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SAMENVATIING 

Het anesthesie-diepte project is een van de projecten die lopen binnen de 
vakgroep Medische Elektrotechniek aan de faculteit Elektrotechniek, Techni
sche Universiteit Eindhoven. Ten behoeve van het vele klinische onderzoek is 
er een database ontwikkeld, EMDABS genaamd, waarvoor gedeeltelijk een 
interface-module is ontwikkeld voor de database administrator. Ik kreeg als 
HTS-Informatica afstudeerder de opdracht om deze interface verder te ontwik
kelen, waarbij de nadruk zou liggen op het implementeren van de geldigheids
regels (voorwaarden waaraan gegevens moeten voldoen). 

De interface is geimplementeerd binnen het Oracle RDBMS 6.0 en een hierbij 
behorende tool, SQL *Forms 3.0, waarmee applicaties gebouwd kunnen worden. 
In deze omgeving zijn er drie mogelijkheden. Ten eerste is het mogelijk om 
geldigheidsregels vast te leggen in SOL-statements, bij de data-definitie. 
Hiermee zou een mooie, goed te onderhouden applicatie-onafhankelijke 
oplossing aangereikt worden, ware het niet dat men hiermee niet alle geldig
heidsregels kan vastleggen. Daarom is een tweede mogelijkheid onderzocht, het 
gebruiken van een data-dictionary (tabellen met meta-gegevens) waarbij de 
werkelijke controle in SQL *Forms plaats vindt. Hierbij bleken helaas ook 
problemen te ontstaan, waardoor als enige optie over bleef de geldigheidsregels 
rechtstreeks te implementeren in SQL *Forms zelf, per applicatie. 

Voor deze laatste optie is een methode ontwikkeld, waarmee via een stappen
plan de complexere geldigheidsregels gei"mplementeerd kunnen worden, gebruik 
makend van een hiervoor opgezette procedure bibliotheek. Alle eenvoudige 
geldigheidsregels zijn inmiddels geimplementeerd in de interface voor EM
DABS. Daamaast is de methode al ingezet voor de implementatie van enkele 
complexere constraints. 

De moeite die gedaan moet worden om vooral complexere geldigheidsregels te 
implementeren is groot, Oracle 6.0 en SQL*Forms 3.0 zouden wat dat betreft 
wel wat meer ondersteuning mogen bieden. Het lijkt er op dat Oracle 7.0 daar 
beter in voorziet. Daarbij zou bij de verdere ontwikkeling van EMDABS het 
inzetten van een CASE-tool heroverwogen kunnen worden. 



VOORWOORD 

Mijn afstudeerstage voor de Hogere Informatica Opleiding aan de Hogeschool 
Eindhoven heb ik volbracht aan de Technische Universiteit te Eindhoven, 
faculteit Elektrotechniek bij de vakgroep Medische Elektrotechniek. Naast een 
leerzame was dit ook een erg plezierige stage, mede dankzij de goede begelei
ding die ik tijdens deze periode gehad heb. 

Ile wil als eerste dr. ir. P. Cluitmans bedanken voor het mogelijk maken van dit 
afstudeerproject. Daarnaast mijn grote dank aan dhr. H.M. Kuipers, voor al zijn 
hulp, kennis en enthousiasme tijdens deze periode. Als laatste wil ik dhr. P. de 
Jong hartelijk bedanken voor zijn goede initiatieven en de voortreffelijke 
begeleiding, wat zeker heeft bijgedragen tot een voorspoedige voortgang tijdens 
deze afstudeerstage. 
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INLEIDING 

Binnen de vakgroep Medische Elektrotechniek van de faculteit Elektrotechniek 
op de Technische Universiteit Eindhoven wordt onderzoek verricht te behoeve 
van toepassingen in de gezondheidszorg. Ben van deze onderzoeken richt zich 
op de uiteindelijk ontwikkeling van een (gedeeltelijk) geautomatiseerd anesthe
sie-regelsysteem. Ben van de hierbij betrokken projecten is het anesthesie-diepte 
project. 

Tegenwoordig is de taak van een anesthesist erg veelomvattend en complex. Er 
worden technieken gebruikt waarbij middelen worden gebruikt die verschillende 
delen van het centrale zenuwstelsel bernvloeden. Om een beter beeld te krijgen 
vindt daarom onderzoek plaats naar een methode waarmee objectief de anesthe
sie-diepte bepaald kan worden, door middel van de analyse van AEP's (Audito
ry Evoked Potentials, responses van het centrale zenuwstelsel op aan het gehoor 
aangeboden prikkels). Om de hierbij vrijkomende gegevens goed toegankelijk 
te maken is er een database opgezet, EMDABS (Electrophysiologic Monitoring 
DAtaBase System) genaamd. 

Voor EMDABS was reeds een datamodel opgesteld en naast enkele andere 
applicaties gedeeltelijk een interface gefmplementeerd voor de database 
administrator (de persoon verantwoordelijk voor onderhoud en goede verwer
king van de gegevens), in Oracle 6.0 en SQL*Forms 3.0. Aan mij was als 
HTS-informatica afstudeerder de taak om deze interface verder te ontwikkelen. 
Daarbij dient onderzocht te worden hoe de gedefinieerde geldigheidsregels in 
het algemeen het beste gefmplementeerd kunnen worden binnen deze omge
ving. Aan de hand van hieruit voortkomende bevindingen dienen richtlijnen 
opgesteld te worden voor het implementeren van geldigheidsregels in het 
algemeen, die toegepast kunnen worden bij de verdere implementatie van de 
interface-module en eventueel verdere applicaties rond EMDABS. 

In de eerste twee hoofdstukken zal eerst worden ingegaan op de specifieke 
aspecten van relationele database systemen en de ontwikkel-omgeving. In 
hoofdstuk drie zullen EMDABS en de interface nader beschouwd worden. In 
hoofdstuk vier en vijf vindt u de beschrijving van het onderzoek en de hier uit 
ontstane implementatie methode. In hoofdstuk zes wordt het stappenplan uit de 
methode toegepast op een voorbeeld, waarna als laatste de conclusies en enige 
aanbevelingen worden behandeld in hoofdstuk zeven. 
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Auditory Evoked Potentials, responses van het 
centrale zenuwstelsel op aan het gehoor aangebo
den prikkels. 

Computer Aided Structured Engineering -tool, 
gereedschap dat hulp biedt bij het ontwerpen en 
ontwikkelen van een compleet database-systeem. 

( zie geldigheidsregels ). 

gegevensbestand, opgeslagen in een computer. 

verzameling tabellen met meta-gegevens, waarin 
data-structuur is opgenomen inclusief gedefinieer
de geldigheidsregels. 

DataBase Administrator, in deze context de per
soon die het gegevensbestand dient te onderhou
den en te zorgen voor foutloze verwerking van de 
gegevens. 

Electrophysiologic Monitoring DAtaBase System, 
de research-database in het anesthesie-diepte pro
ject. 

ofwel constraints, voorwaarden waaraan gegevens 
moeten voldoen. 

Procedural Language/ ... , een uitbreiding op SQL 
ondersteund in SQL *Forms, waarmee procedurele 
statements mogelijk zijn. 

Relationeel DataBase Management Systeem 

Structured Query Language, standaard (vraag-)taal 
voor relationele database-systemen. 
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RELATIONELE DATABASE SYSTEMEN 

Er zijn in de loop der tijd verschillende methoden bedacht om data in structu
ren op te slaan en te modelleren. Deze zijn meestal onder te brengen in een van 
de volgende drie categorieen: relationele-, hierarchische- en netwerk-systemen. 
De meeste systemen van tegenwoordig zijn gebaseerd op het relationele 
concept, zo ook het Oracle RDBMS (Relational DataBase Management 
System). Hieronder worden de specifieke kenmerken en samenhangende 
ontwerp-technieken van dit concept beschreven. 

1.1 Datamodellering 

Om een goede structuur te kunnen ontwikkelen voor het opslaan van de 
gegevens en hun relaties dient er een datamodel ontworpen worden. In dit 
datamodel worden de gegevens gegroepeerd in tabellen, verzamelingen van 
rijen bij elkaar horende gegevens. Deze tabellen kunnen relaties met elkaar 
hebben, en vormen samen een database. 

Alie objecten die het systeem moet beschrijven worden gedefinieerd als 
entiteiten, waarvan de gegevens zoals gezegd ondergebracht worden in tabellen. 
Van deze tabellen worden de rijen tupels genoemd, of ook wel records in de 
wat oudere, meer implementatie gerichte terminologie. De kolommen heten 
attributen respectievelijk velden. Elk tupel wordt uniek gei'dentificeerd door een 
of meer attributen die samen de primary-key vormen. 

Om de database te modelleren staat er meerdere schema-technieken tot de 
beschikking, die tevens een belangrijke ondersteuning bieden tijdens de 
communicatie tussen de ontwerper en de toekomstige gebruiker. Een ervan 
wordt aangeduid met de term Entity/Relation Diagramming. Deze schema
techniek gebruikt de volgende symbolen: 

TABEL 
attr. 

Een rechthoek om een tabel aan te geven, 
eventueel met (primary-key) attributen. 

Een gestippelde lijn om een optionele 
relatie aan te geven. 



. . 

9 

Een doorgetrokken lijn om een verplichte 
relatie aan te geven. 

Een rechte om aan te geven dater slec
hts een ( eventuele) rel a tie is met een 
rij uit de verbonden tabel. 

Een 'vork' om aan te geven dat er een 
(eventuele) relatie is met meerdere rij
en uit de verbonden tabel. 

Het volgende voorbeeld uit een ziekenhuis omgeving verduidelijkt wellicbt bet 
een en antler m.b.t. voorgaande definities. Het model zoals weergegeven in 
figuur 1.1 geeft de relaties tussen de entiteiten patient en medicijn weer, die 
verbonden zijn door de entiteit toediening. 

PATIENT 
patient_nr 

MEDICIJN 
med code 

I . . I ~---1-------J 11, 
TOEDIENING 
patient nr 
med code 

Figuur 1.1 Voorbeeld eenvoudig datamodel. 

De relatie tussen PATIENT en TOEDIENING wordt een 1 - n (n>O) ofwel een 
verplicbte relatie genoemd, de relatie tussen MEDICIJN en TOEDIENING een 
1 - n (n'2!0) of optionele relatie. Een persoon wordt in dit model pas patient 
genoemd als hij/zij medicijnen krijgt toegediend (bet toedienen van medicijnen 
aan een patient is verplicht). Tevens staat er in het model weergegeven dat een 
patient toedieningen van meerdere medicijnen kan krijgen, en alleen medicijnen 
toegediend kunnen worden aan patienten uit de tabel PATIENT. Concreet 
betekent dit dat er in de database geen tupels kunnen bestaan in de tabel 
PATIENT zonder dat er een corresponderend tupel bestaat in de tabel TOEDIE
NING en visa versa. 
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Een medicijn kan in het model echter best geregistreerd worden zonder dat het 
aan een patient wordt toegediend ( de relatie is hier namelijk optioneel, weerge
geven door een stippellijn). Als er echter toediening van medicijnen plaats 
vindt, mogen alleen medicijnen uit de tabel MEDICIJN gebruikt worden. 
Tevens staat er in het model weergegeven dat een medicijn aan meerdere 
patienten toegediend kan worden. Concreet betekent dit dus dat bij een tupel in 
MEDICIJN niet perse een corresponderen tupel in TOEDIENING hoeft te 
bestaan, echter bij ieder tupel in de tabel TOEDIENING moet een corres
ponderen tupel in de tabel MEDICIJN bestaan. 

Een patient kan nu dus meerdere medicijnen toegediend krijgen en een medicijn 
kan aan meerdere patienten toegediend worden met behulp van de tabel 
TOEDIENING. Zo'n tabel wordt aangeduid met het begrip koppeltabel: deze 
tabel heeft als hoofdfunctie het verzorgen van de koppeling tussen gegevens uit 
de tabellen PATIENT en MEDICIJN. Een tabel als MEDICIJN wordt vaak 
aangeduid met de term look-up table: deze tabel dient als verzameling van 
toegestane waarden ( domein) van een of meer attributen in gerelateerde tabellen 
(hier TOEDIENING), waardoor een stukje standaardisatie wordt afgedwongen 
en de redundantie verminderd. 

1.2 Constraints ofwel geldigheidsregels 

Om nog meer betekenis te kunnen toevoegen aan een database kan men 
bepaalde constraints of wel geldigheidsregels vastleggen. Geldigheidsregels zijn 
voorwaarden waaraan gegevens moeten voldoen. Zo kan men bijvoorbeeld 
vastleggen dat er in een datum-veld alleen datums ingevoerd mogen worden. 
Door geldigheidsregels te formuleren en te implementeren in een database 
wordt de kwaliteit van de gegevens bewaakt; de invoer van foutieve gegevens 
wordt beperkt. Ze kunnen op verschillende niveaus gedefinieerd worden: 

attribuut-constraints: 
tupel-constraints: 

tabel-constraints: 

database-constraints: 

beperkingen op een attribuut-waarde 
beperkingen op combinaties van attribuut
waarden binnen een tupel 
beperkingen op combinaties van attribuut
waarden van meerdere tupels uit een tabel 
(NB: De primary-key constraint (unieke 
veldwaarden) is een speciale tabel
constraints) 
beperkingen op combinaties van attribuut
waarden van meerdere tupels, uit meerdere 
tabellen, van een database 
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De relaties tussen de verschillende tabellen worden vastgelegd met behulp van 
foreign-key waarden. Een foreign-key is een verzameling attributen die verwij
zen naar een primary-key van een andere tabel. De beperkingen die deze relatie 
oplegt (verplicht of optioneel) kunnen wiskundig beschreven worden met 
behulp van speciale constraints, subset-requirements genoemd. In de volgende 
paragrafen zal beschreven worden hoe, en hoe ook de andere constraints 
vastgelegd kunnen worden, samen met de data-structuur. 

1.3 Wiskundige beschrijvingsmethode 

De hiervoor beschreven schema-technieken zijn slechts een hulpmiddel om 
datamodellen globaal te beschrijven. Voor een volledige en een formele 
beschrijving is er echter behoefte aan een wiskundige notatie, om op een 
eenduidige manier de definities van de tabel-structuren, subset-requirements en 
constraints vast te kunnen leggen. Op deze manier wordt men verlost van de 
ambiguiteiten die het beschrijven van deze zaken in gangbaar nederlands of 
engels vaak met zich mee brengt. 

De gebruikte wiskundige beschrijvingsmethode is gebaseerd op de verzame
lingsleer en is ontwikkeld op de faculteit Wiskunde en Informatica aan de TUE 
door dhr. de Brock, gedetailleerder beschreven in [Brock de, 1989]. Deze 
methode is zeer bruikbaar voor het vastleggen van onder meer de semantische 
aspecten van databases en is reeds meerdere malen succesvol toegepast. 

Hieronder worden enkele algebra termen kort uitgelegd. De wiskundige notaties 
staan beschreven in appendix A. De gehele methode is gebaseerd op het begrip 
geordende paren, voorgesteld als (x,y), gebruikt in een speciale wiskundige 
relatie ( een verzameling geordende paren): de functie. 

Definitie: Een functie f is een verzameling geordende paren zodat: 
V(x1,Y1),(x2,Y2) ef: X1 ;,i! Xz v Y1 = Y2 

Het domein van een functie f is D(f) = {x1 I 3(xz,y2) E /: x1 = 
Xz} 
Het bereikvan een functiefisR(f) = {y1 I 3(x2,Y2) e/: Yi= Y2} 

Als D(f) = verzameling A, dan heet / ook wel een "functie over 
A" 
Als D(f) = verzameling A en R(f) = verzameling B, dan heet / 
ook wel een "functie van A naar B" 
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Voorbeeld: Zij D(j) =A= {a,b,c,d} en R(j) = B = {0,1} 
een mogelijke functie van A naar B is f = {(a,0),(b,0),(c,0),(d,1)} 
geen functie is bijvoorbeeld: f = {(a,0),(a,1),(b,0),(c,0),(d,l)} 

Definitie: Zij f een functie, X een verzameling dan is de beperking van f tot 
X: 
ft X = {(x,y) E /Ix EX} 

Voorbeeld: Zij X = {a,b,c,e} en f de mogelijke functie uit het vorige voor
beeld 
de beperking van/ tot Xis dan / t X = {(a,0),(b,0),( c,0)} 

Definitie: Zij V een verzameling functies, X een verzameling dan is de 
projectie van V op X: 
V It X = {ft X I / E V} 

Voorbeeld: Zij lo= {(a,0),(b,0),(c,l)} 
/ 1 = {(a,l),(c,1),(d,1)} 
V = ifo, /1} 

Definitie: 

X = {a,b,c} 

de projectie van V op Xis dan V It X = {{(a,0),(b,0),(c,1)}, 
{(a,1), (c,1)}} 

(merk op dat dit geen functie is !) 

Zij / 0 en / 1 functies en A een verzameling 
lo en / 1 stemmen overeen op A als: / 0 t A = / 1 t A 
/ 0 en / 1 zijn compatibel als: lo en / 1 stemmen overeen op D(/0) n 
D(/1) 

Voorbeeld: Zij / 0 = {(a,0),(b,0),(c,l),(d,l)} 
/ 1 = {(a,0),(c,1),(d,1)} 

Definitie: 

A = {a,c} 

/ 0 en / 1 stemmen overeen op A: lo t A = Ji t A = {(a,0),( c,1)} 
/ 0 en / 1 zijn compatibel: zij B = D(J0) n D(/1) = { a,c,d} : 

lo en / 1 overeen op B: lot B = /1 t B = {(a,0),(c,l),(d,l)} 

Zij fen g functies, dan is de compositie of samenstelling van/ 
en g, ook wel ''/ na g" genoemd: 
f O g = {(xJ{g(x))) I x E D(g) en g(x) E D(j)} 



13 

Voorbeeld: Zij f = {(a,O),(c,1),(d,1)} 
g = {(a,c),(b,a),(c,d)} 

Definitie: 

de compositie of samenstelling van fen g is dan f O g = {(a,1),(
b,O),(c,1)} 

Zij V een verzameling functies, g een functie ( die de hemoem 
functie wordt genoemd), dan is de attribuut transformatie: 
Voog={f 0 glfeV} 

Voorbeeld: Zij / 0 = {(a,O),(b,O),(c,1)} 
/ 1 = {(a,1),(b,1),(c,1),(d,1)} 
g = {(e,c),(f,a),(g,b)} 
V = lfo, /1} 

de hemoem functie of attribuut transformatie is dan: 
V cog= {{(e,1),(f,O),(g,O)}, 

{( e, 1),(f,1),(g,1)}} 

Definitie: Zij A een verzameling, B een verzameling van verzamelingen 
Ben functie f van A naar B wordt een verzamelingsfunctie of 
verzamelingswaardige functie genoemd. 
De functie f is een reguliere verzamelingsfunctie als: 
f-.t 0 A V(a,b) e/: b -.t 0 

Voorbeeld: f = {(a,{0,1} ),(b,{0,3} ),(c,0)} is een voorbeeld van een verzame
lingsfunctie 
f = {(a,{0,1}),(b,{0,3}),(c,{1,2})} is een voorbeeld van een 
reguliere 
verzamelingsfunctie 

Definitie: Zij F een verzamelingsfunctie dan is het gegeneraliseerde pro
dukt van F: 
f1F = {f I/ is een functie over D(F) A V(x,y) E f: y E F(x)} 

Voorbeeld: 00 = {0} 
TT{(a,0),(b,{1})} = 0 
TT{(a,{1} ),(b,{O} ),( c,{2,3})} = { {(a,1),(b,O),(c,2)}, 

{(a,1),(b,O),(c,3)}} 
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1.4 Formele definitie 

Met bovenstaande notatiewijze kunnen we nu het fundamentele database skelet 
vastleggen met behulp van een reguliere verzamelingsfunctie g van een 
verzameling entiteiten E naar een verzameling van attribuutverzamelingen A. 
Bij het voorbeeld zou dit er zo uit zien: 

E = {PATIENT, TOEDIENING,Medicijn} 
A = { {patient_ nr,naam}, {patient_ nr,med _ code,dosis}, {med_ code, type}} 
g = {(PATIENT, {patient_ nr,naam,adres} ), 

(TOEDIENING, {patient_ nr,med _ code,dosis} ), 
(Medicijn, {med_ code, type})} 

Als we een verzamelingsfunctie F-... definieren over elke g(e) waarbij e E E 
kunnen we objectkarakteriseringen vastleggen. Doordat de waarden die 
attributen aan kunnen nemen op deze manier worden beperkt tot de elementen 
uit een bepaalde verzameling, worden hiermee de attribuut-constraints vastge
legd. Uitgewerkt met bovenstaand voorbeeld zou dit voor g(P ATIEN1), 
g(TOEDIENING) en g(Medicijn) resulteren in achtereenvolgens F-patient, F
toediening en F-medicijn, die er dan als volgt uit kunnen zien: 

nr = [1..100000], chs(x) = een rij van x karakters 

F-patient = {(patient_ nr,nr),(naam,chs(25),( adres,chs(50))} 
F-toediening = { (patient_ nr,nr),( med_ code,chs(5),( dosis,R+)} 
F-medicijn = {(med_code,chs(5),(type,chs(50))} 

Om de toegestane combinaties van attribuutwaarden te kunnen beperken wordt 
bet begrip tupeltype ingevoerd, waarin tupel-constraints vastgelegd kunnen 
worden. Een tupeltype is een (niet-lege) deelverzameling T-... van het gegenera
liseerde produkt van F-... , die de toegestane tupels bevat. De niet toegestane 
tupels worden buitengesloten door beperkingen vastgelegd in tupel-constraints, 
die een bewering of conditie C beschrijven die waar moet zijn. Uitgewerkt per 
entiteit zou dit er met het voorbeeld als volgt uit kunnen zien: 

T-patient = OF-patient 
T-toediening = {t I t E flF-toediening A C(t)} 
T-medicijn = flF-medicijn 

C(t) = (t(patient_nr) < 10 ==> t(med_code) ;ie 'ASPRN') 
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De in het voorbeeld gedefinieerde tupel-constraint dwingt af dat patienten met 
een patient-nummer kleiner dan 10 geen medicijnen met code 'ASPRN' 
toegediend mogen krijgen. 

Met het definieren van een tabeltype kan men vastleggen welke combinaties 
van tupels in een tabel zijn toegestaan. Ben tabeltype is een (niet lege) deelver
zameling IT-... van de machtsverzameling van T-... , die de toegestane tabellen 
bevat. De niet toegestane tabellen worden buitengesloten door tabel-constraints 
CC. Uitgewerkt per entiteit zou dit er met het voorbeeld als volgt uit kunnen 
zien: 

IT-patient= {XI Xe P(T-patient) A PC1(X)} 
IT-toediening = {X I X e P(T-toediening) A PC2(X)} 
IT-medicijn = {XI Xe P(T-medicijn) A CC(X) A PCJ(X)} 

CC(X) = (Vx EX: #(x(type) = 'Penicilline') :s; 10) 

Met het hier gedefinieerde tabel-constraint wordt afgedwongen dat niet meer 
dan 10 medicijnen van het type 'Penicilline' geregistreerd mogen zijn in de 
tabel MEDICIJN. 

Ben speciale groep tabel-constraints zijn de primary-key constraints PC die er 
voor zorgen dat de waarden van de primary-key velden PK uniek blijven 
binnen een tabel. Deze zouden in het voorbeeld er als volgt uit kunnen zien: 

PK1 = {patient_nr} 
PK2 = {patient_nr,med_code} 
PK3 = {med_code} 

PCz(X) = (Vxi,Xz E X : X1 r PK2 = Xz r PK2 ==> X1 = Xz) 

PCJ(X) = (Vx1,X2 E X : X1 r PK3 = Xz r PK3 ==> X1 = Xz) 
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We kunnen nu een reguliere verzamelingsfunctie DK-... definieren van de 
domeinverzameling van g, E, naar IT ( de verzameling gedefinieerde tabeltypen) 
en zo een databaseka.rakterisering vastleggen. Een databasekarakterisering is 
een reguliere verzamelingsfunctie DK-... = {(e,tt) I e EE en tt E IT: IT is de 
verzameling tabeltypen}. Deze ziet er voor het voorbeeld zo uit: 

DK-ziekenhuis = {(P ATIENT,IT-patient), 
(TOEDIENING,IT-toediening), 
(Medicijn,IT-medicijn)} 

Om te kunnen beschrijven welke database toestanden geoorloofd zijn wordt het 
begrip databasetype ge1ntroduceerd. Een databasetype is een (niet-lege) 
deelverzameling DT-... van het gegeneraliseerde produkt van DK-... , die de 
toegestane database toestanden bevat. De niet toegestane tupels worden buiten
gesloten door database-constraints DC. Uitgewerkt zou dit er met het voorbeeld 
als volgt uit kunnen zien: 

DT-ziekenhuis = {XX I XX E [IDK-ziekenhuis A DC(XX) A SCi(XX) A 

SCz(XX)} 

DC(XX) = (Vx E XX(TOEDIENING) : (Vy E XX(Medicijn) A 

y(med_code) = x(med_code) : x(patient_nr) = 10 ~ 
y(type) ¢ 'Penicilline')) 

Het gedefinieerde database-constraint verbiedt dat de patient met patient
nummer 10 medicijnen van het type 'Penicilline' toegediend kan krijgen. 

Een speciale groep database constraints zijn de subset-requirements SC. 
Hiermee wordt beschreven in welke verhoudingen de verzamelingen gegevens 
uit de tabellen met elkaar moeten staan. Hiermee de foreign-key relatie expli
ciet vastgelegd, gebaseerd op de velden FK. Voor het voorbeeld zien deze 
constraints er als volgt uit: 

FK1 = {patient_nr} 
FKi = {med_code} 

SCi(XX) = (XX(TOEDIENING) It FK1 = XX(P ATIENT) It PK1) 

SCz(XX) = (XX(TOEDIENING) It FK.i s;;; XX(Medicijn) It PK3) 

Met deze constraints warden de beperkingen vastgelegd zoals beschreven in 
paragraaf 1.1, 'Datamodellering'. 
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1.5 Pascal-achtige notatie 

Zoals getoond met behulp van de voorbeelden is het mogelijk om een datamo
del wiskundig te beschrijven met behulp van principes uit de verzamelingen
leer. Bij wat grotere en complexere modellen wordt de gehanteerde notatie 
echter wat ontoegankelijk. Om deze reden wordt een equivalente pascal-achtige 
notatie gebruikt bij de beschrijving van het EMDABS datamodel, zoals reeds 
toegepast in [Smeets, 1991 ][Verlinden, 1992]. Hierbij worden de volgende 
termen gebruikt: 

type, endtype : 

dbcar, enddbcar : 
dbtp, enddbtp : 
tatp, endtatp : 
keys: 

algemene type specificatie, einde specificatie 

database karakterisering, einde karakterisering 
databasetype specificatie, einde specificatie 
tabeltype specificatie, einde specificatie 
sleutelverzamelingen bij tabeltype 

tutp, endtutp : 
obcar, endobcar: 

tupeltype specificatie, einde specificatie 
object karakterisering, einde karakterisering 

tuc: 
tac : 
dac: 

tupel constraint 
tabel constraint 
database constraint 

Een beschrijving van het bewuste voorbeeld met behulp van deze notatie ziet er 
als volgt uit: 

type nr = [1..100000] 
chs(x) = array [l..x] of character; 

tatp TI-patient = 
tutp T-patient = 

obcar F-patient = 
patient_nr : 
naam: 
adres : 

en do bear; 
endtutp; 
keys { {patient_nr}} 

endtatp; 

nr; 
chs(25); 
chs(S0); 
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tatp TI -toediening = 
tutp T-toediening = 

obcar F-toediening = 
patient_nr : nr; 
med code : chs(S); 
dosis : R+; 

en do bear; 
tuc t(patient_nr) < 10 ==> t(med_code) ;,! 'ASPRN'; 

endtutp; 
tac Vx EX: #(x(type) = 'Penicilline') < 10; 
keys { {patient_nr},{med_code}} 

endtatp; 

tatp TI -medicijn = 
tutp T-medicijn = 

obcar F-medicijn = 
med_code: chs(S); 
type : chs(S0); 

endobcar; 
endtutp; 
keys { {patient_ nr}} 

endtatp; 

dbtp ZIEKENHUIS = 
dbcar DK-ziekenhuis = 

PATIENT : TI-patient; 
TOEDIENING : TI-toediening; 
Medicijn : TI-medicijn; 

enddbcar; 
dac Vx E XX(TOEDIENING) : (Vy E XX(Medicijn) A y(med_code) = 

x(med_code) : x(patient_nr) = 10 ==> y(type) ;,! 'Penicilli
ne') 

A XX(TOEDIENING) It FK1 = XX(P ATIENT) It PK1 A 

XX(TOEDIENING) It FK2 s;;; XX(Medicijn) It PK3 

enddbtp; 

endtype; 
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In de laatste twee regels van het database-constraint zijn de subset-requirements 
vastgelegd. Hier wordt de verplichte relatie tussen de tabellen PATIENT en 
TOEDIENING beschreven en de optionele relatie tussen MEDICIJN en 
TOEDIENING. De implementatie van deze constraints kan op verschillende 
manieren gebeuren, die elk hun eigen gevolgen hebben. 

Als er bijvoorbeeld een patient verwijderd zou worden, kan deze ook geen 
medicijnen meer toegediend krijgen. Men kan dit probleem op twee manieren 
aanpakken. Ten eerste zou men alle toedieningen van medicijnen aan de 
betreffende patient ook kunnen verwijderen. Er zou echter ook besloten kunnen 
worden om het verwijderen van een patient niet toe te staan als deze nog 
medicijnen toegediend krijgt. In de volgende paragraaf zal duidelijk worden dat 
bij elke operatie deze tweedeling gemaakt kan worden. 

Ben CASCADE of RESTRICTED aanpak 

Om er voor te zorgen dat er na verandering van gegevens niet gezondigd wordt 
tegen de vastgelegde subset-requirements zullen er acties ondernomen moeten 
worden. Men kan hierbij op twee manieren te werk gaan, volgens een CASCA
DE of een RESTRICTED aanpak. Bij de implementatie kan er eventueel 
gekozen worden voor een combinatie van componenten uit beide. Figuur 1.1 en 
de daarop volgende tabellen 1.1 en 1.2 beschrijven de acties die nodig zijn bij 
het toepassen van een strikte RESTRICTED of CASCADE aanpak. 

Tabel A 

Tabel B 

Tabel C 

Tabel D 

De nevenstaande tabellen met 
bun relaties worden als voo
rbeeld gebruikt. De tabellen A 
en B staan in een 1 - n (n~O) 
relatie, de tabellen c en Din 
een 1 - n (n>O) relatie. Deze 
laatste beet een verplicbte 
relatie. 

Figuur 1.2 Voorbeeld-tabellen en -relaties 
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RESTRICTED INSERT DELETE UPDATE 

- Als sleutel-attribuut Blokkeren indien er 
Tabel A voorkomt inB dan corresponderende 

blokkeren. records in B zijn 
(*). 

--------------------- --------------------- --------------·------ ---------------------
Sleutel-attribuut - Nieuwe sleutel-

Tabel B moet voorkomen in attribuut moet 
A, anders blokke- voorkomen in A, 
ren. anders blokkeren. 

Verplicht corres- Blokkeren, want Blokkeren ( er zijn 
Tabel C ponderend record sleutel-attribuut corresponderende 

toe laten voegen in komt voor in D. records in D) (*). 
D. 

--------------------- --------------------- --------------------- ----------------------
Sleutel-attribuut Als er na verwijde- Nieuwe sleutel-
moet voorkomen in ring geen record attribuut moet 
C, anders blokke- meer is in D met voorkomen in C, 
ren. hetzelfde sleutel-at- anders blokkeren. 

tribuut, moet het Als er na verander-
Tabel D corresponderende ing geen record 

record in C ver- meer is in D met 
wijderd worden. het oude sleutel-at-

tribuut, moet het 
corresponderende 
record in C ver-
wijderd worden. 

Tabel 1.1 Benodigde acties bij een RESTRICTED aanpak 

(*) Deze keuze is erg strikt en wordt niet vaak toegepast (men neemt dan 
meestal toch de CASCADE oplossing). 
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CASCADE INSERT DELETE UPDATE 

- Alie corresponde- lndien er corres-
rende records in B ponderende records 

Tabel A verwijden. in B zijn het sleu-
tel-attribuut hierin 
mee veranderen. 

--------------------- --------------------- --------------------- ----------------------
Indien niet in A - Automatisch toe 
aanwezig: Automa- laten voegen van 

Tabel B tisch toe laten voe- corresponderend 
gen van correspon- record in A (met 
derend record in A. nieuwe sleutel-attri-

buut). 

Verplicht corres- Alie corresponde- Van de correspon-
ponderend record rende records in B derende records in 

Tabel C toe laten voegen in verwijden. B het sleutel-attri-
D. buut hierin mee 

veranderen. 
--------------------- --------------------- --------------------- ~---------------------

lndien niet in C Als er na verwijde- Automatisch toe 
aanwezig: Automa- ring geen record laten voegen van 
tisch toe laten voe- meer is in D met corresponderend 
gen van correspon- hetzelfde sleutel-at- record in A ( met 
derend record in C. tribuut, moet het nieuwe sleutel-attri-

corresponderende buut). Als er na 
Tabel D record in C ver- verwijdering geen 

wijderd warden. record meer is in D 
met hetzelfde sleu-
tel-attribuut, moet 
het corresponderen-
de record in C ver-
wijderd warden. 

Tabel 1.2 Benodigde acties bij een CASCADE aanpak 

De beide manieren van aanpak geven de uiteindelijke gebruiker in meer of 
minder mate vrijheid bij het bewerken van de gegevens. Bij een volledige 
RESTRICTED aanpak wordt de gebruiker, vooral bij complexere modellen, erg 
vaak gehinderd bij operaties op de gegevens. Dit kan naast irritaties ook een 
hele zoekpartij opleveren naar de tabel waar hij moet beginnen met de opera
ties. 
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Bij een volledige CASCADE aanpak heeft de gebruiker juist alle vrijheid, waar 
natuurlijk ook consequenties aan verbonden zijn. Men kan door die vrijheid bij 
fouten grate hoeveelheden data verliezen, de gebruiker heeft dus een grotere 
verantwoordelijkheid. Vanzelfsprekend dient het systeem goed te waarschuwen 
voor de mogelijke gevolgen bij een bepaalde operatie. 
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2 ORACLE EN SOL*FORMS 

Het Oracle RDBMS 6.0 (Relationeel DataBase Management System) is een 
uitgebreid systeem voor de verwerking van grote hoeveelheden gegevens. Het 
is beschikbaar voor verschillende hardware platforms waarbij de gegevens 
volledig portable zijn. In dit hoofdstuk wordt de opbouw van dit RDBMS 
bekeken en wordt er dieper ingegaan op de mogelijkheden van SQL *Forms, zie 
ook [Wagenaar, 1993][Oracle SQL*Forms Ref., V3.0]. 

Een RDBMS kan gezien worden als een interface tussen de fysieke opslag en 
de logische presentatie van gegevens. Meestal staan er daarnaast vele instru
menten ter beschikking om dit te verzorgen, zo ook bij Oracle. Deze hebben 
alle via een SQL-schil toegang tot de database. In figuur 3.1. is de opbouw van 
het systeem schematisch weergegeven. 

Figuur 2.1 Opbouw van het Oracle RDBMS 6.0. 

SQL*PLUS 
SQL*FORMS 
SQL*REPORT 
SQL*GRAPH 

SQL*CALC 

Interactieve SQL interface 
Interactieve applicatie generator 
Rapport generator voor gegevens uit de database 
Generator voor grafische weergave van gegevens 
uit de database 
Spreadsheet programma 



SQL*MENU 
SQL*NET 
PRO*C 
IMPORT I EXPORT -

ODL 
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Generator voor het maken van menu's 
Besturingsprogramma voor werken in een netwerk 
Pre-compiler voor programma's geschreven in C 
Utilities voor in- en uitvoer van gegevens uit de 
database in een standaard formaat 
Oracle Data Loader, utility voor het inlezen van 
ASCII-data 

Direct om de kern bevindt zich de data-dictionary. Hierin wordt de meta
gegevens over de database opgeslagen, die beschrijvingen bevat over de 
objecten die opgeslagen zijn in de database. Oracle gebruikt dit o.a. ter controle 
van het bestaan van bepaalde objecten. 

SOL: Structured Query Language 

Oracle is afgeschermd door een SQL-schil, het RDBMS is alleen benaderbaar 
via SQL (Standard Addendum I). SQL is de meest gebruikte vierde-generatie
taal in relationele database omgevingen. Het is een volledige taal waarmee 
meer gedekt wordt dan de naam suggereert. Zo kan men naast het opvragen 
van data hiermee ook gegevensstructuren definieren, gegevens hierin manipule
ren en zijn er mogelijkheden voor bijvoorbeeld toegangsbeveiliging [Eilers, 
1987][Korlaar, 1989]. 

Een vierde-generatietaal onderscheidt zich van een derde-generatietaal door het 
feit dat ze niet procedureel werkt, zoals b.v. PASCAL of C. In plaats van te 
beschrijven hoe het gewenste resultaat bereikt moet worden ( de te volgen 
procedure), wordt hierin beschreven wat het resultaat moet zijn. SQL is in grote 
mate gebaseerd op de in het vorige hoofdstuk beschreven verzamelingenleer, 
waardoor op wiskundige wijze beschreven operaties vrij eenvoudig omgezet 
kunnen worden in de bijbehorende SOL-statements. 

In de verzameling statements van SQL kan een globale driedeling aangebracht 
worden. De statements waarmee men de datastructuren kan definieren en 
onderhouden worden gegroepeerd onder de naam Data Definition Language 
(DDL). Onder de Data Manipulation Language (DML) vallen de statements 
waarmee de gegevens hierin bewerkt kunnen worden. De Data Query Language 
(DQL) bevat de statements waarmee de gegevens opgevraagd kunnen worden 
(deze groep wordt niet altijd apart onderkend). Door Oracle wordt nog een 
vierde groep gedefinieerd, de Data Control Language (DCL) voor zaken als 
bijvoorbeeld toegangsbeveiliging etc. Deze zal niet verder behandeld worden. 
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Met de statements uit de DDL kan men een database-schema specificeren met 
de bijbehorende tabellen en eventueel indexen hierop genereren ( om snellere 
toegangstijden tot de data te realiseren en eventueel primary-key constraints af 
te dwingen). Daamaast kan men de authorisatie vastleggen en in beperkte mate 
constraints (dit wordt later behandeld in hoofdstuk 4). Hieronder volgt een 
voorbeeld van bet statement CREATE TABLE waarmee een tabelstructuur 
wordt vastgelegd en CREATE UNIQUE INDEX om de primary-key constraint 
af te dwingen. De structuur is afkomstig uit een eerder voorbeeld: 

CREATE TABLE medicijn 
(med_ code CHARACTER(S) 
type CHARACTER(S0)); 

CREATE UNIQUE INDEX patient_index ON patient(patient_nr); 

De belangrijkste statements uit de DML zijn INSERT, UPDATE en DELETE 
waarmee achtereenvolgens gegevens toegevoegd, veranderd of verwijderd 
kunnen warden. Om er voor te zorgen dat erbij manipulatie van data geen 
inconsistente situaties kunnen ontstaan, staan er drie commando's ter beschik
king: POST, COMMIT en ROLLBACK. Het is hierbij belangrijk dat relevante 
statements in een transactie warden geplaatst. Een transactie is een aantal 
samenhangende data-manipulatie statements afgesloten door een COMMIT
statement, zodat v66r en na de verwerking ervan de database consistent is. 

Tijdens de verwerking van de transactie warden de veranderingen nog niet 
permanent doorgevoerd in de database, dit gebeurt pas tijdens bet uitvoeren van 
bet COMMIT statement. Tot dan toe warden de reeds doorgevoerde veranderin
gen opgeslagen in een stukje voorgeheugen bij de database, of in de applicatie. 
Als er in bet laatste geval met SQL *Forms gewerkt wordt staat bet commando 
POST ter beschikking, waarmee tussentijds veranderingen vanaf de applicatie 
naar bet voorgeheugen van de database verzonden kunnen warden. Er wordt 
dan automatisch een zogenaamde SA VEPOINT geplaatst, waarin wordt 
bijgehouden welke veranderingen er tot dan toe hebben plaatsgevonden. 

De tijdens een transactie in dit voorgeheugen opgeslagen data staat alleen ter 
beschikking tot de gebruiker die de transactie uitvoert (bij een SELECT 
statement wordt de data aan deze gebruiker aangeboden als of de veranderingen 
al plaatsgevonden hebben). Pas na de COMMIT komen de gegevens ook tot de 
beschikking van andere gebruikers. 
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Als er binnen een transactie een fout wordt gemaakt kunnen de reeds doorge
voerde veranderingen teruggedraaid worden met behulp van een ROLLBACK
statement. Daarbij kan er eventueel gebruik gemaakt worden van gedeeltelijke 
ROLLBACK als er SA VEPOINTS zijn geplaatst tijdens de transactie: alleen de 
veranderingen vanaf de laatste SA VEPOINT worden dan ongedaan gemaakt. 

Hieronder volgt een klein voorbeeld van het toevoegen van gegevens in de 
voorbeeld-tabel met behulp van het INSERT statement: 

INSERT INTO medicijn (med_code, type) 
VALUES ("ASPRN", "Anti-hoofdpijn"); 

Met het SOL-statement SELECT kan er data opgevraagd worden uit een of 
meerdere tabellen. In dat laatste geval kan er eventueel een join uitgevoerd 
worden op de tabellen. Hierbij worden alle gegevens uit de tabellen gecombi
neerd en samengevoegd tot een grote (virtuele) tabel, waarop dan selecties 
gemaakt kunnen worden. Een join bevat het cartesiaans produkt, bestaande uit 
alle beschikbare kolommen en alle zinvolle combinaties van regels uit de 
tabellen. 

Men kan ook een vereniging uitvoeren op meerdere tabellen door meerdere 
SELECT-statements te koppelen met het UNION statement. Het SELECT
statement heeft globaal de volgende opbouw: 

SELECT KOLOMMEN-LIJST 

FROM TABELLEN-LIJST 

[WHERE CONDITIE] 

[ORDER BY KOLOMMEN-LIJST] 

[GROUP BY KOLOMMEN-LIJST] 

[HAVING CONDITIE] 

[UNION] 

In de kolommen-lijst achter SELECT kunnen onder bepaalde voorwaarden 
allerlei standaardfuncties gebruikt worden, zoals MAX, A VG, COUNT etc. Met 
ORDER BY kunnen gegevens gesorteerd weergegeven worden. Met GROUP 
BY kunnen gegevens gegroepeerd worden, enigszins lijkend op ORDER BY 
waarbij dubbel voorkomende tupels echter een keer genoemd worden. Men kan 
daarbij HAVING gebruiken voor een selectie-criterium. De conditie achter 
WHERE is eenzelfde soort selectie-criterium voor het SELECT statement. Deze 
kan een behoorlijk complexe vorm kan aannemen waarin onder meer logische 
constructies kunnen voorkomen (als AND en OR) en sub-queries, vergelij
kingen waarin weer SELECT-statements voorkomen. 
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Hieronder volgt een voorbeeld van het opvragen van gegevens van meerdere 
tabellen uit het voorbeeld. De vraag luidt: Geef patient_ nr en naam van de 
patienten die medicijn met med_ code 'ASPRN' toegediend krijgen. Deze vraag 
kan op meerdere manieren wiskundig genoteerd warden en analoog geformu
leerd warden in SQL. Wat de beste methode is wordt in het midden gelaten 
(alhoewel gezegd kan warden dat het toepassen van joins zoveel mogelijk 
vermeden moet warden, daar deze voor nogal kolossale interne tabellen kan 
zorgen): 

Als join: 

{t t {patient_nr,naam} I 
t E ZIEKENHUIS(PATIEN1) M 

ZIEKENHUIS(TOEDIENING) A 

t(med_code) = 'ASPRN'} 

Als sub-query: 

{t t {patient_nr,naam} I 
t E ZIEKENHUIS(PATIEN1) A 

t(patient_nr) e 
{t(patient_nr) I 
t e ZIEKENHUIS(lDEDIENING) A 

t(med_code) = 'ASPRN'}} 

Als variant sub-query: 

{t t {patient_nr,naam} I 
t E ZIEKENHUIS(P ATIEN1) A 

3u A 

u e ZIEKENHUIS(lDEDIENING) : 
u(patient_nr) = 
t(patient_nr) A 

u(med_code) = 'ASPRN'} 

SELECT DISTINCT patient_nr,naam 
FROM PATIENT p, TOEDIENING t 
WHERE p.patient_nr = t.patient_nr 

AND t.med_code = 'ASPRN'; 

SELECT patient_ nr,naam 
FROM PATIENT p 
WHERE p.patient_ nr IN 

SELECT patient_ nr 
FROM TOEDIENING t 
WHERE t.med_code = 'ASPRN'; 

SELECT patient_ nr,naam 
FROM PATIENT p 
WHERE EXISTS 

SELECT* 
FROM TOEDIENING t 
WHERE p.patient_nr = t.patient_nr 

AND t.med _ code = 'ASPRN'; 
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2.2 SQL*Forms 

Met de tool SQL*Forms 3.0 kunnen op vrij eenvoudige wijze applicaties 
ontwikkeld warden voor het opvragen en bewerken van gegevens uit de 
database. Deze applicaties zijn opgebouwd met behulp van meerdere gerelateer
de objecten, waarbij het basis-object een formulier wordt genoemd. Hierin zijn 
meerdere blokken opgenomen, meestal gebaseerd op tabellen uit de database. In 
deze blokken staan veld.en waarin de gegevens van de corresponderende 
attributen warden weergegeven (van de records uit de betrokken tabel), of b.v. 
keuzes ingevoerd kunnen warden. Figuur 3.2 biedt een overzicht . 
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Figuur 2.2 Opbouw van een SQL *Forms applicatie. 

Screen painter 

Met behulp van de screen painter kunnen objecten grafisch warden gedefi
nieerd. Hiermee kan men de layout van de forms, blokken en velden naar 
believen aanpassen en verdelen over de pagina's, waarbij men ook o.a. kaders 
en titels kan aanbrengen. Hierbij hebben ook onder meer enkele block- en field
attributes invloed op de presentatie, waarmee bepaald kan warden of b.v. 
ingegeven data op het scherm zichtbaar moet zijn, of dat een veld b.v. geheel 
onzichtbaar moet blijven. Deze attributen zijn vindbaar op de plaats waar de 
betreffende objecten gedefinieerd warden, en kunnen ook gebruikt warden om 
enkele constraints mee te controleren. 



29 

2.4 Triggers 

De besturing van de applicatie gebeurt met behulp van zogenaamde triggers. 
Een trigger is een mechanisme dat als reactie op een bepaalde gebeurtenis een 
stuk code uitvoert. Zo'n reactie wordt het vuren of afgaan van een trigger 
genoemd. De hoeveelheid triggers binnen SQL *Forms kunnen opgedeeld 
worden in twee groepen. 

De eerste groep bestaat uit de event-triggers, die afgaan bij navigatie tussen de 
verschillende objecten en bepaalde gebeurtenissen die optreden tijdens de 
verwerking van data. Daamaast is er een groep key-triggers, die afgaan na een 
corresponderende toets-aanslag. De code die als reactie op een trigger uitge
voerd wordt, kan binnen de trigger zelf gedefinieerd zijn, of in een aparte 
procedure, waarover over straks meer. Tabel 3.1. belicht de event-triggers. 

Categorie PRE- ON- POST-

Valida tie ON-VALIDATE-FIELD 1v1 
ON-VALIDATE-RECORD (B) 

Transac- PRE-COMMIT (F) ON-LOCK (B) POST-COMMIT 
tie PRE-INSERT (B) ON-INSERT (B) POST-INSERT 

PRE-UPDATE (B) ON-UPDATE (B) POST-UPDATE 
PRE-DELETE (B) ON-DELETE ca1 POST-DELETE 

(F) 

(B) 

(B) 

(BJ 

Query PRE-QUERY (B) POST-QUERY (B) 

Navigatie PRE-FORM (F) POST-FORM (F) 

PRE-BLOCK (B) POST-BLOCK (B) 

PRE-RECORD (B) POST-RECORD (B) 

PRE-FIELD (V) POST-FIELD cvi 

Overige ON-NEW-FIELD-INSTANCE (V) POST-CHANGE cv1 
ON-NEW-RECORD ca1 
ON-DATABASE-RECORD ca1 
ON-REMOVE-RECORD 1a1 
ON-CLEAR-BLOCK (B) 

ON-ERROR (V) 

ON-MESSAGE (V) 

Tabel 2.1 Overzicht van event-triggers. 

De onderverdeling in PRE-, ON- en POST-triggers is een onderverde
ling naar het tijdstip van vuren. PRE-triggers gaan v66r, ON-triggers op 
en POST-triggers vlak mi een bepaalde gebeurtenis af. Gebeurtenissen 
zijn b.v. VALIDATE-RECORD (valideren record), INSERT (toevoegen 
record), etc. 
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De onderverdeling in Validatie, Transactie, Query, Navigatie en Overige 
is een onderverdeling naar type gebeurtenissen. 

De symbolen M, (B) en (F) staan voor respectievelijk veld, blok en form 
en geven het laagste niveau aan waarin de bewuste trigger werkzaam 
kan zijn. Indien dezelfde trigger op meerdere niveaus is gedefinieerd 
heeft de definitie op het laagste niveau voorrang ( dus veld-triggers gaan 
voor blok-triggers). 

Hiernaast bestaat een hele serie key-triggers die reageren op de voorgede
finieerde functie-toetsen. Daar deze triggers zijn in de meeste gevallen verbon
den met een bijbehorende packaged-procedure ( dit zijn standaard beschikbare 
procedures binnen SQL *Forms). Daar er weinig wezenlijke verschillen tussen 
deze triggers zijn is het minder zinvol om ze verder in detail te behandelen. 

2.5 PL/SOL 

De code die uitgevoerd wordt bij het af gaan van een trigger staat uitgedrukt in 
een taal die een uitbreiding is op SQL, PL/SQL (PL = Procedural Language). 
Deze uitbreiding maakt het mogelijk, zoals de naam al doet vermoeden, om 
procedurele constructies op te nemen in de code (waarmee in feite een stapje 
terug gedaan wordt naar een derde generatie-taal). De opbouw van een PL/SQL 
blok ziet er als volgt uit: 

DECLARE 

Variabelen declaratie 

BEGIN 

Uit te voeren code 

EXCEPTION 

Fouten afhandeling 

END; 
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In het eerste gedeelte kunnen de lokale variabelen gedeclareerd worden, die 
alleen beschikbaar zijn binnen het bewuste PL/SQL blok. Het is ook mogelijk 
om globale variabelen te definieren. Globale variabelen zijn variabelen die in 
elk PUSQL blok beschikbaar zijn en waarvan de waarde behouden blijft tijdens 
de actuele run-sessie. Ben globale variabele, genoteerd als global.variabele, kan 
dus als communicatie-middel gebruikt worden tussen verschillende forms. 

Het tweede gedeelte bevat de uit te voeren code. Hierin zijn constructies 
mogelijk als IF .. THEN ... ELSE en FOR- en WHILE-loops, waamaast alle SQL
statements tot de beschikking staan. Er kan verwezen worden naar velden in de 
forms waarop eventueel operaties uitgevoerd kunnen worden. Tevens kan er 
gebruik gemaakt worden van packaged-procedures. 

Het derde deel is het deel wat automatisch uitgevoerd wordt indien er een fout 
optreedt. Hierin kunnen routines aangebracht worden om voor een nette fouten
afhandeling te zorgen. Per type fout kan een afsplitsing gemaakt worden met 
behulp van het WHEN-statement (WHEN fout_naam THEN ... ). Met MESSA
GE kan dan een foutboodschap op het scherm gezet worden. 

Procedures 

Als een PL/SQL blok binnen een trigger zelf is gedefinieerd wordt dit ook wel 
aangeduid met de term anonymous block. Als een stuk code in meer dan een 
trigger voorkomt is het echter verstandiger om dit blok hier uit te tillen, een 
naam te geven en als procedure te definieren. Deze procedure, die op form 
niveau wordt gedefinieerd, kan worden aangeroepen vanuit een trigger waarbij 
men eventueel allerhande parameters kan meegeven. De opbouw van een 
procedure ziet er als volgt uit: 

PROCEDURE PROCEDURENAAM 

( PARAMETER { IN I OUT I IN OUT} DATATYPE , 
PARAMETER {IN OUT IN OUT} DATATYPE, ... ) 

IS 

PL/SQL Blok 
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Om boven het form niveau uit te kunnen stijgen kan er gebruik gemaakt 
worden van de referentie mogelijkheden binnen SQL *Forms. Hiermee kan men 
een verwijzing creeren naar een bepaald object. Dit object wordt dan fysiek 
opgenomen in de form, maar er blijft een verbinding bestaan met het origineel. 
Als hierin veranderingen plaats hebben gevonden en de refererende form wordt 
overnieuw gecompileerd dan worden deze automatisch overgenomen. Als dit 
principe gebruikt wordt bij een procedure dan staat deze ter beschikking in de 
gehele applicatie. 

Een speciale groep procedures zijn de voorgedefinieerde procedures van 
SQL *Forms, packaged procedures genoemd. Met deze procedures wordt het 
onder meer mogelijk om navigatie-operaties uit te voeren vanuit een PL/SQL 
blok, evenals enkele andere systeem-georienteerde operaties. De hoeveelheid 
packaged procedures is onderverdeeld in twee groepen: unrestricted en restric
ted procedures. De unrestricted procedures mogen overal gebruikt worden, 
restricted procedures alleen in (of opgeroepen vanuit) key-triggers en de ON
NEW-FIELD-INSTANCE event-trigger. Deze laatste groep is namelijk van een 
aard dat hiermee de consistente verwerking van de data in gedrang kan komen. 

2.7 Standaard blokken 

Om de ontwerper met bovenstaande technieken een eindje op weg te helpen 
heeft SQL *Forms een hulpmiddel ingebouwd waarmee blokken op een stan
daard manier gecreeerd kunnen worden, de optie default block. Door na het 
kiezen van deze optie enkel de naam van het blok en de naam van de tabel 
waarop het blok gebaseerd moet worden in te vullen, worden daarna al automa
tisch de velden met de juiste titels op een beschikbare plaats op een scherm
pagina geplaatst, compleet met kop etc. 

Men kan echter nog enkele opties meegeven, waardoor nog meer automatisch 
geregeld kan worden. Door b.v. het item Use Constraints aan te kruisen worden 
er automatisch triggers gegenereerd voor de constraints die zijn gedefinieerd in 
de DDL. Zo is het ook mogelijk om een zogenaamd master-detail verband aan 
te leggen. SQL *Forms zorgt er in dit geval dan voor de gehele coordinatie 
tussen twee blokken waarvan de onderliggende tabellen in een 1 - n relatie 
staan. Hiertoe dient bij de definitie van het blok dat is gebaseerd op de tabel 
aan de n-kant van de relatie het item Master Block ingevuld te worden en de 
Join Condition. In dit laatste item wordt de feitelijke verbinding gelegd tussen 
de foreign-key en bijbehorende primary-key. Op deze manier worden er een 
aantal key-triggers gedefinieerd en een paar procedures, die samen voor de 
juiste verwerking zorgen. 
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J. EMDABS EN DE DBA-INTERFACE 

In de komende hoofdstukken zal ik beschrijven hoe EMDABS tot stand is 
gekomen en welke applicaties er rond deze database geschreven zijn. Verder op 
wordt behandeld hoe de interface-module voor de database-administrator reeds 
gei"mplementeerd was en welke werkzaamheden ik daar nog te verrichten had. 
De nadruk ligt daarbij op de nog te implementeren geldigheidsregels op wat 
hogere niveaus. 

Historisch overzicht 

De redenen waarom EMDABS werd ontwikkeld zijn reeds genoemd in de 
inleiding. Men begon met de ontwikkeling van het datamodel in 1985 en 
ongeveer in 1986 was er een eerste implementatie beschikbaar in het RDBMS 
DBASE III. Dit database management systeem vertoonde echter enkele serieuze 
beperkingen waardoor overgestapt moest worden op een groter systeem, Oracle 
genaamd. 

Het Oracle RDBMS kon gebruikt worden voor single-user toepassingen op PC 
als voor eventueel multi-user toepassingen op andere platforms. Een eventuele 
overzetting naar bijvoorbeeld UNIX zou later zonder veel problemen uitgevoerd 
kunnen worden. De problemen die hiema ontstonden hadden te maken met 
beperkingen van het model, in plaats van het RDBMS. 

Het bleek dat het bestaande model veel te simpel van opzet was. De tijd voor 
het ontwikkelen van een degelijk model en daarbij behorende implementatie 
waren daarbij nogal onderschat. In 1990 werd door dhr. Kuipers en dhr. 
Pfaffenhofer een nieuw model opgezet dat als uitgangspunt diende voor de 
huidige implementatie in Oracle. Sindsdien is model nog vaak bijgeschaafd en 
enigszins uitgebreid, wat geleid heeft tot het uiteindelijke model zoals zo 
dadelijk besproken wordt. Op dit moment wordt er aan gewerkt om over te 
gaan op EMDABS II. Dit nieuwe model zal weer enige uitbreidingen en 
verbeteringen op EMDABS gaan bevatten, en zal van modulaire opzet zijn. 
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Enkele specifieke kenmerken van de research database EMDABS: 

1 - Vastgelegde gegevens zijn van statische aard, er vinden weinig 
mutaties op plaats. 

2 - Opgesplitste data acquisitie (b.v. EEG-data los van patient
gegevens). 

3 - Toegangspaden bij opvragen staan niet vast (vaak ad hoc gefor
muleerde queries). 

4 - Fout geformuleerde queries kunnen leiden tot rampzalige gevol
gen, grote zorgvuldigheid geeist ( controle tussen vraag en ant
woord). SOL staat dicht bij de natuurlijke taal, waardoor gemak
kelijk fouten gemaakt kunnen worden. 

5 - Er worden veel onderzoeks-parameters gebruikt, van velen is in
vloed niet duidelijk op resultaten. Dit heeft gevolgen voor het 
maken van gebruikersinterfaces. (zie punt 2) 

6 - Integriteit van gegevens is zeer belangrijk -> veel constraints -> 
veel checks bij gegevens-invoer. 

7 - Geen multi-user activiteit op dit moment. 

Het datamodel 

Het datamodel van EMDABS is gebaseerd op verschillende groepen gegevens, 
die in onderlinge relatie staan en niet zonder deze samenhang kunnen bestaan. 
De gegevens worden verzameld tijdens operaties, sessies genoemd die uitge
voerd worden op subjects welke patienten of proefdieren kunnen zijn. De 
gegevens worden verzameld voor een of meerde studies. Per sessie wordt 
opgeslagen welke apparatuur, equipment, er is gebruikt, welke events zich 
hebben voorgedaan tijdens de operatie en de tijd gerelateerde gegevens (EEG 
signalen etc.) die zijn geregistreerd, timedata genoemd. Een grafische beschrij
ving van het model is terug te vinden in de bijlage 1, 'HET EMDABS DATA
MODEL'. 
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In het model zijn de verschillende attributen, tabellen en constraints etc. 
vastgelegd op de wiskundige, pascal-achtige notatie zoals behandeld in hoofd
stuk 2, 'REIATIONELE DATABASE SYSTEMEN'. Hierbij zijn enkele 
standaard waardenverzamelingen ontworpen die gebruikt worden in bepaalde 
attribuut-constraints. Vanwege de grote omvang van deze verzameling definities 
is dit verder niet opgenomen in dit verslag. 

In EMDABS II is het de bedoeling dat de verplichte samenhang tussen deze 
groepen gegevens wordt opgeheven. Er zullen waarschijnlijk enkele nieuwe 
groepen bijkomen, zodat de database gemakkelijker ingezet kan worden voor 
verschillende studies. De vrije, modulaire opzet moet er voor gaan zorgen dat 
men gemakkelijk kan bepalen welke gegevens men per studie wil opslaan. 

3.3 Opbouw implementatie DBA-interface 

Er zijn inmiddels verschillende applicaties geschreven rond EMDABS. Zo is er 
een programma ontwikkeld voor de data-acquisitie tijdens (of na) sessies en een 
applicatie voor het grafisch weergeven van timedata. Daarnaast is er een start 
gemaakt met de implementatie van een DataBase Administrator-interface in 
SQL*Forms. 

De interface bestaat uit een aantal forms, die opgeroepen kunnen worden vanuit 
een bepaalde form via een keuze-scherm. Deze form wordt weer opgeroepen bij 
het verlaten van het openingsscherm. Voor elke tabel is een aparte form 
gemaakt, waarin gegevens toegevoegd, veranderd of verwijderd kunnen worden. 
Een grafische voorstelling van deze structuur is weergegeven in figuur 4.1. 

Openingsscherm: Overzicht van Een form per 
tabellen: tabel: 

EMDABS TABLES tabelnaam FORM 

I I I 
.... 

------> ------> 
ll <------

I I 
I 

V exit v exit 
I 

Figuur 3.1 Opbouw van de DBA-interface. 
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3.4 lmplementatie van constraints 

In de applicatie is een begin gemaakt met de implementatie van de vele 
constraints die zijn vastgelegd. Alle attribuut- en tupel-constraints waren reeds 
gei"mplementeerd met behulp van verschillende triggers, met in beperkte mate 
gebruik makend van procedures. Als constraints echter op meerdere plaatsen 
voorkomen (in meerdere forms), is de bijbehorende trigger telkens ovemieuw 
geprogrammeerd. Dit laatste komt onder andere veelvuldig voor bij attribuut
constraints die zijn gedefinieerd op foreign-key velden als op de primary-key 
velden waama ze verwijzen. Bij onderhoud kan dit voor de nodige problemen 
zorgen. 

Met de implementatie van tabel- en vooral database-constraints is in de huidige 
opzet weinig rekening gehouden. Over zaken als het toepassen van een CAS
CADE of RESTRICTED gerichte aanpak is nog niets vastgelegd. Daamaast is 
niet diepgaand onderzocht of het mogelijk is de constraints op een andere plaats 
te implementeren, bijvoorbeeld in de data-definitie, zodat een applicatie 
onafuankelijke oplossing verkregen zou kunnen worden. 



37 

4 ONDERZOEK IMPLEMENTATIE VAN GELDIGHEIDSREGELS 

In de volgende paragrafen zal het onderzoeken van de mogelijkheden voor het 
implementeren van constraints beschreven worden. In de eerstvolgende para
graaf zullen de aandachtspunten tijdens dit onderzoek belicht worden waarna in 
de hier opvolgende paragrafen de verschillende mogelijkheden behandeld 
worden. Een nadere beschrijving van dit onderzoek en de resultaten zijn te 
vinden in [Buil Onderzoek, 1994] 

Methode van onderzoek 

Bij het onderzoeken van de mogelijkheden in Oracle 6.0 en SQL *Forms 3.0 
voor het implementeren van constraints, dienen de volgende criteria zo veel 
mogelijk in acht genomen te worden: 

Flexibiliteit: een toegankelijke, goed onderhoudbare oplossing die 
gemakkelijk implementeerbaar is. 

Volledigheid: alle mogelijke constraints moeten met de oplossing 
afgedekt kunnen worden. 

Gebruikersvriendelijkheid: de oplossing moet zodanig toepasbaar 
zijn dat zij bijdraagt aan het ontwikkelen van gebruikersvriende
lijke applicaties. 

Het eerste criterium heeft de hoogste prioriteit bij het zoeken naar oplossingen, 
al zal een oplossing met beperkte volledigheid niet worden geaccepteerd. De 
hoogste graad van flexibiliteit wordt behaald indien er gekozen wordt voor een 
applicatie-onafuankelijke oplossing. Dit heeft het voordeel dat er bij onderhoud 
slechts op een centrale plaats veranderingen doorgevoerd hoeven te warden, in 
plaats van in de (meerdere) omringende applicaties. Met deze gedachte als 
leidraad werd het onderzoek verder uitgevoerd. 

Er zijn drie mogelijkheden onderzocht. Als eerste zal bekeken wat de mogelijk
heden zijn om in SQL constraints vast te leggen. Ten tweede wordt het gebruik 
van een data-dictionary beschouwd. Als laatste wordt ingegaan op implementa
tie van de constraints direct in SQL *Forms. 
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4.2 lmplementatie met behulp van SQL data-definitie statements 

In eerste instantie lijkt het de meest voor de hand liggende oplossing om de 
constraints daar te implementeren waar de data-definitie is vastgelegd. De SOL 
versie die in Oracle is gei"mplementeerd biedt daarvoor enige mogelijkheden. Er 
staan hiervoor verschillende statements ter beschikking: 

(NO1) NULL: 

CHECK: 

UNIQUE/ PRIMARY KEY: 

null-waarden voor een veld 
wel of niet toestaan. 

controle of bepaald( e) veld
( en) aan een conditie vol
doen. 

vastleggen primary-key. 

(FOREIGN KEY) REFERENCES: vastleggen foreign-key rela
tie. 

In Oracle 6.0 wordt helaas alleen nog maar het (NO1) NULL constraint 
gecontroleerd (pas in Oracle 7.0 warden alle constraints gecontroleerd). Dit 
hoeft echter geen probleem te zijn omdat SOL *Forms automatisch triggers kan 
genereren aan de hand van de in SOL vastgelegde constraints. W el onoverko
melijk zijn de volgende twee problemen: 

Als eerste: SOL is een vierde generatie-taal en heeft daarom geen 
procedurele statements. Bepaalde constraints kunnen niettemin soms niet 
zonder procedurele statements gei"mplementeerd warden. Ik zal dit 
toelichten met een voorbeeld: 

In de tabel INST komt het attribuut 'instname' voor, waarop een 
constraint is gedefinieerd dat er voor zorgt dat er maximaal 30 
karakters ingevoerd mo gen warden, waarbij zo 'n karakter een 
ASCII waarde moet hebben uit de volgende verzameling: {32, 
45, 46, 65 .. 90, 97 .. 122, 128 .. 165} 

Deze constraint kan alleen gei'mplementeerd warden door in een 
lus voor elk karakter te controleren of de bijbehorende ASCII
waarde in de verzameling voorkomt ( een implementatie zonder 
lus kan niet omdat van te voren niet bekend is hoeveel karakters 
gecontroleerd moeten warden). Er kunnen echter helaas geen 
lussen gedefinieerd warden in SOL. 
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Ten tweede kunnen er geen tabel- en database-constraints vastgelegd 
warden in SQL, omdat er in een CHECK-conditie niet vergeleken kan 
warden met een verzameling van waarden uit een tabel ( opgehaald met 
behulp van een zogenaamde sub-query). 

Er zijn ook nog enkele andere problemen, zoals bijvoorbeeld het feit dat 
bepaalde constraints achteraf slechts met erg veel moeite aangepast kunnen 
warden. Daamaast kan men in deze SQL versie niet aangeven of een foreign
key relatie verplicht is of niet (met betrekking tot het onderhouden ervan 
tijdens CASCADE acties). Ook de triggers die aan de hand van de in SQL 
gedefinieerde constraints kunnen warden gegenereerd leveren niet altijd de 
gewenste resultaten. Helaas biedt het implementeren van constraints bij de data
definitie met behulp van SQL in Oracle 6.0 geen oplossingen. 

Terzijde moet even opgemerkt worden dat er in Oracle 7.0 waarschijnlijk betere 
mogelijkheden zijn. Ten eerste warden alle constraints gecontroleerd en kunnen 
er zonder problemen aanpassingen doorgevoerd worden. Er is een mechanisme 
aanwezig dat wordt aangeduid met de term stored procedures, waarmee blokken 
PL/SQL code gei"mplementeerd kunnen warden, gekoppeld aan triggers die 
afgaan bij bepaalde operaties op de database. Daarnaast kan meer informatie 
vastgelegd warden over de foreign-key relaties. 

Op dit moment wordt de situatie random Oracle 7.0 nader bekeken. Deze versie 
is (nog) niet beschikbaar voor PC's, waardoor een verbinding naar het reken
centrum gelegd moet warden, waar het RDBMS aangeboden zal moeten 
warden. Dit zal weer bepaalde kosten met zich meebrengen etc., waarover nog 
weinig zeker is. Er is kans dat EMDABS II in Oracle 7.0 gei"mplementeerd gaat 
warden. 

4.3 Implementatie met behulp van een data-dictionary 

Ben tweede manier om tot een applicatie-onafhankelijke oplossing te komen 
zou kunnen liggen in het gebruik van een data-dictionary. Ben data-dictionary 
is een verzameling tabellen waarin meta-gegevens worden opgeslagen over de 
database (gegevens over gegevens). Hierin wordt bijvoorbeeld de database
structuur en constraints vastgelegd. 
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Men zou hierin vastgelegde constraints in SQL *Forms kunnen controleren, door 
de hierin vastgelegde conditie in te lezen en te gebruiken in een procedure. 
Deze procedure zou dan opgeroepen moeten worden met een trigger. Op deze 
manier zouden de constraints vrij gemakkelijk te implementeren zijn en goed 
toegankelijk voor onderhoud, terwijl er over gebruikersvriendelijkheid geen 
zorgen gemaakt hoeven te worden omdat b.v. foutboodschappen ook in de data
dictionary vastgelegd zouden kunnen worden. 

Oracle heeft, zoals reeds eerder genoemd, een eigen data-dictionary. Hierin 
worden automatisch alle constraints opgenomen die met behulp van SQL zijn 
gedefinieerd. De data-dictionary wordt door Oracle gebruikt voor bijvoorbeeld 
controle op het bestaan van bepaalde objecten en toegangsrechten etc. Het 
beheer van de data-dictionary ligt volledig bij het RDBMS en kan logischerwij
ze niet direct benaderd worden. Helaas is de database alleen benaderbaar via de 
SQL-schil, zodat hier niet op andere manieren constraints gedefinieerd kunnen 
worden. 

Daar het idee van een data-dictionary toch goede perspectieven leek te bieden 
heb ik onderzocht in hoeverre een zelf gedefinieerde data-dictionary mogelijk
heden biedt. Hiervoor heb ik een klein datamodel ontworpen en gedeeltelijk 
gei'mplementeerd, waarbij de conditie van de constraints in PL/SQL-code 
worden vastgelegd in een hiervoor gereserveerd veld. De inhoud van dit veld 
zou dan in SQL *Forms binnengehaald kunnen worden en aldaar worden 
uitgevoerd. Op deze manier zou men dus ook constraints kunnen vastleggen die 
een procedurele aanpak behoeven. Helaas bleken er echter problemen te 
ontstaan bij deze aanpak. Het is niet mogelijk om data uit een database-veld in 
SQL*Forms te gebruiken als programmacode. 

Daar er vele verschillende soorten constraints zijn, zijn oplossingen waarbij 
bijvoorbeeld de vergelijkingen eerst een ontleding en vertaalslag ondergaan in 
SQL *Forms, onwerkbaar: de complexiteit neemt hierdoor onaanvaardbaar toe 
ten koste van de flexibiliteit. Het ontwikkelen van een zelf gedefinieerde data
dictionary is hierdoor helaas niet goed mogelijk. SQL *Forms kent namelijk ook 
geen file-systeem of iets dergelijks, er kan dus ook geen oplossing ontwikkeld 
worden die daar gebruik van zou maken. Zonder gebruik te maken van verdere 
hulpmiddelen (zoals andere programmeertalen) is het niet goed mogelijk om 
constraints los van de applicatie te implementeren. 
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Het inzetten van andere programmeertalen zou te ver gaan, men komt dan al 
gauw in de buurt van programmatuur die al bestaat, in de vorm van zogenaam
de CASE-tools (Computer Aided Structured Engineering). Ben van de op de 
commerciele markt beschikbare pakketten die wat nader bekeken is TOP*CA
SE, waarmee complete SQL *Forms applicaties ontwikkeld kunnen worden. In 
het algemeen blijkt de inzet van een CASE-tool echter op dit moment niet 
rendabel voor EMDABS. CASE-tools worden meestal ingezet bij projecten 
waarbij meerdere ontwikkelaars betrokken zijn, meestal in een multi-user 
omgeving. Ze zijn daarom groot van opzet en daardoor te duur. 

4.4 lmplementatie in SQL *Forms 

Alle opties die konden leiden tot een applicatie-onafhankelijke implementatie 
van constraints zijn bleken alle onoverkomelijke problemen te hebben. Als 
enige optie blijft over om de constraints te implementeren in de applicatie(s), in 
SQL*Forms. Hiermee wordt wel direct de hoogst mogelijke graad van volledig
heid en gebruikersvriendelijkheid behaald. Men moet niettemin oppassen voor 
ontoegankelijkheid van het resultaat, er zal een logische, liefst modulaire 
structuur ontwikkeld moeten worden. 

Er is besloten om voor de te ontwikkelen interface-module een CASCADE 
gerichte aanpak te volgen, zodat de database administrator zo min mogelijk 
belemmerd wordt tijdens zijn werkzaamheden. Het is gebruikelijk om deze 
informatie in het model vast te leggen als dynamische constraints. Bij andere 
applicaties willen we echter de bewegingsvrijheid van de gebruiker beperken op 
dit gebied, daarom leggen we deze informatie vast in de applicatie. 

Om tot de gewenste structuur te komen staan verschillende mogelijkheden 
open. Er zal rekening gehouden moeten worden met de CASCADE gerichte 
aanpak, vooral met de problemen die kunnen optreden bij de implementatie van 
CASCADE INSERT. Dit brengt enige navigatie-problemen met zich mee: er 
moeten soms aan meerdere tabellen gegevens toegevoegd worden, die op het 
einde in een keer permanent in de database vastgelegd worden (met COMMIT). 

Men kan met behulp van SQL *Forms in principe op twee manieren gegevens 
vasthouden voordat deze met COMMIT worden vastgelegd: 

Als eerste kan men de form gebruiken om de gegevens in vast te 
houden. Men is dan genoodzaakt om blokken gebaseerd op met ver
plicht relaties verbonden tabellen in een form te plaatsen, omdat bij het 
verlaten van een form de hierin opgeslagen gegevens verloren gaan. 
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Ten tweede kan men het voorgeheugen van de database gebruiken om 
tijdelijk de gegevens te bewaren die vastgelegd moeten worden, door 
gebruik te maken van het POST commando (zoals uitgelegd in hoofd
stuk 2, paragraaf 7, 'SQL: Standard Query Language'). Met deze optie 
wordt de bewegingsvrijheid van de ontwerper enigszins beperkt, omdat 
achteraf niet bepaald kan worden welke records veranderd zijn (uit het 
voorgeheugen komen) of wat voor verandering ze hebben ondergaan 
(record status). 

Als voor de eerste manier gekozen zou worden zou de huidige structuur 
aangepast moeten worden. De ontwerper van de applicatie zou echter geheel 
vrij zijn hoe de CASCADE INSERT gefmplementeerd wordt. Hij zou de 
gebruiker per tabel meerdere records kunnen laten toevoegen en deze later weer 
kunnen ophalen om door de gebruiker aan andere gegevens te laten koppelen. 
Dit laatste is bij de tweede manier niet mogelijk, daar zal de gebruiker gedwon
gen moeten worden een bepaalde weg te bewandelen door de tabellen, waarbij 
steeds maar een record kan worden toegevoegd. Dit is echter geen bezwaar, een 
grote vrijheid kan leiden tot erg lange transacties, iets wat zoveel mogelijk 
vermeden moet worden. Daarbij kan het implementeren van dit soort vrijheden 
erg complex worden. 

Er is gekozen voor de weg van de minste weerstand, dus de tweede manier. Elk 
tabel krijgt een eigen form, zoals al het geval was. Met het commando CALL 
worden de verschillende forms opgeroepen in een INSERT transactie, waarbij 
de benodigde foreign-key informatie via globale variabelen overgedragen wordt. 
De verschillende forms worden gepresenteerd als pop-up schermen, waardoor 
de samenhang tussen de gegevens duidelijk wordt weergegeven. 

Met deze technieken ben ik aan de slag gegaan voor het bouwen van 'gereed
schap' waarmee in het algemeen constraints gefmplementeerd kunnen worden 
binnen SQL *Forms 3.0 en Oracle 6.0. Dit gereedschap zal uitvoering beschre
ven worden in het volgende hoofdstuk. 
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IMPLEMENTATIE METHODE 

Ik heh een methode opgesteld voor bet implementeren van geldigheidsregels, 
toegespitst op subset-requirements. Deze methode is opgezet rond een speciaal 
hiervoor ontwikkelde procedure-bibliotheek en is geschikt voor single-user 
applicaties rond een wat groter datamodel. De hiermee gei'mplementeerde 
applicaties zullen hoofdzakelijk de CASCADE strategie volgen, al kunnen 
uitzonderingen hierop gemakkelijk ingepast worden. 

In de volgende delen zal belicht worden hoe de implementatie volgens deze 
methode globaal is opgezet, welke functies door de procedure bibliotheek 
verzorgd worden, welke globale variabelen daarbij gebruikt worden en hoe bet 
opgestelde stappenplan er in grote lijnen uit ziet. In bet volgende hoofdstuk zal 
bet stappenplan toegepast worden op een voorbeeld. 

De voorbeeld-tabellen die bier worden gebruikt komen uit bet EMDABS 
datamodel (zie bijlage 1, 'HET EMDABS DATAMODEL'): STINS, STINF, 
STGRA en STUD uit de groep studies, met de tabellen GRAN en INST. 

Globale aanpak 

In een datamodel zijn verschillende typen tabellen te onderscheiden. Er wordt 
daarom begonnen met indelen van de tabellen in klassen. Afhankelijk van de 
klasse waartoe een tabel behoort moeten verschillende implementatie werk
zaamheden verricht worden. De verschillen liggen daarbij vooral daar waar 
tabellen die deel kunnen zijn van een CASCADE INSERT transactie, zoge
naamd indirect benaderbaar zijn. 

Er zijn drie klassen waarin de tabellen kunnen worden ingedeeld (zie bijlage 2, 
'KLASSE-INDELING TABELLEN'): 

opzoektabellen: tabellen die enkel met 1 - n (n~0) relaties verbonden 
zijn met andere tabellen, met minstens een relatie waarbij de stippellijn 
aan de kant van de betreffende tabel (in bet voorbeeld in de tabel INST 
een opzoektabel). 

vrije tabellen: tabellen die enkel met 1 - n (n~0) relaties verbonden zijn 
met andere tabellen, met de stippellijn aan de kant van de andere 
tabellen (in bet voorbeeld in de tabel STINF een opzoektabel). 
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Een speciale vrije tabel is de detail-tabel. Dit is een vrije tabel die 
slechts een zo'n relatie heeft met een andere tabel (STINF is zo'n 
speciale opzoek-tabel en is dus een detail-tabel). 

gebonden tabellen: tabellen die met 1 - n (n>O) relaties verbonden zijn 
met andere tabellen (in het voorbeeld zijn STINS, STGRA, STUD en 
GRAN gebonden tabellen). 

Voor de gebonden tabellen moeten speciale maatregelen genomen worden. Als 
eerste moet deze verzameling tabellen ( eventueel) opgedeeld worden in 
verschillende groepen. Ben groep bestaat uit tabellen die slechts met 1 - n (n>O) 
relaties met elkaar verbonden zijn (men moet zonder optionele relaties te 
bewandelen van de ene naar de andere tabel in zo'n groep kunnen gaan). In het 
gehele datamodel van EMDABS komen drie groepen voor, de gebonden 
tabellen uit het voorbeeld vormen samen een van die groepen. 

Voor elke groep moet nu bepaald worden welke weg straks bewandeld moet 
worden als er een INSER T-actie op een van de tabellen wordt uitgevoerd (in de 
methode is hiervoor een klein handmatig uit te voeren algoritme bedacht). Er 
wordt een tabel geselecteerd die aan het begin zal staan van die weg, de form 
die hierop wordt gebaseerd heet de basis-form. De weg zal er vaak uitzien als 
een boom. Als een INSERT transactie ergens midden op deze weg gestart 
wordt vervolgt de transactie zich verder vanuit dit punt in de boom in de 
richting die is vastgelegd. 

De gebonden tabellen uit het voorbeeld zullen bij INSERT transacties doorlo
pen worden als in figuur 5.1 (de basis-form wordt de form gebaseerd op de 
tabel STUD): 

STUD ---> STINS 
\ 
\-> STGRA ---> GRAN 

Figuur 5.1 Opbouw van de DBA-interface. 
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Voor bijna elke tabel wordt nu een form gecreeerd, zo dit niet al gedaan is. Een 
bij een detail-tabel borend blok krijgt een speciale bebandeling, deze wordt in 
een master-detail verband bij een antler blok geplaatst, in een form (in bet 
voorbeeld wordt bet blok van STINF opgenomen in de form gebouwd op de 
tabel STUD). 

Ook de attribuut-, tupel- en tabel-constraints worden nu al gefmplementeerd. 
Hiervoor zijn geen speciale tecbnieken ontwikkeld in de metbode, ze kunnen 
vrij gefmplementeerd worden. Procedures van constraints met betrekking tot 
standaard waardenverzamelingen en foreign-key velden worden in de biblio
tbeek vastgelegd. Deze worden immers in meerdere forms gebruikt en kunnen 
dan zo middels referentie gebruikt worden, zodat veranderingen slecbts op een 
plaats doorgevoerd boeven te worden. 

Via een stappenplan kan nu de implementatie verricbt worden van de code die 
nodig is voor bet onderbouden van de subset-requirements. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van de voorgedefinieerde procedures uit de procedure biblio
tbeek. Hoe dit in zijn werk gaat zal kort bebandeld worden in de volgende twee 
paragrafen. 

De procedure bibliotbeek 

In de bibliotbeek zijn de procedures globaal onder te verdelen in vier catego
rieen. Deze vier omvatten de afzonderlijke CASCADE bewerkingen die 
gefmplementeerd moeten worden en de groep overige procedures. Er zijn twee 
typen procedures, zogenaamde standaard-procedures en gebruiker-procedures. 
Het eerste type kan direct ingezet worden middels referentie. Het tweede type 
wordt opgeroepen vanuit de standaard-procedures en moet daarentegen geko
pieerd en daama eerst aangepast worden aan de specifieke situatie. 

le categorie: De eerste categorie is geconcentreerd rond CASCADE INSERT 
waarin zicb drie standaard-procedures en twee gebruiker-procedures bevinden. 
Er is een standaard-procedure om de INSERT actie werkelijk uit te voeren 
(INSRT_RCRD), te controleren of er een INSERT actie beeft plaatsgevonden 
(INSRT_CHCK) en een standaard-procedure voor bet aanroepen van andere 
forms in de transactie (TRANS_CALL). Welke dat zijn wordt vastgelegd in een 
van de gebruiker-procedures (cascd_inst), de andere is voor bet controleren of 
eventueel oude verbonden data verwijderd moet worden (cascd_oldt). 
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2e categorie: In de tweede categorie zijn de procedures rond CASCADE 
UPDATE geplaatst. Deze bestaat uit een standaard-procedure die controleert of 
er een update heeft plaatsgevonden en daarop eventueel verdere acties onder
neemt (UPDTE_CHCK). Daarbij wordt gebruik gemaakt twee gebruiker
procedures. De eerste hiervan is voor de controle of de primary-key veranderd 
is tijdens de UPDATE actie (cascd_upch). Als dit zo is worden de verdere 
gevolgen doorgevoerd met behulp van de tweede procedure (cased_ updt). 

3e categorie: De derde categorie bevat de procedures rondom CASCADE 
DELETE. Het aantal standaard-procedures hierin is afhankelijk van het aantal 
tabellen in het model. Er is een standaard-procedure die aangeroepen wordt als 
er een DELETE actie uitgevoerd moet worden (DELTE_RCRD). Deze roept 
vervolgens een gebruiker-procedure aan waarin de CASCADE DELETE verder 
uitgevoerd wordt (cascd_dlte). Daarbij maakt deze gebruik van door de ontwik
kelaar per tabel aan te leggen standaard-procedures (DEL_tabelnaam). Zo'n 
standaard-procedure zorgt voor het verwijderen van het betre:ffende record uit 
de tabel en roept de standaard-procedures op van de direct hiermee gerelateerde 
tabellen, om daar eventueel ook records te verwijderen. 

De opzet van de implementatie van CASCADE DELETE is vrij complex. Hier 
kwam namelijk een karakteristiek probleem naar voren. Als de modulaire 
aanpak volledig doorgevoerd zou worden zou er namelijk kans op dead-lock 
ontstaan doordat procedures elkaar tot het oneindige kunnen gaan aanroepen. 
Deze situatie ontstaat bij het controleren van 1 - n (n>O) relaties waarbij de 
'vork' zich aan de kant van de huidige tabel bevindt. Als na het verwijderen 
van het record in de huidige tabel blijkt dat het record in de verbonden tabel 
geen relatie meer heeft met enig record uit de huidige tabel, moet het record uit 
de verbonden tabel namelijk verwijderd worden, waardoor er een kans op ping
pong effecten ontstaat. 

Stel dat in het voorbeeld het laatste bij een bepaalde studie behorende record 
uit de tabel STINS wordt verwijderd, dan moet de betreffende studie verwijderd 
worden. Echter bij het verwijderen van een studie moeten alle gerelateerde 
records uit STINS verwijderd worden. Dit gebeurt via een aanroep van de 
betre:ffende procedure, die op zijn beurt weer de procedure voor het verwijderen 
van studies zou aanroepen ( doordat het laatste met deze studie verbonden 
record uit STINS is verwijderd) etc. De controle en eventuele acties bij deze 
specifieke situatie mogen daarom maar een keer per CASCADE DELETE actie 
uitgevoerd worden. De code hiervoor is daarom in de betreffende gebruiker
procedures opgenomen (in cased_ dlte ), terwijl de andere controles en acties in 
de standaard-procedures staan (DEL_tabelnaam). 
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4e categorie: De overige categorie bestaat uit hoofdzakelijk standaard-procedu
res die zorgen voor zaken als het opstarten en het verlaten van een form 
(START_FORM en LEAVE_FORM), het verwijderen van gegevens uit een 
form (CLEAN_FORM), uitvoeren van een COMMIT of een ROLLBACK, 
waarbij enige extra controles uitgevoerd moeten warden (COMMT_FORM en 
ROLLB_FORM), en het uitvoeren van (speciale) queries (QUERY_FORM). 

Daamaast zijn er zes standaard-procedures voor het regelen van de gang van 
zaken rond de globale variabelen die de verschillende foreign- en primary-key 
waarden moeten bijhouden en doorgeven (ALKEY_BKUP, ALKEY_REST, 
FGKEY_READ, FGKEY_SAVE, PMKEY_READ en OTHER_RCRD). Er is 
daamaast een gebruiker-procedure voor het controleren van de primary-key 
( check _pkey ). 

De overige zes standaard-procedures verzorgen nog wat hulp-functies, waaron
der een om een waarschuwing op het scherm te zetten (WARNING) en de 
gebruiker hierop via een keuze te laten reageren. De overige begrenzen het 
bladeren door de records in queries (SUCCD_RCRD, PRCD_RCRD) en helpen 
bij andere functies (AUTO_LST, UPDTE_SWIT en VALDT_BLCK). 

5.3 Globale variabelen 

Er warden verschillende globale variabelen gebruikt in de procedures. Met 
name het doorgeven van primary- en foreign-key informatie speelt hier een 
belangrijke rol. Hieronder staan de variabelen die standaard gebruikt warden: 

Global.DSCR = 

Global.CALL = 

Korte beschrijving van de gegevens in de onder
liggende tabel. 

Het type CALL waarmee de betreffende form 
wordt aangeroepen. Deze variabele heeft veel 
invloed op de verdere verwerking die in de form 
plaats vindt. Deze variabele kan de volgende waar
den aannemen: 

'I': lndirecte aanroep (deel INSERT/UPDATE 
transactie) 

Alleen INSERT mogelijk in de 
form (verplicht) 
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'IS': lndirecte aanroep (deel INSERT/UPDATE 
transactie) 

Alleen INSERT of SELECTIE van 
een record mogelijk in de form 
(foreign-key waarden worden terug
gemeld aan aanroepende form) 

'IE': Indirecte aanroep (deel INSERT/UPDATE 
transactie) 

Alleen bewerking van gegevens 
(EDIT) mogelijk in de form (1 
record, 1 op 1 relaties) 

'IV': lndirecte aanroep 
Alleen het bekijken van gegevens 
(VIEW) mogelijk in de form (1 
record, 1 op 1 re la ties) 

'D': Directe aanroep 
Alleen UPDATE en DELETE mo
gelijk in de form 

'DI': Directe aanroep 
UPDATE, DELETE en INSERT 
mogelijk in de form 

Global.PSZE = Het aantal primary-key velden van de aanroepende 
form 

Global.PF x = Primary-key veldnaam uit de aanroepende form 
(x=l..Global.PSZE) 

Global.PY x = Primary-key veldwaarde uit de aanroepende form 
( x= 1.. Global.PSZE) 

Global.FSZE = Het aantal foreign-key velden van de aanroepende 
form, of de velden die in de aangeroepen form de 
hieraan verbonden foreign-key vormen 

Global.FF x = Foreign-key veldnaam uit de aanroepende form, of 
(x=l..Global.FSZE) de veldnaam die in de aangeroepen form deel is 

van de foreign-key 
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Global.FY x = 
(x=l..Global.FSZE) 
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Foreign-key veldwaarde uit de aanroepende form, 
of de veldwaarde van het veld dat in aangeroepen 
form deel is van de foreign-key 

Implementatie stappenplan 

Om de implementatie in goede banen te leiden is er een stappenplan ontwik
keld, die de ontwikkelaar helpt bij het in de juiste volgorde vastleggen van de 
benodigde triggers. Deze volgorde is belangrijk omdat er een grote onderlinge 
afhankelijkheid is tussen de verschillende procedures en triggers. 

Daar transacties liefst zo kort mogelijk gehouden moeten worden, wordt er bij 
elke operatie gecontroleerd of er een INSERT of UPDATE actie heeft plaatsge
vonden. Dit wordt gerealiseerd door de definitie van verscheidene key-triggers. 
Na een verandering van een record wordt er direct een COMMIT uitgevoerd als 
er naar een ander record wordt gesprongen. Bij INSERT is al eerder besproken 
dat we in een transactie bij gebonden tabellen telkens maar een record kunnen 
toevoegen, dat via een POST telkens naar het voorgeheugen van de database 
wordt gezonden. Na het toevoegen van een record in de laatste tabel volgt een 
COMMIT. Bij INSERT acties op opzoek tabellen en vrije tabellen wordt er, net 
als bij UPDATE, direct per record een COMMIT uitgevoerd. 

Per onderwerp is in het begeleidende document [Buil Im.pl. Methode, 1994], 
een tweedeling aangebracht. De eerste helft beschrijft wat er door de ontwikke
laar gedaan moet worden, waama in de tweede helft uitgelegd wordt welke 
functionaliteit door het zojuist gei'mplementeerde verzorgd wordt. Op deze 
manier kan men eventueel de procedure-bibliotheek gebruiken zonder dat er 
diep ingegaan hoeft te worden op de functionaliteit, de ontwikkelaar behoeft in 
dat geval enkel nauw de richtlijnen uit de eerste helft na te volgen. In het 
volgende hoofdstuk wordt aan de hand van een voorbeeld vooral dieper in 
gegaan op de tweede helft, de functionaliteit van het stappenplan. 
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STAPPENPLAN UIT METHODE TOEGEPAST OP VOORBEELD 

Als voorbeeld in de uitwerking van het stappenplan uit de implementatie
methode gebruiken we de tabel STUD uit het vorige voorbeeld, afkomstig van 
het EMDABS datamodel. Deze tabel heeft de volgende structuur: 

study_code: primary-key veld 

entry_ date: data-veld 
studytitle: data-veld 
proj_name: data-veld 

pr_reseacher: foreign-key veld naar PERS (pers_code) 
se reseacher: foreign-key veld naar PERS (pers_code) 

In de hierop gebaseerde form wordt een blok bijgeplaatst voor STINF en in 
master-detail verband gezet met het blok van STUD (STINF is na.melijk een 
detail tabel). Deze tabel heeft de volgende structuur: 

study_ code: 
line nr: 

info: 

primary-key veld, foreign-key veld naar STUD 
primary-key veld 

data-veld 

In de volgende vier paragrafen wordt de implementatie behandeld, waarbij eerst 
de algemenere zaken worden afgehandeld. Daama worden in afzonderlijke 
paragrafen de benodigde acties omtrent CASCADE INSERT, UPDATE en 
DELETE behandeld. 

6.1 Implementatie algemeen 

Als eerste worden de acties geimplementeerd die benodigd zijn bij het opstarten 
van een form, het verwerken en verlaten van een form, het toevoegen van 
records en het verwijderen van records. Als laatste worden de primary-key 
controles en eventuele automatische LIST OF VALVES geimplementeerd, 
waama de verwerking van overige operaties geregeld wordt. 
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opstarten van een form: 

Door bet definieren van de KEY-STARTUP trigger, met daarin een 
aanroep naar de standaard-procedure START_FORM, wordt er voor 
gezorgd dat er bij bet opstarten van een form enkele zaken geregeld 
warden. De acties die de procedure START_FORM uitvoert zijn afhan
kelijk van de waarde van de globale variabele Global.CALL. 

In bet vorige boofdstuk bebben we gezien dat de tabel STUD deel is 
van een groep gebonden tabellen, en dat de form gebaseerd op STUD 
een basis-form is. Een basis-form kan alleen direct aangeroepen warden, 
START_FORM regelt dan bet volgende: 

Global.CALL= 'D', 'DI': query wordt uitgevoerd, primary-key waar
den warden als foreign-key in de variabe
len gelezen ( om door gegeven te kunnen 
warden tijdens een INSERT transactie). 

verwerken en verlaten van een form: 

Door bet definieren van een KEY-COMMIT, KEY_ CLRFORM en 
KEY-EXIT trigger met acbtereenvolgens aanroepen naar de standaard
procedures COMMT_FORM, CLEAN_FORM, LEAVE_FORM wordt 
de verwerking van de gegevens in goede banen geleid. 

In een basis-form kunnen alle operaties uitgevoerd warden, de waarde 
van Global.CALL is dus 'DI'. De procedure COMMT_FORM doet dan 
bet volgende: 

Global.CALL = 'DI': controle of er een UPDATE of INSERT 
actie beeft plaatsgevonden, zo ja: POST en 
verdere afhandeling. 

De aanroep van de procedure CLEAN_FORM verzorgt bij veranderin
gen een ROLLBACK en reageert in de voorbeeld situatie als volgt: 

Global.CALL= 'D', 'DI': controle of er data is veranderd, zo ja: 
uitvoeren van een ROLLBACK, primary
key waarden warden als foreign-key berle
zen. 
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De procedure LEA VE FORM veroorzaakt in ons geval de volgende 
acties: 

Global.CALL= ... 'D', 'DI': controle of er data is veranderd, zo ja: eerst 
uitvoeren van een ROLLBACK, verlaten 
form. 

toevoegen van records: 

Door het definieren van een KEY-CREREC trigger met een aanroep 
naar de standaard-procedure INSRT _ RCRD worden de acties verzorgt 
als de gebruiker een record wil gaan toevoegen. In ons voorbeeld 
gebeurt daarbij het volgende: 

Global.CALL= 'DI': controle of er een UPDATE of INSERT 
actie heeft plaatsgevonden, zo ja: POST en 
verdere afhandeling, anders nieuw record 
aanmaken. 

De verdere afhandeling van de werkelijke INSERT actie en transactie 
komt later aan bod. 

verwijderen van records: 

Door het definieren van de KEY-DELREC trigger met een aanroep naar 
de standaard-procedure DELTE_RCRD wordt de CASCADE DELETE 
in werking gezet als de gebruiker een record wil verwijderen. In ons 
voorbeeld reageert de procedure als volgt: 

Global.CALL = 'D', 'DI': controle of er een UPDATE of INSERT 
actie heeft plaatsgevonden. Zo ja: bericht in 
statusbalk (DELETE actie verboden, ver
wijderen record onmogelijk) anders na 
waarschuwing record verwijderen (CAS
CADE DELETE in werking zetten) 

De verdere implementatie van de acties bij CASCADE DELETE wordt 
later behandeld. 
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primary-key controle: 

In principe is de code voor het controleren van de primary-key al 
gefmplementeerd, dit is immers een tabel constraint. Om echter de 
controle wat vriendelijker te maken voor de gebruiker is in de biblio
theek de gebruiker-procedure check__pkey meegeleverd, die gebruik 
maakt van de globale primary-key variabelen. De gebruiker kan nu een 
UPDATE actie op de primary-key gemakkelijk 'terug draaien' voordat 
een COMMIT is doorgevoerd, door de oude waarde weer in te geven. 

Het bovenstaande wordt gerealiseerd door een ON-VALIDATE-RE
CORD trigger te definieren met hierin een aanroep naar check__pkey. In 
check __pkey moeten daama de nodige aanpassingen gemaakt worden. 

automatische LIST OF VALUES: 

Om automatisch de LIST OF VALVES te laten verschijnen, of de 
hiervoor altematieve aanroep van een form automatische te laten plaats
vinden, staat de standaard procedure AUTO_ LST ter beschikking. Door 
op elk betrokken veld een ON-NEW-FIELD-INSTANCE trigger te 
implementeren, met een aanroep naar deze procedure, wordt bij een leeg 
veld automatisch de betreffende actie uit gevoerd. In het voorbeeld zijn 
er geen velden waarvoor dit gerealiseerd hoeft te worden. 

verwerking overige operaties: 

Omdat we bij veranderingen in de gegevens per record een COMMIT of 
POST willen uitvoeren, zal er bij elke actie die leidt tot het verlaten van 
het huidige record een controle moeten plaatsvinden. Hierin wordt 
bekeken of er een INSERT of UPDATE heeft plaatsgevonden. Tevens 
moeten de waarden van de primary- en/of foreign-keys bijgehouden 
worden in de variabelen. 

De hierboven genoemde zaken warden gerealiseerd met behulp van de 
volgende drie standaard-procedures: INSRT_CIICK, UPDTE_CHCK en 
OTHER_RCRD. De implementatie vindt plaats door key-triggers te 
definieren voor elke actie die leidt tot het verlaten van een record, en 
hier deze drie procedures in aan te roepen. De acties die verder volgen 
in INSRT CIICK en UPDTE CHCK warden later behandeld. In de - -KEY-NXTREC en KEY-PRVREC triggers warden tevens de standaard-
procedures SUCCD _ RCRD en PRECD _ RCRD aangeroepen, om het 
bladeren in records te begrenzen. 
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6.2 Implementatie CASCADE INSERT 

Nu alle algemenere zaken geregeld zijn kan de implementatie van de CASCA
DE INSERT verder verzorgt worden. Er zij twee manieren waarop de CASCA
DE INSERT zich verder kan ontwikkelen. Als eerste kan het zijn dat er een 
tabel gerelateerd is aan een veld in de huidige tabel, waarvan de form dan 
opgeroepen moet worden als het betreffende veld veranderd wordt. Ten tweede 
zijn er de tabellen waarin data toegevoegd moet worden nadat er een record is 
toegevoegd in de huidige tabel. Deze twee gevallen zullen hieronder behandeld 
worden, waarna als laatste nog een bepaalde uit te voeren controle wordt 
behandeld die nodig is bij vanuit velden aangeroepen forms. 

Aanroepen forms vanuit velden 

Als er een tabel via een 1 - n (n>O) relatie verbonden is aan de huidige 
tabel, waarbij de 'vork' zich aan de kant van de huidige tabel bevindt, 
wordt de form gebaseerd op de gerelateerde tabel vanuit een (foreign
key) veld uit de huidige form aangeroepen. 

Er wordt een KEY-LISTV AL trigger gedefinieerd voor het veld vanuit 
waar de aanroep van de form plaats moet vinden, waarin de standaard
procedures ALKEY _ BKUP, TRANS_ CALL, FGKEY SA VE en als 
laatste ALKEY _ REST worden aangeroepen. 

Met ALKEY_BKUP wordt de huidige situatie m.b.t. de globale primary
en foreign-key variabelen opgeslagen. Daama worden deze gezet voor 
de aanroep en vindt de aanroep werkelijk plaats met TRANS_ CALL. Na 
terugkeer wordt de uit de aangeroepen form geselecteerde of hierin 
toegevoegde foreign-key waarde overgenomen in de huidige form met 
FGKEY _SAVE, waarna de oude situatie weer hersteld wordt met 
ALKEY REST. 

In het voorbeeld zijn er niet zulke relaties met andere tabellen en 
warden dus geen forms op deze manier aangeroepen. 
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Aanroepen forms na toevoegen record 

De 1 - n (n>O) relaties met andere tabellen waar bij de 'vork' zich aan 
de kant van die andere tabellen bevindt worden onderhouden mi het 
toevoegen van een record in de huidige tabel. 

In dat geval wordt vanuit de standaard-procedure INSRT CHCK de 
gebruiker-procedure cascd_inst aangeroepen. In deze laatste procedure 
worden dan de verschillende forms aangeroepen, analoog aan de wijze 
waarop de aanroepen vanuit velden gerealiseerd worden. 

In het voorbeeld wordt vanuit cased inst eerst STINS en daama STGRA 
aangeroepen. De aanroep naar GRAN wordt niet hier maar vanuit 
STGRA gedaan, waardoor weer een modulaire structuur ontstaat. Dit 
laatste zal dus ook germplementeerd moeten worden. 

Acties in vanuit velden aangeroepen forms 

Als er een record wordt (toegevoegd en) geselecteerd in een vanuit een 
veld aangeroepen form dient er gecontroleerd te worden of het oude 
verbonden record nog verdere relaties heeft met andere records uit de 
huidige tabel. Als dat niet zo is moet dit record verwijderd worden. 

De controle vindt plaats in de gebruiker-procedure cased_ oldt, die ook 
aangeroepen wordt vanuit de standaard-procedure INSRT_CHCK Als 
de controle inderdaad leidt tot het verwijderen van een record wordt na 
een waarschuwing vanuit cascd_oldt de gebruiker-procedure cascd_dlte 
aangeroepen, die later meer in detail behandeld zal worden. 

In het voorbeeld werden geen forms vanuit velden aangeroepen, zodat 
de procedure cased_ oldt ook aangepast hoeft te worden (hij moet wel 
als dummy aanwezig zijn omdat de aanroep ervan in INSRT CHCK 
staat). 

Implementatie CASCADE UPDATE 

Nu kan het verder implementeren van CASCADE UPDATE verder uitgewerkt 
worden. In de onderstaande delen wordt uitgelegd hoe en waar het veranderen 
van de primary-key gecontroleerd wordt en hoe deze veranderingen doorge
voerd worden in de gerelateerde tabellen. 
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Controle op verandering primary-key 

Om te controleren of er UPDATE-acties op de primary-key hebben 
plaatsgevonden is er een gebruiker-procedure casc_upch, die aangeroe
pen wordt vanuit de standaard-procedure UPDTE_CHCK. Hierin wordt 
eenvoudig gecontroleerd of de nieuw ingevoerde primary-key waarde 
bestaat in de onderliggende tabel ( dit kan omdat deze controle plaats 
vindt na de eigenlijke primary-key controle ). Zo niet, dan is dus de 
primary-key veranderd en wordt de CASCADE UPDATE verder uitge
werkt. 

Uitvoeren UPDATE acties 

Het uitvoeren van de werkelijke UPDATE acties wordt gedaan in de 
gebruiker-procedure cased_ updt, die wordt aangeroepen vanuit de proce
dure UPDTE _ CHCK na de aanroep van cased_ upch. Hierin staan 
achtereenvolgens de UPDATE statements voor de tabellen die aangepast 
moeten worden. 

In het voorbeeld moeten voor de volgende tabellen bij een verandering 
van de primary-key UPDATE acties uitgevoerd worden: STINS, STINF, 
en STGRA met daarnaast SSTUD, SINF, SPERS, STUSE en STDAT. 

Implementatie CASCADE DELETE 

Als laatste kan nu de implementatie van de CASCADE DELETE verzorgt 
worden. Hieronder zal verder beschreven worden wat daarvoor in de procedure 
bibliotheek nog aan werkzaamheden verricht moet worden, waarna behandeld 
wordt hoe de implementatie in de form verder verwerkt wordt. 

Uitbreiding procedure bibliotheek 

Voor elke tabel moet een standaard-procedure ontwikkeld worden 
waarmee de werkelijke CASCADE DELETE gerealiseerd wordt. Zo'n 
procedure draagt de naam DEL _table, en kan weer aanroepen bevatten 
naar DEL _table procedures van gerelateerde tabellen. 

In het voorbeeld wordt in de standaard-procedure DEL_STUD er eerst 
voor gezorgd dat het betreffende record (meegegeven via parameters) 
verwijderd wordt uit STUD. 
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Daarna moeten er voor de verbonden tabellen de volgende aanroepen 
geplaatst worden: DEL_STINS, DEL_STINF en DEL_STGRA, en 
verder DEL_SSTUD en DEL_SPERS, waarbij de juiste foreign-key 
informatie weer via parameters meegegeven wordt. Aile bier genoemde 
standaard-procedures moeten ook op dezelfde manier germplementeerd 
worden, en de daarin voorkomende procedures ook etc., totdat er een 
procedure bestaat voor elke in bet model voorkomende tabel. 

Werkzaamheden in de form 

In de form wordt vanuit de standaard-procedure DELTE_RCRD de 
gebruiker-procedure cased_ dlte aangeroepen, waarin de aanroep van de 
betreffende DEL_table is geplaatst. Daarnaast wordt hier ook nog een 
speciaal stukje van de CASCADE DELETE afgewerkt. 

Als de huidige tabel via een 1 - n (n>O) relatie verbonden is met een 
tabel waarbij de 'vork' verbonden is met de buidige tabel, moet er een 
speciale controle uitgevoerd worden. Het zou namelijk zo kunnen zijn 
dat na de zojuist uitgevoerde DELETE actie, het record in de gerelateer
de tabel geen gerelateerde records in de huidige tabel meer beeft. In dat 
geval moet dat record (in de verbonden tabel) verwijderd worden, via 
een aanroep van de betreffende DEL_table procedure. Waarom deze 
controle bier moet plaatsvinden is bebandeld in boofdstuk 5, paragraaf 
2, 'De procedure bibliotbeek'. 

IN het voorbeeld zijn er geen tabellen op deze manier verbonden met 
STUD en hoeft deze controle dus niet germplementeerd te worden. In de 
gebruiker-procedure cased_ dlte wordt alleen een aanroep geplaatst naar 
DEL STUD. 

Met bet aanpassen van de gebruiker-procedure cased_ dlte is de laatste imple
mentatie-actie voor de form gebaseerd op de tabel STUD afgerond. Als voor de 
tabellen STINS, STGRA en GRAN dezelfde stappen doorlopen warden (via het 
stappenplan), is de implementatie omtrent de tabel STUD pas compleet, omdat 
deze aangeroepen warden tijdens een INSERT transactie. Het zal duidelijk zijn 
dat het implementeren van subset-requirements zo nog een vrij tijdrovend 
karwei is. 
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Door het ontwikkelen van een implementatie methode kunnen nu vrij eenvou
dig geldigheidsregels gefmplementeerd warden. Maar helaas is hiermee eigen
lijk niet bereikt wat men oorspronkelijk wenste: 

een applicatie-onafhankelijke oplossing, 

die gemakkelijk en snel te implementeren is en goed toegankelijk 
voor onderhoud 

en daarbij zijn bijdrage levert om te komen tot gebruikersvrien
delijke applicaties. 

De beperkingen van de implementatie-omgeving maken het eerste onmogelijk, 
terwijl er eigenlijk ook niet gesproken kan warden van een snelle implementa
tie. Er moeten vrij veel werkzaamheden verricht warden om tot het gewenste 
resultaat te komen, dat helaas niet geheel vrij is van complexiteit. De schade is 
echter zoveel mogelijk beperkt door waar mogelijk gebruik te maken van een 
modulaire opzet. 

De mogelijkheden voor het implementeren van vooral hogere constraints zijn 
eigenlijk te beperkt binnen Oracle 6.0 en SQL *Forms 3.0. Er moet teveel 
moeite gedaan warden om tot resultaten te komen. Men mag als gebruiker van 
een RDBMS wat dat betreft wel wat meer ondersteuning verwachten. Het ziet 
er gelukkig naar uit dat Oracle 7.0, waarin de implementatie van geldigheidsre
gels volledig in de data-definitie vastgelegd lijkt te kunnen warden ( dus 
applicatie-onafhankelijk), beter voldoet. In dit geval stond echter vast dat 
Oracle 6.0 gebruikt zou moeten worden, omdat hierin al het een en ander aan 
implementatiewerk verricht was en er nog geen gebruik gemaakt kon warden 
van Oracle 7.0. 

Op dit moment zijn de mogelijkheden die een CASE-tool te bieden heeft slecht 
summier onderzocht en enkel in betrekking met de huidige versie van EM
DABS: de inzet van een CASE-tool was in deze situatie niet rendabel. Als 
straks EMDABS II ontwikkeld gaat warden zou het gebruik hiervan eventueel 
heroverwogen warden, vooral als er plannen zijn om op een gegeven moment 
over te gaan op een multi-user omgeving. Een CASE-tool kan grote diensten 
bewijzen bij de totale ontwikkeling van een database. 
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Wat de werkzaamheden voor de interface-module voor EMDABS betreft is het 
volgende bereikt: 

Aile attribuut-, tupel- en tabel-constraints zijn geimplementeerd. 
Hierbij is een zogenaamde library-form opgezet waarin de 
procedures voor meervoudig gebruikte constraints zijn opgesla
gen, die via referentie benaderd worden door de rest van de 
forms. De constraints die van te voren al geimplementeerd waren 
zijn hierdoor ook onderhoudbaarder geworden. 

Er is een start gemaakt met de implementatie van de database
constraints. Via de ontwikkelde implementatie-methode zijn voor 
de tabellen SUBJ, SUBH, SUBD, SESS, SSTUD en SINF aange
paste forms ontwikkeld, waarin alle benodigde functionaliteit 
voor het onderhouden van subset-requirements gei"mplementeerd 
is. De CASCADE INSERT en CASCADE DELETE acties bij 
deze tabellen zijn echter nog niet volledig uitgewerkt. 

Het volledig implementeren van alle database-constraint zal, zelfs met de 
ontwikkelde methode, nog veel werk met zich meebrengen. Daarbij is het niet 
ondenkbaar dat men op complicaties stuit waarmee in de methode nog geen 
rekening is gehouden. Er zal overwogen moeten worden of het verstandig is om 
hier nog veel tijd in te steken, met de toekomstige ontwikkeling van EMDABS 
II in gedachten. 
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