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1. data en informatie



DATA VS. INFORMATIE
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Data: onbewerkte gegevens zoals ze opgeslagen worden in een database, bv:

§ inschrijvingen voor een workshop
§ persoonsgegevens van klanten: telefoonnummer, email e.a.
§ verkochte producten, bv. via webshop
§ antwoorden op online enquetes
§ ...

Informatie: kennis verkregen uit de data, bv. door combinatie, vergelijking, analyse en/of 
berekeningen

§ aanwezigheidslijsten workshop
§ historiek van klanten
§ kwartaalverkopen
§ rapporten van enquetes
§ ...



DATA OPSLAG
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§ algemene regel voor opslag: hoe sneller, hoe 
duurder en hoe kleiner de capaciteit

§ bij databank systemen:
- primary storage: hoofdgeheugen
- secondary storage: harde schijven
- tertiary storage: magnetische banden, 

veelal bediend door robots

cache (L1, L2)

hoofdgeheugen (RAM)

flash geheugen (USB stick, 
SSD)

magnetische schijf (HD)

optische schijf (CD)

magnetische band (tape)



Data kan op allerlei manieren georganiseerd worden:

§ kaartenbakken
§ ponskaarten
§ bestanden: Excel, CSV, XML, 
§ tabellen
§ ...

DATA ORGANISATIE
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DATA ORGANISATIE – CSV
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§ CSV of Comma Separted Values is simpel 
tekstbestand, dus in principe leesbaar door alle
software systemen én de mens 

§ één rij per waardenset (bv. één contactpersoon 
per rij)

§ waarden van elke rij gescheiden door komma's 
(of tabs, puntkomma's... al naargelang de 
instellingen)

§ populair formaat om gegevens uit te wisselen 
tussen verschillende programma's, bv. 
MailChimp, LinkedIn, GMail, Excel... kunnen 
allemaal importeren en exporteren van en naar 
CSV



DATA ORGANISATIE – XML
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§ XML of eXtensible Markup Language; 
gedefineerd door het W3C (World Wide 
Web consortium)

§ flexibiliteit door geneste structuur en
mogelijkheid zelf tags en attributen te
bepalen

§ gebruikt voor zowel opslag als
uitwisseling van data

§ sommige andere formaten als HTML zijn 
hierop gebaseerd



DATA ORGANISATIE – JSON
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§ JSON of JavaScript Object Notation is afgeleid 
van de Javascript syntax om een object aan te 
maken

§ het heeft minder overhead (= extra tekens) 
dan XML voor dezelfde hoeveelheid data

§ vandaag het meest gebruikte formaat voor
uitwisseling van data op het web



DATA ORGANISATIE – TABELLEN

9

§ Hoewel niet de enige (zie verder), zijn tabellen toch de klassieke manier om gegevens 
te bewaren

§ Kolomnamen noemt men fields, rijen heten records

bron

https://gcsecomputing.org.uk/theory/the-database-concept/


2. databases



DATABASES
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Database: gestructureerde verzameling data die kan bevraagd en gemanipuleerd worden; 
voorbeelden:

§ database met schooladministratie
§ klantendatabase van CRM (Customer Relations Management) pakket
§ webshop database 
§ ...

lijst databases in phpMyAdmin, een MySQL software tool

typisch database icoon



RELATIONELE DATABASES – VOORBEELD 
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Stel dat je voor een boekenwinkel informatie wil bijhouden over boeken, auteurs en 
uitgeverijen. 

We openen Excel, en 
bewaren basisgegevens 
van onze boeken als titel; 
aantal pagina’s, ISBN 
(International Standard 
Book Number) en 
publicatiedatum in een 
tabel “books” op het 
eerste tabblad:



RELATIONELE DATABASES – VOORBEELD 
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Vervolgens willen we de gegevens van de uitgeverijen bijhouden. 

We maken op een nieuw 
tabblad een tabel 
“publishers”, en bewaren 
naam, adres, gemeente, 
postcode en telefoon op 
een tweede tabblad:

Hoe kunnen we 
bijhouden welk boek 
uitgegeven is door welke 
uitgeverij? Elk boek heeft 
exact één uitgeverij.



RELATIONELE DATABASES – VOORBEELD 
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Eén mogelijkheid is in de tabel books een kolom ”publisher” toevoegen, met de naam van 
de uitgeverij:

Dit is geen goede oplossing. 
Wat als de uitgeverij van 
naam verandert? Dan 
moeten we voor alle boeken 
van die uitgeverij de naam in 
de rechterkolom aanpassen.

→ we hebben voor elke 
uitgeverij een onveranderlijke 
en uniek code nodig



RELATIONELE DATABASES – VOORBEELD 
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We voegen een extra kolom “ID” toe aan het tabblad publishers:

De preceize ID waarden zijn 
niet zo belangrijk – een 
oplopende reeks is prima –
zolang ze uniek zijn en, 
eens toegewezen, nooit 
meer veranderen

→ in databanken noemt 
men zo’n kolom de primary 
key (NL.: primaire sleutel)



RELATIONELE DATABASES – VOORBEELD 
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Op het tabblad books kunnen we nu een kolom “publisher_ID” toevoegen, met de ID van 
de uitgeverij die het boek uitgeeft. 

→ in databanken noemt men zo’n kolomdie verwijst naar 
een primary key een foreign key



RELATIONELE DATABASES – VOORBEELD 
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We voegen verder ook een tabblad authors toe (en geven elke auteur alvast een ID mee):

Hoe kunnen we 
bijhouden wie welk boek 
schreef? Probleem: er 
kunnen meerdere 
auteurs aan één boek 
gewerkt hebben.



RELATIONELE DATABASES – VOORBEELD 
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Je zou een kolom author_IDS kunnen toevoegen, met een opsomming van auteur ID’s 
gescheiden door komma’s.

Dit is geen goede oplossing
om puur praktische redenen: 
opzoekingen in 
samengestelde waarden zijn 
veel te moeilijk.



RELATIONELE DATABASES – VOORBEELD 
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De oplossing voor dergelijke meer-op-meer relaties (een auteur kan meerdere boeken 
schrijven, en een boek kan door meerdere auteurs geschreven zijn) bestaat erin een lijst te 
maken met een rij per auteur per boek. We noemen het gemakkelijkheidshalve 
bookauthors:

Merk op: voor boeken is 
geen aparte ID nodig; daar 
kunnen we al de unieke en 
onveranderlijke ISBN code 
gebruiken

→ hier staan in feite twee 
foreign keys



RELATIONELE DATABASES
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We hebben nu meerdere tabellen (books, publishers, authors en bookauthors) gekoppeld 
door relaties. Dit heet een relationele database.

Er zijn veel manieren om 
relationele databases te 
modelleren; in deze cursus 
zullen we de Barker ERD (Entity 
Relationship Diagram) notatie 
gebruiken. Ter illustratie het ERD 
voor dit voorbeeld:

→ databanken modelleren in ERD 
is het hoofdonderwerp van deze 
cursus



RELATIONELE DATABASES
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In praktijk is een databank met honderden gekoppelde tabellen niet ongewoon. 

typische Microsoft Access database

Om een tabellensoep te 
vermijden, is het belangrijk 
het schema vooraf goed door 
te denken vóór je de 
databank begint te bouwen. 
Structurel wijzigingen 
achteraf, zeker als er 
toepassingen op de databank 
draaien, is zeer delicaat!



RELATIONELE DATABASES – NADELEN 

22

Relationele databases (RDB’s) hebben een paar nadelen:

zoekopdrachten in de vele gekoppelde tabellen zijn relatief traag
daardoor schalen RDB’s ook niet zo goed (scalability), en zijn zeweinig geschikt voor 
enorme datahoeveelheden (big data)
RDB’s werken niet goed in een gedistribueerde omgeving: het is moeilijk om de data in 
de tabellen te splitsen over meerdere servers en locaties
datastructuur ligt vast in tabellen, rijen en kolommen waardoor het weinig flexibel is en
moeilijk overweg kan met snel veranderende data omgevingen
RDB’s ontwerpen is tijdrovend en daarom duur, omdat je vooraf goed moet nadenken 
over de structuur



NO-SQL DATABASES
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Met de komst van big data en gedistribueerde omgevingen worden alternatieven gezocht 
voor de klassieke relationele databases. Dit zijn de non-relational of No-SQL databases, die 
dus niet met klassieke gekoppelde tabellen werken:

§ voorbeelden: key-value stores, wide column store, graph store, document store...
§ snel groeiende miljardenbusiness, met een jaarlijkse groei van 20%
§ relatief nieuwe tak: het is nog wachten op standaarden, tools, maturiteit

Men noemt ze NO-SQL databases omdat de taal die ontworpen is om relationele databases 
te bevragen, SQL, niet kan gebruikt worden.



NO-SQL DATABASES – KEY-VALUE STORE
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§ key-value store: data wordt opgeslagen als collecties key-value pairs
§ elke key is uniek in de collectie
§ een waarde kan van alles zijn: tekst, binair, array, XML...
§ keys kunnen op speciale manier geordend worden om sneller te kunnen zoeken
§ uiterst eenvoudig, flexibel en vaak zeer performant
§ voorbeeld: Oracle NoSQL database

bron

https://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/nosqldb/overview/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Key-value_database


NO-SQL DATABASES – WIDE COLUMN STORE
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§ is een uitbreiding van een key-value store
§ wide column store: database bestaat uit column families, elke column family bestaat uit

rijen, elke rij bestaat uit een key en meerdere cellen, en elke cel bestaat uit een key, een
value, en een datum (formaat: Unix timestamp)

§ voorbeelden: Cassandra, gebruikt door o.a. Facebook, Microsoft Azure Cosmos

schematische voorstelling van database (links) en één family (rechts) - bron

http://www.convert-unix-time.com/
http://cassandra.apache.org/
https://azure.microsoft.com/en-us/services/cosmos-db/
https://database.guide/what-is-a-column-store-database/


NO-SQL DATABASES – DOCUMENT STORE
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§ document store: data wordt opgeslagen in bestanden
§ kan tekstbestand zijn, bv. XML, JSON, of binair bestand, bv. BSON...
§ bekende voorbeelden zijn Couchbase en MongoDB:

voorbeeld van een MongoDB document - bron

- SEGA gebruikt MongoDB voor 
game accounts

- Cisco gebruikt Couchbase voor 
Videoscape

- Aer Lingus gebruikt MongoDB 
voor ticketing en interne apps

https://studio3t.com/whats-new/nosql-database-types/


CLOUD DATABASES
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§ cloud database: database gehost op een cloud platform
§ voordelen:

geen dure hardware infrastructuur meer nodig
bedrijfszeker en veilig (o.a. tegen hackers)
piekbelastingen zijn geen probleem (denk bv. ticketverkopen)
altijd up to date met laatste technologie
breed gamma aan tools beschikbaar

§ Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud... alle grote spelers bieden een 
breed gamma aan online databanken, zowel relationeel als non-relationeel

https://aws.amazon.com/products/databases/
https://azure.microsoft.com/en-us/product-categories/databases/
https://cloud.google.com/products/storage/


CLOUD DATABASES – FIREBASE VOORBEELD
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§ Firebase is gebouwd op de infrastructuur van en ondersteund door Google
§ NoSQL document store database gebaseerd op BSON (dit is de binaire versie van JSON)
§ andere features:

§ (basic) machine learning set: gezichtsherkenning, barcode scanner, ...
§ gebruiksinstellingen: toegangsrechten, gebruikersquota enz...
§ opslag, bv. van geuploade afbeeldingen
§ authenticatie
§ online hosting

https://firebase.google.com/


3. (R)DBMS



DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS (DBMS)
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Database Management System (DBMS): een omgeving waar data op een efficiënte manier
bewaard, gemanipuleerd en beheerd kan worden. RDBMS (relational DBMS): indien 
relationele tabellen gebruikt worden. 

Data Definition 
Language (DDL)

query 
processor

db ontwerper

db admin

admin tools

Data 
Manipulation 

Language (DML) applications

database 1 database 2 database N

...

file 
manager

transaction 
manager

DBMS

data dictionary

DATABASE ENGINE



DBMS – VENDORS
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Een vendor of leverancier is een bedrijf of organisatie die producten of diensten levert. 
Enkele van de bekendere dbms vendors:



DBMS – ADMIN TOOLS
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De DBA (database administrator) heeft keuze uit een brede waaier tools. Voor MSSQL is er 
SQL Server Management Studio, voor MySQL is PHPMyAdmin populair (andere opties zijn 
Sequel Pro voor MAC of MySQL Workbench). Er zijn zelfs tools die meerdere types 
databanken aankunnen, zoals DataGrip. Keuze te over. Enkele typische taken:

§ queries handmatig uitvoeren
§ databank gegevens inspecteren
§ rechten beheren
§ exporteren & importeren
§ triggers aanmaken 
§ ...

SQL Server Management Studio

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-2017
https://www.phpmyadmin.net/
https://www.sequelpro.com/
https://www.mysql.com/products/workbench/
https://www.jetbrains.com/datagrip/features/


DBMS – DATA DEFINITION LANGUAGE
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De taal voor het aanmaken van een databank heet de Data Definition Language (DDL).  In 
bijna alle dbms’en wordt Structured Query Language (SQL; spreek uit als sequel) gebruikt.  
Voorbeeld van data definition met SQL:

CREATE TABLE `products` (  
`id` int(10) NOT NULL,  
`name` varchar(255) NOT NULL,  
`description` text NOT NULL,  
`price` decimal(10,0) NOT NULL,  
`category` enum('clothes','furniture','objects','lightning') NOT NULL

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

Ø DDL of SQL is nog niet voor deze cursus

SQL is niet één taal; er bestaan heel wat varianten



DBMS – DATA MANIPULATION LANGUAGE
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De taal gebruikt voor het werken met data heet de Data Manipulation Language (DML); 
net zoals bij DDL is dat in regel SQL. Voorbeeld:

INSERT INTO `products` (`name`, `description`, `price`, `category`) 
VALUES('Elegant Accolay Vase', 'This elegant vase was made in the Ceramic Studio of 
Accolay in France in the 1970s.<br> The light blue glaze with the special pattern of 
craquelures is beautiful.', '750', 'objects');

SELECT name, category FROM products WHERE price > 500;

UPDATE products SET price=300 WHERE name= 'Elegant Accolay Vase'

DELETE FROM products WHERE id=7;

DROP TABLE products;

Ø DML is nog niet voor deze cursus



DBMS – DATA CONTROL LANGUAGE
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De Data Control Language (DCL) bevat commando’s voor toegangsrechten en andere 
DBMS control commands. Voorbeeld:

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON suppliers TO smithj;

REVOKE ALL ON suppliers FROM anderson;

Ø DCL is nog niet voor deze cursus



DBMS – DATABASE ENGINE
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Query Processor:

§ query parsing: ontleding van de query in aparte stukken
§ optimalisatie: alternatieve expressies en optimale algoritmes zoeken voor de query
§ evaluatie: uitvoeren van de query en (indien van toepassing) teruggeven van resultaten

Transaction manager:

§ een transactie is een groep operaties die één geheel vormen en dus samen moeten 
slagen of falen, bv. een overschrijving

§ wat als het systeem halverwege uitvalt? wat als twee queries tegelijk uitgevoerd worden?

File manager:

§ is verantwoordelijk voor de fysieke opslag van de datagegevens
§ verzorgt de interactie met het bestandssysteem van het host OS (Linux, Windows...)



DBMS – DATA DICTIONARY
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De Data dictionary bevat:

§ database schema: beschrijving van de tabellen en kolommen (namen, types, vereist of 
niet...) van een database

§ integrity constraints: koppeling van de tabellen (bv. een product in de tabel 
’bestellingen’ moet ook bestaan in de tabel ’producten’)

§ privileges: toegangsrechten, i.e. wie mag wat op de database

Deze ”data over data” noemt men metadata

voorbeeld van een data dictionary in 
PhpMyAdmin, een admin tool voor MySQL



DBMS – KENMERKEN 
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Data redundancy
§ dezelfde data mag niet op meerdere plaatsen voorkomen, bv. naam van een klant mag 

maar op één plek voorkomen

Data consistency
§ gegevens mogen niet met elkaar in tegenspraak zijn, bv. een product dat verkocht is 

moet ergens in de databank bestaan

Data integrity
§ de gegevens moeten kloppen, bv. een werknemer heeft hooguit één directe baas, een

bankrekening mag niet in het rood staan enz...

Concurrency
§ wat als twee gebruikers tegelijk dezelfde data proberen te bewerken?



DBMS – KENMERKEN (cont’d) 
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Transaction control
§ sommige bewerkingen moeten in groep slagen (success) of falen (fail), bv. wat als bij

een overschrijving halverwege de databank crasht?

Security & access control
§ welke rechten heeft elke gebruiker op een databank?
§ login / paswoorden?

voorbeeld van een gebruiker die alle
rechten heeft behalve administratie


