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Inleiding  

Geschiedenis 
 

De eerste versie van MySQL werd in 1995 ontwikkeld door Mony Widenius. Vermoedelijk komt de 

naam van zijn dochter ‘My’. 

Nadien overgenomen door Sun Microsysytems in 2008, later nog eens door Oracle.  

Begin 2010 gracht Widenius een nieuwe versie uit ‘MariaDB’, tevens naar een dochter ‘Maria’ 

genoemd. 

Databanken zijn van alle tijden.  

Vroeger schreef men alles op een kaartje dat men dan in de fameuze ‘fichebakken’ kon gaan 

raadplegen. Prima systeem, maar met beperkingen. Stel je voor dat een bibliotheek een fichebak 

gebruikt voor alle boeken in de bibliotheek. Hoe zal je deze gegevens dan gaan organiseren? Per 

auteur, per genre, per titel? 

Later heeft men andere concepten bedacht, die zich flexibeler konden gedragen. Zo is men 

momenteel veelal overtuigd dat het ‘relationele concept’ een goed concept is. Andere 

experimentele concepten, zijn bijvoorbeeld een object-georiënteerd systeem… 

 

Relationele databank 
 

MySQL is een relationeel concept. Dit betekent dat de verschillende tabellen, via relaties, aan elkaar 

gekoppeld kunnen worden. Deze koppelingen, of relaties, geven veel mogelijkheden. 

De data wordt bewaard in tabellen. Deze tabellen bestaan uit records (de data), en hebben een 

bepaalde structuur. De structuur van een tabel bestaat uit velden (Fields). 

Een mooie manier om dit visueel voor te stellen: 

Bedenk dat alle data in de tabellen met draadjes aan elkaar verbonden zijn. Dus, bijvoorbeeld alle 

boeken van een bibliotheek hangen aan elkaar vast via titel, auteur, genre… 

Als je dan aan een van de touwtjes zou trekken, komen alle ‘gerelateerde’ records mee (deze 

waarnaar het touwtje getrokken was).  

Aan de hand van deze relaties kan je dus op verschillende manieren de data benaderen, op andere 

manieren de ‘vraag’ stellen, en toch telkens de juiste informatie ontvangen. 
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Tabellen 
 

Wat is een tabel? Tabellen bevatten onze gegevens. Het is een matrix van rijen en kolommen. Elke rij 

stelt een record voor, en elke kolom binnen een rij stelt een veld voor. De verzameling van deze rijen 

en kolommen vormt dan de tabel.  

Voorbeeld: 

Tabel: 

ROW_ID NAAM VOORNAAM GEBDATUM GEBPLAATS 

01 Waeyenbergh Martijn 24/11/1979 Leuven 

02 Waeyenbergh Kobe 09/03/2004 Leuven 

 

 

 

Meer informatie over MySQL kan je vinden op : http://www.mysql.com/ 

 

een record (Rij ) 

Een veld (kolom) 

http://www.mysql.com/
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Server software 
 

Om gebruik te kunnen maken van een MySQL databank, moeten we uiteraard een ‘server’ hebben 

die onze data kan bewaren (waarop de MysQL software draait). Om dit gemakkelijker te maken, in 

de les, maar ook thuis, gaan we werken met een lokale installatie van deze server. Onze eigen pc, zal 

dus de functie van server gaan vervullen. 

Er bestaan verschillende mogelijke oplossingen hiervoor, wij gebruiken : xampp 

Een veelgebruikte en stabiele versie van deze software is “XAMPP”. Deze kan je downloaden vanaf 

de website: http://www.apachefriends.org/en/xampp.html 

 

Omdat het voor ons makkelijk is, en geen installatie vereist (dus ook geen administrator rechten), 

maken wij gebruik van de ‘portable editie’. Deze kan je downloaden, en uitpakken (zip bestand) op je 

pc. OPGELET: deze map moet op de ‘root dir’ van je schijf staan (dit wil zeggen, dat je de map xampp 

niet in een mapje mag zetten, maar rechtstreeks op de schijf, dus bijvoorbeeld “c:\xampp” ). 

 

 

Om deze nu effectief te kunnen bekijken, moet je de server uiteraard nog starten. Dit kan je doen 

door volgende executable te starten:  

http://www.apachefriends.org/en/xampp.html
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Eventueel kan je ook de ‘Apache’ server starten. Dit is de webserver, die ons toelaat te surfen naar 

onze eigen pc. Klik op ‘START’ bij de “Apache” server. Als alles goed gaat, zal deze groen kleuren. 
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Nakijken of de server werkt… 
Wanneer je nu de browser start, en surft naar “http:// localhost” of naar 127.0.0.1, kom je uit op 

deze pagina: 

 

In de URL van de browser, zie je dat hij nu de pagina in een mapje “xampp” opent en toont. 

Wanneer we surfen naar http://localhost/phpmyadmin komen we op volgende pagina; dit is een 

php ‘portal’ voor bijna alle mysql instructies uit te voeren op je databank.  

 

http://localhost/phpmyadmin
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Velden 
In een databank zijn er minstens 1, en mogelijk meerdere, tabellen aanwezig. Deze tabellen bevatten 

velden waarin onze data zal bewaard worden. 

Deze velden bevatten informatie, sommige zullen getallen bevatten, andere misschien tekst. Wat er 

bewaard kan worden in de velden, specificeer je bij het maken van je tabel. 

Er bestaan verschillende ‘types’ (getallen, tekst, datums, blob…) 

Veld Types 
 

De verschillende types van velden, kan je makkelijk in een aantal ‘grotere’ categorieën 

onderbrengen. Namelijk: velden voor getallen, voor tekst en voor datums/tijd. 

Numerieke inhoud 
 

Numerieke data is data in getallen. Dit kunnen gehele getallen zijn (1,2,3..), maar ook komma 

getallen (0,23443 en 2,56345) of nog veel complexere wiskundige getallen reeksen. 

In heel veel gevallen is ‘int’ het aangewezen type; dit is een geheel getal (opgelet: komma waardes 

zijn hier dus niet mogelijk!) 

Indien je moet werken met getallen met een waarde na de komma (bijvoorbeeld bedragen), moet je 

dus niet gebruik maken van het int type, maar kan je beter werken met een double, decimal of een 

float. 

Tekstuele inhoud 
 

Tekst, of beter gezegd, alfanumerieke waardes, (dat wil zeggen alle tekens: letters en cijfers en 

vreemde tekens) kan je bewaren in het type varchar. Varchar is prima geschikt voor kleine 

hoeveelheden data. Indien je veel dat wil bewaren (meer dan 256 tekens) moet je overgaan naar 

een groter type, bijvoorbeeld TEKST (dit kan veel tekst bewaren) 

Datum velden 
 

Wanneer je datums wil bewaren, bijvoorbeeld wanneer er een record aangemaakt is, of iemands 

geboortedatum, kan je gebruik maken van het type date, datetime of timestamp.OPGELET, dit is 

telkens volgens het vastgelegde formaat: YYYY-MM-DD (standaard ISO 8601 wordt gebruikt)  

Timestamp zal telkens aangepast worden naar de huidige tijd/datum bij een update of een insert! 
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Volgende overzicht van: http://www.w3schools.com/sql/sql_datatypes.asp  

Text types: 

Data type Description 

CHAR(size) Holds a fixed length string (can contain letters, numbers, and special characters). 

The fixed size is specified in parenthesis. Can store up to 255 characters 

VARCHAR(size) Holds a variable length string (can contain letters, numbers, and special 

characters). The maximum size is specified in parenthesis. Can store up to 255 

characters. Note: If you put a greater value than 255 it will be converted to a 

TEXT type 

TINYTEXT Holds a string with a maximum length of 255 characters 

TEXT Holds a string with a maximum length of 65,535 characters 

BLOB For BLOBs (Binary Large OBjects). Holds up to 65,535 bytes of data 

MEDIUMTEXT Holds a string with a maximum length of 16,777,215 characters 

MEDIUMBLOB For BLOBs (Binary Large OBjects). Holds up to 16,777,215 bytes of data 

LONGTEXT Holds a string with a maximum length of 4,294,967,295 characters 

LONGBLOB For BLOBs (Binary Large OBjects). Holds up to 4,294,967,295 bytes of data 

ENUM(x,y,z,etc.) Let you enter a list of possible values. You can list up to 65535 values in an ENUM 

list. If a value is inserted that is not in the list, a blank value will be inserted. 

Note: The values are sorted in the order you enter them. 

You enter the possible values in this format: ENUM('X','Y','Z') 

SET Similar to ENUM except that SET may contain up to 64 list items and can store 

more than one choice 

 

 

 

http://www.w3schools.com/sql/sql_datatypes.asp
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Number types: 

Data type Description 

TINYINT(size) -128 to 127 normal. 0 to 255 UNSIGNED*. The maximum number of digits may 

be specified in parenthesis 

SMALLINT(size) -32768 to 32767 normal. 0 to 65535 UNSIGNED*. The maximum number of 

digits may be specified in parenthesis 

MEDIUMINT(size) -8388608 to 8388607 normal. 0 to 16777215 UNSIGNED*. The maximum 

number of digits may be specified in parenthesis 

INT(size) -2147483648 to 2147483647 normal. 0 to 4294967295 UNSIGNED*. The 

maximum number of digits may be specified in parenthesis 

BIGINT(size) -9223372036854775808 to 9223372036854775807 normal. 0 to 

18446744073709551615 UNSIGNED*. The maximum number of digits may be 

specified in parenthesis 

FLOAT(size,d) A small number with a floating decimal point. The maximum number of digits 

may be specified in the size parameter. The maximum number of digits to the 

right of the decimal point is specified in the d parameter 

DOUBLE(size,d) A large number with a floating decimal point. The maximum number of digits 

may be specified in the size parameter. The maximum number of digits to the 

right of the decimal point is specified in the d parameter 

DECIMAL(size,d) A DOUBLE stored as a string , allowing for a fixed decimal point. The maximum 

number of digits may be specified in the size parameter. The maximum number 

of digits to the right of the decimal point is specified in the d parameter 

*The integer types have an extra option called UNSIGNED. Normally, the integer goes from an 

negative to positive value. Adding the UNSIGNED attribute will move that range up so it starts at 

zero instead of a negative number. 

 

 

 

 



12 

Date types: 

Data type Description 

DATE() A date. Format: YYYY-MM-DD 

Note: The supported range is from '1000-01-01' to '9999-12-31' 

DATETIME() *A date and time combination. Format: YYYY-MM-DD HH:MM:SS 

Note: The supported range is from '1000-01-01 00:00:00' to '9999-12-31 23:59:59' 

TIMESTAMP() *A timestamp. TIMESTAMP values are stored as the number of seconds since the 

Unix epoch ('1970-01-01 00:00:00' UTC). Format: YYYY-MM-DD HH:MM:SS 

Note: The supported range is from '1970-01-01 00:00:01' UTC to '2038-01-09 

03:14:07' UTC 

TIME() A time. Format: HH:MM:SS 

Note: The supported range is from '-838:59:59' to '838:59:59' 

YEAR() A year in two-digit or four-digit format. 

Note: Values allowed in four-digit format: 1901 to 2155. Values allowed in two-digit 

format: 70 to 69, representing years from 1970 to 2069 
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Speciale velden & eigenschappen 
Naast types, hebben sommige velden ook nog speciale eigenschappen. 

Zo kan je bijvoorbeeld bepalen of een veld al dan niet leeg mag zijn (NULL), of een veld Uniek moet 

zijn (PRIMARY), of een veld bij elke insert een waarde + 1  moet krijgen (AUTO INCREMENT)… 

Primaire sleutel 
 

De primaire sleutel (primary key) is dé sleutel van je tabel. Deze bevat een waarde waardoor je dit 

record telkens kan terugvinden. Het bevat een unieke waarde, die nergens anders als sleutel in deze 

tabel kan en mag gebruikt worden! 

Door deze uniek-heid, is dit de perfecte referentie naar dit record.  

Typisch (best practice) is dit een numeriek veld van het type ‘int’, met niet null-baar, en de optie 

autoincrement aan; eveneens gedefinieerd als primaire sleutel. 

 

Vreemde sleutel 
 

De vreemde sleutel (foreign key) is het veld dat verwijst naar de primaire sleutel van een 2de tabel. 

Het veld zelf verwijst dus naar een primaire sleutel van de 2de tabel. 

KAART 
KAART_ID 
KAART_NAAM 
KAART_TYPECODE 
… 
 

 
. 
 

KAART_TYPE 
KT_ID 
KT_NAAM 
… 

 

Nullable velden 
 

De NULL waarde, is eigenlijk “geen” waarde, niet leeg, niet 0, gewoon geen waarde, niet gezet. Soms 

is het wenselijk dat dit al dan niet toegelaten is voor een veld. Stel je wil een bepaalde waarde 

opnemen in je tabel, verplicht, dan kan je dit op niet toegelaten zetten. Dan MOET je een waarde 

geven, anders zal je een fout krijgen… 
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Auto-increment 
 

Auto-increment, ofwel automatisch bijtellen, wordt typisch toegepast op het ID veld (de primaire 

sleutel). Dit zorgt er voor dat er automatisch een waarde bijgetelt wordt bij de nieuwe waarde van 

dit veld (bij het invoegen van een record). 

Primaire waardes worden NOOIT herbruikt. Dat wil zeggen dat wanneer hje 3 records in je tabel 

hebt zitten, en je verwijderd er 1 van (het derde) en voegt er nadien weer een bij, dit laatste een 

nieuwe primaire sleutel zal krijgen (4). Dit zal niet, zoals je misschien verwachte 3 krijgen, maar 4, 

omdat dit de volgende waarde is die ‘vrij’ was en nog nooit gebruikt werd. 

ID NAAM TELEFOON 

1 Martijn 016/123456 

2 Kobe 015/123456 

3 Adriana 02/23412323 

 

Bij het verwijderen van de derde record, en het toevoegen van een nieuw record, zal onze ID niet 

opnieuw gebruikt worden! Maar er zal een nieuwe ‘unieke’ ID gemaakt worden.  

ID NAAM TELEFOON 

1 Martijn 016/123456 

2 Kobe 015/123456 

4 Lotte 056/234456754 

 

Heel deze logica wordt voor jou automatisch gedaan, zonder dat je er verder naar moet kijken, 

doormiddel van de auto-increment eigenschap van de primaire sleutel! 
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Normalisatie regels 
Wanneer je een databank moet ontwerpen, tabellen moet aanmaken en de verschillende relaties 

moet uitdenken, zijn er bepaalde regels waaraan je je moet houden. 

Als je deze vuistregels volgt, zal de fundament, de basis van je databank stevig en correct uitgewerkt 

zijn.  

Dit is zeer belangrijk, aangezien het niet makkelijk en zeker niet aan te bevelen is, na de start van je 

databank nog wijzigingen aan te moeten brengen aan de structuur van de databank zelf! 

Deze vuistregels zijn “normalistatie regels”. Er bestaan verschillende normalistatie-stappen, maar we 

bespreken enkel de meest belangrijke hier in de cursus. 

Geen Herhaling 
Probeer geen (of toch bijna geen) herhalende data in je databank te hebben! Wanneer een bepaalde 

waarde meerdere keren identiek voorkomt, is het mogelijk aangewezen om deze te normaliseren 

naar een 2de tabel. 

VB: Stel je hebt een tabel met persoonsgegevens, met volgende velden: voornaam, naam, straat, 

gemeente, telefoonnummer. Wanneer nu blijkt dat verschillende mensen in je data uit dezelfde 

gemeente komen, zal je deze data zien herhalen. Mogelijk is deze herhaling nu nog niet aanwezig in 

je data, maar probeer deze te ‘voorzien’, zodat je deze later niet meer kan tegenkomen. Probeer zo 

‘future-proof” te werken, probeer de mogelijke fouten te voorzien! 

ID voornaam Naam straat Gemeente Telefoon 

1 Martijn Waeyenbergh Aspergestraat Leuven 016/123456 

2 Lotte Vanneste Fochplein Leuven 016/123768 

3 Riana Kolders Flahaustraat Brussel 02/453352342 

4 Karel Vanderbiest Vaartdijk Herent 016/34234232 

 

ID voornaam Naam straat GemeenteID Telefoon 

1 Martijn Waeyenbergh Aspergestraat 1 016/123456 

2 Lotte Vanneste Fochplein 1 016/123768 

3 Riana Kolders Flahaustraat 3 02/453352342 

4 Karel Vanderbiest Vaartdijk 2 016/34234232 

 

ID GemeenteNaam 

1  Leuven 

2 Herent 

3 Brussel 

Het grote voordeel zit hier in het fiet dat de data nu maar op 1 plek staat. Indien er ooit iets zou 

moeten aangepast worden aan de naam van de gemeente, kan je dit nu op 1 plek doen, en is het 

overal in 1 klap aangepast!  
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Zo Klein Mogelijk 
De tweede regel luidt, maak alles zo klein mogelijk. Dat wil zeggen, splits alle zoveel mogelijk in 

kleinere delen. Indien een veld uit meer dan 1 informatie deel bestaat, maak er dan verschillende 

velden van! 

Een van de meest voorkomende fouten is; een adres-veld, waarin zowel de straatnaam, het 

huisnummer, het busnummer als de postcode en de gemeente bewaard worden… 

Dat is echt een ramp wanneer je hier later mee wil gaan werken in queries… Wanneer je 

bijvoorbeeld alle mensen wil gaan aanschrijven van een bepaalde gemeente, of van een bepaalde 

straat… Maak van dit veld verschillende deel-velden, naast elkaar! 

Het is niet erg indien sommige van deze velden leeg blijven bij sommige records (ik denk 

bijvoorbeeld aan ‘bus’ bij de adresgegevens, aangezien niet iedereen een aparte bus vermelding 

nodig heeft). Maar het is veel erger indien je het niet onafhankelijk van elkaar kan opvragen… 

FOUT: 

ADRES 

Serrelaan 3 A, 3020 Herent 

 

BETER: 

STRAAT HUISNUMMER BUS POSTCODE GEMEENTE 

Serrelaan 3 A 3020 Herent 

 

BEST: 

STRAAT HUISNUMMER BUS GEMEENTECODE 

Serrelaan 3 A 123 

 

ID GemeenteNaam 

123 Herent 

 
Een ander veel voorkomend voorbeeld: 

Naam => voornaam + naam in hetzelfde veld. Beter 2 velden maken, 1 voor de voornaam en 1 voor 

de achternaam! Dit geeft je veel meer duidelijkheid en minder zorgen wanneer je nadien wil gaan 

werken met deze waardes. 
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Geen afgeleide/berekende velden 
 

Alle data die berekend of afgeleid kan worden van andere data, hoort NIET thuis in je databank. 

Een voorbeeld: leeftijd 

Een leeftijd is een waarde die afhankelijk is van wanneer je deze wil opvragen. Afhankelijk van de 

huidige datum tegenover de geboortedatum van de persoon. De waarde die initieel is genoteerd in 

de databank, is mogelijk niet meer correct! En kan dus beter, bij het opvragen, berekent worden! 

 

Relaties 
 

MySQL is een relationele databank, dat wil zeggen dat de data volgens relaties aan elkaar hangen. 

Deze relaties zorgen ervoor dat de gerelateerde data telkens kan opgezocht worden. 

Wat is een relatie? 
Een relatie is een ‘koppeling’ tussen velden, waardoor het databank systeem dit kan begrijpen, en 

deze data aan elkaar kan koppelen bij het doorzoeken van de data. Omdat het belangrijk is dat dit 

correct, en zonder fouten gebeurd, zal dit telkens op de sleutelwaardes gebeuren. 

Sleutel waardes bevatten de unieke referentie naar een bepaalde record in de tabellen. Wanneer ik 

verwijs naar een bepaalde unieke record, weet ik zeker dat ik deze (en geen andere) terug zal krijgen 

van het systeem. 

Daarom worden deze unieke waardes gebruikt in de relaties. 

Vb; personen en gemeentes: 

ID voornaam Naam straat GemeenteID Telefoon 

1 Martijn Waeyenbergh Aspergestraat 1 016/123456 

2 Lotte Vanneste Fochplein 1 016/123768 

3 Riana Kolders Flahaustraat 3 02/453352342 

4 Karel Vanderbiest Vaartdijk 2 016/34234232 

 

ID GemeenteNaam 

1  Leuven 

2 Herent 

3 Brussel 
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Hier zie je een relatie tussen de tabel Personen (met persoonsdata in) en een 2de tabel met 

gemeentedata in. 

De relatie legt de logische koppling tussen deze 2 tabellen. 

Wanneer er een koppeling gelegd wordt, zal de unieke waarde naarwaar deze verwijst opgenomen 

worden in de tabel (in dit voorbeeld zie je telkens de unielke ID van de gemeente in de 

persoonstabel komen). De primaire sleutel wordt opgenomen in de tabel die ernaar verwijst. 

Dit maakt het leggen van de relaties relatief eenvoudig: je zoekt welke id je nodig hebt, en deze 

bewaar je in je record. Dus in plaats van de gemeente naam, zal je de id van de record uit de 

gemeentetabel nemen, en deze bewaren. Op deze manier, kan je aan de hand van de id van de 

gemeente, telkens de juiste gemeente gaan opzoeken in de gemeentetabel. 

Dit is een voorbeeld van een 1-op-veel relatie. Dit wil zeggen, dat deze ene gemeente bij 1 of 

meerdere personen kan voorkomen. De gemeente staat er maar 1 keer (dit is een van de grote 

voordelen van het opsplitsen in meerdere tabellen, dat de data maar op 1 plek staat). 

Maar er bestaan nog meer soorten van relaties… 

 

1-op-1 relatie 
Een een-op-een relatie, is een relatie waarbij 1 record aan 1 ander record verbonden wordt. Er is een 

directe link tussen de 2.  

Vb. Een student heeft een thuisadres en een kot-adres. Maar niet alle studenten hebben een kot. 

Dus wanneer je een extra tabel zou maken om deze kot-adressen op te slaan, zou je kunnen werken 

met een 1-op-1 relatie, op uniek nummer van de student. Resultaat is dat deze 2de tabel met kot-

adressen een bijhorend record zal aanmaken voor de studenten met een kot, en geen record voor 

studenten zonder kot. 

 

1-op-veel relatie 
Een een-op-veel relatie, is een veel voorkomende relatie. Vb. Van de gemeentes en de personen. 

1 record (de gemeente) wotdt verbonden met 1 of meerdere personen (de personentabel) 

Een ander voorbeel (toegegeven, niet altijd correct ) Een kind heeft 1 moeder, maar deze moeder 

kan 1 of meerdere kinderen hebben. 
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veel-op-veel relatie 
De veel-op-veel relatie komt in de echte wereld nog het meeste voor. Denk maar eens aan 

bijvoorbeeld: Een student volgt een vak. Maar de student volgt meer dan 1 vak en bijkomend wordt 

dat vak niet door 1 student, maar door verschillende studenten gevolgd. Hier hebben we dus een 

veel-op-veel relatie. 

Een ander voorbeeld (zoals voorgaande bij 1-op-Veel relatie): een kind heeft misschen meer dan 1 

moeder? Dan hebben we toch nog een veel-op-veel relatie. 

De moeilijkheid aan een veel-op-veel relatie in databanken is, dat je dit niet kan bewaren (in deze 

vorm). Het is niet mogelijk om deze zo te bewaren, aangezien je dit niet kan vastleggen met unieke 

getalletjes… 

De oplossing is echter niet zo moeilijk! Je kan deze veel-op-veel relatie omvormen tot 2 keer een 1-

op-veel relatie, met een bijkomende ‘tussen-tabel’. 

 

De Tussentabel 
 

Deze tussentabel bevat in essentie eigenlijk niet meer dan een doorverwijzing naar de 2 betreffende 

primaire sleutels van de 2 verbonden tabellen. Dus in de tussentabel komen de 2 primaire sleutels 

van de tabellen die je verbind! 

 

 

 

 

 

De tussentabel “STUDENT_VAK” bevat zowel de primaire sleutel van de tabel “STUDENT”, als de 

primaire sleutel van de tabel “VAK”. 

Op deze manier, kunnen we in deze tussentabel elke mogelijke combinatie van studeten en vakken 

gaan bewaren, en uiteraard ook gaan opvragen vie queries… 

Het mooie aan deze oplossing is, dat het niet alleen een oplossing biedt aan het probleem van de 

veel-op-veel relatie, maar dat het eveneens ons de mogelijkheid biedt om meer informatie over deze 

relatie zelf te bewaren. Stel je wil naast het feit dat de student dit vak volgt, ook nog eens zijn 

resultaten bewaren, of zijn aantal afwezigheden voor dit vak bewaren… dan kan je dit als een extra 

veld in de tussentabel doen! 

STUDENT 

ID 

NAAM 

ACHTERNAAM 

 

VAK 

ID 

NAAM 

OMSCHRIJVING 

 

STUDENT_VAK 

ID 

STUDENT_ID 

VAK_ID 

AANTAL_AFWEZIG 
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MySQL Workbench 
Er bestaan zeer veel verschillende soorten van applicaties om onze queries op de data uit te voeren. 

Na een zoektocht op internet, naar een goede, betrouwbare en ook gratis versie van dergelijke 

software, kwam ik uit op de MySQL Workbench van Oracle (de eigenaars van MySQL). 

http://www.mysql.com/products/workbench/ 

downloaden via: http://dev.mysql.com/downloads/tools/workbench/ 

 

 

Eenmaal je deze gedownload hebt, kan je deze als volgt starten: 

 

Dit programma laat je toe, te connecteren naar je databank server (dewelke lokaal draait via XAMPP 

op je USB stick): 

 

http://www.mysql.com/products/workbench/
http://dev.mysql.com/downloads/tools/workbench/
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Connectie maken met je lokale databank, kan je via “localhost” of “127.0.0.1”. Beide zijn 

verbindingen naar je lokale instantie van je MySQL server. 

Eenmaal geconnecteerd; kan je aan de slag: 

 

 

Links zie je een overzicht van de aanwezige databanken. Deze ‘boom’ kan je openklikken, en kijken 

welke tabellen, views, kolommen,… er aanwezig zijn. 

Aan de rechterkant, kan je een querie schrijven in het tabblad “Query1”. Je kan werken met 

meerdere tabbladen. Als je een query uitvoert die een resultaat teruggeeft, zal je de resultaten 

onderaan in een venster te zien krijgen. 

Een Query uitvoeren, doe je door CTRL-ENTER in te drukken, of te werken met de knopjes met de 

bliksems op. (of alle commando’s, of enkel het huidige commando). 
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SQL commando’s 
 

Databank aanmaken 
Een van de eerste dingen dat je zal moeten doen, is uiteraard de databank op zich aanmaken. Hier 

kan je een naam geven aan de databank. In veel gevallen (bijvoorbeeld bij externe hosting) krijg je 

een databank toegewezen, en is het je niet toegestaan om er zelf nog een bij te maken… 

CREATE DATABASE databanknaam 

1. CREATE DATABASE IF NOT EXISTS videotheek  
2. DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;   

 

Zoals je kan zien, kan je bij het maken van je databank ook direct al enkele parameters meegeven. 

Deze zijn optioneel; maar het is een goed idee om dit direct goed te doen. 

[if not exists] betekent “als deze nog niet bestaat”… voer dit dus enkel uit indien deze databank nog 

niet bestaat. 

De naam van de databank staat mogelijk tussen quotes (scheve quotes), dit is niet verplicht! 

DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci betekent dat je de data in een 

bepaalde character-encoding zal bewaren. Deze character encoding zorgt voor de goede manier van 

de tekens te bewaren! Denk maar aan accenten en vreemde tekens, deze kunnen niet goed bewaard 

worden als de character encoding niet goed ingesteld staat. 

Zoals je kan zien, is het commando op het einde afgesloten door middel van een punt-komma (;). Dit 

is verplicht, aangezien anders de sql server dit commando niet kan onderscheiden van een mogelijk 

volgende commando. 

 

Databank gebruiken 
Wanneer je je databank aangemaakt hebt, moet je aan het systeem kenbaar maken welke van 

mogelijk meerdere databanken in je systeem, je wil gaan gebruiken. 

Dit kan je aan de hand van het commando ‘use’. 

1. USE `videotheek`;   

 

 



23 

Tabellen aanmaken  
Een lege databank, daar ben je niet veel mee. De data wordt bewaard in tabellen. Meerbepaald, in 

de velden van de tabellen. Zoals we eerder al geleerd hebben, zijn velden van een bepaald type en 

hebben ze een bepaalde lengte en of extra eigenschappen. 

Syntax: 

CREATE TABLE [if not exists] tabelnaam (veldnaam1 type) ; 

Voorbeeld: 

1. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `films` (   
2.   `film_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,   
3.   `film_created` date DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',   
4.   `film_updated` timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,   
5.   `film_naam` varchar(256) DEFAULT NULL,   
6.   `film_duur` int(11) DEFAULT NULL,   
7.   `film_uitgavedatum` date DEFAULT NULL,   
8.   `film_mediatype` int(11) DEFAULT NULL,   
9.   `film_beschrijving` text,   
10.   `film_imdb` varchar(256) DEFAULT NULL,   
11.   `film_verhuurcategorie` int(11) DEFAULT NULL,   
12.   `film_rating` decimal(10,0) DEFAULT NULL,   
13.   `film_prijs` decimal(10,0) DEFAULT NULL,   
14.   PRIMARY KEY (`film_id`)   
15. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 AUTO_INCREMENT=1 ;   

Belangrijk is dat je nadat je de naam aan je tabel gegeven hebt, je de velden van de tabel binnen 

haakjes zet! 

Er staat in dit commando nog wel meer dan wat we tot nu toe geleerd hebben. Zo zie je 

bijvoorbeeld, dat de velden met een komma gescheiden zijn van elkaar. 

We geven ook de ‘engine’ mee, waarmee de databank moet gaan werken. In principe is dit steeds 

‘InnoDB’, hoewel er nog andere bestaan. 

Eveneens de CharSet (de character encoding) kunnen we meegeven. Indien niet opgegeven, neemt 

hij de default over van de databank waarin deze tabel aangemaakt wordt. 

AUTO_INCREMENT geeft aan, welke de volgende waarde voor het auto_incement veld zal zijn (dit is 

in dit geval, en zal bijna altijd zo zijn het ID veld). 

 

Tabellen laten zien 
Met het commando ‘show tables’ kan je alle aanwezige tabellen in deze databank zien. 

1. show tables   
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Data invoeren 
Data invoeren via een query, gebeurt via een insert commando. 

Syntax:  INSERT INTO tabelnaam (veldnaam) VALUES (waarde); 

Voorbeeld: 

1. # voorbeeld van invoer...   
2. INSERT INTO `films` (   
3.     `film_id`,    
4.     `film_created`,    
5.     `film_updated`,    
6.     `film_naam`,    
7.     `film_duur`,    
8.     `film_uitgavedatum`,    
9.     `film_mediatype`,    
10.     `film_beschrijving`,    
11.     `film_imdb`,    
12.     `film_verhuurcategorie`,    
13.     `film_rating`,    
14.     `film_prijs`   
15.     ) VALUES   
16.     (   Null,    
17.         Null,    
18.         Null,    
19.         'Gravity',    
20.         91,    
21.         '2013-10-03',    
22.         1,    
23.         'Dr. Ryan Stone (Sandra Bullock) is a brilliant medical engineer...',    
24.         'tt1454468',    
25.         1,    
26.         '8.5',    
27.         '15.00'   
28.     );   

Er zijn een 2 varianten op dit INSERT commando. 

1- Ofwel, geeft je geen doelvelden mee: dat wil zeggen dat je de velden van de tabel zal 
gebruiken (ook in de volgorde waarin ze in de tabel staan!). 
 

1. # voorbeeld van invoer zonder op te geven welke velden (alle dus) ...   
2. INSERT INTO `films` VALUES   
3.     (   Null,    
4.         Null,    
5.         Null,    
6.         'Gravity',    
7.         91,    
8.         '2013-10-03',    
9.         1,    
10.         'Dr. Ryan Stone (Sandra Bullock) is a brilliant medical engineer...',    
11.         'tt1454468',    
12.         1,    
13.         '8.5',    
14.         '15.00'   
15.     );   
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2- Ofwel geef je deze wel mee, allemaal of enkel degene die je nu wil vullen met data. 

 

1. # voorbeeld van invoer van een specifiek veld...   
2. INSERT INTO films (film_naam) VALUES ('Gravity');   

 

Data opvragen 
 

Data opvragen zal een van de meest gebruikte queries zijn… dit is de SELECT query. 

Je ‘selecteert’ een subset van de data. Dit resultaat krijg je dan terug. 

Syntax: 

SELECT * from tabelnaam 

Of – SELECT veldnaam1, veldnaam2 from tabelnaam 

Voorbeeld: 

1. select * from films   

Dit zal alle films (alle records uit de tabel films) teruggeven als resultaat. Van al deze films zullen ook 

alle velden in het resultaat zitten (id, naam, …) 

Als je niet alle velden wil zien in het resultaat, maar slechts die die je nodig hebt, kan je dit 

eenvoudig aangeven. In plaats van * zet je dan de naam van het veld dat je wil krijgen. Als je 

eventueel meer dan 1 veld wil, kan je de velden opsommen, telkens met een komma tussen de 

veldnamen. 

1. select film_naam, film_duur from films   

 WHERE 
 

Natuurlijk zal je al snel niet zomaar alle data willen zien, maar een bepaalde record die voldoet aan 

je zoekterm. Dit kan je doen door gebruik te maken van de WHERE clausule. 

Via de WHERE kan je een conditie opgeven, waaraan het resultaat moet voldoen, om in de 

resultaten te mogen komen. 

Stel, je wil alle informatie van de films, waar de naam van de film ‘Gravity’ is. 

1. select * from films where film_naam = 'Gravity'   
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Op deze manier, kan je een conditie aan je zoekterm verbinden. 

Natuurlijk kan je dit nog veel verder uitdiepen! Momenteel zoeken we alleen naar records waarbij 

het veld film_naam gelijk aan (=) is aan ‘Gravity’. 

Like 
Stel nu, dat je de naam niet goed meer kan herinneren, maar je weet wel dat het begon met ‘Gr’, 

maar de rest is je bijster… dan kan je werken met LIKE. Daarmee zeg je eigenlijk “het lijkt op”. 

1. select * from films where film_naam LIKE '%Gr%'   

Op deze manier, zal het systeem zoeken naar een film waarvan de naam ‘Gr’ bevat. Alle titels die 

hieraan voldoen zullen dus getoond worden in de resultaten. 

Opgelet, we gebruiken het percentage-teken (%) als wildcard voor eendere welke andere letter(s) of 

teken(s). Dat wil zeggen dat ook deze resultaten getoond zouden worden: 

 “Greece” of “la greve” of “grieks” of “Great” of “PrrffGr”. 

Het percentageteken vooraan betekent, dat er eender wat voor mag komen (ook niets), het 

percentage teken achteraan de Gr betekent, dat er eender wat achter mag volgen (of ook niets). 

De verschillende vergelijkende manieren om in deze conditie te leggen: 

= is gelijk aan 

> is groter dan 

< is kleiner dan 

<= is kleiner dan of gelijk aan 

>= is groter dan of gelijk aan 

<> is verschillend van 

LIKE ‘%eenTekstOfTeken%’ “lijkt op” hetgene dat tussen de percentagetekens staat. 

Regular Expressions 
Met Like komen we al een heel eind verder, maar soms volstaat dit niet, en zal je moeten werken 

met ‘regular expressions’. Dit zijn ‘formules’ waaraan de data moet voldoen. 

Een typisch voorbeeld zou kunnen zijn; nakijken of de data een geldig emailadres is. 

1. SELECT * FROM your_table   
2. WHERE email_col LIKE '%@%.%'   
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DISTINCT 
Met het woord “distinct” zorgt ervoor dat de data geen dubbele gegevens zal bevatten. Indien een 

waarde meerdere keren voorkomt in het resultaat, zal het woord distinct deze eruit filteren, en 

enkel de unieke resultaten geven. 

1. select distinct gemeente.gemeente_naam   
2. from leden, gemeente   
3. where lid_geslacht = 'man'   
4. and leden.lid_gemeente = gemeente.gemeente_id ;   

In dit voorbeeld zal ik de gemeentenamen krijgen van de leden waarbij het geslacht “Man” is. Indien 

deze gemeente meerdere keren zou voorkomen (bijv. meerdere mannen uit Leuven) zal ik deze 

maar 1 keer te zien krijgen in de resultaten. 

 

Count Min Max Sum Avg 
Bij het opvragen van de data kan je ook gebruik maken van functies die een berekening uitvoeren op 

je data. Zoals bijvoorbeeld het aantal tellen (count), het minimum geven (min), het maximum 

geven(max), het gemiddelde geven (avg)… 

Count: 

1. select count(*)   
2. from films   

Dit geeft het totaal aantal films in de tabel films (count telt hoeveel records er gevonden zijn) 

Min 

1. select min(film_duur)   
2. from films   

Dit geeft de kleinst gevonden waarde voor het veld film_duur in de tabel films (min geeft de kleinste 

gevonden waarde van de gevonden records terug) 

Max 

1. select max(film_duur)   
2. from films   

Dit geeft de grootste gevonden waarde voor het veld film_duur in de tabel films (max geeft de 

grootste gevonden waarde van de gevonden records terug) 
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Avg 

1. select avg(film_duur)   
2. from films   

Dit geeft de gemiddelde waarde voor het veld film_duur in de tabel films (avg geeft de gemiddelde 

gevonden waarde van de gevonden records terug = totaalsom van de dit veld gedeeld door het 

aantal) 

Sum 

1. select sum(film_duur)   
2. from films   

Dit geeft de som waarde voor het veld film_duur in de tabel films (sum geeft de som van de  

gevonden waardes van de gevonden records terug = totaalsom) 

 

nog een voorbeeld: 

1. # geef een lijst van de mensen met een boete                                              
en bereken de totale boete per persoon   

2.  
3. select leden.lid_voornaam, sum(boetes.boete_bedrag)   
4. from leden, boetes   
5. where boetes.boete_lid is not null   
6. and boete_lid = leden.lid_id   
7. group by leden.lid_naam   

 

 

AND 
Wanneer je je conditie nog wil uitbreiden met meer dan 1 conditie, kan je werken met de AND. 

Hiermee zeg je dat er een conditie is in de WHERE én dat er een tweede conditie is in de AND. 

1. select * from films   
2. where film_naam Like '%Gr%'   
3. and film_duur > 100   

Je kan zelfs meer dan eens de AND herhalen: 

1. select * from films   
2. where film_naam Like '%Gr%'   
3. and film_duur > 100   
4. and film_rating > 3   
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ander voorbeeld: 

1. #geef alle mensen die in Leuven wonen, en een boete hebben   
2.    
3. select leden.lid_voornaam   
4. from leden, gemeente, boetes   
5. where leden.lid_id = boetes.boete_lid   
6. and gemeente.gemeente_id = leden.lid_gemeente   
7. and gemeente.gemeente_naam = "Leuven"   
8. group by leden.lid_naam, leden.lid_voornaam;   

 

OR 
Naast de én, kan je ook gebruik maken van de Of (OR). Het principe is hetzelfde, alleen stel je nu de 

vraag anders. Je zegt “de conditie is dit OF dit”. Best kan je rond de 2 delen van de of haakjes zetten, 

zodat dit een duidelijk afgescheiden deel vormt. 

1. select * from films   
2. where (film_naam Like '%Gr%'   
3.        and film_duur > 100 )   
4. or film_rating > 3   

Deze query zal als resultaat alle films geven die een naam hebben dat lijkt op ‘Gr’ en waarvan de 

langer is dan 100 OF waarvan de rating groter is dan 3. Ook films met een andere naam, maar met 

een rating hoger dan 3 zullen in het resultaat zitten! 

 

GROUP BY 
Group By geeft ons de mogelijkheid om de resultaten die we terugkrijgen van onze query, te 

groeperen op een bepaald veld. Group by zet je achter je where/and/or condities. 

De resultaten zullen dus op dit veld gegroepeerd worden. 

1. # geef een lijst van hoeveel mensen er in de verschillende gemeente wonen   
2. select gemeente.gemeente_naam, count(*)   
3. from leden, gemeente   
4. where gemeente.gemeente_id = leden.lid_gemeente   
5. group by gemeente.gemeente_naam;   
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IN 
Met de “in” operator, geef je in je conditie een lijst van waardes, waarin de gezochte waarde moet 

voorkomen. 

1. # IN   
2. #----------------------------------   
3.    
4. # geef een lijst met alle mensen die in leuven, herent of brussel wonen   
5. select leden.lid_naam, leden.lid_voornaam, gemeente.gemeente_naam   
6. from leden, gemeente   
7. where leden.lid_gemeente = gemeente.gemeente_id   
8. and (gemeente.gemeente_naam = "Leuven"   
9. or  gemeente.gemeente_naam = "herent"   
10. or gemeente.gemeente_naam = "brussel");   
11.    
12. # - of, met IN:   
13.    
14. select leden.lid_naam, leden.lid_voornaam, gemeente.gemeente_naam   
15. from leden, gemeente   
16. where leden.lid_gemeente = gemeente.gemeente_id   
17. and gemeente.gemeente_naam in ("Leuven","herent","brussel");   
18.    
19.    
20. # OPMERKING: de in operator wordt ook veel gebruikt in een sub-query.   
21. # een klein voorbeeld:   
22. # geef een lijst van de mensen met een boete van meer dan 10 euro.   
23. select leden.lid_voornaam, leden.lid_naam   
24. from leden   
25. where leden.lid_id in (   
26.     select boetes.boete_lid   
27.     from boetes   
28.     where boete_bedrag > 10   
29. );   

 

BETWEEN 
Met between kan je op een makkelijke manier een conditie schrijven waarbij een waarde tussen 2 

verschillende waardes (grenzen) moeten zitten: 

1. # BETWEEN   
2. #----------------------------------   
3.    
4. # geef een lijst met alle mensen die geboren zijn in de jaren '70   
5. select leden.lid_naam, leden.lid_voornaam   
6. from leden   
7. where leden.lid_geboortedatum >= '1970-01-01'   
8. and leden.lid_geboortedatum <= '1979-12-31';   
9.    
10. # - of, met BETWEEN:   
11.    
12. select leden.lid_naam, leden.lid_voornaam   
13. from leden   
14. where leden.lid_geboortedatum between '1970-01-01' and '1979-12-31';   
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HAVING 
Wanneer je de WHERE verder wil uitbereiden, maar wil werken met berekende velden (bijvoorbeeld 

een som maken van de boetes en enkel deze groter dan 100), dan kan je gebruik maken van HAVING 

Voorbeeld: 

geef een lijst van hoeveel mensen er in de verschillende gemeentes wonen + het aantal gevonden 

van deze combinatie,  geef enkel deze combinaties waarbij er meer dan 3 mensen zijn 

1. select gemeente.gemeente_naam, leden.lid_geslacht, count(*)   
2. from leden, gemeente   
3. where gemeente.gemeente_id = leden.lid_gemeente   
4. group by gemeente.gemeente_naam   
5. having count(*) >= 4;   

 

Data aanpassen 
Als je de data die in de tabel zit wil aanpassen, kan je gebruik maken van de UPDATE query. 

Syntax: 

UPDATE tabelnaam SET veldnaam = nieuweWaarde WHERE … 

Voorbeeld: 

1. UPDATE  films SET  film_naam =  'Gravity' WHERE  film_id =1;   

Belangrijk hier is het gebruik van de WHERE! Als je deze niet zou zetten, zou je alle records 

aanpassen!  

Indien je meerdere velden in 1 keer zou willen aanpassen, kan je dit doen door de verschillende 

velden op te sommen, met komma’s ertussen. 

Data Verwijderen 
Wanneer je data wil verwijderen, kan je gebruik maken vna het DELETE commando. 

Syntax: 

DELETE FROM tabelnaam WHERE … 

Voorbeeld: 

1. delete from films WHERE  film_id = 1 ;   

OPGELET: uiteraard is het hier eveneens heel belangrijk om de WHERE juist te gebruiken, en zo 

alleen die data die je wil deleten te verwijderen! 
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Een tabel verwijderen 
Als je de gehele tabel zou willen verwijderen, kan je gebruik maken van het DROP commando 

Syntax: DROP tabelnaam  

Voorbeeld: 

1. drop films;   

OPGELET: Wanneer je een tabel dropt, is al de data in de tabel ook weg! 

Safe Updates 
Standaard zit in de MySQL workbench een veiligheid ingebouwd, waardoor het niet toegestaan is 

updates of deletes uit te voeren wanneer je geen gebruik maakt van de sleutelwaardes. 

Maar in sommige gevallen is dit toch gewenst. Stel, je wil informatie veranderen van de film met titel 

‘Gravity’, dan zou je kunnen zoeken naar deze film aan de hand van de naam, en dan de update 

uitvoeren. Beter is natuurlijk om via de naam eerst de juiste id van de record te zoeken, en deze te 

gebruiken voor de update uit te voeren… 

1. # om updates te kunnen doen, zonder gebruik te maken van de sleutelwaardes...   
2.    
3. SET SQL_SAFE_UPDATES=0;   

Commentaar 
Commentaar toevoegen aan je code, kan je heel eenvoudig: 

Voor 1 regel in commentaar te zetten, plaats je er een spoorwegteken (#) hashtag voor. 

1. # dit is een lijn commentaar   

Voor meerdere regels in commentaar te zetten, kan je werken met de combinatie van /* en */ om af 

te sluiten. 

1. /*    
2.    Dit zijn meerdere lijnen commentaar   
3.    Dit zijn meerdere lijnen commentaar   
4.    Dit zijn meerdere lijnen commentaar   
5.    Dit zijn meerdere lijnen commentaar   
6. */   
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Query op 2 tabellen 
Wanneer je volgende situatie hebt:  een tabel met persoonsgegevens, en een gekoppelde tabel met 

gemeentes. (in de persoonsgegevens tabel, is er een verwijzing naar de record van de 

gemeentetabel, dit is bijvoorbeeld de stad waarin ze wonen). 

 

 

 

 

 

Stel, je wil alle data van de mensen uit de Persoonstabel krijgen: 

1. select * from persoon   

Dan zou je een resultaat als volgt krijgen: 

1 Martijn Waeyenbergh 33 

2 Lotte Claesen 23 

3 Fernand Dubois 46 

4 Karel Mierlode 12 

…    

 

Dit is een correct resultaat, maar niet hetgeen we eigenlijk wilde. We hadden graag de namen van 

de gemeentes gehad ipv de unieke nummers.  

Daarom moeten we onze query gaan uitbreiden met de 2de tabel, zodat we ook data uit deze 2de 

tabel kunnen gebruiken. Uiteraard moeten we dan ook aan het systeem vertellen hoe hij deze data 

moet kunnen terugvinden. We moeten de link uitleggen tussen de nummer die in de persoons-tabel 

staat en de nummer die als ID in de Gemeente-tabel staat. 

1. select    
2.    persoon.naam,    
3.    persoon.achternaam,    
4.    gemeente.naam    
5. from persoon, gemeente   
6. where persoon.gemeenteCode = gemeente.ID;   

Zoals je kan zien, leggen we deze ‘link’ in de WHERE clausule. 

Zoals je misschien ook opmerkt, kan je de tabellen waaruit je data wil halen, gewoon opsommen 

met een komma tussen de namen. 

Persoon 

ID 

Naam 

Achternaam 

GemeenteCode 

 

Gemeente 

ID 

Naam 

Postcode 
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OPGELET: als je velden uit verschillende tabellen wil gebruiken, kan het nodig zijn om deze 

veldnamen te laten voorafgaan door de naam van de tabel waaruit ze komen, gevolgd door een 

punt. 

Aangezien we in beide tabellen een veld hebben met de naam “Naam”, is het voor het systeem niet 

duidelijk als we niet zouden zeggen over welke van de velden we het hebben. Daarom laten we 

“Naam” altijd voorafgaan door de tabelnaam – punt – veldnaam. 

1. persoon.naam   
2.    
3.  /* en */   
4.    
5. gemeente.naam   

 

Als we de vorige query opnieuw uitvoeren, maar dan met de 2 tabellen erin, en een koppeling 

tussen deze twee, krijgen we een beter resultaat: 

1 Martijn Waeyenbergh Herent 

2 Lotte Claesen Leuven  

3 Fernand Dubois Aaigem 

4 Karel Mierlode Mechelen 

…    

 

Tekst functies 
1. # De CONCAT functie   
2. #----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------   
3. #verschillende velden samen weergeven in 1 uitvoer kolom   
4.    
5. # geef in 1 kolom de voor en achternaam van de leden, met als kolomgoofding "volled

ige naam":   
6. select concat(leden.lid_voornaam ," ",leden.lid_naam) as "volledige naam"   
7. from leden;   
8.    
9. # indien je veel velden wil samenvoegen, telkens met dezelfde 'seperator' (zoals hi

erboven een spatie),   
10. # kan je gebruik maken van de CONCAT_WS() functie.    
11. # Bij deze functie geef je als eerste parameter de separator, dan alle velden...   
12. select concat_ws(" ", leden.lid_voornaam ,leden.lid_naam) as "volledige naam"   
13. from leden;   
14.    
15. # TEKST AANPASSEN MET FUNCTIES   
16. # enkele voorbeelden:   
17. #----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------   
18. # Ucase() --> maak hoofletters   
19. # Lcase() --> maak alles kleine letters   
20. # Lenght() --> geef het aantal tekens (de lengte van de tekst)   
21. # ltrim() --> verwijder alle spaties links van de tekst   
22. # rtrim() --> verwijder alle spaties rechts van de tekst   
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23. # trim()  --> verwijder alle spaties rechts EN links van de tekst   
24.    
25. # ifnull(conditie, alternatief indien null)   
26.    
27.    
28.    
29.    
30. select Ucase("kleine letters")   

 

Datum functies 
Wanneer we met datums werken, zal je zien dat we de datum telkens in een vast formaat 

vastleggen. Dit is een standaard vastgelegd formaat (standaard ISO 8601 wordt gebruikt). 

 

Hoewel de data in de databank volgens dit formaat opgeslagen is, kan dit wel op een andere manier 

tonen in je resultaten set. Dit doe je door gebruik te maken van de date_format() functie. 

 

De parameters voor deze functie: 

- de datum die je wil tonen 
- de weergave volgens de ‘codering’ zoals je die hieronder kan zien. 
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Als je de ‘codering’ aanpast, zal de datum er dus anders uitzien: 
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LIMIT 
Wanneer je slechts een aantal resultaten wil krijgen, en niet alles (bijvoorbeeld enkel de eerste 3, of 

de eerste 10 – top 10), kan je gebruik maken van het codewoord LIMIT. 

 

CASE 
Met de “case” instructie kan je een bepaalde logica inbouwen in je query.  

1. # De CASE expressie   
2. #-----------------------------------------------------------------------------   
3. # Deze CASE - WHEN THEN - ELSE - END  
4. logica laat ons toe om logica in onze query te bouwen...   
5.    
6.  
7. # geef de achternaam van de leden,  
8.   voorafgegaan door Mijnheer of Mevrouw (afhankelijk van geslacht)   
9. select    
10. case leden.lid_geslacht   
11.     when "man" then "Mijnheer"   
12.     else "Mevrouw" END,   
13.     leden.lid_naam   
14. from leden   
15.    
16. # een ander voorbeeld:  
17.    indien geen hoofd = zombie,  
18.    indien 1 = mens,  
19.    indien meer (niet 0 of 1) = Alien   
20.  
21. SELECT CASE aantal_hoofden   
22. WHEN 0 THEN 'Zombie'   
23. WHEN 1 THEN 'Mens'   
24. ELSE 'Alien'   
25. END AS soort   
26. FROM user   
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IF   
Aan de hand van de if instructie, kan je bijkomende logica inbouwen in je query 

27. # De if instructie   
28. #----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------   
29. # de if instructie heeft 3 parameters: de conditie, de teruggave indien waar, de te

ruggave indien niet waar   
30. select    
31.     if (lid_geslacht = 'man', 'Mijnheer', 'Mevrouw'),   
32.     leden.lid_naam   
33. from leden;   
34.    
35.    

     

36. # maak een lijst van aansprekingen van de leden met "Mijnheer" of "Mevrouw"   
37. # steek deze aanspreking samen in 1 veld met de voornaam en achternaam.   
38. # noem dit veld 'Klantaanspreking'   
39.    
40.    
41. select    
42.    concat_ws(" " ,if (lid_geslacht = "man", "Mijnheer", "Mevrouw"),   
43.    lid_voornaam,   
44.    lid_naam) as "Klantaanspreking"   
45. from leden;   
46.    
47. # -- of --   
48.    
49. select    
50.    concat_ws(" " ,   
51.    case lid_geslacht when "man" then "Mijnheer" else "Mevrouw" END,   
52.    lid_voornaam,   
53.    lid_naam) as "Klantaanspreking"   
54. from leden;   
55.    
56.    
57.    
58. # maak een lijst van de leden met aanspreking  "Mijnheer" of "Mevrouw"   
59. # waarbij de mensen hun leeftijd tussen de 20 en de 35 jaar moet zijn.   
60. # en ze geen boete hebben.   
61.    
62. select (year(now()) - year(lid_geboortedatum)) as leeftijd,   
63.    concat_ws(" " ,if (lid_geslacht = "man", "Mijnheer", "Mevrouw"),   
64.    lid_voornaam,   
65.    lid_naam) as "Klantaanspreking"   
66. from leden as l   
67. where lid_id not in (   
68.    select boetes.boete_lid   
69.    from boetes   
70. )   
71. having leeftijd between 20 and 35;   
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Structuur aanpassingen  
 

Hoewel het niet echt gewenst is, is het soms nodig om nadat je je tabellen en velden gemaakt hebt, 

deze nog aan te passen. Bijvoorbeeld een veld bijmaken , of van type veranderen, of van naam 

veranderen… 

ALTER 
 

Je past hier het type van een veld aan. Je geeft achteraan het nieuwe type mee. In dit 
voorbeeld, zal het veld oef1_achternaam veranderen naar een varchar met lengte 10. 
 
Opgelet, als je de grootte van het veld aanpast, zodat er bijvoorbeeld niet alle data meer in 
kan, zal de data “afgesneden” worden, en zal je deze overtollige inhoud verliezen! 

 

ADD 
Met Add, kan je een veld toevoegen aan de bestaande tabel. 
 

 
 

 
 
 

DROP 
 
Met drop, kan je een bepaald veld uit je tabel verwijderen. Opgelet, de inhoud zal ook 
verloren gaan! 
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CHANGE 
 
Met change, kan je een bepaald veld uit je tabel veranderen, van naam of van type...  
 
 

 
 

Indexen 
Indexen zijn ‘opzoek velden’ voor je systeem. Door het maken van een index op velden waarop je 

veel zal zoeken, zal dit sneller verlopen. 

Indexen zorgen ervoor dat intern er een soort ‘opzoek mechanisme’ gemaakt wordt op dit veld, of 

op de combinatie van enkele velden. 

Opgelet, het is natuurlijk niet de bedoeling om op elk veld in je databank een index te gaan leggen, 

aangezien je dan het resultaat teniet doet… gebruik indexen wijselijk! 

Het voordeel van indexen is onder andere ook dat je ervoor kan zorgen dat bepaalde data uniek 

moet zijn. Zo kan je kiezen of een index uniek moet zijn (geen dubbels mogelijk). 

Aangezien je een index ook op meer dan 1 veld kan leggen (bijvoorbeeld op 2 velden: voornaam en 

achternaam), kan je er zo voor zorgen, dat er in je tabel geen mensen kunnen voorkomen met zowel 

de voor als de achternaam identiek. 

Create index 
 

 

Zoals je kan zien, kan je ook een ‘naam’ geven aan de index. Dit heeft verder geen echte waarde. 

 

 

Show indexes 
Als je een overzicht wil van alle indexen op je tabel, kan je dit met volgende commando: 
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Drop index 
Als je een bepaalde index wil verwijderen op je tabel, kan je dit met volgende commando: 

1. DROP INDEX index_name ON tbl_name   

 

Pseudoniemen  
Pseudoniemen als alternatieve naam. 

Je kan aan de hand van het ‘AS’ woord een andere naam geven aan velden en of aan tabellen. Dit zal 

NIET de naam van het veld of de tabel veranderen, maar je kan deze nieuwe naam wel gebruiken in 

de query waarin je deze aangemaakt hebt. 

Dit wordt veel gebruikt, om veel typewerk te vermijden, of voor meer duidelijkheid te brengen.  

Soms is het zelfs echt nodig te werken met pseudoniemen, denk bv maar eens aan de situatie 

waarbij je in 1 query, 2 voorwaardes wil geven op dezelfde tabel. Dan moet je voor de 2 ‘instanties’ 

van de tabel een andere pseudoniem naam geven. 

1. select    
2.    leden.lid_voornaam as voornaam,   
3.    leden.lid_naam as achternaam   
4. from   
5.    leden   
6. having length(voornaam)> 7   
7. order by voornaam, achternaam;   

 

1. select    
2.    l.lid_voornaam as voornaam,   
3.    l.lid_naam as achternaam,   
4.    b.boete_bedrag   
5. from   
6.    leden as l, boetes as b   
7. where l.lid_id = b.boete_lid;   

 

1. # soms MOET je gebruik maken van de pseudoniemen.   
2. # stel, je wil een tabel 2 maal gebruiken binnen dezelfde query.   
3. # dan moet je gebruik maken van de pseudoniemen, om deze van elkaar te kunnen onder

scheiden.   
4.    
5. #voorbeeld; geef de leden, die jonger zijn dan Pascal Janssens   
6. select    
7.    l.lid_voornaam as voornaam,   
8.    l.lid_naam as achternaam,   
9.    l.lid_geboortedatum   
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10. from   
11.    leden as l, leden as l2   
12. where l2.lid_naam = "Janssens"   
13. and l2.lid_voornaam = "Pascal"   
14. and l2.lid_geboortedatum < l.lid_geboortedatum ;   

 

Werken met datum 
De huidge datum/tijd opvragen in een query kan je met de ingebouwde functies van MySQL: 

Now 
1. select now();   

Dit geeft de huidge tijd en datum terug… 

Query in Query 
Wanneer je een query wil uitvoeren, waarin je het resultaat van een andere query als invoer wil 

gebruiken, heet dit een subquery. We gaan de ene query in de andere zetten, waardoor de uitvoer 

van de ene, invoer wordt van de 2de. 

Stel volgende situatie:  

2 tabellen: leden en gemeentes: 

1. # maak de leden tabel   
2.    
3. CREATE TABLE IF NOT EXISTS leden (   
4.   lid_id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,   
5.   lid_creatieDatum timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,   
6.   lid_AanpassingDatum timestamp,   
7.   lid_nummer int(11) null,   
8.   lid_voornaam varchar(255) DEFAULT NULL,   
9.   lid_naam varchar(255) DEFAULT NULL,   
10.   lid_geslacht varchar(255) DEFAULT NULL,   
11.   lid_geboortedatum date DEFAULT NULL,   
12.   lid_straat varchar(255) DEFAULT NULL,   
13.   lid_huisnr varchar(255) DEFAULT NULL,   
14.   lid_bus varchar(255) DEFAULT NULL,   
15.   lid_gemeente int(11) DEFAULT NULL,   
16.   lid_telefoon varchar(255) DEFAULT NULL,   
17.   lid_gsm varchar(255) DEFAULT NULL,   
18.   lid_email varchar(255) DEFAULT NULL,   
19.   PRIMARY KEY (lid_id)   
20. ) DEFAULT CHARSET=utf8mb4 AUTO_INCREMENT=1 ;   
21.    
22. # maak de gemeente tabel   
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23.    
24. CREATE TABLE IF NOT EXISTS gemeente (   
25.   gemeente_id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,   
26.   gemeente_creatieDatum timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,   
27.   gemeente_AanpassingDatum timestamp,   
28.   gemeente_postcode varchar(255) DEFAULT NULL,   
29.   gemeente_naam varchar(255) DEFAULT NULL,   
30.   PRIMARY KEY (gemeente_id)   
31. ) DEFAULT CHARSET=utf8mb4 AUTO_INCREMENT=1 ;   

Wat data toevoegen aan de gemeente tabel: 

1. /* Data invoeren in de gemeente tabel*/   
2.    
3.    
4. insert into gemeente () values (null, CURRENT_TIMESTAMP, NOW(),'3018','Wijgmaal');  
5. insert into gemeente () values (null, CURRENT_TIMESTAMP, NOW(),'3000','Leuven');   
6. insert into gemeente () values (null, CURRENT_TIMESTAMP, NOW(),'1000','Brussel');   
7. insert into gemeente () values (null, CURRENT_TIMESTAMP, NOW(),'3020','Herent');   
8. insert into gemeente () values (null, CURRENT_TIMESTAMP, NOW(),'2235','Houtvenne');

   

Wanneer ik nu een persoon wil toevoegen in de leden tabel, moet ik eerst nakijken welke id de 

gemeente heeft, die ik wil toevoegen…  ik wil mezelf toevoegen en als gemeente “Leuven”… 

Stel, ik wil “Leuven” toevoegen bij mijn persoon, dan zou ik eerst een query moeten doen om op te 

zoeken welke id de gemeente “Leuven” heeft. Eenmaal ik deze weet, kan ik deze gebruiken in mijn 

INSERT query bij mijn leden… 

1. select gemeente.gemeente_id from gemeente where gemeente.gemeente_naam = 'Leuven'   

Dit geeft als resultaat “2”, dit is de ID van de gemeente Leuven. 

Dan zou ik mijn insert commando kunnen schrijven alsvolgt: 

1. insert into leden () values (   null,    
2.                                 CURRENT_TIMESTAMP,    
3.                                 NOW(),    
4.                                 null,    
5.                                 'Martijn',    
6.                                 'Waeyenbergh',    
7.                                 'man',    
8.                                 '1979-11-24',    
9.                                 'huislaan',    
10.                                 '45',    
11.                                 'A1',    
12.                                 2,    
13.                                 '016/123456',    
14.                                 '0478/784512',    
15.                                 'martijn@gmail.com');   

 

Dat is uiteraard niet eenvoudig… ik moet verschillende stappen ondernemen om deze ene record 

toe te voegen… dat moet makkelijker kunnen! 

Een query in een query! 



47 

We kunnen de voorgaande stappen samenvoegen in 1 query: 

1. insert into leden () values (   null,    
2.                                 CURRENT_TIMESTAMP,    
3.                                 NOW(),    
4.                                 null,    
5.                                 'Kobe',    
6.                                 'Waeyenbergh',    
7.                                 'man',    
8.                                 '2004-03-09',    
9.                                 'huislaan',    
10.                                 '45',    
11.                                 'A1',    
12.                                 (select gemeente.gemeente_id  
13.                                  from gemeente  
14.                                  where gemeente.gemeente_naam = 'Leuven'),    
15.                                 '016/123456',    
16.                                 '0478/784512',    
17.                                 'kobe@gmail.com');   

Zoals je kan zien, maken we de opzoekquery voor de id van de gemeente te vinden, gewoon binnen 

de insert query. Alles in 1. 

Opgelet: als je een subquery gebruikt, moet je deze tussen haken zetten, om duidelijkheid te geven 

vanwaar tot waar deze gaat. 
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Joins 

Simpele join of innerjoin 
We hebben al eerder met meerdere tabellen gewerkt. Belangrijk daarbij was dat we aan het systeem 

duidelijk konden maken hoe deze tabellen zich met elkaar relateerde (wat en hoe werkt de 

koppeling, de link, de relatie tussen deze tabellen?) 

1. select *    
2. from leden, boetes   
3. where leden.lid_id = boetes.boete_lid;   

Op deze manier zeggen we “ het lid_id van de leden moet gelijk zijn aan het veld ‘boete.boete_lid uit 

de boetes gemeente ”. 

Dit is in feite een join! 

Dit kan je ook op deze manier schrijven: 

1. select *   
2. from leden   
3. inner join boetes   
4. on boetes.boete_lid = leden.lid_id;   

 

of, zonder de “inner”, aangezien dit de standaard join zal zijn. (als je dit niet schrijft, maakt hij er een 

inner join van) 

1. select *   
2. from leden   
3. join boetes   
4. on boetes.boete_lid = leden.lid_id;   

 

Outer Joins 
Outer joins zijn joins, waarbij we een richting aan onze join kunnen geven. Stel, we hebben 2 

tabellen, leden en boetes. In de eerste tabel (leden) zitten alle leden. In de 2de tabel (boetes) zitten 

alle boetes van sommige leden. 

Een gewone (inner) join, zal telkens enkel die leden geven, die ook een boete hebben. Leden zonder 

boete zullen we niet te zien krijgen. 

Wanneer we alle leden in ons resultaat willen krijgen, of ze nu een boete hebben of niet, dan 

moeten we dit specifiek aangeven in onze join. We geven een richting hieraan. 
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Een left outer join, zal alle data van de linker tabel in het resultaat geven (alle leden dus) + ook de 

records uit de boete tabel, waarbij een koppeling is met de leden. 

Bij een right outer join zal deze richting naar de andere kant wijzen, waardoor we dus alle records 

van de tabel ‘boetes’ zullen krijgen, en enkel die records die een koppeling hebben uit de tabel 

‘leden’. 

  

 

 

 

 

Hier zie je schematische voorstelling van de 2 tabellen:  

Aan de linkerkant zie je de leden tabel, aan de rechterkant zie je de boetes tabel. Deze beide hebben 

records die terug te vinden zijn in beide tabellen, dit zijn de leden met boetes, of anders gezegd, de 

boetes van de leden. Deze records vind je terug in de deelverzameling van beide tabellen! 

LEFT OUTER JOIN 
Een left outer join, zal alle data van de linker tabel in het resultaat geven (alle leden dus) + ook de 

records uit de boete tabel, waarbij een koppeling is met de leden. 

1. select *    
2. from leden   
3. left join boetes   
4. on leden.lid_id = boetes.boete_lid;   
5. # dit geeft veel meer resultaten... waarom??   
6. # omdat je ook alle leden die geen boete hebben ook terugkrijgt !   
7.    
8.    
9. # -- of --    
10.    
11. select *    
12. from leden   
13. left outer join boetes   
14. on leden.lid_id = boetes.boete_lid;   

RIGHT OUTER JOIN 

1. select *    
2. from leden   
3. right join boetes   
4. on leden.lid_id = boetes.boete_lid;   
5.    
6. # -- of --    
7.    
8. select *    
9. from leden   
10. right outer join boetes   
11. on leden.lid_id = boetes.boete_lid;   

LEDEN        BOETES 
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Union 
1. # UNION   
2. #---------------------   
3. # de union moet je gebruiken op tabellen, met dezelfde aantal kolommen in de select

, en ook van hetzelfde type.   
4. # de union geeft een combinatie van alle waardes die hij in beide tabellen vindt.   
5. select lid_id   
6. from leden   
7. UNION   
8. select boete_lid   
9. from boetes;   
10.    
11.  # -- of variant, met dubbels ok = UNION ALL    
12.    
13. select lid_id   
14. from leden   
15. UNION ALL   
16. select boete_lid   
17. from boetes   
18. ORDER BY lid_id;   

Views 
Een view is een 'kijk' op de data, vergelijkbaar met een nieuwe tabel.. 

Wanneer er een rechtstreekse relatie is tussen de view en de onderliggende data tabel, is deze 

aanpasbaar, wanneer er gebruik gemaakt is van een van de volgende elementen, kan je dit enkel 

gebruiken als 'read-only' view. (niet aanpasbaar) 

 (zie ook http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/view-updatability.html) 

1. Aggregate functions (SUM(), MIN(), MAX(), COUNT(), and so forth) 
2. DISTINCT 
3. GROUP BY 
4. HAVING 
5. UNION or UNION ALL 
6. Subquery in the select list 
7. Certain joins (see additional join discussion later in this section) 
8. Nonupdatable view in the FROM clause 
9. A subquery in the WHERE clause that refers to a table in the FROM clause 
10. Refers only to literal values (in this case, there is no underlying table to update) 
11. Uses ALGORITHM = TEMPTABLE (use of a temporary table always makes a view 

nonupdatable) 
12. Multiple references to any column of a base table. 

 

1. create view filmmethogeratingfilmMetHogeRating as    
2.     select * from films where film_rating > 8;   
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Triggers 
Triggers zijn acties die zullen ondernomen worden door de databankserver, zonder dat je deze echt 

moet oproepen. Je creëert een trigger, en deze zal indien zicht een bepaalde actie voordoet, 

uitgevoerd worden. 

Typisch voorbeeld: Wanneer er een record verwijderd wordt, moet er eerst nog eens een kopie van 

de record weggeschreven worden naar een archief-tabel. 

Opgelet: Triggers bestaan enkele vanaf Mysql versie 5.0.2 !! 

DELIMITER // 
CREATE TRIGGER 'NAAM VAN DE TRIGGER' 
[AFTER | BEFORE] ON 'NAAM VAN DE TABEL' 
FOR EACH ROW 
BEGIN 
SQL COMMANDO 
END; 
// 

 

1. DELIMITER //   
2. CREATE TRIGGER `after_insert_leden`   
3.     AFTER INSERT ON `leden`    
4.     FOR EACH ROW   
5.     BEGIN   
6.         INSERT INTO leden_log (id, created, lid) VALUES (null, now(), NEW.lid_id); 

  
7.     END;   
8. //   

Wanneer er nu een insert query draait, zal er een record aangemaakt worden in de “leden_log” 

tabel.  mogelijke triggers: 

 (bij before gebruik je telkens het NEW keyword) 

--> BEFORE UPDATE ON 
--> BEFORE UPDATE ON 
--> BEFORE DELETE ON 
 
(bij after gebruik je telkens het OLD keyword) 

--> AFTER INSERT ON 
--> AFTER UPDATE ON 
--> AFTER DELETE ON 
 

Nog een voorbeeld van een trigger: 

1. delimiter //   
2. CREATE TRIGGER upd_boete_plafond BEFORE UPDATE ON boetes   
3.     FOR EACH ROW   
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4.     BEGIN   
5.         IF NEW.boete_bedrag < 0 THEN   
6.             SET NEW.boete_bedrag = 0;   
7.         ELSEIF NEW.boete_bedrag > 100 THEN   
8.             SET NEW.boete_bedrag = 100;   
9.         END IF;   
10.     END;//   

Events 
Events zijn net zoals triggers acties die zullen starten bij een bepaald gebeuren. Bij triggers was dit 

typisch een actie van de databank (zoals bv. Een insert of update of delete…). Bij Events kan dit op 

eender welk moment (bv. Elk uur, of elke eerste dag van de maand…) 

Je kan een event ‘plannen’, ofwel om uit te voeren 1 keer op een bepaald moment, ofwel om te 

herhalen op bepaalde momenten, ofwel om te herhalen op bepaalde momenten, binnen een 

bepaalde periode. 

CREATE EVENT `event_name`  
ON SCHEDULE schedule  
[ON COMPLETION [NOT] PRESERVE]  (--> indien niet gezet, wordt de event gedelete na run.) 
[ENABLE | DISABLE] (-> enable of disable --> aan of uit ) 
DO BEGIN 
 -- event body 
END; 
 
schedule= 
--> eenmalige = AT 'YYYY-MM-DD HHMM.SS' - of - AT CURRENT TIMESTAMP + INTERVAL x 
HOUR|MONTH|WEEK|DAY|MINUTE 
--> terugkerend --> EVERY x HOU|MONTH|WEEK|DAY|MINUTE 
--> of op een specifiek moment in een bepaalde periode: 
--> EVERY x [HOUR|MONTH|WEEK|DAY|MINUTE] STARTS datum ENDS datum 
e.g. EVERY 1 DAY STARTS CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL 1 WEEK ENDS ’2014-12-31 00:00.00′ 
 

1. DELIMITER //   
2.    
3. CREATE EVENT `overloop_teLaatBinnen`    
4.     ON SCHEDULE AT CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL 1 MINUTE   
5.     DO BEGIN   
6.    
7.             DELETE from te_laat;   
8.    
9.             INSERT INTO te_late (id, created, lidid, filmid, dagentelaat)    
10.             select null, now(), verhuur_lidid, verhuur_filmid, DATEDIFF(CURDATE(), 

            date_add(verhuur_created , INTERVAL verhuur_duur DAY))   
11.             from verhuur   
12.             where date_add(verhuur_created , INTERVAL verhuur_duur DAY) < CURDATE() 
13.              and verhuur_status = "uit";   
14.     END;   
15.    
16. //   
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Import en export 
Wanneer je je data wil backuppen of restoren (een kopie nemen en deze eventueel terugzetten), 

kan je dat op een aantal manieren. 

Je kan je databank exporteren naar een ‘dumpfile’ via een query of via het mysqldump uitvoerbaar 

bestand. 

Mysqldump 

Exporten 
# mysqldump --> hele db dumpen in een bestand 
mysqldump -u username -ppassword database_name > dump.sql 
 
# alleen de structuur 
mysqldump -u username -ppassword –no-data database_name > dump.sql 
 
# alleen de data 
mysqldump -u username -ppassword –no-create-info database_name > dump.sql 
 
# meerdere databases 
mysqldump -u username -ppassword –databases db_name1 [db_name2 ...] > dump.sql 
 
# - of - alle databases: 
mysqldump -u username -ppassword –all-databases > dump.sql 
 
# als de databank online is, kan deze gelocked zijn... 
# Deze transactie minimaliseert de tijd die nodig is: 
mysqldump -u username -ppassword –all-databases –single-transaction > dump.sql 
 

importeren: 
 
 
mysql -u username -ppassword database_name < dump.sql 
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outfile 

 

 



55 

MySQL en PHP 
Wanneer je vanuit PHP wil verbinden met een MySQL databank, zal je meestal volgende stappen 

ondernemen: 

 Connecteer naar de databankserver 
 Selecteer de databank 
 Voer een query uit 
 Sluit de databankconnectie af. 

 

Deze verschillende stappen, zal je veel verschillende keren opnieuw uitvoeren. Perfect geschikt dus 

om een class van te maken, en deze op te roepen als je deze functionaliteiten nodig hebt. 

1. <?php   
2.    
3.     class Databank{   
4.    
5.         private $user = "root";   
6.         private $password = "";   
7.         private $databank = "php";   
8.         private $server = "localhost";   
9.         private $connectie;   
10.    
11.         public function databank(){}   
12.    
13.         // connecteer naar databankserver   
14.         public function connecteer(){   
15.             $this->connectie = mysql_connect($this->server,    
16.                 $this->user, $this->password)   
17.             or die("Geen verbinding mogelijk met databank");   
18.             return $this->connectie;   
19.         }   
20.    
21.         // selecteer de databank   
22.         public function selectDB(){   
23.             return mysql_select_db($this->databank);   
24.         }   
25.    
26.         // voer query uit   
27.         public function query($sql){   
28.             $result = mysql_query($sql, $this->connectie)    
29.             or die("Query fout" . $sql);   
30.             return $result;   
31.         }   
32.    
33.    
34.         // sluit de connectie   
35.         public function sluitDB(){   
36.             mysql_close($this->connectie);   
37.         }   
38.    
39.    
40.    
41.     }   
42. ?>   

 



56 

1. <?php   
2.    
3.     include_once("class.databank.php");   
4.    
5.    
6.     $db = new Databank();   
7.     $db->connecteer();   
8.     $db->selectDB();   
9.     $sql = "select * from personen";   
10.     $result = $db->query($sql);   
11.     while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {   
12.         echo $row['voornaam'] . " " . $row['achternaam']. "<br>";   
13.     }   
14.    
15.    
16.    
17. ?>   

Data opvragen (SELECT) 
Select *from tabelnaam   Deze query geeft alle velden van de tabel ‘tabelnaam’ terug. 

Select veld1, veld2 from tabelnaam   resultaat: veld1 en veld2  van de tabel ‘tabelnaam’ terug. 

1. <?php   
2.    
3.     include_once("class.databank.php");   
4.    
5.    
6.     $db = new Databank();   
7.     $db->connecteer();   
8.     $db->selectDB();   
9.     $sql = "select * from personen";   
10.     $result = $db->query($sql);   
11.     while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {   
12.         echo $row['voornaam'] . " " . $row['achternaam']. "<br>";   
13.     }   
14.    
15.    
16.    
17. ?>   
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Data toevoegen (INSERT) 
Insert into tabelnaam (veld1, veld2) values (nieuweWaarde1, nieuweWaarde2) 
Met deze query zal je de nieuweWaardes toevoegen aan de tabel tabelnaam 

1. <?php   
2.     include("class.databank.php");   
3.    
4.     if (isset($_POST['submit'])){   
5.         $db = new Databank();   
6.         $db->connecteer();   
7.         $db->selectDB();   
8.         $sql = "   
9.         insert into personen2 (voornaam, achternaam, email, wachtwoord)    
10.         values ('".mysql_real_escape_string($_POST['voornaam'])."',   
11.                 '".mysql_real_escape_string($_POST['achternaam'])."',   
12.                 '".mysql_real_escape_string($_POST['email'])."',   
13.                 '".mysql_real_escape_string($_POST['wachtwoord'])."');";   
14.         $db->query($sql);   
15.         $db->sluitDB();   
16.    
17.   
18.     }   
19.    
20. ?>   

mysql_real_escape_string 
 

De functie “mysql_real_escape_string” zorgt ervoor dat de ingevoerde data op een veilige manier 

in de databank terecht komt. Dat wil zeggen, dat als er bijvoorbeeld een enkele quote (‘) in de tekst 

staat die je wil bewaren, dat deze ‘ge-escaped’ wordt. Dat is nodig, omdat als je dit niet doet, er 

fouten in je invoer query zullen staan. 

Data aanpassen(UPDATE) 
Update tabelnaam set veldnaam = nieuweWaarde 
pas de waardes van het veld ‘veldnaam’ aan in de tabel ‘tabelnaam’. 

1. <?php   
2.     include("class.databank.php");   
3.    
4.     if (isset($_POST['submit'])){   
5.         $db = new Databank();   
6.         $db->connecteer();   
7.         $db->selectDB();   
8.         $sql = "   
9.         update personen set voornaam = '".mysql_real_escape_string($_POST['voornaam

'])."'";   
10.         $db->query($sql);   
11.         $db->sluitDB();   
12.    
13.     }   
14.    
15. ?>   
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Data verwijderen (DELETE) 
Delete from tabelnaam… 

 

1. <?php   
2.     include("class.databank.php");   
3.    
4.     if (isset($_POST['submit'])){   
5.         $db = new Databank();   
6.         $db->connecteer();   
7.         $db->selectDB();   
8.         $sql = "   
9.         delete from personen where voornaam = '".mysql_real_escape_string($_POST['v

oornaam'])."'";   
10.         $db->query($sql);   
11.         $db->sluitDB();   
12.    
13.     }   
14.    
15. ?>   
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Voorbeeld Queries 
vb1 
 

 
 
 

vb2 
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vb3    order by    en      count 
 
Oefening : Geef een lijst van hoeveel mensen er in verschillende gemeenten wonen. 
 

 
 
 
vb3 
 
Geef een lijst van hoeveel mensen er in de verschillende gemeenten wonen, en tel hun 
gezamelijke leeftijd op. 
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vb4 
 
AVG 

 
 
 
vb5 
 
TRUNCATE 
 

 
 
Je gaat geen decimalen na de komma weergeven. 
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vb6 
Geef een lijst van hoeveel mensen er in de verschillende gemeenten wonen 
per lid_geslacht + het aantal gevonden van deze combinatie. 

 
 
 
vb7 
 
Als je daar nu de gemiddelde leeftijd wil achter zetten van elk geslacht in elke gemeente. 
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vb8 
Wie van mijn leden heeft een boete? (naam + voornaam) 
 

 
 

Door te werken met    group by    ga je vermijden dat een persoon 
meerdere keren gaat voorkomen in de lijst. 
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vb9 
 
Als je wil zien hoeveel keer iemand een boete heeft 
 

 
 
 
vb10 
 
Hoeveel moet welke persoon betalen? 
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vb11 
 
Geef de personen weer waarvan het totaal bedrag dat ze nog moeten betalen aan boetes 
groter of gelijk is aan 15 EUR. 

 
 

HAVING gebruik je als je een berekening doet. 
 
 
vb12 
 
Idem als bij vb11 maar je wil nu enkel die personen waarbij in de naam de string aey 
voorkomt 
 

 
 
 
vb13 
Om te weten hoeveel rijen er in het resultaat zitten. 
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vb14 
 

 
 
 
vb15 
Je moet enkel de gemeenten weergeven waarin boetes werden toegekend. 
 

Je moet de 3 tabellen opnemen omdat de link boetes – gemeente enkel kan 
achterhaald door te zoeken naar de leden (van een gemeente) die een boete hebben. 
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vb16 
 

 
 
 
vb17 
 

 
 
 
vb18 
Je gaat de leden met voornaam “Martijn” wegvegen. 
 

 
 


