
Java GUI 

Een eenvoudige Entity-Relationship Modeler maken, die de gebruiker gelegenheid biedt om een Entity-Relationship 

Diagram te maken, waarna een database aangemaakt wordt. Er kunnen types, associaties (kardinaliteit) en 

overervingen worden vastgelegd. De diagrammen kunnen opgeslagen worden in XML formaat (die ook als templates 

voor anderen kunnen dienen). Er worden de gebruiker enkele Templates aangeboden van eenvoudige objecten, hun 

relaties en attributen (bv een boekenlijst in een bibliotheek). De administrator kan in dit deel van het programma 

alle instellingen zetten voor welk systeem hij wenst. Er is ook een niet-editeerbare tabel te zien met gebruikers, 

waarnaar verwezen kan worden. 

 Instelmogelijkheden en werkomgeving kan mogelijk nog naar webinterface worden verschoven. 

 De ERD wordt in een package geschreven zodat deze ook nog kan gebruikt worden in andere projecten 
(modulegrens zo klein mogelijk maken). 

 Er kunnen ook types worden aangepast zodat er een reguliere expressie aan gekoppeld kunnen worden. 

Web Interface 

Een systeem met meerdere gebruikers (Administrator, Moderator, User, Guest). De bedoeling is dat gebruikers (met 

verschillende rechten) de data via een webapplicatie kunnen raadplegen en daarin specifieke zoekopdrachten 

kunnen verrichten. Moderators kunnen toevoegen/editeren/verwijderen van gebruikers en/of gegevens. 

Database 

Deze wordt dynamisch aangemaakt door de Java GUI. Triggers zullen gebruikt worden voor consistentie van de 

relaties. 

Actoren 

De personen die van het systeem gebruik maken zijn op te delen al naar gelang hun mogelijkheden om de database 

te beheren: 

 Administrator : 

o maakt de database aan (via de Java GUI) en kan hem aanpassen; 

o kan gegevens vanuit een xml document in de database importeren (via Java GUI). 

 Moderator : 

o voegt gebruikers en hun gebruikersgroepen toe, kan instellen wie wat kan bezichtigen; 

o kan gegevens toevoegen/bewerken/verwijderen. 

 Gebruiker: 

o zoeken in database waarvoor hij de toelating heeft. 

Databron voor scraping 

In de eerste plaats is het de bedoeling dat de administrator een database kan aanmaken met de gegevens die hij 

wenst. Toch zal er ook een voorbeeld beschikbaar zijn waarin we (via perl) data zullen scrapen en wegschrijven naar 

een xml-bestand. Dit schrapen zal gebeuren van de website: 

 http://imdb.com. 

http://imdb.com/


 

Visuele voorstelling: Fysieke architectuur 

De fysieke architectuur bestaat uit twee servers, een webserver en een databaseserver. In praktijk zullen deze op 

één toestel geplaatst worden. 

 

 

 


