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- I manage the Human Resources Department for a large company. We need to store 
data about each of our company’s employees. We need to track each employee's 
first name, last name, job or position, hire date and salary. Each employee is 
assigned a unique employee number.

- Our company is divided into departments. Each employee is assigned to a 
department -- for example, accounting, sales, or development. We need to know the 
department responsible for each employee and the department location. Each 
department has a unique number

- Some of the employees are managers. We need to know each employee's manager 
and all of the employees that are managed by each manager

Een project begint vaak me de vraag van een klant. Een voorbeeld uit de boekjes:
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In de praktijk zul je zelden zo’n proper geformuleerde vraag krijgen. Dit is al realistischer:



MOGELIJK STAPPENPLAN
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FASE ACTIE

analyse opstellen definitielijst (terminologie)

opstellen business requirements en rules

ontwerp opstellen conceptueel datamodel (ERD)

keuze databank / opstellen fysisch model

implementatie databank effectief bouwen (tabellen, relaties, stored procedures, 
triggers, views, toegangsrechten…)

testen testqueries schrijven

+ documentatie opstellen

MODELLEREN

BOUWEN

TESTEN

ANALYSE 
VEREISTEN

Ook in databanken volgen we de klassieke stappen analyse –
ontwerp – bouwen – testen: 



ANALYSE – TERMINOLOGIE
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Eerst en vooral moet de terminologie uitgeklaard worden. Voorbeelden:

§ luchtvaartmaatschappijen: wat betekent volgens jou het begrip “vlucht”? wat is het 
verschil tussen “ticket” en “boarding pass”? 

§ opleidingscentrum: wat is het verschil tussen “opleiding”, “cursus” en “workshop”? 

§ webshop: wat is een “shopping cart”, wat is een “bestelling”? Hoe zou je één regel uit 
een bestelling noemen? Wat is het verschil tussen een “product” en een “accessoire” 
(of is er geen verschil)?

Ø stel een lijst op met korte definities van alle gebruikte termen



ANALYSE – BUSINESS REQUIREMENTS
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Business requirements (of functional requirements) is een term die algemeen in de IT 
gebruikt wordt om te omschrijven wat de functionele vereisten zijn van een te ontwerpen 
product. Denk in het geval van databanken o.a. aan:

§ wat is de context waarin de databank gebruikt zal worden?
§ welke data moet worden bijgehouden?
§ welke informatie moet uit de databank kunnen gehaald worden?
§ wat zijn de technische vereisten?
§ wie of wat krijgt toegang en hoe?
§ …

Ø stel in samenspraak met de klant een business requirements document op



ANALYSE – BUSINESS RULES
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Business rules is een lijst voorwaarden waaraan de data moet voldoen. Een business rule 
is altijd waar of vals.

Procedurele business rules hebben vooral te maken met opeenvolging in de tijd: 

§ voor je vak B kan volgen, moet je eerst vak A gevolgd hebben
§ als je twee reizen geboekt hebt, krijg je 10% korting op de volgende reis
§ …

Structurele business rules hebben te maken met de validatie, types en relaties van data:

§ een docent kan wel / niet in meerdere departementen werken
§ een BTW bedrag moet afgerond worden tot op twee cijfers na de komma
§ iemand kan maximaal 10 tickets tegelijk bestellen
§ …

Ø stel in samenspraak met de klant de business rules op



ONTWERP – CONCEPTUEEL MODEL
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§ We proberen nu de data te modelleren in een conceptueel model. Dit modelleert de data 
op een platform-onafhankelijke manier. Het resultaat is een Entity Relationship Diagram
(ERD):

§ Er bestaan verschillende notaties; 
in deze opleiding kiezen we de 
Barker’s ERD notatie (zie overzicht 
op deze webpagina en volgende 
presentatie)

voorbeeld van een ERD

http://www.vertabelo.com/blog/technical-articles/barkers-erd-notation


ONTWERP – CONCEPTUEEL MODEL
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Enkele ERD-termen om alvast te onthouden:

§ entity: een objecttype waarvan je gegevens wil onthouden, bv. KLANT

§ attribute: een eigenschap van een entity, bv. ID, naam, loon...

§ tuple: set waarden voor een entity, b.v {u0066540, Jan janssens, 2500 euro...}

§ primary UID: unique identifier, unieke attribuut of combinatie van attributen gebruikt als 
identificatie van de tuple (bv. student ID)

§ secondary UID: een andere unieke attribuut die niet gebruikt wordt als identificatie (bv. 
student email)

§ relationship: link tussen twee tabellen, bv. werknemer werkt op een departement



ONTWERP – FYSISCH MODEL
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§ Nu pas kiezen we voor een specifieke RDBMS, bv. MySQL, Oracle, MSSQL...

§ We proberen zoveel mogelijk alle specificaties van de ERD om te zetten in een concreet, 
fysisch model. De terminologie is anders:

- entity → table (tabel)
- attribute → field (veld)
- tuple → record (record)
- primary UID → primary key (primaire sleutel)
- secondary UID → unique (uniek)
- relationship → constraint

§ Daarbij vermelden we nu ook de data types, rekening houdend met de beperkingen en 
mogelijkheden van de specifiek gekozen DBMS



ONTWERP – FYSISCH MODEL
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§ Het fysische model van ons EMPLOYEE-DEPARTMENT voorbeeld bevat nu alle 
implementatie details. Het zou er dan als volgt kunnen uitzien:

dit is DBMS specifiek; ENUM bv. bestaat wel in MySQL, maar niet in MSSQL



IMPLEMENTATIE – CONNECTIE MET DBMS
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§ Nu zullen we de databank fysiek bouwen. Je hebt volgende gegevens nodig:
- de database server waar de databases gehost worden: dit is een IP adres of 

hostnaam als bv. ID136461_stook.db.webhosting.be
- een login en paswoord (krijg je van de database admin)
- de juiste toegangsrechten (krijg je ook van de database admin)

§ Met een database management application kan je dan inloggen op de server, en de 
databank effectief aanmaken. Voor Oracle kan je APEX gebruiken; voor MSSQL MSSQL 
Management Studio; voor MySQL kan je kiezen voor PhpMyAdmin, of Sequel Pro (MAC 
only), of MySQL Workbench... Keuze te over. 



IMPLEMENTATIE – CONNECTIE MET DBMS
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§ Voorbeeld van een connectie op een databank met Sequel Pro:



IMPLEMENTATIE – CREATIE DATA OBJECTEN 
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§ Eenmaal ingelogd, maak je de databank aan als die nog niet bestaat, en daarna alle data 
objecten. Data objecten zijn structuren om data op te slaan of ermee te werken. Enkele 
voorbeelden: 

— tabellen (inclusief velden, constraints, datatypes…)
— views: SELECT queries bewaard als virtuele tabel
— stored procedures: soort methodes, al dan niet met parameters, om data te 

bewerken en/of op te vragen
— triggers: worden uitgevoerd bij bepaalde gebeurtenissen, bv. login of verwijderen 

record 
— … 



IMPLEMENTATIE – CREATIE DATA OBJECTEN – DDL/SQL 
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§ Een eerste manier om data objecten aan te maken, is die-hard met DDL SQL instructies. 
Screenshots voor tabel ’employees’ via PL (Oracle APEX) of SQL (Sequel Pro) instructies:



IMPLEMENTATIE – CREATIE DATA OBJECTEN – GUI  
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§ Een tweede manier is via de GUI (Graphical User Interface) van één van de vele database 
administratie tools. Een screenshot voor de aanmaak van een tabel met PHPMyAdmin 
(voor MySQL databank):



IMPLEMENTATIE – DDL/SQL 
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§ Een derde manier is door importeren van een bestaand SQL script, bv. afkomstig van de 
export van een kopie van de databank:



TESTEN – TESTDATA

Om je databank echt te kunnen testen, heb je testgegevens nodg (mock data). Die 
genereren vraagt wat creativiteit. Enkele opties: 
§ Voor eenvoudige gegevens als namen, 

adressen, telefoonnummers enz… kan je 
gebruik maken van online tools als 
mockaroo.com of generatedata.com

§ Met Excel kun je met wat creativiteit 
random selecties genereen

§ Een wat handige programmeur kan zelf 
data generation scripts schrijven

Ø zie volgend semster

https://mockaroo.com/
https://www.generatedata.com/


TESTEN – TEST QUERIES

Je kan nu je databank testen met enkele SQL queries, of zelfs met kleine 
voorbeeldprogramma’s die gebruik maken van de databank: 
§ school database: kan ik een lessenrooster genereren voor student X? kan ik zien of 

een lokaal vrij is op een bepaald moment? kan ik makkelijk een vak toewijzen aan een 
andere docent? …

§ webshop database: kan ik de factuur van een bepaalde bestelling genereren? kan ik 
de totaalverkopen van het afgelopen kwartaal berekenen? kan ik een bestelling 
annuleren of aanpassen? … 

§ vliegmaatschappij database: kan ik achterhalen hoeveel plaatsen op vliegtuig Y nog 
vrij zijn? kan ik de gegevens van een boarding pass genereren? kan een vlucht 
geannuleerd worden? …



§ Een goede documentatie bevat minstens:

ü (uiteraard) een voorblad met alle gegevens
ü de context en business requirements
ü een terminologie lijst
ü alle business rules (procedureel en structureel)
ü het conceptueel model in een ERD
ü het fysisch model en eventueel voorbeeldtabellen met sample data
ü eventueel welke testqueries uitgevoerd werden

⟹een grondige en verzorgde documentatie is een essentieel 
onderdeel van het database ontwikkelingsproces

DOCUMENTATIE
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