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Voorwoord Voorwoord

Dit boek geeft een inleiding in de relationele-database-theorie. De focus ligt echter 

niet alleen op de theorie maar vooral ook op de praktijk. 

 Het boek is bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in het bouwen van 

een relationele database, met name MBO-studenten die een ICT gerichte opleiding 

volgen en HBO-studenten die zich in de eerste fase van hun Informaticastudie 

bevinden. Maar verder zal ook iedereen die zich bezighoudt met het opzetten van 

een database baat hebben bij het doornemen van het boek. 

Belangrijkste kenmerken van dit boek
• Het boek geeft een introductie in alle belangrijke basisbeginselen van relationele 

databases en introduceert gelijk het gebruik van tools om een database ook daad-

werkelijk te kunnen maken.

• Het boek doorloopt de verschillende stappen om een database te maken: van con-

ceptueel model, via mapping naar een fysiek rationeel model, tot de daadwerkelijke 

realisatie van de database.

• Het boek is gericht op ICT-onderwijs. Daartoe worden nieuwe begrippen stap voor 

stap geïntroduceerd en regelmatig herhaald binnen verschillende paragrafen. Het 

doel hiervan is mede dat elk hoofdstuk los van andere hoofdstukken is te bestude-

ren.

• Vervolgens worden stapsgewijs de verschillende kenmerken van databases doorlo-

pen.

• Aan het begin van elk hoofdstuk staat omschreven welke onderwerpen in dat 

hoofdstuk aan bod komen.

• Het boek behandelt vanzelfsprekend de hoofdbegrippen van SQL, die zich richt op 

het ophalen en inbrengen van gegevens en het bouwen van de databasestructuur.

De opzet van dit boek
Het boek maakt gebruik van verschillende door Oracle aangeboden omgevingen. 

Oracle biedt natuurlijk een van de grootste professionele databaseomgevingen die 

beschikbaar zijn. Doordat dit boek gebruik maakt van Oracle software en termi-

nologie zal bestudering van dit boek ook sterk bijdragen aan een studie die Oracle 

Certifi catie als doel heeft. Dit boek zal dus voornamelijk zeer nuttig zijn voor stu-

denten van ICT-opleidingen die een dergelijke certifi catie aanbieden.

 Het boek maakt gebruikt van de Barker-notatie bij het bouwen van ERD’s. De 

Barker-notatie is namelijk een van de meest pure relationele notatiewijzen, waar-

binnen de nadruk vooral op relaties ligt. Bij de uitleg van de verschille nde modellen 

en begrippen wordt gebruik gemaakt van de Oracle SQL Developer Data Modeler. 

Hiermee kan onder meer snel een ERD worden gebouwd die gebruikmaakt van de 
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Barker-notatie. Voor het bouwen van de database zelf en het opvragen van gege-

vens hieruit, wordt gebruikt gemaakt van de Oracle Application Express.

Over de auteurs
J.C. van der Brugge is afgestudeerd natuurwetenschapper. Na zijn studie heeft 

hij gewerkt als softwareontwikkelaar aan grote GIS-applicaties. Zijn wens was 

echter om docent te worden en zo is hij nu meer dan 15 jaar docent binnen het 

ICT-onderwijs te Rotterdam. Naast het geven van onderwijs is hij lid van diverse 

ontwikkelgroepen binnen ROC Zadkine, Albeda ICT College en de Hogeschool 

Rotterdam.

 J.C.A. van der Brugge is oprichter en eigenaar van het gamebedrijf RosePortal 

Games. Als ervaren softwareontwikkelaar en database-expert heeft hij vanuit zijn 

expertise als co-auteur meegewerkt aan de tot standkoming van dit boek.

Woord van dank
Ten slotte wil ik hierbij de volgende personen bedanken: Martijn Niemeijer voor 

zijn slimme en doordachte correcties; Ket van der Brugge en Dick Brinkman voor 

hun geduld; en alle studenten die feedback hebben gegeven op verschillende ge-

deelten uit dit boek.
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1 Introductie: data en informatie

 1.0 Wat leer je in dit hoofdstuk?

In dit hoofdstuk introduceren we het begrip database. Je leert welke voordelen het 

gebruik van een digitale database heeft en leert het verschil tussen data (gegevens) 

en informatie. Gegevens op zich zijn geen informatie. Maar een juist gebruik van 

gegevens binnen een bepaalde context leidt tot de door ons gezochte informatie.

 Aangezien dit een leer-doe-boek is, wordt ook uitgelegd hoe je een database-

omgeving moet opzetten. Met name een Oracle-database. Je leert hoe je zelf de 

omgeving gebruiksklaar kunt maken en hoe je door gebruik van de Oracle Applica-

tion Express (Apex) gegevens uit de database kunt opvragen.

In dit hoofdstuk leer je meer over:

− Databases

Opslagsystemen worden al sinds eeuwen gebruikt. Sinds de start van het compu-

tertijdperk is er echter een nieuwe dimensie aan toegevoegd, het digitale opslagsys-

teem.

− Oracle

Oracle levert een van de vooraanstaande digitale opslagsystemen.

− Data en informatie

In het Engels wordt het woord data gebruikt voor het Nederlandse woord gege-

vens. Gegevens verschaff en ons informatie. Preciezer gezegd: informatie verkrijgen 

we door verwerking van gegevens binnen een bepaalde context.

− Installatie van Oracle en de Oracle Application Express

De Oracle Application Express (Apex) is een ontwikkelomgeving die het mogelijk 

maakt om op een gebruikersvriendelijke manier een Oracle database te benaderen.

− Gebruik van de Oracle Application Express

Na installatie van Oracle is de werkomgeving van de database en de Oracle Appli-

cation Express klaar voor gebruik. De Apex bestaat uit verschillende onderdelen. In 

dit boek gebruiken we binnen de Apex vooral de module ‘SQL Commands’.

Na bestudering van dit hoofdstuk beschik je over de volgende:

A Kennis
– Je weet wat een database is

– Je kent een stukje geschiedenis over de ontwikkeling van databasesystemen

– Je weet wat een DBMS is

– Je kent het verschil tussen gegevens en informatie

– Je weet wat de Oracle Application Express (Apex) is
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B Vaardigheden
– Je kunt omschrijven hoe uit data informatie kan worden gehaald

– Je kunt de Oracle Application Express installeren

– Je kunt de Oracle Application Express gebruiken

– Je kunt statements invoeren in de Oracle Application Express

 1.1 Verschil tussen gegevens en informatie

Laten we gelijk maar beginnen met een opdracht:

Opdracht 1.1.1
Bekijk het onderstaande plaatje. Wat zou de betekenis zijn van het getal 1.50? Waar 

zou het op slaan?

Gegevens en informatie
Het getal uit opdracht 1.1.1 is typisch een voorbeeld van een gegeven. Zo’n gegeven 

wordt in het Engels ‘raw data’ genoemd. Het is een gegeven op zich. Je weet dat het 

een getal is. Heb je enige wiskundige aanleg, dan weet je ook dat het een getal is 

dat afgerond is op twee decimalen. Maar verder kun je er niets mee. Het geeft geen 

enkele informatie over het gebruik.

Opdracht 1.1.2
Bekijk het onderstaande plaatje. Wat zou de betekenis zijn van het woord Cola? 

Waar zou het op slaan?

Ook dit is een voorbeeld van een gegeven. Toch geeft dit enkele gegeven ook wat 

informatie. Je weet dat het om cola gaat. Cola is een drank. Maar er blijven genoeg 

vragen. Zou het inderdaad om frisdrank gaan? Zo ja, van welk merk? Wat moet je 

ermee doen? Wat vertelt dit gegeven je? Ook hier geeft dit gegeven geen concrete 

informatie.

Het onderstaande plaatje is een ander voorbeeld van een gegeven. Deze ‘raw data’ 

gaat over gehakt. Maar verdere informatie hebben we niet.

Wat is er gehakt? Wat moet er gehakt worden? Of gaat dit over vlees? We komen 

gegevens te kort. Er is context nodig om het woord te kunnen plaatsen.
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Opdracht 1.1.3
Bekijk het onderstaande plaatje. Hoeveel gegevens worden hier gecombineerd? 

Wat zouden we kunnen concluderen?

Blijkbaar kan een combinatie van gegevens aan deze gegevens een context geven. 

Door de context kunnen we informatie uit de gegevens winnen. We weten nu dat 

het gaat om vlees: een bal gehakt. En dat het gaat om één bal gehakt en niet om 

twee ballen gehakt. We hebben nu dus meer informatie, maar we weten nog niet 

waar de bal gehakt vandaan komt.

Opdracht 1.1.4
Bekijk het onderstaande plaatje. Hier staan veel meer gegevens genoteerd. Welke 

informatie kun je halen uit onderstaande bon wat betreft de regel ‘1 bal gehakt’? 

Noem nog een paar voorbeelden van informatie die we uit de gegevens van de bon 

kunnen halen.

Bovenstaande bon geeft een context aan de gegevens. Blijkbaar is dit een bon van 

een bestelling in een snackbar. Uit de gegevens blijkt dat de snackbar in Schevenin-

gen is gelegen, dat de klant patat, een bal gehakt, een cola en een ijsje heeft besteld. 

En dat hij daarvoor totaal 8.00 heeft betaald. Al deze informatie is te halen uit de 

gegevens op de bon.

Opdracht 1.1.5
Welk gegeven ontbreekt eigenlijk nog om informatie over het betaalde totaalbe-

drag te krijgen?

Hieronder staat een afbeelding van een andere bon.
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Hier staat weer een regel waarin de prijs van 1 bal gehakt wordt vermeld. Nu is 

echter uit de gegevens op de bon te halen dat deze bal gehakt niet is gekocht in een 

snackbar maar in een slagerij. Dit kan consequenties hebben voor de informatie die 

we winnen uit de gegevens. Zo zal een bal gehakt in een snackbar meestal warm 

worden verkocht, in een plastic bakje. Een bal gehakt uit de slagerij zal meestal 

uit de koeling komen en daarom koud worden verkocht in een zak. De omgeving 

waarop de gegevens betrekking hebben is dus anders, deze omgeving noemen we 

de context.

 Informatie wordt gestuurd door de context en door de vraag. Want de vraag 

bepaalt welke informatie we uit de gegevens willen halen. Als we willen weten waar 

de winkel is, dan gebruiken we andere gegevens dan als we willen weten hoeveel 

ballen gehakt er zijn gekocht door de klant.

 Uit gegevens kan dus informatie worden gewonnen. Uit informatie kan ook 

weer andere informatie worden gewonnen. Uit elk van de bovenstaande bonnen 

hebben we de informatie gehaald dat 1 bal gehakt de prijs heeft van 2.50. Door nu 

deze twee stukken informatie als bron te nemen kunnen we de informatie krijgen 

dat beide bedrijven dezelfde prijs hanteren voor een bal gehakt.

Opdracht 1.1.6
Welke min of meer tegenstrijdige informatie krijgen we als we de informatie die we 

halen uit elke individuele bon vergelijken wat betreft de winkels?

Opdracht 1.1.7
Welke gegevens moet je over het algemeen intypen om toegang te krijgen tot een 

beveiligde website? Welke informatie wordt daarmee geleverd?

 1.2  Kort overzicht van de geschiedenis van 
computers en databases

In de huidige maatschappij is de computer een bijna onmisbaar onderdeel van de 

samenleving geworden. Computers worden niet alleen gebruikt om spelletjes mee 

te spelen: miljarden, nee eigenlijk ontelbare gegevens zijn wereldwijd opgeslagen 

binnen computersystemen.
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 Voor de start van het computertijdperk werden gegevens bewaard in grote 

veelal papieren systemen.

Precomputertijdperk
De allereerste systemen voor gegevensopslag komen we al tegen in de oudheid. 

Veel zaken die van belang waren werden vastgelegd in kleitabletten. Veel van deze 

kleitabletten werden gebruikt voor relatief korte teksten die waarschijnlijk admi-

nistratief van aard waren. Er werden onder andere belastinggegevens, oogstop-

brengsten en veestapels op genoteerd. Aan de hand van de gegevens kon men dan 

allerlei berekeningen maken zoals belastinginkomsten, verloop van de veestapel 

enzovoort.

Het Plimpton-tablet, ca. 1700 voor Christus

Nadat de kleitabletten vervangen werden door papyrusrollen en perkament werd 

de opslag van gegevens makkelijker door het kleinere formaat. Reeds in de oudheid 

had men methoden ontwikkeld om boeken te vervaardigen. Men schreef op een 

stuk papyrus of perkament, rolde dit op en bond het samen met een bandje. Dat 

werd dan een boek genoemd. Langzaam ontstonden overal in de wereld bibliothe-

ken waarin deze boeken werden opgeslagen en gecatalogiseerd. Een bekend voor-

beeld was de bibliotheek van Alexandrië (gesticht in de 3e eeuw voor Christus).

 Het enige hulpmiddel dat de bezoekers van de bibliotheek ter beschikking 

stond was een classifi catiesysteem. Daarbij was op elk boek onder meer aangege-

ven hoe het heette, wie de auteur en redacteur waren, waar het vandaan kwam en 

hoe lang de tekst was. Bovendien was het zo dat elk genre een aparte afdeling had 

in de bibliotheek, bijvoorbeeld afdeling zes voor poëzie en afdeling vijf voor proza. 

Dit opslagsysteem is een van de eerste voorbeelden van de manier waarop gege-
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vens ook binnen hedendaagse databases gestructureerd kunnen worden opgesla-

gen.

 In een later stadium werd een catalogus over de inhoud van de bibliotheek sa-

mengesteld. En nog veel later werden ook een plattegrond en gids samengesteld. 

Dit totale systeem is een primitief voorbeeld van hoe een hedendaagse database 

werkt en zou nu een Database Management Systeem (DBMS) worden genoemd. 

Het systeem maakt het mogelijk effi  ciënt te zoeken binnen alle gegevens, gegevens 

op te vragen en informatie over de opgeslagen gegevens te verkrijgen.

Na de oudheid, vanaf de uitvinding van de drukkunst, werden dit soort systemen 

veel algemener. Vooral binnen kloosters ontstonden indrukwekkende classifi ca-

tiesystemen van allerlei gegevens waaruit belangwekkende informatie kon worden 

gehaald. Ook gemeentehuizen en kadasters zijn voorbeelden van instanties waar 

een uitgebreide opslag van gegevens werd en wordt gebruikt.

 Nu hoeven niet alle informatiesystemen zo uitgebreid te zijn. Een simpel voor-

beeld is het papieren huishoudboekje dat 50 jaar geleden een algemeen verschijn-

sel was. Daarin werden alle uitgaven met naam en prijs genoteerd, zodat men kon 

bijhouden waar het maandelijkse inkomen aan werd besteed.

 De geschiedenis van de computer loopt als het ware parallel met de geschiede-

nis van gegevensopslag. Vanaf de oudheid hebben mensen hulpmiddelen ontwik-

keld voor berekeningen die niet gemakkelijk uit het hoofd konden worden ge-

maakt. Voorbeelden van hulpmiddelen die in de loop van de tijd werden gebruikt 

zijn de kerfstok (waarop de schulden van een persoon werden vastgelegd), het tel-

raam (abacus) en de rekenliniaal, die 50 jaar geleden nog op scholen werd gebruikt. 

In 1938 werd door Konrad Zuse de eerste rekenmachine gebouwd, die we de voor-

loper van de hedendaagse computer kunnen noemen. Zuse’s machine werkte eerst 

nog mechanisch, maar maakte bij berekeningen wel gebruik van het binaire stelsel 

– dat bestaat uit de waarden 0 en 1 – dat zo typerend is voor de hedendaagse com-

puter.

Intrede computertijdperk
Een computer kan gedefi nieerd worden als een machine met elektronische compo-

nenten. Met die elektronische componenten kunnen gegevens van allerlei aard op 

een geautomatiseerde wijze door een programma worden verwerkt tot informatie. 

De essentie van deze defi nitie houdt in dat gegevens worden omgezet in informa-

tie. Vandaar dat het niet vreemd is dat de ontwikkeling van gegevensopslag parallel 

loopt met de ontwikkeling van de computer.

 Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw komt er door de mondiale intrede 

van de computer in snel tempo verandering in de manier waarop berekeningen 

kunnen worden gemaakt. Tot het begin van de jaren zeventig bestaat de compu-

ter nog uit grote machines, zogenaamde mainframes. In deze computers werden 

grote hoeveelheden gegevens permanent opgeslagen. Deze computers waren in het 

begin soms nog groter dan een klaslokaal, maar namen door de voortschrijdende 

techniek steeds verder in omvang af, terwijl de hoeveelheid opgeslagen data juist 
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toenam. De centraal en gestructureerd opgeslagen verzamelingen data worden 

databases genoemd.

 Het woord database is hierboven al gevallen toen we het hadden over het op-

slagsysteem van de bibliotheek van Alexandrië. Net zoals in het opslagsysteem van 

deze bibliotheek zijn de gegevens in computerdatabases zo gecategoriseerd dat de 

gebruiker er zinvolle informatie uit kan halen. Het verschil zit hem voornamelijk in 

de manier van opslag. Stonden binnen de oude bibliotheken de gegevens op papier, 

een database in de zin die wij in dit boek bedoelen, is een gecentraliseerde en ge-

structureerde hoeveelheid gegevens die zijn opgeslagen op een computersysteem. 

In de database staan gegevens als ‘raw data’ opgeslagen. Het computersysteem 

maakt het mogelijk om de gegevens dynamisch toe te voegen, te veranderen en op 

te vragen. En dit opvragen kan op een dusdanige manier gebeuren dat er zinvolle 

informatie uit de raw data kan worden gehaald.

 Het overkoepelende geheel dat dit veranderen en opvragen mogelijk maakt 

noemen we, zoals gezegd, een Database Management Systeem.

Snelle ontwikkelingen aan het einde van de twintigste eeuw
Zijn de computersystemen in het begin van de jaren zeventig nog steeds bijzonder 

groot, in de loop van dit decennium komt daar in snel tempo verandering in.

 In de jaren tachtig komen de personal computers (PC’s) op de markt. Deze bie-

den de mogelijkheid om gegevens lokaal, buiten het mainframe, te verwerken. De 

database bevond zich nog steeds binnen de mainframes. Maar de PC’s haalden zelf 

de gegevens op uit de database en fi lterden daar zelf, door middel van software, de 

gezochte informatie uit.

 Aan het eind van de jaren zeventig had P. Chen al het relationele databasemo-

del (ERM) ontwikkeld. Dit model is nog steeds de basis van de manier waarop de 

meeste huidige databases, zoals ook die van Oracle, worden ontwikkeld. Vanaf het 

midden van de jaren tachtig wordt SQL (Structured Query Language) de standaard 

‘programmeertaal’ om gegevens in relationele databases te manipuleren en op te 

vragen.

 Belangrijke stappen zijn verdere ontwikkeling van de techniek en het verplaat-

sen van de verwerking van gegevens naar de werkstations. Hierdoor konden de 

grote mainframes gedurende de jaren tachtig worden vervangen door servers die 

veel kleiner van formaat zijn maar toch een grote verwerkingscapaciteit hebben. 

Deze servers vormden samen met de PC een minstens zo krachtig systeem als hun 

grote voorgangers.

 Een nadeel was dat een de DBMS op een databaseserver geschikt moest zijn 

om samen te werken met alle softwareapplicaties op de PC’s (vanaf nu clients ge-

noemd). Daarom wordt er vanaf de jaren negentig veelal gebruik gemaakt van een 

application server die als buff er functioneerde tussen de clients en de database. Op 

de application servers bevindt zich de software die enerzijds door de clients wordt 

gebruikt en anderzijds zelf de gegevens van de databaseserver haalt. Ook Oracle, 

dat zich steeds meer ontwikkelde tot een toonaangevend specialistisch bedrijf op 

het gebied van databases, hanteert deze structuur.
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In het midden van de jaren negentig is het internet (world wide web – www) uit-

gegroeid tot een mondiaal gebruikt netwerk van op elkaar aangesloten hosts. Het 

maakt het mogelijk om databasesystemen aan elkaar te koppelen en databases op 

grote afstand te benaderen. Bij Oracle wordt het gebruikelijk dat op de clients een 

internet browser draait die de business-applicaties op de application server – in 

feite een webserver – benadert en de databasegegevens daaruit opvraagt.

21e eeuw
Vanaf versie 10g van de Oracle-databaseomgeving is het mogelijk gebruik te maken 

van de zogenaamde Grid-structuur. Bij Grid computing kunnen alle computers en 

servers binnen een netwerk gezamenlijk worden gebruikt als resource. Dit netwerk 

van computers en servers functioneert voor een gebruiker als een geheel. Als een 

gebruiker informatie opvraagt in zijn browser, wordt zijn verzoek afgehandeld in 

de Grid zonder dat het voor de gebruiker van belang is welke hardware of software 

het verzoek afhandelt.
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