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schuld of grove nalatigheid van de Technische Universtiteit of de betrokken onderzoekers. 



EMDABS staat voor Electrophysiologic Monitoring DAtaBase System. Het doel van 

bovengenoemd klinisch informatiesysteem is te komen tot een gestructureerde opslag van 

electro-fysiologische gegevens, wat moet lei den tot bet ere onderzoeksfaciliteiten aan deze 

gegevens. Het realiseren van een gestandaardiseerde opslagstructuur die mogeJijkbeden moet 

bieden tot uitwisseling van gegevens tussen speciaJisten, onderzoekers en/of instituten vormt 

een tweede doeI. Globaal worden deze gegevens onderverdeeld in vier groepen, namelijk 

studie-, sessie-, subject- en tijdgegevens. 

Een eerste versie, gerealiseerd m.b.v. dBase 31, bleek niet in staat de grote hoeveelheid 

gegevens te kunnen verwerken. Na installatie van het Database Management Systeem 

ORACLE2 0p een AT-pc werd door van Herwijnen [Herwijnen, 1988] een begin gemaakt 

met de conversie van de dBase-versie naar een ORACLE-versie. Tijdens het verder uitwerken 

van deze conversie groeide het besef dat het gegevensmodel, waarop het informatiesysteem 

gebaseerd was, niet voldoende elementen bevatte om aIle relevante gegevens op te nemen en 

dat de relaties tussen de elementen onvoldoende waren gedefinieerd. Besloten werd om het 

gegevensmodel in zijn geheel opnieuw te ontwerpen en daarbij te zorgen voor een formele 

definitie van dit model. Om het model form eel te definieren is gebruik gemaakt van een 

wiskundige methode, welke ontworpen is door de Brock [de Brock, 1989]. Hiermee is het 

mogelijk om een belangrijk deel van de semantiek van de gegevens vast te leggen. 

Het verslag beschrijft da! her-ontworpen gedeelte van dit gegevensmodel waarin studie-, 

subject- en sessiegegevens kunnen worden opgenomen. Verder geeft het uitleg ten aanzien 

van de methode die gebruikt is om het model formeel te specificeren. 

1 dBase 3 is een geregistreerd handelsmerk van Ashton Tateil> 

2 ORACLE is ceo geregislreerd handelsmerk van de Oracle Corporation 
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Binnen het Anesthesie.diepte projekt, een van de operationele projekten van de vakgroep 

Medische Elektrotechniek, wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden om feitelijke diepte 

van narcose tijdens operaties te kunnen meten. Het gebruik van meerdere, specifiek werkende, 

anesthetica maakt het voor de anesthesist steeds moeilijker om zich tijdens een opera tie een 

goed beeld te vormen van de algemene narcosediepte. Aangezien de meeste van dit soort 

medicijnen het centrale zenuwstelsel beinvloeden lijkt een bestudering van dit stelsel tijdens 

operaties dan ook zinvol. De methode van onderzoek die toegepast wordt is het analyseren 

van auditieve evoked potentials tijdens verschillende niveaus van anesthesie. Hierbij worden 

de door middel van auditieve stimuli opgewekte responsies van het centrale zenuwstelsel uit 

het achtergrond EEG gefilterd en geanalyseerd [Cluitmans, 1990]. 

Het zal duidelijk zijn dat de hoeveelheid gegevens die tijdens dit, en soortgelijk, onderzoek 

geregistreerd kan en moet worden zeer groot is. Buiten een gedegen registratie van aHe 

gemeten waarden, zullen ook aIle 'secundaire' gegevens opgeslagen moeten worden. 

Voorbeelden hiervan zijn: aIle relevante patil!nt/subject·gegevens, instellingen van gebruikte 

aparatuur en, welhaast het meest belangrijk, aUe zich tijdens een sessie/operatie voordoende 

'gebeurtenissen' (EVENTS). In het verleden is hiertoe een speciaal systeem ontwikkeld 

namelijk ERDA, wat staat voor Event Recording and Data Acquisition systeem. [De Jong, 

1986] 

Om nu tijdens het onderzoek op een gemakkelijke Manier de juiste informatie uit deze enorme 

berg gegevens te kunnen halen is aanbrengen van een structuur in deze gegevens een 

noodzaak en opslag met behulp van computers een vereiste. Het ontwikkelen van minimaal 

een database·systeem, gebaseerd op bovengenoemde structuur, lijkt een logisch gevolg. 

De eerste opzet voor zulk een database·systeem (EMOABS) ten behoeve van neuro· 

elektrofysiologisch onderzoek kwam voort uit de samenwerking van bovengenoemde vakgroep 

en onderzoeksgroepen van de Universiteit van Florida in Gainesville [Theisen e.a., 1986]. De 

hoofddoelen, een glob ale structuur en enige systeem·eisen werden geformuleerd. 

inleiding 1 



EMDABS staat voor: Electrophysiologic Monitoring DAtaBase System, met als geformuleerde 

doelen: 

- het opzetten van een databasesysteem ten behoeve van opslag van gegevens die vrijkomen 

bij neuro-elektrofysiologisch onderzoek. 

- het systeem moest gebaseerd zijn op een gestandariseerde opslagstructuur, waardoor 

uitwisseling van gegevens tussen de diverse research-instituten gemakkelijker zou kunnen 

verJopen. 

- de toegankelijkbeid van de gegevens zou vergroot moeten worden door de bediening zeer 

gebruikersvriendelijk te maken. 

- het systeem zou geschikt moeten zijn voor verschillende soorten klinische monitoring 

apparatuur en computer hardware. 

Verder werd onderscheid gemaakt tussen vier informatiegroepen, namelijk: 

- studie-informatie (study level): algemene zaken betreffende een onderzoek zoals 

omschrijving, plaats etc. 

- subject-informatie (subject level): aile relevante gegevens betreffende een patil!nt of 

proefdier waarop onderzoek heeft plaatsgevonden. 

- sessie-informatie (session level): aUe onderzoek vindt plaats tijdens sessies, waarbij ook 

operaties op patil!nten bedoeld worden. Algemene, voor de sessie niet-variabele, gegevens 

worden hier vastgelegd. 

- tijd-gerelateerde informatie (time data): hier vinden we aIle tijdens een sessie vergaarde en 

van een tijdcode voorziene gegevens terug. Voorbeelden: medicijntoedieningen tijdens een 

operatie, verandering in apparatuurinstellingen, van ruwe meetdata afgeleide gegevens etc. 

Een eerste versie, gerealiseerd op een peXT met behulp van het database-management 

systeem (DBMS) dBase 3, bleek niet in staat de grote hoeveelheden gegevens te kunnen 

verwerken. dBase 3 was niet in staat om meer dan 15 files te openen en de eerste versie van 

EMDABS bevatte a120 tabellen/files. Na installatie van het veel krachtigere DBMS ORACLE 

op een PC-AT werd door van Herwijnen [Herwijnen, 1988] een begin gemaakt met de 

conversie van de dB3-versie naar een ORACLE-versie. Na zijn afstuderen heb ik me bezig 

gehouden met een verdere uitbouw van deze conversie. Dit werk bestond voomamelijk uit het 

ontwerpen (en her-ontwerpen) van een eerste gebruikersinterface met behulp van de ORACLE 

applikatiegenerator SQL *FORMS. Deze eerste interface zou een gebruiker de mogelijkbeid 
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moeten bieden om studie-, subject- en sessie-gegevens handmatig in te voeren, te wijzigen 

of te verwijderen in de diverse tabellen. Centraal hierbij stond de wens om een goed 

evenwicht te vinden tussen gebruikersvriendelijkheid voor ongeoefende, en meer ervaren 

gebruikers. 

Twee afgeronde neuro-eIektrofysioiogische studies, plus inmiddels opgedane kennis op het 

gebied van gegevensmodelbouw, gaven indirect aanleiding tot het stopzetten van het huidige 

werk, waama besloten werd het bestaande datamodel in zijn geheel opnieuw te ontwerpen. 

Vooral de twee studies lieten zien dat het gehanteerde model veel te mager was, gewoon niet 

voldoende elementen en relaties bevatte om aHe relevante gegevens op te nemen. Om een van 

de vele manko's te noemen: het was bijvoorbeeld niet mogelijk om pre-operatieve gegevens 

op te nemen in het informatiesysteem. Verder was het duideJijk geworden dat een nieuwe 

structuur veel flexibeler zou moeten worden. In plaats van bijvoorbeeld maar twee plaatsen 

te reserveren voor het opnemen van namen van anesthesisten die bij een sessie aanwezig 

waren, (zoais in het oude model) is het al beter om binnen de structuur een 'lijst' aan te 

leggen met namen van mensen en hun functie tijdens een sessie. 

Ofschoon ORACLE niet in staat is om een formele specificatie van een datamodel te 'lezen' 

werd toch besloten het te ontwerpen model form eel te specificeren. Hiervoor stonden drie 

overwegingen centraal: 

- men wordt tijdens het opzetten van zulk een specificatie gedwongen om over elk 

informatie-item en eike relatie tussen deze objecten goed na te denken. 

- een goede specificatie is binnen ORACLE een onmisbaar hulpmiddel tijdens het bouwen 

van de gebruikers-interface, omdat hierbij zaken als het bewaken van de integriteit van 

deze gegevens aan de orde komen. 

- als de database-structuur ook op een ander DBMS geimplementeerd moet worden is een 

systeem-onathankelijke formele definitie/specificatie bijna onmisbaar. 

Voor wat betreft de manier van modelleren is gekozen voor een relationeel concept, maar 

gebaseerd op een zogenaamde semantische benadering. Hierbij neemt het vastleggen van zo 

veel mogelijk informatie over de betekenis (semantiek) van de diverse data-items en hun 

onderlinge relaties een belangrijke plaats in. De formele techniek, nodig om dit soort 

gegevensstructuren vast te leggen, die door ons gebruikt wordt, is ontwikkeid op de 
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Technische Universiteit Eindhoven bij de fakulteit Wiskunde en Informatica. [de Brock, 1989; 

Korlaar, 1985; Remmen, 1982] 

De afgelopen periode is door twee mensen gewerkt aan de realisering van dit gegevensmodel 

en de voorbereiding voor implementatie binnen ORACLE. Na het ontwerpen van het studie-, 

subject- en sessie-gedeelte door ondergetekende, werd door F.Pfaffenhofer het tijd-gedeelte 

alsmede het complete model gedefmieerd. [Pfaffenhofer, 1990] Dit rapport beschrijft ontwerp 

en formele specificatie van het studie/subject/sessie-gedeelte, geeft informatie over begrippen 

wat betreft database- en informatiesystemen en behandelt de gebruikte specificatie-techniek. 
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2.1 Inleiding 

Het vakgebied van de database· en informatiesystemen houdt zich bezig met geautomatiseerde 

en gestructureerde opslag en verwerking van gegevens (met a]s doel informatie te ordenen en 

haar beschikbaarheid te vergroten). Het is een nog relatief jong vakgebied. De eerste serieuze 

beschouwingen hierover zijn niet veel meer dan dertig jaar oud. Waar het Iijkt dat veel 

organisaties binnen onze modeme maatschappij steeds complexer van structuur worden, is de 

drang om orde scheppen in de steeds groter wordende berg van, voor deze organisatie 

relevante, informatie·items zeer begrijpelijk. Wat voor veel organisaties geld!, geldt onverkort 

voor allerlei research·projekten; krachtige rekenmachines maken het mogelijk om zeer 

uitgebreide berekeningen te doen aan grote hoeveelheden gegevens. Waren enige tientallen 

jaren deze gegevens nog vaak opgeslagen in langzame (sequentieel toegankelijke) 

computerbestanden, nu zijn het dezelfde krachtige rekenmachines die samen met snell ere 

computergeheugens en verbeterde programmatuur zorgen voor een sterke verbetering van 

mogelijkheden voor een goed beheer van deze gegevens. 

Maar zoals hierboven a] opgemerkt, het vakgebied is nog jong en het aantal mogelijke 

inva]shoeken, bij het oplossen van problemen, groat. Dit, en het feit dat standaardisatie van 

begrippen en grootheden a]tijd a] een moeizaam proces is geweest, heeft tot een enorme 

wildgroei van deze begrippen en hun betekenissen geleid. De volgende paragraaf biedt dan 

ook een overzicht van definities en begrippen die verder in het rapport gebruikt zullen 

worden. 

2.2 Introductie van begrippen en definities 

Centraal staan twee begrippen: gegevens (data) en informatie. Vaak zien we dat deze twee 

begrippen als synoniemen gebruikt worden. De verwarring voor wat betreft het gebruik van 

hiermee samenhangende begrippen als 'gegevensbanken' en 'informatiesystemen' is nog veel 

groter. 

Een Gegeven wordt pas Informane voor een bepaaZde gebruiker of gebruikersgroep aZs het . 

in een bepaaZde context geplaatst wordt. 
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We zeggen ook weI dat gegevens de grondstoffen vormen voor het eindprodukt informatie. 

Zo bezien is een informatiesysteem een bijzonder soort produktiesysteem: het wordt 'gevoed' 

met gegevens en er komt, na een bepaalde bewerking, informatie uit. 

Een lnformotiesysteem is een geheel van methoden, faciliteiten en activiteiten, dat kan 

voldoen Dan de informatiebehoefte van een organisatie/gebruikersgroep. [Rem men, 1986] 

Gedefinieerd worden dus: 

-methoden : behandelingswijzen, werkvoorschriften, enz. 

-faciliteiten : systeembeheerder, gegevensopslag(databasesysteem), gebruikersinterface, enz. 

-activiteiten : wie, wat, op welk tijdstip moet doen. 

Niet aIleen wat men kan en mag doen met het systeem wordt vastgelegd, maar ook op welke 

Manier men dit moet doen. Gegevens moeten aan gebruikers gepresenteerd worden in een 

bepaalde context, dus in relatie tot andere gegevens. Voor de ene gebruiker of groep zullen 

gegevens, of groepen van gegevens, op een andere Manier moeten worden gepresenteerd, dan 

voor een andere. In het algemeen is het bouwen van informatiesystemen dan ook 'maat'werk. 

De eisen, gesteld aan een informatiesysteem v~~r een kleine research-groep, zullen op tal van 

punten verschillen met die, gesteld aan een systeem wat tegemoet moet komen aan de 

informatiebehoefte van bijv. een luchtvaartmaatschapij. Hoewel de complexiteit van de 

gegevensstructuur van beide systemen groot kan zijn, zal de tij d, nodig om bepaalde 

informatie te produceren, bij het ene systeem wellicht een andere dimensie hebben als bij het 

andere. 

Toch herkennen we bij het bouwen van informatiesystemen altijd de volgende fasen: 

- Probleemanalyse inventarisatie van knelpunten 

- Informatieanalyse inventarisatie van de informatiebehoefte per individuele gebruiker 

- VeranderingsanaJyse aanpassing van informatiestromen en eventuele herdefinitie van 

informatiebehoeften. 

- Data-analyse welke 'bouwstenen' zijn aanwezig en welke zijn nodig. 

- Datamodelbouw het aanbrengen van een overzichtelijke en flexibele structuur in de 

gegevens. 
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- Inputfuncties 

- Outputfuncties 

- Technisch ontwerp 

- Implementatie 

- Documentatie 

hoe worden de gegevens in het systeem ingevoerd. 

hoe wordt de informatie gepresenteerd, welke bewerkingsprocessen 

van de gegevens zijn hiervoor nodig. 

hoe wordt bovenstaande gerealiseerd, welke (technische) faciliteiten 

zijn gewenst. 

Ten behoeve van ontwerp en bouw van allerlei soorten informatiesystemen zijn recentelijk 

diverse methodieken ontwikkeld. Atbankelijk van de 'afroetingen' van het probleem en de 

gebruikte methode zien we bij de ontwikkeling 80ms een wat andere volgorde bij het 

doorlopen van bovengenoemde fasen, en ook wei dat informatie-. data-analyse en 

datamodelbouw in een fase tot stand komt. Verder zien we bij de wat grotere systemen dat 

het gegevensmodel uitputtend gespecificeerd wordt; zelden worden daarvoor formele 

technieken gebruikt. 

Essentieel voor elk informatiesysteem zijn de 'grondstoffen' , de gegevens en hieruit 

voortvloeiend, een faciliteit waarmee deze gegevens bewaard (opgeslagen), opgevraagd, 

verwijderd en gewijzigd kunnen worden. 

De verzameling benodigde gegevens voor een informatiesysteem noemen we een Database. 

[Remmen, 1990] 

Hoewel een gewone kaartenbak dus ook kan voldoen aan bovengenoemde omschrijving, 

zuBen we vanaf nu een database blijven zien ais een verzameling computer-bestanden, waarbij 

onderlinge verbanden bestaan tussen deze bestanden. 

Een Databasesy~eem is een geautomatiseerd systeem dat, op een gebruiker of gebruikers

groep toegespitste, faciliteiten biedt, ter beheer van een specifieke database. 

Anders gezegd: een databasesysteem is de combinatie van systeem- en toepassings

programmatuur, database implementatie, operating system en computerapparatuur. Het, voor 

mij, wezenlijke verschil tussen een informatie- en een databasesysteem is, dat het tweede 
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slechts als doel heeft de gegevens (bouwstoffen) te beheren, en daarvoor de faciliteiten biedt. 

Zo gauw als, specifieke, voor een bepaaide gebruiker of gebruikersgroep ontwikkeide 

programmatuur aanwezig is, waarmee gegevens 6f bewerkt kunnen worden, 6f in samenhang 

met andere gepresenteerd kan worden, gebruiken we de term informatiesysteem. 

Een Database Management Systeem (DBMS) is een geautomatiseerd systeem dat 

implementatie, gebruik en beheer van databasesldatabasesystemen mogelijk maakt. 

Ben DBMS, zoals bijvoorbeeld: ORACLE, dBASE3, PARADOX, INGRES, is dus 

programmatuur waarmee men meerdere databases kan implementeren. Beheer en organisatie 

van bestanden op het achtergrondgeheugen en het delen van dit geheugen met andere 

gebruikers zijn twee belangrijke taken die expliciet voor rekening van zulke system en komen. 

Communicatie met dit soort programma's kan vaak op twee manieren gebeuren: (1) via een 

algemene gebruikersinterface, ( dB3, PARADOX) en (2) met behulp van een zogenaamde 

vierde generatie taal (ORACLE, INGRES, dB3). In het eerste geval wordt een gebruiker 

m.b.v. allerlei menu's de mogeJijkbeid geboden bestanden (tabellen) te genereren en daama 

te onderhouden; in het tweede geval wordt hiervoor een soort opdrachtentaal gebruikt. Later 

hierover meer. AIle bovengenoemde management systemen bieden faciliteiten om rapporten 

en schermen aan te maken waarin gegevens uit een bepaald bestand in relatie tot gegevens 

uit een ander bestand (alsmede resultaten van bewerkingen) gepresenteerd kunnen worden. 

Het zal duidelijk zijn dat deze eigenschappen een DBMS niet tot een databasesysteem, Iaat 

staan tot een informatiesysteem verheffen. Bij beide system en staat 'maatwerk', het op een 

bepaalde gebruiker of gebruikersgroep gericht zijn, centraal. Behter, elk, zich zelf respecterend 

DBMS zal hulp-programmatuur hebben om een zogenaamde gebruikersinterface ten behoeve 

van een informatie- of databasesysteem te kunnen realiseren. 

Dat, voor een goed beheer, een database gebaseerd moet zijn op een duidelijke structuur, 

behoeft geen betoog. We zeggen ook weI: de gegevens zullen volgens een duidelijk datamodel 

beschikbaar moeten zijn. Opgemerkt dient te worden dat we spreken over een bepaalde 'kijk' 

van de gebruikers op de gegevensverzameling. Van de fysieke opslagstructuur heeft de 

gebruiker/ontwerper meestal geen weet; het DBMS regelt dit soort zaken en een ontwerper 

kan hierop slechts in mindere mate invloed uitoefenen. Om die reden wordt een datamodel 

zoals hierboven genoemd, ook weI het logische datamodel genoemd. Bij modellering-
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structurering van gegevens ten behoeve van het opzetten van een database, zijn vier 

benaderingen te onderscheiden: 

- de hierarchische benadering 

- de netwerk benadering 

- de relationele benadering 

- de semantische benadering. 

Aangezien het door ons ontworpen gegevensmodel gebaseerd is op de laatste twee 

benaderingen en uitleg van de eerste twee voor een goed begrip niet noodzakelijk is, wordt 

voor informatie hierover verwezen naar de literatuur [Date, 1986][Blanken en Date, 1988]. 

De volgende paragrafen beogen de begrippen relationele en semantische benadering te 

verduidelijken. 

2.3 Relationele benadering 

E.F. Codd publiceerde in juni 1970 voor de eerste maal over deze materie [Codd, 1970]. Hij 

beschrijft hierin een methode om logische gegevensmodellen te ontwerpen voor grotere, door 

meerdere personen te gebruiken, gegevensbanken (databases). Van de aspecten die een rol 

speJen hierbij, noemen we de volgende: 

- redundantie (meervoudige opslag van dezelfde gegevens) zou zo veel mogelijk voorkomen 

moeten worden. 

- een individuele gebruiker zou de beschikking moeten hebben over operatoren die een voor 

hem zinvolle kijk op de gegevens mogelijk maken. 

- een gegevensstructuur moet efficient gebruik en onderhoud mogelijk maken. 

Hoewel in de loop der jaren vraagtekens geplaatst werden bij, met name, de wiskundige 

onderbouwing, worden de basis-principes nog steeds gebruikt bij het ontwerpen van 

datamodellen en ontwikkelen van databases. Het is zelfs zo dat databases, gebaseerd op een 

relationele benadering op dit moment het meest voorkomen. Voor een meer voUedige 

bespreking wordt weer verwezen naar de literatuur [Codd, 1970] [Date, 1986][Blanken en 

Date, 1988]; voorlopig volstaan we met het geven van een aantal kenmerken van deze 

benadering. 
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Essentieel voor een relationele benadering zijn de volgende twee kenmerken: 

- gegevens worden aileen maar gepresenteerd in de vorm van tab ellen. 

- beschikbare operatoren moeten nieuwe tab ellen kunnen creeren uit bestaande. 

Als er bijvoorbeeld commando's zijn om een deelverzameling van zowel de rijen als de 

kolommen van een tabel te maken, dan kunnen deze deelverzamelingen weer bezien worden 

als een tabel. In het modeme database-jargon noemt men zulk een (tijdeJijke) 'sub-tabel' een 

view, een bepaalde kijk op een gegevensgroep. 

Meer specifiek zijn binnen een relationeel ontwerp de volgende kenmerken aanwezig: 

- de volgorde van de rijen in een tabel heeft geen be lang; die van de kolommen ligt uiteraard 

vast. 

- elke rij wordt eenduidig geidentificeerd door een zogenaamde primaire sleutel (die zelf ook 

weer een element van die rij is). 

- elk element van een rij is atomair, d.w.z. niet samengesteld. Als een bepaald element in een 

rij, naam, adres en woonplaats van een persoon bevat, zal het duidelijk zijn dat dit element 

op te delen is in drie andere elementen. 

- verbanden tussen gegevensgroepen (tabellen) worden uitsluitend gelegd op basis van 

gemeenschappelijke gegevenswaarden, en worden ook weer opgeslagen in een tabel. 

Om vooral dit laatste te verduidelijken, het volgende probleem als voorbeeld: gesteld een 

klasseleraar wi! de studieresultaten van zijn leerlingen vastleggen en ontwerpt daarvoor de 

volgende tabel als (zeer incomplete) oplossing: 

student naam woon· vak/cijfer 
id.nr. plaats 

hkOOl kuipers gemen nedniwis/6;fra!6;dw/5;eng/5;bio/4;tek!3;nat{l;mUZ12 

syOOl ypma best nedJ8iwis/6;fraJ8;duin;eng/6;bio!3;tekJ7;nat/5;mUZ/4 

hzOO3 zanden asten ned!3;wis!9ifra/5;dui/6;eng/6;bio/6;tek/6;nat/6;muz/5 

bjOO4 jansen belmond ned/4iwisJ8;fra/4;dui/5;eng/5;bio/5;tek/5;nat/5;muz/4 

fig·! 
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Los van het feit dat een aanta} belangrijke gegevens niet in de tabelconstructie zijn 

opgenomen kan gesteld worden dat de keuze van een samengesteld element ais 'vak/cijfer', 

hoogst ongelukkig is. Een overzicht van bijv. de resultaten voor 6en yak zou een decompositie 

van het element 'vak/cijfer' noodzakelijk maken. Verder zou het aantal toegestane karakter

posities aangepast moeten worden als een registratie van meer vakken nodig zou blijken te 

zijn. Dit zou een herdefinitie van de tabel to gevolg hebben, iets wat vaak niet gewenst is. Het 

is dus zaak om naar een zo flexibel mogelijke tabelstructuur te zoeken. 

Onderstaand een oplossing in de geest van een relationele benadering: 

student score vak 

student naam plasts student vakjd djfer vakjd omschrij 
idoc idnr or or ving 

hkool kuipers gemert hkOOl engOOl 5 engool engels 

syOOl ypma best hz003 fraool 5 duiOOl duils 

hzoo3 zanden asten bjOO4 wisool 8 fraOOl frans 

hjOO4 jansen belmond hjOO4 nedool 4 wisOOl wiskunde 

tekOOl tekenen 

fig·2 

AIs gegeven is dat een relationeel systeem operatoren biedt die het mogelijk maken om 

nieuwe tab ellen te genereren vanuit bestaande, dan zien we onmiddelijk dat een vraag naar 

de score per yak bij bovenstaande oplossing geen problemen geeft. Opgemerkt kan worden 

dat alle kenmerken van een relationele benadering aanwezig zijn. Verder zien we dat het 

element cijfer in de tabel 'score' het verband legt tussen de twee gegevensgroepen 'yak' en 

'student'. De oplossing is flexibel in die zin dat uitbreiding van het aantal vakken en 

scores/Yak geen aanpassing van de tabelstructuur behoeft. Het zal tenslotte duidelijk zijn dat 

de gegeven voorbeelden slechts de weergave vormen van een gedeelte van een 

momentopname van een aantal tabellen. 

We zien in bovenstaande tab ellen dat het element 'studentidnr' in de studententabel een rij 

uniek identificeert. Hetzelfde kan gezegd worden van het element 'vakJdnr' in de 

vakkentabel en van de combinatie 'studentidnr' en 'yak idnr' in de scoretabel. Deze' 

elementen noemen we de primaire sleutel (primary key) van hun tabellen. Omdat 'vakJdnr' 
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binnen de tabel 'score' een verwijzing naar een rij van een andere tabel inhoudt, noemen we 

zulke elementen vreemde sleutels (foreign keys). 

Het proces, tijdens het ontwerpen van het gegevensmodel, wat tot doel heeft redundantie te 

vermijden en verbanden tussen gegevensgroepen weer op te slaan in afzonderlijke tabellen, 

wordt normaliseren genoemd. Codd onderscheidde hierin drie elkaar opvolgende stappen en 

gaf van elk van deze stappen een formele definitie. lk volsta met het geven van een informele 

omschrijving van deze drie stappen. 

- Een tabel is in Eerste Normaal Vorm (1NF) ais geldt dat aIle elementen, die op hetzelfde 

tijdstip meerdere waarden hebben, verwijderd zijn, en ook die elementen die meervoudig met 

dezeIfde naam voorkomen. Voorbeeiden van extensies (momentopnames) van niet 

genormaliseerde tabellen worden hieronder gegeven: 

opm. de tabellen in fig.2 zijn wei in eerste normaalvorm. 

cijfers stud)d naam vakl cijferl vak2 cijfer2 

jbOO7 harten eng,7 jbOO7 barten dui 8 eng 7 

dui,8 gc006 cornee nat 8 wis 8 

wis,S psOO3 &laats bio 6 wis 6 

gc006 cornee dui,6 

ned,4 stud)d naam-adres-woonpl 

bio,9 jbOO7 barten,plein7, ... 

nat,8 gcOO6 cornee,park2a, ..... 

wis,7 psOO3 slaats,iepstraa123, ... 

fig.3 niet, of slecht genormaliseerde tabelconstructies 

- Een tabel is in Tweede Normaal Vorm (2NF) ais deze en in 1NF is en als ook geldt dat 

aIle elementen die atbankelijk zijn van een deel van de primaire sleutel, verwijderd zijn. 

Veronderstel dat de 'score' tabel uit fig.2 uitgebreid zou worden met een kolom waarin te 

vinden was in welke kIas de desbetreffende student thuishoorde. Een tabeldefinitie zou er dan 

zo uit kunnen zien: score(studentidnr, vakidnr, cijfer, kIas_code). De onderstreping geeft aan 
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dat de combinatie 'studentidnr' en 'vakidnr' sleutel is. Duidelijk is dat er een afuankelijkbeid 

bestaat tussen een deel van deze sleutel, nl. 'studentidnr', en 'kIas_code'. De tabel is niet in 

2NF en 'kIas_code' hoort dus niet in deze tabel thuis. 

- Ben tabel is in Derde Normaal Vorm (3NF) als geldt dat ze en in INF en 2NF is, en als 

ook geldt dat aIle elementen aIleen afuankeJijk zijn van de prima ire sleutel. 

Er bestaan dus geen afuankelijkbeden tussen niet-sieutel elementen. Het moge verder duidelijk 

zjjn dat de aanwezigheid van afuankeUjkbeden tussen niet-sleutel elementen weer aanleiding 

dient te geven tot het vormen van een nieuwe gegevensgroep (tabel). 

Als zich de situatie voordoet dat binnen een tabel meerdere elementgroepen sleutel kunnen 

zijn, die elkaar dan ook nog overlappen, zal het duidelijk zijn dat bovenstaande definitie 

problemen op gaat leveren. Om nu toch een normaalvorm op te stellen die hetzeIfde beoogt, 

is een sterkere definitie geformuleerd. Teneinde deze normaalvorm, die de naam Boyce/Codd 

Normal Form (BCNF) kreeg, te kunnen definieren, introduceren we eerst twee begrippen: 

- Kandidaatsleutel: als, zoals in bovenstaande situatie, sprake is van meerdere elementen (of 

groepen van elementen) die sleutel kunnen zijn, spreekt men van kandidaatsleutels. 

- Determinant: een element, waarvan gezegd kan worden dat enig ander element binnen de 

tabel hiervan afuankelijk is (wat dus de waarde van dat tweede element kan bepalen), 

noemen we een determinant. 

Nu kunnen we (informeel) de Boyce/Codd normaal vorm definieren: 

- Ben tabel is in Boyce/Codd Normaal Vorm dan en slechts dan als elke determinant een 

kandidaatsleutel is. 

Duidelijk is dat wanneer geen sprake is van meerdere sieuteIs, deze normaalvorm reduceert 

tot 3NF. Aangezien de hierboven geschetste situatie relatief weinig voorkomt, en het 'niet in 

BCNF' zijn, bij gebruik van een database, slechts zelden tot problemen leidt, wordt een tabel 

in derde normaal vorm vaak als voldoende genormaliseerd beschouwd. 
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Ter afsluiting van dit onderwerp nog enkele opmerkingen: 

- Normaliseren is vaak een proces waarin inturtie een grote rol speelt. Immers, tijdens de fase 

van de data.analyse is al gepoogd afzonderlijke gegevensgroepen te isoleren, en zullen we 

binnen deze gegevensgroepen alIeen elementen opnemen die een directe binding hebben met 

deze groep. Intuilief zullen we altijd proberen te voorkomen dat relevante gegevensgroepen 

'verborgen' blijven binnen een bestaande tabel. 

- Strikt genomen is moeilijk te voldoen aan de 1NF-voorwaarde, die eist dat aIle 

kolomwaarden ondeelbaar (niet-samengesteld) moeten zijn. Immers, karakterstrings zijn vaak 

voorkomende waardebereiken voor kolommen, en de meeste DBMS'en zjjn in staat om deze 

strings te decomponeren tot sub-strings. Het kan soms zelfs om performance reden wenselijk 

zijn om bijvoorbeeld toch 'naam·adres-woonplaats-postcode' op te nemen in een kolom. Toch 

zal men, als onderhoudbaarheid en flexibiliteit van het datamodel gewenst is, aItijd proberen 

om afzonderlijke gegevenselementen onder te brengen in verschiHende kolommen. 

- Zoals al eerder opgemerkt is binnen dit werkgebied het aantal verschillende namen dat 

gebruikt wordt voor het zelfde begrip, zeer groot. Daarom tot slot nog een overzicht van 

gebruikte begrippen. Van de samenhangende begrippen is de betekenis strikt genom en soms 

verschillend. Dit hangt onder andere afvan het niveau waarop men werkzaam is (conceptueeI

Iogisch-, implementatieniveau), en ook weI van de methode van modelleren die men gebruikt. 

begrip samenhangend begrip 

tabel relatie, entiteit, object, dataset, gegevensgroep, bestand 

rij tuple, tupel, segment, occurrence 

kolom rubriek, veld, kenmerk 

sleutel key 

view virtuele tabel, extern schema 

fig·4 overzicht van gebruikte begrippen 

2.4 Semantische benadering 

Bij semantische datamodeHering staat de betekenis (semantiek) van de gegevens centraal en 
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wordt gepoogd zo veel mogelijk van deze semantiek in de definitie van het model op te 

nemen. Het gaat dus verder dan de relationele benadering, waarbij semantiek aHeen afgeleid 

kon worden uit definitie van toegestane kolomwaarden en het vastleggen van verbanden 

tussen de diverse gegevensgroepen. Natuurlijk moet men het begrip semantiek in dit verb and 

toch enigszins ruim zien; we zullen ons bij de definitie moeten beperken tot die betekenis, 

zoals die door aUe gebruikers erkend wordt. Verder gaat het hier niet om een methode om in 

tekstuele vorm uitleg te geven over de betekenis van de gegevens/gegevensgroepen. 

Bij deze benadering staan twee zaken centraal [Remmen, 1990]: 

1. Welke objecten zijn relevant voor het informatiesysteem en welke aspecten (attributen) 

per object zijn relevant? 

2. Welke waarden mogen de attributen aannemen ? 

• Bij 1. gaat het om het zogeheten databaseskelet: objecten plus bijbehorende attributen. 

- Bij 2. gaat het om de zogeheten databasetoestanden, die mogen optreden. 

Deze databasetoestanden worden beschreven met behulp van zogenaamde constraints. Het 

zal dus met deze 'constaints' niet aIleen mogelijk zijn om een waardebereik voor een attribuut 

vast te leggen, maar 66k waaraan een combinatie van attribuutwaarden (van verschillende 

attributen) binnen een databasetoestand moet voldoen. Het zal duidelijk zijn dat deze 

constraints een belangrijk deel van de semantiek van de opgeslagen gegevens kunnen 

weerspiegelen. Deze constraints vormen staks de basis voor het formuleren van testroutines, 

die gebruikt worden bij invoer, mutatie en verwijdering van gegevens uit de database. We 

zeggen ook weI dat de integriteit van de gegevens bewaakt moet worden. Ben bijzondere 

klasse van constraints is die in welke de verbanden tussen de verschillende gegevensgroepen 

(objecten) wordt vastgelegd. Het bewaken van deze verbanden (relaties) noemt men ook weI 

het bewaken van de referentiele integriteit. 

Ook hier weer een groot aantal nieuwe begrippen. Voorlopig volstaan we met het geven van 

een korte beschrijving van de meest belangrijke: 

- objecttype: voor het info-systeem zinvolle groep van elementaire gegevens. 

- attribuut: elementaire gegevenseenheid behorend bij een object. 

• object-occurrence of tupeI: de beschrijving van het voorkomen van een individu van het 
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objecttype. 

- databasetype: voor het systeem zinvolle groep van objecttypes en hun samenhang. 

2.5 Datamodellering 

Het structureren van de gegevens vindt vaak al plaats tijdens de fase van de informatie/data

analyse. Zoals voorheen opgemerkt, speelt intuitie een grote rol bij het ontwikkelen van het 

gegevensmodel en worden tijdens het analyseren van informatie- en databehoeften al gauw 

relevante gegevensgroepen en hun onderlinge relaties afgezonderd. Algemeen wordt erkend 

dat een diepgaande informatie- en data-analyse, waarbij de gebruikers intensief betrokken 

behoren te zijn, van groot belang is. Van de ontwerper(s) wordt geeist dat hij zo min mogelijk 

consessies doet aan het uiteindelijke datamodel, waarmee bedoeld wordt dat ten behoeve van 

een fIexibel model aIleen met genormaliseerde tabellen gewerkt wordt Verder is er, 

voomamelijk bij het form eel vastleggen van het datamodel, nog een zeer belangrijk 

'instrument' no dig, namelijk een methode waarmee het model op ondubbelzinnige wijze kan 

worden beschreven. 

2.5.1 Formele dermitie 

Datamodellering kan aIleen plaatsvinden op basis van een mathemathisch nauwkeurig 

uitgewerkt modelbegrip [Remmen, 1990]. 

Deze uitspraak wordt niet door iedereen volledig onderschreven. Vaak zien we dat methodes 

om gegevens te modelleren weI gebaseerd zijn op de 'relationele' principes, echter het 

beschrijven van het geproduceerde model vindt plaats met behulp van schema's en een grote 

hoeveelheid formulieren die het model in tekstuele vorm vastleggen. Wij zijn echter van 

mening, vooral wat betreft onderhoud en integriteitsbewaking, dat een meer formeel

wiskundige benadering op de lange duur aIleen maar voordelen heeft' Wat we dus nodig 

hebben is een algemeen database model, of anders gezegd, een methode om een specifiek 

gegevensmodeI formeel te definieren. Het relationele model van Codd is zo'n model, maar 

biedt ons onvoldoende mogelijkbeden om wat meer van de semantiek van de gegevens vast 

te leggen. Het door ons gebruikte, semantische model van de Brock [de Brock, 1989], is een 

databasemodel dat ontwikkeld is op vakgroep Wiskunde en Informatica van de Technische ' 

Universiteit van Eindhoven. Met dit model ( deze methode) is het mogelijk om van het 
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datamodel zowel de gegevensstructuur als de voor deze gegevens geldende randvoorwaarden 

(constraints) formeel-wiskundig te beschrijven. Verder is het met deze methode ook mogelijk 

het procesmodel form eel te specificeren. In het procesmodel vinden we aile voor de 

organisatie relevante raadpJeeg- en wijzigingsoperaties. Voor wat betreft de formele definitie 

refereren we vanaf nu aan: de methode De Brock. Voor een voUedige behandeling wordt weer 

verwezen naar de literatuur [de Brock, 1989][Remmen, 1982]; het volgende hoofdstuk geeft 

voldoende informatie over deze methode om de in appendix B gegeven formele specificatie 

te kunnen 'lezen'. 

2.5.2 Sehema-techniek 

Een schematisch overzicht van een datamodel heeft vooral als functie, op een eenvoudige 

manier, een overzicht te geven van de aanwezige objecten en hun onderlinge relaties. Vooral 

tijdens de ontwikkeIingsfase kunnen zij een belangrijk communicatie-middel tussen de 

onwerper enerzijds en de gebruikers anderzijds vormen. HoeweI, vooral bij ontwikkeling van 

grotere datamodellen, de afzonderJijke gebruikers nog steeds nauwe1ijks inzicht hebben in het 

onderliggende gegevensmodel, groeit de opvatting dat eindgebruikers in een eerdere fase 

geconfronteerd zouden moeten worden met de gevonden (deel)oplossing. Dit impliceert weI 

dat de gebruiker zich in ieder geval de gebruikte schema-techniek eigen moet maken, en er 

eigenlijk ook een zeker modelbegrip aanwezig moel zijn. Waar dit voor een gebruiker niet, 

of niet voldoende mogelijk is, zal een andere manier gebruikt moeten worden. 

Aan de hand van een gefingeerd klein en onvol1edig datamodel voIgt nu een korte uitleg over 

de gehanteerde schema-techniek die gebruikt is bij het beschrijven van ons datamodel.(zie 

figS) Het gaat hier om een praktijk waar men terecht kan voor huisarts-, tandarts-, en allerlei 

therapeutische behandelingen. We zien dat de tabel 'behandelingen' een verband herbergt 

tussen de twee gegevensgroepen 'pati~nten' en 'medisch personeel'. De sleutelattributen zijn 

onderstreept. De symbol en tussen de blokken geven aan dat er een 'een op meer' relatie 

bestaat tussen deze elementen, waarbij de 'meer' -zijde zich bevind aan de 'vork' -kant van het 

symbool. Bij deze techniek is het zo dat een reialie, of een deel van een reialie, gestippeld 

wordt weergegeven als deze optioneel is. Nemen we een willekeurig tupel uit de tabel 

'medisch personeel', dan zal in de label 'behandelingen' minslens een tupel aanwezig moeten 

zijn mel dat 'persJd' or. in zijn samengestelde sleutel. Een willekeurig tupel uit de· 

'pati~nten' label hoeft niet per-se te lei den tot een tupel in de 'behandelingen' tabel ......... . 
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kortom, een kerngezonde patient met een kunstgebit. Een patient kan dus door meerdere 

personeelsleden behandeld zijn, en een personeelslid zal in het algemeen meerdere patienten 

behandelen. Voor het meest rechtse symbool, van de vier onderaan in figS, betekent dit dat 

in de tabel aan de gestippelde kant tupels voor kunnen komen die geen relatie hebben met de 

bovenliggende label. 
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figS schema-voorbeeld en overzicht van symbolen 

2.6 EMDABS: een Klinisch Research Informatie Systeem 

Als we, en de in hoofdstuk 1 geformuleerde doeIen van EMDABS, en de in paragraaf 2.1 

gegeven definities nog eens doornemen, blijft de vraag: is EMDABS nu een database-, of een 

informatiesysteem ? Wit het potentiele gebruikers aileen maar faciliteiten bieden voor opslag 

van in de kliniek vergaarde meetgegevens, of worden straks ook applicaties rondom de 

database gebouwd, waarmee bepaalde gebruikers specifieke bewerkingen op de opgeslagen 

gegevens kunnen loslaten ? Het uiteindelijke, en Iogische doel is toch: informatie geven over 

de fysiologische toestand van patienten en/of proefdieren onder allerlei condities. Een te 
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bouwen systeem zal hiertoe faciliteiten moeten bieden, al zal het duidelijk zijn dat een deel 

van de hiertoe benodigde bewerkingsprocessen (statistische analyse, specifieke 

rekenprocessen), moeilijk tot het informatiesysteem gerekend kunnen worden. In ieder geval 

zal gebruikersvriendeJijke software ontwikkeld moeten worden, waarmee het mogelijk is om 

min of meer gecompliceerde selecties uit de opgeslagen gegevens te maken. Te denken valt 

aan selecties (vragen) die een lijst op moet leveren met pre-medicaties van patienten met 

bepaalde demografische gegevens. Bovengenoemde overwegingen geven aanleiding tot de 

volgende conclusie: EMDABS moet een Klinisch Research Informatie Systeem (KRIS) 

worden. 

Behter, voorlopig is het nog niet zo ver. Aangezien reeds gegevens van twee onderzoeken op 

diverse media (ongestructureerd 1) opgeslagen zijn, heeft het ontwikkelen van een 

databasesysteem prioriteit. Het betreft dan een implementatie van het, in PfaffenhMer's 

[pfaffenhofer, 1990] rapport beschreven, (complete) datamodel met behulp van het DBMS 

ORACLE, en het ontwikkelen van een minimale gebruikersinterface t.b.v beheer en 

onderhoud. Bovengenoemde implementatie is reeds afgerond en een aantal hulpprogramma's 

worden ontwikkeld die de reeds opgeslagen data zodanig converteren en hergroeperen dat het 

laden van de ontstane EMDABS/ORACLE-tabellen geen problem en oplevert. We handhaven 

voorlopig dus de naam EMDABS (Electro-physiologic Monitoring DAtaBaseSystem), waar 

het gaat om een te ontwikkelen informatiesysteem met als mogelijke naam: Electro

physiologic Monitoring Clinical Research Information System (EMCRIS). 
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3.1 Inleiding 

In hoofdstuk 2 werd al duidelijk dat t.b.v. de ontwikkeling van een datamodel een algemeen, 

compleet en wiskundig model (ofwel een methode ter beschrijving) van een database bijna 

een noodzaak is. Het model van de Brock is een voorbeeld van zulk een algemeen 

databasemodel. Omdat het model gebaseerd is op begrippen en notaties uit de 

verzamelingenleer en predikatenlogica, wordt, voorafgaande aan een beknopte uitleg, een 

samenvatting van de noodzakelijke wiskundige begrippen gegeven. Begrippen die gebruikt 

worden bij het opvragen van data (het procesgedeelte) worden niet behandeld, en van de 

overigen kan gezegd worden dat een globale behandeling voldoende is voor een goed begrip. 

Opgemerkt dient te worden dat bij de bespreking van de methode een wat andere volgorde 

is aangehouden en op sommige plaatsen de terminologie aangepast om de leesbaarheid te 

verhogen. Met name het aantat definities rondom het centrale begrip 'database' zijn om 

bovengenoemde reden beperkt gehouden. Voor een meer volledige bespreking wordt dan ook 

verwezen naar de literatuur [de Brock, 1989] [Korlaar, 1989][Pfaffenhofer, 1990]. In de 

voorlaatste paragraaf wordt een door ons gehanteerde notatie-methode (een pascal-achtige) 

besproken [Korlaar, 1989]. Deze manier van noteren maakt de definitie 'lees'vriendelijker en 

doet geen afbreuk aan de mogelijkheid het model korrekt te definieren. 

3.2 Samenvatting benodigde wiskundige begrippen en dermities 

Van de afzonderlijke begrippen wordt slechts een informele definitie, plus enkele eenvoudige 

voorbeelden gegeven. 

Zowel het begrip verzameling als ook de begrippen die horen bij de basisoperaties op 

verzamelingen, worden bekend verondersteld. Voor de betekenis van de gebruikte 

basissymbolen wordt verwezen naar appendix A. 

- relatie: verzameling geordende paren. 
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vb: R ::: { (a;1),(a;2),(c;7),(e;0) } 

Domein ::: { a,c,e } ::: verzameling eerste coordinaten 

Bereik ::: { 1,2,7,0 } ::: verzameling tweede coordinaten 

- fundie: verzameling geordende paren waarvoor geldt dat ais p en q twee verschiIlende 

paren binnen de functie zijn. dat dan de eerste coordinaten van deze paren ook verschillend 

moeten zijn. 

vb: F::: { (a;1).(b;2),(c;2),(e;8) } 

opm: {(a;1),(a;3),(b;3)} is dus geen functie! 

- fundie over A: dan is F een functie en het domein van F is de verzameling A 

- fundie van A naar B: dan is F een functie over A en het bereik van F een. 

deelverzameling van B of B zeif. 

- reguliere verzameIingsfunctie (VF): functie waarvoor geldt dat het bereik een verzameling 

van verzamelingen is, en waarbij geen van deze verzamelingen leeg is. 

vb: vj::: { (a;{1,2} ).(b;{x,y} } 

opm: waar we het over een verzamelingsfunctie hebben zullen we steeds veronderstellen 

dat het om een reguliere functie gaat. 

- produkt van een verzamelingsfunctie: verzameling functies die ontstaat door paren te 

maken van elk eerste coordinaat van een VF en een element van zijn tweede coordinaat, 

en hierin aile mogelijke combinaties te zoeken. (nota tie: n(VF) 

vb: ll(vJ) ::: { {(a;1),(b;x)},{(a;2).(b;y)},{(a;1),(b;y)}.{(a;2),(b;x)} } 

opm: zulk een produkt is voor te stell en als: 

a b 

1 x 

1 y 

2 x 

2 Y 
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- machtsverzameling van een verzameling (P(V): de verzameling van aile 

deelverzamelingen van die verzameling. 

vb: stel: v = { x,2,y } en '0' symboliseert de lege verzameling 

dan: P(v) = { 0,{x},{2},{y},{x,2},{2,y},{x,y},{x,2,y} } 

- restrictie: ais F een functie is, en V een verzameling, dan is de restrictie van F tot V 

(notatie: F t V) die verzameling van aile elementen van F, waarvan de eerste coordinaat 

in V ligt. 

opm: het dome in van de functie F wordt dus 'ingekrompen' tot V 

vb: stel: F = { (a;3),(b;4),(c;5) } 

en: V = { a } 

dan geldt: F f V = { (a;3) } 

- projectie: als V een verzameling functies is, samengesteld uit bijv. FI en F2, en X een 

verzameling, dan is de projectie van V op X (notatie: V It X) die verzameling paren 

waarvoor geldt dat ze voorkomen uit de restrictie van de afzonderlijke functies (PI en F2) 

tot X. 

vb: steI: FI = { (a;2),(b;4),(c;5) } en: F2 = { (a;9),(x;6),(y;8) } 

en: V = { FI,F2 } 

en: X = { a } 

dan geldt: V It X = { {(a;2)},{(a;9)} } 

- compositie: ais F en G functies zijn, dan is de compositie van F en G (notatie: FoG) die 

functie waarvoor geldt dat aIle eerste coordinaten uit het domein van G komen, en aIle 

tweede coordinaten bepaald worden door de functiewaarde van F voor het overeenkomstige 

tweede coordinaat van G. 

vb: stel: F = { (Pnr;7),(afdnr;6) } 

en: G = { (Pnr;pnr),(anr;afdnr) } 

dan geldt: FoG = { (pnr;7),(anr;6) } 
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• transformatie: als V een verzameling functies is, en h een functie, dan is de transformatie 

(notalie: V 00 h) bepaaid door de verzameling composities X 0 h, waarbij X een element 

van V moet zijn. 

vb: steI: V = { {(lnr;7)},{(Inr;4)} } 

en: h = { (levor;lnr) } 

dan geldt: V 00 h = { {(levnr;7)},{(Ievnr;4)} } 

opm: binnen ODZe toepassing wordt de functie h een herbenoemingsfunctie of 

attribuuttransformatie genoemd; het doel is om attributen met veschillende namen 

maar dezelfde betekenis, toch te kunnen vergelijken. 

Ter afsluiting nog enige, zeer summiere, opmerkingen over bescbrijvingsvormen van 

verzamelingen/functies, en over beweringsvormen met verzamelingen/functies. 

Er zijn twee methoden om een verzameling te beschrijven: 

- door opsonuning ( = enumeratie) van de elementen 

- door beschrijving met behulp van beweringsvormen ( = predikaten), die duidelijk maken, 

waaraan elementen van de verzameling dienen te voldoen. 

vb: Z is de verzameling gehele getallen, A is de verzameling even getallen tussen 7 en 15. 

Beschrijving van A: 

• met enumeratie: A = { 8,10,14,12 } 

- met predikaten: A = { gig E Z 1\ g mod 2 = 0 1\ 7 < g < 15 } 

Het aantal elementen waaruit een verzameling bestaat wordt aangegeven m.b.v. de notatie 

I V ,. 

Om in beweringen uitspraken over elementen van verzamelingen te kunnen doen staan ons 

een aantal zogenaamde kwantoren ter beschikking; de twee belangrijkste zijn: 

- de universe Ie kwantor: V 

een bewering van de soort: 'voor aIle elementen x uit een verzameling V geldt de 

beweringsvorm B(x)', wordt ais voigt aangegeven: V xeV : B(x) 
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• de existentiele kwantor: 3 

een bewering van de 800rt: 'er is (ten minste) ~en element x in de verzameling V waarvoor 

de beweringsvorm B(x) geldt', noteren we als voIgt: 3xev :B(x) 

3.3 Objectkarakterisering en attributen 

In het vorige hoofdstuk hebben we de begrippen 'objecttype' en 'attribuut' geintroduceerd. 

Deze paragraaf behandelt het form eel beschrijven van een objecttype, waarbij het formeel 

beschrijven van de attributen van een object en zijn mogelijke waarden, centraal staat. 

De objectkarakterisering is de beschrijving van een objecttype in termen van een 

verzamelingsfunctie. 

• de naam van de verzamelingsfunctie komt hierbij overeen met de naam van het objecttype. 

• de verzamelingsfunctie moet regulier zijn, immers, het heeft geen zin een attribuut te 

defmieren waaraan geen waarden kunnen worden toegekend. 

• de verzameling elementen die het domein van de functie omvatten, noemen we de 

verzameling attributen van het objecttype. 

• het element uit het bereik dat verbonden is met een element uit het domein is dus een 

verzameling en die noemen we de attribuntwaardenverzameling. 

Alvorens, als voorbeeld, een objecttype te definieren, introduceren we informeel een tweetal 

niet lege (basis) verzamelingen. 

• chs{x) is de verzameling tekenrijen (strings), bestaande nit elementen maximaal x karakters 

groot. 

• vzg(y) is de verzameling cijferrijen, bestaande uit elementen van y cijfers groot. 

objecttype: 
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MEDEWERKER = {(mnr;vzg(6», 

(nm;chs(20», 

(gsl; {man, vrouw} ), 

(1ft; [18 .. 99] ) 

} 

% registratienummer 

%naam 

% geslacht 

% leeftijd 

formele definitie VIII1 bet datamodel: methode de Brock 



De naam van het objecttype (object) is MEDEWERKER en 'mnr, nm, gsl en 1ft' de attributen 

met de daarbij behorende attribuutwaardenverzamelingen. 

De verzameling toegestane attribuutwaarden kan ook bestaan uit een gedefinieerde 

verzameling met een daarbij behorende bewering die het aantal elementen van deze 

verzameling beperkt. 

Attribuutconstraints zijn beperkingen op de waarden die attributen kunnen aannemen. Deze 

constraints komen tot uitdrukking in de objectkarakterisering. 

vb: stel dat in bovenstaand voorbeeld geeist word dat het registratienummer aan de modulo-9 

eis voldoet. Het eerste cijfer van zo'n nummer kan dan als een controle-cijfer worden 

beschouwd. Hiertoe definieren we dan eerst een hulpverzameling: 

Fl = { k IkE vzg(6) 1\ k mod 9 = O} 

en de objectkarakterisering zou er dan zo uit kunnen zien: 

MEDEWERKER = {(mnr; Fl), 

< rest ongewijzigd> } 

opm: We zien nu al dat het model zelf geen eerste normaalvorm afdwingt. Immers een 

attribuutwaardenverzameling zou best weer door het produkt van een 

verzamelingsfunctie gevormd mogen worden. 

vb: Fl = {k IkE vzg(6) A k mod 9 = O} 

F2 = { (mnm;chs(20», 

(adr; chs(3 0», 

(wpl;chs(25» } 

MEDEWERKER = {(mnr;Fl), 

(naw;D(F2), % naam,adres,woonplaats 

<rest ongewijzigd> } 

3.4 Tupeltype en tupelconstraints 

We zagen in de vorige paragraaf dat aan de basis van elke objectkarakterisering een 

verzamelingsfunctie ligt. Als we nu de produkt-operatie toepassen op deze (reguliere) 

verzamelingsfunctie, dan geeft dat de verzameling van aIle mogeJijke objectoccurrences die 
1~y;d 
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bij dat objecttype horen. 

Voortaan noemen we een objeetoeeurrenee een tupel. 

vb: we gebruiken hiervoor de objectkarakterisering van het eerste voorbeeld 

MEDEWERKER uit paragraaf 3.2. Twee tupels uit n(MEDEWERKER) zouden dan 

kunnen zijn: 

mnr nm gsl 1ft 

tl 351 kuipers man 39 

t1 456 ypma man 42 

Ben tupeleonstraint C(t) geeft een eis weer waaraan de combinatie van attribuutwaarden in 

een tupel moet voldoen. 

vb: Cl(t) = [ t(gsl) = 'vrouw' ~ 1ft > 25 ] 

Nu zijn we dus in staat om form eel een tupeltype te specificeren: 

T = { tIt E n(VF) 1\ aIle tupelconstraints over n(VF) } 

vb: het tupeltype T-MEDEWERKER, de verzameling van aIle tupels van 

nCMEDEWERKER) die als occurrence van het object MEDEWERKER kunnen 

voorkomen, defmieren we als voigt: 

T-MEDEWERKER = { t /t E n(MEDEWERKER) 1\ C1Ct) } 

3.5 Tabeltype en tabeleonstraints 

Als een tupeltype omschreven wordt ais de verzameling van alle mogelijke tupels, dan zal het 

duidelijk zijn dat we toestandsbeschrijving van een tabel mogen zien als een aetuele 

deelverzameling van een tupeltype. Er zullen dus vaak een groot aantal deelverzamelingen 

mogelijk zijn. 
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vb: 

mnr nm asl 1ft 

Tl 307 jansen man 43 

703 heinz vrouw 27 

747 boeing vrouw 26 

T2 007 bond man 99 

008 info vrouw 35 

Een tabelconstraint geeft een eis weer, waaraan de combinatie van tupels in een tabel moet 

voldoen. 

vb: CC(T) = V tl,t2 E T : tl(mnr) = t2(mnr) =0> t1 = t1 

opm: in woorden staat hier dat als twee tupels eenzelfde waarde hebben voor het attribuut 

'mnr', dat bet dan ook gaat om dezeIfde tupels. Met andere woorden het attribuut 

'mnr' identificeert uniek een tupel binnen een tabel, en kan dus als (een) sleutel

attribuut gezien worden. Verderop in dit hoofdstuk komen we hierop nog terug. 

We kunnen nu formeel een tabeltype specificeren: 

TI = { TIT e P(I) A alle tabelconstraints over P(T) } 

Alle mogelijke tabellen (actuele deelverzamelingen) zijn te vinden in de machtsverzameling 

P(I) van het tupeltype, hiermee kan dus een tabeltype gedefini~erd worden. Het feit dat een 

van de elementen van de machtsverzameling van T de lege verzameling is, maakt bet 

mogelijk om een correcte beschrijving te geven van een begin-situatie, waarin nog geen 

enkele objectoccurrence bestaat. 

3.6 Databasekarakierisering en databasetype 

Analoog aan de wijze waarop we een objecttype en tabeltype defmieren, kunnen we ook een 

formele bescbrijving van een database geven. 

Een databasekarakierisering is de bescbrijving van een verzameling tabellen met bebulp van 

een verzamelingsfunctie. 
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Als voorbeeld definieren we het model van de in paragraaf 2.5.2 gerntroduceerde multi

disciplinaire medische praktijk, waarbij we de vrijheid nemen om de gebruikte namen, waar 

nodig in te korten. Er zijn dus drie tabeltypen gedefinieerd op basis van de volgende 

objectkarakteriseringen: 

PATIENT = { (patJd;vzg(9», 

(naam;chs(20», 

% patient id. nummer 

% naam v.d. patient 

(adres;chs(20», % adres 

(geb _ dat;D2), % geboortedatum (in type D2) 

(gesl;{'man':vrouw'} % geslacht 

} 

{ (persJd;vzg(7», 

(discip;chs(20) ), 

(naam;chs(20», 

(adres;chs(20) ), 

(datJndi;D2) 

} 

BEHANDELING = { (pat_id;vzg(9», 

(pers _ id;vzg(7», 

(tijd;D2Tl), 

(soort;chs(35», 

(med;chs(35» 

} 

% id. nummer van een personeelslid 

% discipline 

% naam v.h. personeelslid 

% adres 

% datum in diensttreding 

% patient id. nummer 

% personeelslid id. nummer 

% tijdstip van behandeling (in type D2Tl) 

% 800rt behandeling 

% eventueel voorgeschreven medicijnen 

We gaan er van uit dat er nog geen andere tabelconstraints zijn geformuleerd dan die welke 

de sleutelverzamelingen van de tabeltypes bepalen. Er ontstaan dus drie tabeltypes: 

met sleutelverzameling: {{patJd}} 

'IT _ MED _PERS met sleutelverzameling: {{pers _id} } 

'IT _BEHANDEUNG met sIeutelverzameling: {{pat_id,pers Jd,tijd} } 
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De databasekarakterisering krijgt dus onderstaande formulering: 

PRAKTUK = {(PAT;Tf_PATIENT), 

(PERS;Tf_MED _PERS), 

(BEH;Tf _BEHANDELING) } 

We zien dat de beeldverzameling bestaat uit tabeltypes, en dit zijn verzamelingen namelijk 

de verzameling toegestane en mogelijke tab ellen. 

Nu kunnen we analoog aan tupel- en tabelconstraints ook databaseconstraints definieren: 

Een database constraint DC(X) geeft een eis weer waaraan de combinatie van de occurrences 

van de verschillende tabellen moet voldoen. 

Het formeel vastleggen van een databasetype geeft nu geen problemen meer: 

DT _ PRAKTIJK = { X IX e TICPRAKTUK) A aIle databaseconstraints over X } 

En dit wil zeggen: een databasetype is een verzameling mogeUjke en toegestane groepen van 

tab ellen. 

opm: Een databasetype wordt ook weI database universum genoemd. Een element van een 

databasetype heet dan database toestand. 

vb: Een mogelijke databaseconstraint is: 

DC(X) = Vt e X(PERS) : 3p e X(BEH) : t{pers_id) = p{persJd) : 

t(discip) = 'fysio-therapie' _ p(med) = 'niet van toepassing' 

In woorden: binnen deze praktijk mag een fysio-therapeut geen medicijnen 

voorschrijven. 
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Als nog geen enkele database toestand is opgetreden zijn de verzamelingen van het bereik van 

de databasekarakterisering leeg (zie 3.4) en kunnen we de begintoestand van de database 

beschrijven. 

Aan de basis van dit alles staat de globale beschrijving van aIle entiteiten en hun kenmerken 

van een informatiesysteem. Dit noemen we het coneeptueel skelet van het database 

universum en dit kan beschreven worden aIs: een reguliere verzamelingsfunctie met ais 

domein de verzameUng relevante objecten, en als bereik de verzamelingen relevante 

kenmerken van deze objecten. 

vb: g = {(pat;{ pat_id,naam,adres,geb_dat,gesl }), 

(pers; { pers )d,discip,naam,adres,dat)ndi }), 

(beh;{ pat)d,pers)d,tijd,soort,med }) 

}. 

We kunnen nu het begrip database karakterisering (DK) beter definieren: 

DK is een reguliere verzamelingsfunctie over het domein van het conceptueel skelet g en 

voor aIle paren die een element van DK zijn geldt: de tweede coordinaat is een tabeltype over 

de functiewaarde van g voor de eerste coordinaat. 

3.7 Sleutels en subsetrequirements 

Als we het mogelijk maken om gegevens in tabellen op te slaan, moeten het ook mogelijk 

zijn deze gegevens weer op te kunnen vragen. Het zal duidelijk zijn dat bij opvragen van 

gegevens uit een tabel een soort adresserings mechanisme nodig is. De tabel zelf kan met 

behulp van zijn naam bereikt worden. De tupeJs binnen een tabel zuBen zonder een speciale 

voorziening vaak moeiIijk van eikaar te onderscheiden zijn. In paragraaf 2.2, bij de bespreking 

van de, door ons gebruikte relationele benadering, wordt al duidelijk dat hiervoor een of meer 

attributen gedefinieerd dienen te worden. We hebben dus een of meer attributen nodig 

waarvan de optredende waarde(n) een tupel uniek identificeert. Dit houdt in dat elk tupel in 

een label waarden moet hebben voor deze uniek identificerende (u.i.) attributen, die ongelijk 

zijn aan die van aile andere tupeJs in deze tabel. 
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Als B de (niet lege) deelverzameling van de verzameling attributen van tabel T is, dan geldt: 

B is u.L binnen T <II» V t,s e T : ( t t B = s t B ) => t = s 

We noemen Been sleutel van een tabeltype TT als geldt dat B elk element van TT uniek 

identificeert. Als daarbij ook nog geldt dat er geen andere niet lege deelverzameling van B 

is, die ais sleutel aangemerkt kan worden, dan noemen we Been minimale sleutel 

De eis dat een bepaalde verzameling attributen sleutel moet zijn binnen een tabeltype, kan met 

behulp van een tabelconstraint worden vastgelegd. We zagen in paragraaf 3.4 een soortgelijke 

constraint. Meestal beperken we ons tot het noteren van de verzameling(en) attributen die 

sleutel zijn, in enumeratieve verzamelingnotatie. 

opm: Ook de in hoofdstuk 2 behandelde normaalvormen kunnen met deze methode formeel 

gedefinieerd worden. Voor een bespreking wordt echter naar de literatuur verwezen 

[de Brock, 1989]. 

Bij koppel en van gegevensgroepen zullen we ook een mechanisme moeten bedenken, dat het 

mogelijk maakt deze koppelingen eenduidig vast te leggen. Als er sprake is van een een-op

meer (l-n) relatie tussen twee tab ellen, dan zullen we bij definitie van de tabel aan de 'meer' 

kant een attribuut (of attributen) op nemen dat een tupel uit de tabel aan de 'een' kant, uniek 

identificeert. We noemen dit soort attributen dan vreemde sleutels of foreign keys. In het 

voorbeeld van paragraaf1,.5 zijn de attributen 'patJd' en 'persJd' in de tabel behandeling, 

aan te merken als vreemde sleuteis. Om de verschillende relaties tussen de tabellen van een 

database form eel te specificeren maken we gebruik van een speciale klasse database 

constraints, die een eenvoudige notatie mogelijk maakt. 

Als we in het voorbeeld van 1.5 (binnen een database toestand) de verzameling 'persJd' 

nummers, zowel uit de BEHANDELING tabel als uit MED _PERS isoleren, zal het z6 moeten 

zijn dat deze verzamelingen aan elkaar gelijk zijn. De relatie tussen PATIENT en 

BEHANDEUNG is anders gedefinieerd (zie 2.5.2), en hiervoor moet gelden dat de 

verzameling 'pat_id' nummers uit PATIENT een deelverzameling is van die uit 

BEHANDEUNG. Als, om de een of andere reden, het attribuut 'pat_id' in BEHANDEUNG 
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een andere naam zou hebben, dan is een zogenaamde herbenoemingsfunctie nodig om beide 

verzamelingen toch met eikaar te kunnen vergelijken. Deze klasse van constraints noemt men 

deelverzameIingseisen of subsetrequirements. Formeel wordt de standaard vorm ais voIgt 

gedefini!erd: 

Als A een deelverzameling van de attribuutverzameling van tabel Tl is, en B van die van T2, 

dan geldt voor een subsetrequirement: 

Tl It A ~ (of: =) T21t B 00 h 

Hierbij is h de hierboven genoemde herbenoemingsfunctie of attribuuttransformatie, welke 

komt te vervallen ais geldt: A = B. B is dus de verzameling 'vreemde sleutel' attributen uit 

de tabel aan de 'meer' kant van de relatie. 

opm: Het formuleren van subsetrequirements kan ook met behulp van predikaten; dit geeft 

echter vaak veel langere formuleringen. 

3.8 N otatiemethode 

Bij de formele specificatie gebruiken we een pascal-achtige notatie die equivalent is aan de 

meer wiskundige notatie die we hiervoor gebruikt hebben. Als voorbeeld nemen we weer het 

voorbeeld uit 3.5 en werken het uit alsof het een complete database was. De vetgedrukte 

termen van onze notatiemethode hebben de volgende betekenis: 

type : specificatie van het DB-type 

tatp : tabeltype specificatie 

totp : tupeltype specificatie 

obear : object karakterisering 

toe : tupel constraint 

keys : sleutelverzamelingen bij tatp 

dbcar: database karakterisering 

dbtp : database type specificatie 
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endtype : einde van specificatie 

endtatp : einde van tabeltype specificatie 

endtutp : einde van tupeltype specificatie 

endobcar : einde object karakterisering 

tae : tabel constraint 

dac : database constraint 

enddbear : einde DB-karakterisering 

enddbtp : eind van database type specificatie 
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basisdefmities 

chs(x) 

vzg(x) 

= { r Ir is een tekenrij A V per: p E CHAR A X E NAir I :so X }; 

= {rlr is een cijferrij A V per: p E DIG A Irl = X}; 

= [[1..31]-[1..12]-[00 .. 99]]; type D2 

D2Tl = [[ 1..31 ]-[ 1..12]-[00 .. 99]/[00 .. 23]-[00 .. 59]-[00 .. 59]]; 

tatp patif!nt = 
tutp T-pat = 

obcar F-pat = 

pat_id 

naam 

adres 

geb_dat 

gesl 

endobear; 

: vzg(9); 

: chs(20); 

: chs(20); 

: D2; 

: {'man','vrouw'} 

patient informatie 

patient identificatie nr. 

naam v.d. patient 

adres v.d. patient 

geboorte datum 

geslacht 

tue t(gesl) = 'vrouw' => t(patJd) < 500000000 

endtutp; 

keys {{pat_id}} 

endtatp; 

tatp med -pers = 

tutp T -pers = 

obear F-pers = 

pers Jd : vzg(7); 

discip : chs(20); 

naam : chs(20); 

adres : chs(20); 

dat_indi : D2 

endobear; 

endtutp; 

keys {{pers _id} } 

endtatp; 
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personee]s informatie 

id. nummer van personeelslid 

discipline 

naam personeelslid 

adres personeelslid 

datum indiensttreding 
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tatp behandeling = 
tutp T-beh = 
obcar F-beh = 

pat_id 

pers_id 

tijd 

soort 

med 

endobcar; 

endtutp; 

: vzg(9); 

: vzg(7); 

: D2Tl; 

: chs(35); 

: chs(25) 

overzicht van behandelingen 

patient id. nummer 

id. nummer personeelslid 

datum en tijdstip van behandeling 

soort behandeling 

voorgeschreven medicijnen 

tac "n.t2 e D : tl(pat_id) = t2(pat_id) A H(pers_id) JII! t2(pers_id) => 

t1(tijd) JII! t2(tijd) 

keys {{patJd,persJd,tijd}} 

endtatp; 

dbtp praktijk = 

dbcar DK-prakt = 

pat : patient ; 

pers : med -pers ; 

beh : behandeling 

enddbcar; 

dac DC(X) = "t e X(PERS) : 3p e X(BEH) : t(persJd) = p(persJd) : 

t(discip) = 'fysio-therapie' => p(med) = 'niet van toepassing' 

ssr X(pat) It {patJd} ~ X(beh) It {pat_id}; 

X(pers) It {persJd} = X(beh) It {pers_id}; 

enddbtp 

endtype. 

3.9 Consessies en problemen bij implementatie 

De data dictionary van een DBMS is dat gedeelte waarin gegevens opgeslagen worden die 

betrekking hebben op zaken als: definitie van germplementeerde tabellen, reservering van 

geheugen hiervoor, autorisatie van gebruik van de diverse tab ellen, etc. Een directe' 

implementatie van ons datamodel binnen het data dictionary systeem van Oracle is (nag) niet 
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mogelijk. Het aantal DBMS'en dat een dergeUjke formele specificatie weI kan lezen neemt 

wei toe, maar is op dit moment nog erg klein. De belangrijkste reden om toch verder te gaan 

met Oracle is gelegen in het feit dat Oracle het enige, op de Pc te installeren, DBMS is 

waarvan verwacht wordt dat het grote hoeveelheden gegevens kan verwerken, en dat zowel 

de germplementeerde database als ook de gebruikersinterface overdraagbaar is van de PC naar 

andere hardware platforms. In het eerste hoofdstuk werd al duidelijk gemaakt waarom toch 

gekozen is voor een formeel wiskundige benadering bij het specificeren van ons datamodel. 

De voomaamste problemen bij implementatie doen zich voor bij het vastleggen van de 

geformuleerde constraints. Waar een centrale registratie en bewaking binnen de data 

dictionary wenselijk zou zijn, moeten nu het merendeel van deze constraints binnen een 

gebruikersinterface opgenomen worden. Het bewaken van de integriteit van de opgeslagen 

gegevens vindt dus voor het grootste deel plaats binnen de gebruikersinterface. Onderstaande 

figuur maakt een en ander duidelijk. 

[ g eb rui k er ] l:::::::::::;;J 

[ gebruiker ] ~ 

Gebruikers-
interface 

~ ~ 
Oatabase 

Management 
System 

Database 

INTEQRITEITS
aEWAKINQ 

fig.6 integriteitsbewa!dng van de opgeslagen gegevens 
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Voor het ontwikkelen van een gebruikersinterface ten behoeve van beheer en onderhoud van 

EMDABS wordt gebruik gemaakt van de ORACLE-tool SOL *forms. De mogelijkbeden die 

deze 'tool' (in zijn PC-uitvoering) biedt om bewakings-eisen in een enigszins gestructureerde 

vorm op te nemen zijn ronduit slecht. Vooral het implementeren van subsetrequirements is 

geen eenvoudige zaak. Verder zal het dan nog zo moeten zijn dat een gebruiker die 

toestemming heeft om gegevens op te nemen, te verwijderen of aan te passen, dit aIleen mag 

doen met behulp van de gebruikersinterface, omdat daarin de integriteitsbewaking is 

opgenomen. 

Ben aantal constraints kunnen echter wei centraal vastgelegd worden. Als een attribuut 

gekenmerkt wordt a]s een sleutel, zal Oracle het opnemen van twee dezelfde waarden voor 

dit attribuut binnen een tabel, weigeren. Ook bestaat verder de, bij elk DBMS meestal 

aanwezige, mogelijkbeid tot globale typering van een attribuutwaardenverzameling. 

Zoals in paragraaf 2.1 reeds opgemerkt kan rechtstreeks met Oracle gecommuniceerd worden 

middels een zogenaamde vierde generatie taal (4GL). Voor Oracle is dit de, inmiddels tot 

standard verheven, taal SQL wat staat voor Structured Query Language. Met deze taa1 kan 

men: tabellen definieren, tijdelijke tabellen samenstellen (views) en op een enigszins 

'gebruikersvriendelijke' manier gegevens uit een database opvragen [Date, 1986] [Korlaar, 

1989][Perry en Lateer, 1989]. De taal is echter niet gebaseerd op een wiskundig model. Waar 

in ons model een tabel-toestand als een wiskundige verzameling functies gedefinieerd is, kan 

binnen Oracle een tabel in een extreem geval zelfs twee identieke tupels bevatten. Aan dit 

laatste refereert men dan ook niet ais een verzameling, maar als een 'bag of tuples'. Gelukkig 

heeft de taa] weI de mogelijkbeid om met behulp van de zgn. DISTINCf -operator, bij 

opvraag van gegevens, naar een 'echte' verzameling te vragen [Korlaar, 1989][Date, 1986]. 

Wat verder nog een probleem vormt bij de taal SOL is het begrip NULL-values. NULL staat 

binnen SOL voor: nog niet ingevuId, onbekend. Als, tijdens het invoeren van een nieuwe 

tupel in een tabel, verzuimd wordt om voor een van de attributen een waarde in te vullen, zal 

Oracle op die plaats automatisch een NULL-value vastleggen. Wordt bij het definieren van 

een tabel aan een attribuut de optie NOT NULL verbonden, dan zal Oracle, tijdens de invoer 

van een nieuw tupeI, ook invoer van een waarde voor dit attribuut afdwingen. NULL-values 

kunnen bij opvraag van gegevens tot foutieve resultaten leiden; gesteld we zijn binnen een 
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patientenregistratie gernteresseerd in een overzicht van patienten van een bepaalde wijk en, 

tijdens het invoeren van deze gegevens werd vaak verzuimt het wijknummer in te voeren. Het 

zal duidelijk zijn dat de kans bestaat dat dit gevraagde overzicht niet volledig wordt. 

Binnen onze methode van specificeren zou een niet ingevulde attribuutwaarde binnen een 

tupel, een niet bestaande functiewaarde betekenen. Dit geeft dus ook formeel wiskundig 

gezien problemen; reden waarom wij binnen ons model aan 'NULL' een duidelijke waarde 

(zie apendix B) toekennen, en aIleen waar zinvol een attribuutwaardenverzameling verenigen 

met deze NULL-waarde. Bij de definitie van de tabellen binnen Oracle krijgen aIle attributen, 

tenzij de forme Ie specificatie anders aangeeft, de SQL-optie NOT NULL, en wordt dus bij 

invoering van nieuwe tupels afgedwongen dat aIle desbetreffende attributen worden ingevuld. 

formele defiDitie van bet datamodel: melbode de Brock: 37 



4.1 Inleiding 

De meeste methodieken die gebruikt worden bij het opzetten van een informatiesysteem 

maken een duidelijk onderscheid tussen de drie, elkaar opvolgende ontwikkelingsstappen: 

informatieanalyse, data-analyse en datamodelbouw. Als het om een informatiesysteem voor 

een grote complexe organisatie gaat, is een gedegen, gestructureerde en afzonderlijke analyse 

van gevraagde informatie en de hiervoor benodigde gegevens, mijns inziens, noodzakelijk. De 

reden waarom wij geen gebruik hebben gemaakt van zulk een methodiek is tweeledig: ten 

eerste is het zo dat de benodigde inwerktijd bij de meeste methoden veel te groot is, en ten 

tweede, blijkt vaak het niet mogelijk te zijn om voidoende van de semantiek van de gegevens 

binnen het datamodel op te nemen. 

De gegevensstructuur waarop de eerste versie van EM DABS was gebaseerd, plus de binnen 

twee eerste studies, vergaarde gegevens, vormden in onze situatie de basisinformatie bij het 

ontwikkelen van het datamodel. De manier waarop gewerkt werd, kan gezien worden als een 

vorm van proto typing. Telkens werden kleine gedeelten van het model uitgewerkt en voorzien 

van kritische kanttekeningen. Daarna werd de projectleider, die ook bovengenoemde studies 

had uitgevoerd, geconfronteerd met de gekozen oplossing, en werden noodzakelijke correcties 

uitgevoerd. 

Wat opvalt tijdens het ontwikkelen van een datamodel is dat van de gebruiker(s) een minstens 

zo grote inspanning wordt verwacht ais van de ontwerper( s), en dat binnen het proces een 

aantal taken herkenbaar zijn die onvervreembaar aan de gebruiker(s) toebehoren. In feite 

bepaalt aIleen de gebruiker het databaseskelet, dus de relevante objecten en attributen. Van 

de ontwerperlsysteembouwer wordt verwacht dat hij zich in hoge mate verdiept en inleeft in 

de problematiek van het werkgebied en steeds de gestelde doelen voor ogen blijft houden. 

Geconcludeerd kan worden dat goede datamodellering mogelijk is, mits: [Remmen, 1990] 

• bij de systeembouwers een duidelijk, mathematisch hecht modelbegrip aanwezig is; 
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- de gebruikers de tijd en moeite nemen om hun eigen onvervreembare taak uit te voeren; 

- de systeembouwers en gebruikers intensief samenwerken; 

- op (zeer) kritische wijze gebruik wordt gemaakt van de (ruim) voorhande zijnde 

hulpmiddelen. 

4.2 Volledigheid 

Ben datamodel kan en mag nooit ais een 'star' en 'onvervormbaar' gegeven gezien worden. 

Immers, de informatiebehoefte kan in de loop der tijd veranderen, waardoor welhaast zeker 

het model aangepast zal moeten worden. Toch verdient het aanbeveling om bij een eerste 

opzet een hoge graad van volledigheid na te streven, en niet te snel tot implementatie over 

te gaan. Ais gekozen wordt voor een modulaire opzet van het model kan bijvoorbeeld relatief 

veel tijd besteed worden aan de ontwikkeling van die module, waarvan gezegd kan worden 

dat ze voor wat betreft de implementatie de hoogste prioriteit heeft. 

Het doorvoeren van wijzigingen in de gegevensstructuur binnen een Oracle-database is geen 

enkel probleem; het noodzakelijkerwijs aanpassen van de, met behulp van SQL *forms 

gegenereerde, gebruikersinterface is vaak geen eenvoudige zaak. AI gauw zullen 

schermindelingen moeten worden aangepast, terwiji aanpassing of toevoeging van 

(geimplementeerde) subsetrequirements ook vaak nodig blijkt te zijn. Dit alles zijn zeer 

tijdrovende bezigheden. Het is om die reden dat wij erg veel tijd besteed hebben aan het 

ontwikkelen van een zo compleet mogelijk gegevensmodel. Hierbij zochten we ook telkens 

naar gegevens of gegevensgroepen, waarvan gezegd kon worden dat ze nu nog niet van 

belang waren, maar die bij studies met een wat ander karakter zeker opgenomen zouden 

moeten worden. Ben kenmerkend voorbeeld hiervan zijn de pre-operatieve medicatie-gegevens 

van een subject (patii!nt/proefdier). Pas in een later stadium werd duidelijk dat deze gegevens 

ten behoeve van bepaalde studies onontbeerlijk zouden kunnen zijn. Waar we steeds 

gei'nteresseerd zijn in de neuro-fysiologische toestand van een subject tijdens een opera tie of 

meetsessie, zal het duidelijk zijn dat bijvoorbeeld vooraf toegediende medicijnen, deze 

toestand kunnen bei'nvloeden. 

4.3 Normalisatie en tlexibillteit 

Bij de behandeling van het onderwerp 'normaliseren' in hoofdstuk 2, werd al opgemerkt dat 

normaliseren in de praktijk een proces is waarin intuitie een grote rol speelt. Slechts zelden 
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wordt normaliseren tot doel verheven. Behter, de doelen van het normaliseren, namelijk: 

verminderen van redundantie en door opsplitsing een flexibele structuur creer-en, worden 

steeds als toetsteen gebruikt tij dens de ontwikkeling. 

AIs het, zoals in onze situatie, gaat om opslag van grote hoeveelheden gegevens, zal het 

duidelijk zijn dat vermindering van redundantie een belangrijk aspect vormt tijdens het 

ontwerpen van het model. Redundantie valt echter nooit helemaal te vermijden. Het is zelfs 

zo dat bij opsplitsen van een niet genormaliseerde tabel, in twee nieuwe en een toegevoegde 

'koppelende' tabel, loch weer, zij het in mindere mate, redundantie geintroduceerd wordt. Het 

zijn in deze 'koppelende' tabellen de vreemde sleutelwaarden die noodzakelijkerwijs 

meervoudig voorkomen. 

Bij het toetsen van voldoende flexibiliteit van delen van de structuur, zijn we steeds op zoek 

naar mogelijke combinaties in de relaties tussen reeds gedefinieerde objecten. AIs het gaat om 

een attribuut binnen een object, vragen we ons af of meerdere waarden mogelijk zijn tijdens 

een occurrence van het object. AIs toelichting een voorbeeld: 

Tijdens de ontwikkeling werd besloten om ook enige informatie vast te leggen om trent 

fondsen waaruit, mogelijk, studies gefinancierd zouden worden. Het toevoegen van enige 

relevante attributen aan de tabel met algemene studie gegevens, lag voor de hand. AI gauw 

werd echter duidelijk dat niet aIleen uit een fonds meerdere studies gefinancierd konden 

worden, maar dat ook een studie gelden uit meerdere fondsen zou kunnen betrekken. De 

oplossing lag voor de hand: in een aparte tabel werden aile fondsgegevens opgenomen en in 

een andere konden de mogelijke combinaties worden vastgelegd. 

Ben andere belangrijke toets op voldoende flexibiliteit, is de vraag: voldoet de gevonden 

deeloplossing ook op langere termijn ? Dok hier weer een voorbeeld ter illustratie: 

In eerste instantie was binnen de tabel met algemene sessie-gegevens de mogelijkheid 

aanwezig om twee namen van, bij een sessie betrokken, chirurgen, op te nemen. Nadat 

duidelijk was geworden dat dit er soms weI drie of vier zouden kunnen zijn, werd besloten 

om een tabel met personeelsgegevens op te nemen. Hierin konden gegevens worden 

opgenomen van iedereen die bij een sessie aanweziglbetrokken was. Verder kon in een 
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koppelende tabel weer worden vastgelegd, wie bij welke sessie aanwezig/betrokken was. Zou 

nu de gevonden oplossing blijven voldoen ? Nee, want het was niet ondenkbaar dat een 

bepaalde medewerker na verloop van tijd, tijdens een sessie, een andere functie/taak zou 

hebben, dan bij een eerdere sessie. Dus werd een tabel met gegevens over mogelijke functies 

vastgelegd en werd de koppelende tabel zodanig uitgebreid dat geregistreerd kon worden wie 

bij welke sessie, en in welke functie, aanwezig/betrokken was. 

Bij gebruik van 'opzoek.lijsten,' zoals bovengenoemde tabel met functie-omschrijvingen, doet 

zich het probleem voor dat na verloop van tijd binnen deze tabel, functie-codes met daarbij 

behorende beschrijvingen, voorkomen, waarvan de beschrijving nauwelijks afwijkt van die 

van een andere gecodeerde functie. Het is zaak dat dergelijk soort omschrijvingen door aile 

gebruikers gelijk wordt gernterpreteerd. Aangezien dit 800rt aspecten, bij het opnemen van 

nieuwe tupels, moeilijk automatisch bewaakt kan worden, ligt het toekennen van een taak 

hierin aan een eventuele systeembeheerder voor de hand. 
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5.1 Het schema 

FRX=#FCOATA* 
RAW FI'Sl4TA" 

~" 

fig. 7 

42 

EMJABS-ORACLE STLOY/SLB.ECT ISESSION-DAT AMCCE. 

SESS_STLODATA 
session_1\ stu:ly_code 

STW~T.4" 

study/subject/session-datamodel 
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5.2 InIeiding 

Dit hoofdstuk geeft een informele, doch uitgebreide, beschrijving van het ontwikkelde 

study/subject/session-gedeeeite (s/s/s-gedeelte) van het volledige EMDABS-datamodel. Dit 

gedeelte bevat informatie omtrent studies, meetsessies en de subjects (patienten/proefdieren). 

Zoais in fig.7 te zien, is gebruik gemaakt van de in hoofdstuk 2 beschreven techniek bij het 

opstellen van het schema. Bij de 'gestippelde' tab ellen gaat het om objecten die in het 

gedeelte met tijd-gerelateerde gegevens (time-datamodel) een net zo'n grote betekenis hebben. 

Voor een meer uitvoerige bespreking van zowel dit time-datamodel als het complete model, 

wordt nog eens verwezen naar het rapport van F. PfaffenhlSfer [pfaffenhofer, 1990]. 

Waar het in dit hoofdstuk om gaat is in feite een herziene en aangepaste versie. Toen 

begonnen werd met de ontwikkeling van het time-data gedeelte, werd het reeds gerealiseerde 

study/subject/session model, als redelijk compleet en afgerond beschouwd. Tijdens het 

opzetten van het time-data gedeelte maakten daar ontstane structuren, aanpassingen in het 

s/s/s-gedeeUe noodzakelijk. 

De tabelnamen van de te bespreken objecten zijn terug te vinden in fig.7, alsmede de namen 

van de sleutelattributen. Deze Iaatste worden bij de behandeling steeds vet afgedrukt. Van de 

overige attributen worden tel kens aileen de meest significante besproken. Voor een volledig 

overzicht per tabel, en voor de besproken constraints, wordt (uiteraard) verwezen naar de 

formele definitie, die te vinden is in appendix B. 

5.3 Studies 

Teneinde bepaalde facetten van het servo-anesthesie project te kunnen beschouwen en 

onderzoeken worden vaak een of meerdere studies verricht. Hierbij is, binnen EMDABS, een 

studie gedefinieerd als een reeks meet-sessies binnen eenzelfde klinische omgeving. Deze 

studies hebben dan betrekking op een specifiek gedeeUe binnen het werkgebied van het neuro

electrofysiologisch onderzoek. Ben voorbeeld zou een studie kunnen zijn, die het effect 

bestudeerd van bepaalde medicijnen op neuro-fysiologische parameters. Het studie-gedeelte 

van het s/s/s-datamodel bevat de noodzakelijke structuren om aIle, voor een studie relevante, 

gegevens in het systeem op te nemen. We zullen nu deze sub-groep per tabel bespreken en 

waar nodig de relaties tussen de labellen verduidelijken. 
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STUDYDATA: Deze tabel bevat een korte bescbrijving van de binnen BMDABS opgenomen 

studies. BIke studie wordt uniek geidentificeerd met behulp van een study_code, waarvan de 

code-structuur de mogelijkheid moet bieden om bepaalde studies enigszins te klassificeren. 

Study_code 'aa-Ooo' identificeert een fictieve studie; het nummer wordt gebruikt om het 

mogelijk te maken om tijdens een sessie ook, niet aan een bepaalde studie gerelateerde, 

gegevens te kunnen registreren. Verder kunnen per studie de personeelscode (pers _code) van 

de namen van de eerste en tweede onderzoeksleider, en de naam van het overkoepelende 

project, worden opgenomen. 

STUD _INFODATA: In maximaallOO tekstregels kan in deze tabel, toegevoegde en algemene 

informatie betreffende een studie, worden opgeslagen. De combinatie van de attributen 

study_code en line_nr vormt een unieke toegang tot een specifieke inforegel. 

SESS_STUDDATA: Duidelijk zal zijn dat binnen een studie meerdere sessies te herkennen 

zijn. Bchter de mogelijkheid, dat een sessie gegevens ten behoeve van meerdere studies op 

kan leveren, mag niet worden uitgesloten. Sessies worden dus niet binnen een studie 

gecodeerd, maar krijgen telkens een uniek sessie nummer (session_n). Welke sessie bij welke 

studie thuishoort, kan in deze tabel worden opgezocht, en de combinatie study_code en 

session_D vormt een unieke ingang. 

INSTITUTIONS: Deze tabel bevat codes, namen en plaatsen van de instituten, waarbinnen 

de diverse sessies plaatsvinden. Ook worden dezelfde gegevens opgenomen van de instituten 

die met een bepaalde studie verbonden zijn. Binnen deze tabel is het attribuut instcode 

sleutel. 

STUD _INSTDATA: De reden om deze koppelende tabel op te nemen is gelegen in het feit 

dat een studie op meerdere instituten verricht kan worden, maar dat ook op een instituut 

meerdere studies plaats kunnen vinden. De, noodzakelijk, samengestelde sleutel wordt 

gevormd door de combinatie van attributen instcode en study_code. 

GRANTS: Deze tabel bevat enkele gegevens over de fondsen die aan de diverse studies 

hebben bijgedragen. Het attribuut grant_code is hier het sleutelattribuut. 
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SWD _ GRANTDATA: Een fonds kan voor meerdere studies gebruikt worden, en tijdens een 

studie kan uit meerdere fondsen geput worden. De combinatie study_code en grant_code 

vormt de sleutel binnen deze tabel. 

5.4 SUbjects: patienten en/of proefdieren 

Binnen deze groep worden de (voor het subject) niet variabele gegevens opgenomen van 

patienten en/of proefdieren, waaraan tijdens de sessies metingen zijn verricht. Gegeven is 

verder dat tijdens een sessie altijd slechts aan een subject metingen worden verricht. Binnen 

het systeem krijgen deze subjects een unieke code toegewezen. 

SUBJ_IDDATA: Aile identificerende gegevens van een subject kunnen in deze tabel worden 

opgenomen, of via deze gegevens worden nagetrokken. Ter wille ~an bescherming van 

privacy zijn deze in een aparte tabel opgenomen. Dit laatste is vooral van belang wanneer 

bijvoorbeeld transport van een complete set EMDABS-gegevens naar een instituut in een 

ander land, noodzakelijk zou zijn. De meeste overheden verbieden namelijk het transport van 

dit soort gegevens. Het attribuut sub_code is sleutel binnen de tabel. 

SUBJ_DEMOGRDATA: Deze tabel bevat de niet-variabele demografische gegevens van een 

subject. Het gaat dan om zaken als bloedgroep, geslacht, en, als het om een proefdier gaat, 

het soort etc. Hoewel de geboortedatum eigenlijk bij de identificerende gegevens thuishoort, 

is deze toch hier opgenomen omdat de leeftijd van een subject, bij bepaalde soorten studies, 

een gevraagde parameter kan zijn. Verder is een tupelconstraint opgenomen die afdwingt dat 

wanneer het om een 'mens' gaat, dat dan het attribuut waarin vastgelegd wordt of een subject 

rechts- of linkshandig is, ingevuld dient te worden. Voor variabele demografische gegevens 

wordt verwezen naar de groep pre-sessie gegevens, waarbij er vanuit wordt gegaan dat, 

voorafgaande aan een sessie, grootheden ais lengte en gewicht van een subject opgenomen 

worden. Ook hier is sub_code weer sleutel. 

SUBJ_HISTDATA: De voor een sessie en/of studie relevante medisch-historische gegevens 

van een subject, kunnen in deze tabel in tekstvorm worden opgenomen. Om de mogelijkheid 

open te houden om op een andere datum een nieuwe set info-regels op te nemen, is het 

attribuut entry_date toegevoegd. De combinatie sub_code, line _nr en entry_date identificeren 

uniek een inforegel binnen deze tabel. 

bet study/subject:/session datamode1 45 



5.5 Sessions 

De grootste groep tab ellen binnen het s/s/s-gedeelte van het model, wordt gevormd door die 

tab ellen die een duidelijke relatie met een sessie hebben. Alle meetgegevens worden 

verzameld tijdens sessies. We zijn echter niet aUeen gefnteresseerd in deze meetgegevens, 

maar ook in allerlei andere, voor deze metingen relevante, gegevens. In het s/s/s-datamodel 

worden, naast de algemene sessie-gegevens, die gegevens opgenomen waarvan gezegd kan 

worden dat ze tijdens de sessie niet veranderen van waarde, of waarvoor geldt dat ze direkt 

voorafgaande aan sessie zijn geregistreerd. Globaal zijn hierin vijf groepen herkenbaar: 

- pre-operatieve medicatie-gegevens van het subject wat betrokken was bij de sessie; 

- overige pre-operatieve (pre-sessie) gegevens van bovengenoemd subject; 

- tijdens de metingen gebruikte apparatuur; 

- gegevens om trent de montage van op het subject aangebrachte electrodes; 

- tijdens de sessie aanwezige, en/of erbij betrokken, personeel. 

Zoals al eerder opgemerkt: aan elke sessie wordt een uniek sessie-nummer toegekend. 

5.5.1 Algemeen 

SESSIONDATA: De meest elementaire sessie-gegevens worden hierin vastgelegd. Als 

voorbeeld noemen we: de plaats waar de sessie plaatsvond, wat voor type operatie uitgevoerd 

werd, wanneer de sessie begon en wanneer ze ophield. Het begin- en eindtijdstip wordt 

gerepresenteerd in zogenaamde long-integemotatie; hiermee kan een uniek tijd-moment 

vastgelegd worden met behulp van een negen cijferig nummer. De begin- en einddatum zijn 

als extra informatie opgenomen om de interpretatie van de long-integer tijdwaarden te 

vergemakkelijken. Het attribuut surgery_code verwijst naar een, nog te bespreken, tabel met 

gegevens over allerlei soorten operaties. De sleutel binnen SESSIONDATA wordt gevormd 

door het attribuut session_D. 

SESS_STUDDATA: Zie 5.3 (studies). 

SESS_INFODATA: Algemene informatie betreffende een sessie kan hier, in tekstvorm, 

worden opgenomen. Door aan elke regel een 'keyword' te verbinden bestaat de mogelijkbeid . 

om de informatie te categoriseren, wat het zoeken kan vergemakkelijken. Door deze tabel te 

46 betstudylsubject/sessioo datamodel 



koppel en aan de tabel SESS_STUDDATAwordt het mogelijk om bovengenoemde informatie 

per studie vast te leggen. Uiteraard heeft dit aIleen zin als tijdens de sessie ten behoeve van 

meerdere studies gemeten wordt. Binnen deze tabel wordt de sleutel gevormd door de 

attributen sessioD_D, study_code en line_Dr. 

SURGERYDATA: Deze tabel vormt een opzoeklijst (look-up table) van mogelijke operatie

soorten. Ben beschrijving wordt uniek aangewezen door het attribuut surgery_code. 

opm: We noemen dit soort tabellen look-up tables omdat ze een lange Iijst van bepaalde 

gegevens bevatten waar door andere tab ellen aan wordt gerefereerd. Op deze manier wordt 

redundantie dus verminderd. Als voorbeeld: het telkens opnemen van een volledige 

beschrijving van een operatie-soort is nu niet meer nodig. Zulk een look-up table dwingt de 

gebruiker echter weI om een keus te maken uit de, in de Iijst geboden, omschrijvingen. Zijn 

eigen omschrijving gebruiken is dan niet mogelijk, en gesteld kan worden dat het gebruik van 

look-up tables standaardisatie bevordert. 

5.5.2 Pre-operatieve medicatie 

PRE-MEDICATION: Welke medicijnen een subject kreeg toegediend voorafgaand aan een 

sessie, is in deze tabel te vinden. Om welk subject het gaat, is terug te vinden in de tupel in 

de tabel SESSIONDATA, waar in deze tabel naar verwezen wordt. De reden waarom deze 

gegevens gekoppeld worden aan een sessie is duidelijk: een patient/proefdier kan immers 

meerdere malen 'subject' zijn bij een sessie, waardoor weer verschillende sets van pre

operatieve gegevens zullen ontstaan. Middels een waarde van het attribuut drug_code kan in 

een look-up table DRUGDATA teruggevonden worden om welk medicijn het ging. Hetzelfde 

geldt voor de gebruikte doserings-eenheid; deze kan middels een verwijzing opgezocht worden 

in de tabel UNITS. Naast dosering en 800rt, wordt ook vastgelegd wanneer toediening 

plaatsvondt, en de manier waarop is toegediend. Het opnemen van het tijdstip waarop is 

toegediend, staat toe dat getraceerd kan worden of sprake is van meerdere toedieningen van 

hetzelfde medicijn. De tabelconstraint geeft aan dat de waarde van attribuut tOl_dose, van een 

later opgenomen tupel, groter moet zijn dan die van een 'vroeger' tupel en dat hierbij dezelfde 

units gehanteerd moeten worden, als het tenminste gaat om dezelfde sessie en hetzelfde 

medicijn. Ben tupel binnen deze tabel wordt uniek geldentificeerd door de attributen· 

sessioD_D, druLcode en IODgJDtime. 
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DRUGDATA: Deze look-up table bevat een lijst met beschrijvingen van medicijnen die, 

tijdens, of voorafgaande aan een sessie gebruikt/toegediend kunnen worden. Er worden twee 

merknamen en een generieke naam opgenomen. De sleutel wordt gevormd door het attribuut 

druL code en beeft de mogeJijkbeid am de medicijnen al enigszins te karakteriseren. 

UNITS: Oak nu weer een look-up table, maar nu met beschrijvingen van allerlei eenheden 

die binnen ons systeem gebruikt worden. Het attribuut unit_code is bier sleutel. 

5.5.3 Overige pre-sessie gegevens 

PRE-SESSDATA: Subject-gegevens die vrijkomen bij metingen en analyses voorafgaande aan 

een sessie, worden in deze tabel opgenomen. Omdat van te voren niet vast staat welke 

metingen en analyses verricbt worden, en oak niet welke relevant zijn voor een studie, wordt 

oak bier weer per tupel de soort meting/analyse, alsmede de daarbij borende meetwaarde en 

eenheidscode, opgenomen. Verder wordt het tijdstip van meting/analyse geregistreerd. Het 

gaat hier dus voomamelijk am de resultaten van klinische routine-onderzoeken die altijd 

vooraf gaan aan een operatie. Voor een beschrijving van een analyse/metingen-soort wordt 

middels een waarde van bet attribuut type_code verwezen naar de look-up table 

MEASURE_TYPE. Een beschrijving van een gebruikte eenbeid kan opzocht worden in de 

tabel UNITS. De attributen session_n, type_code en lonLintime vormen bier de unieke 

toegangscode. 

MEASURE_TYPE: Beschrijvingen van laboratorium-tests en fysiologische metingen worden 

in deze look-up table vastgelegd. Het sleutel-attribuut is type_code. 

UNITS: Zie 5.5.2 (pre-operatieve medicatie) 

5.5.4 Apparatuur 

EQUIPMENT_USE: In deze tabel vinden we elk apparaat terug dat gebruikt is voor een 

sessie. Het gaat hier dus am een specifiek (aan te wijzen) apparaat van een bepaalde soort of 

type. Voor een beschrijving van bet type/soort wordt met behulp van een waarde van het 

attribuut equip_code verwezen naar de tabel EQUIPMENT. Bij het gebruik van een apparaat 

hoort een uniek gebruiksnummer (use_n). am een gebruikt apparaat binnen een instituut terug 

te kunnen vinden, geven we oak een retrace_code. Dit is de code die een instituut aan een 
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apparaat geeft. Ook verwijzen we via de instcode naar een instituut, omdat apparaten van 

verscbillende instituten tljdens een sessie gebruikt kunnen worden. Binnen deze tabel zijn 

twee sleutels te berkennen, namelijk: bet attribuut use_n en de combinatie session_n, 

retrace_code en instcode. 

STUD_USEDATA: Welk apparaat, dat tijdens een sessie gebruikt is, voor welke studie 

gebruikt werd, kan men in deze koppelende tabel vinden. De combinatie study_code en use_n 

vormt de sleutel binnen deze tabel. 

EQUIPMENT: Deze look-up table bevat namen, typeringen en beschrijvingen van aIle 

apparaten die tijdens sessies gebruikt zijn. Het gaat bier dan om BEG-monitoren, EOO

monitoren, infuus-apparatuur etc. Ben apparaatbeschrijving wordt uniek geidentificeerd door 

bet attribuut equip_code. 

opm: Het feit dat de relatie tussen de tab ellen EQUIPMENT en EQUIPMENT_USE (zie fig· 7) 

niet gestippeld is, geeft aan dat afgedwongen wordt dat in EQUIPMENT aileen beschrijvingen 

worden opgenomen van apparaten die ook werkelijk gebruikt zijn tijdens de sessies. 

5.5.5 Montage van electroden 

MONTAGE: Ben overzicht van de montage van electroden bij een subject, tijdens een sessie, 

wordt in deze tabel opgenomen. De waarde van het attribuut elec _code verwijst naar een 

beschrijving van een type electrode in de tabel ELECTRODES. Het attribuut placement kan 

verwijzingen bevatten naar de tabel ELECTRODE_PlACE, een tabel met registraties van 

mogelljke electrode-posities. Verder kan in ELECTRODES nog informatie over de manier van 

bevestigen, opgenomen worden. De combinatie session_n en placement vormen de sleuteI. 

ELECTRODES: Deze look-up table bevat informatie over type en merk van de diverse 

electroden die gebruikt kunnen worden. Het attribuut elec_code vormt de sleutel. 

ELECTRODE_PlACE: In deze tabel worden de namen opgenomen van alle mogelijke 

electrodenposities die gebruikt kunnen worden en de naam van bet bijbeborende licbaamsdeel 

waar de positie naar verwijst. Het attribuut placement vormt hier de sleutel. 
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5.5.6 Personeel 

SESS_PERSONNELDATA: Wie bij welke sessie aanwezig was, en in wat voor functie, is 

in deze tabel te vinden. Door het opnemen van het attribuut study_code kan ook vastgelegd 

worden ten behoeve van welke studie deze persoon werk verricht heeft. AIs deze study_code 

de waarde 'aa-OOO' heeft dan houdt dat in dat geen specifiek werk voor een bepaalde studie 

gedaan werd. Ben waarde van het attribuut func_code verwijst naar een beschrijving van een 

functie die oppgenomen is in de tabel FUNCTIONS. Deze constructie is bedacht omdat het 

mogelijk is dat een persoon tijdens een 'latere' sessie een andere functie heeft dan tijdens een 

'eerdere'. AIle attributen vormen samen de unieke ingang voor deze tabel: study_code, 

session_n, func_code, pers_code. 

PERSONNEL: Van de mensen die op de een of andere manier verbonden zijn met studies 

en/of sessies, wordt een code, de naam en het instituut, waaraan ze verbonden zijn, 

geregistreerd in deze look-up table. De sleutel wordt gevormd door het attribuut pers_code. 

FUNCTIONS: Deze tabel vormt een opzoeklijst met namen en beschrijvingen van aUe 

mogelijke functies die tijdens een sessie te herkennen zijn. Het attribuut func_code vormt de 

sleutel. 

5.6 Toegestane database-toestanden 

De databaseconstraints leggen vast welke combinaties van tabel-toestanden binnen een 

database-toestand toegestaan zijn. Een belangrijke klasse van databaseconstraints vormen de 

.subset_requirements (zie hoofdstuk 4). De gevolgen voor mogeJijk toegestane tabel-toestand

combinaties valt echter nog het beste af te lei den uit het schema van fig.7. De overige 

databaseconstraints, gemerkt als CD' worden hiema besproken (zie appendix B). Vanwege de 

leesbaarheid en herkenbaarheid zal steeds gerefereerd worden aan de lange tabelnamen 

(eigenlijk de namen van de tabeltypes), en waar nodig verwezen worden naar de verkorte 

tabelnamen die binnen de databasekarakterisering gebruikt wordl 

Cl: Deze constraint is in feite een bijzonder soort subset-requirement, waarin de study_code 

'a-OOO' builen de subset gehouden wordt. Dus aIle study_codes binnen STUDYDATA (stud), 

behalve 'a-OOO', moeten ook voorkomen binnen SESS_STUDDATA (sstud). 
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C2: Ook bier weer een afwijkende vonn van een subset-requirement. Wat bedoeld wordt is: 

aIle voorkomende waarden van de 'session_n, study_code' combinatie binnen 

SESS_STUDDATA (sstud) moeten ook voorkomen in SESS_PERSONNELDATA (spers), 

bebalve die waarbij study_code de waarde 'a-ooo' beeft. 

C3: In woorden: als in de tabel SUBJ_DEMOORDATA (sub d) sprake is van de registratie 

van gegevens van een proefdier dan beboeven in de tabel SUBJ_IDDATA (subi) geen social

security-number, voomaam en initialen opgenomen te worden. 

C4: De invoerdatum van een inforegel van een bepaald subject in de tabel SUBJ_HISTDATA 

(subb) moet natuurlijk 'groter' of geUjk zijn aan de geboortedatum die vastgelegd is in tabel 

SUBJ_DEMOGRDATA (sub d). 

C5: Hetzelfde geldt ook voor de invoerdatum van bet tupel in SUBJ_IDDATA (subi). 

5.7 Tijd-gerelateerde gegevens 

Het door F.PfaffenhMer uitvoerig bescbreven time-data gedeelte van bet model bevat aile 

tijdens een sessie vergaarde en van een tijdcode voorziene gegevens. Ret time-data gedeelte 

wordt bierbij ruwweg in twee modules opgedeeld: 

De event module: aIle, voor de sessie beJangrijke, gebeurtenissen kunnen, voorzien van een 

tijdcode en sessie nummer, in de gegenereerde tabel-structuur worden opgenomen. 

Voorbeelden van 'events' zijn: medicijntoedieningen tijdens een operatie, veranderingen in 

apparatuurinstellingen, bet starten van electro-cbirurgie etc. Deze events zijn binnen bet model 

weer onder te brengen in een aantal hoofdcategori!n: medicijnen, vloeistoffen, events 

(operatieve ingrepen), commentaar (niet te rubriceren events) en artefacten. 

De informatie module: hierbinnen kunnen de geregistreerde fysiologische parameters op een 

gesctructureerde manier worden opgeslagen. Opgemerkt is al dat van de ruwe fysiologiscbe 

gegevens aIleen een verwijzing wordt opgenomen. Voor de afgeleide parameters van deze 

rowe data is een structuur bedacht waannee bet mogeUjk is om weer afgeleide van reeds 

afgeleide gegevens op te nemen. 
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In hoofdstuk 5 werd het al gesteld: een gegevensmodel voor een informatiesysteem is nooit 

echt 'af'. Veranderingen in de informatiebehoeften kunnen al gauw aanpassingen in het 

datamodel noodzakelijk maken. Toch menen we te moeten concluderen dat het hier 

omschreven studie/subject/sessie-gedeeite van het EMDABS datamodel een goede basis vormt 

voor het bouwen van het overeenkomstige deel van het informatiesysteem. Het is flexibel in 

die zin dat het gebruikt zou kunnen worden als een soort 'bovenlaag' voor aHerlei klinische 

research proj ecten. 

De gerntroduceerde forme Ie techniek heeft bewezen zeer bruikbaar te zijn bij zowel het 

specificeren van het gegevensmodel op zich (objecten/attributen en hun onderlinge relaties), 

ais ook het vastleggen van de semantiek van de gegevens binnen het datamodel in de vorm 

van constraints. Voor de constraints afzonderlijk geldt hetzelfde aIs voor het datamodel als 

geheel: ongetwijfeld zullen tijdens het verder afbouwen van het systeem nog combinaties van 

attribuutwaarden binnen een tupel, combinaties van tupe]s binnen een tabeltoestand enz., als 

ongewenst moeten worden aangemerkt, wat weer zal lei den tot definitie van nieuwe 

constraints. Het is mogelijk dat uitvoering van de, uit de constraints voortvloeiende, checks 

tijdens invoer, mutatie en/of verwijdering van gegevens tot behoorlijke vertraging tijdens het 

werken met het systeem kan Jeiden. 

Het ontwikkelen van een gebruikersvriendelijke interface, waarmee gegevens kunnen worden 

ingevoerd, gewijzigd, verwijderd en opgevraagd, zal nog veel tijd en inspanning vergen. Waar 

het in het study/subject/session gedeelte voornamelijk gaat om gegevens die handmatig 

ingevoerd zullen moeten worden, verdient het aanbeveling om bij het opstellen van 

formulieren (die gebruikt worden om deze gegevens tijdens de sessies vast te leggen) rekening 

te houden met de structuur van het model. 

Bij de grotere informatiesystemen voor een administratieve en organisatorische omgeving zien ' 

we dat een willekeurige gebruiker vaak maar een gedeelte van het systeem te 'zien' en/of te 
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beheren krijgt. De 'vragen' die hij mag stellen aan het systeem zijn dan vastgelegd in dat 

gedeelte van de gebruikers-interface dat voor hem bestemd is. Binnen onze systeem-omgeving 

is een willekeurige gebruiker vaak een onderzoeksmedewerker, die de opgeslagen gegevens 

als informatiebron gebruikt bij het uitvoeren van zjjn studie(s). Beheer van de opgeslagen 

gegevens zal niet tot zijn taak behoren, en meestal zal van te voren niet vaststaan welke 

vragen hij aan de database gaat stellen. Het ontwikkelen van een gebruikersinterface, waarmee 

bovengenoemde gebruiker gemakkelijk zijn weg door de tabelstructuur zal weten te vinden, 

en die hem in staat steld op eenvoudige wijze correcte 'vragen' te formuleren, vormt de 

grootste uitdaging bij het opzetten van het complete systeem. 

Ondanks het feit dat niet gekozen is voor een of ander methodische vorm bij het ontwikkelen 

van ons systeem, lijkt het in acht nemen van de globale richtlijnen en 'wijze lessen', die 

binnen aIle bovengenoemde methodieken herkenbaar zijn, toch een goede zaak. Bijna aIle 

methoden wijzen op de noodzaak om alles wat relevant is voor een te ontwikkelen systeem, 

op de een of andere Manier schriftelijk, en Hefst gestructureerd, vast te leggen in een 

document waaraan gerefereerd kan worden als de systeembeschrijving. Het gaat in onze 

situatie dan vooral om ogenschijnlijk 'secundaire' zaken rondom de database (het 'hart' van 

het systeem), zoals: het opstellen van richtlijnen ten behoeve van een gebruikersinterface, 

protocollen bij het gebruik van het systeem, eventuele administratie van verdeling van 

sleutelwaarden, en 'last but not least' een goed omschreven pakket van systeem-eisen. Het 

feit dat het systeem in fasen en door diverse mens en afgebouwd gaat worden, onderstreept 

nog eens het belang van een document waarin bovengenoemde zaken zijn terug te vinden. 

Voor meer informatie aangaande het EMDABS-project kan men zich wenden tot dr. ir. P.J.M. 

Quitmans van de vakgroep Medische Elektrotechniek van de Technische Universiteit 

Eindhoven. 
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Onderstaande opsomming van wiskundige basisdefinities en notaties is niet volledig; aIleen 

die voor een goed begrip van het gepresenteerde datamodel nodig zijn, werden opgenomen. 

Voor een meer uitgebreid overzicht en meer informatie om trent de voor dit vakgebied 

specifieke wiskunde wordt verwezen naar de literatuur. [de Brock, 1989][Vader, 1987] 

Z 

R 

xeA 

x tt A 

N 

~ 

1\ 

v 

A~B 

AUB 
AnB 
[m .. n] 

[m .. n) 

[m .. ) 

de verzameling gehele getallen 

de verzameling re~le getallen 

x is een element van de verzameling A 

x is geen element van de verzameling A 

= {t I t E Z 1\ t iii!: 0 }. 

= {t I t E Z " t iii!: 1 }. 

de lege verzameling. 

voor aile elementen van de verzameling A geldt: 

er is minstens een element van A waarvoor geldt: 

impliceert. 

dan en slechts dan (desda). 

en.(in beweringen) 

of.(in beweringen) 

<@ 'V x e A : x E B. 

= { x X E A v x E B }. 

= { x x E A " X E B }. 

= { x X E Z 1\ msxsn }. 

= {x X E Z 1\ mg<n }. 

= { x x E Z 1\ mg }. 
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toegevoegde basisdefinities 

type 

56 

NULL 

CHAR 

DIG 

cbs(x) 

vnc(x) 

vng(x) 

int(x) 

pos 

nr 

code 1 -
date 

ss code 

ltime 

code_2 

time 

CU 

RL 

body 

drg 

staat voor: 'niet van toepassing' of 'niet ingevuld' 

= {ascii karakters met dec. waarden 032 .. 126}; 

= [0 .. 9]; 

= {rlr is een tekenrij A V pEr: p E CHAR A X E N A Irl s x}; 

= {rlr is een cijferrij A V pEr: p E DIG A lei = x}; 

= [10X
-
1 •• 10x - 1]; 

= [_(lOX - 1) .. 10x - 1]; 

= {tit ERA t o!!: O}; 

= [1..100000]; 

= [10011110000 .. 19911119999]; 

= [19000101..20991231]; year-montb-day 

= [vnc(3)-vnc(2)-vnc( 4)]; 

= vnc(9); 

= ['aa-Ol-00' . .'zz-12-31']; 

= ['00-00-00' .. '24-59-59']; 

= fllg','mg','g'}; 

= {,r','l','rl','lr'}; 

long-integer-time 

personeelcode 

bours-minutes-seeonds 

eenbeden voor eumultatieve dosis 

reehts- of linksbandig 

= {'bead', 'neck' ,'breast' ,'arm', 'leg'}; 

= {'Ilg/hr','mg/hr' ,'ml/hr' ,'Ilg','mg','ml' ,'%'}; 
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tatp studydata = 

tutp T -stud = 
obear F-stud = 

studie-gegevens 

study_code : ['aa-OOO' .. 'zz-999']; studie-code 

entry_date : date n {NULL}; invoerdatum 

study title : chs(125); naam v.d. studie 

proj_name : chs(72) n {NULL}; naam v.h. overkoepelende project 

pr_researcher : code_2 n {NULL}; pers.code van l ste onderzoeksleider 

se_researcher : code_2 n {NULL}; pers.code van 200 onderzoeksleider 

endobear; 

tue (t(study_code) " 'aa-OOO') .. t(entry_date) "NULL A t(proLname)" NULL 

A t(pr_researcher) '" NULL A t(seJesearcher) "NULL; 

(t(stydy_code) = 'aa-OOO') _ t(studytitle) = 'general'; 

endtutp; 

keys { { study_code} } 

endtatp; 

tatp stud _infodata = 
tutp T -stinf = 

obear F-stinf = 

algemene studie-informatie 

study_code : ['aa-001' .. 'zz-999']; studie-code 

line_nr : [0 .. 99]; regelnummer 

info : chs(72); tekstregel 

endobcar; 

endtutp; 

keys {{study _ code, line _ nr} } 

endtatp; 
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tatp sess _ studdata = 
tutp T -sstud = 

obcar F-sstud = 

welke sessies voor welke studie 

study_code : ['aa-OOl' .. 'zz-999']; studie-code 

session n : nr; sessie-nummer 

endobcar; 

endtutp; 

keys {{study _ code,session _ n} } 

endtatp; 

tatp institutions = 
tutp T-inst = 

obcar F-inst = 
instcode 

instname 

instplace 

endobear; 

endtutp; 

keys {{instcode}} 

endtatp; 

tatp stud instdata = 

tutp T -stins = 

obcar F-stins = 

: cbs(6); 

: chs(30); 

: chs(30); 

instituut-gegevens 

instituutcode 

instituutnaam 

instituutplaats 

welke studie op welk instituut 

study_code 

instcode 

endobcar; 

: ['aa-OOl' .. 'zz-999']; studie-code 

: chs(6); instituutcode 

endtutp; 

keys {{study _ code,instcode} } 

endtatp; 

formele specifcatie van bet swdy/stmject/se4lsion dalamodel 



tatp grants = 
tutp T -gran = 

obcar F-gran = 

grant_code : ['aaa-OO' .. 'zzz-99']; 

grantJnst : chs(72); 

grantJnst_nr : chs(40); 

title : chs(72); 

endobcar; 

endtutp; 

keys {{grant_code}} 

endtatp; 

tatp stud Jantdata = 
tutp T -stgra = 

obcar F-stgra = 

fonds-gegevens 

fonds-code 

fonds-verstrekkende instantie 

fonds beschikkings-nummer 

naam van het fonds 

fonds-verdelings-gegevens 

study_code : ['aa-OOl' .. 'zz-999']; studie-code 

grant_code : ['aaa-OO' .. 'zzz-99']; fonds-code 

endobcar; 

endtutp; 

keys {{study _ code,grant _code} } 

endtatp; 
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tatp subL iddata = 

tutp T -subi = 
obcar F-subi = 

sub code 

entry_date 

last_name 

first_name 

initials 

ss_number 

of: (sofi_nr 

med record 

endobcar; 

endtutp; 

keys {{sub_code}} 

endtatp; 

tatp subLhistdata = 
tutp T-subh = 
obcar F-subh = 

sub code 

line nr 

entry_date 

info 

endobcar; 

endtutp; 

subject identificatie 

: code_1; subject-code 

: date; datum van invoer 

: chs(15); achtemaam 

: chs(lO) n {NULL}; voomaam 

: chs(3) n {NULL}; initialen 

: ss_code n {NULL}; social security number 

: sofi_code n {NULL}~ociaal-fiscaal reg. nummmer) 

: ['aOooOO' .. 'z99999']; medisch registratie nr. 

: [0 .. 99]; 

: date; 

: chs(72); 

aanvullende medische gegevens 

subject-code 

regelnummer 

datum van invoer 

tekstregel 

keys {{sub_code,line_nr,entry_date}} 

endtatp; 

formele specifcalie van bet studylsubject/session datamodel 



tatp subL demogrdata = 
totp T -subd = 

obcar F-subd = 
sub_code : code_1; 

entry_date : date; 

type : chs(1S); 

date_birth : date; 

sex mf : {'m','f}; 

handed_rl : RL n {NULL}; 

bJdgroup : {'O',' A' ,'B',' AB'}; 

rhesusfac : {'+','-'}; 

endobcar; 

toe t( entry_date) ;a: t( date_birth) ; 

demografische gegevens 

subject-code 

datum van invoer 

subj-type: 'human' of dierennaam 

geboortedatum 

geslacht 

links- rechtshandig 

bloedgroep 

rhesusfactor 

(t(type) :: 'human') ~ t(handed_rl) jilt NUlL; 

endtotp; 

keys {{ sub_code}} 

endtatp; 

tatp surgery data = 

totp T -surg = 

obear F-surg = 
surgery_code : ['aaaOO' .. 'zzz99']; 

description : chs(72); 

endobcar; 

endtotp; 

keys { { surgery_code} } 

endtatp; 

formele specificatie van bet study/subjectlsessioo datamodel 

operatie-soorten 

(ook meervoudige soorten) 

opera tie-code 

operatie-omschrijving 
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tatp sessiondata = 
tutp T -sess = 
obcar F-sess = 

session_n 

sub_code 

: nr; 

surgery_code : ['aaaOO' .. 'zzz99']; 

instcode : chs( 6); 

start date 

end_date 

start time 

end time 

endobcar; 

: date; 

: date; 

: ltime; 

: ltime; 

tue t(start_date) :so t(end_date); 

t(st8rt_time) < t(end_time); 

endtutp; 

keys {{session_n}} 

endtatp; 

tatp sess_infodata = 
tutp T -sinf = 

obear F-sinf = 

study_code 

session n 

line nr 

keyword 

info 

endobear; 

endtutp; 

: ['aa-OOO' .. 'zz-999']; 

: nr; 

: [0 .. 99]; 

: chs(20); 

: chs(72); 

keys {{session_n,study_code,line_nr}} 

endtatp; 

sessie-gegevens 

sessie-nummer 

subject-code 

operatie-code 

instituutcode 

begindatum sessie 

einddatum sessie 

begintijdstip sessie 

eindtijdstip sessie 

algemene sessie-informatie 

studie-code 

sessie-nummer 

regelnummer 

sleutelwoord betr. inforegel 

tekstregel 

formele specifcatie van bet study/subject/sessioo datamodel 



tatp drugdata = 

tutp T -drug = 
obcar F-drug = 

drug_code 

generic_n 

trade_nl 

trade n2 

endobcar; 

endtutp; 

: ['aOOO' .. 'z999']; 

: chs(26); 

: chs(16); 

: chs(16) n {NULL}; 

keys { { drug_code} } 

endtatp; 

tatp units = 
tutp T-uni = 
obcar F-uni = 

unit code : chs(lO); 

description : chs(72); 

endobcar; 

endtutp; 

keys { { unit_code} } 

endtatp; 

fonnele specificatie van bet study/subject/session datamodel 

medicijngegevens 

medicijn-code 

generieke naam 

1 ste merknaam 

2de merknaam 

eenheden 

code voor eenheid 

beschrijving van de eenheid 
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tatp pre_medication = 
tutp T -pmed = 
obear F-pmed = 

session_n 

drug_code 

long_intime 

adm date 

adm_time 

med_type 

tot dose 

unit 

endobcar; 

endtutp; 

: nr; 

: ['aooo' . .'z999']; 

: ltime n {NULL}; 

: date; 

: time n {NULL}; 

: chs(15); 

: pos; 

: CU; 

pre-operatieve medica tie 

sessie-nummer 

medicijncode 

long-into tijd toediening 

datum toediening 

24-uurs tijd toediening 

wijze van toediening 

toale dosis tot nu toe 

code voor eenheid 

tae Vt,s ED: (t r {drug_code, session_n} = s r {drug_code, session_n} A 

t(long_intime) > s(longJntime» :::;l> 

t(unit) = s(unit) A t(tot_dose) > s(tot_dose); 

keys {{session_n,drug_code,longJntime}} 

endtatp; 

. formele specifcatie van bet study/sllbject/sesSion datamodel 



tatp pre _ sessdata = 

tutp T -psess = 
obcar F-psess ::: 

session_n 

type_code 

longJntime 

adm_date 

adm_time 

value 

unit_code 

endobcar; 

endtutp; 

: nr; 

: r aaaaOO' .. 'zzzz99']; 

: ltime; 

: date; 

: time; 

: real; 

: chs(lO); 

keys {{session_n,type_code,longJntime}} 

endtatp; 

pre-operatieve gegevens 

(niet medicatief) 

sessie-nummer 

code voor analyse/metingen-soort 

long-into tijd registratie 

datum registratie 

24-uurs tijd registratie 

waarde v.d. meting/analyse 

code voor eenheid 

tatp measure_type = 
tutp T -meast ::: 

soorten van lab-tests en fys. metingen 

obcar F-meast ::: 

type_code : ['aaaaOO' .. 'zzzz99']; code voor lab-tests en metingen 

description : chs(72); beschrijving 

endobcar; 

endtutp; 

keys { {type_code} } 

endtatp; 
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tatp equipment_use = 
tutp T -equus = 
obcar F-equus = 

: Dr, 

: nr; 

gebruik van apparatuur • 

gebruiknummer 

sessienummer 

use n 

session_n 

equip_code 

retrace_code 

instcode 

: ['aaaOOO' .. 'zzz999']; apparaatcode 

endobcar; 

endtutp; 

: chs(lS); apparaatcode binnen instituut 

: chs(6); instituutcode 

keys {{use _ n}, {session _ n,retrace _ code,instcode} } 

endtatp; 

tatp stud_usedata = 

tutp T -stuse = 

obcar F-stuse = 

welk apparaat hoort bij welke studie • 

study_code : ['aa-OOO' . .'zz-999']; studie-code 

session n : nr; sessienummer 

use n : nr; gebruiksnummer 

endobcar; 

endtutp; 

keys {{study_code,use_n}} 

endtatp; 

formele speclfcatie van bet studylsubject/$ession datamodel 



tatp equipment = 

tutp Taequ = 

apparatuur • 

obcar F-equ = 

equip_code 

equip_name 

equip_type 

description 

: ['aaaooo' .. 'zzz999']; apparaatcode 

: chs(36); apparatuumaam 

: chs(36); apparatuurtype 

: chs(72); omschrijving 

endobcar; 

endtutp; 

keys { { equip_code} } 

endtatp; 

tatp montage = 
tutp T -mont = 

obcar F-mont = 
session_n : nr; 

elec code : ['aa-OO' .. 'zz-99']; 

placement : chs(15); 

attachment : chs(72); 

endobcar; 

endtutp; 

keys {{session_n,placement}} 

endtatp; 

fonnele specificatie van bet studylsubject/session datamodel 

electrodenposities bij een sessie • 

sessienummer 

electrodecode 

electrodepositie 

manier van bevestigen 

67 



68 

tatp electrodes = 
tutp T -elec = 
obcar F·elec = 

elec code 

elec_type 

brand 

endobcar; 

endtutp; 

keys {{ elec _code}} 

endtatp; 

: [' aa-OO' . .' zz-99']; 

: chs(16); 

: chs(16); 

tatp electrode-place = 

tutp T -elepl = 
obcar F-elepl = 

placement 

bodypart 

endobcar; 

endtutp; 

keys {{placement}} 

endtatp; 

: chs(15); 

: body; 

tatp sess-personneldata = 
tutp T -spers = 
obcar F·spers = 

electroden • 

electrodecode 

electrodetype 

merk electrode 

mogelijke electrodenposities • 

electrodepositie 

betreffend lichaamsdeel 

pers. bezetting tijdens sessie 

study_code : ['aa-OOO' . .'zz.999']; studie·code 

session_n : nr; sessie·nummer 

func _code : [' aaOO' .. 'zz99']; functiecode 

pers _code : code _2; personeelcode 

endobcar; 

endtutp; 

keys {{session _ n,study _ code,func _code, pers _code} } 

endtatp; 

formele spedfcatie van bet studylsubject,lsession datamodeI 



tatp personnel = 
tutp T -pers = 
obcar F-pers = 

pers_code 

name 

instcode 

endobcar; 

endtutp; 

keys {{pers_ code}} 

endtatp; 

tatp functions = 

tutp T-func = 
obcar F-func = 

func code 

func_name 

description 

endobcar; 

endtutp; 

: code_2; 

: chs(35); 

: chs(6); 

: ['aaOO' .. 'zz99']; 

: chs(35); 

: chs(72); 

keys {{func _code}} 

endtatp; 

formele specificalie van bet &tUdylsubject/session datamodel 

personeel-gegevens 

personeelcode 

naam 

instituutcode 

functie-gegevens 

functiecode 

functienaam 

functie-omschrijving 
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De hiervoor gegeven object-karakteriseringen vormen sam en slechts een gedeelte van het 

complete EMDABS datamodel, namelijk het studie/subject/sessie-gedeelte. De met een • 

gemarkeerde object hebben een even zo grote betekenis in het time-gedeelte. Om een formele 

definitie van subset-requirements en de andere database constraints mogelijk te maken, 

beschouwen we de set van objecten weI als een complete database. 

dbtp stud_sub_sess = 
dbcar DK-sss = 
subi : subLiddata; subject_identificatie 

subd : subL demogrdata demografische gegevens 

subh : subL histdata aanvullende medische gegevens 

surg : surgery data operatie-soorten 

sess : sessiondata sessie-gegevens 

inst : institutions instituut-gegevens 

stud : studydata studie-gegevens 

gran : grants fonds-gegevens 

stinf : stud )nfodata algemene studie-informatie 

stgra : stud ~antdata fonds-verdelings-gegevens 

stins : stud insdata welke studie op welk instituut 

pers : personnel personeel-gegevens 

func : functions functie-gegevens 

sinf : sess info data algemene sessie-informatie 

spers : sess-personneldata pers. bezetting tijdens sessie 

sstud : sess_studdata welke sessies voor welke studie 

pmed : pre_medication pre-operatieve medicatie 

psess : pre-sessdata pre-operatieve data (niet medicatiet) 

meast : measure_type soorten van lab-tests en fys. metingen 

drug : drugdata medicijngegevens 

uni : units eenheden 

elepl : electrode -place mogelijke electrodenposities 

elec : electrodes electroden 

70 formele specifcatie van bet study/subject/session datamodel 



mont : montage electrodenposities bij een sessie 

equ : equipment apparatuur 

equus : equipment_use gebruik: van apparatuur 

stuse : stud _ usedata welk apparaat boort bij welke studie 

enddbcar; 

ssr X(subi) It {sub_code} = X(subd) It {sub_code}; 

X(subd) ~ {sub_code} = X(sess) It {sub_code}; 

X(subb) It {sub_code} ~ X(subd) It {sub_code}; 

X(sess) ~ {surgery_code} ~ X(surg) It {surgery_code}; 

X(sess) It {instcode} = X(inst) It {instcode}; 

X(stins) It {instcode} = X(inst) It {instcode}; 

X(stins) It {study_code} = X(stud) It {study_code}; 

X( stint) It { study_code} ~ X( stud) It { study _code}; 

X(stgra) It {study_code} = X(stud) It {study_code}; 

X(stgra) ~ {grant_code} = X(gran) It {grant_code}; 

X(spers) It {study_code} = X(stud) It {study_code}; 

X(spers) It {func_code} = X(func) It {func_code}; 

X(spers) It {pers_code} ~ X(pers) It {pers_code}; 

Cl { t t {study_code} J t E X(stud) A t(study_code) .. 'a-OOO' } 

= X( sstud) It { study_code}; 

X(stud) It {pers_code} ~ X(pers) It {pers_code}; 

C2 { t t {session_n,study_code} I t E X(spers) A t(study_code) .. 'a-OOO' } 

= X(sstud) ~ {session_n,study_code}; 

X(sinf) It {session_n,study_code} ~ X(sstud) It {session_n,study_code}; 

X(pmed) ~ {session_n} = X(sess) It {session_n}; 

X(pmed) It {drug_code} ~ X(drug) It {drug_code}; 

X(psess) It {session_n} = X(sess) It {session_n}; 

X(psess) ~ {type_code} ~ X(meast) It {type_code}; 

X(pmed) It {unit_code} ~ X(uni) It {unit_code}; 

X(psess) It {unit_code} ~ X(uni) It {unit_code}; 

X(mont) It {placement} ~ X(elepl) It {placement}; 

X(mont) It {session} = X(sess) It {session_n}; 
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X(mont) It {eJec_code} ~ X(eJec) It {elec_code}; 

C3 dac V t e X(subd) : t(type) = 'human' A 3 u e X(subi) : 

u( sub _code) = t( sub _code) => 

(u(ss_number) '" NULL A 

u(first_name) '" NULL A 

u(initials) '" NULL ); 

C4 V t e X(subd) : Vue X(subh) : t(sub_code) = u(sub_code) => 

u( entry_date) ::t t( date_birth); 

C5 V t e X(subd) : Vue X(subi) : t(sub_code) == u(sub_code) => 

enddbtp 

endtype; 
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u(entry_date) ::t t(date_birtb); 
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Onderstaand nog eens het schema van het gegevensmodel, maar nu uitgevoerd met de binnen 

de databasekarakterisering gehanteerde verkorte tabelnamen en de daarbij horende namen van 

het tabeltype. De verkorte namen worden ook gehanteerd bij de implementatie binnen Oracle. 

EM:>A8S-ORACLE STLOY/SlBJECT ISESSION-DAT AMOCEL 

SlEH 
I!lbLhistdatal 

,---------
1 LNI" I 

L _, __ ~i~) __ r_1 

,.-- -- '------" 
1 srux: 1 I EOU 

_ \ ___ ~:r·~_I~( 
EOWS 1 AIXlJA * 

L (~,nIllTlenLuse) 1 fMI~tJ -r ---f -------t-
\It !!£TTfseftinas}· B.M'felectrtXJe npI* 

HSThnst,MmsI RA~w fYSdItaJ* a-wKchsmelsJ • 

fonnele specificatie van bet study/subject/session datamodel 

SESS 
!sessicrdatal 

STPRO • 
fsl!.dJiOCdataJ 

,_1 
LA8flabresUtsf I MONT 1 awIdttmeIsJ* 

I Imontage) 1 ~ iI!pO • 

--------"" 

SPEAS 
lsessJ)el'SOmeldatal 

~ 
Ise$s)nfodatal 

73 


	Voorblad
	Samenvatting
	Inhoudsopgave
	1. Inleiding
	2. EMDSABS: database of informatiesysteem?
	3. Formele definitie van het datamodel: methode de Brock
	4. Ontwerp-aspecten van het EMDABS-datamodel
	5. Het study/subject/session datamodel
	6. Conclusies en aanbevelingen
	Referenties
	Appendices

