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DATABANKEN
E e n d at a b a n k i s e e n m a n i e r o m d at a o p e e n
gestructureerde manier te bewaren. Dit maakt het mogelijk
om gegevens snel terug te kunnen vinden.
Hoe werken databanken? Welke soorten databanken
bestaan er? Hoe kan je met software databanken filteren
en doorzoeken?
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Tabellen met relaties

Vaak volstaat zo'n simpele databank niet, en ook in het

Sorry als je dit altijd hebt gedacht, maar een

Immers: als je adressenlijst aangroeit, moet je wellicht vaak

spreadsheetprogramma zoals MS Excel is geen

dezelfde gemeente en postcode en dezelfde straatnaam

databanktoepassing, ook al gebruiken heel wat mensen

invoeren. We zouden het bovenstaande voorbeeld op die

zo'n software nu net met dat doel. In een databank bewaar

manier in 3 tabellen kunnen onderbrengen.

geval van het bovenstaande voorbeeld kan het beter.

je gestructureerde informatie door ze te bewaren in een of
meerdere tabellen.

1

Een tabel voor de gemeentes
ID

Ga je regelmatig winkelen in een zaak waar men ook

Gemeente

Postcode

1 Tienen

3300

klantenkaarten uitdeelt? Heel vaak zal men je bij een

2 Leuven

3000

aankoop eerst vragen naar je postcode. Hieronder kom je

3 Heverlee

3001

te weten waarom dit zo is.

…

Een eenvoudige adressenlijst zouden de meeste mensen
meteen in één tabel bewaren. Die zou er dan als volgt
kunnen uitzien:

…

…

Je merkt dat één kolom de naam “ID” krijgt. Een “id” is een
uniek nummer. Je kan ervoor zorgen dat de databank dit
getal automatisch verhoogt als je een rij toevoegt. Als je
een rij verwijdert, wijzigen niet alle andere nummers. Dat
klinkt misschien maar raar, maar is vrij normaal. Je moet het

Naam

Voornaam

Postcode

Gemeente

Straat

Jansens

Jan

3300 Tienen

Bostsestraat 2

Pieters

Peter

3000 Leuven

Naamsestraat 13

Anders

Ann

3001 Heverlee

Leo Dartelaan 10

…

…

…

…

…

zien als een “volgnummer”. Bij het wielrennen, moeten ook
niet alle renners hun volgnummer wijzigen als er iemand
onderweg afhaakt.
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2

Een tabel voor de straten

3

Een tabel voor de contacten

Daarnaast maken we een afzonderlijke tabel voor de

De tabel voor de contacten kan nu wat vereenvoudigd

straatnamen. Elke gemeente telt meerdere straten, maar

worden.

één straat ligt (over het algemeen) in één gemeente (dat
klopt natuurlijk niet altijd).
De tabel bevat in dit geval 3 kolommen: een ID, het ID van
de gemeente in de andere tabel, de straatnaam.
ID

…

Straatnaam

IDgemeente

Naam

Voornaam

Jansens

Jan

Pieters

Huisnummer

IDstraat
2

1

Peter

13

2

Anders

Ann

10

3

…

…

…

…

Door de 3 tabellen aan elkaar te verbinden, kan je te weten

1 Bostsestraat

1

2 Naamsestraat

2

komen in welke gemeente en in welke straat iemand

3 Leo Dartelaan

3

woont. Immers: Jan Janssen woont in IDstraat 1. Dat ID

4 Putstraat

1

vind je terug in de tabel met de straatnamen. Die tabel

5 Houbaertstraat

1

bevat het ID van de gemeente in de tabel “gemeentes”.

6 Bondgenotenlaan

2

…

…

De tabel van de gemeentes en de tabel van de straten
hebben een innige relatie. Je kan nu snel gaan “filteren” en
zoeken. Bijvoorbeeld: geef me alle straten van “Tienen”. In
databanktermen komt dit op het volgende neer: selecteer
alle velden in de tabel “straten” waar de IDgemeente = 1.
Iets geavanceerder kan je nu ook zeggen: geef me alle
straten van de gemeente met postcode 3300. Dat is de
postcode van Tienen.

Dit lijkt nogal omslachtig, maar zorgt er uiteindelijk voor
dat je gegevens veel gestructureerder en compacter kan
bewaren. Bovendien zijn op die manier alle gegevens
conform en voorkom je verschillende notaties en fouten.
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Databanken bewerken met
CRUD

hebben een controlemechanisme ingebouwd om misbruik
of fouten te voorkomen.

Een databank moet je uiteraard ook makkelijk kunnen

Databanken spreken SQL

bewerken. Je moet elementen aan de tabellen kunnen

Om CRUD-commando's uit te voeren, ondersteunen de

toevoegen, gegevens kunnen verwijderen, informatie

meeste databanken de taal SQL (structured query

kunnen aanpassen. In de meeste gevallen wil je de

language = gestructureerde opvraagtaal).

informatie uit de databank gewoon kunnen doorzoeken,
filteren en ze “lezen”.
Het begrip CRUD staat voor: Create, Read, Update, Delete.
C

Create

Duurzame opslag van gegevens. Gegevens mogen niet dubbel
opgeslagen worden. Een ID moet bijvoorbeeld altijd behouden
blijven. Als je een rij verwijdert, behouden de andere rijen hun
oorspronkelijke ID. Anders zijn de “relaties” om zeep.

R

Read

U

Update

Gegevens aanpassen in de databank.

D

Delete

Gegevens verwijderen uit de databank

Eenvoudig opzoeken en filteren van gegevens.

Uiteraard moeten er op een databank gebruiksrechten
worden ingesteld. Niet iedereen mag het recht hebben om
gegevens te verwijderen of aan te passen, of zelfs toe te
voegen. Toepassingen waar dit wel kan, zoals Wikipedia,
bewaren nog steeds een bewerkingsgeschiedenis en

Indien we de gegevens uit onze adressenlijst zouden
filteren op straat, dan zou dit in SQL kunnen klinken als
SELECT * FROM contacten WHERE IDstraat=1
DELETE * FROM straten WHERE IDgemeente=2

Gegevenstypes
Last but not least… de kolommen of “velden” (een vakje in
een tabel) in een databanktabel kunnen een bepaald soort
data bevatten: sommige mogen enkel een geheel getal
bevatten (een zogenaamde “int” of “integer”), andere een
tekst (“string” met een in te stellen lengte), een datum…
Die gegevenstypes zijn eveneens belangrijk bij het
conform houden van de gegevens.
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Relationele databanken
In het bovenstaande voorbeeld gaan we ervan uit dat één
persoon slechts op één huisnummer woont. De straatnaam
hoeven we niet in te vullen. We kunnen enkel verwijzen
naar een unieke “id” (identiteit) die de straat krijgt in de
tabel “straten”. Elke straat kan slechts in één gemeente
liggen. Ik hoor je al denken dat meerdere gemeentes een
“Dorpsplein” hebben, maar dat doet in deze databank niet
terzake. Vanaf het moment dat je Straat_ID=1 kiest, weet de
databank dat Straat_ID=1 in Gemeente_ID=1 ligt. Op die
manier kom je automatisch bij de juiste gemeente terecht.
In de gebruikersinterface vraagt men eerst om bijvoorbeeld
de postcode. Eens je die heb ingevoerd of geselecteerd,
kies je de gemeente. Vervolgens krijg je een lijst van alle
straten in die gemeente. Wanneer je de straat kiest, krijg je
een overzicht van al je adressen in die straat. Een
bijkomend voordeel is dat wanneer een straat van naam
verandert, de straatnaam automatisch een update krijgt in
alle adressen.

te brengen (denk aan IDgemeente, IDstraat...) spreekt men
in dit geval over RELATIONELE DATABANKEN.
Relationele databanken worden in bedrijven, webshops,
diensten, websites, elektronische leeromgevingen...
massaal gebruikt. Zulke databanken maken het mogelijk
om de inhouden die voor de gebruikers worden
gepresenteerd, zinvol te bewaren.
• Lijsten met studenten.
• Lijsten met punten in een digitale leeromgeving.
• Producten, merknamen, kleuren en maten in een
webshop. Facturen, betalingen en offertes in een
boekhoudprogramma...
• Ook sociaal netwerksites zoals Facebook en Twitter en
zoekmachines zoals Google bewaren hun resultaten en
index in grote databanken.
• Stockbeheer
• …
In heel vele gevallen gebruikt software nog steeds
klassieke relationele databasemanagementsystemen of

Omdat databanken beschikken over technieken om

RDBMS. Maar niet in alle situaties zijn zulke relationele

verschillende tabellen aan elkaar te koppelen of in relatie

databanken even bruikbaar.
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Databanken in maten en
gewichten
Databanksoftware voor huis-, tuin- en keukengebruik zoals
bijvoorbeeld MS Access of Filemaker Pro, bieden een
gebruiksvriendelijke interface voor CRUD-commando's.
MS Accessdatabanken kunnen echter ook gebruikt worden
voor databankopslag achter bedrijfssoftware die
bijvoorbeeld geprogrammeerd is in Visual Basic of Visual
C++.
Grote toepassingen die heel
veel data moeten kunnen
verwerken, vereisen natuurlijk
navenante databanksystemen.
Op websites is de databank
MySQL de grote nummer één.
Het databanksysteem is open
source en gratis te gebruiken.
Zeer grote toepassingen zoals
ERP-software kunnen gebruik
maken van MySQL of een
ORACLE DATABASE.
Databanken kunnen eveneens

geautomatiseerd informatie verzamelen. In een aantal
gevallen roept dit ernstige vragen op over schendingen
van de privacy. De USA, Groot-Brittannië, Canada, Australië
en Nieuw-Zeeland luisteren wereldwijd
communicatiekanalen af via het spionagenetwerk
ECHELON. Het marketingbedrijf Doubleclick probeert te
achterhalen welke e-mailadressen achter IP-adressen
verborgen zitten. Voor bedrijven zijn zulke data veel geld
waard.
(Afbeelding: PHPMyAdmin, de frontend voor MySQL)
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ACID om zeker te zijn

Een voorbeeld: stel dat je een databank maakt met een

Een databank moet in de meeste gevallen heel consistent

voedingswaren. Hoe begin je daaraan met een klassieke

zijn. Een financiële databank achter banksoftware,

relationele databank? Of je wil een analyse van

bijvoorbeeld, kan zich niet permitteren om een paar

clickstreams op een website. Niet elke webpagina telt even

overschrijvingen te missen. Net zo bij databanken achter

veel links waarop de gebruiker kan klikken en niet elke

ERP- of CRM-software. Je personeels- en stockbeheer

gebruiker gedraagt zich op identiek dezelfde manier.

moet consistent en correct blijven, anders loopt

Soms is de vaste structuur van de databank niet handig en

ondermeer je boekhouding in het honderd. Daarom

voel je de nood om meer velden of kolommen toe te

moeten dit soort databanken aan een viertal regels

voegen. Bovendien is “ACID” in zulke gevallen minder

voldoen.

relevant. Bij het voorbeeld van de clickstreams: als je een

Atomic

Atomair

Een CRUD-transactie moet consistent OF nietig zijn. Niets
iets tussen de twee in.

Consistent

Consistent

Een CRUD-transactie moet een nieuwe “status” opleveren of
bij de oude status blijven.

Isolated

Geïsoleerd

Als 2 CRUD-transacties tegelijkertijd worden uitgevoerd,
mogen ze elkaar niet beïnvloeden.

Durable

Duurzaam

Een transactie blijft geldig. Als je een aanpassing doet, dan
blijft die ook in de toekomst van toepassing.

Databanken zonder relaties
Niet alle databanken hebben baat bij een relationele
structuur. Immers, de vaste tabellen- en
kolommenstructuur maakt het moeilijk om een databank te
“schalen”.

overzicht van alle ingrediënten in alle mogelijke

paar kliks mist, heeft dit geen zware gevolgen.
In dit soort gevallen gebruiken bedrijven steeds vaker
zogenaamde NoSQL-databanken. Begrijp het niet
verkeerde. De “No” wil niet zeggen dat dit soort
databanken “anti-sql” is. “No” staat voor “Not Only
SQL”.“Bekende voorbeelden zijn: digg, Twitter (beiden van
MySQL naar Cassandra) LinkedIn (van Oracle en MySQL
naar Voldemort), Craigslist (van MySQL naar MongoDB) en
natuurlijk Facebook (van MySQL naar HBase).”1
(1. Bron:https://computerworld.nl/development/74798-wat-is-nosql)

