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Hoofdstuk 1 Inleiding

1. INLEIDING

1.1 Opzet van het versiag

De opzet van het versiag is als volgt. Vanuit een brede context, zal langzamerhand toegewerkt
worden naar bet eigenlijke onderwerp. Dit houdt in dat er eerst aandacht besteed zal worden aan
de Vertis organisatie. Wat is het voor soort bedrijf, wat zijn haar ontwikkelingen en hoe staat zij
ten op zichte van de technologie? In dit gedeelte zullen een aantal uitgangspunten voor het
versiag genoemd worden, waar vandaan gewerkt wordt. Vervolgens worden de te onderzoeken
systemen, Oracle en Sybase, geplaatst binnen hun context. Deze context bestaat uit de algemene
database ontwikkelingen en de organisaties waar vanuit de systemen ontwikkeld zijn.
Hierna wordt het eigenlijk onderwerp aangepakt. De vergelijking tussen Oracle en Sybase. Deze
vergelijking vail in een aantal onderwerpen uiteen. Eerst worden een aantal technische
onderwerpen behandeld, die rechtstreeks in relatie staan tot de servers van de beide systemen.
Hierbij vail te denken aan bijvoorbeeld multi-threaded architecture, locking en resources. Hierna
wordt een vergelijking getrokken tussen de twee procedurele talen, PL/SQL van Oracle en T-
SQL van Sybase. Vervolgens komen de tools te sprake. Een grote plaats zal er ingeruimd
worden voor PowerBuilder, een GUI-tool die door Sybase overgenomen is van PowerSoft. Er
zal getracht worden PowerBuilder naast Forms van Oracle te plaatsen. Maar ook aan andere
tools zal aandacht besteedt worden, hierbij vail te denken aan Omni-Gateway, Replication en
Navigation Server, SQL Manager, Oracle Backup en SQL*DBA. Ook zal er getracht worden te
komen tot een aantal conclusies. Hierbij valt te denken aan opmerkingen over
programmeergemak, mogelijkheden van hybnde opstellingen en bet porten van applicaties.

1.2 Het Onderzoeksdoel

Voor een duidelijk opgezet versiag, moet goed onderscheid gemaakt worden tussen het
onderzoeksdoel en de onderzoeksvraag. Het onderzoeksdoel zet het onderzoek in een breder
kader. De onderzoeksvraag hierentegen kadert het onderzoek in. Het onderzoeksdoel van dit
versiag bestaat uit een aantal elementen. De Vertis organisatie wit graag kennis opdoen over
Sybase, om te kijken of Sybase technologie eventueel ondersteund zal gaan worden. Dit heeft
mede te maken met het feit dat een aantal potentiele kianten gebruik maken van de Sybase
technologie. Een ander doel is een duidelijk signaal afgeven aan Oracle, dat er ook serieus
gekeken wordt naar de concurrent. Hierdoor kunnen support services en productontwikkeling
scherp blijven.
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ORACLE en SYBASE, een vergelijking

Een eerste poging om te komen tot een goede onderzoeksvraag ging uit van de applicaties. De
bedoeling was een aantal applicaties die in Oracle geschreven zijn, te gaan bekijken en
vervolgens te onderzoeken of deze applicaties ook geport zouden kunnen worden naar Sybase.
Deze benadering was te eng. Het is voor Vertis ook niet relevant om alle applicaties over te
zetten. Dit te meer omdat Vertis bovenal maatwerk wil verrichten, de intentie is dus niet om
pakketten te realiseren. Hierdoor is de onderzoeksvraag naar bet opzeuen van een algemene
methode voor het porten van applicaties niet het meest interessante.

Vervolgens werd een ander voorstel gedaan. De onderzoeksvraag zou dan gaan over 'Open
Systemen in de praktijk'. Het bleek a! snel een te brede invaishoek te zijn. Het probleem bij deze
benadering is het feit dat bij een goed onderzoek heel wat verschillende systemen onderzocht
dienen te worden. Hierbij valt te denken aan Informix, Oracle, Sybase, DB2, Progress enz. enz.
Verder zullen dan de verschillende systemen ook beschikbaar moeten zijn voor testen, anders
wordt het realiseren van praktijkonderzoek onmogelijk. Een probleem hierbij is dat Vertis alleen
de Oracle producten in huis heeft. Ook zal de connectiviteit veel aandacht krijgen. De
mogelijkheden van ODBC (Open DabaBase Connectivity) moet onderzocht worden. Al de
verschillende opstellingen realiseren is niet mogelijk. Als het onderzoek al gedaan zou worden,
zullen veel bedrijven benaderd moeten worden, die ervaringen hebben opgedaan met de
verschillende RDBMS'en en de mogelijke connectiviteit tussen de systemen.

De voorgaande voorstellen bleken met goed te realiseren. Vervolgens werd het voorstel gedaan
om Oracle met Sybase te vergelijken. De Sybase producten zouden bij Vertis geInstalleerd
kunnen worden. Ook zal er voor gezorgd worden dat er gebruik gemaakt kan worden van de
support van Sybase. Hierdoor zouden direct ervaringen opgedaan kunnen worden met
supportcapaciteit en -mogelijkheden van Sybase. Dit zal weer in bet onderzoek verwerkt kunnen
worden. De onderzoeksvraag zal gaan over het blootleggen van de overeenkomsten en
verschillen tussen Oracle en Sybase. De titel van het onderzoek word als volgt gekozen: 'Oracle
en Sybase, een vergelijking'. Coherentie in het versiag kan gerealiseerd worden door het versiag
totaal af te stemmen op de onderzoeksvraag.

1.3 Criteria voor Onderzoeksafbakening

Om te komen tot een goede onderzoeksafbakening, kunnen een aantal criteria opgesteld
worden. Deze criteria hebben direct te maken met de doelgroep van het onderzoek. De doelgroep
va!t uiteen in twee categorieen:

• De Vertis organisatie
• De Universiteit

Wanneer gekeken wordt naar de voorkennis die aanwezig is bij de twee categorieen, is er sprake
van een duidelijk verschil. In de Vertis organisatie is veel kennis aanwezig over Oracle, voor
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Hoofdstuk 1 Inleiding

haar is een uitvoerige behandeling van het Oracle product minder van belang. Bij de Universiteit
daarrentegen is weinig kennis van commerciele database systemen. Zij reikt meer algemene
concepten aan op database gebied. In het versiag is geprobeerd de structuur zo duidelijk op te
zetten, dat het voor de twee doelgroepen eenvoudig is om die hoofdstukken te lezen die relevant
zijn.

Verder zal er niet intensief gekeken worden naar applicaties van Vertis. Dc bedoeling is
bovenal om te kijken naar de twee systemen. Het accent zal dan niet zozeer liggen op wat
gebouwd zal kunnen worden, maar op wat de bouwstenen zijn van de systemen.

1.4 Het Vertis Belang

Om te komen tot een goed onderzoek, moet goed gekeken worden naar de belangen die
gemoeid zijn met het onderzoek. Vertis heeft het onderzoek naar Sybase gestart, omdat zij direct
geconfronteerd werd met het product. Een aantal klanten maken gebruik van Sybase. Een
belangrijke kiant van Vertis is de Rabobank. De Rabobank heeft Sybase tot standaard
uitgeroepen en heeft recent een groot aantal SQL-Servers aangeschaft. Aangezien de Rabobank
een belangrijke schakel is binnen de agro-proces industrie, is het belangrijk voor Vertis om
kennis over Sybase op te doen. Verder heeft Vertis het EDI*SQL product afgeleverd aan de
Rabobank. Dit product draait alleen op Oracle. De Rabobank moet dus een eigen omgeving
creëren voor dit product. Voor Vertis is het dus zowel van belang om te kijken naar de
mogelijkheid van het porten van applicaties, als te kijken naar de mogelijkheden om hybride
systemen te realiseren.

Een ander belang is het in de gaten houden van de databasemarkt. Wat zijn de technologische
veranderingen? Het is belangrijk om feeling te blijven houden met de markt. Ook moet gekeken
worden of een potentiële kiant die Sybase gebruikt ook ondersteund zou kunnen worden. Het is
dan belangrijk om een goed verkoopverhaal te hebben, dat vervolgens ook technisch gerealiseerd
kan worden. Om tot goede keuzes te kunnen komen op beleidsniveau, moet er toch enige kennis
zijn omtrent Sybase.

Verder kan door dit onderzoek een duidelijk signaal afgegeven worden aan Oracle. Er kan
duidelijk aangegeven worden dat ook serieus gekeken wordt naar concurrenten. Hierdoor
kunnen prijszetting, productontwikkeling en productsupport scherp gehouden worden. Juist deze
concurrentie kan zorgen voor een gezonde markt.

De belangen die hierboven opgesomd zijn, moeten zo goed mogelijk verwerkt worden in het
onderzoek. Toch zal niet aan al deze belangen in zijn totaliteit tegemoet gekomen kunnen
worden. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden, om het versiag leesbaar en samenhangend te
maken.
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1.5 Eisen vanuit de Universiteit

Ook vanuit de Universiteit worden er eisen gesteld aan het onderzoek. In de studiegids worden
een aantal eindtermen genoemd, waaraan het aistuderen moet voldoen. Deze eindtermen zijn als
volgt geformuleerd:

• De student heeft een redelijke kennis van het afstudeeronderwerp. Hij is bekend met de
relevante literatuur en kan globaal het verband aangeven met het werk van anderen.

• De student is in staat tot communicatie aangaande het terrein van onderzoek. Dit kan
bijvoorbeeld blijken uit het schrijven van een afstudeerversiag en het houden van een (aantal)
voordracht(en).

• De afgestudeerde informaticus is in staat een probleem uit zijn vakgebied grotendeels
zelfstandig aan te paicken en correct op te lossen.

Verder moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan wat het afstuderen betreft. De
afstudeeropdracht moet goed gespecificeerd zijn. Hiernaast moet de voorkennis toereikend zijn
om het onderzoek met succes af te kunnen ronden. Ook wat betreft de versiaglegging zijn er een
aantal eisen. Het versiag moet samenhangend en gestructureerd zijn. Verder moeten de
beweringen en conclusies goed onderbouwd worden.

1.6 Eigen Interesses

Als laatste jets over mijn eigen interesses. 1k ben sterk geinteresseerd in het modelleren van
praktische situaties. Het gerealiseerde model kan vervolgens functioneren als een basis voor het
nemen van beslissingen. Het model is dan onder te verdelen in een gegevensmodel en een
functioned model. Het voorgaande verklaard mijn intresse in het yak Object Geörienteerde
technieken. Ook hier worden gegevens en functionaliteit goed van elkaar gescheiden. Bij de
database systemen komt het voorgaande weer terug. Het gegevensmodel wordt weer gegeven in
het Entity-Relationship model, hierbij kan gebruik gemaakt worden van CASE. Vervolgens kan
in een 4GL ontwikkelomgeving de functionaliteit gerealiseerd worden. Doordat er nogal wat
dynamiek in het bedrijfsleven aanwezig kan zijn, is het mogelijk dat het model aangepast moet
worden. Het achterhalen van richthjnen voor het implementeren van deze veranderingen is voor
mij ook een aandachtspunt. Het leren van technieken is voor mij interessant, in zo verre als het
me kan helpen in het beantwoorden van vragen hoe praktische situaties adequaat gemodelleerd
kunnen worden.
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Hoofdstuk 1 Inleiding

gebruikt? Het is voor mij ook leuk, dat ik in het versiag twee procedurele talen naast elkaar kan
leggen en vergelijken. Het gaat hierbij om PL'SQL en T-SQL. Verder vind ik het interessant of
in een taal, op verschillende manieren hetzelfde uitgedrukt kan worden. Juist in de informatica
kan dit belangrijk zijn, hierbij kun je denken aan performance van SQL-quirys. Het verschil zit
hem dan in het wat en het hoe. Wat moet er uitgedrukt worden of wat moet er gebeuren? En hoe
moet dit geInterpreteerd worden of hoe moet het uitgevoerd worden?
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Hoofdstuk 2 De Vertis Organisatie

2. DE VERTIS ORGANISATIE

2.1 De huidige Organisatie van Vertis

De Vertis organisatie is voortgekomen uit een vijfjarige samenwerking tussen Avebe en Akzo, op
het gebied van toepassing van informatietechnologie. Vertis is beheerder van het rekencentrum en de
datacommunicatie-netwerken van Avebe. In 1990 is Vertis als zelfstandige ondememing verder
gegaan. Er ñjn circa 90 gekwalificeerde medewerkers in dienst, waarvan 45 werkzaam in het
systeemontwikkelingstraject. Het aantal jaren ervaring van de medewerkers loopt uiteen van 1 tot 15
jaar. Dc omzet over 1994 bedroeg ca. f 18 miljoen. Vertis heeft vestigingen in Veendam en Utrecht.
De orgariisatie is met hierarchisch opgezet, maar heeft een platte structuur. Er is duidelijk sprake van
een projectorganisatie, met als gevoig dat er een informele sfeer ontstaat. Vertis is opgedeeld in een
aantal sectoren, ellce sector heeft een BSP'er (Business System Planner).
De volgende sectoren zijn aanwezig:

• Financiële afdeling
• Logistiek
• Productie en Techniek
• Research & Development
• Personeelszaken
• System Support
• Marketing

Dc voorgaande sectoren verzorgen hun eigen applicaties. Doordat Vertis en Avebe vanuit de historic
zo direct met elkaar verbonden zijn, is binnen Vertis de Avebe structuur duideijk te herkennen. Toch
zal de verbondenheid met Avebe veranderen, doordat Vertis naast Avebe nu ook op zoek is naar
andere kianten. Dc markt waarop Vertis zich richt is de agro-procesindustrie. Dc doelmarkten bestaan
uit Food, Feed en Pharma. De missie die Vertis heeft, net er als volgt uit:

'Vanuit de overtuiging dat klan:gericht denken en integraal ketenbeheer steeds bekmgrzjker worden,
stelt Vertis zich tot doe!, onder aansturing vanuit de mark:, de werkw:jze van niensen binnen een
organisatie zodanig te veranderen dat de bedrzjfsprocessen waabij ii) betrokken zijn effectiever
verlopen, resulterend in een aantoonbare bijdrage aan het maatschappe4jk nut, hetgeen bljfkt uit de
winst van de betrokken organisazies en van Vertis'
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ORACLE en SYBASE, een vergelijking

Met integraal ketenbeheer wordt bedoeld dat het hele productieproces vanaf de verwerking van

grondstoffen tot het realiseren van het eindproduct gevolgd en begeleid wordL De mogelijkheden
worden bekeken om dit proces met informatie technologie te ondersteunen. Uit de missie blijkt

verder het belang dat gehecht wordt aan klantgericht denken. Dit is een onderdeel van de missie die

voor dit versiag relevant is. Dit klantgerichte denken heeft namelijk als vertrekpunt, de wensen van de

kiant. Hierbij wordt dan in eerste instantie met gekeken naar de mogelijkheden van de organisatie,

maar wordt vanuit de behoefte van de kiant, de toekomstige organisatie vorm gegeven.

2.2 Ontwikkelingen bij Vertis

Vertis is een groeiende organisatie die zich beweegt binnen een snel veranderende technologie. Dit

betekent dat er sprake moet zijn van een duidelijk beleid. Om dit te realiseren maakt Vertis gebruik

van het zogenaamde ballenmodel van van de Geij&. De ontwikkeling die Vertis wil doormaken

verloopt dan als vol

Producten
(toepassingen,

pakketten)

lange termijn

Dais het resuliaat van een intern onderzoek, door een onafhankelijk bureau.
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Hoofdstuk 2 De Vertis Organisatie

Uit dit ballenmodel blijkt duidelijk de accent wijziging die Vertis voor ogen heeft, vanuit een
organisatie die duidelijk technologisch gericht is, naar een organisatie die marktgericht is. Hierbij zal
Vertis steed meer de nadruk leggen op materie-, proces- en functionele kennis. Door dit te
combmeren met een verdieping in CASE en het vormgeven van het corporate data model hoopt
Vertis voor de kiant de gewenste systemen te kunnen specificeren en genereren. Door het gebruik van
CASE-tools is verder de verwachting dat het programmeerwerk als vaardigheid steeds meer
vervangen zal worden door de technologie zell. Dit zorgt voor een verschuiving naar de voorkant van
de automatisering. Voor de Vertis-medewerkers houdt dit in dat zij steeds meer zullen moeten
optreden als gesprekspartner van de kiant. Hierdoor zal ook bij de personeelswerving meer
geselecteerd worden op materiekennis en kennis van het bedrijfsproces.

Voor de positionering van Vertis en het verwerven van een plaats in de markt, moest Vertis zich
eerst kenbaar maken. Om de gewenste plaats te verkrijgen, heeft Vertis zich in eerste instantie
geprofileerd op het gebied van technische kennis. Vanuit deze expertise kon langzamerhand
materiekennis opgedaan worden. Vervolgens kan Vertis zich steeds meer richten op een
totaaloplossing voor een probleem die een kiant heeft. De ontwikkeling die Vertis doormaakt, is
gezien vanuit het voorgaande dan ook een logische ontwikkeling.

Verder kiest Vertis voor het leveren van maatwerk voor de kiant, zij ziet zichzelf met in eerste
instantie als pakkettenleverancier. Door het gebruik maken van CASE-tools hoopt Vertis het
ontwikkelproces van maatwerk te kunnen beheersen, zowel wat betreft de projecten, integriteit van
data als het onderhouden van applicaties. Naast het leveren van maatwerk heeft Vertis ook ervaring
opgedaan met bet implementeren en customizen van standaard pakketten. Toch is Vertis niet
helemaal consequent, er is een pakket ontwikkeld, die zij ook naar verschillende kianten toe tracht te
verkopen. Dit pakket heet EDI* SQL, dit is een tool voor het vertalen en construeren van EDIFACT'
berichten in een Oracle omgeving.

2.3 Het gebruik van standaarden

Vertis heeft gekozen voor een 4GL ontwikkelingomgeving. Zij hoopt dat deze keuze op lange
termijn kostenvoordelen zal opleveren. Deze kostenvoordelen kunnen voortkomen uit een snellere
productontwikkeling. De initiële kosten voor het opzenen van een 4GL ontwikkelomgeving zijn
hierentegen hoog. Het personeel moet ervaring opdoen en opleidingen volgen. De
ontwikkelingomgeving moet opgezet worden en de organisatiestructuur moet afgestemd worden op
de 4GL ontwikkelomgeving.

Een belangrijk aspect voor Vertis is hardware onafhankelijkheid. Om dit te realiseren, zal getracht
worden om meer accent te leggen op UNIX als operating system. Het UNIX operating system wordt
namelijk steeds meer de standaard, waardoor bet UNIX systeem zeker ondersteund zal worden door
de RDBMS leveranciers. Tot nog toe heeft Vertis het accent gelegd op VAXiVMS. Verder is er een
duidelijke voorkeur voor MS-Windows boven andere GUT's.
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Om te komen tot een goede project beheersing wordt gebruik gemaakt van het VQMS. Dit staat
voor Vertis Quality Management System. VQMS levert procedures en richtlijnen om te komen tot
snelle ontwikkeling. Hierdoor hoopt Vertis de voorsprong die zij heeft op het gebied van het
ontwikkelen en beheren van geintegreerde bedrijfssystemen te behouden en te vergroten. De ervaring
die tijdens de projecten opgedaan wordt, kan vervolgens weer geintegreerd worden binnen VQMS.

De bedoeling van Vert.is is om gebruik te maken van 'proven technology', dit houdt in dat de
technologie zich in de praktijk reeds bewezen heefi Bij deze 'proven technology' is een vroegtijdig
aanhaken wenselijk. Toch kan het nodig zijn een leading' positie in te nemen in de toepassing van
'proven technology'. Dit om de gewenste positie in een doelmarkt te verwerven. Dit uitgangspunt van
Vertis is voor mijn versiag zeker van belang. De vraag welke plaats een technologie inneemt, is
aldoor weer een actuele discussie.

2.4 De ondersteuning van technologie

Tot nog toe is de 4GL ontwikkelomgeving opgezet door gebruik te maken van Oracle. Deze keuze
voor Oracle is reeds in 1985 gemaakt. Dit houdt in dat Vertis er vroeg bij was, wat betreft het gebruik
maken van 4QL. Deze keuze voor Oracle was bovenal een keuze voor Avebe. Het is verstandig voor
een bedrijf, om te kiezen voor een standaard zolang als dat mogelijk is. Hybride structuren kunnen
onstaan door bijvoorbeeld reorganisaties of het fuseren van bedrijven. Door de afhankelijkheid van
Vertis van Avebe is het begrijpeijk dat Vertis zich bovenal de Oracle technologie eigen gemaakt
heeft. Dit te meer omdat Vertis het Reken Centrum van Avebe beheerL Hierdoor moot zowel kennis
aanwezig zijn voor het ontwikkelen van applicaties (toolkennis) als het verzorgen van een goode
database administratie (mirroring, back-ups, configuraties, security). Dat Vertis het Reken Centrum
van Avebe beheert, zorgt ervoor dat er binnen de organisatie ook kennis opgebouwd wordt op het
gebied van netwerken en operating systems. Je kunt hierbij denken aan kennis over protocols voor
netwerken (TCP/IP, DEC-NET), connecten van PC's aan een netwerk (PATHWORKS), maar ook
aan operating system kennis (VAX/VMS).

Uit het voorgaande blijkt dat de kennis die opgebouwd is, bovenal te maken heeft met de
verbondenheid aan Avebe. De technologie die Vertis ondersteunt heeft dus te maken met haar directe
verleden. Het is logisch om maximaal te profiteren van deze aanwezige kennis. Vertis doet dit door
standaarden te kiezen en zich te richten op de food, feed and pharma markt.

Toch is er wel jets in te brengen tegen de invulling van het beleid wat nu gevoerd worth. Dc
ondersteuning die Vertis aanbiedt, gaat uit van haar eigen kunnen. De vraag wat de kiant wil, kan
hierdoor minder prioriteit krijgen. Hierdoor kunnen opdrachten aan Vertis voorbij gaan. Het is voor
Vertis dus belangrijk om een goode feeling met de markt te houden. Juist bij softwarehuizen, zie je
vaak een ondersteuning van meerdere technologieen. Dit komt doordat de softwarehuizen vaak
meerdere kianten hebben, die zo hun eigen keuze gemaakt hebben voor een technologie. Wanneer
Vertis dus minder aThankelijk wil worden van Avebe, zal ze zich good op de hoogte moeten laten
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stellen van wat potentiele kianten aan wensen hebben. Vervolgens kan dan de keuze gemaakt worden
voor een bepaald technologisch pakket die ondersteund gaat worden.

Er is nog een andere reden om je met bij voorbaat vast te prnnen op een technologie. Juist omdat
Vertis zich wil richten op proces- en materiekennis, is het jammer als deze kennis met gebruikt kan
worden, omdat een bepaalde technologie niet ondersteund wordt. Want uiteindelijk zal de proces- en
materieken is, geimplementeerd moeten worden in enn bepaalde technologie.

2.5 Openheid van Systemen

Een belangrijk aspect van mijn versiag is de openheid van systemen. Dc invloedrijke database expert
Date heeft twaalf regels opgesteld waaraan een gedistribueerd database systeem moet voldoen.
Dc regels 9 t/m 12 luiden als volgt:

regel 9:
Hardware onafhankelijkheid is noodzakelijk omdat veel bedrijven gebruik maken van verschillende
hardware leveranciers. Dc leveranciers van een DBMS moeten dan ook de verschillen in deze
systemen verbergen voor de gebruiker.

regel 10:
Operating System onaJhankeltjkheid zorgt er voor dat ook variaties in operating systems transparant
moeten zijn voor de gebruikers. De huidige bedrijven hebben vaak een grote variatie in O.S.
omgevingen: DOS, verschillende UNIX uitvoeringen en MVSIESA.

regel 11:
Netwerk onafhankel4jkizeid verbergt de verschillende netwerk protocols, die bedrijven en
departernenten met elkaar verbinden. Dc IBM mainframes gebruiken bijvoorbeeld bijna alleen SNA
protocols. PC's gebruiken vaak Novell's SPXIIPX of een Named Pipes protocol. En de UNIX wereld
gebruikt bijna exciusief TCP/IP.

regel 12:
DBMS onajhankelijkheid draagt er zorg voor dat verschillen in SQL implementatie en verschillende
feature sets in verschillende DBMS'en verborgen blijven voor de gebruiker. Bijna alle grote bedrijven
maken gebruik van meerdere database management systemen geleverd door verschillende
leveranciers.

De bovengenoemde regels zijn duidelijk theorie, het daadwerkelijk realiseren van deze regels op
acceptabel niveau kan zeker nog we! emge tijd in beslag nemen. Toch kunnen deze regels wel
nchtlijnen zijn, voor verdergaande technologische ontwikkeling. Wanneer je kijkt naar hedendaagse
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ontwikkelingen zie je wel degelijk een trend naar meer openheid van de DBMS'en. Een belangrijk
aspect van het versiag is dus ook we! degelijk om te kijken in hoevene Oracle en Sybase
bovenstaande regels trachten te realiseren in hun systemen.
Voor Vertis is het belangrijk om trends te herkennen in technologische ontwikkelingen. Dit om
tijdig te kunen aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen. Daarom is kennis op het gebied van
openheid van systemen belangrijk, dit te meer om ook vragen van kianten te kunnen
beantwoorden naar de mogelijkheden van hybride systemen. Juist de realisatie in de praktijk van
bovengenoemde regels kan in de toekomst meer aandacht gaan vragen.
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3. OVER ORACLE EN SYBASE

3.1 De Organisaties

3.1.1 Inleiding

Om Oracle en Sybase op een goede manier binnen hun context te plaatsen, moet goed gekeken
worden naar de organisaties. Belangrijke aspecten hierbij zijn de continuIteit en stabiiteit van de
organisatie. Ook zal gekeken worden naar een aantal marktontwikkelingen. De bedoeling is niet
om een totaal overzicht te geven, maar om enig gevoel te krijgen voor verhoudingen.

3.1.2 Over Oracle

Ms eerste jets over de geschiedenis van Oracle. In 1977 werd Relational Software Incorporated
(RSI) opgericht. Zij ontwikkelden een RDBMS, die ze Oracle noemden. Oracle werd
geschreven in C, waaruit een goede toekomstvisie bleek. Verder maakte Oracle gebruik van SQL
(Structured Query Language). De eerste versie werd niet naar de markt gebracht. In 1979 is de
tweede versie ontwikkeld voor de PDP- 11 onder het RSX- 11 operating system. In versie 3 werd
het transactiemechanisme geIntroduceerd, deze versie werd in 1983 uitgebracht. In deze periode
neemt RSI haar huidige naam, Oracle Corporation, aan. Dit gebeurde om het bedrijf sterker te
associeëren met het vlaggeschip product. In versie 4 is read consistency een feit. Een quiry geeft
nu een duidelijke momentopname weer. Vanaf versie 5 werd het client/server model
ondersteund, hierbij is SQL*Net van wezenlijk belang om de connectiviteit te realiseren. In 1988
werd versie 6 op de markt gebracht. In deze versie zijn row-level locking en sequence generators
gerealiseerd. Ook kon er vanaf deze versie gebruik gemaakt worden van PIJSQL statements.
Oracle7 werd in 1992 geintroduceerd. Belangrijke nieuwe features waren de stored procedures,
multithreading en cost-based optimizer. Administratieve verbeteringen zijn er door de
implementatie van een menugestuurde SQL*DBA en verder is het mogelijk redo-log files te
mirrorren.

De opsomming van bovenstaande technische ontwikkelingen lijken niet direct te maken te
hebben met de organisatie. Toch zijn er wet een aantal conclusies te trekken uit het voorgaande.
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ingehaakt op de nieuwe ontwikkelingen. Hierbij vail in het bijzonder te denken aan het
client/server model, het gebruik van procedures en declaratieve integriteit.
Verder heeft Oracle een groot gedeelte van de RDBMS-markt in haar handen, zo'n 40-50% in
Europa. Juist dit grote marktaandeel geeft Oracle veel mogelijkheden om ontwikkelingen ook
enigszins te kunnen sturen. Een belangrijk uitgangspunt bij de beoordeling is dat een goed
marketingbeleid van wezenlijk belang is om als organisatie te kunnen overleven. Alleen
technologische superioriteit is niet voldoende. Ook op het terrein van marketing blijkt Oracle
sterk te zijn. Het is niet voor niets, dat een organisatie als Ingres moeite heeft het hoofd boven
water te houden. Ook al heeft Ingres technologisch gezien vaak een zeer sterk product gehad
(denk hierbij aan de vraagtaal Quel), toch faalde zij op het gebied van de marketing. Verder is de
stabiliteit van Ingres niet goed gewaarborgd, door een aantal overnames die Ingres meegemaakt
heeft.

3.1.3 Over Sybase

Sybase is de uitdager. Het is een snel groeiende onderneming. De organisatie is in 1984
opgericht. De opnchter komt uit de Ingres-organisatie, er was sprake van een verschil in inzicht
in de te volgen koers. In 1987 werd de Sybase SQL-Server geintroduceerd. Belangrijke
concepten werden uitgedragen: het client/server model, procedures (RPC's) en triggers. Sybase
heeft een duidelijke invloed gehad op de technologische ontwikkelingen. Gebruikers hebben het
concept "client/server" een tijd verbonden met Sybase. De concurrenten hebben verscheidene
concepten, gemntroduceerd door Sybase, overgenomen. Ook heeft Sybase veel aandacht gehad
voor openheid, het gaat hierbij om het kunnen benaderen van verschillende databronnen. Zij was
er vroeg bij met het introduceren van Open Client en Open Server. Hierdoor werden '3th party'
ondernemingen in staat gesteld hun producten te bouwen in samenwerking met de Sybase
producten. Deze bedrijfsstrategie heeft lange tijd in contrast gestaan met de strategie van Oracle.
Oracle heeft lange tijd getracht een totaaloplossing aan te bieden, zij hield zich in eerste instantie
niet zo druk bezig met openheid naar producten van andere ondernemingen.

Sybase heeft ongeveer 12% van de Europese RDBMS-markt in handen. Zij heeft laten blijken
een organisatie te zijn, die de technologische ontwikkelingen goed kan volgen en zelf nieuwe
concepten kan ontwikkelen. Het is moeilijk voor een organisatie om zich in zo'n turbulente
omgeving staande te kunnen houden, zeker wanneer een van de concurrenten Oracle heet.
Technologisch gezien staan hedendaagse RDBMS'en dicht bij elkaar. De technologische
uitdaging zit hem in het realiseren van een gedistribueerde database, die kan voldoen aan de
twaalf regels van Date (zie hfdst 2 en bijlage).
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3.2 De PowerBuilder-Organisatie

Sybase heeft in feb'95 PowerSoft overgenomen. PowerSoft is de organisatie die PowerBuilder
ontwikkelde. PowerBuilder is een client/server ontwikkel-tool, die een stevige plaats heeft
ingenomen in de markt. Met deze tool kunnen 4GL applicaties ontwikkeld worden. Sybase had
een ontwikkelomgeving APT en was bezig met Built Momentum. Built Momentum zou een
grafische, object georienteerde ontwikkeltool worden, voor het bouwen van client/server
applicaties. Met de aanschaf van PowerBuilder heeft Sybase Built Momentum laten vallen. De
reacties op de overname waren divers. De PowerBuilder gebruikers zijn enigszins bang voor het
feit dat hun product te veel afhankelijk zal gaan worden van de Sybase SQL-Server. Tot nog toe
heeft PowerBuilder een duidelijk open insteek naar de verschillende databases. Ook is het
vertrouwen in technologische capaciteit van Sybase verminderd door het feit, dat Sybase niet in
staat is gebleken een eigen ontwilckel-tool op tijd op te leveren, die voldoet aan huidige eisen.

De voordelen van deze overname zijn van diverse aard. PowerSoft neemt de missie van Sybase
op het gebied van ontwikkeltools over. Verder kan PowerSoft gebruik maken van de
distributiekanalen en de verkoopkracht van Sybase. Als laatste kan Sybase haar bestaande
productlijn, de workgroup en enterprise SQL-Server, uitbreiden met de PC-based Watcom SQL
Server. Het dod is om te komen tot applicatie-transparantie tussen de Watcom SQL database en
de Sybase SQL-Server. Er is a! een prototype die T-SQL kan gebruiken in de Watcom database.

3.3 Huidige ontwikkelingen in de DB-Markt

Om te komen tot een goede afweging van de twee systemen, Oracle en Sybase, moet goed
gekeken worden naar huidige ontwikkelingen. Eén van de meest opvallende aspecten in deze
markt is de enorme groei die het client/server model doormaakt. Steeds meer bedrijven besluiten
om gebruik te maken van dit model. Doordat mainframes ook deel kunnen uitmaken van het
model, wordt het model voor bedrijven ook aantrekkelijker. De markt waarop Oracle en Sybase
zich bewegen, is dus een snel groeiende markt.
Steeds vaker worden bepaalde procestaken niet meer uitgevoerd door de client, maar de server.

Om dit te realiseren wordt gebruik gemaakt van zogenaamde stored procedures. De voordelen
hierbij zijn: hergebruik van code, minder netwerkverkeer en betrouwbare code. Ook de
integriteit kan algedwongen worden door gebruik te maken van procedures. De verwachting is
dat deze stored procedures een steeds belangrijker plek zullen gaan innemen.

Een andere belangrijke ontwikkeling is er op het gebied van distributie van applicaties, naast de
distributie van gegevens. Hiernaast is openheid op dit moment van belang: kunnen de
verschillende producten met elkaar samenwerken. Ook moet replicatie in de gaten gehouden
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worden. Replicatie is het plaatsen van dezelfde data op meerder plaatsen (sites), dit kan
performancevoordelen opleveren. De vraag is in hoeverre ondersteunen de databases deze
replicatie? Ms laatste wordt het steeds belangrijker om echt grote hoeveelheden informatie te
kunnen verwerken (50 Gigabyte), hiervoor is parallellisme essentieel. De vraag is of meerdere
servers tegelijk aan een quiry kunnen werken.

3.4 Het client/server model

In bet client/server model is de client degene die verzoeken naar de server verzendt en
vervolgens de respons verwerkt. De server daarentegen handelt de verzoeken af en stuurt de
respons over bet net naar de client. Het volgende plaatje geeft het client/server model weer:

Ms client kunnen PC's, terminals en workstations dienen, de clients verzorgen dan de user
interface. De server kan bijvoorbeeld bestaan uit mainframes of mini's, de procescapaciteit van
de server kan dan vrij groot zijn.

In het client/server model is langzamerhand een verschuiving gaande, die er voor zorgt dat de
integriteit niet meer door de clients, maar door de servers wordt gewaarborgd. Ook de business
rules worden meer en meer geimplementeerd in de server. Voor de client blijft dan bovenal de
taak van user interface staan. Dat de client dit blijft doen, is ook belangrijk om dat er
tegenwoordig nogal wat verwacht wordt van de user interface op grafisch gebied.
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Voordelen van het bovenstaande model zijn velerlei:

• De business rules hoeven alleen maar in de SQL-Server geprogrammeerd worden.
• De business rules zijn geoptimaliseerd voor een snelle executie in SQL-Server.
• Duplicatie van code in applicaties wordt geelimineerd voor een meer efficiënte applicatie

ontwikkeling.

3.5 Aspecten ter Vergelijking

Om op een goede manier de twee database systemen met elkaar te vergelijken, moet niet alleen
gekeken worden naar de technologische mogelijkheden. Belangrijk is het om ook te kijken naar
de continulteit en stabiliteit van de organisatie. Verder moet gekeken worden naar de visie van
de organisaties, blijkt uit deze visie dat er goed nagedacht is over nieuwe technologische
veranderingen en wordt er rekening gehouden met huidige ontwikkelingen in de databasemarkt?
Ook moet er gelet worden op de marketingactiviteit van de organisaties, om een daadwerkelijk
good vergelijk te kunnen trekken. Het gaat namelijk niet alleen om de technologische
capaciteiten, maar ook om een goede voorlichting over de capaciteit. Verder is er aandacht
besteed aan het marktaandeel van de organisatie, juist bij een groot marktaandeel kan een
organisatie zell invloed uitoefenen op de technologische ontwikkelingen.

In dit hoofdstuk is enige aandacht besteed aan de context van het onderzoek. Hierin is geen
volledigheid nagestreefd, maar is getracht een aantal aspecten in juiste verhouding tot elkaar te
zetten.
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4. DE SQL BASIS

4.1 Een stukje Gesch!edenis

De SQL taal is ontwikkeld met behuip van een RDBMS-prototype, namelijk System R, door
IBM halverwege de jaren 70. System R is beschreven door E.F. Codd in November '76 in het
Journal of R&D. In 1981 wordt Oracle versie 2 de eerste commercieel verkrijgbare
implementatie van SQL. Hierna is SQL geImplementeerd in een hele reeks databases en is het de
standaard vraagtaal geworden voor relationele database management systemen. Dit gebeurde in
October '86 door het American National Standards Institute. SQL is een zich nog steeds
ontwikkelende taal, waaraan zowel door wetenschappers als door commerciele bedrijven
gewerkt wordt.

4.2 Belangrijk Concepten

De SQL vraagtaal kan in een aantal componenten worden opgesplitst. Als eerste is er de
zogenaamde Data Definition Language (DDL). Hierbij gaat het om het creëren, wijzigen en
verwijderen van de verschillende database objecten. Bij deze objecten valt te denken aan
tabellen, views en indexen. Ook het geven van access privileges behoort hierbij. Verder is er de
Data Manipulation Language (DML). Deze set commando's zorgt er voor dat er gegevens
ingevoerd, gewijzigd en verwijderd kunnen worden.

Een ander belangrijk begrip binnen SQL is Embedded SQL. Embedded SQL maakt het
mogelijk om SQL in een 3GL omgeving in te voegen. Er kan dan gebruik gemaak worden van
de hostvariabelen in de SQL tekst. Ter illustratie is in de bijiage een C-programmaatje
opgenomen, dat gebruik maakt van Embedded SQL.

Een belangrijk aspect van SQL is de setgeorienteerdheid. Dit houdt in dat de operatoren niet
op afzonderlijke records werken, maar op sets van records. De meest gebruikelijke vorm van een
set van records is een tabel. Een SQL statement neemt een set als input en geeft als resultaat ook
een set. Hierdoor kan het resultaat van de ene SQL statement dienen als input voor een ander
SQL statement.

Verder is door zowel Oracle als Sybase, SQL uitgebreid met procedurele mogelijkheden. Het
gaat hierbij om PL/SQL van Oracle en T-SQL van Sybase. Hierdoor wordt het mogelijk om
gebruik te maken van cursors. Deze cursors geven alsnog de mogelijkheid om data op record
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niveau te bewerken. Alle records in een set kunnen dan doorlopen worden door gebruik te
maken van een loopje.

4.3 Over de Standaarden

Binnen de relationele database wereld wordt veel gebruik gemaakt van SQL. De verschillende
commerciële relationele databases ontwikkelen hun eigen versie op SQL. Om toch te komen tot
interoperabiliteit wordt er continu gewerkt aan standaarden op het gebied van SQL. Hiermee zijn
een aantal organisaties bezig:

• ANSI (American National Standard Institute)
• ISO (International Standard Organization)
• FIPS (Federal Information Processing Standard)

Zowel Oracle als Sybase trachten ANSI-compliant te zijn. Hierdoor wordt het mogelijk om code
die geschreven is in de ene database, eenvoudig over te zeuen naar een andere database. Oracle
heeft een certificering voor het ANSI-compliant zijn. Ook Sybase is ANSI/ISO SQL-89
compliant en heeft entry-level ANSI/ISO SQL-92.

Deze standaarden zijn goede richtlijnen voor het verder ontwikkelen van een goede vraagtaal.
Toch worden op de standaard SQL nogal wat extensies geplaatst, zodat het ideaal van
eenvoudige uitwisseling van code moeilijk te realiseren vail. Sybase heeft bijvoorbeeld twee
modes, de chained en unchained mode. De unchained mode is ANSI SQL-89 compliant, terwijl
de chained mode gebruik maakt van Sybase constructen (zoals begin tran), die niet met de
standaard overeenstemmen.

Ook de optionaliteit bij verschillende SQL-commando's kan per RDBMS verschillen. Hierbij
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het create table statement. De Oracle definitie is als volgt:

CREATE TABLE [schema.]tablenameu[table_constraint]
({column_name datatype [default]

constraint]
{ [not] null

I (unique I primary key)
I references [schema.] table [(column)] [on delete cascade]
I check (condition))

[{ using index [pctfree integer I inittrans integer I maxtrans integer I tablespace tablespace I
storage storage_clause]

[(,pcttree integer I inittrans integer I maxtrans integer I tablespace tablespace I
storage storage_clause)...]

[exceptions into [schema.] table]
I disable)]

4-24



Hoofdstuk 4 De SQL Basis

I [constraint constraint]
({ unique I primary ) (column [,column]...)

I foreign key (column [,column]...)]
references [schema.]table [(column [,columnJ. ..)][on delete cascade]

[check (condition) ]}
[(using index [pctfree integer I inittrans integer I maxtrans integer I tablespace tablespace I

storage storage_clause]
[(,pctfree integer I inittrans integer I maxtrans integer I tablespace tablespace I

storage storage_clause)...]
[exceptions into [schema.] table]

I disable)]
[,{next_column_element I next_table_constraint)]...)

[pctfree J.Qln] [pctused 4Qln]
[inittrans lIn] [maxtrans 2ln]
[tablespace systemitablespace)
[storage storage]
[cluster cluster (column [column]...)]
[(enable enable_clause I disable disable_clause)
[{, (enable enable_clause I disable disable_clause))...]

[as subquery]

In Sybase net het create statement er als volgt uit:

CREATE TABLE [database.[owner.]table_name]
((column_name datatype

[default (constant_expression I user I null)]
([(identity I null I not null)]
I constraint_name]

((unique I primary key)
[clustered I nonclustered]
[with filifactor = xl [on segment_name]

I references
[(ref_column)]

I check (search_condition)J}...
I [constraint constraint_name]

((unique I primary key)
[clustered I nonclustered]
(column_name [(, column_name}...])
[with filifactor = x] [on segment_name]

I foreign key (column_name [{, column_name)...])
references

[(ref_column [(, ref_column) ...])]
I check (search_condition))

[(, (next_column I next_constraint))...)
[on segment_name]
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Misschien lijkt bovenstaand voorbeeld wat uitgebreid, maar het ilustreert duidelijk de
verschillende conceptuele achtergronden van Oracle en Sybase. Hierbij valt te denken aan
tablespaces, schema's en clusters van Oracle en bejvoorbeeld de segmenten en de identity
column van Sybase. Een ander probleem met het voorbeeld is dat het gaat om een DDL
statement. Aangezien dit soort statements maar eenmalig hoeven te worden uitgevoerd, lijken
verschillen niet a! te dramatisch. Maar ook een DML statement zoals bijvoorbeeld bet select-
statement kent een flunk aantal verschilen. Wat uit voorgaand voorbeeld wel duidelijk blijkt, is
dat ANSI compliant nog niet wil zeggen dat scripts eenvoudigweg overgenomen kunnen
worden. De conceptuele verschillen tussen Oracle en Sybase werken zeker door in de
verschillende syntaxdefinities van SQL-commando's. Verder is er hier en daar wat 'syntactic
sugar'. De optie om aan een tabeldefinitie een quiry mee te geven is in Oracle mogelijk [as
subquery], maar niet in Sybase. De vraag is natuurlijk in hoeverre dergelijke toevoegingen
functioneel zijn. DDL (Data Definition Language) en DML (Data Manupilation Language)
worden in dit geval sterk gemengd. Door dergelijke verschillen moet in de praktijk ANSI
compliance enigszins gerelativeerd worden. Dit neemt niet weg, dat voor het realiseren van
operabiliteit deze ANSI-compliance een must is. Er moet dus duidelijk onderscheid gemaakt
worden tussen code die zeif gegenereerd wordt en die maximaal gebruik maakt van de specifieke
mogelijkheden van een bepaalde RDBMS en code die gegenereerd wordt voor het realiseren van
een applicatie die op verschillende RDBMS'en moet draaien. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk
om via ODBC gebruik te maken van de sequences van Oracle.
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5. TECHNISCHE ISSUES VAN DE SERVERS

5.1 Inleiding

Na in voorgaande hoofdstukken een gedeelte van de context te hebben behandeld, zal in dit
hoofdstuk dieper ingegaan worden op de techniek. In dit hoofdstuk zullen een aantal thema's
behandeld worden, die vaak een sterke invloed hebben op de keuze van een database systeem.
Het probleem hierbij is dat verschillen die voor de gebruiker niet relevant zijn, toch mee
gewogen worden in zijn keuze. Verder kan een gebruiker ook te sterk gefixeerd raken op één
van de features.

Een andere belangrijke reden voor het behandelen van de thema's is dat een aantal concepten
hierbij besproken kunnen worden. Deze concepten vormen weer de basis voor de volgende
hoofdstukken. Hierbij valt te denken aan tablespaces en segmenten, die al eerder genoemd zijn
in verband met het create table statement.

5.2 Multi-threaded Architecture

Een steeds weer terugkerend commerciëel thema houdt verband met de multi-threaded
Architecture. Deze Architectuur zorgt ervoor dat het aantal processen dat op een Operating
System gecreeerd wordt door de RDBMS beperkt blijft, zodat systeem goed blijft performen. De
Oracle6 server had het volgende probleem. Doordat iedere user een proces op het Operating
System was, moest voor iedere user een stuk geheugen gereserveerd worden van het O.S., deze
belasting kon te groot worden. Een ander probleem was dat Oracle een steeds groter beslag legde
op de machine, zodat voor andere taken of applicaties weinig ruimte meer was. Voor de
Rabobank, waren deze problemen dermate groot, dat het een belangrijk punt is geweest voor de
keuze van Sybase. Bij Sybase is er slechts één proces op het 0.S. voor alle users. Deze
architectuur wordt de Multi-threaded Architecture genoemd. In feite neemt de server een aantal
O.S. taken over.

Oracle onderkende het probleem en heeft in Oraclel haar architectuur gewijzigd. Zij maakt
gebruik van een zogenaamd dispatcherproces. Dit proces staat gebruikersprocessen toe
gezamenlijk gebruik te maken van een aantal serverprocessen. Meerdere dispatcherprocessen
kunnen gecreëerd worden voor een databaseinstance. De database administrator moet het
optimale aantal dispatcherprocessen opstarten. Dit optimale aantal is afhankelijk van de O.S.
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limiet voor het aantal connecties die een proces kan hebben. Voor deze implementatie van de
Multi-threaded Architecture wordt wel SQL*Net Versie 2 vereist, waardoor deze implementatie
we! kosten met zich meebrengt. SQL*Net is een stuk software die ervoor zorgt dat de client en
de server met elkaar kunnen communiceren.

Het volgende plaatje illustreert de oplossing die Oracle gerealiseerd heeft:

Clients:

IF-
Dispatchers:

OSE

Ook a! heeft Oracle met deze architectuur veel verbeterd, tech is het nog niet de Architectuur
van Sybase. Nog steeds zijn er meerdere processen op het O.S. niveau noodzakelijk om
meerdere users van het database systeem gebruik te laten maken.

5.3 Tablespaces en Segmenten

Wanneer we kijken naar de architectuur van Oracle en Sybase, stuiten we op conceptuele
verschillen, die ook direct gevolgen zullen hebben voor de SQL-statements. In hoofdstuk 4 werd
hier al een voorbeeld van gegeven, ni. het create statement. In dit gedeelte zal enigzins
ingegaan worden op de verschillen in concepten. Als eerste Oracle.
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Bij Oracle bestaat een database uit één of meerdere tablespaces. Een tablespace bestaat weer uit
een aantal files. Om een database te vergroten zijn er twee manieren. Ten eerste kan aan een
bestaande tablespace een file toegevoegd worden, zodat de diskruimte van een tablespace
vergroot wordt. Een tweede mogelijkheid is het toevoegen van een tablespace aan de database.
De grootte van een tablespace is de gesommeerde grootte van de datafiles. En de grootte van de
database bestaat uit de gesommeerde grootte van de tablespaces.

Elke Oracle database heeft een SYSTEM tablespace. Deze tablespace wordt automatisch
gecreeerd bij het aanmaken van een database. In de SYSTEM tablespace worden de data
dictionary tabellen opgeslaan voor de gehele database. Een kleine database kan bestaan uit alleen
de SYSTEM tablespace. Toch wordt het aanbevolen om op z'n minst én tablespace extra te
creëren om de gebruikersdata gescheiden op te slaan van data dictionary tabellen.

DataBase

Hierbij valt nog de opmerking te maken dat tabellen, views en indexes, die in een tablespace
opgeslagen zijn, verspreid kunnen zijn over meerdere files. Het is hierentegen niet mogelijk om
tabellen, views en indexes, te versprieden over meerdere tablespaces.

Bij Sybase loopt het allemaal net even anders. Wanneer een database gecreeerd moet worden,
wordt eerst een device aangemaakt. Hierdoor wordt de nodige ruimte op disk gereserveerd.
Nadat het device aangemaakt is, kan de database of meerdere databases op het device worden
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geplaatst. Ook is het mogelijk (via alter database), om een database op meerdere devices te
plaatsen. De database kan op haar beurt weer opgedeeld worden in segmenten. Wanneer een
database gecreeerd wordt, worden de system, default en logsegment aangemaakt. Vervolgens is
het mogelijk om gebruikerssegmenten aan te maken. De voordelen van segmenten zijn als volgt:

Verbeteren peiformance:
• Het splitsen van grote tabellen op verschillende disks, verbetert i/o
• Het scheiden van tabellen en nonclustered indexes op verschillende disks, verbetert i/o

Beheren ruimte gebruik:
• Een tabel can nooit groter groeien dan de segmentallocatie, hierdoor kan je segmenten

gebruiken om tabeigrootte te limiteren
• Er kan gebruik gemaakt worden van de treshold manager om het ruimtegebruik te monitoren.

De treshold manager zorgt ervoor dat wanneer een segment voor een bepaald gedeelte gevuld
is, by. 80% dat er automatisch een user-defined procedure aangeroepen wordt.

Wanneer bovenstaande bekeken wordt, vail een duidelijk verschil op. Bij Sybase wordt eerst de
diskruimte gereserveerd (het device aangemaakt) en vervolgens wordt de ruimte toegewezen aan
een database. Bij Oracle wordt de database met de systemtablespace aangemaakt en vervolgens
kan extra ruimte vastgeplakt worden aan de database. Hierbij is de flexibiliteit bij Oracle groter,
een database kan eenvoudig groter worden gemaakt door een file toe te voegen aan de
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tablespace. Bij Sybase moet eerst een device aangemaakt worden en vervolgens via een alter
database commando het device toegewezen worden aan een database.

5.4 Clusters

Het gebruik van clusters is een handige Oracle feature. Een cluster is een schemaobject die één
of meer tabellen bevat met één of meer gezamenlijke colummen. Een schema is een collectie van
schema objecten, zoals bijvoorbeeld tabellen, views, sequences, synonyms, indexes, clusters,
databaselinks, procedures en packages. Met elke database user is een schema geassocieerd. Een
user kan alleen geassocieerd worden met een schema die dezelfde naam heeft als de user.
Hierdoor zijn de termen user en schema verwisselbaar. Een user kan bij de default instelling
gebruik maken van alle objecten die behoren in zijn schema.

Om terug te komen op de clusters, zal als eerste het voordeel van clusters besproken worden.
Een cluster maakt voor de opslag van de tabellen gebruik van gezamelijke datablokken. Dit heeft
als voordeel dat de tabellen die vaak gezamenlijk gebruikt worden, bijvoorbeeld door een join,
physiek dicht bijelkaar opgeslagen liggen. Hierdoor kan performance winst gerealiseerd worden
met betrekking tot de disk I/O. Ook wordt er enige geheugen capaciteit bespaard, omdat de
cluster key value maar één keer opgeslagen wordt voor de verschillende tabellen. Bij het
voorgaande moet opgemerkt worden dat bij het insert statement performance verlies op kan
treden. Wanneer er namelijk een full table scan gedaan wordt, moeten er meer diskblokken
bekeken worden, omdat verschillende tabellen gebruik maken van hetzelfde diskblok. Hierdoor
is een tabel bij een clustering verdeeld over meer diskblokken, dan wanneer de tabel niet
geclusterd is.

5.5 Locking Mechanisme

Een ander heet hangijzer is het locking mechanisme. De verschillen zitten hem in page-level-

locking en row-level-locking. Een page is een logische eenheid op disk. Een disk is verdeeld in
pages van by. 2KB. Bij page-level-locking wordt de hele page waarin de row staat, die 'gelockt'
moet worden 'meegelockt'. Hierdoor wordt bepaalde data niet meer toegankelijk, die best
toegankelijk mag zijn. Nu is de vraag in hoeverre dit werkelijk een probleem is. Wanneer een
tabel zeer groot is en de datamanipulatie op de tabel niet al te frequent, zal het in de praktijk niet
echt tot problemen lijden als er gebruik gemaakt wordt van page-level-locking. Verder bestaat de
mogelijkheid om het probleem van page-level-locking op te lossen, door een groot veld in het
record toe te voegen, zodat er minder records op een page staan. Ook is het zo, dat het realiseren
van row-level-locking performance verlies kan opleveren ten opzichte van page-level-locking
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Vanuit conceptueel oogpunt is row-level-locking inzichtelijker. Het is duidelijk waarom een
nj 'gelockt' wordt. Verder wordt door veel kianten row-level-locking gezien als jets wat grote
relevantie heeft. Ook wordt er soms door applicatieontwikkelaars vanuit gegaan dat row-level-
locking gerealiseerd is door de RDBMS-leverancier. Hierbij valt te denken aan twee financiële
pakketten (met nog wat extra functionaliteit) SAP en PeopleSoft. Ms laatste wordt de
performance als argument minder urgent, doordat de machines met steeds meer capaciteit
worden uitgerust.

Bovenstaande bij elkaar genomen, moet row-level-locking met het punt worden, waar het om
draait. Tegelijk is het een feature met zekere relevanfle, vooral op conceptueel gebied. Wanneer
we nu kijken naar de te onderzoeken database systemen, Oracle en Sybase, dan heeft Oracle
row-level-locking geImplementeerd en Sybase nog niet. Sybase tracht in haar nieuwe versie
SQL Server 11, row-level locking ook te ondersteunen.

5.6 De Optimizer

Om een SQL statement snel te kunnen afhandelen, heeft de Server een goede optimizer nodig.
Deze optimizer zorgt ervoor dat het SQL statement ontleed worbt en dat vervolgens die strategie
gekozen wordt die het meest optimaal is. De optimizer weegt een aantal factoren om een keus te
maken tussen de alternatieven. Toch kan het gebeuren dat een applicatiebouwer meer weet van
de data dan de optimizer. Hierdoor kan hij soms betere resultaten bereiken dan de optimizer.

De optimizer maakt veel gebruik van zogenaamde indexen. Een index wordt gelegd op een
bepaalde column van een tabel. Wanneer flu gezocht wordt in een select statement naar een
aantal rijen in een tabel met een bepaalde voorwaarde, kan gebruik gemaakt worden van de
index. De index wordt van disk gehaald. Vervolgens wordt gezocht naar die entries in de index
die voldoen aan de voorwaarde. In deze entries staan de diskplaatsen waar de gezochte rijen zich
bevinden. De pages waarop deze rijen aanwezig zijn worden ingelezen.

Er zijn twee soorten optimizers:
• rule based: Deze benadering baseert de keuze tussen executieplannen op de prioriteit die de

operatoren hebben. Een executieplan bestaat uit een aantal stappen, elke stap is te zien als een
bepaalde operatie. De prioriteit van een operator is op een heuristische wijze toegekend. Het
plan met de operatoren die de laagste pnioriteit hebben, wordt vervolgens gekozen.

• cost based: Het meest efficiënte executieplan wordt gekozen op basis van stat.istische
informatie (by. het aantal rijen in een tabel). Ook wordt er gebruik gemaakt van hints in het
statement.

Het volgende voorbeeld illustreert de werking van de optimizer:
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Deze quiry wordt omgezet naar de volgende quiry, volgens de regel dat een quiry met or's
getransformeerd wordt naar een compound statement met union all:

select * from emp
where job = 'clerk'

union all
select * from emp
where deptno = 10 and job <>'clerk'

Hierbij wordt door de optimizer het volgende plan gemaakt:

1 Concatenation

Table Access -

2 emp

3 deptno_index job_index

• Stap 3 en 5 scannen de indexen op de deptno en job column. Deze stappen resulteren in
ROWIDs van de rijen die aan de condities voldoen.

• Stap 2 en 4 gebruiken de ROWIDs van stap 3 en 5 om de rijen op te halen
• Stap 1 voegt de rijen van Stap 2 en 4 samen.

Bij dit voorbeeld hebben zowel deptno als job een eigen index. Hierdoor is het transformeren
van de quiry verstandig. Wanneer op deptno of job nu geen index is, dan is het transformeren
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niet handig, omdat de full-table scan sowieso moet plaats vinden. Zowel Oracle als Sybase
maken gebruik van bovenstaande werkwijze.

Of er gebruik gemaakt moet worden van een index-scan is afhankelijk van de zogenaamde
selectiviteit van een quiry. Deze selectiviteit is het percentage van rijen in de tabel die
opgevraagd wordt. Wanneer deze selectiviteit hoog is, kan een tablescan beter performen dan
een index-scan. De selectiviteit kan gedetermineerd worden door te kijken naar de where-clause.
Wanneer gebruik gemaakt wordt van een unique of primary key en er is sprake van een
gelijkheidsconditie, dan is selectiviteit laag. Ook kan door middel van statistieken de selectiviteit
bepaalt worden. Bij Oracle zijn de volgende statistieken aanwezig:

USER_TAB_COLUMNS.NUM_DISTINCT : het aantal verschillende waarden in een column
USER_TABLES.NUM_ROWS : het aantal rijen in een tabel

Verder is het mogelijk gebruik te maken van de HIGH_VALUE en LOW_VALUE. De
optimizer vooronderstelt dan dat de waarden gelijkmatig verdeeld zijn tussen de laagste en
hoogste waarde. Op deze wijze valt dan de selectiviteit te bepalen. Ook Sybase houdt statistieken
bij om de selectiviteit van de where clause te bepalen.

Samenvattend valt op te merken dat er conceptueel gezien, door Oracle en Sybase ongeveer
dezelfde technieken gebruikt worden. Dit telt in elk geval voor de omzettingen van rekenkundige
expressies, de wijze waarop met de or clause omgegaan wordt en het gebruik van statistische

informatie.

5.7 Systeem vereisten

Voordat de installatieprocedure van de server kan beginnen, moet eerst gekeken worden naar
de eisen die gesteld worden aan het systeem. Hierbij gaat het om een installatie die op de
VAX/VMS gerealiseerd is. Wat is de versie eis die aan het operating system gesteld wordt? En
hoeveel beslag leggen de servers van Oracle en Sybase op het geheugen?

De eisen voor Oracle7 zijn als volgt:
Operating System Open VMS 5.4 of hoger
Memory : 16 MB (minimaal)
Disk Space 155.000 VMS blocks (minimaal, block = 1/2 KB)

Voor Sybase tellen de volgende gegevens:

r flA
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Open VMS 5.4-al tot 6.0
16 MB (default waarde, meer wordt sterk aangeraden)
125.000 VMS blocks

de volgende devices aangemaakt:
20 MB (voor de master, model en tempdatabase)

De verschillen in systeemvereisten zijn niet groot. Bij Sybase worden bij installatie twee devices
aangemaakt. Een device is een Sybase term, waarbij een device in feite een file is, die als
virtuele disk gebruikt wordt. De device ,naster.dat bevat een drietal databases. In de
Masterdatabase is informatieopgeslagen over de gebruikers, databases en objecten en systeem
catalog entries. De Modeldatabase is een template database, die gebruikt wordt bij het aanmaken
van een nieuwe database. De Modeldatabase is 2 MB groot, elke database die aangemaakt worth
moet dus dan ook minimaal 2 MB groot zijn. De Tempdb is het werkgebied van de SQL Server,
voor het opslaan van bijvoorbeeld tussenresultaten van quirys.

master tempdb model groei, ruimte voor gebruikers db
3MB 2MB 2MB 13MB master.dat 20 MB

sybsystem.dat 10 MB
sybsyslemprocs

10MB

In de Sybsystemprocs worden alle systeemprocedures opgeslagen. De gebruiker kan hier ook
zeif systeemprocedures aan toevoegen.

Bij Oracle is bij de kale installatie een systemtablespace aangemaakt. Hierin staan de data
dictionary tabellen van de database, de procedures, functions en triggers. In feite wordt alle
informatie in de systemtablespace opgeslagen. Om het overzichtelijker te maken en in de
systemtablespace ook daadwerkelijk alleen systeeminformatie op te slaan, is het verstandig als
de dba voor de procedures eigen tablespaces aangmaakt.

Bij de diskruimte vail ook de opmerking te maken, dat de grootte van de benodigde ruimte
sterk alhankelijk is van de omgeving. De cijfers die gegeven zijn, moeten dan ook meer gezien
worden als een indicatie. Wanneer bijvoorbeeld gebruik gemaakt wordt van CASE, dan wordt
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diskruimte die nodig is voor procedureopsiag al snel een veelvoud van de 10 MB die gemoeid is
met de systeemprocedures van Sybase.

Het is moeilijk om exact aan te geven hoeveel memory flu echt nodig is. Dat is sterk
afhankelijk van de omgeving waarin het database systeem draait. Belangrijke keuzes die
gemaakt moeten worden zijn de grootte van de procedurecache en de datacache. In de procedure
cache kunnen stored procedures worden opgenomen vanaf disk, bij hergebruik van de procedure
kan er tijdwinst ontstaan. Dit komt omdat de procedure niet meer van disk gelezen hoeft te
worden. Hetzelfde telt voor de datacache. Wanneer een nj gelezen wordt, wordt de hele page
gelezen waarin deze nj voorkomt. Deze page belandt in de cache. Als er vervolgens weer data
nodig is die in deze page staat, onstaat er eveneens tijdwinst. Als nichtlijn zal de procedurecache
ongeveer 25% kunnen zijn van de datacache.

Samengevat moet het total system memory verdeeld worden over de volgende vier gebieden:

• Operating System & other running programs
• Server Executable code
• Procedure Cache
• Data Cache

Het geconfigureerde memory moet ingesteld worden, en bestaat uit de Server Executable code,
Procedure Cache en Data Cache.
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6.1 Inleiding

Hoofdstuk 6 Thssen PL/SQL en T-SQL

Om een relationele database te bevragen is de vraagtaal SQL ontwikkeld. Wanneer er
gegevens opgevraagd worden in een applicatie, kan gebruik gemaakt worden van deze taal.
Toch heeft zowel Oracle als Sybase deze taal uitgebreid. Belangrijk hierbij zijn flow of control
commado's, (if.. then, while, for), die het mogelijk maken om de opgevraagde resultaten te
toetsen of op basis van expressies een keuze te maken voor verschillende select mogelijkheden.
Hiemaast zijn er nog een reeks mogelijkheden, die het eenvoudiger maken goede applicaties te
ontwikkelen. Hierbij valt te denken aan stored procedures, triggers en cursors.

Dit hoofdstuk gaat dieper in op de verschillende extensies op SQL die door de beide database
leveranciers zijn gemaakt. Een probleem hierbij is dat deze extensies niet gestandaardiseerd zijn.
Hierdoor wordt een eenvoudige overname van scripts niet meer mogelijk.

6.2 Datatypes

Ms eerste iets over de datatypes van Oracle. De volgende datatypes zijn aanwezig:

Character strinq met een vaste lengte van n bytes. De maximum Iengte is

VarChar2(n) Character string met een variabele lengte tot een maximum van n bytes. De Maximum size is
2000 bytes.

Long Character string met een variabele lengte tot 2 gigabytes in een database column. Bij gebruik als
variabele is de lengte maximoal 32760.

Number(p,s) Een number met een precisie van p en school s. De precisie p ligt tussen 1 en 38. De schaal s
tussen —84 en 127. De precisie is het aantal digits, de schaal is het oantal digits achter de punt.

Binary Integer Voor signed integers van —2-—1 .. 2' — 1. [en binary integer kan gebruikt worden in

berekeningen zonder conversies, zoals bij Number values.

Boolean Voor de opsiag van de values TRUE en FAISE en de non—value NULL Het is niet mogelijk deze
waarden op te sloan in een database column. Verder kan je geen column values selecteren in een
Boolean variabele.

Date Celdige datarange van 1 jan, 4712 BC tot 31 dec 4712 AD.

Raw(n) Voor de opslag van binary data met een lengte van n bytes, met een maximum van 255 bytes
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Naast de hierboven genoemde datatype, heeft Oracle nogal wat mogelijkheden om gebruik te
maken van allerlei synoniemen voor bovengenoemde typen. Dit vergroot de ANSI-compliance
en portabiliteit op een goede manier. Hierbij valt te denken aan Character en String, die in feite
een andere namen zijn voor VarChar. Hiernaast zijn er de volgende subtypes van Number met
dezelfde ranges van waarden: Dcc, Decimal, Double Precision, Float, Integer, mt. Numeric,
Real, Smallint. De Varchar2 datatype kan ook met Varchar genoteerd worden.

Over het Rowld datatype valt ook nog jets te zeggen. Het is mogelijk via de functie
Rowidtochar de binary value te converteren naar een 18 byte character string, met de volgende
format bbbbbbbb.rrrr.ffff Hier is bbbbbbbb de block in de database file, rrrr is de row in het
block en ffff is de database file.

In de volgend tabel worden de mogelijkheden van Sybase opgesomd:

riar1n Character string met een vaste leng vu bytes. De maximum leng eis

VarCharIn) Character string met variabele lengte tot een maximum van n bytes. De maximum
bytes.

Nchar(n) Character string met een vaste lengte tot een maximum van 255 characters, dit type
worden voor multibyte character sets, zoals het Japanse.

Character string met variabele Iengte tot een maximum va

Character string met een variabele Iengte tot 2 gigabytes.

[en number met een precisie van p en schaa s. De rec
tussen 0 en 38.

Voor signed integers vu

Voor opslag van de waardes 1 (TRUE) en 0 (FALSE). Andere waarden worden geinterpreteerd als
zijnde 1. De NULL waorde is niet toegestaan. De Bin kan deze waarden opslaan in een database
column.

Celdige datarange van 1 jan 1900 tot 6 juni LUI
Celdiae dataranae van 1 ian 1753 tot 31 dec 999'
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r de opslag van binary data met een vaste lente van n bytes.

VarBinary(n) Voor de opstag van binary date met een variabele lengte van n bytes.

Image Voor de opslag van binary data met een variobele lengte tot 2 gigabytes. Het verschil met de Text
datatype is dat Image niet geInterpreteerd wordt.

SmaliMoney Voor bedragen van 214.748,3647 tot —214.748,3648

Money Voor bedragen van 922.337.203.685.477,5807 tot —922.337.203.685.477.5808

Naast bovenstaande genoemde types heeft Sybase nog de mogelijkheid om gebruik te maken
van Tinyint, Smallint (voor kleinere Integers). Verder kun je gebruik maken van Dec. Decimal,
Double Precision, Float, Real. Ook voor Sybase telt dus dat er goed gelet is op ANSI-
compliance en portabiliteit. Verder zijn er nog een aantal synoniemen:

• char character
character varying, char varying
national character, national char

• nvarchar nchar varying, national char varying, national character varying

Een aantal verschillen tussen de long van Oracle en text van Sybase zijn aanwezig. De long is
iets restrictiever dan de text.

Maximoal één Long column per tabel Aantal Text columns niet gelimiteerd

Long columns mogen niet voor komen in integrity Long columns mogen wet voor komen in integrity

constraints contraints

Long columns kunnen niet geindexeerd worden Text columns kunnen niet gemndexeerd worden

Long parameters kunnen niet gebruikt worden in stored Text parameters kunnen niet gebruikt warden in stored

procedures. procedures

Long kan niet gebruikt warden in SQL statements met Text kan niet gebruikt warden in a where clause, alleen
where, group by, order by of connect by clauses of met met het keyword like. Verder niet in group by, order by of
distinct operator in het select statement compute.

Niet in SQL—functions Wel in SQL functions

Niet in expressions of conditions Wel in expressions of conditions

Wel in joins Niet in joins

Kan in een lokale variabele, tot 32760 bytes Kan niet in lokale variabele

Niet in subquiries en quiries gecombineerd met set Niet in subquiries, wet in quiries gecombineerd met set
operatoren operatoren
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Sybase heeft verder nog twee functies, readtext en writetext, waarmee een gedeelte of de
gehele tekst uit een text column gelezen of geschreven kan worden. Hierdoor is het met meer
noodzakelijk om gebruik te maken van locale variabelen, ook a! zou het we! handig kunnen zijn.
Ook Oracle kent functies om gedeeltes uit een Long column te halen of een Long column te
vullen.
Samenvattend blijkt uit het voorgaande dat beide databases uitgebreide datatype mogelijkheden

hebben. Er zijn geen grote verschillen. Het bijzondere van Oracle is het gebruik van het Rowld
type, dit is onbekend bij Sybase. Doordat iedere nj in Oracle een unieke regelaanduiding heeft,
is het mogelijk om rijen met dezelfde waarden, toch apart te manipuleren. Toch wordt de
gebruiker door deze mogelijkheid wel geconfronteerd met een laag technisch niveau, die
misschien beter afgeschermd kan worden voor de gebruilcer. Dit neemt niet weg, dat binnen de
SQL standaard, nijen met dezelIde waarden mogen voorkomen en deze rijen dus eigenlijk ook
apart gemanipuleerd moeten kunnen worden.

Een ander verschil is de omgang met booleans. De Bin van Sybase kan in een column worden
opgenomen, maar het is jammer dat het niet mogelijk is een NULL waarde te gebruiken.
Wanneer informatie niet bekend is, kan dit niet aangegeven worden. Denk by. aan column in
werknemerstabel waarin staat of een werknemer a! of niet een auto heeft. De Boolean van Oracle
kan wel een NULL waarde opslaan, maar een column mag geen boolean datatype hebben. Beide
databases zijn juist door de vele synoniemen goed ANSI compatible te maken.

6.3 Functies

Wanneer we kijken naar functies, kunnen we een onderscheid maken naar het soort van functie:

• mathematisch
• string manipulatie
• group
• ovenige

De bovenstaande soorten functies zullen één voor één behandeld worden.

6.3.1 De mathematische functies

Ms eerste zullen de mathematische functies beschreven worden.

S
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IUPt} S

absolute waarde van n abs(n) abs(n)

inverse van de cosinus — acos(n)

inverse van de sinus — asin(n)

kleinste integer groter of gelijk aan n ceil(n) ceiling(n)

cosinus van n cos(n) cos(n)

de cosinus hyberbolicus van n cosh(n) —

cotangent van n — cot(n)

het converteren van radialen naar graden — degrees(n)

geeft als resultaut e tot de macht n exp(n) exp(n)

grootste integer kleiner of gelijk aan n floor(n) floor(n)

de natuurlijke logaritme van n In(n) Iog(n)

de logaritme met base m van n Iog(m,n) —

logaritme met de base 10 van n — loglO(n)

de rest van m na deling door n mod(m,n) —

de waarde p1 — piQ

m tot de macht n power(rn,n) power(m,n)

levert n op, ofgerond tot m cijfers achter de round(n1[m]) round(n,m)

comma, als m negatief is dan word! n afgerond
op m cijfers voor de comma
als n < 0 wordt —1 opgeleverd, als n=0 dan 0 sign(n) sign(n)

en als n > 0 dan 1
converteerd graden naar radialen — radians(n)

levert een random waarde tussen 0 en 1, met n rand([n])
als seed value

sinus van n sin(n) sin(n)

sinus hyberbolicus van n sinh(n) —

de wortel van n sgrt(n) sgrt(n)

tangent van n tan(n) tan(n)

tangent hyberbolicus van n tanh(n) —

levert n op, truncated tot m cijiers achter de trunc(n,[m}) —

comma, als m negatief is dan wordt n truncated1
op m cijfers voor de comma

De bovenstaande tabel geeft al wel aan dat de verschillen hier niet groot zijn. In de Oracle7
versie zijn de goniometrische functies ook toegevoegd, deze waren in Oracle6 niet aanwezig.
Hierbij heeft Oracle ook de hyberbolicus functies toegevoegd. Sybase heeft weer geen
hyberbolicus functies, maar we! de inverse functies van de sinus en de cosinus. Verder zijn er
conversie mogelijkheden van radialen naar graden bij Sybase, die niet bij Oracle aanwezig zijn.
Als laatste verschil heeft Oracle de mod functie, die bij integer bewerking handig kan zijn.
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6.3.2 De string manipulatie funcies

De tweede soort functies die besproken zal worden, zijn de string manipulatie functies. Eerst
zullen de mogelijkheden opgesomd worden, om hierna de verschillen te bespreken.

levert het karokter op met de n equivalent in

db—charocterset

het concateneren van twee strings concat(cl ,c2) ci + c2
levert char (=string) op met de eerste letter van initcap(c) —

elk woord in hoofdletters

levert char op met alle letters in 'lowercase' lower(c) lower(c)

levert charl op links uitgevuld met char2 tot de lpad(cl,n[,c2]) —

Iengte von n

verwijdert korakters van de linker kant van char, ltrim(char[,set]) —

tot de eerste karakter die niet in set is

verwijdert spaties aan de linkerkant van char ltrim(char)

levert de 'reverse' van een char — reverse(char)

levert de laatste r karakters op van char — right(char)

levert char op met elk voorkomen van stringi replace(c,stringl, [string2]) —

vervangen door string2

levert charl op rechts uitgevuld met char2 tot de rpad(charl ,n,char2) —

lengte van n

verwijdert karakters van de rechter kant van rtrim(char[,set]) —

char, tot de eerste karakter die niet in set is

verwijdert spaties aan de rechterkant van char — rtrim(char)

levert a char op met de fonetische representatie soudex(char) —

von char

levert een vier—character soundex code op, die — soundex(char)

de fonetische kiank representeert

levert een string op met n spaties — space(n)

verwijdert length karakters vanaf start in charl — stuff(charl ,start, length, char2)

en plaatst dan char2 vanaf start

levert dat deel van char op beginnend bij m met substring(char,m,n) substring(char,m,n)

de lengte van n

hetzelfde als substring, behalve dat m en n substrb(char,m,n) —

uitgedrukt zijn in bytes, dit is voor een multi—

byte character set

levert char op met alle voorkomens van elk translate(char,from,to) —

karakter in from vervangen door het

corresponderend karakter in to

levert char op met alle letters in hoofdletters upper(char) upper(char)
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levert de ascii code voor een karakter asciicbar) ascii(char)

de eerste positie in charl van char2 — charindex(charl,char2)

het aantal karakters in char length(char) charJength(char)

geeft een integer waarde, die het verschil tussen — difference(charl ,char2)
twee soundex values representeert

hetzelfde als length, maar de length wordt lengthb(char)

uitgedrukt in bytes

de positie in charl van het me voorkomen van instr(charl,char2[,n[,m]]) —

char2 te beginnen bij de ne karakter

hetzelf als instr, behalve dot de return waarde instrb(charl,char2[,n[,m]])
uitgedrukt is in bytes

levert de start positie p van het eerste

voorkomen van een pattern

— patindex(h1%pattem%h1,charf using

bytes I chars I charactersfl)

Bij het beschouwen van voorgaande tabel valt het op dat er minder overlap is bij de string
manipulatie functies, dan bij de mathematische functies. Bij de string functies is zo flu en dan
sprake van een exotische functie. Hierbij valt te denken aan de translate functie van Oracle en
de stuff functie van Sybase. Bij Oracle zijn de trim functies wat uitgebreider dan bij Sybase.
Ook heeft Oracle pad functies. Deze trim en pad functies geven de gebruiker de mogelijkheid
strings eenvoudiger uit te vullen met spaties, puntjes of welk karakter dan ook en deze
vervolgens weer weg te kunnen halen (d.m.v. pad functies) voor bijvoorbeeld gebruik in
vergelijkingen. Sybase kan het voorgaande alleen met spaties. Sybase heeft wel een andere
interessante functie, de patindex functie. Deze functie maakt het vinden van een startpositie in
een string wat algemener.
Samenvattend kan gezegd worden dat de databases wel verschillende functies hebben, maar dat

het niet mogelijk is om aan te geven, welke set van functies de voorkeur heeft. Het zal een goede
zaak zijn wanneer ook op het gebied van string manipulatie functies er een duidelijke standaard
komt, die voldoende flexibiliteit geeft en tevens doorzichtig blijft.

6.3.3 De group functies

De derde soort die bekeken wordt zijn de group functies. De onderstaande tabel somt de
functies van Oracle en Sybase op.

het gemiddelde van een lijst avg(fdistincIff] n) avg([distinclallj n)
het aantal nonnu11 values in een column count((*l[distinctII] n}) count(f*l[distinctlall] n})
de hoogste waarde in een lij St max([distinctlaljj n) max(n)
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Het belangrijkste verschil hier bestaat uit de mogelijkheden van Oracle op het gebied van de
statistiek. Hiervoor heeft Sybase de avg functie gedefinieerd.

6.3.4 Ovenge functies

Als laatste worden hier nog wat opmerkingen geplaatst over de overige functies. Zowel Oracle
als Sybase heeft een serie conversiefuncties. De belangrijkste conversies zijn in beide systemen
aanwezig. Sybase heeft hierbij een mooie algemene functie:

convert (dataiype, expression, [,style])
Verder is het een voordeel van Sybase dat de omzetting van char naar date impliciet gebeurt.
Hiervoor is bij Oracle de to_date functie. De omzettting van date naar char moet bij beiden wel
expliciet gemaakt worden. De omzetting van char in hexadecimale digits naar een raw value en
omgekeerd, is bij Oracle mogelijk met de hexttoraw en rawtohex functie. Sybase heeft de
algemenere functies hextoint en inttohex gedefinieerd. In de bijlage is een overzicht
opgenomen van de mogelijkheden. Alles bij elkaar genomen zijn de conversiefuncties van
Sybase duidelijker en algemener van opzet dan bij Oracle.

Bij de datafuncties telt hetzelfde als bij de conversie functies. De datafuncties zijn bij Sybase
algemener van opzet. Als voorbeeld hiervan de volgende functie van Sybase:

dateadd (datepart, number, date)
Deze functie geeft als resultaat een datum met hier aan toegevoegd een datagedeelte (jaar,
maand, week, uur, seconde en nog een paar) vermenigvuldigd met number. Oracle heeft
hierentegen een add_months functie. Hetzelfde doet zich voor bij datadiff van Sybase en
months_between van Oracle. Oracle heeft wel een functie die Sybase mist, namelijk de
last_day functie. Deze functie geeft de laatste dag van een maand en lijkt mij wel een handige
functie.
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6.4 Procedures

6.4.1 Stored Procedures

Zowel Oracle als Sybase hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van stored procedures.
Deze stored procedures worden opgeslagen in de server. Door het gebruik van stored procedures
wordt dus een gedeelte van de programmacode van een applicatie overgeheveld van de client
naar de server. Vanuit de applicatie kan vervolgens weer de stored procedure aangeroepen
worden. Dit heeft een aantal voordelen:

• De procedure wordt geparsed opgeslagen
• Het netwerkverkeer wordt gereduceerd
• Vergroot de modulaire applicatie ontwikkeling
• De procedures zijn getest, door het vele gebruik

Ook wordt de procescapaciteit van de client minder belast. Het belangrijkste verschil tussen de
stored procedures van Oracle en Sybase is dat Sybase als resultaat ook een set kan opleveren.
Doordat Oracle dit niet kan moet wanneer een applicatie een aantal rijen nodig heeft, de
applicatie gebruik maken van procedures met als resultaat een array. In deze array worden de
rijen opgeslagen.Vervolgens moet in de applicatie ook weer gebruik gemaakt worden van een
array. Dit vraagt om een extra stukje programmeer activiteit.

6.4.2 Packages

Een belangrijk concept van Oracle zijn de zogenaamde packages. De mogelijkheid bestaat om
een package te creëren. Een package bestaat uit een aantal procedures, functions, cursors en
variabelen. Door dit concept zijn een aantal zaken goed op te zetten in Oracle. In de eerste plaats
vergroot een package de overzichtelijkheid van de opgeslagen procedures. Procedures die sterk
met elkaar verbonden zijn, worden in dezelfde package geplaatst. Een ander voordeel is dat de
naamgeving meer mogelijkheden krijgt. Procedures in verschillende packages mogen dezelfde
naam hebben. Verder is het mogelijk gebruik te maken van package variabelen. Dit zijn
variabelen die gedeclareerd zijn in een package, hiervan kunnen de verschillende procedures
van een package gebruik maken. Ms laatste voordeel valt het uitdelen van privileges te noemen.
Het is mogelijk voor een bepaalde gebruikersrol de privileges voor een package te definiëren.
Hierdoor is het niet meer noodzakelijk om de privileges procedure voor procedure te vergeven.

In een package wordt onderscheid gemaakt tussen public en private data en procedures. Public
houdt in dat een gebruiker, een procedure of data direkt kan benaderen. Bij private is de
procedure of data afgeschermd voor de gebruiker.
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Een package is verdeeld in twee delen: de specificatie en de body. In de specificatie staan alle
public constructs (procedures, variabelen, cursors) en in de body van de package worden alle
constructs gedefinieerd, zowel de public als de private.

Sybase heeft geen mogelijkheden om een package te creëren, dit betekent dat van dit
belangrijke concept geen gebruik gemaakt kan worden. Juist bij de steeds grotere verschuiving
van taken van de client naar de server, is het belangrijkcom een goed overzicht te kunnen blijven

houden. Packages kunnen dit overzicht sterk vergroten.

6.5 Triggers

Triggers worden binnen de database wereld steeds gebruikelijker. Een trigger is een soort

procedure die afgevuurd wordt wanneer de SQL-statements insert, update of delete worden
uitgevoerd. Deze statements zorgen voor veranderingen in de database. Triggers kunnen er dus

voor zorgen dat de integriteit van een database gewaarborgd blijft. Sybase heeft als eerste dit
concept ingevoerd. Oracle heeft het concept in de Oracle7 versie ook toegevoegd. Hierbij heeft
Oracle het concept enigzins uitgebreid. Oracle kent de volgende triggers:

• row triggers: deze trigger wordt afgevuurd voor elke nj die veranderd wordt. Als
bijvoorbeeld een update statement meerdere nijen wijzigt, wordt de trigger afgevuurd voor

elke nj.
• statement trigger: deze trigger wordt één keer afgevuurd bij de uitvoering van het statement.

In het geval dat een update statement meerdere rijen wijzigt, wordt de trigger toch maar én

keer afgevuurd.

Deze triggers worden gecombineerd met de before en after trigger:

• before trigger: deze trigger wordt afgevuurd voor de triggering statement

• after trigger deze trigger wordt afgevuurd na de triggering statement

Verder is het mogelijk in Oracle om gebruik te maken van trigger restnicties. Wanneer niet aan

een bepaalde voorwaarde is voldaan, wordt de trigger actie niet uitgevoerd. Sybase kent deze
verschillende soorten triggers en restnicties niet, in Oracle terminologie kent Sybase alleen de
after statement trigger. De mogelijkheden van Oracle bieden de gebruiker toch een extra stukje
flexibiliteit en zorgen ervoor dat een trigger netjes opgezet kan worden.
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6.6 Controlof Flow

De control of flow is voor een procedurele taal essentieel. Hierbij horen de mogelijkheden om
een keuze te maken op basis van een bepaalde conditie en een loop te kunnen uit voeren. Zowel
Oracle als Sybase kennen deze mogelijkheden. De verschillen zijn klein.
Bij het conditionele statement zijn er een paar verschillen:

syntax Oracle : if cond then statement; end if;
if cond then statement!; else statement2; end if;
if condi then statement!; elsifcond2 then statement2; else statement3; end if;

syntax Sybase: if cond statement [else [if bool] statement]

Het belangrijkste verschil zit hem in de elsif mogelijkheid van Oracle. Ook kan er op gewezen
worden dat Oracle en Sybase verschillend omgaan met puntcomma's. Oracle plaatst achter ieder
commando een puntcomma, Sybase doet dit niet.

Bij de loop zijn er ook een paar verschillen:

Oracle syntax: loop sequence_of_statements; end loop;

In deze loop kan een exit statement toegevoegd worden, er wordt dan onvoorwaardelijk uit de
loop gesprongen. Het exit when commando zorgt ervoor dat er voorwaardelijk uit de loop
gesprongen kan worden. Met gebruiker van labels kan ook in geneste loops uit iedere loop
gesprongen worden:

<<outer>
loop

loop
exit outer when ... --exit both loops
end loop;

end loop outer;

Verder is er een mogelijkheid om van while of for loop gebruik te maken:

Oracle syntax: while cond loop sequence_of_statements; end loop;
for counter in [reverse] lower_bound. .higher_bound loop
sequence_of_statements; end loop;
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Sybase kent geen loop en for commando, we! de mogelijkheid om van een while loop gebruik
te maken. De enige herhalingsstructuur is dus de while loop. Verder kent Sybase de
mogelijkheid om door break commando uit de outmost while ioop te springen. Hierbij worden
nog we! eerst alle commando's tot het end keyword uitgevoerd. Dit commando is dus beperkter
dan de het exit commando van Oracle. lets wat Oracle niet kent en Sybase we! is het continue
commando, met dit commando kan een while !oop opnieuw gestart worden, hierbij worden alle
statements na het continue commando maar binnen de !oop niet uitgevoerd.

Sybase syntax: while cond statement

Sybase heeft verder de moge!ijkheid om gebruik te maken van het return statement. Wanneer
dit commando gegeven wordt, kan onvoorwaardelijk uit een procedure of batch (Sybase term
voor een samenstel van statements) gesprongen worden. Wanneer return gebruikt wordt in een
stored procedure kan een optioneel argument een status teruggeven aan ca!!er.

Als laatste nog jets over het goto statement. Zowel Oracle als Sybase kennen deze
mogelijkheid. Via het declareren van een label, kan naar iedere willekeurige plaats in een
programmaatje gesprongen worden.

6.7 Transactions

Zowel Oracle als Sybase kennen het transactie concept. Via een transactie is het mogelijk om
een !ogische eenheid van werk te maken. Een logische eenheid van werk is een SQL statement
of een rij van SQL statements. Na dat de statements gegeven zijn en allemaal succesvol
uitgevoerd zijn, kan het gecommit worden. Wanneer één van de statements faalt, kunnen de
voorgaande statements ongedaan gemaakt worden door een zogenaamde rollback. Het voordeel
van een transactie is, dat het totaal wordt uitgevoerd of helemaal niet. Dit is belangrijk bij
bijvoorbeeld een transfer van fl000,-. Er moet dan zowel bij de ene rekening f 1000,
bijgeschreven als bij de andere rekening f 1000,- afgeschreven worden.

Een savepoint biedt de mogelijkheid om bij een rollback niet helemaal terug te gaan tot het
begin van de transactie, maar de rollback uit te voeren tot het savepoint. Bij zowel Oracle als
Sybase kan het savepoint ook benoemd worden, zodat tot een bepaald savepoint gerollbackd kan
worden.

Bij Sybase bestaat er een mogelijkheid om gebruik te maken van de chained en de unchained
mode. De chained mode is ANSI compliant en maakt geen gebruik van begin tran. De
transactie begint impliciet bij het eerste delete, update of insert commando. De unchained mode
is niet ANSI compliant. Een transactie in unchained mode net er als volgt uit:
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begin tran
delete
insert
if

rollback tran
update

commit tran

Het voordeel van de unchained mode is de duidelijke blokstructuur, het is overzichtelijker. loch
is het niet aan te bevelen om gebruik te maken van deze mode, omdat hierdoor de ANSI
compliance wordt verminderd.

6.8 Bijzondere Features

Na in de vorige paragrafen een aantal concepten behandeld te hebben, worden in deze
paragraaf een aantal features genoemd, die de procedurele talen, PL/SQL of 1-SQL wat extra's
geven

6.8.1 Rules & Defaults

Sybase kent de mogelijkheid om gebruik te maken van rules. Een rule is een database object,
evenals triggers, procedures, views, tables en indexen. De mogelijkheid bestaat om een rule te
definiëren die een restrictie uitdrukt. Deze rule kan vervolgens verbonden worden met een
column. Het volgende voorbeeld illustreert het voorgaande:

create rule name_rule as
@name in ("Gert", "Maarten", "Wolbert")

exec sp_bindrule "name_rule", "werknemer.naam"

werknemer

naam
adres
woonplaats
functie
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Deze manier van werken heeft een duidelijk voordeel, er wordt gebruik gemaakt van objecten.
Rules kunnen ook gekoppeld worden aan user-defined datatypes. Het creëren van user-defined
datatypes is ook een duidelijk Sybase feature. De volgende code geeft aan hoe een user_defined
datatype gedefinieerd kan worden en hoe vervolgens een rule hieraan gekoppeld kan worden.

exec sp_addtype name_type, "varchar(8)", "not null"
exec sp_bindrule "name_rule", "name_type"

Een user-defined datatype wordt dus opgebouwd uit de standaard datatypen met hierbij de
mogelijkheid om aan te geven of het een identity type2 of nuiltype (null, not null) is.

Het voorgaande over de rules is ook mogelijk met defaults. Er kan een default gecreeerd
worden, die vervolgens verbonden kan worden met een column of een user-defined datatype.
Het volgende is bier een voorbeeld van:

create default name_dft as "Gert"
exec sp_bindefault "name_dft", "werknemers.naam"

De voorgaande mogelijkheden heeft Oracle niet. Een voordeel van de rules en defaults is dat er
gebruik gemaakt kan worden van objecten. Het object hoeft maar gewijzigd te worden en overal
waar het object gebruikt wordt, is de wijziging doorgevoerd.

6.8.2 Like operator

Zowel Oracle als Sybase hebben de like operator. Deze kan gebruikt worden in bijvoorbeeld de
where clause van het select statement. In bet statement kan gebruik gemaakt worden van patern
matching. De underscore '' is het patroon dat precies één karakter matched. Veder is er bet '%
'teken, bet patroon kan dan nul of meer karakters matchen. Via het escape karakter is ook nog
mogelijk om gebruik te maken van het '' en '%'. Het volgende patroon matched alle strings
met een underscore, hierbij wordt het @ teken als escape karakter gedefinieerd:

like "%@_%" escape"@"

Sybase kent nog een aantal bruikbare extensies:

2Dit begrip wordt uitgelegd in 6.8.4

6—50



like "[a—m]at"

like "[-a—m]at"
like "[mrz]at"
like "%[drv]ot%"

matched een karakter in de range a-rn
matched een karakter die niet in de range a-rn zit
matched een karakter die in de set { m,r,s) zit
rnatched een karakter tussen a en z of tussen A en Z

Sybase kent in haar extensie op SQL het commando waitfor. Dit is een control of flow
statement. Het statement zorgt er voor dat de executie van een statement voor een bepaalde tijd
uitgesteld kan worden. Dit uitstellen kan op twee manieren gerealiseerd worden. De executie kan
na een bepaalde tijd hervat worden. Verder kan ook een bepaalde tijd op de dag opgegeven
worden, waarop de executie wordt hervat.

Dit commando kan goed gebruikt worden voor systeern processen orn onderhoud te plegen,
errors te verwijderen, event handling te realiseren en aanleggen van statistieken.
Ter illustratie volgt hier een programmaatje dat het aantal locks per half uur registreert.

while 1 >0
begin

waitfor delay '0:30:00'
insert into num_procs

select getdateo, count(*) from master. .syslocks
end

Het voorgaande voorbeeld vereist een dedicated Server connection. Het is ook mogelijk om het
voorgaande op O.S. niveau te realiseren.

[a-rn]
['a-m]
[mrs]
[a-zA-Z]

Hoofdstuk 6 Tussen PL/SQL en T-SQL

De volgende voorbeelden illustreren het gebruik:

6.8.3 Waitfor
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6.8.4 Sequences I Identity

Het volgende onderwerp is van duidelijke relevantie. Wanneer in een bepaalde tabel een
column als sleutel functioneert of als uniek aangewezen wordt, kan het belangrijk zijn een uniek
nummer toe wijzen aan de entry in deze column als een nj wordt toegevoegd. Oracle kent de
mogelijkheid van sequences. Wanneer een uniek nummer nodig is wordt een nummer
'getrokken' uit de sequence. Oracle heeft twee functie die de sequence toegankelijk maken voor
gebruik. De currval en nextval. De currval geeft de huidige waarde van een bepaa!de sequence,
de nextval verhoogt de sequence en levert de nieuwe waarde op. Het voordeel van een sequence
is dat het een apart object is. Hierdoor kunnen meerdere tabellen uit dezelfde sequence putten.
Dit kan handig zijn in bijvoorbeeld een master-detail relatie.

Sybase heeft geen sequences. Dit neemt niet weg dat er we! een simulatie mogelijk is van de
sequence. Dit gaat als volgt. Er wordt een dummy-tabel gecreeerd, met één nj en één column.
De column is van integer type. Wanneer nu een waarde nodig is uit de gesimuleerde 'sequence'
dan wordt de integer gelezen. Het voorgaande is dus een soort currvall. De nextvall wordt
gesimuleerd door de integer eerst te verhogen (update) en vervolgens te lezen (select).

Verder heeft Sybase de mogelijkheid van een identity column. Dit werkt als volgt. Een
bepaalde column wordt als identity column aangewezen. ledere keer dat een nieuwe nj
aangemaakt wordt via een insert comando, wordt aan de identity column entry een nieuwe en
unieke waarde gegeven. In het insert commando wordt de identity column niet opgenomen. Een
tabel kan maar één identity column hebben. Ook kan een identity column niet 'geupdate'
worden. Het nadeel van de identity column is, dat deze column zo sterk aan de tabel gekoppeld
is. De sequence is een apart object. Hierdoor kunnen meerdere tabellen gebruik maken van de
sequence. De flexibiliteit van de sequence is dus groter.

Verder is het van belang om te begrijpen dat de identity column en sequence allebei geen
ANSI standaards zijn. Dit is bij de identity column nog meer ingrijpend, dan bij de sequence. Dit
komt omdat de sequence een apart object is. Uit het create table statement en insert statement is
dus niet af te leiden, dat gebruik gemaakt wordt van een sequence. Het voorgaande telt wel voor
de identity column. Verder is het goed om in te zien, dat wanneer gebruik gemaakt wordt van
ODBC er geen gebruik gemaakt kan worden van een sequence, tenzij dit gebeurt via een
procedure call.

6.8.5 Exceptions

Een belangrijk verschil tussen Oracle en Sybase is de opzet van een programmablok. Oracle
heeft de volgende blokstructuur aangebracht in haar PL/SQL programma's.

6-52



Hoofdstuk 6 Tussen PL/SQL en T-SQL

[declare

-- declarations I

begin
-- statement

[exeption
-- handlers]

end;

Uit het voorgaande is op te maken dat het declaratie en exception gedeelte beide optioneel zijn.
Het exception concept is als volgt opgezet. Er zijn twee manieren waarop een exception kan
plaatsvinden. Het kan impliciet (internal) en expliciet (user-defined). Een voorbeeld van een
internal exception is de no_data_found, deze vindt plaats wanneer een select into statement
geen rijen teruggeeft. Het volgende voorbeeld geeft aan hoe gebruik gemaakt kan worden van
een user_defined exception, door het raise commando treedt de exception op.

declare
out_of_stock exception;
number_on_hand number(4);

begin

if number_on_hand < 1 then
raise out_of_stock

end if;

exception
when out_of_stock then

-- handle the error
end;

Sybase kent in T-SQL geen exceptions. Hierdoor wordt de foutafhandeling minder
overzichtelijk georganiseerd . Het is niet onoverkomelijk om zonder exceptions te werken. De
vraag die bij voorgaand voorbeeld gesteld kan worden, is of de out_of_stock wel een echte
exception is. Het probleem bij het gebruik van exceptions is, dat ze makkelijk oneigenlijk
gebruikt kunnen worden. Ze worden dan als een control of flow statement gebruikt.

Een ander probleem is dat bij het optreden van een exception niet meer terug gesprongen kan
worden in het blok. Wanneer de statements na een exception wel uitgevoerd zouden moeten
worden, is dit niet meer mogelijk. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoord de zero_devide
internal exception.
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6.9 Conclusies

Zowel Oracle als Sybase hebben een goede procedurele taal ontwikkeld, met veel
mogelijkheden. Tussen PLISQL en T-SQL zijn veel overeenkomsten. Toch zal een applicatie
ontwikkelaar die gewend is om in PL/SQL te schrijven een overschakeling moeten maken als hij
gebruik wil maken van T-SQL. De overschakeling is niet triviaal. Er zijn verschillen op het
gebied van datatypes, functies, procedures, triggers, control of flow, transacties, sequences en
exceptions. Het maximum halen uit de mogelijkheden van beide procedurele talen, betekent dat
er toch sprake zal moeten zijn van enige verdieping in concepten die ten grondsiag liggen aan
deze talen.

Sterk in het oog schietende verschillen zijn de volgende:

• De algemene opzet van de Sybase functies (convert, datediff en dateadd)
• De statistische group functies van Oracle.
• De mogelijkheid van Sybase om een procedure een set van rijen te laten opleveren.
• Het package concept van Oracle, die het mogelijk maakt om de stored procedures

overzichtelijk te groeperen.
• De verschillende soorten triggers van Oracle.
• Het gebruik van defaults en rules bij Sybase.
• De mogelijkheid van Oracle om gebruik te maken van sequences.
• De identity column van Sybase.
• Het exception concept van Oracle.
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7. POWERBUILDER

7.1 Inleiding

PowerBuilder is een objectgeorienteerde, grafische ontwikkeltool. Met deze tool kunnen
applicaties ontwikkeld worden, die gebruik maken van databases van verschillende leveranciers.
Door deze eigenschap wordt tegemoet gekomen aan regel 12 van de database expert Date,
waarin de DBMS onafhankelijkheid uitgewerkt wordt [zie bijlage]. In dit hoofdstuk zullen een
aantal aspecten van PowerBuilder bijiangs gegaan worden. De procedurele taal PowerScript zal
uitgewerkt worden. Deze taal maakt het mogelijk om data op te halen, weg teschrijven en te
manipuleren. Ook wordt er aandacht gegeven aan de object georienteerdheid. Het is in dit
hoofdstuk niet de bedoeling om op alle details in te gaan. Het belangrijkste is dat er in
hoofdlijnen aangegeven wordt wat met de tool mogelijk is en vanuit welke concepten gewerkt
wordt.

7.2 Object Georiënteerdheid

PowerBuilder is object georienteerd. Object oriëntatie is een modewoord, daarom is het
noodzakelijk om goed te kijken wanneer dit woord gebruikt wordt. Ms eerste zullen een aantal
begrippen uiteen gezet worden.

• object: een component van een applicatie die een eigen identiteit, een eigen toestand en
eigen events heeft.

• class: het type van het object
• attribuut: een object heeft een aantal attributen die de karakteristieken zijn, de waardes van

de attributen definiëren de toestand van het object
• message: een bericht dat ontvangen wordt door een object en waarbij de bijbehorende event

wordt uitgevoerd.
• event: een component van een object die een message herkent en de bijbehorende actie

uitvoert
• inheritance: een mechanisme dat het mogelijk maakt een object te creëren die afgeleid is

van de definitie van een ander object
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De definitie van inheritance wordt in de literatuur ook anders gebruikt. Inheritance speelt zich
dan niet af op het gebied van objecten, maar op het gebied van classes. Er wordt een structuur
van classes opgezet, waarbij de subclass alle eigenschappen (atinbuten en events) heeft van de
superclass en eventueel een aantal eigen eigenschappen. Vervolgens wordt een object
toegewezen aan een class (by. aan de subclass). Het voorgaande onderscheid is belangrijk om
goed te begrijpen.

PowerBuilder geeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om een windowobject te definiëren. Dit
object heeft een aantal eigenschappen. Er is bijvoorbeeld een close button op een bepaalde plaats
in het window (een attribuut). Wanneer een ander object via inheritance van een window wordt
gedefinieerd, dan neemt dat object de close button over.

Een groot voordeel van deze manier van werken is het hergebruik van reeds gedefmieerde
objecten. Wanneer één keer bijvoorbeeld een vaste layout voor een bepaald window is opgezet
(voor de consistentie in de user interface), kan via inheritance dit object steed weer gebruikt
worden voor nieuwe objecten. Een ander voordeel heeft te maken met de mogelijkheid om
wijzigingen eenvoudig door te voeren. Sic! dat er bijvoorbeeld een 400 windows zijn
gedefinieerd, dit is gebeurd door gebruik te maken van inheritance. Wanneer flu een wijziging in
de scherm layout noodzakelijk is, hoeft alleen het object bovenin de hiërarchie gewijzigd te
worden, de overige 399 schermen wijzigen gewoon mee. Zo'n verandering is haast niet te doen,
wanneer geen gebruik gemaakt is van object-orientatie.

Waar wel op gelet moet worden, is de diepte van de inheritance. Wanneer de diepte meer dan
vijf wordt, kan de performance achteruit gaan. Stel bijvoorbeeld dat er een script op het hoogste
niveau (1) gedefinieerd is. Dit script wordt uitgevoerd bij het plaats vinden van een bepaald
event (4) (by. het klikken van de muis op een button). Wanneer het object onder in de hiërarchie
een message krijgt, waardoor dit event optreedt en dit object het script met heeft, wordt een
stapje hoger gekeken (3) in de hiërarchie. Alle niveaus in de hiërarchie worden doorlopen, totdat
bovenin de hiërarchie (1) het script gevonden wordt. Dit proces kan tot performance verlies
leiden.

hier is het script —* I 1
1

2 121 2

event vindt hier plaats ' 4
I I

4
I
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7.3 PowerBuilder objecten

PowerBuilder is object-geOrienteerd. Deze object oriëntatie is in de vorige paragraaf jets
uitgediept. In deze paragraaf zullen de PowerBuilder objecten opgesomd worden:

• application: het niet-visuele object dat het instappunt is in een georganiseerde collectie van
windows en andere objecten.

• window: het visuele-object dat de interface verzorgt tussen de gebruiker en de PowerBuilder
applicatie

• menu: het visuele-object dat de gebruiker voorziet met een lijst van commando's, opties of
alternatieve manieren om een taak uit te voeren.

• datawindow: een visueel-object dat data-acces combineert met een user-interface.
• quiry: een niet-visueel-object die bestaat uit een SQL statement die geassocieerd wordt met

een datawindow object.
• user-object: zelfgebouwde objecten, die bestaan uit een een aantal standaard PowerBuilder

functions gecombineerd met een script die bepaalde taken uitvoeren.
• functions: een set van PowerScript statements die een taak uitvoeren en een waarde

resulteren.
• structure: een collectie van één of meer gerelateerde variabelen die gegroepeerd worden

onder één naam.

7.4 Painters

PowerBuilder kent zogenaamde painters. Een painter is een grafische tool waarmee objecten
aangemaakt kunnen worden. De volgende painters zijn aanwezig:

• Application painter
• PowerScnpt painter
• Database painter
• Menu painter
• Window painter
• Datawindow painter
• Select painter
• Function painter
• User object painter
• Structure painter
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Wanneer bijvoorbeeld een wijziging gemaakt moet worden in een windowobject, dan wordt de
windowpainter aangeroepen, het juiste object gekozen (er zijn meerdere windowobjecten) en kan
dit gewijzigd worden. Deze painters zien er grafisch goed uit, ze werken prettig en zijn
consistent in opzet. Soms worden voor het creeren van één object, meerdere painters
aangeroepen. Een datawindowobject wordt aangemaakt met de datawindow painter, maar bij
het object behoort een query die aangemaakt wordt met de selectpainter. lets soortgelijks telt
voor de scripts die behoren bij een windowobject. Stel dat er een closebutton in een window
staat. Zo snel als het clicked event van de close button optreedt, wordt het bijbehorende script
uitgevoerd (o.a. close window). Bij het aanmaken van het windowobject wordt dus zowel
gebruik gemaakt van de windowpainter als de scriptpainter.

7.5 PowerScript

PowerBuilder heeft evenals Oracle en Sybase zijn eigen procedurele taal. PowerBuilder
definiëerd een script als het proces dat plaats vindt zo snel als een event optreedt. Een event is
een gebeurtenis, by bij het openen van een window (het open event) of bij het klikken van de
muis (het clicked event). PowerScript kent de gebruikelijke concepten zoals type declarat.ie,
expressies en operators, comments en assignment. De volgende flow of control structures zijn
aanwezig:

• if... then
• case
• loops

De syntax voor de if ... then ziet er als volgt uit:

if bool 1 then
statement_blok 1

bool2 then
statement_blok2] *

else

statement_blok3l
end if

Voor de choose case structure is de syntax als volgt:
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choose case test_expression
case expression_list 1

statement_blok 1
case expression_list2

statement_blok2

case expression_listn

end case;
statement_blokn
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In de volgende paragrafen
worden in de scripts.

7.6 Datatypes

komen de datatypes en functies ter sprake. Deze kunnen gebruikt

Wanneer gebruik gemaakt wordt van PowerBuilder, zal vaak bepaalde data uit de database
opgehaald worden of naar de database worden toegeschreven. Om dit te realiseren moet ook
PowerBuilder een set van datatypes hebben om variabelen te declareren en hierin de verkregen
data op te slaan. Ook is het mogelijk om bmnen PowerBuilder via een zogenaamde database
painter een tabel te creëren of te wijzigen. Wanneer dan bijvoorbeeld gebruik gemaakt wordt van
een Sybase database, dan is het mogelijk dat er bepaalde conversies tussen datatypes moeten
worden uitgevoerd. PowerBuilder kent de volgende datatypes:
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String Strings van 0 tot 60000 karakters.

Char [en één karakter string

Real Signed floating point number met 6 digits precisie. De range is van 1.1 JE—38 tot 3.4E+38

Double Signed floating point number met 15 digits precisie. De range is van 2.2[—308 tot 1.7[+308

Decimal Signed decimal number met 18 digits precisie. De decimale punt kan overal verschijnen tussen de
18 digits en wordt niet gerekend als een digit.

Integer 16 bit signed integer. De range is van —32768 tot 32767

Unsignedlnteger 16 bit unsigned integer. De range is van 0 tot 65535

Long 32 bit signed integer. De range is van —2.147.483.648 tot 2.147.483.647

UnsignedLong 32 bit unsigned integer De range is van 0 tot 4.294.976.295
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Voor de opsiag van de waaraen IKUL en MLt..

Date Kalender datum in yyyy—mm—dd Iormaat. Hyphens (—) en eidende nullen (0) zijn noodzakelijk.

Spoties zijn niet toegestaan.

Time lijd in 24—uur hh:mm:ss formoat. De dubbelle punt (:) en leidende nullen (0) zijn noodzakelijk.
Spaties zijn niet toegestoan.

DateTime Gecombineerde datum en tijd in eén formoat; dit wordt gebruikt voor het lezen en schrijven van
Datelime values noor en van een database.

Blob Dit is voor de opslag van een binary large object.

De conversies worden door PowerBuilder dus impliciet gedaan. Wanneer een tabel aangemaakt
wordt, verzorgd PowerBuilder de conversies. Hierbij moet we! rekening worden gehouden, dat
PowerBuilder wel beschikt over extra informatie die gegeven is door de gebruiker, zoals
bijvoorbeeld de maximale lengte van een string, hierdoor kunnen conversie slagen netjes
gerealiseerd worden.

7.7 Functies

PowerBuilder kent een aantal functies die met het programma meege!everd worden, de
PowerScript Functies. Verder is het mogelijk om in PowerBuilder functie-objecten aan te
maken, dit zijn de User-defined Functions. Als laatste kan gebruik gemaakt worden van
Externa! Functions. Het voorgaande zal in de volgende twee paragrafen behandeld worden.

7.7.1 PowerScript Functies

PowerScript kent honderden funties, die de volgende taken kunnen uitvoeren:

• Manipu!eren van objecten, numbers en text.
• Converteren van stringdata naar numeric data (en vice versa).
• Data en Tijd manipulatie.
• Het realiseren van Dynamic Data Exchange (DDE).
• Verwerken van text file input en output

Het printen van rapporten.
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Er zijn drie soorten PowerScript Functies:
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1. Systeem functies: functies die niet toegepast worden op een object.
2. Object functies: functies die worden toegepast op een object.
3. DataWindow painter functies: functies die gebruikt kunnen worden in expressies in de

datawindow painter.

Het bovenstaande zal enigszins worden toegelicht, verder zullen hier en daar wat voorbeelden
worden gegeven. Voor een volledige behandeling van de functies wordt verwezen naar de
documentatie [PowerBuilder, Quick Reference].

Bij de systeem functies horen o.a. de mathematische, string manipulatie en date functions. De
onderstaande tabel geeft een aantal voorbeelden van deze functies:

c(StringOrChar)

iysAfter(Datel ,Date2

ep (NumBeeps)

adian i'-'
Match (String, St

Lefttrim (Strina)

De functies worden hier niet zo uitgebreid behandeld als bij de Oracle en Sybase databases. De
mathematische PowerScript functies zijn minder uitgebreid dan bij Oracle en Sybase, maar de
belangrijkste functies zijn we! aanwezig (o.a. exp, log, sqr). Het zelfde geldt voor de string
manipulatie functies. Match, replace, trim en upper functies zijn aanwezig, maar een soudex
functie is bijvoorbeeld niet aanwezig. Als laatste geldt ook voor data functies, dat de
belangrijkste functies we! aanwezig zijn, maar jets minder uitgebreid dan bij Oracle en Sybase.

De objectfuncties zijn functies die toegepast kunnen worden op een bepaald object (by.
window, datawindow, menu). De syntax van een objectfunctie aanroep is als volgt:

object_name.function_name(argl, arg2, ...)

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van objectfuncties:
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euitt funct
window object #*ParentWndow()
datawindow nt DVcmeCIeorVaIues(IntOrStringCoIumn)

datawindow long D#VcrneRetrieve( Argi, Arg2,...)

menu nt A,wu#emEnobIe

Als laatste jets over de DataWindow painter functies. Onder deze functies vallen de group
functies. Deze zijn even uitgebreid als group functies bij Oracle en Sybase. Er zijn zeus een
aantal extra mogelijkheden. PowerScript kent group functies voor oa. median,
CumulativePercent (over een bepaalde range) en StDev (Standaard deviatie).

In deze paragraaf zijn lang met alle mogelijkheden aangegeven van de PowerScript functies.
De bedoeling van deze paragraaf is een indicatie te geven van de mogelijkheden.

7.7.2 User-defined Functies

Naast het gebruik van PowerScript functies is het ook mogelijk zeif functies te definiëren.
Deze functie worden onderverdeeld in twee soorten functies:

• object-level functies: deze zijn geencapsuleerd in het object waarvoor ze gedefinieerd zijn,
by. een window functie.

• global functies: deze worden opgeslagen in de PBL (PowerBuilder Library), maar zijn niet
geencapsuleerd in een object.

Om een functie te definiëren wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde function painter. Over
deze painter wordt in paragraaf 7.6 iets meer gezegd. In deze painter kan opgegeven worden
wat de naam van de functie is, wat het return type is, wat de access privileges zijn en hoe het
script (de code) eruit ziet. De access privileges worden in drie soorten onderscheiden:

1. public: de functie kan aangeroepen worden vanuit elk script in de applicatie
2. private: de functie kan aangeroepen worden via events (by. een muisklik op een button) in

het object waarvoor het gedeclareerd is, de functie kan niet aangeroepen worden door een
child van het object

3. protected: de functie kan aangeroepen worden vanuit elk script van het object en zijn
children
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Voor global functies geldt dat ze alleen public kunnen zijn. De local functions kunnen zowel
public, private als protected zijn. In het script kunnen alle statements, control structures en
embedded SQL statements van de PowerScript language koment te staan.

Wanneer zeif functies gemaakt worden kan gebruik gemaakt worden van alle statements en
control structures van PowerScript. De functie levert uiteindelijk een waarde op. In de functie
wordt het return statement uitgevoerd. Het return statement levert een waarde op, hierbij ziet de
syntax van het return statement er a!s volgt uit:

return expression

Hierbij is de expression van het data type dat gespecificeerd is in de functie declaratie.

7.7.3 Externe Functies

Ms laatste functie soort zijn er de externe functies. Deze functies zijn opgeslagen in niet-
PowerBuilder DDL's (Dynamic Link Library). Ook is het mogelijk om stored procedure te
hanteren als een externe functie. Hierbij is we! de voorwaarde dat er geen set opge!evert wordt,
maar een enkele waarde.

7.8 Stored Procedures

Het is moge!ijk om gebruik te maken van stored procedures in PowerScript. Dit gaat a!s vo!gt:

declare <procedure_name> procedure
for <stored_procedure_name>;

fetch <procedure_name> into ...;
close <procedure_name>;

Wanneer een stored procedure dus een set oplevert, wordt nj voor nj via fetch binnengehaald.
Hieronder volgt een voorbee!d. Hierbij valt op te merken dat de stored procedure een set
oplevert, dit is dus bij Oracle niet mogelijk. Ms gebruik gemaakt wordt van de stored procedures
van Oracle zal de procedure zeif vaker aangeroepen moeten worden.

create procedure sp_werknemer_proc as
select name from werknemer
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De PowerBuilder script om deze procedure te gebruiker is als volgt:

declare werknemer_proc procedure for sp_werknemer_proc;
string is_name_var;
execute werknemer_proc;
fetch werknemer_proc into :ls_name_var;

7.9 Data Definitie

PowerBuilder heeft mogelijkheden om te doen aan database administratie. Met de database
painter is het mogelijk om de volgende taken uit te voeren:

• het aanmaken van tabeilen en views
• aanpassen en verwijderen van bestaande tabeilen
• aanmaken of verwijderen van indexen van een tabel
• aanmaken of verwijderen van primary en foreign keys

Het is mogelijk om een grauisch overzicht van geselecteerde tabeilen met de bijbehorende
attributen te krijgen. Ook de keys en indexen worden in het overzicht opgenomen. Met een klik
op op by de index worden de details van de index getoond. Tabellen kunnen gewijzigd door een
dubbeildik op de tabel in het overzicht, de Alter Table window wordt dan getoond. Hierin
kunnen de wijzigingen worden aan gebracht. Op dezelfde eenvoudige wijze kunnen tabeilen
aangemaakt en verwijderd worden.

De Alter Table window heeft extra mogeiijkheden bij het aanmaken en wijzigen van een tabel.
Dit zijn PowerBuilder faciliteiten. Het is bijvoorbeeld mogelijk om display formaten, edit masks
en intiëie waarden voor een column mee te geven. Deze definities heten extended column
attributes.
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Het formoat van de data wanneer het wordt getoon

Het formaat van een column tijdens user input

Criteria die outomatisch worden gechecked als

ingevoerd wordt -

Default column heading

Commentaar bij een column -

Default uitlijining (left, right, center) van de data

Default hoogte en breedte van een column wanneer
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[xtidd um AUrthv civr
in een datawindow object verschijnt

lnftial value Default initiële woarde van een column in een nieuwe iii

Label Default label voor een column

Ook is het mogelijk font styles te definieren voor data in tabellen, column headings en labels
voor columns. Dit worden extended table definitions genoemd. Deze definities worden
opgeslagen in database tabellen die gecreeerd en onderhouden worden door PowerBuilder.

7.10 Data Manipulatie

Er zijn twee mogelijkheden binnen PowerBuilder om data manipuleren. In de eerste plaats is er
de mogelijkheid direct de data te manipuleren. De tweede mogelijkheid is maken van een
applicatie, die de mogelijkheid wordt gegeven om data te manipuleren.
De directe data manipulatie kan via de data manipulation tool. Deze tool laat de data zien van

de tabel dat op dit moment geselecteerd is. Het is mogelijk om de data op verschillende
manieren te presenteren: grid, freeform en tabular. De freeform laat de data per nj zien, de
tabular presentatiestiji laat meerdere rijen tegelijk op een scherm zien. Vervolgens kan er data
opgevraagd, toegevoegd en verwijderd worden.

De tweede mogelijkheid is datamanipulatie via een applicatie. Er zijn een aantal funcities die

manipulatie mogelijk maken. In de eerste plaats de insertrow functie. Deze wordt uitgevoerd op
een datawindow object, die verbonden is met een select statement. In de datawindow staat dus de
reeds aanwezige data in de DBMS.
De syntax van insertrow is als volgt:

dw_control.insertrow (row)

De row is hier de nj die staat na de nieuwe nj die toegevoegd wordt. Deze nj wordt als volgt
geInitialiseerd:

• Ms er een initiële waarde voor de column is, dan krijgt de column van de nj deze waarde.
• Indien er geen initiele waarde is, dan knijgt de column de waarde NULL.

De deleterow functie werkt als volgt. De row die als argument opgegeven wordt, wordt
verwijderd. De waarde 0 voor row geeft de huidige nj aan. De syntax ziet er zo uit:
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dw_control.deleterow(row)

De getselectedrow functie, geeft als resultaat de nj die geselecteerd is met de muis. Het
verwijderen van een nj kan dan als volgt in een script met een muis gebeuren.

long li_rownum
li_rownum dw_emp.getselectedrow (0)
if li_rownum >0 then dw_emp.deleterow (li_rownum)

Voor de het daadwerkelijk doorvoeren van de wijzigingen in de database, moet gebruik gemaakt
worden van de update functie. De syntax net er als volgt uit:

dw_control.update()
dw_control.update(accept_text)

De accept_text is een boolean waarde. Deze waarde geeft aan of er ook automatisch een
accepttext() uitgevoerd wordt. Deze accepttext functie valideert ook het laatste item in het
datawindow waarin de gebruiker werkte.

7.11 Openheid van PowerBuilder

Een sterk punt van PowerBuilder is de openheid. PowerBuilder kan applicaties ontwikkelen

die gebruik maken van een DBMS van verschillende leveranciers. Hierbij valt te denken aan
Oracle, Sybase enz. Hierbij kent PowerBuilder twee manieren van connecten. Het kan via een
native verbinding en via ODBC. De native verbinding is een directe verbinding met een
specifieke database. Er kan dan gebruik gemaakt worden van de specifieke kenmerken van een
database en er kan performance winst optreden. Het nadeel is dat wanneer een applicatie
geschreven is voor een native verbinding, de portabiliteit van de applicatie naar andere databases
toe, minder wordt. ODBC (Open Database Connectivity) is op te vatten als een soort grootste
gemene deler van SQL. De portabiliteit is dan dus hoog, maar bet specifieke van een database
kan niet gebruik worden.
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7.12 Conclusies

Wanneer gekeken wordt naar PowerBuilder vallen een aantal zaken duidelijk op. In de eerste
plaats dat het pakket consistent en duidelijk opgezet is. Allerlei grafische mogelijkheden zijn
ingebouwd om het onwikkelen sneller te doen verlopen.Wanneer duidelijk is hoe omgegaan
moet worden met de painters, kunnen objecten snel gecreeerd en gewijzigd worden.

Het tweede dat opvalt is object georienteerdheid. Er kan gebruik gemaakt worden van
inheritance, dit kan het ontwikkelen versnellen en ervoor zorgen dat bij een wijziging in de
parent alles descendants meewijzigen. De begrippen die met object-georienteerdheid meekomen
(event, auributen, enz. enz.) zorgen ervoor dat applicatie ontwikkeling inzichtlijk is.

PowerBuilder heeft met PowerScript voldoende mogelijkheden om data te manipuleren. Er
zijn voldoende datatypes en de funcues die aangeboden worden zijn aiim voldoende. Ook kan
gebruik gemaakt worden van control of flow, stored procedures en datamanipulatie
commando's. Het nadeel van PowerScript is dat er naast de procedurele taal van de database nog
weer een andere taal eigen gemaakt moet worden.

De openheid van PowerBuilder is duidelijk aanwezig. Zeker doordat gebruik gemaakt kan
worden van zowel een native als een ODBC connectie. De keuze is dan afhankelijk van de
ontwikkelaar.
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8. DE TOOLS VAN SYBASE

8.1 OMNI Gateway

Sybase kent de mogelijkheid om gebruik te maken van data die opgeslagen ligt in databases
van een andere database leveranciers. Wanneer na een bedrijfsfusie bijvoorbeeld twee
verschillende databases samengevoegd worden, is het belangrijk dat de gebruiker hier geen weet
van behoeft te hebben. Waar de data vandaan komt, moet transparant zijn voor de gebruiker.
Sybase heeft het pakket OMNI Gateway ontwikkeld, om deze transparantie te bereiken. Het
volgende plaatje geeft aan hoe de structuur is:

De werkwijze is als volgt. De OMNI server wordt geInstalleerd, vervolgens wordt een link
gelegd, naar bijvoorbeeld de Oracle database. Nadat dit gerealiseerd is worden de tabellen die in
de Oracle database aanwezig zijn 'gemapped' naar de OMNI server. Dit gaat met de volgende
twee commando's:

sp_addtabledef account, "ORACLE..scott.accounts"
create existing table account (columnlist)

Op voorgaande wijze kunnen vervolgens ook de linken gelegd worden naar de andere databases.
De volgende lijst geeft de mogelijkheden aan de de OMNI server:

• Het benaderen van tabellen van remote servers alsof dit locale tabellen zijn.
• Het realiseren van joins in remote en heterogene servers.
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• Het overzetten van de data in een tabel van de ene server naar de andere.
• Het voorzien van '3th party' applicaties, zoals PowerBuilder, Microsoft Access en Data Ease

met transparante benadering van heterogene data.
• Bet benaderen van een native remote server met de OMNI passthrough mode.

Over de passthroug mode vail nog jets op te merken. Het is mogelijk om in de passthrough mode
direct vanuit een applicatie bijvoorbeeld de Oracle server aan te spreken. Vanuit een applicatie
kunnen dan PLISQL statements naar de OMNI server gestuurd worden, die deze doorgeeft aan
de Oracle server, waarmee OMNI gelinkd is.

8.2 Open Client/Open Server

Open Client en Open Server zijn twee tools van Oracle die het mogelijk maken om
verbindingen tussen client en de server te realiseren. Sybase heeft de application programming
interface (API) van Open Client vrij gegeven. Hierdoor is het mogelijk om '3th party'
ondernemeningen producten te laten ontwikkelen, die kunnen samenwerken met de Sybase
producten. De Open Server is de tegenhanger van de Open Client en kan realiseren dat elke
databron, applicatie of service kan antwoorden op de clients requests.

Er is ook een Open Server voor CICS ontwikkeld. Hierdoor kunnen clients in een enterprise
client/server netwerk gebruik maken van IBM mainframe data en services. Verder is er een Open
Client voor CICS. Dit produkt maakt het mogelijk voor mainframe applicaties om als client te
functioneren in een client/server omgeving.

8.3 Replication Server

Replication Server is een server die replicatie mogelijk maakt. Deze replicatie is in
hedendaagse toepassing noodzakelijk omdat two-phased commit niet kan voldoen aan de bedrijfs
kritische eisen. Two-phase commit zorgt voor een volledige consistentie over de sites van de
gedistribueerde database. Wanneer in één site een wijziging gemaakt wordt, wordt de wijziging
pas gecommited nadat in de andere sites de data ook gewijzigd is. Dit zorgt voor veel netwerk
verkeer en performance verlies. Replicatie werkt anders. Stel dat er in een netwerk drie sites
zijn: New York, Londen en Amsterdam. New York is de primary site. Wanneer nu wijzigingen
gemaakt worden in New York, dan worden deze wijzigingen niet direct doorgevoerd in Londen
en Amsterdam. Na verloop van een bepaalde tijd, worden alle wijzigingen die gemaakt zijn in
één keer gerepliceerd naar Londen en Amsterdam. De database is dan weer consistent.
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8.4 Navigation Server

Om te voldoen aan de steeds hogere eisen voor de dataverwerking, wordt gebruik gem aakt van
parallellisme. Wanneer een bank een database heeft van 50 gigabyte en hiermee moet
gemanipuleerd worden, dan wordt nogal wat gevraagd van de capaciteit van de server. De
Navigation server kan het parallellisme verzorgen. De server heeft een aantal eigenschappen:

• Verzorgd de samenwerking tussen SQL servers in een gedistribueerde omgeving om
paralleiprocessing te realiseren.

• Ondersteund zeer grote databases.
• Ondersteund de partitionering van data overschillende SQL servers.
• Maakt de data beschikbaar alsof het op een één systeem aanwezig is.

Een aantal voordelen van de Navigation server worden hieronder opgesomd:

• parrallelliseerd operaties voor het sneller invoegen, lezen, wijzigen en verwijderen.
• maakt gebruik van indexen terwiji parallelle scans uitvoerd worden, hierdoor is de

inspanning voor het tunen van de database niet voor niets geweest.
• ieder moment kan capaciteit (processoren en disks) toegevoegd worden.
• optimaliseert SQL automatisch zonder query hints van de gebruiker.

Naast het bovenstaande zijn er nog een aantal database administration services. Er zijn grafische
utilities voor het uitvoeren van management functies. Verder simplificeert Navigation server het
onderhoud door parallelle backup en restore faciliteiten.

8.5 Backup Server

De Backup Server wordt bij Sybase direkt meegeleverd met de SQL server. De Backup server
verzorgt het copieren van een database op een aparte storage device. Wanneer flu een storing
optreedt kan de backup gebruilct worden om de database te 'restoren'. 'Restoring' is het proces
van het laden van de database en transactie log backups. De volgende twee opdrachten verzorgen
het maken van een backup:

dump database voor de backup van de gehele database
dump transaction voor een backup van de transactie log

Het volgende schema geeft aan hoe de backup kan functioneren:
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8 am 9 am 10 am 10.30 am

—LIII
dump db dump trani dump tran2 Crash

De bovenstaande situatie geeft een voorbeeld van het gebruik van de backup. Ms om 10:30 de
crash (storing) optreedt, kan in de situatie van 10 uur teruggekeerd worden. Dit gebeurt door het
laden van de backup database en vervolgens de twee transactie dumps.

Het is mogelijk om de backup server op een andere node te zetten, dan de SQL server.
Hierdoor kunnen backup taken remote uitgevoerd worden. Een nadeel hiervan is het netwerk
verkeer dat hierdoor ontstaat. Verder moet op de node waarop de SQL server staat, ook een
backup server geInstalleerd worden.

8.6 SQL Server Manager

Een mooie tool die Sybase ontwikkeld heeft is de SQL Server Manager. Met deze tool kan
systeem administratie ondersteund worden. De tool werkt met een intuItieve, grafische interface
onder MS Windows. Het voordeel van de tool is dat het voor nieuwe en ervaren dba's niet meer
noodzakelijk is om SQL te kennen. De volgende taken kunnen uitgevoerd worden met de SQL
server manager:

• het managen van local en remote SQL Servers.
• het toewijzen en managen van storage resources.
• het administreren van logins en user acces privileges.
• het tunen van de SQL Server conliguratie.
• het uitvoeren van backup en recovery operations.
• het managen van databases en de bijbehorende objecten.
• het uitvoeren van scripts en database queries.
• het aanmaken en uitvoeren van stored procedures, triggers en rules.

Een ander voordeel van de SQL Server Manager is dat het de mogelijkheid biedt om centraal de
administratie taken uit te voeren, door te connecten met welke SQL Server in het net dan ook.
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9. DE TOOLS VAN ORACLE

9.1 Inleiding

Na in het vorige hoofdstuk een aantal Sybase tools besproken te hebben, komen flu de Oracle
tools aan de beurt. De bedoeling is niet om alle tools op te sommen, de intent.ie is om aan te
geven hoe de tools opgezet zijn en het versiag completer te maken. In dit hoofdstuk wordt verder
niet gerept over de replicatie en navigatie, dit wil niet zeggen dat Oracle geen mogelijkheden
kent op dit gebied. Dat meer aandacht besteed wordt aan Sybase en PowerBuilder, heeft te
maken met de aanwezige kennis van de schrijver en dat binnen de Vertis organisatie reeds
kennis aanwezig is van Oracle. De nadruk bij de bespreking ligt op de applicatie ontwikkeltool
van Oracle, ni forms.

9.2 Oracle 2000

De tools van Oracle worden tegenwoordig Oracle/2000 tools genoemd, zij heten eerst
Cooperative Development Environment tools (CDE-tools). De Oracle/2000 tools worden
onderscheiden in twee producten, de Designer/2000 en Developer/2000. Grofweg kan gesteld
worden dat Designer/2000 ondersteuning biedt voor het modelleren van complexe systemen en
dit met behuip van analyse en design diagrammers. Het is hierbij mogelijk om automatisch
forms applicaties te ontwikkelen. Deze applicaties worden afgeleidt van de tabellen, programma
modules en 'preference designs' die opgeslagen zijn in de Desinger/2000 repository. Deze
algeleide aplicatie kan vervolgens verfijnd worden door direct gebruik te maken van
Developer/2000. De Developer/2000 bestaat uit een aantal tools die het mogelijk maakt om
applicaties te ontwikkelen. Dit zijn forms, reports, graphics en online documentation tools. Een
sterk punt hierbij is integratie van de tools. De grafische ontwikkeltool forms is direct
geIntegreerd met de server. Wanneer gebruik gemaakt wordt van Oracle dan behoeven de
ontwikkelaars slechts één procedurele taal te kennen en we! PL/SQL. Dit biedt voordelen op het
gebied van performance en er kan gebruik gemaakt worden van de specifieke mogelijkheden van
de Oracle server. Het bekijken en manipuleren van client en server code is mogelijk vanuit één
node. Wanneer bijvoorbeeld besloten wordt om de application logic [zie par. 3.4] van de client
naar de server te verschuiven, dan kan het client object simple opgepakt wordt in de grafische
interface en versleept worden naar de server.
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Om enig inzicht te krijgen in de opzet van de tools is het volgende schema opgenomen:

Designeri2000

Modellers

BPR Generators

Reports Graphics
Forms

Developer/2000

In het bovenstaande schema zijn niet alle aspecten behandeld. Onder andere is geen aandacht
gegeven aan BPR (Business Process Re-enigneering). Hierbij hoort onder andere een proces
modeller, waardoor processen in een organisatie doorgelicht kunnen worden op bijvoorbeeld de
doorloop tijd. De modellers zijn de tools die onder andere de entity relationship diagrams
kunnen maken. De generatoren kunnen automatisch applicaties ontwikkelen. Met Reports
kunnen repporten aangemaakt worden op basis van een reeds gedefinieerde stiji. Verder is het
met Graphics mogelijk om de data op allerlei grafische manieren te presenteren, van tabellen tot
grafieken met lijnen of 'bars'.

9.3 Object Navigator

Een belangrijke 'tool' die steeds weer gebruikt zal worden in de object navigator. Deze tool
maakt het mogelijk om alle objecten te bekijken en te manipuleren. Aan de rechterkant worden
objecten (applicatie, module, block, database, Scott (user object), stored program units, stored
procedure enz. enz.) opgesomd en aan de linkerkant de eigenschappen (properties) van het
geselecteerde object. Vanuit deze object navigator kan bijvoorbeeld de PUSQL debugger en
interpreter gebruikt worden. Stel het geselecteerde object is een stored procedure, dan wordt via
de PLISQL interpreter de code zichtbaar gemaakt. Het is mogelijk om break points te plaatsen of
te verwijderen en stukjes code uit te voeren. Tijdens het debuggen is het mogelijk om de state
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van de variabelen te bekijken. Deze mate van integratie maakte het mogelijk een procedure te
creëren, te editten en debuggen. Het is nu ook begrijpelijker te maken, hoe programming logic
van de client naar de server versleept kan worden. Het stored procedure object uit de applicatie
wordt opgepakt en versleept naar de database. Ook is het mogelijk door de object navigator
objecten te copiëren. Door het aanmaken van een template (een object met reeds een aantal
attributen), kan ook een snellere applicatie ontwikkeling plaats vinden. Het template wordt
gecopieerd en het object wordt verder op maat gemaakt. Dit lijkt op een soort van inheritance,
maar is het zeker niet. Wanneer het template gewijzigd wordt, worden de objecten die hiermee
aangemaakt zijn niet mee gewijzigd.

9.4 Forms

De applicatie ontwikkeltool van Oracle heet forms. Met deze tool kunnen schermen gemaakt
worden en met elkaar in verband gebracht worden. Om enig zicht te krijgen in de objecten van
forms wordt in het volgende schema een object hiërarchie getoond:

Form

I I I

Canvas-Views Blocks Triggers

I I

Fields Triggers

Triggers

Een window is een lege frame. De frame geeft de mogelijkheid om interactief te werken met het
window, bijvoorbeeld door te scrollen, te bewegen en het 'resizen' van een window. Wat er in
het window te zien is, wordt bepaald door de canvas-view. De canvas is een background object
waarop interface items (text, check boxes, radio groups enz.) en boilerplate objects (voor text en
eenvoudige grafische plaatjes) gelegd kunnen worden. Een block is een logische eenheid van
items. Deze groepering maakt het eenvoudiger om applicaties te bouwen. Er zijn twee soorten
blocken. Base Table block: dit block wordt geassocieerd met één database tabel of view, aan de
columns kunnen de items refereren. Control block: dit block wordt niet geassocieerd met een
database tabel of view. De items in een block kunnen worden getoond in verschillende canvases
en in verschillende windows. Verder nog iets over de triggers. Er zijn verschillende events [vgl.
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met par. 7.1] die er voor zorgen dat een trigger 'afgevuurd' wordt. Het is bijvoorbeeld mogelijk
dat bij het aanklikken van een button een trigger afgaat. Bij het alvuren wordt de PLISQL code,
waaruit de trigger bestaat, uitgevoerd. Zo als uit de object hiërarchie blijkt, kunnen triggers op
verschilende niveaus gedefinieerd zijn. Dit is afhankelijk van het niveau waarop het event plaats
vindt.
Een master-detail relaties kan gerealiseerd wordt door het leggen van een associatie tussen twee

base table blocks. De associatie vindt plaats door de join condition. De join conditie maakt
gebruik van de primary key item in de master en de foreign key item in de detail block. De
conditie ziet er in algemene termen als volgt uit:

detail_block.foreign_key_item = master_blockprimary_key_item

Het is in forms ook mogelijk om een menu toe te voegen aan een form. Bij een menu keuze
door de gebruiker, kunnen de acties achier een menuitem uitgevoerd worden. Het is bijvoorbeeld
mogelijk dat een actie bestaat uit het aanroepen van een procedure.

9.5 Oracle Gateway

Ook Oracle kent evenals Sybase mogelijkheden om gebruik te maken van databases van
verschillende database leveranciers. De Open Gateway Technology verzorgt de mogelijkheid om
gebruik te maken van non-Oracle data. De Open Gateway Technology kent twee soorten
gateways:

• transparent: de gehele interface wordt door Oracle verzorgd
• procedural: de interface routines worden door de klant zeif onwikkeld m.b.v. een

developer's kit

Bij de Tansparent Gateways kan de data bereikt en gemanipuleerd worden via SQL. Deze
Gateways kunnen onderverdeeld worden in de volgende types:

• SQL of set-based database management systemen
• Hierarchische systemen
• File-based systemen

Met de SQL of set-based management systemen kunnen data van Sybase, DB2, Rdb, enz. enz.
bereikt worden door de Oracle7 server. Ook hier wordt gebruik gemaakt van een link
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Oraclel

Server

Transparant Procedural
Gateway Gateway

Ter illustratie het volgende voorbeeld. Stel er zijn drie databases: een Oracle, een DB2 en een
Sybase database. Verder wordt een view gecreeerd die gebruik maakt van drie tabellen die uit
een verschillende database komen. Hiervoor wordt de volgende code geschreven:

create synonym emp for emp@db2;
create synonym projects for projects@sybase;

create view details (custname, projno, ename, spend) as
select o.custname, p.projno, e.ename, sum (e.rate*p.hours) from
orders o, emp e, projects p
where o.projno = p.projno and p.empno = e.empno
group by o.custname, p.projno, e.ename

Het resultaat is als volgt:

Custname Projno Ename Spend

Building Society 1 Jones 400
Building Society 1 Smith 180
Banana Import Ltd. 2 Jones 400
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9.6 Oracle Server Manager

Met Oracle7 release 7.1 is er flu ook een grafische database administratie tool. Dit is de Oracle
Server Manager. Met deze manager is het mogelijk om vanuit één plaats de database
administratie te realiseren van de verschillende remote servers. De Server Manager bestaat uit
drietal onderdelen: de Administration Manager, SQL Worksheet en System Monitors. De
Administration Manager kent een aantal drawer icons: storage, security, instance, recovery en
schema. Elke drawer is verbonden met een aantal database administratie taken. Naast het lezen
van informatie (by. de aanwezige tablespaces), kan er ook gewijzigd worden. Om een object in
een display te wijzigen is een double-click voldoende om een dialoog voor het mampuleren van
het object te starten. Het is bijvoorbeeld mogelijk om op voorgaande wijze een tablespace
offline te maken. Wanneer het niet mogelijk is om bepaalde admininistratie taken uit te voeren
met de Administration Manager is het mogelijk om uit te wijken naar SQL Worksheet. Hier kan
gebruik gemaakt worden van SQL en van script-files. Als laatste is er de SQL monitor. Hiermee
kan de performance onderzocht worden. In de SQL monitor zijn geen noemenswaardige
wijzigingen aangebracht t.o.v. SQL*DBA (pakket voorafgaand aan de Server Manager).
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10. EEN AANTAL CONCLUSIES

10.1 Inleiding

Na in de voorgaande hoofdstukken verschillende onderwerpen bijiangs gegaan te zijn, zal
getracht worden in dit hoofdstuk een aantal conclusies te trekken. Deze conclusies zijn op een
ander niveau dan de conclusies in voorgaande hoofdstukken. Er zal globaler gekeken worden.
De conclusies liggen op het viak van het programmeergemak, de eenvoud om over te schakelen
naar een ander database systeem, de technische verschillen, het porten van applicaties en hybride
opstellingen. Om tot conclusies te komen op dit viak, moet er voldoende inzicht zijn in de
database systemen, ontwikkeltools, tools voor porten en connectiviteit tools. Vooral op het
gebied van het porten is het overzicht van de aangeboden tools van essentieel belang.

10.2 Over het programmeergemak

Als eerste iets over het programmeren van de database. Wanneer het gaat om database
administratie taken dan verschillen de mogelijkheden elkaar niet zo veel. De opzet is bier en daar
we! anders, waardoor niet gezegd kan worden dat een Oracle dba direct de taken zou kunnen
over nemen van een Sybase dba. Er zijn bijvoorbeeld verschullen op het gebied van het alloceren
van resources, tablespaces en segmenten, configuratie en roles. Voor beiden database systemen
telt dat ze een grafische database administratie tool hebben, waar vanaf één plaats de
verschillende remote servers bediend kunnen worden. Ook hebben zij beiden de mogelijkheid
om de database te 'monitoren', bijvoorbeeld wat de performance en belasting betreft.

Het tweede is het programmeergemak van de ontwikkelomgeving. Het gaat hier dus om een
vergelijking tussen PowerBuilder en Designer (i.h.b. forms). Ook bier telt dat de functionaliteit
en programmeergemak elkaar niet zo veel zal schelen. Toch zal de ontwikkeling van applicaties
wat de methode betreft verschillen. Hierin zullen de ontwikke!aars ervaring moeten opdoen. Het
eerste belangrijke verschil zit in de object georienteerdheid van PowerBuilder. Het tweede
verschil is de geIntegreerdheid van Oracle, waardoor maar van één procedurele taa!, PL/SQL,
gebruik gemaakt hoeft worden.

Als gekeken wordt naar de procedurele talen PL/SQL tegenover T-SQliPowerScript, is één
thema wel belangrijk. Het belang van stored procedures neemt duidelijk toe. Een voordeel van
PL/SQL is dat het gebruik maakt van packages, waardoor duidelijke structuur in de stored
procedures aangebracht kan worden. Een belangrijke vraag bij de ontwikkeling is, wie
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verantwoordelijk is voor de stored procedures. Wanneer duidelijk onderscheid is tussen
applicatie ontwikkelaar en zij die stored procedures schrijven en onderhouden, dan wordt het
probleem dat bij de combinatie Sybase/PowerBuilder twee procedurele talen gebruikt worden,
minder urgent. De ontwikkelaar kan dan met een specificatie werken van de stored procedure.
Ms dit niet het geval is, dan zal er tijd vrijgemaakt moeten worden, om de ontwikkelaar de
mogelijkheid te geven zich de tweede procedurele taai eigen te maken.

10.3 De noodzakelijke kennis over Sybase

Wanneer gewerkt gaat worden met Sybase, zal er kennis moeten zijn in organisatie over
Sybase. De vraag die aan de orde komt, is welke kennis hiervoor noodzakelijk is en op welke
wijze de kennis opgedaan kan worden. Wanneer er vanuit gegaan wordt dat de onwikkelaars
reeds Oracle kennis hebben en dat het erom gaat dat applicaties ontwikkeld moeten worden, dan
is een introductie in T-SQL een 'must'. Hiervoor zal de cursus 'Short Track to Sybase' gevolgd
kunnen worden. Hierbij valt wet de vraag te stellen in hoeverre de cursus niet te uitgebreid is,
voor ontwikkelaars die reeds kennis hebben van Oracle. Voor hen zal in één dag ook veel verteld
kunnen worden. Bij het voorgaande valt nog de opmerking te plaatsen, dat als er onderscheid
gemaakt wordt tussen ontwikkelaar en schrijvers van stored procedures, de kennis van T-SQL
minder urgent is.

Als er van de ontwikkelaar meer verwacht wordt op het gebied van databases, dan zal er
kennis aanwezig moeten zijn over systeem en database administratie. Hierbij valt te denken aan
toewijzen van resources, het configureren van de server, beveiliging of het maken van een back-
up. Ook valt te denken aan kennis over de opzet van de database software, wanneer door de
ontwikkelaar ook de installering van Sybase gedaan moet worden. Is dit het geval, dan zal de
cursus 'System & Database Administration' gevolgd moeten worden. Hierin zal ook naar voren
komen dat er duidelijke verschillen zijn tussen Oracle en Sybase, niet op het gebied van wat
mogelijk is, maar hoe het aangepakt wordt.

Wanneer besloten wordt tot het ontwikkelen in PowerBuilder, dan is het noodzakelijk om de
onwikkelaar op te leiden. Hiervoor kan de cursus 'Introduction to PowerBuilder' dienen. Dit is
een duidelijk en goed opgezette cursus, die de ontwikkelaar voldoende kennis kan geven om te
beginnen met ontwikkelen. Het is mogelijk om de ontwikkelaar alleen deze cursus te laten
volgen. De voorwaarde is dan alleen dat er duidelijke afspraken zijn over hoe om te gaan met de
stored procedures. Bij PowerBuilder valt één opmerking te maken en dat gaat over de
mogelijkheid om database administratie via PowerBuilder te doen. Ook al is dit mogelijk toch
moet dit afgeraden worden. Dit omdat de admistratie taken van PowerBuilder niet uitgebreid
genoeg zijn. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het omgaan met tablespaces of segmenten.

Wat je in sommige software huizen wet ziet, is dat wanneer er een opdracht binnen komt om
bijvoorbeeld in PowerBuilder te gaan ontwikkelen, dat er een ontwikkelaar met deze opdracht
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verbonden wordt. Deze ontwikkelaar wordt via een cursus opgeleidt en vervolgens naar de klant
gestuurd. Zijn ervaringen op gebied van de automatisering en eventuele materiekennis, maken
dat hij zich snel de technologie eigen kan maken. Dit voorbeeld laat we! zien dat het niet
noodzakelijk is, om heel bewust voor één techno!ogie te kiezen. Dit is affiankelijk van de grote
van de opdracht (kunnen opleidingsgelden gedekt worden) en de deskundigheid en flexibiliteit
van de onwikkelaar.

10.4 De technische versch!IIen

Dit verslag heeft een duidelijke technische invalshoek. Er is veel aandacht besteedt aan
technische aspecten. Dit is bewust gedaan om niet te snel tot onjuiste conclusies te komen. Ben
goed inzicht in database en tools geeft mogelijkheden om duidelijke afwegingen te maken.
Wanneer gekeken wordt naar de technische verschillen, dan moet globaal gezegd worden, dat de
verschillen niet zeer groot zijn. De beide databases houden elkaar sterk in de gaten. Het
technische verschil zit hem dan ook niet zozeer in wat mogelijk is, maar hoe het
geImplementeerd is. De belangrijke verschillen zitten in de architectuur, page- of row-level
locking en tablespaces of segmenten. Wanneer gekeken wordt naar PL/SQL en T-SQL, spelen
verschillen op het vlak van de mogelijkheid van Sybase om een procedure een set op te laten
leveren, het package, sequence en exception concept van Oracle.

Wanneer gekeken wordt naar Forms / PowerBuilder dan vallen verschillen op in objecten,
bijv. canvas-view tegenover datawindow. Hierbij valt ook te denken aan de blocks van Forms en
het datawindow-control van PowerBuilder. En er zijn verschillen op het gebied van
gedefinieerde events. De mogelijke events zullen door ontwikkelaar zeker gekend moeten
worden, hierin zitten technische verschillen. Ook zijn er kleine verschillen op het gebied van
items (Forms) en controls (PowerBuilder), dit zijn interface objecten van de beide
ontwikkeltools.

10.5 Mogelijkheden tot het porten van Applicaties

Wanneer gekeken wordt naar het porten van applicaties is het belangrijk om goed te kijken naar
de aanwezige technische verschillen. Hierbij va!t dan op dat het porten zeker niet triviaal is. Dc
vraag of het mogelijk is om 'te porten naar Sybase' is ook te eenvoudig gesteld, omdat Sybase
kan samenwerken met applicaties die door verschillende tools zijn ontwikkeld. Hierbij kan
gedacht worden aan APL (Sybase eigen tool) en PowerBuilder. Wanneer gekeken wordt naar de
concepten die Forms en PowerBuilder gebruiken wordt a! we! duidelijk dat er niet eenvoudig
'geport' kan worden. Dit neemt niet weg dat de inspanning voor het opzetten van de specificatie

10—81



ORACLE en SYBASE, een vergelijking

en de functionaliteit niet over gedaan hoeft te worden. Kleine applicaties zouden door een
ontwikkelaar die zowel Forms als PowerBuilder kent, we! overgezet kunnen worden.

Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van de tools die op de markt aangeboden
worden. Hiervoor is het belangrijk dat er een vervolg onderzoek zal komen, om een
inventarisatie te maken van de aangeboden tools. Ook zijn er bedrijven die zich toegelegd
hebben op het porten van applicaties. Belangrijk is in elk geval om van te voren te weten welke
applicaties overgezet dienen te worden en wat voor kosten dit met zich mee mag brengen. Er
wordt op dit moment een pakket ontwikkeld in Zuid-Afrika die het mogelijk moet maken om
Forms 3.0 applicaties over te zetten naar PowerBuilder applicaties.

10.6 Hybride opstellingen

Zowel Oracle als Sybase doen veel moeite om 'open' te zijn. Hiermee wordt bedoeld dat
andere bedrijven de mogelijkheid krijgen om samen te werken met de Oracle en Sybase
producten. Ook wanneer gekeken wordt naar de algemene database ontwikkelingen valt het op
dat openheid als essentieel gezien wordt. Ook de producten om deze openheid te realiseren
worden steeds beter, hierbij valt te denken aan Oracle Gateways en de OMNI-SQL van Sybase.
Ook in de regels van Date [zie bijlage] wordt het belang onderstreept van de openheid of
transparantie. Het is dus belangrijk om als software onderneming deze ontwikkelingen goed in
de gaten te blijven houden. De vraag is of er in de praktijk ook steeds meer gebruik gemaakt
wordt van hybride opstellingen hierbij moet goed gelet worden op signalen vanuit de markt. Om
deze ontwikkelingen goed te kunnen volgen is enige kennis omirent de connectiviteits producten
binnen een software organisatie zeker van belang. Dit geldt te meer wanneer de organisatie kiest
voor een innoverende rol.
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Appendix Dc Regels van Date

Regel 1:
Locale autonomie moet er voor zorgen dat iedere site in gedistribueerd systeem de mogelijkheid
moet hebben om te continueren met locale operaties alsof er geen gedistribueerd systeem is.

Regel 2:
Onafhankelzjkheid van een centrale site verkleint de kwetsbaarheid van het gedistribueerde
systeem bij het storing in een individuele site.

Regel 3:
Continue beschikbaarheid breidt het doel van 100% beschikbaarheid uit naar gedistribueerde
processing.

Regel 4:
Locatie onafhankeljkheid zorgt ervoor dat gebruikers en programmeurs niet bewust hoeven te
zijn van fysieke locatie van de data.

Regel 5:
Fragmentatie onafhankelzjkheid stelt dat een enterprise user's view van een gedistribueerde
relatie niet afhankelijk is van de actuele structuur van de onderliggende locale tabeilley.

Regel 6:
Replicatie onafhankelijkheid stelt dat een systeem data replicatie moet ondersteunen tussen sites
zonder hierbij van invloed te zijn op applicatie logic of dat een gebruiker moet weten data
opgeslagen is.

Regel 7:
Gedistribueerde query processing verzorgt de data manipulatie operaties van enterprise data
resources.

Regel 8:
Gedistribueerde transactie management breidt de transactie eigenschappen uit naar ente prise
omgeving.

Regel 9:
Hardware onafhankelijkheid zorgt ervoor dat dat de verschillen in hardware verborgen zijn voor
de gebruiker.
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Regel 10:

Operating System onafhankelijkheid stelt dat variaties in operating systemen transparant moeten
zijn voor de gebruiker.

Regel 11:

Netwerk Onafhankelzjkheid stelt dat de verschillende netwerkprotocollen die voor de connecties
zorgen tussen enterprises transparant moeten zijn voor de gebruiker.

Regel 12:
DBMS Onafhankelijk stelt dat de verschillen in SQL syntax en semantiek en verschjllende
feature sets in verschillende DBMS'en verborgen moeten zijn voor de gebruiker.
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