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A. ERD NAAR FYSISCH MODEL



CONCEPTUEEL VS. FYSISCH MODEL
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§ Een conceptueel model
– is een visuele voorstelling van een datastructuur (bv. in een ERD)
– bevat geen details over de specifieke implementatie (databank, flat files...)
– gebruikt termen als entity, attribute, UID (primary, secondary, candidate, 

composite..), instance...

§ Een fysisch model
– is een voorstelling van een concrete implementatie (bv. in tabel definities)
– is afhankelijk van de gekozen oplossing (MySQL, NoSQL, ...)
– gebruikt termen als table, field (veld) of column (kolom), key (primary, foreign, 

unique...), record...

Ø Voorlopig zullen we ons vooral richten op Microsoft SQL Server



TERMINOLOGIE MAPPING
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§ De overgang van analyse (conceptueel model) naar implementatie (fysisch model) 
betekent ook verandering van terminologie. Een overzicht:

CONCEPTUEEL MODEL FYSISCH MODEL

entity → table

attribute → field / column

primary UID → primary key (PK)

relationship → foreign key (FK) 

secondary UID → unique key (U)

optional → nullable (N)

instance → record / row



OMZETTING ENTITEITEN / ATTRIBUTEN
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§ Een entiteit wordt een tabel, een attribuut wordt een kolom of veld, een UID een PK
(primary key), optional wordt N (nullable), secondary UID wordt U (unique)

EMPLOYEES

PK employee_id INT

first_name NVARCHAR(100)

last_name NVARCHAR(100)

U email NVARCHAR(100)

N phone NVARCHAR(100)

hire_date DATETIME

N salary DECIMAL(8,2)

N commission_pct DECIMAL(2,2)

Ø geen speciale tekens of 
spaties in veldnamen



OMZETTING ENTITEITEN / ATTRIBUTEN – FIELD TYPES
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§ Voor elk veld kies je een datatype. De lijst beschikbare types hangt af van het DBMS. De 
belangrijkste types voor SQL Server:

TYPE WAARDEN OPMERKINGEN

int geheel getal andere types: tinyint (1 byte), smallint (2 bytes), bigint (8 bytes) 

nvarchar(n|max) Unicode tekst; variabele lengte n: maximale lengte (max. 4000) of max: tot 2GB

nchar(n) Unicode tekst; vaste lengte n: lengte (max. 4000)

decimal(p,s) kommagetal, vaste komma p: maximum aantal cijfers; s: aantal cijfers na de komma

float kommagetal, vlottende komma

datetime, datetime2 datum en tijd 12h of 24h notatie

Ø andere types: bit, image, timestamp…

Ø types als text, ntext, varchar, char, money… zijn verouderd en gebruik je best niet



OMZETTING RELATIES
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§ Elke relatie wordt een FK (foreign key). Neem volgende ERD met vier relaties:

Ø elke werknemer kan één baas hebben; een baas kan meerdere werknemers hebben
Ø elke werknemer werkt op één departement, dat meerdere werknemers kan tewerkstellen
Ø elk departement wordt geleid door één werknemer, die meerdere departementen kan leiden
Ø elke werknemer moet exact één badge hebben, dat maar tot één werknemer kan behoren



OMZETTING RELATIES
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§ Het overeenkomstig fysisch model:

Ø de verplichte department-werknemer relatie is een FK (foreign key) geworden
Ø de optionele werknemer-baas relatie is een N FK (nullable foreign key) geworden
Ø de badge-werknemer één-op-één relatie is een U FK (unique foreign key) geworden: elk 

badge_number kan nu maximal één keer in de table EMPLOYEES voorkomen



OMZETTING BARRED RELATIONSHIPS
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§ Barred relationships maken deel uit van de totale primary UID / key, en worden dus een 
nieuw veld dat zowel PK (primary key) als FK (foreign key) is: 



B. IMPLEMENTATIE



INLOGGEN OP SSMS (SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO)

§ Om databanken te beheren gebruiken we SQL Server Management Studio
§ Verbinden met je SQL Server kan via je Windows account, of met login/paswoord:

Ø voorlopig maakt het niet zo uit met 
welke methode je inlogt, maar om 
bv. PHP toepassingen te laten 
connecteren op je databank, zullen 
we wel aparte accounts met 
login/paswoord gebruiken



NIEUWE DATABANK AANMAKEN

§ Maak een nieuwe databank aan via het contextmenu:



NIEUWE DATABANK AANMAKEN – COLLATIONS

§ Een collation is een set regels die bepalen welk karakterset gebruikt wordt en hoe 
data opgeslagen, gesorteerd en vergeleken wordt. Bij het aanmaken vind je het 
onder de options tab:

Ø de standaardwaarde is Latin1_General_100_CI_AS, wat de nieuwe versie is van het 
UTF-8 karakterset, Case Insensitive (geen verschil tussen a en A) en Accent Sensitive 
(wel een verschil tussen a en ä); deze is prima voor de meeste toepassingen



NIEUWE DATABANK AANMAKEN – TABELLEN

§ Maak een tabel aan via het contextmenu:



NIEUWE DATABANK AANMAKEN – VELDEN

§ Maak vervolgens alle velden aan en duid Primary Key (PK), Name, Data Type en Allow 
Nulls (NN) aan: 



RECORDS BEKIJKEN/EDITEREN

§ Bekijk/editeer de records via het contextmenu:



QUERIES UITVOEREN runnen SQL invoeren

resultaten



CONVENTIES NAAMGEVING

§ De meeste database developers hebben hun eigen regels en zullen die met vuur 
verdedigen, maar om gebruik met Visual Studio C# te vergemakkelijken, is het sterk 
aanbevolen Microsoft’s conventies te gebruiken voor naamgeving van tabellen en 
velden:
ü betekenisvolle namen
ü vermijd afkortingen tenzij het écht duidelijk is (Qty, Amt…)
ü in enkelvoud (ook tabelnamen!)
ü in PascalCase; gebruik geen under_scores
ü stored procedures (zie later) prefixen met usp
ü functies (zie later) prefixen met ufn
ü in het Engels



C. WERKEN MET DATA



DATABANK EXPORTEREN

§ Het exporteren van je databank naar een SQL bestand heet wat cryptisch “Generate 
Scripts”:



DATABANK EXPORTEREN

§ Kies voor “Select specific database 
objects”:



DATABANK EXPORTEREN

§ Let er op dat je bij de volgende stap 
op de knop “Advanced” klikt en voor 
de “types of data to script” kiest 
voor “Schema and data” als je niet 
alleen de structuur wil maar ook de 
data

Ø Sla het nu op als bestand met de 
extensie “.sql”



GEGEVENS IMPORTEREN

Gegevens importeren kan op verschillende manieren:
1. door gebruik te maken van de import tools van Management Studio
2. door uitvoering van SQL scripts met DDL instructies (bv. afkomstig van een export, 

zie hierboven)
3. door copy-paste van gegevens (bv. van Excel naar een tabel)

De eerste methode, met import tools, is ongetwijfeld zeer veelzijdig maar complex en 
niet voor de leek weggelegd. 



GEGEVENS IMPORTEREN MET DDL SCRIPTS

Het makkelijkste is ze gewoon copy-pasten in een Query venster en uitvoeren (let er op 
dat je de juiste database selecteert):



GEGEVENS IMPORTEREN IN EEN TABEL MET COPY/PASTE

Vanuit Excel kan je data rechtstreeks naar een tabel kopiëren:
§ kopieer de gegevens uit Excel
§ selecteer in de tabel een volledige nieuwe rij en plak de gegevens



GEGEVENS GENEREREN

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

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


GEGEVENS GENEREREN

§ Soms heb je een random set nodig uit een vaste lijst waarden (bv. bij een FK);
dan kan je gewoon een Excel functie gebruiken:

mogelijke waarden
random selectie

formule (Eng/Ned):
=INDEX($A:$A;ASELECTTUSSEN(1;AANTALARG($A:$A));1)
=INDEX($A:$A,RANDBETWEEN(1,COUNTA($A:$A)),1)



GEGEVENS GENEREREN

§ Als je echt realistische gegevens wil, zit er niet veel anders op dan je eigen scripts te 
schrijven. Ter illustratie het script gebruikt voor de Appointments tabel uit de Delilah 
opgave:


