docenten: de docentenhandleiding, geschreven door de auteur;
de handleiding bevat voor elk hoofdstuk een leidraad voor de presentatie van het hoofdstuk, punten om de discussie te stimuleren en
antwoorden op de vragen, oefeningen en minicases aan het einde
van elk hoofdstuk;
■ voor docenten: de Test Bank, geschreven door de auteur; de vragen
zijn ingedeeld per hoofdstuk en zijn bedoeld om de basiskennis,
zoals de deﬁnities van de belangrijkste begrippen, en het begrip van
de in het hoofdstuk gepresenteerde principes te toetsen.
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databasemanagement. De mensen en bedrijven die aan deze beschrijvingen hebben meegewerkt, hebben dan ook een belangrijke bijdrage
geleverd aan de leerervaring die de studenten die dit boek gebruiken,
zullen opdoen.
Tot slot wil ik ook de staf van bij John Wiley & Sons bedanken voor
hun professionalisme en voortdurende steun: Beth Lang Golub, mijn
zeer deskundige redacteur en vriendin en haar uitstekende medewerkers, Marc Periou, mijn Wiley-vertegenwoordiger die me heeft aangemoedigd en nuttig advies heeft gegeven, en Sujin Hong, die heeft
toegezien op de productie van dit boek. Een speciaal woord van dank
gaat naar Ken Liao, het hoofd van Image Archive, die buitengewoon
heeft geholpen met de foto’s in de beschrijvingen van bedrijven in het
boek.
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Gegevens: het nieuwe
bedrijfsmiddel
Leerdoelen:
■

kunnen uitleggen waarom de mens al in de Oudheid belangstelling voor
gegevens had;

■

kunnen beschrijven hoe de behoefte aan gegevens in het verleden tot
veel ontwikkelingen in de informatietechnologie heeft geleid;

■

de evolutie van gegevensopslagmedia in de afgelopen eeuw kunnen
beschrijven;

■

gegevens zien als een bedrijfsmiddel waarmee concurrentievoordeel
kan worden behaald bij de ontwikkeling van de omgeving van databasemanagementsystemen.

The Home Depot
The Home Depot is opgericht in 1978 en is ‘s werelds grootste detailhandelketen in
artikelen voor het verfraaien van de eigen woning. Het hoofdkantoor is gevestigd in
Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia. Het bedrijf exploiteert momenteel meer dan
1.484 winkels in de Verenigde Staten, Canada, Mexico en Puerto Rico. Elke winkel
heeft een assortiment van veertigduizend tot vijftigduizend verschillende soorten
bouw-, interieur- en tuinproducten. Het bedrijf verkoopt zowel aan doe-het-zelvers
als aan professionele bouwvakkers.
The Home Depot maakt gebruik van een relationele database op meerdere niveaus
om de voorraden van de winkels bij te houden. De toepassing, het zogenoemde
‘Store Inventory Management System’, is vanaf 1994 ontwikkeld ter vervanging van
een ouder voorraadsysteem voor de winkels. Het systeem is gebaseerd op Informixdatabases en draait in de winkels op een Hewlett-Packard/Unix-platform. Vanuit elke
winkel worden bijna real-time updates van de voorraad verzonden naar een DB2database die draait op een IBM 390-systeem op het hoofdkantoor van de onderneming te Atlanta.
Met deze klassieke voorraadbeheerapplicatie kunnen bij elke winkel automatisch producten worden besteld en kan vervolgens de levering van de goederen op het laadplatform worden gevolgd. Het systeem regelt ook de overdracht van goederen tussen
winkels, prijswijzigingen, het maken van schaplabels, rapportages en retourzendingen
naar leveranciers. De ‘cashregisters’ zijn verkooppuntterminals die de streepjescodes
van de producten scannen wanneer de klant afrekent en de aanwezige voorraad van
de artikelen in de winkels automatisch bijwerken. Een interessant element zijn de
mobiele computers die op een karretje door de winkel kunnen worden gereden om
1
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de voorraad te controleren en zo ‘krimp’ van de voorraad als gevolg van gestolen,
verkeerd geplaatste en verkeerd getelde koopwaar te registreren.
De database op het hoofdkantoor van de onderneming bevat de verkoopgegevens
van de verkooppunten over een periode van anderhalf jaar. Deze gegevens worden door allerlei afdelingen gebruikt, onder meer voor marktonderzoek, ﬁnanciële
zaken, winkelbeheer en het voorkomen van verliezen. The Home Depot heeft ook
de klantendatabase en bestellingendatabase gecentraliseerd. De informatie in deze
databases wordt gebruikt door callcenters die over de klantengegevens van de hele
onderneming moeten kunnen beschikken. The Home Depot bouwt momenteel een
Enterprise Data Warehouse, zodat bedrijfsanalisten en leidinggevenden gemakkelijk
toegang hebben tot belangrijke bedrijfsindicatoren.
Met toestemming van The Home Depot

Foto met toestemming van The Home Depot

Wat leven we toch in een fascinerende wereld! In vrijwel elk aspect van
ons dagelijks leven zien we technologische ontwikkelingen. Van mobiele
telefoons en satelliettelevisie tot geavanceerde vliegtuigen, moderne geneeskunde en computers – vooral computers – overal zien we hightech.
Bedrijven van alle soorten en maten zijn afhankelijk van computers en de
daardoor ondersteunde informatiesystemen, in een mate die een paar jaar
geleden nog ondenkbaar was. Bedrijven maken routinematig gebruik van
geautomatiseerde fabricage- en voorraadbeheertechnieken, geautomatiseerde procedures voor ﬁnanciële transacties en hightech marketinginstrumenten. We vinden het als consument vanzelfsprekend dat we onmiddellijk
actuele informatie over onze rekeningen kunnen krijgen wanneer we onze
bank, verzekeringsmaatschappij of een warenhuis bellen. En iedereen,
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zowel bedrijven als consumenten, maakt gebruik van internet om direct
te communiceren met mensen over de hele wereld. Onder de oppervlakte
vormen gegevens, dat wil zeggen, de opgeslagen feiten die we nodig hebben om al onze activiteiten te regelen, de basis voor dit alles.
Dit boek gaat over gegevens of data. Het gaat over de manier waarop u
heel georganiseerd en bewust over gegevens kunt nadenken. Het vertelt
hoe u gegevens doeltreffend opslaat en ook weer doeltreffend ophaalt. Het
gaat over manieren om gegevens zodanig te beheren, dat precies de juiste
gegevens beschikbaar zijn op precies het juiste moment. Het gaat over
het combineren van gegevens in een uiterst georganiseerde verzameling
die een database wordt genoemd, en over de geavanceerde software, een
zogenoemd databasemanagementsysteem, waarmee de database wordt
beheerd en toezicht wordt gehouden op de databaseomgeving. Het gaat
ook over de verschillende aanpakken die mensen hanteren om databases te
beheren en over de rollen die mensen in de databaseomgeving aannemen.
Het Store Inventory Management System van The Home Depot is een
perfect voorbeeld van de manier waarop een modern bedrijf met behulp
van een databasemanagementsysteem gegevens kan verzamelen, ordenen
en gebruiken om er zijn voordeel mee te doen. In de loop van het boek
zult u nog veel van dergelijke realistische voorbeelden van het gebruik van
gegevens tegenkomen.
Computers zijn ontstaan doordat we hulp nodig hadden bij de verwerking
en het gebruik van de grote hoeveelheden gegevens die we verzamelden.
Maar is het omgekeerde ook waar? Zouden er gegevens kunnen zijn zonder
computers? Het antwoord op deze vraag is een volmondig ‘ja’. Er bestaan
zelfs al duizenden jaren lang gegevens, in zeer interessante, zij het volgens
de huidige maatstaven ruwe, vormen. Bovendien werden enkele belangrijke mijlpalen in de ontwikkeling van rekenmachines niet gestuurd door
inspiratie over computers omwille van de computers, maar door een reële
noodzaak om een vervelend gegevensbeheerprobleem op te lossen. We
bespreken nu eerst enkele van deze historische mijlpalen in de ontwikkeling
van gegevens en het gegevensbeheer.

1.1 De geschiedenis van gegevens
1.1.1 De oorsprong van gegevens
Mensen zijn al minstens twaalfduizend jaar lang geïnteresseerd in gegevens.
Tegenwoordig associëren we het begrip ‘gegevens’ vaak met de computer,
maar van oudsher zijn er veel primitievere manieren om gegevens op te
slaan en te manipuleren.
In de oudheid telden herders in het Midden-Oosten het aantal dieren in
hun kudde met behulp van steentjes (zie ﬁguur 1.1). Wanneer een schaap
de schaapskooi verliet om te gaan grazen, deed de herder een steentje in
een zak. Wanneer alle schapen de kooi hadden verlaten, kon de herder
nagaan hoeveel schapen aan het grazen waren. Wanneer de schapen
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terugkeerden, gooide de herder voor elk dier een steentje weg en wanneer
hij meer steentjes dan schapen had, wist hij dat er nog een of meer schapen
rondliepen of dat er dieren werden vermist. Dit is een primitief maar heel
goed voorbeeld van het opslaan en weer ophalen van gegevens. Het is
belangrijk dat u zich realiseert dat de herder in zijn ‘bedrijfsomgeving’ uitsluitend was geïnteresseerd in het tellen van het aantal schapen dat de kooi
verliet en weer terugkeerde, en dat zijn primitieve systeem voor het opslaan
en ophalen van gegevens voldeed voor zijn behoeften.

Figuur 1.1: Een herder gebruikt steentjes om het aantal schapen te tellen

Bij opgravingen in de Zagros-regio in Iran zijn ﬁches of ‘penningen’ van klei
gevonden die dateren van 8500 voor Christus en die vermoedelijk werden
gebruikt om een eenvoudige boekhouding te voeren. Dergelijke ﬁches zijn
aangetroffen van het huidige Turkije tot Pakistan en het huidige Khartoem
in Soedan, daterend van wel 7000 voor Christus. Rond 3000 voor Christus
werden dergelijke ﬁches in de buurt van de huidige stad Soesa in Iran op
een verﬁjndere manier gebruikt. Fiches waarop speciale markeringen waren
aangebracht (zie ﬁguur 1.2) werden in holle vaten van klei gedaan, die
vervolgens werden afgesloten en met de handelswaar werden meegestuurd.
Deze primitieve vrachtbrieven gaven aan wat de inhoud van de zendingen
was. De ﬁches beschrijven de hoeveelheid goederen die werd verstuurd, en
natuurlijk kon niemand ermee knoeien zonder het kleivat open te breken.
Inscripties op de buitenkant van de vaten en de zegels van de betrokken
partijen boden verdere informatie. De inscripties op de buitenkant bevatten
kreten zoals ‘gedeponeerd’, ‘overgebracht’ of ‘verwijderd’.
Ongeveer ten tijde van de cultuur van Soesa hielden ook de mensen in de
stadstaat Oeroek in Soemerië gegevens bij in kleiteksten. Met pictogrammen, cijfers en ideogrammen (begriptekens) beschreven ze de verkoop
van land en zakelijke transacties van brood, bier, schapen, vee en kleding.
Andere Neolithische manieren om gegevens bij te houden waren het vastleggen van hoeveelheden door middel van inkepingen en kerven in houten
stokken en knopen in een touw. De eerste methode werd in Engeland nog
tot in de Middeleeuwen gebruikt en de indianen in Zuid-Amerika gebruikten laatstgenoemde methode.
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Figuur 1.2: Kleiﬁches die werden gebruikt voor de registratie van goederen
tijdens het vervoer

1.1.2 Gegevens in de loop van de eeuwen
Een groot deel van de vroege belangstelling voor gegevens is terug te voeren
op de opkomst van steden, zoals Soesa en Oeroek. Zolang mensen zich
bezighielden met eenvoudig jagen, voedsel verzamelen en later landbouw
voor eigen gebruik, was er niet veel behoefte aan gegevens. Maar toen
mensen in steden gingen wonen, specialiseerden zij zich doorgaans in de
productie van bepaalde goederen en diensten. Ze werden afhankelijk van
elkaar, gingen ruilhandel drijven en gebruikten geld om deze goederen en
diensten te verhandelen, zodat alle partijen konden overleven. Deze handel
zette ertoe aan te registreren hoeveel iemand had geproduceerd en waarvoor dit kon worden geruild of verhandeld.
Later werden meer en andersoortige gegevens bijgehouden, zoals kalenders,
gegevens van volkstellingen, overzichten, gegevens over landbezit, huwelijksgegevens, gegevens over kerkbijdragen en familiestambomen (zie ﬁguur
1.3). Kooplui moesten in toenemende mate voorraden, leveringen, lonen
en productiegegevens bijhouden. Toen de landbouw zich ontwikkelde en
niet meer alleen voor eigen gebruik was, kwam het leenstelsel op en moest
worden bijgehouden hoeveel oogst er kon worden geconsumeerd, kon
worden geruild en als zaad voor het volgende jaar moest worden bewaard.
Van het einde van de elfde eeuw tot het einde van de dertiende eeuw
vonden de kruistochten plaats. Een neveneffect van deze kruistochten was
dat de Europeanen een bredere kijk kregen op de wereld en daardoor meer
belangstelling kregen voor handel. Een veelvoorkomende handelsmethode
in die tijd was het oprichten van tijdelijke partnerschappen tussen hande-
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Figuur 1.3: Nieuwe soorten gegevens verschijnen naarmate de beschaving
voortschrijdt

laren, scheepskapiteins en scheepseigenaren om handelsreizen mogelijk te
maken. Deze verﬁjndere handel bracht een nieuwe ronde van steeds ingewikkeldere gegevensregistratie met zich mee, met name het systeem van de
dubbele boekhouding.
De dubbele boekhouding is ontstaan in de handelscentra van het veertiende-eeuwse Italië. Het oudste bekende voorbeeld is de boekhouding van een
koopman uit Genua uit 1340. Het voeren van een dubbele boekhouding
breidde zich geleidelijk uit, maar pas in 1494 – ongeveer vijfentwintig jaar
nadat de eerste beweegbare drukpers in Venetië in gebruik werd genomen
– publiceerde de Franciscaner monnik Luca Pacioli in Venetië zijn Summa de
arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita. Dit werk had grote invloed
op de verspreiding van het gebruik van de dubbele boekhouding. Natuurlijk
zorgde ook het stijgend gebruik van papier en de drukpers ervoor dat er
meer gegevens werden geregistreerd.
Toen de invloed van de Italiaanse kooplui afnam, werden andere landen
actiever in de handel en gingen dus meer gegevens vastleggen. Naarmate
minder gebruik werd gemaakt van tijdelijke handelspartnerschappen en
meer stabiele blijvende handelsmaatschappijen werden opgericht, werden
ook andersoortige gegevens nodig. Zo waren bijvoorbeeld winstrekeningen
per jaar in plaats van per onderneming nodig. In 1673 schreef het handelsreglement in Frankrijk voor dat elke zakenman elke twee jaar een balans
moest opstellen. De gegevens moesten dus periodiek worden bijeengebracht ten behoeve van de verslaglegging.
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1.1.3 Vroege gegevensproblemen leidden tot de ontwikkeling van
rekenmachines
Eveneens in de zeventiende eeuw begonnen mensen belangstelling te
krijgen voor apparaten die ‘automatisch’ hun gegevens konden verwerken, al was
het op een heel elementaire manier. Blaise Pascal ontwikkelde in de jaren
veertig van de zeventiende eeuw in Frankrijk een van de eerste en bekendste apparaten, naar verluidt om zijn vader te helpen bij het bijhouden van
gegevens in zijn baan als belastinginner (zie ﬁguur 1.4). Het apparaat was
een klein kastje dat in elkaar grijpende raderen bevatte en kon optellen en
aftrekken. Dit was de voorloper van de hedendaagse mechanische kilometerteller in de auto.

Foto met toestemming van IBM Archives

Figuur 1.4: Blaise Pascal en zijn telmachine

In 1805 vond Joseph Marie Jacquard uit Frankrijk een apparaat uit dat
automatisch patronen reproduceerde tijdens het weven van stoffen. Het
hart van het apparaat was een reeks kaarten met gaatjes erin gestanst; door
de gaatjes konden draden garen worden geweven in een volgorde die het
gewenste patroon opleverde (zie ﬁguur 1.5). Het weefgetouw van Jacquard
was weliswaar geen rekenmachine als zodanig, maar zijn methode om
stofpatronen, een vorm van graﬁsche gegevens, op te slaan als gaten in
ponskaarten was een heel slimme manier van gegevensopslag, die van
groot belang zou zijn voor latere rekenmachines. Charles Babbage, een
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negentiende-eeuwse Engelse wiskundige en uitvinder, pakte Jacquards idee
van gegevensopslag in ponskaarten op. In 1833 begon Babbage na te denken over een uitvinding die hij een analytische machine (analytical engine)
noemde. Hij heeft het apparaat nooit voltooid (de werktuigbouwkunde was
nog niet ver genoeg ontwikkeld), maar zijn ontwerp bevatte al wel veel van
de principes van de moderne computers. De analytische machine moest
bestaan uit een ‘opslagplaats’ voor het bewaren van afzonderlijke gegevens
en een ‘fabriek’ voor het bewerken van de gegevens. Babbage was diep
onder de indruk van het werk van Jacquard met zijn ponskaarten. De analytische machine moest zelfs rekeninstructies in ponskaarten kunnen opslaan.
Deze zouden samen met de ponskaarten waarop de gegevens stonden, in
de machine worden ingevoerd, op de gegevens worden losgelaten en het
gewenste resultaat opleveren.

Foto met toestemming
van IBM Archives

Figuur 1.5: Het weefgetouw van Jacquard legde patronen vast op ponskaarten

1.1.4 Overspoeld door gegevens
Aan het eind van de negentiende eeuw luidden een (voor die tijd) enorm
probleem met het opslaan en ophalen van gegevens en de sterk verbeterde
werktuigbouwtechnologie het tijdperk van de moderne informatieverwerking in. In 1880 kostte het ongeveer zeven jaar om de gegevens van de
Amerikaanse volkstelling bijeen te brengen en te verwerken. Men schatte
dat de verwerking van de gegevens van de volkstelling van 1890 door de
snelle bevolkingsgroei als gevolg van de massale immigratie pas zou zijn
voltooid na het begin van de volkstelling van 1900 als dezelfde handmatige
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technieken zouden worden gebruikt. De oplossing voor de gegevensverwerking werd aangedragen door een zekere Herman Hollerith. Deze ingenieur
in overheidsdienst greep naar het ponskaartenidee van Jacquard en zorgde
ervoor dat de gegevens van de volkstelling op ponskaarten werden opgeslagen. Hij bouwde apparaten om gaten in kaarten te prikken en apparaten
om de kaarten te sorteren (zie ﬁguur 1.6). Staalborstels die met de kaarten
in aanraking kwamen, sloten bepaalde circuits wanneer ze langs de gaatjes kwamen en zetten daardoor tellers in beweging. De apparatuur werd
geclassiﬁceerd als elektromechanisch: elektrisch omdat het apparaat werd
aangedreven met behulp van elektriciteit, en mechanisch omdat de elektriciteit mechanische tellers aanstuurde die de gegevens tabelleerden. Met de
apparatuur van Hollerith waren de gegevens van de volkstelling van 1890
verwerkt binnen een maand nadat de laatste gegevens binnen waren. Het
opstellen van de volledige reeks tabellen, met inbegrip van de gegevens over
vragen waarvan het voordien niet eens haalbaar was ze te stellen, kostte
twee jaar. In 1896 richtte Hollerith de Tabulating Machine Company op
om zijn apparaten te bouwen en commercieel op de markt te brengen. Dat
bedrijf vormde uiteindelijk samen met verschillende andere bedrijven de
huidige International Business Machines Corporation (IBM).

Foto’s met toestemming van IBM Archives

Figuur 1.6: Herman Hollerith en zijn tabulator, circa 1890

De immigrantenstroom aan het einde van de eeuw hield aan, zodat de
Amerikaanse bevolking bleef groeien. Het tellingenbureau gebruikte Holleriths machine, maar ging onderwijl door met zelf experimenteren om nog
geavanceerdere machines voor het tabelleren van gegevens te maken. Een
van de ingenieurs van het bureau, James Powers, ontwikkelde machines om
automatisch kaarten in de apparatuur in te voeren en de resultaten auto-
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matisch af te drukken. In 1911 richtte hij de Powers Tabulating Machine
Company op, die later de basis vormde voor de UNIVAC-divisie van de
Sperry Corporation en uiteindelijk de Unisys Corporation werd.
Van de dagen van Hollerith en Powers tot de jaren veertig van de twintigste
eeuw werden commerciële gegevens op allerlei verschillende elektromechanische, op ponskaarten gebaseerde machines verwerkt, zoals rekenmachines, ponsmachines, sorteerders, collators en printers. De gegevens werden
opgeslagen op ponskaarten, terwijl de instructies voor de verwerking van de
gegevens werden geïmplementeerd als verzamelingen kabels die in speciaal
daarvoor ontwikkelde kaarten werden gestoken, die op hun beurt in slots
in de elektromechanische machines werden geplaatst. De elektromechanische apparatuur overlapte met elektronische computers, die commercieel
halverwege de jaren vijftig van de twintigste eeuw hun intrede deden.
De opkomst van elektronische computers halverwege de jaren vijftig viel
samen met een enorme groei van de economische ontwikkeling, die de
behoefte aan het opslaan en ophalen van gegevens nog verder opdreef.
Deze naoorlogse periode was in de Verenigde Staten een tijd van snelle
commerciële groei en in Europa en het Verre Oosten een tijd van wederopbouw. Vanaf dat moment werden in razend tempo steeds weer nieuwe
eisen gesteld aan het opslaan en ophalen van gegevens, terwijl steeds meer
commerciële functies en procedures werden geautomatiseerd en er technologische ontwikkelingen plaatsvonden in de rekenmachines. Vanaf dan
is het vrijwel onmogelijk om de ontwikkelingen op het gebied van rekenmachines te koppelen aan bepaalde veranderingen in de behoeften aan het
opslaan en ophalen van gegevens.

1.1.5 Moderne gegevensopslagmedia
Parallel aan de groei van de apparatuur voor het verwerken van gegevens
werden ook nieuwe media ontwikkeld om de gegevens op op te slaan. De
eerste vorm van moderne gegevensopslag was ponsband, dat samen met
de eerste telexapparaten in de jaren tachtig en negentig van de negentiende
eeuw verscheen. We hebben natuurlijk al gezien dat Hollerith in de jaren
negentig van de negentiende eeuw en Power aan het begin van de twintigste eeuw ponskaarten als opslagmedium gebruikten. Ponskaarten waren
zelfs het enige gegevensopslagmedium dat werd gebruikt in de steeds
geavanceerdere elektromechanische rekenmachines van de jaren twintig,
dertig en veertig van de twintigste eeuw. Ze werden ook nog op grote schaal
gebruikt in de eerste computers in de jaren vijftig en zestig en werden
zelfs nog tot ver in de jaren zeventig aangetroffen in kleinere informatiesystemen, zij het steeds minder vaak.
In de tweede helft van de jaren dertig van de twintigste eeuw verschenen
wisbare magnetische opslagmedia. Bell Laboratories experimenteerde met
magneetband voor de opslag van geluid. Aan het eind van de jaren veertig
werd voor het eerst geprobeerd om gegevens vast te leggen op magneetband. Rond 1950 waren diverse ondernemingen, waaronder RCA en
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Raytheon, bezig het idee van de magneetband toe te passen voor commercieel gebruik. Zowel UNIVAC als Raytheon maakte in 1952 commercieel
verkrijgbare magneetbandeenheden en in 1953 volgde IBM hun voorbeeld
(zie ﬁguur 1.7). In de tweede helft van de jaren vijftig en de eerste helft van
de jaren zestig werd magneetband geleidelijk het belangrijkste opslagmedium voor gegevens in computers. De magneetbandtechnologie is sindsdien
voortdurend verbeterd en wordt tegenwoordig nog steeds op beperkte
schaal gebruikt, vooral voor gearchiveerde gegevens.

Foto met toestemming
van IBM Archives

Figuur 1.7: Vroege magneetbandeenheid, circa 1953

De ontwikkeling van het originele concept dat uiteindelijk uitgroeide tot de
magnetische schijf, begon aan het eind van de jaren dertig en het begin van
de jaren veertig van de twintigste eeuw aan het Massachusetts Institute of
Technology (MIT). Aan het begin van de jaren vijftig hadden verschillende
bedrijven, waaronder UNIVAC, IBM en Control Data, prototypen van
magneettrommels ontwikkeld, die de voorlopers waren van de magnetische-schijftechnologie. In 1953 begon IBM met de ontwikkeling van zijn
305 RAMAC (Random Access Memory Accounting Machine) vaste-schijfopslagmedium. In 1954 was er een versie met meerdere magnetiseerbare
schijven, die in 1956 commercieel beschikbaar kwam (zie ﬁguur 1.8).
Halverwege de jaren zestig begon zich een grootschalige ommezwaai van
band naar magnetische schijf als het beste medium voor gegevensopslag
af te tekenen; de schijf is ook vandaag de dag nog het meest geliefde gegevensopslagmedium. Na de eerste vaste schijven werd de schijfopslagomgeving ingesteld op de ﬁlosoﬁe van het uitneembare disk pack, waarbij tien
of meer packs op één station werden geplaatst. Maar met de steeds betere
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Foto met toestemming
van IBM Archives

Figuur 1.8: RAMAC-schijfstation van IBM, circa 1956

beheersing van de omgeving die mogelijk was bij vaste schijven, konden op
vasteschijfstations meer gegevens per vierkante centimeter worden opgeslagen. Tegenwoordig zijn de schijfstations op mainframes en servers alsmede
de vaste schijven of ‘harde schijven’ van pc’s niet-uitneembare, afgesloten
eenheden. Het idee van de verwisselbare schijf is natuurlijk wel bewaard
gebleven in de diskettes voor de pc en de zipschijven van Iomega Corporation. Deze hebben nu gezelschap gekregen van de lasergeoriënteerde
compactdisc (cd) voor optische technologie, die in 1985 als opslagmedium
voor gegevens is geïntroduceerd. Aanvankelijk konden er alleen in de
fabriek gegevens op worden vastgelegd en konden ze, wanneer ze eenmaal
waren gemaakt, niet meer worden gewist. Nu kunnen de schijfjes echter op
een gewone pc met gegevens worden beschreven, kunnen ze worden gewist
en weer opnieuw worden beschreven.

1.2 Gegevens in de hedendaagse informatiesystemen
1.2.1 Gegevens benutten om concurrentievoordeel te behalen
De hedendaagse computers zijn technologische wonderen. Hun snelheid,
compactheid, gebruiksgemak, prijs-capaciteitverhouding en opslagcapaciteit zijn echt verbluffend. En toch is onze belangstelling voor computers in
wezen niet anders dan de belangstelling van de oude herders in het Midden-Oosten voor hun steentjes en zakken: het zijn hulpmiddelen die we
nodig hebben om de gegevens die in onze omgeving voor ons van belang
zijn, op te slaan en te kunnen benutten.
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Gegevens zijn eigenlijk onmisbaar geworden voor elk modern bedrijf en
elke moderne overheidsorganisatie. Gegevens, de toepassingen die de
gegevens verwerken en de computers waarop de toepassingen worden
uitgevoerd, zijn onmisbaar voor elk aspect voor om het even welke activiteit. Wanneer mensen het in het verleden hadden over bedrijfsmiddelen,
kwamen ze vaak met een lijst van zaken zoals kapitaal, fabrieken en apparatuur, voorraden, personeel en patenten. Tegenwoordig horen op zo’n
lijst van bedrijfsmiddelen ook de gegevens van de onderneming te staan. Er
wordt zelfs gesuggereerd dat de gegevens het belangrijkste bedrijfsmiddel
zijn, omdat ze alle andere bedrijfsmiddelen beschrijven.
Gegevens kunnen een bedrijf een cruciaal concurrentievoordeel opleveren.
Gegevens en de informatie die uit deze gegevens wordt afgeleid, zijn in
competitieve bedrijfstakken vaak concurrentiewapens. Het bekende koeriersbedrijf FedEx had bijvoorbeeld een aanzienlijk concurrentievoordeel
toen het als eerste op zijn website toegang bood tot zijn gegevens voor
het volgen van pakketten. Wanneer één bedrijf in een bedrijfstak eenmaal
een nieuwe toepassing ontwikkelt die de gegevens van het bedrijf benut,
worden de andere bedrijven in de bedrijfstak gedwongen het voorbeeld
te volgen om concurrerend te blijven. Deze cyclus voert het gebruik van
gegevens naar een steeds hoger niveau, waardoor gegevens een nog weer
belangrijker bedrijfsmiddel worden dan ze al waren. Hier zijn volop voorbeelden van. Banken geven hun klanten online toegang tot hun rekeningen.
Vrachtvervoerders bieden actuele informatie over de plaats waar een pakket
zich bevindt. Detailhandelaren zenden fabrikanten omzetgegevens van
producten, aan de hand waarvan de fabrikanten hun voorraden en productiecycli aanpassen. Fabrikanten zenden de leveranciers van hun onderdelen
automatisch voorraadgegevens en verwachten dat de leveranciers aan
de hand van deze gegevens een gestage stroom van onderdelen op gang
houden.

1.2.2 Problemen bij het opslaan en toegang krijgen tot gegevens
Het is echter allesbehalve eenvoudig om de gegevens van een bedrijf op te
slaan, er efﬁciënt toegang toe te bieden en de gegevens tegelijkertijd kloppend te houden, zodat er ook echt concurrentievoordeel mee kan worden
behaald. Door verschillende factoren is dit zelfs een hele uitdaging. Op de
eerste plaats is de hoeveelheid gegevens waarover bedrijven beschikken,
enorm groot en neemt deze hoeveelheid alleen maar toe. Het Amerikaanse
bedrijf Wal-Mart schat dat alleen al zijn data warehouse (een soort database waarop we verderop nader ingaan) zeventig terabytes (miljarden
tekens) aan gegevens bevat en nog aldoor groeit. Het aantal mensen dat
toegang tot de gegevens wil, neemt ook toe. Ooit hoefde slechts een klein
groepje eigen werknemers van een bedrijf de gegevens van een bedrijf te
kunnen ophalen, maar dit is veranderd. Nu verlangen niet alleen veel meer
werknemers van bedrijven toegang tot de gegevens van het bedrijf, maar
willen ook de klanten en handelspartners van het bedrijf toegang tot deze
gegevens. Alle grote banken bieden hun depositogevers tegenwoordig via
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internet toegang tot hun rekening. Als gevolg van de sterk gekoppelde
‘toeleveringsketens’ moeten bedrijven andere bedrijven, zoals hun toeleveranciers, in toenemende mate toegang geven tot de eigen gegevens.
De combinatie van enorme hoeveelheden gegevens en grote aantallen
mensen die toegang tot deze gegevens wensen, heeft geleid tot een groot
prestatieprobleem. Hoe doorzoekt u binnen een aanvaardbare tijd zoveel
gegevens voor zoveel mensen en verstrekt u deze mensen de gegevens die
ze willen hebben? Hoeveel geduld zou u hebben met een verzekeringsmaatschappij die u vijf of tien minuten aan de telefoon laat wachten om de
gegevens van een claim op te halen waarover u een vraag wilt stellen? De
enorme vooruitgang die is geboekt in de computerhardware, met inbegrip
van de hardware voor gegevensopslag, heeft zeker geholpen; zonder deze
vooruitgang zou het onmogelijk zijn geweest om zo ver te komen als we
nu zijn gekomen met informatiesystemen. Maar terwijl de hardware steeds
beter wordt, neemt ook de hoeveelheid gegevens en het aantal mensen dat
daar toegang toe wil hebben, toe. De strijd om gegevens binnen een aanvaardbare tijd te verstrekken, gaat dus gewoon door.
Andere aspecten rond het opslaan en ophalen van gegevens zijn de gegevensbeveiliging, de gegevensbescherming, het maken van reservekopieën
van gegevens en het herstel van gegevens. Gegevensbeveiliging betreft de
bescherming door een bedrijf van zijn gegevens tegen diefstal, opzettelijke
vernietiging, bewuste pogingen om valse veranderingen in de gegevens aan
te brengen (bijvoorbeeld wanneer iemand probeert zijn eigen banksaldo
te verhogen) en zelfs onopzettelijke beschadiging van de gegevens door de
eigen werknemers van het bedrijf. Bij gegevensbescherming gaat het erom
ervoor te zorgen dat zelfs werknemers die normaliter toegang hebben tot
de gegevens van het bedrijf (buitenstaanders veel minder), alleen toegang
krijgen tot de gegevens die ze voor hun werk nodig hebben. Anders gezegd,
gevoelige gegevens zoals salarisgegevens van werknemers en klantgegevens
mogen alleen toegankelijk zijn voor werknemers die deze gegevens voor
hun werk nodig hebben. Met het maken van reservekopieën en het herstel
van gegevens wordt het vermogen bedoeld om gegevens te reconstrueren
als deze verloren zijn gegaan of zijn gecorrumpeerd, bijvoorbeeld bij het
uitvallen van de hardware. Het extreme geval van reservekopieën en herstel,
dat disaster recovery wordt genoemd, doet zich bijvoorbeeld voor wanneer
een informatiesysteem door brand, een overstroming of een andere calamiteit wordt verwoest.
Dan is er ook nog het aspect van het behoud van de correctheid van bedrijfsgegevens. Vroeger, en in veel gevallen ook tegenwoordig nog, werden
dezelfde gegevens meerdere keren, soms zelfs heel veel keren, opgeslagen
binnen het informatiesysteem van een bedrijf. Dit gebeurt om verschillende
redenen. Veel bedrijven zijn gewoon niet zo georganiseerd, dat meerdere
toepassingen gegevens kunnen delen. Iedere keer dat er een nieuwe toepassing wordt geschreven, worden nieuwe gegevensbestanden gemaakt om
de gegevens van de toepassing in op te slaan. Aan het begin van de jaren
negentig sprak ik nog met een databasebeheerder (op dit type functie wordt
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verderop ingegaan) bij een verzekeringsmaatschappij die me vertelde dat
een van de redenen waarom hij was aangenomen, was om de hoeveelheid
dubbele gegevens verspreid over wel zestig tot zeventig bestanden omlaag
te brengen. Afhankelijk van hoe databasebestanden zijn opgezet, kunnen
gegevens zelfs meerdere keren in één bestand voorkomen. In dit boek zal
nog dieper op dit probleem worden ingegaan, maar op dit moment volstaat
het op te merken dat dubbele gegevens, hetzij in meerdere bestanden hetzij
in één bestand, grote problemen met de nauwkeurigheid van de gegevens
kunnen veroorzaken.

1.2.3 Gegevens als bedrijfsmiddel
Elk bedrijfsmiddel moet zorgvuldig worden beheerd wil een bedrijf het
kunnen volgen, beschermen en distribueren naar de mensen en doelen in
het bedrijf die het middel nodig hebben. Open vennootschappen hebben
daarnaast tegenover hun aandeelhouders de plicht om de activa van het
bedrijf deskundig te beheren. Kunt u zich voorstellen dat het geld van een
bedrijf ergens rondzwerft zonder dat het behoorlijk wordt beheerd? De
ﬁnancieel directeur en een staf van boekhouders en ﬁnancieel deskundigen
zijn verantwoordelijk voor het geld, en externe accountantskantoren voeren
onafhankelijke controles van de boekhouding uit. Doorgaans zijn de personeelsdirecteur en zijn personeel verantwoordelijk voor de administratieve
functies die nodig zijn om de personeelsaangelegenheden af te handelen;
bedrijfsleiders op verschillende niveaus zijn verantwoordelijk voor de inventarisatie van onderdelen, enzovoort. Gegevens zijn geen uitzondering.
Gegevens zouden echter wel eens het bedrijfsmiddel kunnen zijn dat het
moeilijkst te beheren is. Bij gegevens hebben we te maken met een middel
van enorme omvang, met miljarden, biljoenen of meer afzonderlijke gegevens, die elk verschillen van het volgende gegeven. Ook kan een groot deel
van de gegevens op elk moment veranderen. We hebben het niet over het
beheren van het personeel van een bedrijf. Zelfs de grootste bedrijven hebben niet meer dan een paar honderdduizend werknemers en er vinden niet
zo heel vaak wijzigingen in het personeelsbestand plaats. We hebben het
ook niet over het kapitaal van een bedrijf: er is weliswaar veel geld, maar
het is allemaal hetzelfde, in de zin dat een euro die wordt uitgegeven aan
salarissen, hetzelfde soort euro is als die wordt betaald aan een grondstoffenleverancier.
Al aan het begin van de jaren zestig, nauwelijks tien jaar na het verschijnen
van commercieel levensvatbare elektronische computers, realiseerden enkele vooruitziende bedrijven zich dat het apart opslaan van de gegevens van
elke toepassing in gewone bestanden een probleem zou worden en op de
lange duur niet zou werken, precies om de redenen die we hier hebben besproken: de (ook toen al) toenemende hoeveelheid gegevens, de groeiende
vraag naar gegevenstoegang, de noodzaak gegevens te beveiligen, te beschermen, er reservekopieën van te maken en ze te herstellen, en de wens
gegevens te delen en de hoeveelheid overtollige gegevens tot een minimum
te beperken. Er werden enkele dingen duidelijk. Er zou een nieuw soort
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software nodig zijn om de gegevens te helpen beheren, alsmede steeds
snellere hardware om mee te gaan met de stijgende hoeveelheid gegevens
en aan de vraag naar gegevenstoegang te kunnen voldoen. Wat personeel
betreft, zouden specialisten in gegevensbeheer moeten worden ontwikkeld,
opgeleid en verantwoordelijk moeten worden gesteld voor het beheer van
de gegevens als bedrijfsmiddel.
Uit deze behoeften werd een nieuw soort software geboren, het databasemanagementsysteem (DBMS), alsmede een nieuwe categorie personeel,
met functienamen zoals databasebeheerder en databasemanagementspecialist. En ja, de hardware is steeds sneller en goedkoper geworden voor
de prestaties die hij biedt. De integratie van deze ontwikkelingen levert
veel meer op dan gewoon de som van de afzonderlijke ontwikkelingen. Ze
leveren de databaseomgeving op.

1.2.4 De databaseomgeving
Al aan het begin van de jaren zestig lag de nadruk in wat toen gegevensverwerking werd genoemd, op programmeren. Gegevens waren niet veel
meer dan een noodzakelijke nabeschouwing in het ontwikkelproces van
toepassingen en bij de installatie van de gegevensverwerking. Daar was
een goede reden voor. Volgens de huidige maatstaven hadden de eerste
computers van die tijd maar een zeer klein hoofdgeheugen en zeer eenvoudige besturingssystemen. Zelfs betrekkelijk basale toepassingsprogramma’s
moesten met behulp van lagere programmeertechnieken en veel trucs in het
hoofdgeheugen worden geperst. Maar bij het verstrijken van de jaren vonden
gelijktijdig twee gebeurtenissen plaats die het plaatje voorgoed veranderden.
Een van deze gebeurtenissen was dat hoofdgeheugens steeds groter en
goedkoper werden en besturingssystemen veel krachtiger werden. Daarnaast
werden computers steeds sneller en kreeg men voor zijn geld steeds betere
prestaties. Al deze veranderingen hadden tot gevolg dat hogere programmeertalen konden worden gebruikt die voor meer personeelsleden gemakkelijker
te gebruiken waren, zodat ze hun aandacht deels op andere zaken konden
richten. De natuur houdt niet van een vacuüm, dus toen dit alles plaatsvond,
begonnen bedrijven te beseffen dat het zin had om gegevens als bedrijfsmiddel te beschouwen en ze als wapen in de concurrentie in te zetten.
Het resultaat was de ontwikkeling van software voor databasemanagementsystemen (DBMS) en de creatie van de ‘databaseomgeving’. Met de steun
van steeds betere hardware en gespecialiseerd databasepersoneel wordt de
databaseomgeving zo opgezet, dat zij alle problemen van de niet-databaseomgeving grotendeels ondervangt. De omgeving moedigt aan gegevens te
delen en de hoeveelheid overtollige gegevens te beperken, met belangrijke
verbeteringen in de nauwkeurigheid van de gegevens. De omgeving maakt
de opslag van grote hoeveelheden gegevens met aanvaardbare toegangs- en
responstijden voor databasequeries mogelijk. Daarnaast biedt de omgeving
hulpmiddelen om de gegevensbeveiliging en de gegevensbescherming
te waarborgen, reservekopieën van de gegevens te maken en gegevens te
herstellen.
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Dit boek is een eenvoudige inleiding in de basisbeginselen van databases
in de huidige informatiesystemenomgeving. Het is de bedoeling dat het
boek u de belangrijkste principes van de databaseaanpak leert, alsmede
speciﬁeke vaardigheden, bijvoorbeeld hoe u relationele databases ontwerpt,
hoe u de prestaties van databases verbetert en hoe u gegevens uit relationele
databases ophaalt met behulp van de Structured Query Language (SQL).
Daarnaast zult u in de loop van het boek onder meer kennismaken met
ER-diagrammen (ERD’s), objectgeoriënteerde databases, databasebeheer,
gedistribueerde databases, data-warehousing en databasekwesties die te
maken hebben met internet.
We beginnen met de basisbeginselen en gaan dan stap voor stap verder met
de verschillende componenten van de databaseomgeving. Met elk hoofdstuk leert u de technische en beheersmatige aspecten van het terrein beter
begrijpen. Databases zijn in het algemeen een ingenieuze oplossing voor
een reeks zeer moeilijke problemen. Het onderwerp ‘databases’ is daardoor
over het algemeen een veelzijdig en ingewikkeld onderwerp, dat moeilijk
kan lijken wanneer u alles in één keer probeert te bevatten. Databases zijn
echter benaderbaar en begrijpelijk als u zorgvuldig, voorzichtig en stapsgewijs verdergaat. Iemand die met informatiesystemen te maken heeft, kan nu
eenmaal niet zonder kennis van databases.

Kernbegrippen
Balans
Bedrijfsmiddel
Compactdisc
Concurrentievoordeel
Data
Database
Databasemanagementsysteem
Databaseomgeving
Dubbele boekhouding
Elektromechanische apparatuur
Elektronische computer
Fiche
Gegevens

Gegevens registreren
Gegevensopslag
Informatieverwerking
Inkeping
Magneetband
Magneettrommel
Magnetische schijf
Ponsband
Ponskaart
Rekenmachines
Ruilhandel
Schijfstation
Volkstelling

Vragen
1. Wat hadden de steentjes en zakken van de herders in het Midden-Oosten, het
rekenapparaat van Pascal en de ponskaartapparaten van Hollerith met elkaar gemeen?
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2. Wat had de groei van steden te maken met de behoefte aan gegevens?
3. Wat had de groei van de handel te maken de behoefte aan gegevens?
4. Wat had het textielweefgetouw van Jacquard te maken met de ontwikkeling van
gegevens?
5. Geef aan wat volgens u:
a. de belangrijkste;
b. de twee belangrijkste;
c. de drie belangrijkste bepalende gebeurtenissen in de geschiedenis van gegevens
zijn. Verdedig uw keuzen.
6. Denkt u dat er rekenmachines zouden zijn ontwikkeld als er geen speciﬁeke gegevensbehoeften waren geweest? Waarom, of waarom niet?
7. Wat had de behoefte aan gegevens van de oude herders in het Midden-Oosten
gemeen met de behoefte aan gegevens in moderne bedrijven?
8. Noem enkele problemen die zich heden ten dage voordoen bij de opslag van en
de toegang tot gegevens in grote ondernemingen. Welk probleem is volgens u het
belangrijkst? Waarom?
9. Hoe belangrijk is volgens u de kwestie van de nauwkeurigheid van gegevens? Licht
uw antwoord toe.
10. Hoe belangrijk zijn gegevens als bedrijfsmiddel vergeleken met andere bedrijfsmiddelen? Licht uw antwoord toe.
11. Welke factoren hebben geleid tot de ontwikkeling van databasemanagementsystemen?

Oefeningen
1. Stel een tijdlijn op waarin u de bepalende gebeurtenissen in de geschiedenis van
gegevens vanaf de Oudheid tot het heden aangeeft. Laat uit deze tijdlijn de ontwikkeling van computers weg.
2. Stel een tijdlijn voor de afgelopen vierhonderd jaar op en vergelijk de belangrijkste
gebeurtenissen in de geschiedenis van gegevens met die in de ontwikkeling van
computers.
3. Stel een tijdlijn op voor de afgelopen tweehonderd jaar en vergelijk de belangrijkste
gebeurtenissen in de ontwikkeling van computers met die in de ontwikkeling van
gegevensopslagmedia.
4. Bedenk een ﬁctief bedrijf in een van de volgende bedrijfstakken en noem enkele
manieren waarop het bedrijf gegevens kan gebruiken om concurrentievoordeel te
behalen.
a. het bankwezen;
b. het verzekeringsbedrijf;
c. de nijverheid;
d. de luchtvaart.
5. Bedenk een ﬁctief bedrijf in een van de volgende bedrijfstakken en beschrijf de
relatie tussen gegevens als bedrijfsmiddel en de overige bedrijfsmiddelen van het
bedrijf.
a. het bankwezen;
b. het verzekeringsbedrijf;
c. de nijverheid;
d. de luchtvaart.
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Minicases
1. In de hele wereld winnen vakantiecruises op steeds grotere schepen gestaag aan
populariteit. Mensen houden ervan dat de maaltijden, de slaapgelegenheid, het
entertainment en het aanbod aan activiteiten aan boord allemaal bij de prijs zijn
inbegrepen en dat ze maar één keer hoeven uit te pakken en tijdens hun vakantie
toch verschillende plaatsen kunnen bezoeken. De eerste van de twee minicases
die in dit boek veelvuldig zullen worden gebruikt, is het verhaal van Happy Cruise
Lines. Happy Cruise Lines heeft meerdere schepen en opereert, dat wil zeggen begint zijn cruises, vanuit diverse havens. Het bedrijf biedt verschillende vakantiecruises aan, waarbij steeds verschillende havens worden aangedaan. Het bedrijf wil zowel zijn eerdere cruises als zijn komende cruises bijhouden, alsmede de passagiers
die op eerdere cruises zijn meegevaren of die hebben geboekt voor komende cruises. U kunt een cruisemaatschappij eigenlijk zien als een enigszins gespecialiseerd
geval van een personenvervoersmaatschappij, zoals een luchtvaart-, spoorweg- of
busmaatschappij. Een cruisemaatschappij is ook vooral een bedrijf en maakt zich
net als elk ander bedrijf druk om zijn ﬁnanciën, werknemers, uitrusting, enzovoort.
a. Stel aan de hand van deze inleidende beschrijving van (en wenken over) Happy
Cruise Lines een lijst van dingen in de bedrijfsomgeving van Happy Cruise Lines
op waarvan u denkt dat het bedrijf gegevens zal willen bijhouden. Kunnen een
of meer van deze dingen worden aangemerkt als bedrijfsmiddel? Licht uw antwoord toe.
b. We zijn nog maar net begonnen te praten over gegevens, maar ontwikkel in dit
vroege stadium toch enkele ideeën over de manier waarop Happy Cruise Lines
de gegevens die u in onderdeel (a) hebt genoemd, zou kunnen gebruiken om
concurrentievoordeel te behalen ten opzichte van andere cruisemaatschappijen.
2. Over de hele wereld houden mensen van sport. Of het nu gaat om een teamsport
of een individuele sport, of iemand nu actief een sport beoefent of slechts toeschouwer is, of de sport nu wordt beoefend op amateurniveau of professioneel
niveau, mensen van alle leeftijden en interessen beleven op de een of andere
manier plezier aan sport. Profsport is tegenwoordig big business. De tweede van
de twee minicases die in dit boek worden gebruikt, is dan ook het verhaal van de
professionele Super Baseball League. Zoals elke sportbond wil ook de Super Baseball League informatie bijhouden over onder meer zijn teams, coaches, spelers en
uitrusting. Als u niet bekend bent met honkbal of gewoon de voorkeur geeft aan
een andere sport, kunt u de meeste zaken die in deze minicase naar voren komen,
gemakkelijk vertalen naar een andere teamsport op amateur- of profniveau. Alle
teamsporten hebben tenslotte teams, coaches, spelers, supporters, uitrusting, enzovoort. Wanneer in dit boek sprake is van speciale uitrusting of andere speciﬁeke
honkbalzaken, worden deze uitgelegd.
a. Stel aan de hand van deze inleidende beschrijving van (en wenken over) de
Super Baseball League een lijst van dingen in de bedrijfsomgeving van de Super
Baseball League op waarvan u denkt dat de bond gegevens zal willen bijhouden. Kunnen een of meer van deze dingen worden aangemerkt als bedrijfsmiddel wanneer de term wordt uitgebreid tot de middelen van een sportbond? Licht
uw antwoord toe.
b. We zijn nog maar net begonnen te praten over gegevens, maar ontwikkel in dit
vroege stadium toch enkele ideeën over de manier waarop de Super Baseball
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League de gegevens die u in onderdeel (a) hebt genoemd, zou kunnen gebruiken om concurrentievoordeel te behalen ten opzichte van andere sportbonden
ten behoeve van de supporters en de sponsors.

HOOFDSTUK

2

Gegevens opslaan in en ophalen uit
eenvoudige bestanden
Leerdoelen:
■

de aard van gegevens kunnen bespreken;

■

gegevensgerelateerde begrippen zoals ‘entiteit’ en ‘attribuut’ en opslaggerelateerde begrippen zoals ‘veld’, ‘record’ en ‘bestand’ kunnen deﬁnieren;

■

de vier basisbewerkingen kunnen identiﬁceren die op opgeslagen
gegevens kunnen worden uitgevoerd;

■

sequentiële toegang tot gegevens kunnen vergelijken met directe
toegang tot gegevens;

■

kunnen beschrijven hoe een schijfstation werkt;

■

de beginselen van bestandsorganisatie en toegangsmethoden kunnen
beschrijven;

■

kunnen beschrijven hoe eenvoudige lineaire indexen en B+-boomindexen werken;

■

kunnen beschrijven hoe gehashte bestanden werken.

Landau Uniforms
Landau Uniforms is een grote Amerikaanse leverancier van werkkleding voor de
gezondheidszorg en heeft een uitgebreid assortiment van uniformen en verwante
kleding. Het bedrijf is opgericht in 1938 en heeft zijn hoofdkantoor in Olive Branch in
de Amerikaanse staat Mississippi. Landau Uniforms breidt zijn activiteiten zowel in de
Verenigde Staten als daarbuiten voortdurend uit en maakt tegenwoordig ook bedrijfskleding. Landau verkoopt zijn kleding via erkende dealers.
De productstroom in het pakhuis van Landau wordt geregeld door een geavanceerd
informatiesysteem dat is gebaseerd op databasemanagement. Het systeem voor de
afhandeling van bestellingen, dat in 2001 is geïmplementeerd, heet het Garment
Sortation System. Het systeem begint met het aannemen van bestellingen, die vervolgens in een wachtrij worden geplaatst om in ‘golven’ van wel tachtig bestellingen
gelijktijdig te worden uitgevoerd. Voor elke bestelling staat er een mand aan het eind
van een verregaand geautomatiseerde lopende band. De kledingstukken voor de
bestellingen worden van de schappen gehaald en op het begin van de lopende band
gelegd. De van een streepjescode voorziene kledingstukken worden vervolgens met
behulp van scanapparatuur naar het juiste mandje geleid. Wanneer een bestelling
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compleet is, worden de artikelen in een doos gedaan en wordt de doos dichtgeplakt.
De doos komt daarna op een andere lopende band, waar hij automatisch wordt gewogen, van een verzendetiket wordt voorzien en naar een van de verzendplatforms
wordt geleid, afhankelijk van het gebruikte vervoersbedrijf. Ook wordt automatisch
een factuur opgesteld en naar de klant gezonden. Landau stuurt zijn klanten indien
mogelijk zelfs elektronische facturen met behulp van een Electronic Data Interchangesysteem (EDI-systeem).
Er zijn twee onderliggende relationele databases. De eerste orderverwerking wordt
afgehandeld met behulp van een DB2-database die op een IBM-computer uit de ‘i’serie draait. De bestellingen worden doorgegeven aan de Oracle-database van het
Garment Sortation System, dat op pc’s draait. De verzending wordt weer geregeld
door het DB2/’i’-systeem. Als relationele tabellen zijn er een tabel met bestellingen,
een klantentabel, een stamtabel met stijlen en natuurlijk een tabel met kledingstukken van 2,4 miljoen records.
Met toestemming van Landau Uniforms

Foto met toestemming van Landau Uniforms

Elke belangrijke technologische vooruitgang op om het even welk gebied
is voorafgegaan door een reeks ontwikkelstappen, en databases vormen
daarop geen uitzondering. In hoofdstuk 1 is de historische ontwikkeling
beschreven en is het toenemend belang van gegevens in de zich ontwikkelende beschaving genoemd. Ook zijn de vroegere en latere pogingen
genoemd om machines te ontwikkelen voor het opslaan van gegevens.
Betekent dit dat we nu zo ver zijn, dat we het over databases kunnen hebben? Niet helemaal. Er zijn enkele basisideeën en deﬁnities met betrekking
tot gegevens die relevant zijn, of de gegevens nu worden opgeslagen in een
moderne database of niet. Het is heel belangrijk dat u de ideeën over wat
gegevens zijn en hoe ze kunnen worden opgeslagen en opgehaald, goed
begrijpt voordat we het gaan hebben over databases.
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2.1 Wat zijn gegevens?
2.1.1 Belangrijke objecten en feiten
Wat zijn gegevens? Een gegeven is een enkel feit over iets dat ons interesseert. Denk aan de wereld om u heen, aan uw omgeving. In elke omgeving
zijn er dingen die belangrijk voor u zijn en er zijn feiten over die dingen die
de moeite van het onthouden waard zijn. Een ‘ding’ kan een gewoon object
zijn zoals een auto of een meubelstuk. Het begrip ‘object’ omvat echter
meer. Ook een persoon, een organisatie zoals een bedrijf of een gebeurtenis
die tijdens een bepaalde vergadering heeft plaatsgevonden, is een object.
Een feit is een kenmerk van een object. In een academische omgeving kan
het het feit zijn dat student Gemma de Vries negenenzestig studiepunten
heeft behaald, of het feit dat professor Henk Goudsmidt aan de Rijksuniversiteit Utrecht heeft gestudeerd, of het feit dat de colleges voor Engelse
Grammatica I worden gegeven in zaal 18 van het collegezalencomplex. In
een commerciële omgeving kan het het feit zijn dat het personeelsnummer
van werknemer John Baker 137 is, of het feit dat Superior Products Company, een van de toeleveranciers van het bedrijf, is gevestigd in Chicago, of
het feit dat de koelkast met serienummer 958304 op 5 november 2004 is
gemaakt.
Gewoonlijk zijn er heel wat feiten waarmee we iets in onze omgeving kunnen beschrijven dat ons interesseert. Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar
de feiten die iets zeggen over werknemer John Baker van een Amerikaans
bedrijf. Het bedrijf is een verkoopgericht bedrijf en John Baker is een van de
verkopers. Zoals hierboven is gezegd, willen we onthouden dat zijn personeelsnummer (ook wel zijn verkopernummer genoemd) 137 is. Ook zijn we
geïnteresseerd in het feit dat zijn commissiepercentage op de verkopen die
hij realiseert, tien procent bedraagt, dat hij in Detroit woont, dat deze plaats
in de Amerikaanse staat Michigan ligt, dat het nummer van zijn werkkamer
1284 is en dat hij in 1995 in dienst is genomen. We willen deze feiten over
John Baker natuurlijk niet voor niets bijhouden. John Baker moet tenslotte
elke maand een salarisstrookje krijgen. Het lijkt daarom niet onredelijk
alle benodigde gegevens over John Baker te verzamelen en ze bij elkaar te
bewaren. Figuur 2.1 geeft al deze feiten over John Baker op een geordende
manier weer.
Verkopernummer

Verkopernaam Woonplaats

137

Baker

Detroit

Figuur 2.1: Feiten over verkoper Baker

Staat

CommissieKamernummer percentage

Jaar van
indiensttreding

MI

1284

1995

10
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2.2 Records en bestanden
Aangezien we elke maand voor elke werknemer in ons bedrijf, niet alleen
voor Baker, een salarisstrookje moeten genereren, hebben we voor elke
werknemer een verzameling feiten zoals in ﬁguur 2.1 nodig. Figuur 2.2
geeft een deel van die verzameling weer.
Verkopernummer

Verkopernaam

Woonplaats

Staat

Kamernummer

Commissiepercentage

Jaar van indiensttreding

119

Taylor

New York

NY

1211

15

2003

137

Baker

Detroit

MI

1284

10

1995

186

Adams

Dallas

TX

1253

15

2001

204

Dickens

Dallas

TX

1209

10

1998

255

Lincoln

Atlanta

GA

1268

20

2003

361

Carlyle

Detroit

MI

1227

20

2001

420

Green

Tucson

AZ

1263

10

1993

Figuur 2.2: Bestand van verkopers

We introduceren nu eerst wat terminologie en enkele aanvullende ideeën.
Datgene in onze omgeving dat we losweg hebben bestempeld als een ‘ding’
of ‘object’ dat we willen volgen, wordt ook wel een entiteit genoemd. Dit
is het werkelijke fysieke object of de werkelijke fysieke gebeurtenis, niet de
feiten daarover. John Baker, de werkelijke, levende, ademende persoon op
wie u kunt afstappen en die u kunt aanraken, is een entiteit. Een verzameling entiteiten van hetzelfde type (bijvoorbeeld alle werknemers van een
bedrijf) wordt een entiteittype genoemd. Een attribuut is een eigenschap
van, een kenmerk van of een feit over een entiteit. Elk kenmerk en elke
eigenschap van John Baker is een attribuut van John Baker, met inbegrip
van zijn verkopernummer 137, zijn naam, zijn woonplaats Detroit, de staat
Michigan, zijn kamernummer 1284, zijn commissie van tien procent en het
jaar 1995 van zijn indiensttreding. Sommige attributen zijn unieke waarden
binnen een entiteittype. Het verkopernummer is binnen de entiteittype van
verkopers bijvoorbeeld uniek voor een bepaalde verkoper, wat betekent
dat de verkopers elk een ander verkopernummer hebben. We kunnen het
verkopernummer dus gebruiken om de verschillende verkopers uit elkaar te
houden.
Met de structuur in ﬁguur 2.2 kunnen we nu enkele standaardbegrippen
voor bestandsstructuren deﬁniëren en deze relateren aan de begrippen entiteit, entiteittype en attribuut. Elke rij in ﬁguur 2.2 beschrijft één enkele entiteit.
In het bijzonder bevat elke rij alle feiten die we over een bepaalde entiteit
kennen. De eerste rij bevat alle feiten over verkoper 119, de tweede rij bevat
alle feiten over verkoper 137, enzovoort. Elke rij van zo’n structuur heet een
record. De kolommen met de verschillende feiten worden velden genoemd.
De hele structuur wordt een tabel genoemd. Het bestand in ﬁguur 2.2, dat
ongeveer het meest elementaire soort bestand is dat denkbaar is, wordt
vaak een eenvoudig bestand of een eenvoudig lineair bestand genoemd
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(lineair omdat het een verzameling records betreft die een voor een in een
lange rij worden opgesomd). Aangezien het verkopernummer uniek is,
kunnen de waarden in het veld Verkopernummer worden gebruikt om de
verschillende records van het bestand van elkaar te onderscheiden. Het
veld Verkopernummer kan dus worden beschouwd als het sleutelveld of de
sleutel van het bestand.
Wanneer we de twee beschreven soorten terminologie combineren, zien we
dat een record van een bestand een entiteit beschrijft, een heel bestand de
beschrijvingen van een heel entiteittype bevat, en een veld van een record
een attribuut van de door dat record beschreven entiteit bevat. In ﬁguur 2.2
is elke rij een record dat een entiteit beschrijft, en wel één verkoper. Het
hele bestand, rij voor rij of record voor record, beschrijft de afzonderlijke
verkopers in de verzameling verkopers. Elke kolom van het bestand vertegenwoordigt een ander attribuut van de verkopers. Op het niveau van de rij
of entiteit geeft het veld Verkopernaam van de derde rij van het bestand aan
dat de derde verkoper, verkoper 186, Adams heet.
Een laatste opmerking over terminologie betreft het verschil tussen de
begrippen type en voorkomen (occurrence). We bespreken dit verschil in de
context van een record. Als u naar een bestand kijkt zoals dat in ﬁguur 2.2,
zijn er twee manieren om een record te beschrijven. De ene manier is via
het zogenoemde recordtype en is een beschrijving van de structuur van de
records in het bestand. Voor onze verkopers zouden we het bijvoorbeeld
zeggen dat een record bestaat uit een veld Verkopernummer, een veld
Verkopernaam, een veld Woonplaats, enzovoort. Dit is een algemene
beschrijving van hoe de records van de verkopers eruitzien. De andere
manier om een record te beschrijven is door middel van een voorkomen (occurrence) of een instantie (instance) van een record. Een speciﬁek record in het
verkoperbestand is een voorbeeld of instantie van een record. Zo is de set
waarden {186, Adams, Dallas, TX, 1253, 15, 2001} een voorbeeld van het
recordtype ‘verkoper’.

2.3 Basisprincipes voor het opslaan en ophalen van gegevens
Nu we weten wat een bestand en records zijn, kunnen we ons – op dit punt
nog in eenvoudige bewoordingen – de gegevens van een bedrijf voorstellen
als een grote verzameling bestanden. Als volgende stap bespreken we nu
hoe we toegang tot gegevens in deze bestanden zouden kunnen krijgen en
de gegevens in de bestanden zouden kunnen manipuleren.

2.3.1 Gegevens ophalen en manipuleren
Op opgeslagen gegevens kunnen vier basisbewerkingen worden uitgevoerd,
of de gegevens nu zijn opgeslagen in de vorm van een eenvoudig lineair
bestand zoals dat in ﬁguur 2.2 of in een andere vorm. De vier basisbewerkingen zijn:
■ ophalen of lezen;
■ invoegen;
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verwijderen;
bijwerken.
Het is handig elk van deze bewerkingen te zien als een bewerking die
steeds op één record tegelijk wordt toegepast, ook al kunnen er in de praktijk op elk moment meerdere records bij betrokken zijn, zoals we verderop
in dit boek zullen zien. Met een record ophalen of lezen wordt bedoeld:
het kijken naar de inhoud van een record zonder deze inhoud te wijzigen.
Als we bijvoorbeeld het verkoperbestand van ﬁguur 2.2. nemen, kunnen
we het record van verkoper 204 lezen als we willen weten in welk jaar zij
in dienst is getreden. Invoegen betekent het toevoegen van een nieuwe
record aan het bestand, bijvoorbeeld wanneer een nieuwe verkoper wordt
aangenomen. Verwijderen betekent een record uit het bestand verwijderen,
bijvoorbeeld wanneer een verkoper het bedrijf verlaat. Bijwerken betekent
een of meer veldwaarden van een record wijzigen, bijvoorbeeld wanneer u
de commissie van verkoper 420 wilt verhogen van tien naar vijftien procent.
Er is een duidelijk verschil tussen het ophalen of lezen van gegevens en de
andere drie bewerkingen. Door gegevens op te halen kan een gebruiker
naar de gegevens verwijzen zonder deze te wijzigen. Bij de drie andere
bewerkingen worden wel wijzigingen in de gegevens aangebracht. Verschillende onderwerpen in dit boek besteden speciﬁek aandacht aan een van
deze bewerkingen, gewoon omdat het type bewerking in kwestie voor een
bepaald onderwerp belangrijker is dan de andere bewerkingen.
Een belangrijk feit met betrekking tot het ophalen van gegevens is dat er
weliswaar toepassingen voor informatiesystemen in allerlei soorten en
maten zijn, maar dat de toepassingen in beginsel slechts gebruikmaken
van twee soorten toegang tot opgeslagen gegevens. Deze twee manieren
om gegevens op te halen staan bekend als sequentiële toegang en directe
toegang.
■
■

Sequentiële toegang
Met de term sequentiële toegang wordt bedoeld het een voor een ophalen van alle records in een bestand of van een deel van de records in een
bestand, in een bepaalde volgorde, te beginnen aan het begin, totdat alle
gevraagde records zijn opgehaald. Dit kunnen alle records van het bestand
zijn, als dat de bedoeling is, of alle records tot een bepaald punt, bijvoorbeeld tot een bepaald record waarnaar wordt gezocht. De records worden in
een bepaalde volgorde opgehaald en hier zijn twee mogelijkheden voor. Bij
fysieke sequentiële toegang worden de records een voor een opgehaald in
de volgorde waarin ze op het schijfstation zijn opgeslagen. (Verderop wordt
nader op schijfstations ingegaan.) Bij logische sequentiële toegang worden
de records opgehaald in een volgorde die is gebaseerd op de waarden van
een of meer velden.
Wanneer we aannemen dat de records van het verkoperbestand van ﬁguur
2.2 zijn opgeslagen op de schijf in de volgorde die in de ﬁguur is weergegeven, zouden de records bij fysieke sequentiële toegang worden opgehaald
in de volgorde die in de ﬁguur is weergegeven. Als ze echter in logische
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volgorde zouden worden opgehaald op basis van het veld Verkopernaam,
zou het record voor Adams als eerste worden opgehaald, gevolgd door de
records voor Baker, Carlyle, enzovoort, dat wil zeggen in alfabetische volgorde. Een voorbeeld van een toepassing waarvoor fysiek sequentieel ophalen van de records in dit bestand nodig is, zou het periodiek verwerken van
de salarisgegevens zijn. Als het bedrijf voor elke verkoper een salarisstrookje
wil genereren in de volgorde van hun verkopernummer, kan het de records
heel eenvoudig in fysieke volgorde ophalen, aangezien dit de volgorde is
waarin ze op de schijf zijn opgeslagen. Als het bedrijf de salarisstrookjes
echter alfabetisch op naam wil genereren, zal het de records in logische
volgorde moeten ophalen aan de hand van het veld Verkopernaam. Dit kan
het bedrijf doen door de records van het verkoperbestand te sorteren op het
veld Verkopernaam of door gebruik te maken van een index (zie verderop)
die op basis van dit veld is gecreëerd.
Er is al gezegd dat bij sequentiële toegang een deel van de records in een
bestand kan worden opgehaald. Deze vorm van sequentieel ophalen
betekent gewoonlijk dat aan het begin van het bestand wordt begonnen
en alle records worden doorzocht, totdat het gezochte record is gevonden.
Het moge duidelijk zijn dat dit zelfs bij een niet al te groot bestand lang kan
duren, en dus heeft dit type bewerking niet de voorkeur. Dit brengt ons bij
de directe toegang.

Directe toegang
De andere manier om toegang te krijgen tot gegevens is directe toegang,
dat wil zeggen het ophalen van één record uit een bestand of het ophalen
van een subset van de records in een bestand op basis van een of meer
waarden van een veld of een combinatie van velden in het bestand. In het
verkoperbestand van ﬁguur 2.2 vragen we bijvoorbeeld directe toegang
tot het bestand als we het record van verkoper 204 willen ophalen om te
achterhalen in welk jaar zij in dienst is getreden. We speciﬁceren daarbij dat
we het record willen hebben met de waarde 204 in het veld Verkopernummer. Maar hoe weten we nu dat we maar één record ophalen? Dat weten
we omdat het veld Verkopernummer het unieke sleutelveld van het bestand
is en er dus maar één (of geen) record met die ene bepaalde waarde is. Een
andere mogelijkheid is dat we de records willen ophalen voor alle verkopers met een commissie van tien procent. De subset van records die wordt
opgehaald, bestaat dan uit de records voor de verkopers 137, 204 en 420.
Directe toegang is tegenwoordig een cruciaal begrip voor informatiesystemen. Wanneer u uw bank belt met een vraag over uw rekening, wilt u
liever niet aan de telefoon hoeven wachten terwijl het informatiesysteem
van de bank sequentieel toegang vraagt tot zijn klantenbestand om uw
record te zoeken. Dit voorbeeld vraagt duidelijk om directe toegang. Voor
het leeuwendeel van de bewerkingen van informatiesystemen die bedrijven
tegenwoordig dagelijks uitvoeren, is directe toegang nodig. Om directe
toegang te realiseren zijn twee elementen nodig: een hardwareopslagvoorziening die directe toegang ondersteunt en software die de mogelijkheden
van de hardware benut en de gegevens zo opslaat en ophaalt, dat directe

28

Inleiding databasemanagementsystemen

toegang wordt verwezenlijkt. Directe toegang is zo ongelooﬂijk belangrijk
voor databases, dat we de rest van dit hoofdstuk aan deze twee noodzakelijke elementen wijden.

2.4 Opslag op schijf
2.4.1 De noodzaak van opslag op schijf
Computers voeren programma’s uit en verwerken gegevens in hun hoofdgeheugen of primaire geheugen. Het primaire geheugen is zeer snel en laat
zeker directe toegang toe, maar heeft een paar nadelen:
■ Het is relatief duur.
■ Het is niet draagbaar, in de zin dat u het niet uit de computer kunt halen
en met u mee kunt nemen, zoals u dat bij een diskette wel kunt.
■ Het is vluchtig. Wanneer u de computer uitschakelt, bent u alle gegevens
in het primaire geheugen kwijt.
Vanwege deze tekortkomingen wordt het overgrote deel van de gegevens
en de gegevensverwerkende programma’s bewaard op secundaire geheugenapparaten. Wanneer gegevens moeten worden verwerkt, worden ze van het
secundaire geheugen in het primaire geheugen geladen (net als programma’s wanneer ze moeten worden uitgevoerd). Er kan een losse parallel
worden getrokken tussen enerzijds het primaire en secundaire geheugen
in een computersysteem en anderzijds de hersenen van een mens en een
bibliotheek (zie ﬁguur 2.3). Het is onmogelijk om in de hersenen alle
informatie op te slaan die een mens ooit nodig kan hebben, maar in een
grote bibliotheek kan dat wel. Wanneer iemand dus speciﬁeke informatie
nodig heeft die zich op dat moment niet in het eigen geheugen bevindt,
zoekt hij een boek in de bibliotheek waarin de informatie staat, leest hij het
boek en brengt hij de informatie zo over uit het boek naar zijn hersenen.
Voorbeelden van moderne secundaire geheugenmedia zijn compactdiscs
en magneetbanden, maar verreweg de meest gebruikte technologie voor
secundair geheugen is tegenwoordig de magnetische schijf.

Figuur 2.3: Het primaire en secundaire geheugen zijn te vergelijken met de
hersenen van een mens en een bibliotheek
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2.4.2 Hoe opslag op een schijf werkt
De structuur van schijfstations
Er bestaan verschillende typen schijven van verschillende grootten, variërend
van 3,5-inch diskettes waarop 1,44 miljoen bytes op één plastic schijfje of
platter kunnen worden opgeslagen, tot grote, aluminium of keramische
schijfeenheden met meerdere platters waarop miljarden bytes kunnen worden weggeschreven. Sommige schijven, zoals de diskettes voor de pc, zijn
uitneembaar; andere schijven, zoals de vasteschijfstations of hardeschijfstations in pc’s en de schijven voor grotere computers, zijn niet verwijderbaar. De platters hebben een metallic coating die kan worden gemagnetiseerd en dit is ook de manier waarop de gegevens bit voor bit worden opgeslagen. Schijven zijn heel snel qua opslag- en ophaaltijd (al zijn ze bij lange
na niet zo snel als het primaire geheugen). Ze bieden voorts de mogelijkheid
van directe toegang tot de gegevens, zijn per byte goedkoper dan primaire
geheugeneenheden en zijn niet vluchtig (als u de computer uitschakelt of de
diskette verwijdert, raakt u de gegevens op de schijf niet kwijt).
Het is belangrijk dat u begrijpt hoe gegevens op schijven worden opgeslagen, zodat u begrijpt hoe schijven de mogelijkheid van directe toegang kunnen bieden, en omdat bepaalde beslissingen over de opslag van bestanden
of databases op een schijf grote invloed kunnen hebben op de prestaties
van de toepassingen die gebruikmaken van de gegevens. Op dit laatste punt
komen we verderop in dit boek nog terug wanneer we nader ingaan op het
fysieke databaseontwerp.
In de grote schijfstations die voor mainframecomputers en middelgrote
servers worden gebruikt (alsmede voor de harde of vaste schijven in pc’s),
zijn meerdere platters met enige onderlinge afstand boven elkaar op een
spindle of aandrijfas gemonteerd (zie ﬁguur 2.4). Doorgaans word ook zo’n
constructie met meerdere platters gewoon aangeduid als ‘de schijf’. Beide
kanten van een platter zijn beschrijfbaar, zodat op beide kanten gegevens
kunnen worden opgeslagen. (Opmerking: Bij sommige stations worden
op de bovenkant van de bovenste platter en de onderkant van de onderste
platter geen gegevens opgeslagen. In de onderstaande tekst en ﬁguren is van
deze situatie uitgegaan.) Deze platterconstructie draait op hoge snelheid in
het schijfstation rond. Een eenvoudig schijfstation (er zijn ook complexere
varianten) heeft één toegangsarmmechanisme met armen die tussen de
schijven kunnen komen (zie ﬁguur 2.5). Aan het uiteinde van elke arm
bevinden zich twee lees-/schrijfkoppen, één kop voor het opslaan en
ophalen van gegevens van het schrijfoppervlak boven de arm en de andere
kop voor het opslaan en ophalen van gegevens van het schrijfoppervlak
onder de arm, zoals is weergegeven in de ﬁguur. Het is belangrijk dat u
weet en begrijpt dat het hele toegangsarmmechanisme altijd in zijn geheel
tussen de platters van de schijf beweegt, zodat de lees-/schrijfkoppen zich
altijd precies in een rechte lijn boven elkaar bevinden. De platters draaien
allemaal samen als geheel met hoge snelheid om de centrale spindle. Door
het draaien van de platters en de mogelijkheid om met het toegangsarmmechanisme tussen de platters te komen, kunnen de lees-/schrijfkoppen
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boven willekeurig welk stukje gegeven van de hele eenheid worden gepositioneerd, vele keren per seconde, en dit is de manier waarop mechanisch
gezien directe toegang mogelijk wordt.

Platters

Figuur 2.4: De platters van een schijf worden op een centrale spindle gemonteerd
Lees-/schrijfkoppen
Schrijfoppervlakken
Toegangsarmmechanisme
Platters

Figuur 2.5: Een schijfstation met zijn toegangsarmmechanisme en lees-/schrijfkoppen

Tracks
Op een schrijfoppervlak worden gegevens serieel per bit opgeslagen in
concentrische cirkels die tracks worden genoemd (zie ﬁguur 2.6). Op een
schrijfoppervlak staan soms nog geen paar honderd of slechts honderd
tracks, afhankelijk van de schijf in kwestie. Bij sommige stations bevatten
alle tracks dezelfde hoeveelheid gegevens, terwijl bij andere stations de
langere buitenste tracks meer gegevens bevatten dan de kortere binnenste
tracks. De tracks op een schrijfoppervlak worden genummerd als track 0,
track 1, track 2, enzovoort. Hoe zou u nu het verkoperbestand van ﬁguur
2.2 op een schijf opslaan (aangenomen dat het bestand veel meer records
bevat dan in ﬁguur 2.2 zijn weergegeven)? U zou eerst de hele eerste track
op een bepaald oppervlak kunnen vullen, vervolgens de volgende track op
dat oppervlak vullen, dan de volgende en zo door, totdat u een heel schrijfoppervlak hebt gevuld. Vervolgens zou u naar het volgende schrijfoppervlak
kunnen gaan. Op het eerste gezicht klinkt dit redelijk en misschien zelfs
voor de hand liggend. Het blijkt echter wel tot problemen te leiden. Iedere
keer dat u van de ene track naar de andere track op een oppervlak gaat,
moet het toegangsarmmechanisme van het station bewegen. Dat is namelijk de enige manier waarop de lees-/schrijfkop, die slechts één track tegelijk
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kan lezen of beschrijven, van de ene track naar de andere op een bepaald
schrijfoppervlak kan gaan. Het toegangsarmmechanisme beweegt echter
mechanisch en langzaam vergeleken met de elektronische verwerkingssnelheden in de centrale verwerkingseenheid (CPU, Central Processing Unit)
van de computer en het hoofdgeheugen. Er is een betere manier om het
bestand op te slaan!
Schrijfoppervlak

Track 0
Track 1
Track 2

Figuur 2.6: Tracks op een schrijfoppervlak

Cilinders
Figuur 2.7 laat een toegangsarmmechanisme zien dat zodanig is geplaatst,
dat de lees-/schrijfkop voor schrijfoppervlak 0 zich boven track 76 van
dat oppervlak bevindt. Doordat het hele toegangsarmmechanisme als een
eenheid beweegt en de lees-/schrijfkoppen zich altijd recht boven elkaar
bevinden, bevindt de lees-/schrijfkop voor schrijfoppervlak 1 zich ook bij
track 76. Het is zelfs zo dat de lees-/schrijfkoppen van alle oppervlakken
zich bij track 76 van hun oppervlak bevinden. Wanneer u zich de verzameling tracks 76 van alle schrijfoppervlakken boven elkaar voorstelt, hebben
ze de vorm van een cilinder (zie ﬁguur 2.8). Een collectie van recht boven
elkaar gelegen tracks van de verschillende schrijfoppervlakken wordt dan
ook een cilinder genoemd. Het aantal cilinders in een schijf is gelijk aan het
aantal tracks op een van zijn schijfoppervlakken.
Lees-/schrijfkoppen

Toegangsarmmechanisme
Schrijfoppervlak 1
Schrijfoppervlak 2
Elke lees-/schrijfkop is
bij track 76 van zijn
schrijfoppervlak geplaatst

Figuur 2.7: Elke lees-/schrijfkop is bij track 76 van zijn schrijfoppervlak geplaatst
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Track 76 van schrijfoppervlak 2
Track 76 van schrijfoppervlak 1
Track 76 van schrijfoppervlak 0

Figuur 2.8: De verzameling tracks 76 van de schrijfoppervlakken ziet eruit als
een cilinder. Deze verzameling tracks wordt cilinder 76 genoemd

Wanneer we de cilinders in een schijf willen nummeren, wat redelijk lijkt,
is het natuurlijk handig om de cilinders het nummer van de bijbehorende
tracks te geven. De cilinder in ﬁguur 2.8, die bestaat uit de tracks 76 van de
verschillende schrijfoppervlakken, krijgt dan nummer 76 en wordt cilinder
76 genoemd. Tot nu toe was de nummering die we zagen, de nummering
van de tracks op de schrijfoppervlakken, met daaruit voortvloeiend de
nummering van de cilinders. Wanneer we eenmaal een cilinder hebben,
moeten we natuurlijk ook de tracks in de cilinder nummeren (zie ﬁguur
2.9). Gewoonlijk worden deze tracks genummerd als 0, 1, …, n, overeenkomend met de nummers van de schrijfoppervlakken. Maar hoe groot is
‘n’? Aangezien elk schrijfoppervlak één track ‘bijdraagt’ aan elke cilinder, is
het aantal tracks in een cilinder gelijk aan het aantal schrijfoppervlakken in
een schijf. De boodschap hiervan is dat u moet onthouden dat we de tracks
op een schrijfoppervlak nummeren en dat we ook haaks daarop de tracks in
een cilinder nummeren.

Track 2 van cilinder 76
Track 1 van cilinder 76
Track 0 van cilinder 76

Figuur 2.9: De tracks van cilinder 76

Het begrip ‘cilinder’ is zo belangrijk omdat u bij het opslaan van gegevens
op een schijf of het ophalen ervan van de schijf van de ene track van een
cilinder naar een andere track kunt gaan zonder het toegangsarmmechanisme
te hoeven verplaatsen. Het uitschakelen van een lees-/schrijfkop en het inschakelen van een andere kop gebeurt via een elektronische schakeling die
vrijwel geen tijd kost vergeleken met het verplaatsen van het toegangsarmmechanisme. De ideale manier om gegevens op een schijf op te slaan is
dus door eerst een hele cilinder te vullen en vervolgens naar de volgende
cilinder te gaan, enzovoort. Dit maakt de toepassingen die de gegevens
gebruiken, aanzienlijk sneller. Dit lijkt misschien alleen van belang wanneer
bestanden sequentieel worden gelezen en minder voor de veel vaker ge-
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bruikte directe toegang. Verderop in het boek zullen we echter zien dat het
in veel databasesituaties nodig is om gelijktijdig toegang te hebben tot nauw
met elkaar samenhangende gegevens en dus dat het handig is om gegevens
zo op te slaan, dat ze snel kunnen worden opgehaald.

Stappen bij het zoeken en overbrengen van gegevens
Om de werking van deze schijfstations verder te verduidelijken, noemen
we hier nog vier belangrijke stappen of tijdsaspecten bij de overdracht van
gegevens van een schijf naar het primaire geheugen:
1. Zoektijd (seek time): de tijd die nodig is om het toegangsarmmechanisme naar de juiste cilinder te bewegen vanaf de cilinder waar hij op
dat moment is gepositioneerd.
2. Schakeltijd kop: de tijd die nodig is voor het selecteren van de lees-/
schrijfkop om toegang te krijgen tot de gevraagde track van de cilinder.
3. Rotatievertraging: de wachttijd totdat de gewenste gegevens op de
track zich onder de lees-/schrijfkop bevinden wanneer de schijf ronddraait. Gemiddeld duurt dit half zo lang als een volledige omwenteling van de schijf. Dit komt doordat de schijf draait en de benodigde
gegevens in het ene uiterst geval net onder de lees-/schrijfkop staan op
het moment dat de kop wordt ingeschakeld, terwijl u de gegevens in
het andere uiterste geval net bent misgelopen en een hele omwenteling
moet wachten.
4. Overdrachtstijd: de tijd die nodig is om de gegevens daadwerkelijk van
de schijf over te brengen naar het primaire geheugen nadat de stappen
1 tot en met 3 zijn voltooid.
Nog een laatste opmerking. Elk record in het bestand in ﬁguur 2.2 wordt
een logisch record genoemd. Aangezien het tempo van de gegevensverwerking in de CPU veel hoger ligt dan de snelheid waarmee de gegevens
vanuit het secundaire geheugen kunnen worden aangevoerd, is het vaak
raadzaam om meerdere, opeenvolgend opgeslagen, logische records tegelijk
over te brengen. Wanneer eenmaal zo’n fysiek record of blok van meerdere
logische records van de schijf naar het primaire geheugen is gebracht, kan
elk logisch record worden bekeken en voor zover nodig door het uitvoerende programma worden verwerkt.

2.5 Bestandsorganisaties en toegangsmethoden
2.5.1 Het doel: een record vinden
We hebben gezien dat we de records van een bestand via sequentiële dan
wel directe toegang kunnen ophalen. We hebben ook gezien dat schijfstations records in een bepaalde logische volgorde kunnen opslaan als we
dat wensen en in staat zijn om toegang te geven tot records die midden in
een bestand staan. Dat is echter nog steeds onvoldoende om directe toegang tot stand te brengen.
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Veronderstel dat een bestand bestaat uit vele duizenden of zelfs enkele
miljoenen records. Veronderstel verder dat u één record wilt ophalen en dat
u de waarde van zijn unieke identiﬁer, van zijn sleutel, kent. De vraag is dan
hoe u weet waar het record op de schijf staat. Het schijfstation kan misschien fysiek wel in staat zijn om direct naar het midden van een bestand
te gaan en een record op te halen, maar hoe weet het schijfstation waar het
gezochte record precies staat? Wat we moeten zien te voorkomen is dat we
het hele bestand in sequentiële volgorde moeten lezen, totdat het gezochte
record is gevonden. Het is geen magie (niets in een computer is magie) en
het is belangrijk dat u enig basaal inzicht hebt in de stappen die nodig zijn
voor het werken met eenvoudige bestanden, inclusief deze stap, voordat
we het over databases gaan hebben. Dit brengt ons bij bestandsorganisaties
en toegangsmethoden, dat wil zeggen, bij de manier waarop we de records
van een bestand op de schijf opslaan en de manier waarop we ze weer
ophalen. De manier waarop we de gegevens voor latere ophaalbewerkingen
opslaan, noemen we de bestandsorganisatie. De manier waarop we de
gegevens ophalen, nadat ze volgens een bepaalde bestandsorganisatie zijn
opgeslagen, heet de toegangsmethode. (De begrippen bestandsorganisatie
en toegangsmethode worden vaak als synoniemen gebruikt, maar dit is
technisch gezien niet juist.)
Waar we vooral in zijn geïnteresseerd, is hoe we directe toegang tot de records van een bestand kunnen bereiken, aangezien dit de belangrijkste manier is waarop bestanden tegenwoordig worden bewerkt. Vanuit bestandsorganisaties en toegangsmethoden bezien kunnen we op twee manieren
directe toegang verwezenlijken. Bij de ene manier wordt een zogenoemde
index gebruikt. De andere manier is gebaseerd op een methode om records
op te slaan en op te halen die een hashingmethode wordt genoemd. Het
idee is dat de index of de hashingmethode naar de locatie van het record
in het bestand wijst wanneer we de waarde kennen van een veld van een
record dat we willen ophalen en dat de index of de hashingmethode aan
de hardwaremechanismen van het schijfstation vertelt waar het record te
vinden is.

2.5.2 De index
Het interessante aan een index is dat we er weliswaar in zijn geïnteresseerd
als hulpmiddel om directe toegang tot de records in bestanden te krijgen,
maar dat het onderliggende beginsel eigenlijk precies hetzelfde is als dat
van de index achter in een boek. Een boek is tenslotte ook een opslagmedium voor informatie over een bepaald onderwerp. Zowel in boeken
als in bestanden willen we een stuk van de inhoud ‘direct’ kunnen vinden
zonder het boek of het bestand sequentieel vanaf het begin te hoeven
doorkijken totdat we het gezochte stuk inhoud hebben gevonden. Bij een
boek hebben we in feite drie keuzemogelijkheden om een bepaald deel van
de inhoud te vinden. Allereerst kunnen we alle pagina’s vanaf het begin
van het boek doorkijken totdat we de gezochte inhoud hebben gevonden.
Daarnaast kunnen we ook de inhoudsopgave gebruiken. De inhoudsopgave
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aan het begin van het boek geeft een beknopte samenvatting van het boek
in de vorm van de belangrijkste onderwerpen en houdt de volgorde aan van
het materiaal in het boek. Wanneer u de inhoudsopgave raadpleegt, kijkt
u deze vanaf het begin door. Doordat de zaken in de inhoudsopgave zijn
samengevat en op een tamelijk algemeen niveau worden beschreven, is
de kans echter groot dat u niet vindt wat u zoekt. Zelfs als u het wel vindt,
wordt u gewoonlijk naar een pagina in de buurt van het door u gezochte
onderwerp verwezen in plaats van naar de exacte pagina. De derde mogelijkheid is het gebruik van de index achter in het boek. In de index zijn de
onderwerpen alfabetisch geordend. We zijn in staat om de index snel en efﬁciënt te doorzoeken, wetende dat de onderwerpen in alfabetische volgorde
staan, zodat we snel de voor ons interessante onderwerpen kunnen vinden.
Achter het gevonden item in de index staat vervolgens een paginanummer.
Dit paginanummer kunt u zien als het adres van het item waarnaar u op
zoek bent. Het is in feite een ‘directe pointer’ naar de pagina in het boek
waar het gezochte materiaal staat. U gaat direct naar die pagina en vindt
daar het gezochte materiaal (zie ﬁguur 2.10).

214

EX
IND
I N D EX

206, 248,
322-323
Octopus, 214
383, 401
Olfactory,
92 128

Figuur 2.10: De index in een boek

De index achter in een boek heeft drie hoofdelementen die ook kenmerkend zijn voor indexen van informatiesystemen:
■ De interessante items uit de hoofdtekst zijn naar de index gekopieerd,
maar de eigenlijke hoofdtekst blijft ongewijzigd.
■ De gekopieerde items in de index zijn gesorteerd; in het geval van een
index in een boek staan ze alfabetisch.
■ bij elk item in de index hoort een ‘pointer’; in het geval van een index in
een boek is dit een paginanummer dat verwijst naar de plaats in de tekst
waar het item te vinden is.

Eenvoudige lineaire index
In informatiesystemen worden allerlei soorten en stijlen van indexen
gebruikt. We beginnen met de zogenoemde eenvoudige lineaire index,
omdat deze betrekkelijk gemakkelijk te begrijpen is en qua structuur veel
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weg heeft van de index in een boek. Aan de rechterkant van ﬁguur 2.11 is
het verkoperbestand weergegeven. Net als hiervoor is het gesorteerd op het
unieke veld Verkopernummer. Het is redelijk aan te nemen dat de records
van dit bestand op de schijf zijn opgeslagen in de volgorde die in ﬁguur 2.11
is weergegeven. (Het ophalen van de records in de fysieke volgorde, zoals
ze op de schijf zijn opgeslagen, zou overigens tot gevolg hebben dat ze ook
in de logische volgorde van het verkopernummer worden opgehaald, want
ze waren gesorteerd op het verkopernummer toen ze werden opgeslagen.)
Figuur 2.11 laat ook zien dat de records van het bestand zijn genummerd
met een recordnummer of een relatief recordnummer (‘relatief’ omdat het
recordnummer relatief is ten opzichte van het begin van het bestand). Deze
recordnummers zijn handig om naar de records van het bestand te verwijzen en het gebruik van dergelijke recordnummers is een andere manier
om een record in een bestand ‘fysiek’ te vinden, zoals ook een cilinder- en
trackadres een fysiek adres zijn.
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7
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Figuur 2.11: Verkoperbestand aan de rechterkant met aan de linkerkant een index op basis
van het veld Verkopernaam

Aan de linkerkant in ﬁguur 2.11 staat een index op basis van het veld Verkopernaam van het verkoperbestand. De drie regels voor het opzetten van een
index in een boek zijn ook hier gevolgd. De geïndexeerde items zijn van het
bestand naar de index gekopieerd, maar het bestand is zelf op geen enkele
wijze veranderd. De items in de index zijn gesorteerd. Ten slotte is aan de
geïndexeerde items een fysiek adres gekoppeld, in dit geval het relatieve
recordnummer (het equivalent van een paginanummer in een boek) van
het record in het verkoperbestand waarvandaan het item afkomstig is. Het
eerste indexrecord luidt Adams 3, omdat het record van het verkoperbestand waarvoor de naam van de verkoper Adams is, in het verkoperbestand
op de relatieve recordlocatie 3 staat. Merk de overeenkomst op tussen deze
index en de index in een boek. Net zoals u in een boekindex snel een item
kunt vinden dat u zoekt, omdat de items in alfabetische volgorde staan,
kan een programmaprocedure snel de naam van een verkoper in de index
vinden omdat de namen zijn gesorteerd. Net zoals er achter het gevonden
item in een boekindex een paginanummer staat om aan te geven waar u
de gezochte gedetailleerde informatie kunt vinden, bevat het indexrecord
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in de index van ﬁguur 2.11 het relatieve recordnummer van het record in
het verkoperbestand dat de gezochte informatie bevat, dat wil zeggen, het
record dat u zoekt.
Figuur 2.12 geeft een index weer op basis van het veld Woonplaats en laat
een andere eigenschap van indexen zien: een index kan ook worden gebaseerd op een veld met niet-unieke waarden.
Index
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Figuur 2.12: Verkoperbestand aan de rechterkant met aan de linkerkant een index op basis
van het veld Woonplaats

Figuur 2.13 geeft het verkoperbestand weer met een index op basis van het
veld Verkopernummer. Dit is een belangrijk principe, dat een ‘geïndexeerd
sequentieel bestand’ (indexed sequential ﬁle) wordt genoemd. Bij een geïndexeerd sequentieel bestand wordt het bestand op de schijf opgeslagen
in een volgorde die is gebaseerd op een set veldwaarden (in dit geval de
verkopernummers) en wordt een index gecreëerd op basis van hetzelfde veld.
Dit maakt zowel sequentiële als directe toegang via het sleutelveld mogelijk, wat van pas kan komen wanneer toepassingen met verschillende eisen
met betrekking tot het ophalen van gegevens het bestand moeten delen.
Het vreemde aan deze index is dat toen de verkopernummers naar de index
werden gekopieerd, ze in dezelfde volgorde bleven staan doordat het verkoperbestand al was gesorteerd op het veld Verkopernummer. Om dezelfde
reden staan ook de recordadressen in dezelfde volgorde.
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Figuur 2.13: Verkoperbestand aan de rechterkant met aan de linkerkant een index op
basis van het veld Verkopernummer
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In ﬁguur 2.13 zijn het veld Verkopernummer in het verkoperbestand en
de lijst van relatieve recordnummers daarnaast zelfs identiek aan de index.
Waarom zouden we dan een index creëren op basis van het veld Verkopernummer? In beginsel is de reden dat de verkopernummers in het primaire
geheugen moeten staan op het moment dat het zoekalgoritme de verkopernummers verwerkt. In beginsel is het veel efﬁciënter om voor dit doel
de kleinere index naar het primaire geheugen over te brengen dan het hele
verkoperbestand over te brengen, alleen maar om het veld Verkopernummer te verwerken.
Waarom hebben we in de laatste twee zinnen de frase ‘in beginsel’ gebruikt?
Het antwoord op deze vraag hangt nauw samen met de vraag of eenvoudige
lineaire indexen zelfs in relatief kleine informatiesysteemtoepassingen wel
zo praktisch zijn. Het antwoord daarop is dat ze dat niet zijn. Een van de
redenen (en daarop heeft het ‘in beginsel’ uit de vorige alinea betrekking)
daarvoor is dat de eenvoudige lineaire index, zelfs als hij slechts twee kolommen telt, onhandig is om ten behoeve van zoekacties geheel of gedeeltelijk over te brengen naar het primaire geheugen. In het gunstigste geval
zijn er altijd nog heel wat leesbewerkingen nodig naar de schijf waarop de
index staat. De tweede reden heeft te maken met het invoegen van nieuwe
records op de schijf. Neem weer het verkoperbestand en de index van ﬁguur
2.11 als voorbeeld. Veronderstel dat een nieuwe verkoper met de naam
French wordt aangenomen en verkopernummer 452 krijgt toegewezen.
Het record van deze verkoper kan aan het einde van het verkoperbestand
worden ingevoegd, waar het recordnummer 8 zou worden. De index moet
dan echter ook worden bijgewerkt. Tussen de indexrecords voor Dickens
en Green zou een indexrecord, French 8, moeten worden ingevoegd om de
onontbeerlijke alfabetische of gesorteerde volgorde van de index te bewaren
(zie ﬁguur 2.14). Het probleem is dat er geen voor de hand liggende manier
is om deze invoeging uit te voeren zonder alle indexrecords van Green tot
en met Taylor een recordplaats op te schuiven. Zelfs in een middelgroot
bestand is dat duidelijk niet erg praktisch!
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Figuur 2.14: Verkoperbestand met een ingevoegd record voor nummer 452, French. Maar
hoe perst u het indexrecord op de juiste plaats in de reeks?
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De eenvoudige lineaire index is dus geen goede oplossing voor het indexeren van de records in een bestand. Dit brengt ons bij een ander type index
dat wél geschikt is voor het indexeren van zeer grote bestanden, namelijk
de B+-boomindex.

B+-boomindex
De B+-boomindex (B+-tree index) met zijn vele varianten (en er zijn er heel
wat, zoals de zogenoemde B*-boom) is tegenwoordig verreweg het meest
gebruikte indexeersysteem voor gegevens. Veronderstel dat het verkoperbestand nu records bevat voor een paar honderd verkopers. Figuur 2.15 is
een variant op de manier waarop de B+-boomindex werkt. De ﬁguur geeft
de verkoperrecords geordend weer, gesorteerd op het veld Verkopernummer, op de cilinders 1 tot en met 10 van een schijf. Boven de tien cilinders
staat een structuur van speciale indexrecords in wat een ‘boom’ (tree) wordt
genoemd. Het indexrecord bovenaan wordt de ‘root’ (wortel) genoemd,
waarvandaan ‘takken’ (branches) omlaag naar de andere ‘knooppunten’
(nodes) leiden. Soms worden de knooppunten op het onderste niveau ook
‘bladeren’ (leaves) genoemd. U kunt deze structuur vergelijken met een
echte boom die op zijn kop is gezet met de wortels gecomprimeerd tot één
punt in de top (zie ﬁguur 2.16). U kunt de structuur ook vergelijken met
een stamboom, die gewoonlijk ook deze oriëntatie van boven naar beneden
heeft.
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Figuur 2.15: Verkoperbestand met een B+-boomindex
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Figuur 2.16: Een echte boom op zijn kop, met de wortels gecomprimeerd tot
één punt

De indexrecords in de boom hebben de volgende kenmerken:
■ De indexrecords bevatten de sleutelwaarden van de verkopernummers,
die zijn gekopieerd van bepaalde verkoperrecords.
■ Met elke sleutelwaarde in de boom is een pointer verbonden die het
adres is van een indexrecord op een lager niveau of van een cilinder die
de verkoperrecords bevat.
■ Elk indexrecord op om het even welk niveau van de boom bevat ruimte
voor hetzelfde aantal paren van sleutelwaarde en pointer (vier in dit
voorbeeld). De omvang van dit indexrecord is willekeurig, maar wanneer
de omvang eenmaal is ingesteld, moet deze op elk niveau van de index
voor alle indexrecords hetzelfde zijn.
■ Elk indexrecord is minstens half gevuld, wat in dit voorbeeld wil zeggen
dat elk indexrecord minstens twee paren sleutelwaarden en pointers
bevat.
Hoe worden de sleutelwaarden in de indexboom opgebouwd en hoe
worden de pointers geordend? Het onderste niveau van de boom bevat de
hoogste sleutelwaarde van de verkoperrecords op elk van de tien cilinders.
Daarom zijn er ook tien sleutelwaarden op het onderste niveau van de
indexboom. Elk van deze tien sleutelwaarden heeft een pointer naar de gegevenscilinder waarvandaan hij is gekopieerd. Het meest linkse indexrecord
op het onderste niveau van de boom bevat bijvoorbeeld de sleutelwaarden
140, 192 en 253, wat de hoogste sleutelwaarden op respectievelijk de
cilinders 1, 2 en 3 zijn. Het indexrecord van de root bevat de hoogste sleutelwaarde van elk van de indexrecords op het daaronder liggende niveau
(dat in dit geval toevallig ook het laatste niveau is). Wanneer we vanaf het
indexrecord van de root omlaag kijken, zien we dat 253 de hoogste sleutelwaarde van het eerste indexrecord op het daaronder liggende niveau is, en
zo verder voor de sleutelwaarden 477 en 641 in de root.
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Veronderstel dat u directe toegang wilt hebben tot het record voor verkoper
361. Een opgeslagen zoekroutine begint dan bij de root en doorzoekt de
sleutelwaarden van links naar rechts. Daarbij zoekt de routine naar de eerste
sleutelwaarde die hoger is dan of gelijk is aan 361, de sleutelwaarde waarnaar u op zoek bent. We zien dat de eerste sleutelwaarde van links in de
root die groter is dan of gelijk is aan 361, 477 is. De routine volgt daarop de
pointer die is verbonden met de sleutelwaarde 477, naar het tweede van de
drie indexrecords op het volgende niveau. Het zoeken wordt daarop in dat
record volgens dezelfde regels herhaald. Deze keer is de sleutelwaarde 368
de eerste waarde van links die groter is dan of gelijk is aan 361. De routine
volgt dan de pointer naar cilinder 5 die is verbonden met de sleutelwaarde
368. Verdere zoekaanwijzingen binnen de cilinder kunnen daarna verwijzen naar de track en mogelijk zelfs de positie op de track waar het record
voor verkoper 361 te vinden is.
Er zijn nog enkele zaken die moeten worden opgemerkt met betrekking tot
deze B+-boomstructuur:
■ De boomindex is klein en kan onbeperkt in het hoofdgeheugen worden
bewaard voor een bestand waar vaak toegang toe wordt gevraagd.
■ Het bestand en de index van ﬁguur 2.15 passen binnen de deﬁnitie van
een geïndexeerd sequentieel bestand, omdat het bestand wordt opgeslagen in de volgorde van de verkopernummers en de index wordt gebouwd
aan de hand van het veld Verkopernummer.
■ Het bestand kan worden opgehaald in de volgorde van het verkopernummer door van het einde van een cilinder te wijzen naar het begin van
de volgende cilinder, wat gewoonlijk gebeurt zonder de boomindex zelfs
maar te gebruiken.
■ B+-boomindexen kunnen worden gebruikt en worden in de praktijk ook
routinematig gebruikt voor het indexeren van niet-unieke velden die geen
sleutel zijn, zij het dat de boom in dat geval dieper en/of de structuren
aan het einde van de boom ingewikkelder kunnen zijn.
■ In het algemeen kan de opslageenheid voor groepen records (zoals in het
bovenstaande voorbeeld) de cilinder of een ander fysieke subeenheid van
een opslagstation zijn, maar dit is niet noodzakelijk.
De laatste opmerking die we over B+-boomindexen maken is dat ze, anders
dan eenvoudige lineaire indexen, bedoeld zijn om gemakkelijk nieuwe
records in het bestand te kunnen invoegen en records gemakkelijk uit het
bestand te kunnen verwijderen. Het principe daarvoor is gebaseerd op
het idee van splitsingen en samentrekkingen van eenheden, zowel bij het
opslaan van records als in de indexboom. Veronderstel bijvoorbeeld dat
er een nieuw record met verkopernummer 365 moet worden ingevoegd.
De computer bepaalt nu vanaf de root en volgens dezelfde procedure als
voor het zoeken naar een record dat dit record op cilinder 5 moet worden
geplaatst om de records gesorteerd op verkopernummer te houden. Als
er op de track op die cilinder nog ruimte is, kunnen de overige records
worden verschoven en is er geen probleem. Als de track waarop het nieuwe
record moet komen, vol is, maar er nog een lege track op de cilinder is als
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reserve, kunnen de records op de volle track en het record voor 365 worden
‘gesplitst’, waarbij de helft van de records op de oorspronkelijke track blijft
staan en de andere helft naar de reservetrack wordt verplaatst. Er moet dan
wel een mechanisme zijn om de juiste volgorde van de tracks binnen de
cilinder te bewaren, omdat deze bij de splitsing verloren kan zijn gegaan.
Maar veronderstel nu eens dat cilinder 5 helemaal vol is. De verzameling
records op de hele cilinder moet dan worden gesplitst en verdeeld over
cilinder 5 en een lege reservecilinder, zeg cilinder 11 (zie ﬁguur 2.17).
Dat is geen probleem, behalve dat de sleutelwaarde 368 op het onderste
niveau van de boomindex nog steeds naar cilinder 5 wijst, terwijl het record
met sleutelwaarde 368 nu op cilinder 11 staat. Ook is er in de boomindex
helemaal geen paar van een sleutelwaarde en pointer dat cilinder 11 vertegenwoordigt. Als het indexrecord op het onderste niveau dat sleutelwaarde
368 bevat, nog plaats biedt, zou een pointer naar de nieuwe cilinder kunnen worden toegevoegd en zouden de sleutels in de paren sleutelwaarden
en pointers kunnen worden aangepast. Zoals we in ﬁguur 2.15 echter zien,
heeft dat indexrecord geen ruimte meer.

Records
met
verkopernummers
310–330
Cilinder 5

Records
met
verkopernummers
332–368
Cilinder 11

Figuur 2.17: De records van cilinder 5 plus het nieuw toegevoegde record,
verdeeld over cilinder 5 en de lege reservecilinder 11

Figuur 2.18 geeft weer hoe deze situatie wordt aangepakt. Het indexrecord
waar de sleutel voor de nieuwe cilinder moet komen (het middelste van de
drie indexrecords op het onderste niveau) is toevallig vol en wordt gesplitst
in twee indexrecords. Er zijn nu vijf in plaats van vier sleutelwaarden met
bijbehorende pointers en deze worden zo gelijk mogelijk verdeeld over de
indexrecords. In ﬁguur 2.15 bevatte het record op het bovenliggende niveau
(dat wil zeggen de root) echter drie sleutelwaarden, terwijl er nu vier indexrecords zijn in plaats van de vroegere drie op het lagere niveau. Zoals u in
ﬁguur 2.18 ziet, wordt de lege ruimte in het indexrecord in de root gebruikt
om het nieuwe, vierde indexrecord op het lagere niveau op te slaan. Wat
zou er zijn gebeurd als het indexrecord in de root al vol was geweest? Dan
zou dit record in tweeën zijn gesplitst en zou een nieuwe root op een hoger
niveau zijn gecreëerd, waarmee de boom drie in plaats van twee niveaus
zou hebben gekregen.
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Figuur 2.18: De B+-boomindex nadat cilinder 5 is gesplitst

Over indexen moet u de volgende algemene zaken onthouden:
■ Een index kan worden gebouwd aan de hand van willekeurig welk veld
van een bestand, of het bestand fysiek nu in de volgorde van dat veld
staat of in de volgorde van een ander veld staat. Het veld hoeft geen
unieke waarden te hebben.
■ Een index kan worden gebouwd aan de hand van één veld, maar ook op
basis van een combinatie van velden. In het verkoperbestand van ﬁguur
2.2 zou bijvoorbeeld een index kunnen worden gebouwd op basis van de
combinatie van Woonplaats en Staat.
■ Behalve dat een index directe toegang biedt, kan een index ook worden
gebruikt om de records van een bestand op te halen in een logische
volgorde gebaseerd op het geïndexeerde veld. Met de index in ﬁguur 2.11
kunnen bijvoorbeeld de records van het verkoperbestand worden opgehaald in de volgorde van de naam van de verkopers. Aangezien de index
in de volgorde van de naam van de verkopers staat, levert een gewone
scan van de index van het begin tot het einde de relatieve recordnummers
van de verkoperrecords op in de volgorde van de namen van de verkopers.
■ In een bestand kunnen meerdere aparte indexen naast elkaar bestaan, elk
gebaseerd op een ander veld of combinatie van velden van het bestand.
De indexen zijn helemaal onafhankelijk van elkaar.
■ Wanneer in een bestand een nieuw record wordt ingevoegd, een bestaand record wordt verwijderd of een geïndexeerd veld wordt bijgewerkt,
moeten alle betrokken indexen worden bijgewerkt.

2.5.3 Gehashte bestanden
In veel toepassingen moet alle bestandstoegang directe toegang zijn; snelheid is essentieel en er is geen speciﬁeke noodzaak om het bestand te
sorteren op de waarden van een bepaald veld. In deze situatie passen een
bestandorganisatie en bestandstoegang die het gehashte bestand worden
genoemd. De basisgedachten zijn als volgt:
■ Het aantal records in een bestand wordt geschat en er wordt voldoende
ruimte op een schijf gereserveerd om deze records op te slaan.
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Er wordt extra ruimte gereserveerd voor extra overﬂowrecords.
Ten einde te bepalen waar een bepaald record van het bestand moet
worden ingevoegd, wordt de sleutelwaarde van het record door een
hashingroutine geconverteerd naar een van de gereserveerde recordlocaties op de schijf.
■ Dezelfde hashingroutine wordt tijdens het zoeken toegepast op de
sleutelwaarde om daarna het record te vinden en op te halen.
Veronderstel bijvoorbeeld dat ons bedrijf vijftig verkopers heeft en dat we
op de schijf voldoende ruimte voor hun records hebben gereserveerd. Er zijn
allerlei hashingroutines, maar de meest gebruikte is wel de zogenoemde
division-remainder-methode. Bij deze methode delen we de sleutelwaarde
van het record dat we willen invoegen of ophalen door het aantal recordlocaties dat we hebben gereserveerd. We voeren de deling (division) uit,
gooien het quotiënt weg en gebruiken de rest (remainder) om te bepalen
waar we het record moeten plaatsen. Waarom nemen we juist de rest?
Omdat de rest ons precies verwijst naar een van de opslaglocaties. Als we,
zoals in dit voorbeeld, vijftig opslaglocaties hebben en een sleutelwaarde
delen door dat aantal van vijftig, krijgen we als rest een geheel getal tussen 0 en 50. De waarde van het quotiënt doet er niet toe. Als we de vijftig
opslaglocaties nummeren van 0 tot en met 49 en een record opslaan op de
plaats die zijn ‘gehashte’ sleutelwaarde aangeeft, hebben we een manier om
records op te slaan en vervolgens terug te vinden. Het is ook nog eens een
heel snelle manier! Er is maar één probleem. De hashingroutine kan voor
meerdere sleutelwaarden dezelfde locatie opleveren. Wanneer dit gebeurt,
zeggen we dat er sprake is van een zogenoemde collision (een botsing of
conﬂict) en worden de twee sleutelwaarden ‘synoniemen’ genoemd.
Figuur 2.19 geeft een opslaggebied weer dat ruimte biedt aan vijftig verkoperrecords plus overﬂowrecords. (We gaan hier niet in op de manier waarop
deze ruimte wordt gekoppeld aan de cilinders en tracks van een schijf, maar
dit is niet moeilijk.) De belangrijkste opslaglocaties voor de records zijn
genummerd van 0 tot en met 49; de overﬂowlocaties beginnen bij positie
50. Er is voor elke recordlocatie een extra veld voor een synoniemenpointer
toegevoegd. We beginnen met het opslaan van het record voor verkoper
186. Wanneer we 186 delen door het aantal recordlocaties, dat wil zeggen door 50, krijgen we een quotiënt van 3 (waarin we niet geïnteresseerd
zijn) en een rest van 36. Zoals u in de ﬁguur ziet, slaan we het record voor
verkoper 186 op recordlocatie 36 op. Vervolgens willen we het record voor
verkoper 361 opslaan. Deze keer levert de hashingroutine een rest van 11
op, dus dit record gaat naar recordlocatie 11. Het volgende record dat moet
worden opgeslagen, is dat voor verkoper 436. De hashingroutine levert een
rest van 36 op. De procedure probeert het record op locatie 36 op te slaan,
maar merkt dat daar al een ander record is opgeslagen.
Om dit probleem op te lossen, slaat de procedure het nieuwe record op
een van de overﬂowlocaties op, zeg op locatie 50. De procedure geeft dit
vervolgens aan door dit locatienummer in het veld Synoniemenpointer van
record 36 op te slaan. Wanneer zich de volgende collision voordoet bij het
■
■
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Figuur 2.19: Het verkoperbestand opgeslagen als een gehasht bestand

invoegen van verkoper 236, wordt dit record opgeslagen op de volgende
overﬂowlocatie en wordt die locatie opgeslagen bij locatie 50, de locatie van
het laatste record dat bij de hashingroutine als resultaat 36 opleverde.
Wanneer we nu proberen het record voor verkoper 186 weer op te halen,
is het resultaat van de hashingroutne 36 en wordt het record voor verkoper
186 inderdaad aangetroffen op locatie 36. Wanneer we proberen het record
voor verkoper 436 op te halen, levert de hashingroutine ook 36 op, maar
wordt op locatie 36 een ander record gevonden dan het gezochte record,
namelijk het record voor verkoper 186. De procedure volgt dan de synoniemenpointer aan het einde van locatie 36 naar locatie 50, waar het record
voor verkoper 436 wordt aangetroffen. Een zoektocht naar het record van
verkoper 236 zou volgens dezelfde procedure verlopen. De sleutelwaarde
236 levert in de hashingroutine locatie 36 op, maar daar wordt een ander
record aangetroffen. De synoniemenpointer in het record 36 wijst naar
locatie 50, maar ook daar staat een ander record, en wel record 436. De
synoniemenpointer in het record op locatie 50 wijst naar locatie 51, waar
het gezochte record wel wordt gevonden.
Hier volgen nog enkele opmerkingen over gehashte bestanden:
■ De manier waarop het hashingalgoritme de records binnen het opslaggebied verspreidt, maakt sequentiële opslag op basis van een set veldwaarden onmogelijk.
■ Een bestand kan maar één keer worden gehasht, op basis van de waarden
van één veld of één combinatie van velden. De reden is dat de records bij
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■

■

■

■

hashing ook echt fysiek worden geplaatst op basis van de resultaten van
de hashingroutine. Een record kan niet op basis van de hashing van een
bepaald veld op de ene plaats worden opgeslagen en tegelijkertijd elders
worden opgeslagen op basis van de hashing van een ander veld. Een
record kan zich niet op twee plaatsen tegelijk bevinden!
Als een bestand op basis van één veld wordt gehasht, is directe toegang
aan de hand van een ander veld mogelijk door een index op basis van het
andere veld te construeren.
Er zijn heel wat hashingroutines ontwikkeld. Het doel van de routines is
het aantal collisions en synoniemen te beperken omdat deze het ophalen
van gegevens merkbaar kunnen vertragen. In de praktijk worden meerdere hashingroutines op een bestand getest om te bepalen welke routine
het beste ‘past’. Zelfs een relatief eenvoudige procedure zoals de divisionremainder-methode kan verder worden verﬁjnd. De ervaring heeft
geleerd dat het bij deze methode beter is een iets hoger aantal locaties
te kiezen nadat het aantal benodigde opslaglocaties is bepaald, en wel
het eerstvolgende priemgetal of getal dat niet deelbaar is door een getal
kleiner dan twintig.
Een gehasht bestand moet van tijd tot tijd worden gereorganiseerd wanneer zich zo veel collisions hebben voorgedaan, dat de prestaties tot een
onaanvaardbaar niveau zijn gedaald. Er moet dan een nieuw opslaggebied
met een nieuw aantal opslaglocaties worden gekozen en het proces begint
van voren af aan.
In ﬁguur 2.19 ziet u de waarde -1 in het veld voor de synoniemenpointer
van het record voor verkoper 236 op opslaglocatie 51. Dit is een markering voor het einde van een keten. Het is namelijk mogelijk dat naar een
record wordt gezocht, bijvoorbeeld met sleutelwaarde 386, dat niet in
het bestand voorkomt. De hashingroutine voor sleutelwaarde 386 zou 36
opleveren en de keten zou worden gevolgd naar locatie 50 en vervolgens
naar locatie 51. Aan het eind van de keten moet dan een teken worden
gegeven dat het bestand geen verdere records bevat die zijn gehasht naar
36, zodat de zoektocht kan worden afgesloten met de constatering dat
het gezochte record ‘niet gevonden’ is. (Een negatief getal is een goed
signaal, omdat negatieve recordlocaties niet mogelijk zijn!)

Kernbegrippen
Attribuut
B+-boomindex
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Eenvoudig lineair bestand
Eenvoudige lineaire index
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Fysiek record
Fysieke sequentiële toegang
Gehasht bestand
Hardeschijfstation
Hashingmethode
Hashingroutine
Index
Invoegen
Lees-/schrijfkop
Lezen
Logisch record
Logische sequentiële toegang
Ophalen
Overdrachtstijd
Overﬂowrecords
Platter
Primair geheugen
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Record
Reorganisatie
Rotatievertraging
Schakeltijd kop
Sequentiële toegang
Sleutel
Sleutelveld
Synoniem
Synoniemenpointer
Toegangsarmmechanisme
Toegangsmethode
Track
Vasteschijfstation
Veld
Verwijderen
Zoektijd

Vragen
1. Wat zijn gegevens?
2. Noem enkele voorbeelden van entiteiten en hun attributen in een academische
omgeving.
3. Noem enkele voorbeelden van entiteiten en hun attributen in het verzekeringsbedrijf.
4. Noem enkele voorbeelden van entiteiten en hun attributen in een meubelzaak.
5. Wat is het verband tussen:
a. een entiteit en een record?
b. een attribuut en een veld?
c. een entiteittype en een bestand?
6. Wat is het verschil tussen een recordtype en een voorbeeld of instantie van een
record? Geef enkele voorbeelden.
7. Noem de vier basisbewerkingen die op opgeslagen gegevens kunnen worden uitgevoerd. In welk belangrijk opzicht verschilt een van deze bewerkingen van de
andere drie?
8. Wat is sequentiële toegang? Wat is directe toegang? Welk van de twee is belangrijker in de hedendaagse bedrijfsomgeving? Waarom?
9. Geef een voorbeeld van en beschrijf een toepassing waarvoor sequentiële toegang
nodig is:
a. aan een universiteit;
b. in het verzekeringsbedrijf;
c. in een meubelzaak.
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10. Geef een voorbeeld van en beschrijf een toepassing waarvoor directe toegang nodig is:
a. aan een universiteit;
b. in het verzekeringsbedrijf;
c. in een meubelzaak.
11. Bespreek waarom het zinvol is om in een computersysteem zowel een primair geheugen als secundair geheugen te hebben.
12. Beschrijf de volgende schijfprincipes of schijfcomponenten:
a. platter en schrijfoppervlak;
b. track;
c. cilinder;
d. lees-/schrijfkop;
e. toegangsarmmechanisme.
13. Waarom is het belangrijk bestanden cilinder voor cilinder op te slaan?
14. Noem de vier stappen bij de overbrenging van gegevens van een schijf naar het
primaire geheugen.
15. Wat is een bestandsorganisatie? Wat is een toegangsmethode? Wat wordt hiermee
bereikt?
16. Wat is een index? Vergelijk de gedachte achter de index in een boek met die achter een index in een informatiesysteem.
17. Beschrijf het principe van de eenvoudige lineaire index. Wat zijn de nadelen van
zo’n index?
18. Wat is een geïndexeerd sequentieel bestand?
19. Beschrijf het principe van de B+-boomindex. Wat zijn de voordelen van zo’n index
ten opzichte van de eenvoudige lineaire index?
20. Geef aan hoe een directe zoekactie met een B+-boomindex werkt.
21. Geef aan wat er met de indexboom gebeurt wanneer u nieuwe records invoegt in
een bestand met een B+-boomindex.
22. Beantwoord de onderstaande algemene vragen over indexen:
a. Kan een index worden gebouwd op basis van een niet-uniek veld?
b. Kan een index worden gebouwd op basis van een veld waarop het bestand niet
gesorteerd is opgeslagen?
c. Kan een index worden gebouwd op basis van een combinatie van velden en op
basis van één veld?
d. Is er een bovengrens aan het aantal indexen dat voor een bestand kan worden
gebouwd?
e. Wat gebeurt er met een index wanneer een bestand wordt gewijzigd? Is elke
wijziging in een bestand altijd van invloed op alle indexen van het bestand?
f. Kan met een index sequentiële toegang worden bereikt? Licht uw antwoord toe.
23. Beschrijf het principe van een gehasht bestand. Wat zijn de voordelen en nadelen
vergeleken met indexen?
24. Beschrijf hoe een directe zoekactie in een gehasht bestand met hashing via de division-remainder-methode werkt.
25. Wat wordt bedoeld met een collision in een gehasht bestand? Waarom doen zich
collisions voor? Waarom is een collision iets in de toepassingsomgeving waarmee
rekening moet worden gehouden?

