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Voorwoord 

Dit project is gemaakt tijdens het academiejaar 2009-2010, in opdracht van het Vakoverschrijdend 

Project in de derde bachelor Industriële Wetenschappen Informatica aan de Hogeschool Gent. Het 

project stond onder begeleiding van de vakgroep Informatica, in het bijzonder: 

 Mevr. Helga Naessens 

 Mevr. Ann Vanoverberge 

 Dhr. Koen Vandewiele 

 Dhr. Tim Depauw 

 Dhr. Wijnand Schepens 

 Dhr. Wim Vandenbreen 

 

Het doel van ons project was om een databasemodeler te maken, enigszins aanleunend bij een 

Entity-Relationship Modeler, maar met onze eigen accenten. Hierna wordt een schema van de 

database aangemaakt, de database zelf gecreëerd, en worden eventuele gegevens ingevuld. Nadien 

kunnen de gebruikers (met verschillende rechten) de data via een webapplicatie raadplegen, 

wijzigen, en daarin complexe zoekopdrachten verrichten. 

Meer informatie hieromtrent vindt u hier: http://code.google.com/p/vopgroep5/wiki/HoofdPagina 

De leden van VOP Groep 5, 

Bart Bruynooghe 

Michiel Declercq 

Thomas Flamant 

Pieter Kouijzer 

 

http://code.google.com/p/vopgroep5/wiki/HoofdPagina
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Inleiding / Projectsituering 

Toen we in het begin van het semester voor de vraag kwamen te staan, Wat gaat het onderwerp zijn 

van onze bachelorproef?, hebben we als groep lang en hard gebrainstormd.  

Het onderwerp moest aan een aantal technologische eisen voldaan worden. Zo moet het project het 

volgende bevatten: 

 Een databank met veel gegevens. 

 Een webapplicatie 

 Een desktopapplicatie 

 Er moet een grote hoeveelheid gegevens van het internet gescraped worden. 

 

Na lang denken, kwamen we uit op twee mogelijke onderwerpen: 

 Het eerste was een soort van spel, waarbij er online tegen elkaar kan speeld worden. De 

gebruiker zou dan al zijn gegevens (statistieken) kunnen raadplegen op deze website. 

Instellingen zouden dan bv. kunnen opgeslagen/aangepast worden door middel van een 

Desktopapplicatie. 

 Een tweede onderwerp was dat van een soort online-bibliotheek, in de vorm van websites als 

http://www.imdb.com. Het grote voordeel hieraan is dat we dan met veel gegevens kunnen 

werken in onze databank en deze dan kunnen manipuleren in de webapplicatie. 

Na overleg met onze begeleiders hebben we gekozen voor een onderwerp dat meer aanleunt bij het 

tweede onderwerp dan het eerste.  

De klemtoon werd weliswaar verplaatst. We spraken af dat we géén statische bibliotheek gingen 

maken, maar een dynamische. Hiermee bedoelen we dat de gebruiker zelf bibliotheken kan 

aanmaken al naar gelang hoe hij dit wil. Hierdoor kan er veel ruimer omgesprongen worden met het 

begrip bibliotheek. Een bibliotheek hoeft nu, in de klassieke vorm van het woord, geen echte 

bibliotheek meer te zijn. Het kan werkelijk (bijna) alles zijn wat de gebruiker in gedachte heeft. Het 

was de bedoeling om de gebruiker zoveel mogelijk vrijheid te geven in wat hij met onze applicatie 

zou willen en kunnen doen. 

Het was vooral dit laatste puntje dat ons zeer hard aantrok. Immers doordat de gebruiker vanaf nul 

begint, kan hij dit gebruiken waarvoor hij wilt. Enkele voorbeelden: 

 Elk soort van klassement-systeem. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een sport-klassement. Deze 

bevatten ploegen, ploegen bevatten o.a. spelers, ... Tevens kunnen er gemakkelijk associaties 

gelegd worden. Er bestaat ook de mogelijkheid om Afhankelijkheden/Dependencies (zie 

verder) aan te maken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om bepaalde gegevens te laten afhangen 

van andere gegevens. (bv. een algemeen totaal, dat de som is van enkele individuele 

resultaten). 

 Een gebruiker zou bijvoorbeeld een stamboom kunnen aanmaken. Met alle leden van een 

familie (vader, moeder, zoon, ...) met de nodige associaties. 

http://www.imdb.com/
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 Er kan uiteraard nog steeds een echte bibliotheek aangemaakt worden. Dit kan voor alle 

soorten gegevens: boeken, films, cd’s, dvd’s, ... 

 ... 

 

Een ander punt dat ons zeer aantrok aan het gekozen onderwerp, was dat het op elk gebied aan de 

technologische eisen voldeed: 

 Een desktopapplicatie, waarin de gebruiker een schema kan vast leggen voor zijn databank. 

Maar de desktopapplicatie is meer worden dan alleen maar een Modeller, de gebruiker kan 

ook gegevens invoeren via deze GUI. 

 Een databank, die wordt opgevuld met een hoeveelheid gegevens. Dit opvullen gebeurt 

achter de schermen. De gebruiker hoeft zich hier dus niets van aan te trekken (en hoeft 

bijgevolg niet over een uitgebreide kennis van dit onderwerp te beschikken). 

 Een webapplicatie waarin de gegevens kunnen geraadpleegd worden door verschillende 

users, met verschillende rechten. Door middel van de webapplicatie kunnen er verschillende 

zoekopdrachten gedaan worden met betrekking op de gegevens. 

 Om aan een grote hoeveelheid gegevens te geraken, kunnen we gegevens scrapen van een 

website en deze gegevens dan via onze applicatie in een databank stoppen. 
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Verslag / Ontwikkelingsevolutie  

 

Ontwikkelingsgeschiedenis 

Bij onze eerste brainstormsessies kwamen we met het idee naar boven om een bibliotheek te 

maken, maar waar niet alleen boeken, maar ook video’s en cd’s uitgeleend en verhuurd konden 

worden. Het zou eenvoudig zijn om hiervoor grote hoeveelheden data te vinden om te scrapen 

(zoals imdb, proxis, bibliotheeknetten, …). 

Het was Dhr. Vandewiele echter, die ons aanraadde om iets meer generieks te maken dan, een 

systeem waar we eender wat konden uitlenen of verkopen. Een gui-applicatie zou bepalen wat 

de producten waren, en dan zou alle interactie met de gebruikers via de webapplicatie verlopen. 

Wij verdiepten ons dan meer in het generieke model, en zijn meer afgedreven naar een eigenlijke 

modeller waarin wij een volledige database zouden beschrijven, met een vaste gebruikersstructuur. 

Het idee van verkopen en verhuren werd naar de achtergrond verschoven, en de website zou meer 

louter voor raadpleging van de data dienen. 

Het uiteindelijke klassenmodel waarmee we van start gingen verschilde reeds sterk van onze eerste 

gedachte van ons project, en we focusten ons eerst op het maken van een goeie XML-structuur, die 

de database op een correcte manier samenvat, zodanig dat de webapplicatie alle informatie heeft 

om die te kunnen raadplegen. Het doel van de GUI was in principe eenvoudig. Een fraaie editor 

maken, waarin structuren en hun eigenschappen kunnen verbonden worden, en later associaties, 

overervingen, en zelfs afhankelijkheden in konden gemodelleerd worden. Vanuit de GUI moest 

echter ook de noodzakelijke SQL code gegenereerd worden die de database op poten zou zetten, en 

deze nog kunnen opvullen met gegevens indien wenselijk. 

Het is duidelijk dat de XML-structuur de eigenlijke schakel is tussen de web- en de gui-applicatie. Dit 

was dan ook een van de eerste obstakels die we genomen hebben. Daarna zijn de web- en java-

applicatie gestadig beginnen groeien, elk met hun eigen problemen die we zo goed mogelijk hebben 

proberen te modelleren en op te lossen. 

Uiteindelijk hebben we een degelijk en gemakkelijk uitbreidbaar systeem op poten kunnen zetten. 

Op enkele gebieden hebben we niet kunnen afwerken wat we wilden, zoals de settings pagina op de 

website, maar dat hebben we zeker op andere gebieden kunnen compenseren, zoals het maken van 

afhankelijkheden, de geavanceerde zoekmogelijkheden op de website, en enkele vernuftige triggers, 

waardoor we eigenlijk het verhuursysteem dat we initieel voor ogen hadden kunnen modelleren, 

indien we dat zouden willen. Zo zit er in onze demo een voorbeeld van hoe we een product kunnen 

verhuren aan een gebruiker van de webapplicatie. 
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Taakverdeling 

Bart Bruynooghe: 

 Modellering 

 GUI ontwerp 

 XML reader in java 

 Databasestructuur in java 

 Oracle triggers 

 Website: stijl & afwerking 

 … 

 

Michiel Declercq: 

 Modellering 

 XML reader in .NET 

 Databasestructuur in .NET 

 Website ontwerp 

 Generatie SQL code voor website vanuit java 

 … 

 

Thomas Flamant: 

 Modellering 

 Scrapen van demodata van IMDB (perlscript) 

 GUI design 

 Datbasestructuur in java 

 Verantwoordelijke documentatie 

 … 

 

Pieter Kouijzer 

 Scrapen van demodata van IMDB (perlscript) 

 Aanmaken van XML vanuit java 

 Generatie SQL code voor starten database 

 GUI design 

 … 
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Overzicht geleverde software  

Modellering  

Na de behoefteanalyse van ons project hebben we gepoogd alle vereisten te verzamelen, hieruit 
werd duidelijk dat we een gemeenschappelijke deel tussen de  java desktop applicatie en de asp.net 
website moesten vinden, om deze met elkaar te  verbinden. Dit is uiteraard de databank, maar hier 
ontbreekt nog iets aan, via de desktopapplicatie maken we een model en via de website worden 
gegevens getoont  gebaseerd op dit model. We hebben reeds heel vroeg in ons project gekozen om  
de  gemodelleerde structuur via XML te delen. De desktopapplicatie maakt deze aan, en de website 
leest ze in. We hebben  de XML structuur stap voor stap uitgebreid met alle te verwerken 
eigenschappen,  maar we hadden vanaf het begin reeds een goed idee van welke elementen er 
uiteindelijk in verwerkt moesten worden, dit laatste is heel belangerijk om midden het project niet 
helemaal opnieuw te moeten beginnen. 

De Informatie in de XML zijn in beide applicaties omgezet in een klassen structuur, waar we dus met 
die klassen kunnen werken. Het klassendiagram die zowel in de website als in de desktopapplicatie 
wordt gebruikt is te vinden in de bijlage (klassendiagram DatabaseModelling), 

We hebben hebben pas aan de Java Desktopapplicatie begonnen na de eerste iteratie, tot voordien 
hebben we logica van de desktopapplicatie appart gehouden, waarmee we xml konden aanmaken, 
sql code genereren en data in de in de databank invoegen.  Op deze manier konden we op alle 
vlakken een proof of concept leveren voor de eerste iteratie.  Na de eerste iteratie is op vlak van 
moddelleren terug veel gebeurd. We hebben de desktopapplicatie gemoddelleerd aan de hand van 
een strikt MVC pattern, De klasse Properties is uitgebreid door zichzelf op te splitsen in vele 
subklassen (TextProperty,ImageProperty,IntegerProperty, ...) zodat we veel meer vrijheid hadden op 
controle, eigenschappen en weergavemodussen. 

Na de eerste iteratie is er een bijkomende eis aan ons project gesteld. Geavanceerde zoekachties te 
kunnen uitvoeren, waarbij een de gebruiker zelf een speciale zoekopdracht kan samenstellen, met 
meerdere  condities die gekoppeld kunnen worden aan andere condities  en ingeweven door 
verzamelingoperatoren AND, OR, INVERT. De moddelering hiervan is vrij vlot gegaan. zie Bijlage 
(klassendiagram Conditions) 

Na de tweede iteratie is er nog een kleine aanpassing gebeurd aan het klassendiagram. 
Dependencies zijn er aan toegevoegd. Deze zijn nodig om aftertriggers in ons project te verweven. 
Met dependencies kunnen aggregaatsfuncties van een property op een andere property worden 
toegepast, op voorwaarde dat beiden verbonden zijn door een associatie.  We hebben 
som,min,max,gemiddelde geimplementeerd. 

Over het algemeen kan gezegd worden dat de moddelering in ons project vlot is verlopen. We 
hebben bij de start goed nagedacht over wat nodig was, De tijd genomen om moeilijke delen met de 
docenten te bespreken. Alle uitbreidingen en verbeteringen zijn nadien vlot verlopen en passen heel 
goed in onze eerste modelering, wat erop wijst dat deze goed is gebeurd. 

Alle diagrammen zijn opgesteld met behulp van het programma Visual Paradigm for UML 7.1 
Enterprise Edition en zijn te vinden in Bijlage A (p. 23). 
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XML-bestanden en XML-schema's 

Door het generieke karakter van dit project is het vaak zo dat controle van gegevens afhankelijk is 
van vroegere input. Dit roept de noodzaak op om aan de hand van de vroegere input 
controlemechanisme te maken. xml-bestanden zorgen bij dit project voor de datainput, dus zijn er 
xml-schema's nodig om die bestanden te controleren. 

Database-schema 

Voor het bewaren van de database-schema's (IDatabase) werd in het begin vooral gebruik gemaakt 
van xml-bestanden. In DatabaseTree zijn methodes te vinden om xml-bestanden te importeren en 
exporteren. Om deze bestanden te creëren en te controleren is er een xml-schema nodig waaraan 
ieder database-schema moet voldoen. Dit schema werd manueel gecreëerd want dit verandert niet 
zolang de modellering niet verandert. 

DataInput 

De inhoud van de datainput (rijen toevoegen aan de database) moet getoetst worden aan de 
mogelijke waarden zoals die beschreven staan in het generieke database-schema. Er is een klasse 
voorzien (DataInputXMLSchemaCreator) die een xml-schema kan creëren aan de hand van een 
meegegeven database-schema (Idatabase); 
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Scraping: Perl-script  

Om een databasetoepassing goed te testen moeten er realistische omstandigheden gecreëerd 
worden i.e. een grote hoeveelheid gegevens. Er zijn op het wereldwijde web talloze bronnen te 
vinden waar je die gegevens vandaan kunt halen. Als toepassing van het project werd gekozen om 
een database te vullen met gegevens over films en acteurs. De gegevens halen we van de bekende 
site 'The Internet Movie Database' (IMDB) en worden verwerkt tot een xml-bestand. Dit xml-bestand, 
het outputbestand, kan dan gebruikt worden om de database op te vullen. 

Bestand: IMDBScraper.pl 

Overlopen van films 

IMDB geeft alle films en alle personen een uniek nummer. De hoofdpagina van een film wordt 
gevormd door 'http://www.imdb.com/title/' en daarna 'tt' en het unieke nummer (eventueel 
aangevuld met de nodige nullen). Voor personen vorm wordt dat 'http://www.imdb.com/name/' en 
daarna 'nm' en het unieke nummer. Met deze informatie kan een Perl-script gemaakt worden dat 
enkele films (of personen) overloopt: 

my $templateMovieURL = "http://www.imdb.com/title/"; 

for($i=$start_nr; $i<=$end_nr; $i++){ 

$code = "tt".sprintf("%07d", $i); 

$url = $templateMovieURL.$code."/"; 

… 

} 

 

Broncode van een internetpagina 

Alle gegevens op een internetpagina kunnen bereikt worden via de broncode van die pagina (een 
html-bestand). In een Perl-script kan de broncode van een internetpagina opvragen met behulp van 
HTTP::Lite: 

$http = new HTTP::Lite; 

$http->reset(); 

$req = $http->request( $url )  

or die "Unable to get document: $!"; 

$html=join ("\n", $http->body()); 

'$html' is de tekst die de broncode van de internetpagina met als URL de waarde van '$url', voorstelt. 

Gegevens uit broncode filteren 

In IMDB is elke pagina voor een film op gelijkaardige manier opgebouwd. Een vaste tag die telkens 
voor een bepaalde waarde staat, maakt het mogelijk die waarde met behulp van reguliere expressies 
af te zonderen. Bijvoorbeeld: De titel van een film staat tussen title-tags, dit levert volgende reguliere 
expressie op: '$search_html =~ m{<title>(.*)\s\([0-9]{4}.*</title>}'. De waarde voor de titel is 
opgeslagen in de variabele '$1'. Op deze manier kunnen alle gewenste waarden van een film 
verkregen worden. Deze waarden worden (indirect) naar een bestand geschreven dat later gebruikt 
kan worden. 

http://www.imdb.com/title/
http://www.imdb.com/title/
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Associaties leggen 

Films en acteurs (of regisseurs) kunnen met elkaar verbonden zijn, er is een associatie tussen film en 
acteur (of regisseur). Om die verbanden in de database ook te kunnen leggen, moeten ze bewaard 
worden in het outputbestand van het perl-script. Een map met als sleutel de unieke code van de film 
en als waarde de verzameling van unieke codes van acteurs (of regisseurs). Nadat alle films en 
personen zijn ingelezen kan de map worden gebruikt om alle associaties in het outputbestand te 
plaatsen. 

Voorbeeld: de associatie tussen een film en zijn acteurs bewaren. 

my @movie_actor; 

my %actors; 

if($search_html =~m{<h3>Cast</h3>(.*?)</div> </div>}){ 

$cast = $1; 

while($cast =~m{/name/(nm[0-9]{7})/}g){ 

$actors{$1} = "null"; 

$personlist{$1} = "null"; 

} 

foreach $key (keys %actors) { 

push @movie_actor, [$code,$key]; 

} 

} 

 

Bestand: IMDBMerge.pl 

Outputbestanden samenvoegen 

Het scrapen van grote hoeveelheden gegevens kan lange tijd in beslag nemen. Opdat het scrapen 
niet in een stuk zou moeten gebeuren, is een script voorzien om twee outputbestanden van 
'IMDBScraper.pl' samen te voegen. Indien er dubbele informatie voorkomt in de bestanden, wordt 
deze verwijderd. 

 
Bestand: addCDATA.pl 

CDATA 

Speciale tekens in het tekstgedeelte (tussen de tags) van een xml-bestand kunnen voor problemen 
zorgen bij het verwerken van het xml-bestand. Het expliciet vermelden van 'character data' of 
'CDATA' kan deze problemen voorkomen. Het Perl-script 'addCDATA.pl' voegt overal waar er tekst 
staat tussen een begin- en sluittag, een CDATA gedeelte toe ingevuld met de oorspronkelijke tekst. 
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Thanios-Modeller: Java GUI 

Het doel van de deskopapplicatie is het modelleren van de structuren en associaties zodat er voor 

een bepaald model een database en bijhorende website kan gegenereerd worden.  

De gebruiker kan allerhande eigenschappen en instellingen doorvoeren zodat hij kan zelf kan bepalen 

wat en hoe de website het dient weer te geven. De gebruiker heeft standaard de beschikking over 

een structure db_user hier kunnen eigenschappen en associaties aan toegevoegd worden. Er kan 

voor deze ook bepaald worden of de gebruiker ze zelf kan instellen via zijn profielpagina. 

De editor bestaat uit enkele panelen waarmee hij het logische deel achter de desktopapplicatie kan 

aanpassen. 
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Databank: Oracle & MySQL 

Doordat we voor een generiek  project hebben gekozen vonden we het vanzelfsprekend de 

mogelijkheid te bieden om meerdere databases te ondersteuenen. Ook om dit zo te programmeren 

dat zonder veel aanpassingen andere databasesystemen kunnen toegevoegd worden. Wij kozen voor  

het ondersteunen van MYSQL  & Oracle.  

Vanuit het logische model dienen we een databank aan te maken. Waar onze eigenlijke gegevens 

dan ingevoerd kunnen worden. De database wordt gemaakt via een statische klasse die een object 

met de logische structuur aanneemt en dan omzet in een lijst van sql commando's.  We hebben voor 

deze methode gekozen om zo uitbreidbaarheid mogelijk te zijn.  

Onze sql generator maakt code voor database, tabellen, kollommen, associatie tabbelen (crosstable)   

zodat de volledige database wordt opgebouwd. Ook foreign keys met delete on cascade zijn 

toegevoegd, zodat bij het verwijderen van een structure, ook de verbonden associaties worden 

verwijderd. 

Specifiek voor oracle worden de triggers ook gegenereerd. We kunnen bij assocaties maximums 

instellen: wanneer dit maximum overschreden word, wordt een exceptie opgeworpen met een 

duidelijke foutmelding, dit gebeurd door middel van een before trigger. We gebruiken aftertriggers 

voor het maken van agregaten. De aftertriggers dienden een selectie te maken in de eigen tabel. Dit 

worp mutating table excepties, waardoor een workaround nodig was. De oplossing bevind er zich in 

de  row-level-triggers om te zetten naar statement-level-triggers en tijdelijke niet verwerkte 

gegevens op te slaan in een package.  
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WebApplicatie: ASP.NET 

Het doel van de webapplicatie is tweeledig. Enerzijds dient het de aanwezige gegevens van de 

database volgens de vastgelegde structuur weer te geven. Anderzijds moet het ook mogelijk zijn om 

via de webinterface aanpassingen in de data te kunnen aanbrengen, dus verwijderen, aanpassen, en 

toevoegen. De webapplicatie wordt bij het starten de databasestructuur meegegeven, waardoor de 

structuur gekend blijft tijdens de gehele duur van de applicatie.  

Na het starten wordt geprobeerd een verbinding te leggen met de databank, volgens deze 

gedefinieerd is in de ERD-Modeller. De webapplicatie is vanaf dit moment onafhankelijk van de GUI, 

en kan de benodigde SQL-queries at runtime maken, met bescherming tegen SQL-injectie. SQL-

injectie bestaat er uit dat een gebruiker in een invoerveld tekens invoert die er voor zorgen dat een 

ongewenste SQL-query wordt uitgevoerd, meestal met het oog op het ophalen van data waar men 

eigenlijk geen recht op heeft, of om tabellen te verwijderen, … 

De webapplicatie kan omgaan met een database van Oracle of MySQL, naargelang deze ingesteld is. 

Voor de uitgewerkte demo gebruiken we een Oracle Database. 

De webapplicatie heeft 4 verschillende niveaus van gebruikers. Deze zijn, van laagste naar hoogste, 

gast, gebruiker, moderator en administrator. Gebruikers kunnen enkel hun profiel bewerken, waarbij 

zij eventueel associaties met structuren kunnen toevoegen. Een voorbeeld hiervan is het uitlenen 

van een film, of het maken van een lijstje met favoriete films in de movie database. 

Moderators en administrators kunnen beide alle data bewerken en verwijderen, met het verschil dat 

alleen administrators de gebruikerstabel zelf kunnen benaderen om deze aan te passen. 

Gasten kunnen de gepresenteerde database doorzoeken, maar kunnen zich verder alleen maar 

registreren als gebruiker. 

Het is mogelijk om via de website geavanceerde en gecombineerde zoekopdrachten te verrichten. De 

gebruiker kan zelf zijn eigen combinatie van voorwaarden aanmaken, volgens zijn wensen. Van elke 

eigenschap in een structuur zijn operatoren vastgelegd.  

Het zoeken start bij een basisconditie (een operator met waarde bij een eigenschap van de 

geselecteerde structuur). Hierna kan men beginnen toevoegen, tot men de gewenste voorwaarde 

heeft opgebouwd, en deze verzendt, waarna de resultaten getoond worden. 
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Projectevaluatie,  todo’s en bugs  

Java GUI 

Bugs 

 Wanneer men een componenten selecteert in het diagramPaneel (bv een Structuur), kan 

men deze verwijderen (de Actie delete/verwijderen wordt opgeroepen) op verschillende 

manieren: 

o Door in de Menubar of Toolbar op verwijderen te klikken. 

o Door de Accelerator-key combinatie te gebruiken, namelijk ctrl-DEL 

o Door op de DEL-toets te drukken. 

 

Het is deze laatste die problemen geeft. Deze werkt weliswaar, maar heeft bijkomend 

neveneffect: wanneer men bv. in de Structuur de naam wilt wijzigen, en men drukt op DEL 

(om de Text-eigenschap te wijzigen), wordt meteen ook heel de component verwijderd. Dit 

komt omdat er in het mainForm gewerkt is met een KeyboardFocusManager (met bijhorende 

KeyEventDispatcher). We hebben dit zo aangepakt, omdat wanneer we dit testten, het 

mainForm anders nooit de Focus kreeg en bijgevolg ook nooit gerageerde op een KeyEvent. 

 Het achtergrondPaneel bij het DiagramPaneel, flikkert constant wanneer men componenten 

erop (ver)plaatst. Om te zeggen dat dit probleem enkel te maken heeft met Double-Buffered, 

zou fout zijn. Aangezien, deze staat in Java default op true, en we hebben dan ook talloze 

acties ondernomen om dit schijnbaar makkelijke probleem op te lossen. Uiteindelijk heeft 

het (buiten dit flikkeren) weliswaar geen negatieve neveneffecten op de applicatie. 

 Wanneer men bij het invoeren van waarden in een detailPaneel (bv. de grootte van het 

DiagramPaneel aanpassen, een minimumwaarde voor een Integer,...) een verkeerde waarde 

ingeeft, verschijnt er een foutbericht. De bug is, dat dit foutbericht 2 maal verschijnt. De 

validering van de ingevoerde waarden gebeurt wanneer de component óf de Focus verliest 

(bv. door TAB-toets) of wanneer er op enter gedrukt wordt. Het probleem is zich beginnen 

voordoen vanaf we de feature van Enter hebben toegevoegd. Het probleem ligt 

waarschijnlijk ergens daar. 
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Todo 

 In onze applicatie kunnen enkele instellingen worden gewijzigd, waaronder de voornaamste 

het veranderen van de Taal. 

Het is uiteraard de bedoeling dat wanneer een gebruiker een instelling wijzigt, deze ergens 

wordt opgeslagen, zodat in de toekomst deze instelling bewaard blijft. Dit opslagen gebeurt 

reeds deels met behulp van een properties-file. Wanneer de applicatie start, en ze vindt geen 

properties-file voor de instellingen, wordt deze zelf gemaakt door de applicatie, zodat (indien 

de gebruiker per ongeluk ergens achter de schermen dit bestand zou hebben verwijderd) er 

steeds toegang is tot de default-instellingen. Het laden van deze properties-file is nog niet 

geheel geïmplenteerd. De taal wordt al wel steeds gelezen uit deze properties-file, maar 

aangezien de taal vooraf nog niet weggeschreven wordt naar deze properties-file, zal deze 

steeds default, de engelstalige versie van de applicatie laden. 

Dit is een kleine uitbreiding die het programma gebruiksvriendelijker zou maken. Wegens 

tijdslimiet is dit op het einde een beetje overgeschoten, hoewel de nodig 

voorbereidingsstappen dus al wel ondernomen zijn. 

 Momenteel kan de applicatie geëxporeteerd worden als Image. Dit werkt geheel zoals het 

moet werken. We hadden nog als extra willen voorzien om tevens te kunnen exporteren als 

pdf-formaat en xml-formaat. Deze twee zijn overgeschoten. 

 De gebruiker de mogelijkheid geven om zelf een nieuwe taal toe te voegen. Toen we de 

applicatie aan het maken waren, was dit zeker één van de features die we erin wilden steken. 

We hadden dan ook code geschreven die hier rekening mee hield. Een voorbeeld hiervan is 

dat we niet gewoon de huidige 2 language-files (Engels en Nederlands; beide properties-files) 

hardcoderen, maar dat we álle language-files inlezen die zich in een bepaalde directory 

bevinden. Dit hebben we ook gedaan, en dit werkt. 

Het zou dat gemakkelijk moeten zijn voor de gebruiker om in deze map zelf een language-file 

(properties-file) te plaatsen, met zijn taal naar keuze (die hij dan zelf geheel invult). We 

hadden hier een GUI voor kunnen maken, maar aangezien dat nogal wat werk is, en 

misschien zelfs niet zo nuttig, was het de bedoeling dat we het gehele proces om een taal toe 

te voegen, goed gingen beschrijven in de handleiding. Dit proces is niet moeilijk: de gebruiker 

kopieert de reeds bestaande default-language-file (Engels), verandert de naam ervan naar 

ResourceBundle_xx_yy.properties, waar xx staat voor de taal (bv. en voor Engels, nl voor 

Nederlands) en yy voor het land (bv. US voor Verenigde Staten, BE voor België). Verder hoeft 

de gebruiker dan enkel in deze file zelf alles te vertalen (waarin de huidige vertaling in het 

Engels is (default)). Dit levert echt een probleem op. Wanneer een gebruiker een properties-

file toevoegd in de map, wordt deze nog niet automatisch ingelezen door de GUI. Tijdens de 

testfase (dus nog vóór het maken van de Installer en dergelijke) lukte dit wel door het project 

eerst te Clean-and-Build’en. Maar wanneer we dit principe met de GUI (die nu aangemaakt 

(geïnstalleerd) is via de Installer) willen toepassen, voegt hij (zoals net gemeld) dus geen taal 

toe. 
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Java Database-schema 

Bugs 

 Als structures en associations lange namen hebben kan dit leiden tot te lange namen voor 
triggers die niet aanvaard worden door de database (De namen van de triggers worden 
samengesteld met de namen van de tabel waar ze toe behoren) 

 Verschillende constraints kunnen dezelfde naam 
 Namen van structures, associaties enzovoort met witruimtes geven fouten bij het creëren 

van de database. 

Todo 

 Correcte validering van waarden van properties (bij datainput) aan de hand van regex 
 Betere naamgeving van triggers, sequences en constraints 
 Afhandeling fouten bij datainput 
 Beveiligen tegen sql-injectie 
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Bugs en tekortkomingen van de .NET webapplicatie 

Bugs 

 Na het verwijderen van een item wordt de gridview niet onmiddellijk bijgewerkt. De pagina 

moet nog een keer refreshen voor deze correct getoond wordt. 

 Associationgrids op detailpagina’s konden we niet in de griddisplay control krijgen. Deze 

worden elk dynamisch aangemaakt, en we konden de verschillende events van deze controls 

niet opvangen, waardoor de opmaak van deze grids wat verloren gaat. 

 Conversie van gegevenstypes: Door het generieke model is er frequent een probleem bij het 

casten tussen gegevenstypes, niet alleen in de .NET applicatie zelf, maar ook in de interactie 

met de database. Grote boosdoeners hierbij zijn de tijd & datumgegevens. 

 Opvangen van fouten: Databasefouten worden nog weergegeven aan de gebruiker, en 

kunnen soms de applicatie doen blokkeren. 

 Soms loopt de opmaak van grids nog in de war, waardoor deze buiten het paginaveld komt. 

 Bij het zoeken wordt de informatie van conditioncontrols soms verwijderd indien nieuwe 

conditions toegevoegd worden. Indien een zoekquery geen resultaat opgeeft wordt er ook 

nog een error getoond, in plaats van een gepaste boodschap dat er geen resultaat is. 

 Bij het zoeken moet ook nog vaak op reset geklikt worden, of de synchronisatie tussen de 

eigenlijke geselecteerde structure en de properties in de controls loopt fout. 

 

Verbeterpunten 

 Errorloggings worden nog niet weergegeven. Dit houdt in dat het bestand gedefinieerd in de 

web.config ingelezen en de inhoud ervan getoond wordt. Ze kunnen natuurlijk wel 

geraadpleegd worden door het bestand te bekijken, maar dit betekent dat remote checken 

van logs nog niet kan. 

 Het casten van gegevenstypes naar gepaste controls of weergaves. Er is voorlopig alleen 

maar een implementatie om imageproperties naar een eigenlijk html afbeelding element te 

zetten, maar de uitbreiding is gemakkelijk te maken, om bijvoorbeeld een checkbox te 

maken voor booleanproperties, … 

 De mogelijkheid om display namen in te stellen voor structures is aanwezig in de xml, maar 

daar wordt nog niets mee aangevangen in de webapplicatie. 

 Een pagina met contactinformatie (dit kan eventueel de lijst met administrators zijn) 

 Paswoorden worden nog niet geëncrypteerd, en alle gebruikers hoger dan moderator 

kunnen deze zien. 
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 associatie properties kunnen niet via de website worden aangemaakt en/of aangepast. Deze 

kunnen echter wel reeds bekeken worden. 

 Het deployen van de website hadden we liever met een druk op de knop gedaan, nu 

vertrouwen we de bestanden va de website aan de gebruiker toe, die dan een aantal 

instructies dient uit te voeren om de website klaar te zetten. 

 We kunnen eenmaal deze aangemaakt is, de structuur van onze databank niet makkelijk 

aanpassen. 

 Het aanmaken van een database in Oracle is niet geheel verlopen zoals we het in mysql 

kunnen. we moeten de gebruiker steeds enkele instructies meegeven om de database aan te 

maken. hierdoor verlaten we het easy-to-access pad 

 



Thanios Modeller Pag. 21 

 

Nawoord 

Tot slot willen wij de begeleiders bedanken voor hun vele en nuttige bijdragen, en om het project in 

een richting te sturen die veel uitdagender en boeiender was dan wat wij in het begin voor ogen 

hadden. Het project is voor ons allen een leerrijke ervaring geweest, we hebben elk onze grenzen 

verlegd om zo goed mogelijk onze doelen te halen, en er zelfs enkele extras in te krijgen die we 

initieel als onmogelijk aanzagen. We hebben ook allen een ervaring gekregen van wat het is om in 

groep software te ontwerpen, en kijken tevreden terug op het parcours dat we afgelegd hebben als 

groep. 

De leden van VOP Groep 5, 

Bart Bruynooghe 

Michiel Declercq 

Thomas Flamant 

Pieter Kouijzer 
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Bronnen 

 

Gebruikte software 
 

Diagrammen 

Visual Paradigm for UML  

http://www.visual-paradigm.com/ 

 

 

Java GUI 

NetBeans 

http://netbeans.org/ 

 

 

Webapplicatie (.net) 

   Microsoft Visual Studio 

http://msdn.microsoft.com 

  

 

Scraping-scripts (Perl) 

Active Perl 

 http://www.activestate.com 

 

 

Third-party software / Libraries 
 
ojdbc14.jar 

Oracle JDBC Drivers 

http://www.oracle.com/technology/software/tech/java/sqlj_jdbc/htdocs/jdbc_10201.html 

 

mysql-connector-java-5.1.12-bin.jar 

MySQL Connector/J, official JDBC driver for MySQL 

http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/ 

 

Css Friendly for Asp.net  
CSS Friendly Control Adapters 

http://cssfriendly.codeplex.com/ 

 

HTTP-Lite for Perl 

HTTP::Lite, stand-alone lightweight HTTP/1.1 implementation for Perl 

http://search.cpan.org/~adamk/HTTP-Lite-2.2/lib/HTTP/Lite.pm 

http://www.visual-paradigm.com/
http://netbeans.org/
http://msdn.microsoft.com/
http://www.activestate.com/
http://www.oracle.com/technology/software/tech/java/sqlj_jdbc/htdocs/jdbc_10201.html
http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/
http://cssfriendly.codeplex.com/
http://search.cpan.org/~adamk/HTTP-Lite-2.2/lib/HTTP/Lite.pm


Thanios Modeller Pag. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE A: Analyse & ontwerp 
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Klassendiagram 

Database Modelling 
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De database moddeling beschrijft hoe de logische database structuur wordt opgeslaan in de asp.net 

website als java desktopapplicatie. 

De database heeft lijsten van associaties, inheritances en structures.  

Het toont aan dat associaties en structures properties kunnen bevatten, dit doen ze door de 

abstracte klasse withProperties uit te breiden.  

Property is een abstracte klasse waarvoor vele specifieke gedefineerd zijn (audio, boolean,  date, 

decimal, email, float, integer, link, picture, text, time, video) 

Tot slot zijn er ook nog dependencies, zijn afhankelijk van een associatie en twee properties.  
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Java Editor  
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De deskopapplicatie maakt gebruik van het MVC pattern. Na aanpassing van het model door de 

controller werpt het model change events op zodat de controller deze kan doorspelen naar al zijn 

geregistreerde views. Die dan aangepaste informatie juist weergeven. (save, database changed, file 

changed, eigenschap geselecteerd) 

De IView interface dient een kleine grens te zijn voor mogelijke andere Views te implemeneren. 

Zodat da applicatie zo afhankelijk mogelijk van de view en zo modulair mogelijk is. 

De view bestaat uit vele panelen die het mogelijk maken alle eigenschappen aan te passen. 
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Search Conditions 
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De conditions maken gebruik van een decorator pattern. We hebben drie Conditions 

geimplementeerd, BasicCondtion, UnaryCondition en BinaryCondition. 

Deze implementeren allemaal de abstracte klasse Condtion, een Unary & Binary Condition bevatten 

op hun beurt terug een andere Condition. Op deze manier kan de gebruiker een hele boom van 

condities aanmaken zodat hij een geavanceerde zoekopdracht kan uitvoeren. 

Voorbeelden van een unary condition is een andere conditie inverteren, voor een binary conditie zijn 

dit EN/OF. Het zou ook mogelijk zijn om tertiare condities te maken, maar deze kunnen evengoed 

bereikt worden via een combinatie van binare. 

Een basis conditie beschikt ook over een lijst van operators waarmee hij zijn eigenschap waarde mee 

kan vergelijken. 

Het is dan de bedoeling dat op basis van de root conditie een select statement in de database 

genereerd samen met zijn mogelijk onderliggende condities. 

De bladcondities zijn steeds basic conditions. 
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SQL Code Generatie 

 

Via deze klassen kan een connectie voor zowel mysql als oracle worden gegenereerd. 

SqlCodeGenerator genereerd een lijst van sql statements. De abstracte klasse wordt in overgerfd 

zodat er specifieke SQL taal afhankelijke stukken kunnen worden toegevoegd. 
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Data input 

 

De bedoeling van dit klassendiagram is om gegevens vanuit gescrapte bronnen in in xml vorm die 

voldoen aan een gegenereerd xmlschema. In de databank in te voeren. We gebruiken een SAX parser 

om heel grote bestanden te kunnen inlezen. Die dan rij per rij voor de databank er uit neemt en 

direct toevoegd in de databank, zo voorkomen we dat we geen genoeg geheugen gaan hebben.  
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Takendiagram (Use Cases) 

Java GUI 

Dynamisch generen van de database 

Lege Database aanmaken (Java GUI) 

 instellen databasegegevens. 

 welk soort bibliotheek dat de gebruiker wil aanmaken (uitleensysteem, koopsysteem, 
raadpleegsysteem) 

 Productnaam, attributen, ... (ERD) (eventueel uit templates kiezen). 

 Hardware selecteren om producten/gebruikers mee in te scannen. 

 Registreer opties voor gebruikers (database privaat maken, registreren via eID, registreren 
met Administratorbevestiging/emailbevestiging,vrije inkijkmogelijkheden(gast), 

 Laatste stap: als gebruiker tevreden is over het ontwerp kan het programma de database 
creeeren 

Deploy Database & opvullen database met gegevens uit xml (of mogelijk op andere manieren) 

 Prioriteit: Hoog 

 Complexiteit: Laag 

 Pre-condities: Geen 

 Post-condities: De informatie die nodig is om de een database te maken, zijn doorgegeven 
aan de databasegenerator (andere naam?). 

 Primaire actoren: 

 Administrator (klant) 

 Databasegenerator (primaire actor?) 

 Modelscenario: 

 De administrator start de databaseCreator en kiest een template voor een nieuwe 
database. 

 De databaseCreator laadt de gekozen template en toont het schema via de GUI. 

 De administrator voegt enkele categorieën toe aan de database. 

 De administrator voegt velden toe aan de categorieën. 

 De administrator legt associaties tussen de categorieën. 

 De administrator geeft de databaseCreator een sein om de database te genereren. 

 De databaseCreator genereert de database. 

 Alternatief scenario: 

 a. De administrator kan ook kiezen om zonder template te werken en de 
database from scratch op te bouwen. 

 

Tabel uit de database verwijderen 

De administrator verwijdert een tabel uit het databasesysteem. 

 Prioriteit: Laag 

 Complexiteit: Laag 

 Pre-condities: De database is gestart en geconfigureerd via de Java applicatie. 

 Post-condities: De tabel en zijn associatietabellen zijn verwijderd uit de database, en uit de 
applicatielogica. 

 Primaire actoren: 
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 Administrator 

 Modelscenario: 

 De administrator krijgt een lijst van alle tabellen (in de Java applicatie structuren 
genoemd) die te raadplegen zijn, en maakt hieruit een keuze om in te zoeken. 

 De administrator kiest in zijn beheerapplicatie voor het verwijderen van een 
specifieke structuur. 

 Er wordt om bevestiging gevraagd, indien geen bevestiging wordt er teruggekeerd 
naar de beheerpagina. 

 Indien ja, wordt de tabel, en zijn associatietabellen gewist uit de database. Ook 
worden alle referenties naar de tabel in de applicatielogica gewist. 

 

Rij toevoegen in de database 

 Prioriteit: Gemiddeld 

 Complexiteit: Gemiddeld 

 Pre-condities: De database is gestart en geconfigureerd via de Java applicatie. 

 Post-condities: Een nieuwe rij is toegevoegd, indien de data correct gevalideerd is. 

 Primaire actoren: 

 Administrator 

 Modelscenario: 

 De gebruiker krijgt een lijst van alle tabellen, en kiest een om data in toe te voegen. 

 Er wordt een formulier getoond waarin naargelang de structuur (tabel) de datavelden 
in gepaste controls weergegeven worden. 

 Wanneer de gebruiker deze gegevens submit, worden deze eerst gevalideerd. 

 Indien correct gevalideerd, worden de gegevens toegevoegd, en wordt de keuze 
gegeven om terug te keren, of om nogmaals een rij toe te voegen. 

 Alternatief Scenario 

 Indien bij het valideren verkeerde waarden worden vastgesteld, wordt het formulier 
opnieuw getoond, waarbij een gepaste foutmelding weergegeven wordt. 

 De gebruiker kan blijven proberen, tot de validatie slaagt, of kan ook terugkeren naar 
de vorige pagina. 

 

Databasestructuur exporteren als template 

Nadat de administrator zijn databasestructuur vastgelegd heeft, kan hij deze opslaan als een 
template, om later te importeren en aan te passen. 

 Prioriteit: Laag 

 Complexiteit: Laag 

 Pre-condities: De database is geconfigureerd via de Java applicatie. 

 Post-condities: Er is een bestand aangemaakt (via serialization), waarin de gegevens over de 
structuur bewaard zijn. 

 Primaire actoren: 

 Administrator 

 Modelscenario: 

 De gebruiker krijgt een Filedialog, en kiest een bestand (en locatie) om op te slaan. 

 Nadat zijn keuze gemaakt is, wordt de structuur opgeslagen. 

Template importeren 
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De administrator importeert een template, waarna de databasestructuur volgens de template 
getoond wordt. 

 Prioriteit: Laag 

 Complexiteit: Laag 

 Pre-condities: Geen 

 Post-condities: De databasestructuur ligt nu volledig volgens de template. 

 Primaire actoren: 

 Administrator 

 Modelscenario: 

 De gebruiker krijgt een Filedialog, en kiest een templatebestand. 

 De structuur van de template wordt getoond. 

 Alternatief Scenario: Fout bij inlezen 

 De gebruiker krijgt een gepaste foutboodschap te zien. 

 De structuur van voor de filedialog wordt niet gewijzigd. 
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Webapplicatie 

 

Raadplegen database via webapplicatie 

De gebruiker raadpleegt de verschillende tabellen van de database. 

 Prioriteit: Hoog 

 Complexiteit: Gemiddeld 

 Pre-condities: De database is gestart en geconfigureerd via de Java applicatie. 

 Post-condities: De gebruiker krijgt (lijst of detail) van de gegevens die hij wil. 

 Primaire actoren: 

 Gebruiker van de webapplicatie 

 Modelscenario: 

 De gebruiker krijgt een lijst van alle tabellen die te raadplegen zijn, en maakt hieruit 
een keuze. 

 De gebruiker krijgt hierop gepagineerde (basis)informatie over de elementen in de 
tabel. 

 Indien gewenst, kan de gebruiker een detailpagina van een element raadplegen, 
waarop de volledige informatie van het element, met basisinformatie van zijn 
geassocieerde elementen zichtbaar is. 

 

Opzoeken in de database 

De gebruiker zoekt data van de tabellen in de database die aan zijn zoekcriteria voldoen. 

 Prioriteit: Hoog 

 Complexiteit: Hoog 

 Pre-condities: De database is gestart en geconfigureerd via de Java applicatie. 

 Post-condities: De gebruiker krijgt (lijst of detail) van gegevens die voldoen aan zijn zoekguery. 

 Primaire actoren: 

 Gebruiker van de webapplicatie 

 Modelscenario: 

 De gebruiker krijgt een lijst van alle tabellen die te raadplegen zijn, en maakt hieruit 
een keuze om in te zoeken. 

 De gebruiker kan zoekvelden toevoegen, en deze combineren met logische 
operatoren. 

 De gebruiker krijgt een lijst van gegevens die aan zijn query voldoen. 

 Alternatief scenario: 

 Indien de gebruiker ongeldige waarden opgeeft in zijn query, wordt een foutmelding 
getoond, met gepaste boodschap, en het bereik van de geldige waarden. 

 

Registreren van een nieuwe gebruiker 

 Indien mogelijk: inlezen e-ID; zoniet: unieke sleutel genereren 

 Indien niet: ingeven vereiste velden (naam, voornaam, adres, geboortedatum) 

 andere vereiste velden ingeven (email, ...) 

 Opslaan gegevens in userdatabase 

 Prioriteit: Gemiddeld 

 Complexiteit: Laag 
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 Pre-condities: Geen 

 Post-condities: Alle gegevens die nodig zijn om een persoon te registreren, zijn meegegeven. 

 Primaire actoren: 

 Gebruiker 

 Database 

 Modelscenario: 

 De gebruiker surft naar de website en klikt op 'nieuwe gebruiker registreren'. 

 De gebruiker vult alle velden in (naam, voornaam, ...). 

 De gebruiker laat zich registreren. 

 De website geeft de opdracht aan de database een nieuwe gebruiker toe te voegen. 
 

 

Verwijderen van een rij uit een tabel 

De gebruiker verwijdert een datarij die hij aangeeft uit de tabel 

 Prioriteit: Hoog 

 Complexiteit: Gemiddeld 

 Pre-condities: De database is gestart en geconfigureerd via de Java applicatie, en de gebruiker 
kan de gegevens bekijken om een keuze te maken om die te verwijderen als hij rechten heeft. 

 Post-condities: De geselecteerde rij is verwijderd, en alle associaties met dit element zijn 
verwijderd. 

 Primaire actoren: 

 Gebruiker van de webapplicatie (administrator of moderator) 

 Modelscenario: 

 De gebruiker zoekt op in de tabellen, en kiest een rij die hij wenst te verwijderen. 

 De gebruiker klikt op de verwijderen knop 

 De database wordt bijgewerkt en de gebruiker wordt de bijgewerkte data getoond. 
 

Aanpassen in de database 

De gebuiker past een item aan in de database indien hij of zij daar de rechten toe heeft. 

 Prioriteit: Gemiddeld 

 Complexiteit: Hoog 

 Pre-condities: De database is gestart en geconfigureerd via de Java applicatie. 

 Post-condities: De database is bijgewerkt met de nieuwe gegevens. 

 Primaire actoren: 

 Gebruiker van de webapplicatie indien toegangsrechten 

 Modelscenario: 

 De gebruiker selecteert een item die hij of zij wenst aan te passen. 

 De gebruiker wordt een formulier gepresenteerd, waarin hij de data van het item kan 
aanpassen, en ook alle associaties bewerken (items hieraan toevoegen, verwijderen). 

 

Profiel wijzigen 

De gebuiker past zijn profiel aan. 

 Prioriteit: Gemiddeld 

 Complexiteit: Gemiddeld 



Thanios Modeller Pag. 37 

 

 Pre-condities: De database is gestart en geconfigureerd via de Java applicatie. 

 Post-condities: De database is bijgewerkt met de nieuwe gegevens. 

 Primaire actoren: 

 Gebruiker van de webapplicatie indien toegangsrechten 

 Modelscenario: 

 De gebruiker kiest ervoor zijn profiel aan te passen op de profielpagina. 

 De gebruiker wordt een formulier gepresenteerd, waarin hij de data van zijn profiel 
kan aanpassen indien mogelijk (user_editable!), en associaties kan bewerken die ook 
editable zijn. 

 Alternatief Scenario: 
o Indien de gebruiker een andere gebruiker zijn profiel wil aanpassen, wordt er een 

fout opgeworpen. 
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ERD (entity-relationship diagram) 

Het ERD of Entity Relation Diagram geeft de structuur van een database weer. Omdat ons project er 

in bestaat de koper de mogelijkheid te geven zelf die structuur te bepalen, kunnen we geen ERD 

maken van de uiteindelijke database. De administrator kan namelijk bij het maken van een nieuwe 

database vanaf nul beginnen. 
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Gebruikte Design Patterns1 

MVC Model View Controller pattern 

Wanneer de controller aanpassingen doet aan het model  werpt deze changeevenst op. Zodat de 

controller die kan terugspelen aan al zijn views. Deze kunnen dan bv reageren op het type 

changeevent. Enkele voorbeelden zijn (save event, database change event). Het voordeel van deze 

events is dat niet na elke actie alles terug moet heringesteld worden. Maar het heeft de view de 

mogelijkheid om slechts het nodige deel te veranderen. De scheiding tussen Model Controller en 

View is heel handig wanneer met slechts een deel van de applicatie wil veranderen. Zo kan de view 

volledig los van de rest worden ontwikkeld, op voorwaarde aan de interfaces te voldoen uiteraard. 

Dit maakt het geheel veel uitbreidbaarder. 

Decorator pattern 

We gebruiken het decorator pattern bij de conditons voor geavanceerd zoeken, iedere conditie kan 

zowel een basis, binaire of unaire conditie zijn. De binaire conditie heeft dan weer twee conditities, 

een unaire conditie heeft dan slechts een conditie. In de bladelementen zijn het altijd basis condities.  

Via deze methode kunnen we ongelimiteerd gecombineerde zoekcombinaties maken.  Wat de 

gebruiker een heel arsenaal aan gecombineerde zoekacties biedt. 

Memento pattern 

Het commandpattern kan gebruikt worden om acties terug ongedaan te maken, maar doordat wij 

slechts beschikken over een relatief kleine kiezen we voor het makkelijker te implementeren pattern 

Memento. Na iedere actie in de desktopapplicatie wordt het volledige model gekopiëeerd en op een 

stapel toegevoegd. Op deze manier kunnen we undo en redo implementeren. Wij hebben in onze 

applicatie gekozen voor een maximum van 50 maal  op de stappen terug te keren. Verduideling bij 

het klassendiagram. 

 

 

 

 

 

 

 

1
Design Pattern: Een ontwerppatroon of patroon (Engels: design pattern) in de informatica is een generiek 

opgezette softwarestructuur, die een bepaald veelvoorkomend type software-ontwerpprobleem oplost. Het 

patroon geeft geen concrete oplossing, maar biedt een soort sjabloon, waarmee het ontwerpprobleem kan 

worden aangepakt.  
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Package Structuur  

Thanios-Modeller: Java GUI 

Alle code van de Java GUI bevindt zich op de meegeleverde cd in de map /src/thaniosmodeller/.  

De applicatie bestaat uit 2 hoofdpackages: databaseschema en erdeditor. 

 

Databaseschema 

Deze package bevat alle code die van belang is voor het databankschema. Zowel klassen in verband 

met de structuur (opbouw) van de applicatie (Structue, Association,  Property, ...). als klassen voor 

het in- en uitvoeren van data (xml, sql1). 

De package bevat onderstaande kindpackages: 

 bo 

Bevat de structuur van de applicatie. Zowel alle componenten (Database, Structure, 

Association, Inheritance, Dependency, Properties) als de operatoren zijn hier te vinden. 

 datainput 

Bevat de nodige klassen om data in te lezen. 

 exceptions 

Bevat excepties die kunnen voorkomen/opgeroepen worden in databaseschema. 

 interfaces 

Bevat de nodige interfaces voor databaseschema. 

 sqlcreator 

Deze package bevat alle klassen die nodig zijn voor het genereren van de sql1 voor het 

creëren van de databank. 

 xml_io 

Deze package laat toe om een volledige database in- en uit- te lezen via een XML-bestand. 

 

Voor een uitgebreide beschrijving van de klassen verwijzen we naar de meegeleverde JavaDoc. 

 

 

 

 

 

1
sql: SQL (Structured Query Language) is een ANSI/ISO-standaardtaal voor een relationeel 'database 

management systeem' (DBMS). Het is een gestandaardiseerde taal die gebruikt kan worden voor taken zoals 

het bevragen en het aanpassen van gegevens in een relationele databank. SQL kan met vrijwel alle moderne 

relationele databankproducten worden gebruikt. 
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editor  

Deze package bevat alle code die van belang is voor het visuele gedeelte van de applicatie.  

De package bevat onderstaande kindpackages: 

 controller 

De package bevat maar 1 klasse, namelijk Controller.java. In deze klasse worden alle 

veranderingen/aanpassingen verwerkt. 

 model 

Bevat het model van erdeditor. 

 view 

Bevat het volledige grafische gedeelte van de applicatie. Hier wordt gebruik gemaakt van 

Java Swing. 

 exceptions  

Bevat excepties die kunnen voorkomen/opgeroepen worden in erdeditor. 

 icons 

Deze package bevat alle icons (afbeeldingen) die we nodig hebben in de applicatie. 

 

Voor een verdere beschrijving van de werking Model-View-Controller verwijzen we naar (Gebruikte 

Design patterns, p. 39). Voor een uitgebreide beschrijving van de klassen verwijzen we naar de 

meegeleverde JavaDoc. 
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Thanios website: .NET applicatie 

Alle code van de webapplicatie bevindt zich op de meegeleverde cd in de map /src/thanioswebsite/ 

De hoofdmap bevat all asp pagina’s die nodig zijn om de website te kunnen weergeven, hierin komen 

nog enkele packages voor. 

 App_code bevat alle klassen die de webapplicatie nodig heeft. Belangrijk hierbij is de 

structuur van ons database model, maar ook alle klassen nodig voor de generatie van SQL 

code, de benodigde klasse om de interactie met de database te bewerkstelligen, en de klasse 

om de XML structuur in te lezen. 

 App_browsers bevat een third party dll, die we gebruiken om onze website op een 

eenvoudige manier met CSS te kunnen opmaken. 

 App_GlobalResources bevat de resources files, nodig om de internationalisatie van de 

website te kunnen bewerkstelligen. Op dit moment worden 2 talen ondersteund, Engels en 

Nederlands. Om te veranderen van taal dient men de taalinstellingen van de browser te 

veranderen. 

 Bin bevat de driver benodigd om met een Oracle database te kunnen werken. 

 Img bevat enkele afbeeldingen, om de weergave van onze website te kunnen verfraaien. 
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BIJLAGE B: Installatie- en testhandleiding 
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Demo gegevens SQL: 

Hieronder kan u een kleine demo zien, van hoe de sql voor de databank gecreëerd wordt. 

schema 

 

sql 

CREATE TABLE Movie 

( 

        Movie_ID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY, 

  title VARCHAR2(255), 

        imdb_score FLOAT, 

        movie_pic VARCHAR2(255), 

        release_date CHAR(1), 

  tagline VARCHAR2(255), 

        plot VARCHAR2(255), 

        plot_keywords VARCHAR2(255), 
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        runtime VARCHAR2(255), 

        prize FLOAT 

); 

 

 

CREATE SEQUENCE seq_Movie 

MINVALUE 1 

START WITH 1 

INCREMENT BY 1 

NOCACHE; 

CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_MOVIE 

BEFORE INSERT ON Movie 

FOR EACH ROW 

BEGIN SELECT seq_Movie.nextval INTO :new.Movie_id FROM dual; 

END; 

 

CREATE TABLE Person 

( 

        Person_ID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY, 

        name VARCHAR2(255), 

        alternate_names VARCHAR2(255), 

        birth_date CHAR(1), 

        birth_location VARCHAR2(255), 

        death_date CHAR(1), 

        death_location VARCHAR2(255), 

        picture VARCHAR2(255) 

); 

 

CREATE SEQUENCE seq_Person 

MINVALUE 1 

START WITH 1 
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INCREMENT BY 1 

NOCACHE; 

CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_PERSON 

BEFORE INSERT ON Person 

FOR EACH ROW 

BEGIN SELECT seq_Person.nextval INTO :new.Person_id FROM dual; 

END; 

 

CREATE TABLE db_user 

( 

        db_user_ID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY, 

        Name VARCHAR2(255), 

        Password VARCHAR2(255), 

        Email VARCHAR2(255), 

        bill FLOAT 

); 

 

 

CREATE SEQUENCE seq_db_user 

MINVALUE 1 

START WITH 1 

INCREMENT BY 1 

NOCACHE; 

CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_DB_USER 

BEFORE INSERT ON db_user 

FOR EACH ROW 

BEGIN SELECT seq_db_user.nextval INTO :new.db_user_id FROM dual; 

END; 

 

CREATE TABLE Genre 

( 



Thanios Modeller Pag. 47 

 

        Genre_ID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY, 

        genre_name VARCHAR2(255) 

); 

 

CREATE SEQUENCE seq_Genre 

MINVALUE 1 

START WITH 1 

INCREMENT BY 1 

NOCACHE; 

CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_GENRE 

BEFORE INSERT ON Genre 

FOR EACH ROW 

BEGIN SELECT seq_Genre.nextval INTO :new.Genre_id FROM dual; 

END; 

 

CREATE TABLE asso_actor 

( 

        actor_ID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY, 

        Movie_ID1 INT NOT NULL, 

        CONSTRAINT fk_Movie_ID1 

        USING INDEX 

                FOREIGN KEY (Movie_ID1) 

                REFERENCES Movie (Movie_ID) 

                ON DELETE CASCADE, 

  Person_ID2 INT NOT NULL, 

        CONSTRAINT fk_Person_ID2 

        USING INDEX 

                FOREIGN KEY (Person_ID2) 

                REFERENCES Person (Person_ID) 

                ON DELETE CASCADE 

); 
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CREATE SEQUENCE seq_actor 

MINVALUE 1 

START WITH 1 

INCREMENT BY 1 

NOCACHE; 

CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_ACTOR 

BEFORE INSERT ON actor 

FOR EACH ROW 

BEGIN SELECT seq_actor.nextval INTO :new.actor_id FROM dual; 

END; 

 

CREATE TABLE asso_director 

( 

        director_ID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY, 

        Movie_ID1 INT NOT NULL, 

        CONSTRAINT fk_Movie_ID1 

        USING INDEX 

                FOREIGN KEY (Movie_ID1) 

                REFERENCES Movie (Movie_ID) 

                ON DELETE CASCADE,         

  Person_ID2 INT NOT NULL, 

        CONSTRAINT fk_Person_ID2 

        USING INDEX 

                FOREIGN KEY (Person_ID2) 

                REFERENCES Person (Person_ID) 

                ON DELETE CASCADE 

 

); 

 

CREATE SEQUENCE seq_director 
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MINVALUE 1 

START WITH 1 

INCREMENT BY 1 

NOCACHE; 

CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_DIRECTOR 

BEFORE INSERT ON director 

FOR EACH ROW 

BEGIN SELECT seq_director.nextval INTO :new.director_id FROM dual; 

END; 

 

CREATE TABLE asso_movie_genre 

( 

        movie_genre_ID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY, 

  Movie_ID1 INT NOT NULL, 

        CONSTRAINT fk_Movie_ID1 

        USING INDEX 

                FOREIGN KEY (Movie_ID1) 

                REFERENCES Movie (Movie_ID) 

                ON DELETE CASCADE, 

  Genre_ID2 INT NOT NULL, 

        CONSTRAINT fk_Genre_ID2 

        USING INDEX 

                FOREIGN KEY (Genre_ID2) 

                REFERENCES Genre (Genre_ID) 

                ON DELETE CASCADE 

); 

 

CREATE SEQUENCE seq_movie_genre 

MINVALUE 1 

START WITH 1 

INCREMENT BY 1 
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NOCACHE; 

CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_MOVIE_GENRE 

BEFORE INSERT ON movie_genre 

FOR EACH ROW 

BEGIN SELECT seq_movie_genre.nextval INTO :new.movie_genre_id FROM dual; 

END; 

 

CREATE TABLE asso_favorites 

( 

        favorites_ID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY, 

  Movie_ID1 INT NOT NULL, 

        CONSTRAINT fk_Movie_ID1 

        USING INDEX 

                FOREIGN KEY (Movie_ID1) 

                REFERENCES Movie (Movie_ID) 

                ON DELETE CASCADE, 

  db_user_ID2 INT NOT NULL, 

        CONSTRAINT fk_db_user_ID2 

        USING INDEX 

                FOREIGN KEY (db_user_ID2) 

                REFERENCES db_user (db_user_ID) 

                ON DELETE CASCADE 

); 

 

CREATE SEQUENCE seq_favorites 

MINVALUE 1 

START WITH 1 

INCREMENT BY 1 

NOCACHE; 

CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_FAVORITES 

BEFORE INSERT ON favorites 
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FOR EACH ROW 

BEGIN SELECT seq_favorites.nextval INTO :new.favorites_id FROM dual; 

END; 

 

CREATE TABLE asso_renting 

( 

        renting_ID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,         

  Movie_ID1 INT NOT NULL, 

        CONSTRAINT fk_Movie_ID1 

        USING INDEX 

                FOREIGN KEY (Movie_ID1) 

                REFERENCES Movie (Movie_ID) 

                ON DELETE CASCADE,         

    db_user_ID2 INT NOT NULL, 

        CONSTRAINT fk_db_user_ID2 

        USING INDEX 

                FOREIGN KEY (db_user_ID2) 

                REFERENCES db_user (db_user_ID) 

                ON DELETE CASCADE, 

  rent_date CHAR(1) 

); 

 

CREATE SEQUENCE seq_renting 

MINVALUE 1 

START WITH 1 

INCREMENT BY 1 

NOCACHE; 

CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_RENTING 

BEFORE INSERT ON renting 

FOR EACH ROW 

BEGIN SELECT seq_renting.nextval INTO :new.renting_id FROM dual; 
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END; 

 

CREATE OR REPLACE PACKAGE Auto_bill IS 

        PROCEDURE add_update_to_list ( 

                old_row_in IN renting%ROWTYPE, 

                new_row_in IN renting%ROWTYPE 

        ); 

        PROCEDURE add_insert_to_list ( 

                new_row_in IN renting%ROWTYPE 

        ); 

        PROCEDURE add_delete_to_list ( 

                old_row_in IN renting%ROWTYPE 

        ); 

        PROCEDURE process_lists; 

        PROCEDURE cleanup; 

END Auto_bill; 

 

create or replace PACKAGE BODY Auto_bill IS 

        in_process BOOLEAN := FALSE; 

        TYPE renting_aat IS TABLE OF renting%ROWTYPE 

        INDEX BY BINARY_INTEGER; 

        g_insert_new renting_aat; 

        g_update_old renting_aat; 

        g_update_new renting_aat; 

        g_delete_old renting_aat; 

        PROCEDURE add_update_to_list ( 

                old_row_in IN renting%ROWTYPE, 

        new_row_in IN renting%ROWTYPE 

        ) 

        IS BEGIN 

                IF NOT in_process THEN 
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                g_update_old (g_update_old.COUNT + 1) := old_row_in; 

                g_update_new (g_update_new.COUNT + 1) := new_row_in; 

        END IF; 

        END add_update_to_list; 

        PROCEDURE add_insert_to_list ( 

                new_row_in IN renting%ROWTYPE 

        ) 

        IS BEGIN 

                IF NOT in_process THEN 

                g_insert_new (g_insert_new.COUNT + 1) := new_row_in; 

        END IF; 

        END add_insert_to_list; 

        PROCEDURE add_delete_to_list ( 

                old_row_in IN renting%ROWTYPE 

        ) 

        IS BEGIN 

                IF NOT in_process THEN 

                g_delete_old (g_delete_old.COUNT + 1) := old_row_in; 

                END IF; 

        END add_delete_to_list; 

        PROCEDURE cleanup IS 

        BEGIN 

                in_process := FALSE; 

                g_update_old.DELETE; 

                g_update_new.DELETE; 

                g_delete_old.DELETE; 

                g_insert_new.DELETE; 

        END cleanup; 

        PROCEDURE process_lists IS 

                l_row PLS_INTEGER; 

                PROCEDURE process_row (new_row_in IN renting%ROWTYPE) IS 
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                BEGIN 

                        update db_user set bill = ( 

                        select SUM(prize) from Movie 

                        join renting on Movie_ID = Movie_ID1 

                        Where db_user_ID2 = new_row_in.db_user_ID2 

                        ) 

                        Where db_user_ID = new_row_in.db_user_ID2; 

                END process_row; 

        BEGIN 

                IF NOT in_process THEN 

                in_process := TRUE; 

                l_row := g_insert_new.first; 

                WHILE (l_row IS NOT NULL) 

                LOOP 

                        process_row (g_insert_new (l_row)); 

                        l_row := g_insert_new.NEXT (l_row); 

                END LOOP; 

                l_row := g_update_new.FIRST; 

                WHILE (l_row IS NOT NULL) 

                LOOP 

                        process_row (g_update_old (l_row)); 

                        process_row (g_update_new (l_row)); 

                        l_row := g_update_new.NEXT (l_row); 

                END LOOP; 

                l_row := g_delete_old.FIRST; 

                WHILE (l_row IS NOT NULL) 

                LOOP 

                        process_row (g_delete_old (l_row)); 

                        l_row := g_delete_old.NEXT (l_row); 

                END LOOP; 

        END IF; 
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        cleanup; 

        EXCEPTION 

                WHEN NO_DATA_FOUND 

                THEN 

                        cleanup; 

                WHEN OTHERS 

                THEN 

                        cleanup; 

                        RAISE; 

        END process_lists; 

END Auto_bill; 

 

CREATE OR REPLACE TRIGGER rtrg_auto_bill 

AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON renting 

FOR EACH ROW 

DECLARE 

        l_old renting%ROWTYPE; 

        l_new renting%ROWTYPE; 

BEGIN 

        IF UPDATING OR DELETING THEN 

                l_old.db_user_ID2 := :OLD.db_user_ID2; 

        END IF; 

        IF UPDATING OR INSERTING THEN 

                l_new.db_user_ID2 := :NEW.db_user_ID2; 

        END IF; 

        IF INSERTING THEN 

                Auto_bill.add_insert_to_list (l_new); 

        ELSIF UPDATING THEN 

                Auto_bill.add_update_to_list (l_old, l_new); 

        ELSIF DELETING THEN 

                Auto_bill.add_delete_to_list (l_old); 



Thanios Modeller Pag. 56 

 

        END IF; 

END; 

CREATE OR REPLACE TRIGGER strg_auto_bill 

        AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON renting 

BEGIN 

        Auto_bill.process_lists; 

END; 

CREATE OR REPLACE TRIGGER  betr_actormax1 

BEFORE INSERT OR UPDATE ON actor 

REFERENCING OLD AS old NEW AS new 

FOR EACH ROW 

DECLARE 

        maximum_reached EXCEPTION; 

        row_count integer; 

BEGIN 

        SELECT COUNT(*) INTO row_count FROM actor 

         WHERE Person_ID2 =:new.Person_ID2; 

        IF row_count >= 300 THEN 

                RAISE maximum_reached; 

        END IF; 

EXCEPTION WHEN maximum_reached THEN 

        raise_application_error (-20500,'This record cannot be added, there 

is a maximum of 300 for Movie_ID1'); 

END; 

CREATE OR REPLACE TRIGGER  betr_actormax2 

BEFORE INSERT OR UPDATE ON actor 

REFERENCING OLD AS old NEW AS new 

FOR EACH ROW 

DECLARE 

        maximum_reached EXCEPTION; 

        row_count integer; 
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BEGIN 

        SELECT COUNT(*) INTO row_count FROM actor 

         WHERE Movie_ID1 =:new.Movie_ID1; 

        IF row_count >= 200 THEN 

                RAISE maximum_reached; 

        END IF; 

EXCEPTION WHEN maximum_reached THEN 

        raise_application_error (-20500,'This record cannot be added, there 

is a maximum of 200 for Person_ID2'); 

END; 

 

CREATE OR REPLACE TRIGGER  betr_directormax1 

BEFORE INSERT OR UPDATE ON director 

REFERENCING OLD AS old NEW AS new 

FOR EACH ROW 

DECLARE 

        maximum_reached EXCEPTION; 

        row_count integer; 

BEGIN 

        SELECT COUNT(*) INTO row_count FROM director 

         WHERE Person_ID2 =:new.Person_ID2; 

        IF row_count >= 300 THEN 

                RAISE maximum_reached; 

        END IF; 

EXCEPTION WHEN maximum_reached THEN 

        raise_application_error (-20500,'This record cannot be added, there 

is a maximum of 300 for Movie_ID1'); 

END; 

 

CREATE OR REPLACE TRIGGER  betr_directormax2 

BEFORE INSERT OR UPDATE ON director 

REFERENCING OLD AS old NEW AS new 
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FOR EACH ROW 

DECLARE 

        maximum_reached EXCEPTION; 

        row_count integer; 

BEGIN 

        SELECT COUNT(*) INTO row_count FROM director 

         WHERE Movie_ID1 =:new.Movie_ID1; 

        IF row_count >= 3 THEN 

                RAISE maximum_reached; 

        END IF; 

EXCEPTION WHEN maximum_reached THEN 

        raise_application_error (-20500,'This record cannot be added, there 

is a maximum of 3 for Person_ID2'); 

END; 

 

CREATE OR REPLACE TRIGGER  betr_movie_genremax1 

BEFORE INSERT OR UPDATE ON movie_genre 

REFERENCING OLD AS old NEW AS new 

FOR EACH ROW 

DECLARE 

        maximum_reached EXCEPTION; 

        row_count integer; 

BEGIN 

        SELECT COUNT(*) INTO row_count FROM movie_genre 

         WHERE Genre_ID2 =:new.Genre_ID2; 

        IF row_count >= 8 THEN 

                RAISE maximum_reached; 

        END IF; 

EXCEPTION WHEN maximum_reached THEN 

        raise_application_error (-20500,'This record cannot be added, there 

is a maximum of 8 for Movie_ID1'); 

END; 
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CREATE OR REPLACE TRIGGER  betr_movie_genremax2 

BEFORE INSERT OR UPDATE ON movie_genre 

REFERENCING OLD AS old NEW AS new 

FOR EACH ROW 

DECLARE 

        maximum_reached EXCEPTION; 

        row_count integer; 

BEGIN 

        SELECT COUNT(*) INTO row_count FROM movie_genre 

         WHERE Movie_ID1 =:new.Movie_ID1; 

        IF row_count >= 20000 THEN 

                RAISE maximum_reached; 

        END IF; 

EXCEPTION WHEN maximum_reached THEN 

        raise_application_error (-20500,'This record cannot be added, there 

is a maximum of 20000 for Genre_ID2'); 

END; 

 

CREATE OR REPLACE TRIGGER  betr_favoritesmax1 

BEFORE INSERT OR UPDATE ON favorites 

REFERENCING OLD AS old NEW AS new 

FOR EACH ROW 

DECLARE 

        maximum_reached EXCEPTION; 

        row_count integer; 

BEGIN 

        SELECT COUNT(*) INTO row_count FROM favorites 

         WHERE db_user_ID2 =:new.db_user_ID2; 

        IF row_count >= 20000 THEN 

                RAISE maximum_reached; 
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        END IF; 

EXCEPTION WHEN maximum_reached THEN 

        raise_application_error (-20500,'This record cannot be added, there 

is a maximum of 20000 for Movie_ID1'); 

END; 

 

CREATE OR REPLACE TRIGGER  betr_favoritesmax2 

BEFORE INSERT OR UPDATE ON favorites 

REFERENCING OLD AS old NEW AS new 

FOR EACH ROW 

DECLARE 

        maximum_reached EXCEPTION; 

        row_count integer; 

BEGIN 

        SELECT COUNT(*) INTO row_count FROM favorites 

         WHERE Movie_ID1 =:new.Movie_ID1; 

        IF row_count >= 20 THEN 

                RAISE maximum_reached; 

        END IF; 

EXCEPTION WHEN maximum_reached THEN 

        raise_application_error (-20500,'This record cannot be added, there 

is a maximum of 20 for db_user_ID2'); 

END; 

 

CREATE OR REPLACE TRIGGER  betr_rentingmax1 

BEFORE INSERT OR UPDATE ON renting 

REFERENCING OLD AS old NEW AS new 

FOR EACH ROW 

DECLARE 

        maximum_reached EXCEPTION; 

        row_count integer; 

BEGIN 
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        SELECT COUNT(*) INTO row_count FROM renting 

         WHERE db_user_ID2 =:new.db_user_ID2; 

        IF row_count >= 1 THEN 

                RAISE maximum_reached; 

        END IF; 

EXCEPTION WHEN maximum_reached THEN 

        raise_application_error (-20500,'This record cannot be added, there 

is a maximum of 1 for Movie_ID1'); 

END; 

 

CREATE OR REPLACE TRIGGER  betr_rentingmax2 

BEFORE INSERT OR UPDATE ON renting 

REFERENCING OLD AS old NEW AS new 

FOR EACH ROW 

DECLARE 

        maximum_reached EXCEPTION; 

        row_count integer; 

BEGIN 

        SELECT COUNT(*) INTO row_count FROM renting 

         WHERE Movie_ID1 =:new.Movie_ID1; 

        IF row_count >= 5 THEN 

                RAISE maximum_reached; 

        END IF; 

EXCEPTION WHEN maximum_reached THEN 

        raise_application_error (-20500,'This record cannot be added, there 

is a maximum of 5 for db_user_ID2'); 

END;



Thanios Modeller Pag. 62 

 

Deployment website:  

Nadat in de grafische user interface de databasestructuur vastgelegd is, dient er door de gebruiker 

nog een deployment van de website te gebeuren, zodanig dat de gegevens van de nieuwe database 

op een correcte manier kunnen getoond en bewerkt worden. 

Selecteer de doelmap in het dialoogvenster, de benodigde bestanden worden hierna in deze locatie 

gekopieerd. Het is de bedoeling dat deze map later als website aan de IIS service toegevoegd wordt. 

Naargelang u ervoor gekozen heeft om een Oracle of een MySQL verbinding te gebruiken, wordt de 

web.config aangepast. 

Let op: de werking van de website is afhankelijk van correcte informatie over de locatie het 

xmlbestand met de databasestructuur, en een correcte connectionstring. Indien u problemen 

ondervindt, open het web.config bestand, en zoek de connectionString sleutel, en de file location 

sleutel op, om deze aan te passen indien deze verkeerd ingesteld zijn. 

Indien IIS services nog niet geïnstalleerd zijn, dienen deze eerst ingesteld te worden. Navigeer naar 

configuratiescherm, en kies voor ‘Add or Remove Programs’. Kies daarna links voor ‘Add/Remove 

Windows Components’. In het keuzevenster, selecteer de Internet Information Services (IIS), en klik 

op Next. 

Open de IIS manager, nu moet de website aan de IIS service toegevoegd worden. U kan dit doen door 

een nieuwe website te maken in de manager, of een bestaande aan te passen. Het eenvoudigst is om 

de default website aan te passen. Klik rechts op de Default Web Site folder, and kies New > Virtual 

Directory. Volg de instructies om een alias te creëren, en geef de locatie van de map op die u eerder 

opgegeven hebt. Zorg ervoor dat bij de laatste stap in de wizard het veld ‘Read and Run Scripts’ aan 

staat. Indien dit geslaagd is, ziet u de nieuwe website met zijn alias onder de default web site folder. 

Nu kan de website bekeken worden. U kan rechts klikken op de nieuwe website, en kiezen om te 

browsen, of u kan via uw browserprogramma navigeren naar de website door het correcte adres in 

te geven. 
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BIJLAGE C: Gebruikershandleiding 
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Thanios Modeller: Definities  

Wat is een Structuur / Structure? 

Een Structuur is een component die een entiteit1 voorstelt. Het zijn dikwijls zelfstandige 

naamwoorden (bv “film”). In een databank wordt het equivalent van een Structuur aangeduid als een 

tabel (table).  

Voorts kan een Structuur Eigenschappen bezitten en kunnen er tussen Structuren Associaties en/of 

Overervingen bestaan. 

 

Wat is een Eigenschap / Property? 

Eigenschappen zijn de kenmerken van een Structuur of Associatie (bv. “titel”, “datum”). 

Eigenschappen bezitten zelf een naam, type en enkele karakteristieke attributen (not null / niet null, 

searchable / zoekbaar, unique / uniek, list item / lijst item). 

  

Wat is een Associatie / Association? 

Een Associatie kan gelegd worden tussen twee Structuren en stelt een relatie (verband) in tussen 

deze twee componenten. Een typische voorbeeld van een Associatie is: “heeft”. 

Een Associatie bezit zelf ook een naam, en langs weerszijden een minimum en een maximum. Zo kan 

bv. ingesteld worden een Structuur film minstens één, en maximum vijf genres (tevens een 

Structuur) bezit. 

Een associaties kan eveneens Eigenschappen (Properties) bezitten. 

  

Wat is een Overerving / Inheritance? 

Een overerving heeft veel weg van een Associatie. Net zoals een Associatie wordt een Overerving 

gelegd tussen 2 Structuren. Een Overerving daarentegen omschrijft een geheel andere relatie tussen 

de twee Structuren. Men zegt dat een kind-Structuur een ouder-Structuur uitbreidt / overerft, 

wanneer het alle kenmerken van die ouder-Structuur bevat, maar deze tevens verder aanvult. Enige 

voorzichtigheid is wel gebonden bij het gebruiken van de ‘kind-’ en ‘ouder-’ benaming, aangezien in 

deze context een ‘kind’ wel degelijk een ‘ouder’ is. 

 

 

1 entiteit: Een entiteit is iets wat een bestaan heeft. De term beklemtoont van ditgene de hoedanigheid dat het 

er is. In het Latijn is een ens een "zijnde" en is de entitas het "het er zijn van een zijnde". 
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Wat is een Afhankelijkheid / Dependency? 

Een Afhankelijkheid kan gelegd worden tussen twee  Eigenschappen van verschillende Structuren. 

Tussen deze Structuren dient tevens een Associatie te bestaan. Er bestaan verschillende vormen van 

Afhankelijkheden; in ons project is er sprake van som, minimum, maximum en gemiddelde. Een klein 

voorbeeld van een Afhankelijkheid wordt hieronder gegeven. 

 

Visuele voorstelling 

De figuur hieronder geeft een duidelijk voorbeeld van de net beschreven componenten. Let tevens 

op de blauwe verbinding tussen de Eigenschap rekening van gebruiker en de Eigenschap prijs van 

film. Deze verbinding is een Afhankelijkheid. Immers rekening geeft een som van de prijzen van alle 

films die een gebruiker bezit. 

 

       Afhankelijkheid    

 

        Structuur 

 

 

        Associatie 

                     Eigenschap 

         

 

         

         

 

    Overerving 
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Wat is de db_user? 

De db_userStructuur is net als andere Structuren een tabel. Het is een gebruikerstabel 

voor in de webapplicatie. Hij kan niet verwijderd worden door de gebruiker. Dit  om 

ervoor te zorgen dat hij steeds aanwezig is. Hij bevat 3 vaste Eigenschappen (Name, 

Password, Email), die niet kunnen aangepast/verwijderd worden. Wél kunnen er extra 

Eigenschappen toegevoegd en verwijderd worden. Tevens kan de gebruiker voor elke 

Eigenschap in db_user aanduiden of deze al dan niet gebruikersAanpasbaar (userEditable) moet zijn. 

Dit heeft betrekking op de Eigenschappen van de gebruikers van de website.  

 

Boolean attributen bij een Eigenschap 

 not null / niet null  

Het attribuut not null duidt aan of de Eigenschap al dan niet moet voorkomen in de 

databank. 

 

 searchable / zoekbaar 

Het attribuut searchable duidt aan of er in de databank op de Eigenschap gezocht mag 

worden. 

 

 unique / uniek 

Het attribuut unique duidt aan of de Eigenschap uniek moet zijn in de databank. 

 

 list item / lijst item 

Het attribuut list item duidt aan of de Eigenschap als lijst-item mag beschouwd worden. 

Hiermee wordt bedoeld dat indien de Structuur als een lijst wordt weergegeven, dit item in 

de tabel weergegeven wordt. Deze eigenschap dient louter om de weergave van de korte 

lijsten van structuren zo beknopt als nodig te houden. Eigenschappen die niet als list item zijn 

aangeduid, worden enkel getoond op de detailpagina. Op de detailpagina van de website 

worden alle Eigenschappen volledig tentoon gesteld. 
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Thanios Modeller: Java GUI  

Bij het opstarten van de Thanios Modeller (Java GUI), krijgt men onderstaand beeld, met volgende 

componenten: 

   Menubar    Toolbar Toolbox         detailPaneel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    diagramPaneel 

Menubar 

De Menubar bevat de acties die de gebruiker kan ondernemen. 

File / Bestand 

 New / Nieuw: Maakt een nieuw DatabaseModel aan. Het huidige wordt 

gesloten. Er wordt aan de gebruiker gevraagd of hij het huidige Model wil 

opslaan. 

 Open / Openen: Opent een bestaand DatabaseModel-project (het huidige 

wordt gesloten). De applicatie aanvaardt enkel bestanden die vooraf met de 

applicatie zelfs zijn weggeschreven (opgeslagen). 

 Save (as...) / Opslaan (als...): Slaat het huidige DatabaseModel op. Indien er vooraf reeds een 

locatie was ingesteld, wordt het DatabaseModel op deze locatie weggeschreven. Zoniet 

wordt er aan de gebruiker gevraagd om een locatie (en naam) in te stellen. 

 Export/Exporteer (as Image/afbeelding - as PDF - as XML): Exporteert het bestand in de vorm 

van respectievelijk een afbeelding, een pdf-bestand of een xml-bestand. Voorlopig kan enkel 
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geëxporteerd worden als een afbeelding. De gebruiker kan zelf kiezen hoe hij de afbeelding 

opslaat (“.jpg”, “.bmp”,...). Standaard wordt de extensie “.jpg” voorzien. 

 Settings / Instellingen: Toont een dialoog-venster waarin de gebruiker enkele instellingen kan 

bekijken en/of wijzigen. De voornaamste instelling dat de gebruiker kan doen is het instellen 

van een andere taal. Momenteel zijn 2 standaard talen voorzien: Engels en Nederlands. 

Wanneer een gebruiker een andere taal kiest, wordt deze at-runtime aangepast doorheen de 

volledige applicatie (zonder dat de gebruiker ze opnieuw dient te starten). Tevens kan de 

gebruiker enkele kleine aanpassingen uitvoeren, zoals het instellen van een andere 

achtergrondkleur en Icoongrootte van de Toolbar. Deze dienen slechts om de 

gebruiksvriendelijkheid te bevorderen, en zijn mooie voorbeelden van hoe de applicatie in de 

toekomst nog gebruiksvriendelijker kan worden door 

gelijk-aardige gebruikers-instellingen te 

implementeren: aanpasbare Toolbar,  

Achtergrondafbeelding, lettertype... 

 Exit / Afsluiten: Sluit de applicatie. Indien de gebruiker 

met een DatabaseModel bezig was dat nog niet was 

opgeslagen, wordt er aan de gebruiker gemeld of hij voor afsluiten, het huidge Model wilt 

opslaan.  

 

Edit / Bewerken 

 Undo / Ongedaan maken: Zal het DatabaseModel herstellen naar 

een vorige staat (toestand). Maakt met andere woorden de laatst 

uitgevoerde bewerking ongedaan. 

 Redo / Opnieuw uitvoeren: Het tegenovergestelde van Undo / 

Ongedaan maken. Zal het DatabaseModel herstellen naar een 

‘volgende’ staat (toestand). Voert met andere woorden de laatst 

ongedane bewerking opnieuw uit. 

 Down / Omlaag: Zal de huidige Eigenschap (Property) één plaats naar beneden schuiven in 

de lijst waarin hij zich bevindt. Dit is of bij een Structuur (Structure) of bij een Associatie 

(Association). Dit kan uiteraard alleen maar gebeuren als de huidige Eigenschap momenteel 

niet helemaal onderaan staat. 

 Up / Omhoog: Zal de huidige Eigenschap (Property) één plaats naar boven schuiven in de lijst 

waarin hij zich bevindt. Dit is of bij een Structuur (Structure) of bij een Associatie 

(Association). Dit kan uiteraard alleen maar gebeuren als de huidige Eigenschap momenteel 

niet helemaal bovenaan staat. 

 Collapse-Expand selected / Klap geselecteerde toe-open: Dit zal de geselecteerde component 

(indien hij Eigenschappen (Properties) kan bezitten) toe en open klappen. Dit komt met 

andere woorden neer op het laten zien en/of verbergen van de Eigenschappen. 
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 Collapse All / Klap allen toe: Dit zal alle componenten (die Eigenschappen (Properties) 

kunnen bezitten) toe klappen. Alle Eigenschappen worden met andere woorden verborgen. 

 Expand All / Klap allen open: Dit zal alle componenten (die Eigenschappen (Properties) 

kunnen bezitten) open klappen. Alle Eigenschappen worden met andere woorden getoond. 

 Add Property / Voeg eigenschap toe: Dit zal een de geselecteerde component een Eigenschap 

(Property) toevoegen. Dit kan alleen maar gebeuren indien de component Eigenschappen 

(Properties) kan bezitten. 

 Delete / Verwijderen: Dit zal de geselecteerde component (indien mogelijk) verwijderen.  

 

Database / Databank 

 Set Connection / Kies Connectie: Er wordt een dialoog venster aan de 

gebruiker getoond, waarin gevraagd wordt of hij een Connectie wil 

kiezen. De gebruiker dient de nodige waarden (ConnectieType, 

ServerLocatie, Gebruikersnaam, Passwoord) in te vullen. Hierna kan hij 

de Connectie testen, door op de gepaste knop te klikken. Indien dit zonder problemen verloopt 

(er verschijnt een bericht ter bevestiging), kan hij de connectie instellen 

door op OK te klikken.  

Belangrijke opmerking: De gebruiker dient er eerst voor te zorgen dat er 

een connectie kán gemaakt worden met een databank (ConnectieType), 

door hiervoor het nodige programma op te starten. 

 Create Database / Maak databank aan: Nadat de gebruiker een Connectie heeft ingesteld 

(hij dient dit éérst te doen; zie set Connection / Kies Connectie), kan hij een databank 

aanmaken. Opnieuw verschijnt er een bericht met het al dan niet slagen van het aanmaken 

van de databank. Indien er een fout optreedt, verschijnt er een passend bericht. 

 Import XML-data / Importeer data van XML: Dit zal data importeren van een XML-bestand en 

in de databank steken. De locatie van het XML-bestand wordt aan de gebruiker gevraagd 

door middel van een Bestandskiezer. 

Belangrijke opmerking: De gebruiker dient eerst een DatabaseModel aan te maken waaraan 

de data in het XML-bestand moet voldoen. Indien een gebruiker data invoert die niet voldoet 

aan het zonet gecreëerde Model, wordt er géén data ingevoerd.  
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Help / Help 

 Contact: Er verschijnt een 

venster waarin de nodige 

gegevens van de makers 

van de applicatie getoond worden. 

 About / Over: Er verschijnt een venster met informatie over 

de applicatie (beschrijving, datum van uitgave, versie, ...). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Toolbar 

 

De Toolbar bevat enkele belangrijke acties die tevens in de Menubar staan, maar hier sneller 

toegankelijker zijn voor de gebruiker.  

Achtereenvolgens bevat de Toolbar: Nieuw – Openen – Opslaan – Ongedaan maken – Opnieuw 

uitvoeren – Verwijderen – Omhoog – Omlaag - Klap geselecteerde toe/open - Klap allen toe - Klap 

allen open – voeg Eigenschap toe – Contact – Over – Instellingen. 

Voor een beschrijving van deze acties wordt verwezen naar de beschrijving van Menubar. 
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Toolbox 

De Toolbox is één van de belangrijkste panelen van de applicatie. 

Hierin kan de gebruiker aanduiden welke component hij wil 

toevoegen op het diagramPaneel. Er kunnen 4 componenten 

gekozen worden, namelijk:  

 Structuur (Structure); 

 Associatie (Association); 

 Overerving (Inheritance); 

 Afhankelijkheid (Dependency). 

 

Een geselecteerde component in de Toolbox (aangeklikte component) kan telkens ongedaan worden, 

door nogmaal op deze component te klikken in de Toolbox. 

 

Structuur 

Een Structuur kan je toevoegen door deze eerst aan te klikken in de Toolbox en vervolgens te 

plaatsen in het diagramPaneel. De Structuur plaatst je door op de gewenste plaats in het 

diagramPaneel een tweede maal te klikken. De Structuur verschijnt op de aangeklikte Positie. 

Een Structuur is te herkennen aan zijn rechthoekige vorm met grijze achtergrondkleur. 

 

Associatie 

Een Associatie kan toegevoegd worden door deze eerst aan te klikken in de Toolbox. Vervolgens doet 

men een drag-and-drop van een bepaalde Structuur naar een andere Structuur. Aangezien een 

Structuur ook een Associatie naar zichzelf kan bevatten, is het ook mogelijk om een drag-and-drop 

op eenendezelfde Structuur toe te passen. Er kunnen tevens meerdere Associaties toegevoegd 

worden tussen Structuren. 

Een Associatie is te herkennen aan een zwarte volle lijn tussen 2 Structuren. 

 

 Overerving 

Een Overerving kan worden toegevoegd op dezelfde manier als een Associatie, met enkele 

uitzonderingen. Een Structuur kan niet van zichzelf erven, dus een drag-and-drop op eenenzelfde 

Structuur voegt géén Overerving toe. Tevens is het onmogelijk om meer dan 1 Overerving tussen 2 

dezelfde Structuren toe te voegen (dit is wel mogelijk voor Associaties). Een Overerving met/tussen 

de db_user en een andere Structuur tenslotte, is eveneens niet toegestaan. 

Een Overerving is te herkennen aan een zwarte stippelijn tussen 2 Structuren. 
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Afhankelijkheid 

Een Afhankelijk kan als volgt worden toegevoegd: 

 De gebruiker maakt een Associatie aan tussen twee Structuren.  

 Beide Structuren bevatten beide minstens één Eigenschap. 

 De gebruiker selecteert de Associatie. 

 De gebruiker kan nu een drag-and-drop doen tussen twee Eigenschappen van de twee 

Structuren. 

 Nadien kunnen er specifieke attributen bij de Afhankelijkheid worden ingesteld (naam, type). 

 

De Afhankelijkheid is enkel zichtbaar (blauwe lijn) indien de Associatie waarbij hij hoort geselecteerd 

is (of indien hij natuurlijk zelf geselecteerd is). 
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DetailPaneel 

Voor de volgende componenten bestaat er telkens een afzonderlijk detailPaneel: 

 Databank 

De databank zelf bevat een detailPaneel, dat te bereiken is door in het diagramPaneel ‘niets’ 

te selecteren. Dit wil zeggen: geen Structuur, Associatie, Eigenschap, Overerving of 

Afhankelijkheid selecteren. Men kan dit gemakkelijk bekomen door op de witte achtergrond 

van het diagramPaneel te klikken. 

Er verschijnt (bijvoorbeeld) volgend Paneel :  

Op het paneel kan de naam van de databank worden 

aangepast (standaard staat deze op “Untitled”). Tevens 

kan de grootte van het tekengebied (de witte 

achtergrond) van het diagramPaneel worden aangepast. 

Hier verschijnt er een bericht als de gebruiker een foute 

waarden ingeeft (bv een negatieve waarde). 

Verder worden er 3 (niet-editeerbare) lijsten getoond, 

namelijk een lijst van alle Structuren, een lijst van alle 

Associaties en een lijst van alle Overervingen. Deze lijsten 

maken het de gebruiker gemakkelijk om snel een Structuur, Associatie of Overerving te 

selecteren (dubbelklik in de lijst). Dit is vooral handig wanneer het DatabaseModel vele 

componenten bevat. 

 

 Structuur 

In het detailPaneel van een Structuur is enkel de naam zichtbaar van deze Structuur. Deze 

kan dan ook hier aangepast worden (uitgezonderd voor de niet editeervare Structuur 

db_user). 

 

 Eigenschap 

Het detailPaneel van een Eigenschap bevat steeds een 

naam, een type, een reguliere expressie (niet editeerbaar 

voor Datum-type en Tijd-type) en vier Boolean attributen 

(niet null – zoekbaar – uniek – lijst item). Afhankelijk van 

het gekozen type wordt het detailPaneel uitgebreidt met 

attributen die van toepassing zijn op het specifieke type 

(bv. voor numerieke waarden: minimum en maximum). 

Hier kan de gebruiker alle nodige kenmerken van de Eigenschap in stellen. Indien hij ergens 

een waarde invult die niet overeenkomt met de mogelijke waarden (bv. een onbestaande 

datum), wordt er een gepaste foutmelding gegeven. 
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 Associatie 

Op het detailPaneel van een Associatie zijn alle 

kenmerken zichtbaar die van toepassing zijn voor de 

Associatie. Er kan een naam aan de Associatie gegeven 

worden en tevens min en max aan beide zijden van de 

Associatie. De gebruiker ziet ook een ComboBox voor de 2 

Structuren betrokken bij de Associatie. Dit laat de 

gebruiker toe om nadien de betrokken Structuren nog te wijzigen. 

 

 Overerving 

Het detailPaneel van een Overerving bevat de naam, en 

de 2 betrokken Structuren van de Overerving. 

 

 Afhankelijkheid 

In het detailPaneel van een Afhankelijkheid bevinden zich 

volgende kenmerken: de naam van de Afhankelijkheid, de 

Associatie waartoe de Afhankelijkheid ‘behoort’, de 

instantiërende en afhankelijke Eigenschap, en het type 

van Afhankelijkheid. Let erop dat er hier wel degelijk 

belang wordt gehecht aan de richting van de 

Afhankelijkheid!  
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DiagramPaneel 

In het diagramPaneel worden alle componenten ook 

daadwerkelijk getekend. Het is het rechtse paneel van de 

applicatie, met de witte achtergrond. 

Indien men wijzigingen op een component wilt uitvoeren 

(bv. de component verwijderen of aanpassen via een 

detailPaneel), dient men deze te selecteren. Men kan 

een component selecteren door er met de 

linkermuisknop 1 maal op te klikken (in het 

diagramPaneel). Nadien kan men dan de nodige acties 

erop ondernemen. 

Er is weliswaar enige moeilijkheid bij het selecteren van 

een Afhankelijkheid. Men kan deze enkel zichtbaar 

maken door eerst de Associatie van de Afhankelijkheid te 

selecteren (en dan nadien de Afhankelijkheid zelf). Op 

bovenstaande figuur is de Afhankelijkheid zichtbaar (blauwe lijn) tussen prijs en rekening. Dit komt 

omdat we dus eerst de Associatie tussen de 2 Structuren hebben geselecteerd. 
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Thanios Modeller: .NET Webapplicatie 

Hoofdpagina 

Bij het navigeren naar de homepagina van de website krijgt men onderstaand scherm te zien: 

 

 

Links is het navigatiemenu zichtbaar, en is er de mogelijkheid om in te loggen, indien u reeds over 

een gebruikersaccount beschikt. 

 

U kan de database enkel raadplegen als U niet inlogt, of registreert. Om een structuur te bezoeken, 

klikt up op de desbetreffende link in het navigatiemenu. Om een zoekopdracht te starten, navigeert 

u naar Zoeken. 

 

Het navigatiemenu voor een administrator, met als databasestructuur onze demodatabase: 
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Gebruikers (moderator, admin of gewone gebruiker) kunnen Uitloggen via het menu, wat hen terug 

naar de startpagina brengt. 
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Zoekpagina 

Bij het navigeren naar de zoekpagina krijgt u onderstaand scherm te zien: 

 

 

Bovenaan het scherm kan u de geselecteerde tabel veranderen. Het is slechts mogelijk om op 1 tabel 

tegelijkertijd een zoekopdracht te verrichten. In de keuzevelden kan u de gewenste eigenschap en de 

operator selecteren, waarna u in het keuzeveld een gepaste waarde ingeeft. 

U kan ervoor kiezen om een voorwaarde te inverteren, door het selectieveld Invert aan te vinken. 

 

Wanneer op de knop ‘voeg toe’ wordt geklikt, wordt er een nieuwe (lege) voorwaarde aangemaakt, 

en dient men een keuze te maken hoe deze met de vorige gecombineerd wordt. 

 

Na het toevoegen van een nieuwe voorwaarde krijgt men volgend scherm te zien. 
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De gebruiker kan complexe voorwaarden construeren op deze manier, wanneer de volledige 

voorwaarde is opgebouwd, zal een druk op de knop verzenden de (eventuele) resultaten ophalen en 

weergeven in een grid. 

 

Voorbeeld van een complexere zoekopdracht: 

 

 

Weergave van het resultaat: 
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Enkele opmerkingen bij het zoeken: 

 Door het converteren van tijd en datumeenheden is het niet altijd evident om hierop te 
zoeken. Tijden worden normaal gezien verwacht in (hh:mm::ss) formaat, maar leveren toch 
soms nog fouten op. Hetzelfde probleem manifesteert zich bij datums. 

 Door de mapping van controls is het mogelijk dat de pagina crasht indien te veel voeg toe 
operaties gebeuren in een te korte tijd. Dit is gebleken tijdens het testen van de pagina. Uit 
ervaring blijkt dat het zwakke moment is tijdens het laden van de pagina. 

 In sommige gevallen waarbij heel complexe structuren gemaakt worden, blijkt de mapping 
onvoldoende. Daarom is het aangewezen om niet dieper dan 5 niveaus te gaan. 

 

Registreren van een nieuwe gebruiker 

Gasten kunnen zich ten allen tijde registreren op de webapplicatie, als gewone gebruiker. Hieronder 

ziet u een voorbeeld van het registratieformulier. Indien de administrator tijdens het opmaken van 

de database eigenschappen toegevoegd heeft aan db_user, dan is het mogelijk dat hier meer velden 

ingevuld dienen te worden dan hieronder aangegeven. Als minimum dient toch immer een 

nickname, wachtwoord, en email worden opgegeven. Het user level veld kan niet worden aangepast 

door de gebruiker, en staat op 1, wat op databaseniveau overeenkomt met het niveau van een 

gewone gebruiker. 
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Profielpagina 

Op de profielpagina kan elke ingelogde gebruiker zijn persoonlijke gegevens raadplegen. 

Indien de gebruiker deze wenst aan te passen, kan hij op bewerken klikken, waarna hij in een 

formulier de velden kan aanpassen waartoe hij recht heeft. Zo kan een gebruiker zijn user level niet 

aanpassen. 

 

Profielpagina: 

 

 

Bijwerken van een profielpagina: 
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Display van een structure 

Wanneer de gebruiker op een item in de structuurlijst klikt, navigeert deze naar een 

weergavevenster. Hier worden de lijstitems van elke structuur weergegeven. 

 

Voorbeeld van een structure display voor een moderator: 

 

 

Afhankelijk van het toegangsniveau van de gebruiker wordt de mogelijkheid aangeboden om items te 

bewerken, te verwijderen, of te selecteren. Indien gekozen wordt om te selecteren, wordt er 

genavigeerd naar een detail display, bewerken navigeert naar de edit pagina. 
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Detail Display 

Op een detailpagina van een item worden alle eigenschappen weergegeven, in een gepivoteerde 

tabel. Daaronder worden ook nog eens alle items (als lijst) weergegeven waarmee het item 

geassocieerd is. 
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Edit pagina 

Op een edit pagina kunnen gegevens van een item gewijzigd worden, samen met de associaties van 

dit item. 
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BIJLAGE D: Logboeken 
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Logboeken 
Deze bijlage bevat de logboeken van de 4 projectleden: 

 Bart Bruynooghe 302u10 

 Michiel Declercq 185u35 

 Thomas Flamant 236u15 

 Pieter Kouijzer           + 183u20 

907u20 
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Bart Bruynooghe 

datum beginuur einduur aantal uur gedetailleerde omschrijving 

Totaal 302:10:00   

9/2/2010 13:30:00 15:30:00 2:00:00 briefing @ Auditorium Hogent 

9/2/2010 15:45:00 17:45:00 2:00:00 

overlopen mogelijke onderwerpen voor het project.Bibliotheek met vele 
uitbreidingen (nadeel: weinig origineel)-        Spel (nadeel: ontbreken van 
www-scraping)  

10/2/2010 9:15:00 11:45:00 2:30:00 behoefteanalyse uitwerken voor totale bibliotheek 

12/2/2010 13:30:00 17:35:00 4:05:00 

verder ideeen bundelen en dit samen brengen in de behoeftenanalyse. 
Bespreking onderwerp met docententeam, Takendiagram voor create 
dynamische databank 

14/2/2010 14:00:00 15:30:00 1:30:00 klassendiagram gemaakt voor dynamische databank (niet volledig),  

17/2/2010 13:30:00 15:00:00 1:30:00 samen met michiel analyse verbeterd 

17/2/2010 15:00:00 16:30:00 1:30:00 UML Diagram voor het maken van ERD (ERD editor) 

18/2/2010 9:30:00 10:15:00 0:45:00 functieanalyse 

19/2/2010 11:30:00 13:00:00 1:30:00 
behoefteanalyse herwerken + diagrammen aanmaken, verdere bespreking 
werking systeem 

19/2/2010 13:30:00 17:45:00 4:15:00   

20/2/2010 13:00:00 15:30:00 2:30:00 

xml structuur gemaakt zodat alle huidige eigenschappen van een database 
in dit xml bestand opgeslaan kunnen worden. JAVA programma gemaakt die 
dit xml bestand kan inlezen en omzetten naar klassen. 

21/2/2010 16:00:00 17:00:00 1:00:00 verder gewerkt aan JAVA dom inlezer 

23/2/2010 13:30:00 15:30:00 2:00:00 uitleg schrijven Master/bachelor proef 

23/2/2010 15:45:00 17:45:00 2:00:00 
SQL code genereren uit informatie uit de java objecten, enkel nog de tables 
geen associaties 

26/2/2010 10:45:00 13:00:00 2:15:00 
Functionele analyse: uitwerken algemeen klassendiagram voor moddeleren 
van databases, deze klassen worden zowel in .NET als in JAVA gebruikt 

26/2/2010 13:30:00 17:30:00 4:00:00 
verder XML structuur vasgelegd voor databaseschema, JAVA::exportXML , 
refactor java met nieuwe gegevens 

27/2/2010 9:00:00 13:30:00 4:30:00 

xml schema aangepast, alle nieuwe velden en aanpassingen doorgevoerd, 
oa ID en IDREF toegevoegd + nog enkele restricties, DBTree refactoring 
zodat hij import en export de juiste gegevens in de java klassen stopt 

28/2/2010 10:30:00 12:30:00 2:00:00 
SQL genereren: associatietabellen worden vanuit de java klassen 
gegenereerd, aanpassingen aan nieuwe velden 

28/2/2010 13:00:00 14:00:00 1:00:00 
SQL genereren: inheritance, er worden in beide tabellen een kolom 
toegevoegd als referentie naar elkaar 

1/3/2010 20:00:00 20:45:00 0:45:00 ontwerp structuur database voor imdb gegevens 

2/3/2010 13:30:00 17:15:00 3:45:00   

5/3/2010 9:00:00 10:00:00 1:00:00 

nadenken en opschrijven over toekomstige doelstellingen die we met dhr. 
Schepens besproken hebben. + Oracle documentatie doorzoeken naar 
informatie over hoe instellen database 

5/3/2010 11:00:00 13:00:00 2:00:00   

5/3/2010 13:30:00 18:10:00 4:40:00 Bespreking ontwerp met docenten: types in klassen (vraag naar ORM) 

9/3/2010 13:30:00 18:00:00 4:30:00 
JDBC databank connectie - werken aan een dynamisch insert commando die 
structuurgegevens uit 1 xml file leest de gerelateerde data uit een ander 

10/3/2010 19:00:00 19:45:00 0:45:00 
verder werken aan het insert commando: alle sql commando's 
onderbrengen in sqlgenerator klasse 

12/3/2010 9:15:00 12:00:00 2:45:00 autonumbering + bijhouden associatiesleutels 
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12/3/2010 13:20:00 17:30:00 4:10:00 
Insert commando verder uitwerken. problement oplossen met to date, 
omvormen van gegevens zodat ze geen verboden karakters meer bevatten 

13/3/2010 9:00:00 13:00:00 4:00:00 
verder werken aan Insert commando's, zodat Create and drop database + 
create tables toevoegen zodat die java prog dit automatisch aanmaakt, 

14/3/2010 10:00:00 12:00:00 2:00:00 opzoekken/lezen informatie Object Relational Mapping 

15/3/2010 17:45:00 19:30:00 1:45:00 
vergadering aanpassen behoefteAnalyse: welke richting nemen we met ons 
project aan? Bespreking klassendiagram Types en zoek statements. 

16/3/2010 13:30:00 17:45:00 4:15:00 
Klassendiagrammen maken voor ERDeditor en Conditions + raadplegen 
diverse design patterns 

17/3/2010 15:00:00 15:45:00 0:45:00 
zoeken naar fouten tussen script xml parser en java SAX reader + schrijven 
java max size controle voor text fields 

18/3/2010 10:30:00 12:00:00 1:30:00 
opsporen + verbeteren enkele fouten in de samenwerking tussen perl script 
en java inlezer => omzetting naar database 

18/3/2010 17:30:00 19:30:00 2:00:00 
debuggen saxparser en opzoeken logische fouten tussen perl script en 
saxparser 

19/3/2010 11:30:00 12:00:00 0:30:00 Testdatabase vullen met gegevens. aanpassing van mysql tov oracle 

19/3/2010 12:30:00 13:15:00 0:45:00 Opzoeken informatie over CDATA 

19/3/2010 13:30:00 17:30:00 4:00:00 

uitleg masterproef + Vervolledigen modellering ERD editor, aanmaken 
basisklassenstructuur en associaties in ERD editor, Memento pattern 
uitwerken, die ten dienste van undo,redo staat 

19/3/2010 22:00:00 24:30:00 2:30:00 

Refactoren van databaseschema: alle klassen aanpassen/bijmaken volgens 
de laatste klassendiagrammen. Structures/Properties... , Schrijven van 
Copyconstructoren voor database,structure,property,association ... wat 
nodig is voor het Memento Pattern 

20/3/2010 13:00:00 16:00:00 3:00:00 
structuur voor MVC verder in elkaar steken, zo veel mogelijk methodes 
definieren, die dan later nog geimplementeerd moeten worden 

21/3/2010 14:00:00 15:00:00 1:00:00 Wat functies toegevoegd. Layout GUI Menu, Splitpane, scrollpane 

22/3/2010 18:00:00 19:00:00 1:00:00 
powerpoint, naamgeving project, voorbereiden eerste iteratie, overlopen 
GUI 

23/3/2010 8:00:00 9:00:00 1:00:00 

poging dataadapter aan te passen zodat hij ook mysql kan ik inlezen ==> 
probleem: huidige datastructuur was niet in orde, Er moet een factory 
komen die connections en dataadapters aanmaakt. Probleem2: connections 
worden steeds heraangemaakt terwijl er ook een in de application zit 

23/3/2010 13:30:00 17:45:00 4:15:00 
poging dataadapterlaag aan te passen(niet succesvol), Presentatie, GUI 
moddeling (MVC) 

25/3/2010 17:45:00 21:00:00 3:15:00 
Thomas ingelicht over properties. verschillende Operators gemaakt, GUI 
moddeling (MVC) 

26/3/2010 8:30:00 10:30:00 2:00:00 

Samen met Michiel, probleem over datalaag in C# voorleggen, opzoeken 
connectiestrings voor oracle XE, probleem ivm MVC aankaarten, duiding 
zoeken online (JAVA SWING componenten horen niet in Controller), 
Memento pattern hoort niet in Controller 

26/3/2010 12:00:00 13:00:00 1:00:00 

Bespreking hoe opslaan properties en operators in xml. Opzoeken 
informatie over MVC, http://leepoint.net/notes-
java/GUI/structure/40mvc.html , 
http://java.sun.com/developer/technicalArticles/javase/mvc/ en die grondig 
lezen 

26/3/2010 13:30:00 17:30:00 4:00:00 

MVC voorbeeld uit vorige link uitpluizen, aanpassingen doen zodat 
meerdere properties kunnen aangepast worden, wat experimenteren met 
de beans properties 
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26/3/2010 20:00:00 23:00:00 3:00:00 

Implementeren MVC pattern, Relaties tussen controller,model&view 
vastleggen, klasse Painter gemaakt die structures uittekend, vast model 
ingestopt die de view dan uittekend 

27/3/2010 8:00:00 13:00:00 5:00:00 Menu, Toolbar, Actions gedefineerd 

2/4/2010 13:30:00 17:45:00 4:15:00 
probleem met icons weergave van Thomas opgelost. Structures selecteren, 
bewegen,verwijderen 

2/4/2010 21:00:00 24:00:00 3:00:00 
schokkend effect bewende structures opgelost, ToolBox gemaakt, Waardoor 
er structures kunnen toegevoegd worden 

3/4/2010 10:00:00 12:00:00 2:00:00 

Memento Pattern(undo redo)in orde zetten,Associaties tussen structures 
aanmaken (copy constructor in orde brengen), Muisinteracties in orde 
brengen(Nagedacht welke muisinteractie wat moet doen) TODO lijstje GUI 
opgesteld 

3/4/2010 13:30:00 18:00:00 4:30:00 Samen met wat hierboven staat 

4/4/2010 10:00:00 12:00:00 2:00:00 
refactering naar nieuwe structuur (Structure, properties, associations, 
copyconstructors) 

6/4/2010 8:30:00 12:30:00 4:00:00 
refactering naar nieuwe structuur (Structure, properties, associations, 
copyconstructors) 

6/4/2010 13:00:00 16:00:00 3:00:00 
AssociationModel toegevoegd, drag and drop van associatie tussen 
meerdere structuren. Painter voor aanpassen voor associations 

8/4/2010 8:30:00 12:30:00 4:00:00 

Save action implementeren, zorgen dat deze acties juist beschikbaar zijn 
wanneer ze mogen. Memento pattern acties juist zetten. controleren gui 
werk, Open action, save as action, ... 

8/4/2010 13:00:00 16:00:00 3:00:00 
DetailPanel voorzien die informatie weergeeft over de geselecteerde 
(structure,association) 

9/4/2010 20:00:00 21:30:00 1:30:00 
DetailPanel voor associations in orde brengen, alle extra eigenschappen 
setten en resetten 

10/4/2010 9:00:00 13:00:00 4:00:00   

13/4/2010 8:30:00 13:00:00 4:30:00 
Toevoegen Properties aan structures, Properties kunnen selecteren, 
properties kunnen verwijderen, Painter voor properties 

13/4/2010 13:30:00 17:00:00 3:30:00 hierboven 

15/4/2010 9:00:00 12:00:00 3:00:00 
DetailPanel voor properties (zijn er heel wat) initialiseren, basisinformatie 
tonen, bij Textproperty al extra informatie tonen 

17/4/2010 10:00:00 12:00:00 2:00:00 
PropertyPanel voor iedere property maken, nog niet voor elke property 
volledig uitgewerkt 

18/4/2010 10:00:00 11:30:00 1:30:00 opzoeken kleine gui bugs + verbeteren met oog op 2de iteratie 

19/4/2010 18:00:00 22:00:00 4:00:00 
Connectie maken met databank vanuit de gui + creeeren databank vanuit de 
gui en weergeven van mogelijke fouten 

20/4/2010 13:30:00 17:45:00 4:15:00 
bespreken moddelering voor internationalisatie, afwerken connectie met 
databank, debuggen van enkele foutjes in detailPaneel 

22/4/2010 18:00:00 22:00:00 4:00:00 
In orde brengen applicatie voor de opendeurdag. toevoegen 
associatieputen. poging tot implementatie van import xml data 

22/4/2010 22:00:00 24:00:00 2:00:00 
AssociatiePunten: nieuwe associatiepunten,verwijderen, verslepen(drag and 
drop 

23/4/2010 10:30:00 12:30:00 2:00:00 
Helpen met andere groepsleden met hun deelaspect (import data from xml) 
, (prepared statements naar web.config) met oog op opendeurdag 

23/4/2010 13:30:00 17:00:00 3:30:00 bezoek IBBT 

24/4/2010 13:00:00 16:00:00 3:00:00 Opendeurdag 

27/4/2010 13:30:00 17:45:00 4:15:00 

Properties voor associaties toevoegen, import xml, look and feel aangepast, 
editable & deletable geimplementeerd voor bepaalde selecteerbare 
componenten, vast associatiepunt waar properties aan bengelen 

28/4/2010 10:30:00 12:30:00 2:00:00 import xml actions,properties toevoegen aan associaties, copy constructors 



Thanios Modeller Pag. 90 

 

28/4/2010 13:00:00 18:00:00 5:00:00 

globale key listeren, bugs opsporen in de java gui applicatie, property paneel 
in orde zetten, er werden zaken niet getoond na toevoegen, nadenken over 
before & after triggers te verwerken in onze applicatie 

30/4/2010 10:30:00 12:00:00 1:30:00 lezing octrooien 

30/4/2010 13:30:00 17:30:00 4:00:00 

brainstormen over mogelijke before/after triggers, (samen met enkele 
docenten), : Het idee is om before triggers te gebruiken als begrenzing voor 
maximums, after triggers kunnen gebruikt worden om 
min,max,som,gemiddelde te berekenen van een selectie elementen van een 
associatie: we noemen dit een Dependency 

30/4/2010 20:00:00 22:00:00 2:00:00 
aanmaken klassen voor Dependencies: een verbinding tussen twee 
properties van twee structures verbonden door een associatie 

1/5/2010 9:00:00 12:00:00 3:00:00 

dependencies: grafische interactie met muis om eerst een associatie te 
selecteren, dan een inititating propertie en die te slepen naar structure van 
die de associatie bevat 

1/5/2010 12:30:00 15:00:00 2:30:00 
In de painter beginnen met het uittekenen van de grafische eigenschappen 
van de dependency 

2/5/2010 10:00:00 13:00:00 3:00:00 

Uitekenen afwerken hoe de dependencies worden getekend, 
muisinteracties in orde brengen, waneer een associatie geslecteerd word, 
moet hij al zijn dependencies tonen, anders wordt hij niet weergegeven, 
valideren van dependencies 

2/5/2010 14:00:00 19:00:00 5:00:00 
bug in memento pattern + copy constructors ontdenkt, opgezocht en 
aangepast 

4/5/2010 13:30:00 17:45:00 4:15:00 

After triggers methodes implementeren, werken nog niet + opzoeken hoe 
de aftertriggers moeten werken op ons programma, structures naar voor 
brengen indien geselecteerd 

4/5/2010 18:00:00 21:45:00 3:45:00 After triggers zoekt fout op mutating tables  

5/5/2010 13:30:00 17:30:00 4:00:00 

foreign keys opgezocht voor zowel mysql & oracle + delete on cascade zodat 
associaties worden verwijderd indien een structure verwijderd wordt + 
Internationalisatie, selecteerd alle files uit de map en voegt deze vertalingen 
automatisch toe in de lijst 

5/5/2010 22:30:00 24:30:00 2:00:00 
Rendering van lijsten voor talen: er worden vlaggetjes van het land voor de 
landnaam gezet 

6/5/2010 18:00:00 22:00:00 4:00:00 

zelf opzoeken naar oplossingen voor de mutatiting tables + blijf maar 
verstomd staat waarom je niet mag selecteren in de tabel waarin je 
toevoegt 

7/5/2010 13:30:00 17:45:00 4:15:00 

opzoeken informatie in boeken over oracle: na heel wat leeswerk vind ik 
uiteindelijk een work-around template in  "OReilly - Advanced Oracle PL SQL 
Programming" hoe je de row-level-trigger in oracle veranderd in statement-
level-trigger 

7/5/2010 18:00:00 19:00:00 1:00:00 omzetten voorbeeldcode van Oreilly in testvoorbeeld (after trigger) 

8/5/2010 13:00:00 20:00:00 7:00:00 generiek genereren after trigger: dependencies 

9/5/2010 15:00:00 17:30:00 2:30:00 genereren before triggers: maximum aantal associaties tussen structures 

11/5/2010 13:30:00 17:45:00 4:15:00 design website: css 

12/5/2010 8:00:00 11:00:00 3:00:00 
ASP.NET: controls omzetten naar css friendly -> dit gebeurd via een control 
adapter, en ze dan ook opmaken achteraf 

13/5/2010 13:00:00 20:00:00 7:00:00 
verbergen van id kollommen, opmaken login formulier, breedte kollommen, 
kollom head 

14/5/2010 13:00:00 17:00:00 4:00:00 
opzoeken fouten in de website, paginering in orde brengen, css style 
verbeteren 

15/5/2010 8:00:00 13:00:00 5:00:00 
image properties renderen zodat images op de website worden 
weergegeven 

15/5/2010 15:00:00 20:00:00 5:00:00 
Initial caps bij details, images weergeven als images, (min groote instellen in 
de lijst, min groote instellen in de detailpagina) 
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16/5/2010 8:00:00 13:00:00 5:00:00 

website verbeteren op allerhande vlakken, nauwe samenwerking met 
michiel via skype+ discusies over verbeteringen en implementaties, 
gebruikers en hun mogelijkheden 

16/5/2010 15:00:00 20:00:00 5:00:00 
User control for gridview die enkel bepaalde properties van de dataset 
weergeeft, met paginering, selectering, editing, deleting van rijen 

17/5/2010 8:15:00 12:00:00 3:45:00 

User control bug zoeken bij dynamisch laden bij associaties in de detail 
page: niet gevonden na heel lang zoeken (events worden niet opgevangen 
door de control) dus terug griddisplays toegevoegd 

17/5/2010 13:00:00 18:00:00 5:00:00 
Setup voor de java desktopapplicatie, tabbellen voor dynamische search 
opgemaakt, aanvullen logboek 
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Michiel Declercq  
datum  beginuur  einduur  aantal uur  gedetailleerde omschrijving  

      185:35:00 TOTAAL AANTAL UUR 

10 februari 13:30:00 15:30:00 2:00:00 inleiding eindproject in auditorium D 

10 februari 15:30:00 17:45:00 2:15:00 brainstormen onderwerp project 

12 februari 13:30:00 17:45:00 4:15:00 aanpassingen aan parameters project + feedback van begeleiders 

17 februari 13:30:00 15:00:00 1:30:00 opstellen definitieve behoefteanalyse en projectomschrijving met Bart 

18 februari 8:30:00 10:15:00 1:45:00 functieanalyse 

19 febuari 11:00:00 13:00:00 2:00:00 functieanalyse: lijst voorziene ASP controls & overleg over databasestructuur 

19 februari 13:30:00 17:45:00 4:15:00 

afronden behoefteanalyse & functieanalyse, feedback behoefteanalyse, 

opstellen contract voor alphaversie 

23 februari 13:30:00 15:15:00 1:45:00 presentatie over vorm eindwerk door mevr. Pollefliet 

23 feburari 15:15:00 17:45:00 2:30:00 

aanmaken XML schema + overleg klassen XML reader & converter + 

installatie Subversion  

26 februari 11:00:00 13:00:00 2:00:00 Database klasse <-> XML Schema programmeren, refactoren DBTree klasse 

26 febuari 13:30:00 17:45:00 4:15:00 

XML vastleggen met Bart, afwerken export database structuur naar XML, 

starten .NET project (import XML schema naar database klasse) 

2 maart 13:30:00 17:45:00 4:15:00 

XML reader in .NET project, overleg met W. Schepens over functioneel 

ontwerp. 

4 maart 12:00:00 12:45:00 0:45:00 XML Reader afgewerkt en getest 

5 maart 10:30:00 12:30:00 2:00:00 Nogmaals XML-structuur & readers veranderd met Bart 

5 maart 13:30:00 17:45:00 4:15:00 

Installatie Oracle database + connectie maken vanuit .net project + feedback 

over behoefteanalyse & functionele analyse. Ontwerp met dhr Depauw & 

dhr Schepens 

9 maart 13:30:00 17:45:00 4:15:00 

XMLReader aanpassen aan definitieve XML structuur, Uitlezen testgegevens 

uit Oracle db in .NET, lijst gecreërde tables tonen, + navigeren naar table 

display page 

11 maart 13:00:00 13:30:00 0:30:00 .NET applicatie: connectionstrings & xml keys naar appsettings gezet 

12 maart 8:30:00 12:00:00 3:30:00 

.net applicatie: datastorage & sql generator klassen, refactoren bestaande 

code + start detailpagina 

12 maart 13:30:00 17:45:00 4:15:00 

.net: SQL generator klassen uitwerken, afwerken detailpagina & weergave 

tabel pagina 

15 maart 10:00:00 11:00:00 1:00:00 opzoeken ERD, ORM informatie 

15 maart 17:45:00 19:30:00 1:45:00 modellen + opstellen definitieve doelstellingen met Bart & Thomas 
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16 maart 13:30:00 17:45:00 4:15:00 

debuggen .NET project: probleem met verkeerde kolomnamen & connecties. 

Refactoren Association klassen: associationPoint verwijderd. Detailpagina 

met associaties 

18 maart 10:00:00 11:15:00 1:15:00 

functie pivoteren datatable in asp + testen dynamisch aanmaken van asp 

controls 

19 maart 8:15:00 10:40:00 2:25:00 

Detailpagina met associaties afwerken (dynamisch gridviews aanmaken, 

pivoteren detailtabel, query associaties ophalen) 

19 maart 10:40:00 12:00:00 1:20:00 Use cases van webapplicatie 

23 maart 13:30:00 13:30:00 0:00:00 voorstelling alpha versie project: afwezig door ziekte 

26 maart 8:25:00 11:45:00 3:20:00 

refactoren .NET: implementeren providerfactory, verwijderen oledb naar db, 

implementeren property, operators, master page maken 

4/1/2010 8:45:00 9:45:00 1:00:00 opzoeken opmaken ASP pagina's 

4/2/2010 8:30:00 11:10:00 2:40:00 

debuggen detaildisplay, aanpassen xmlreader voor gebruik 

property/structure structuur, implementatie van operators, statements, en 

aanmaken zoekcontrols 

4/4/2010 9:30:00 12:00:00 2:30:00 

refactoren naar nieuwe structure/property/operator structuur, oude 

structuur volledig verwijdered 

4/7/2010 9:00:00 12:00:00 3:00:00 aanmaken laatste conditions & statements, + testen 

4/9/2010 9:00:00 12:00:00 3:00:00 zoekcontrol + zoekqueries genereren 

4/9/2010 14:00:00 17:00:00 3:00:00 idem hierboven 

4/13/2010 9:30:00 13:00:00 3:30:00 idem + uitlijnen met Bart van user structuur 

2e week van 

paasvakantie: 

geen gegevens 

bijgehouden         

4/20/2010 13:30:00 17:45:00 4:15:00 

opmaak van gridviews, testen en debuggen van zoekcontrol (probleem met 

postbacks), nog niet kunnen oplossen + java klasse om queries te genereren 

updaten + internationalisatie bespreking 

4/22/2010 19:00:00 21:00:00 2:00:00 debuggen nullexcepties en errors voor web applicatie (voor opendeurdag) 

4/23/2010 10:30:00 12:30:00 2:00:00 

deploy van de website & .jars van de applicaties, voorbereiding 

opendeurdag. Java klasse om queries in web.config van webapplicatie toe te 

voegen 

4/23/2010 13:30:00 17:30:00 4:00:00 bedrijfsbezoek IBBT 

4/24/2010 13:00:00 16:00:00 3:00:00 opendeurdag, peer testing 

4/27/2010 13:30:00 17:45:00 4:15:00 

start asp pagina om structures te editen/toe te voegen + user database 

aanmaken + inlogcontrol 

4/28/2010 10:00:00 14:30:00 4:30:00 asp edit pagina gemaakt, query generator aangepast 
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4/30/2010 13:30:00 17:45:00 4:15:00 

asp edit aangepast, zodanig dat nieuwe geassocieerde objecten kunnen 

aangemaakt worden, nog te doen: sql queries voor deze forms 

3 mei 13:00:00 17:00:00 4:00:00 

verderwerken edit pagina, herstart naar Add pagina wegens andere 

structuur naar mogelijkheden van asp + opzoeken asp themes & 

implementatie 

4 mei 13:30:00 17:45:00 4:15:00 asp add pagina 

5 mei 10:00:00 12:00:00 2:00:00 asp add pagina: herstart op andere & betere manier 

5 mei 13:00:00 17:30:00 4:30:00 asp add pagina: vervolg + sql queries 

6 mei 17:30:00 20:00:00 2:30:00 asp add 

6 mei 21:30:00 22:15:00 0:45:00 korte test met plaatsen op sessie van dynamische placeholders 

7 mei 8:00:00 10:30:00 2:30:00 asp add afgewerkt 

7 mei 10:30:00 13:00:00 2:30:00 sql query generator aangepast 

8 mei 10:00:00 12:00:00 2:00:00 logincontrole + loginqueries 

10 mei 10:30:00 13:30:00 3:00:00 

overleg met bart gebruikersstructuur op website + start implementatie in db 

en website 

10 mei 13:45:00 17:35:00 3:50:00 idem hierboven 

11 mei 13:30:00 17:45:00 4:15:00 

overleg over laaste dagen project, poging om Oracle database te starten via 

commandline (mislukt) 

14 mei 8:00:00 13:30:00 5:30:00 

Afwerken zoekpagina, Bart op weg helpen voor assistentie bij het afwerken 

van de website, menucontrol maken, andere menus redundant 

15 mei 8:30:00 11:30:00 3:00:00 

Afwerken zoekpagina, user profile pagina, profile edit pagina, debuggen van 

controls, betere foutopvanging en redirecten 

15 mei 15:15:00 19:00:00 3:45:00 updaten xmlreader naar laatste structuur, updaten van database 

15 mei 20:00:00 21:15:00 1:15:00 idem twee hierboven 

16 mei 10:00:00 12:10:00 2:10:00 idem hierboven 

16 mei 12:40:00 17:30:00 4:50:00 

Met Bart griddisplay control gemaakt, om gemakkelijk met css te kunnen 

werken, en grid te centraliseren, duplicaatcode verwijderd 

16 mei 19:30:00 21:20:00 1:50:00 zoeken afgewerkt, checks op profilepagina om data te beschermen 

17 mei 8:30:00 12:00:00 3:30:00 

internationalisatie, afwerken controls, kleine verandering aan structure om 

property te kunnen zoeken, registratie + onmiddellijke login 

17 mei 12:20:00 21:30:00 9:10:00   
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Thomas Flamant  
datum tijd # uur onderwerp 

dinsdag 9 februari 13:30:00 15:30:00 2:00:00 briefing 

dinsdag 9 februari 15:45:00 17:45:00 2:00:00 

overlopen mogelijke onderwerpen voor het project.  

* Bibliotheek met vele uitbreidingen (nadeel: weinig origineel) 

* Spel (nadeel: ontbreken van www-scraping)  

woensdag 10 februari 9:15:00 11:45:00 2:30:00 BehoefteAnalyse compleet. 

vrijdag 12 februari 13:30:00 17:45:00 4:15:00 
* Functionale Analyse  

* overleggen onderwerp aan vakgroep Informatica 

dinsdag 16 februari 23:30:00 24:00:00 0:30:00 aanpassen wiki 

donderdag 18 februari 11:30:00 13:30:00 2:00:00 SequentieDiagrammen / Scenario's 

vrijdag 19 februari 10:30:00 13:30:00 3:00:00 

Functionele Analyse: 

* SequentieDiagrammen 

* ERD 

* alles bundelen, online zetten (wiki) 

vrijdag 19 februari 13:30:00 17:45:00 4:15:00 

* Herwerken behoefteanalyse 

* volledig afwerken behoefteAnalyse en FunctioneleAnalyse 

* overleggen met begeleiders over 1e contract 

dinsdag 23 februari 13:30:00 15:30:00 2:00:00 Pollefliet : Schrijven van een Bachelor/Master-proef 

dinsdag 23 februari 15:45:00 17:45:00 2:00:00 

1. Laatste aanpassingen aan functionele Analyse: 

 * Hier een daar nog eens wat aangepast 

 * Use cases (dokeos) 

2. Begonnen met coderen. 

 * Klassendiagram (Java) genereren uit XML 

 * SQL genereren uit java code 

vrijdag 26 februari 10:30:00 13:30:00 3:00:00 
* Afwerken functionele analyse (extra usecases) 

* Lezen over i18n 

vrijdag 26 februari 13:30:00 17:45:00 4:15:00 
Werken aan perl-scraping-script om films van imdb met hun 

gegevens in een xml bestand om te vormen 

vrijdag 26 februari 23:00:00 23:30:00 0:30:00 kleine aanpassingen aan perl-scraping-script (geformateerd) 

dinsdag 2 maart 13:30:00 17:45:00 4:15:00 

* perl-script: extra gegevensvelden scrapen 

* perl-script: ervoor zorgen dat gegenereerd xml-bestand kan 

ingelezen worden door java om db te genereren 

* overlopen eerste iteratie met Wijnand Schepens (±1u30) 

dinsdag 2 maart 18:00:00 21:15:00 3:15:00 

* perl-script: films zo goed als afgewerkt 

* perl-script: personen zo goed als afgewerkt 

* perl-script: genres: heb ik nog vragen over hoe we dit gaan 

gebruiken 

woensdag 3 maart 10:00:00 11:30:00 1:30:00 
*perl-script: extra script gemaakt voor series (al dan niet van 

toepassing) 
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woensdag 3 maart 23:30:00 24:00:00 0:30:00 
*perl-script: extra script gemaakt voor series (al dan niet van 

toepassing) 

donderdag 4 maart 19:30:00 21:45:00 2:15:00 
*perl-script: series (afleveringen) proberen goed te maken (nog niet 

af) 

vrijdag 5 maart 10:00:00 11:30:00 1:30:00 
*perl-scrpit: series bijna volledig afgewerkt (gaan we achteraf gezien 

niet gebruiken, dus staat niet volledig op punt). 

vrijdag 5 maart 11:30:00 12:30:00 1:00:00 *perl-script: personen 

vrijdag 5 maart 12:30:00 13:15:00 0:45:00 discussie over syntax doorgeven xml aan java aan database 

vrijdag 5 maart 13:30:00 17:45:00 4:15:00 

* behoefteanalyse/contract herzien 

* perl-script aangepast: 

--->personen samenvoegen 

--->andere methoden proberen om sneller resultaat te bekomen 

dinsdag 9 maart 13:30:00 17:45:00 4:15:00 

*perl-script :  

--->personen en films allemaal samen 

--->veel kleine problemen tegengekomen ivm personen 

--->layout aanpassen aan schema 

--->associaties beginnen te leggen (nog niet echt mee begonnen) 

donderdag 11 maart 23:30:00 24:00:00 0:30:00 

*perl script: 

--->code wat opgekuisd 

--->series worden overgeslagen 

vrijdag 12 maart 8:30:00 10:00:00 1:30:00 
*perl script: 

--->alles werkt! 

vrijdag 12 maart 10:00:00 13:15:00 3:15:00 

*perl script: 

--->alle associaties werken tevens 

--->is volledig af? 

vrijdag 12 maart 13:30:00 15:30:00 2:00:00 
*perl script: 

--->enkele laatste aanpassingen 

vrijdag 12 maart 15:45:00 17:45:00 2:00:00 
*perl script: 

--->enkele laatste aanpassingen 

zaterdag 13 maart 20:30:00 21:00:00 0:30:00 
*perl script: 

--->enkele laatste aanpassingen 

maandag 15 maart 13:00:00 14:30:00 1:30:00 

*ORM: 

---> eerste kennismaking 

---> opstellen ORM voor ons project (draft) 

maandag 15 maart 18:00:00 19:30:00 1:30:00 

*ORM: 

--->teamgesprek: al dan niet uitbreiden tot ORM 

--->ORM afgeschaft 

--->behoefteanalyse herzien 

maandag 15 maart 19:30:00 22:00:00 2:30:00 

*perl-script: 

--->zoeken naar goede encoding 

--->niet veel opgeleverd 
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maandag 15 maart 22:45:00 23:15:00 0:30:00 
*perl-script: 

--->kleine aanpassingen (encoding werkt, maar te traag?) 

dinsdag 16 maart 13:45:00 17:45:00 4:00:00 

*perl-script: 

--->encoding werkt volledig (html én ISO 8859-1) 

*contract en behoefteanalyse herkeken 

*functionele analyse (use cases) 

dinsdag 16 maart 18:30:00 20:00:00 1:30:00 

*Behoefteanalyse: 

--->opstellen snelle draft GUI (enkel voor wiki) 

*elementen gui en asp 

woensdag 17 maart 18:30:00 19:30:00 1:00:00 
*perl-script: 

--->imdb_score7 

donderdag 18 maart 10:30:00 12:00:00 1:30:00 

*perl-script: 

--->kleine foutjes 

--->minimum aantal votes 

donderdag 18 maart 12:00:00 14:00:00 2:00:00 

*perl-script 

--->votes/score werken volledig 

--->CDATA 

donderdag 18 maart 17:30:00 19:30:00 2:00:00 

*SAXparser 

--->kleine foutjes eruit halen 

--->nog enkele errors bij sommige associaties (at-random?) 

vrijdag 19 maart 11:30:00 13:30:00 2:00:00 

*perl-script 

--->kleine aanpassingen 

*begonnen met java swing 

vrijdag 19 maart 13:30:00 17:45:00 4:15:00 

*Informatie Masterproef 

*modellering 

*java swing 

maandag 22 maart 18:00:00 19:00:00 1:00:00 
powerpoint, naamgeving project, voorbereiden eerste iteratie, 

overlopen GUI 

dinsdag 23 maart 13:30:00 17:45:00 4:15:00 

*voorbereiding eerste iteratie 

*ASP : creëren datalaag 

presentatie 1e itteratie 

woensdag 24 maart 23:00:00 23:30:00 0:30:00 *perl-script : top 250 

donderdag 25 maart 11:00:00 12:00:00 1:00:00 *perl-script : top 250 / to_txt 

donderdag 25 maart 17:45:00 21:00:00 3:15:00 *Swing: databaseschema: properties (regex) 

vrijdag 26 maart 9:00:00 13:15:00 4:15:00 *Swing: databaseschema: properties (regex) 

vrijdag 26 maart 13:30:00 15:30:00 2:00:00 *Swing: databaseschema: properties (regex) 

vrijdag 26 maart 15:45:00 17:45:00 2:00:00 *Swing: databankschema: dbTree, MVC 

dinsdag 30 maart 11:15:00 18:45:00 0:00:00 Bedrijfsbezoek KBC 

donderdag 1 april 17:30:00 21:30:00 4:00:00 *Swing: ERDEditor, Actions 
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vrijdag 2 april 13:30:00 17:45:00 0:00:00 AFWEZIG 

woensdag 14 april 15:00:00 17:00:00 2:00:00 Properties, I18n, ERDeditor 

donderdag 15 april 9:15:00 13:30:00 4:15:00 
SqlCodeGenerator voor MySql en Oracle, DataInput (xml-reader), 

exception voor ongeldige (dubbele) naam in databaseschema 

maandag 19 april 12:30:00 15:30:00 3:00:00 
*klein: ExportAsImage, ExtFilter, WindowListeners (exit) 

*TimeProperty & DateProperty 

maandag 19 april 18:15:00 21:45:00 3:30:00 

*TimeProperty & DateProperty 

*ShortenText (structure & property) 

*grootte structuremodel aanpassen 

*snelle handleiding: verre van af 

maandag 19 april 22:30:00 23:30:00 1:00:00 
TimeProperty & DateProperty 

*ShortenText 

dinsdag 20 april 13:30:00 17:45:00 4:15:00 
Handleiding (2e iteratie), DatabaseDetailPanel, Painter 

(minimumSize) 

donderdag 22 april 11:00:00 14:30:00 3:30:00 DataBaseDetailPanel 

donderdag 22 april 18:00:00 22:00:00 4:00:00 
Refactorren, fouten in gegenereerde SQL eruit halen, 

nullpointerexcepties 

vrijdag 23 april 10:45:00 12:45:00 2:00:00 Handleiding, ImportDataFromXML, Date en Time Properties 

vridag 23 april 13:30:00 16:30:00 0:00:00 IBCN: projecten Masterproef 

zaterdag 24 april 13:00:00 16:00:00 0:00:00 Opendeurdag: AFWEZIG 

dinsdag 27 april 13:30:00 17:45:00 4:15:00 
ExportAsImage, foutmeldingen propertys, valideren, 

MovePropertyDown, movePropertyUp 

woensdag 28 april 10:00:00 12:30:00 2:30:00 
MoveProperty, Niet gevonden images geven geen fouten meer, 

validering propertys werken 'perfect',  

woensdag 28 april 13:00:00 19:15:00 6:15:00 

deselecteren door nogmaals drukken in toolbox, standaard 

backgroundColor, DatabaseDetailPanel: lijst laten zien van 

structures, associaties, inheritances: reeds basis gelegd 

donderdag 29 april 12:15:00 13:15:00 1:00:00 ExceptionDialog 

donderdag 29 april 20:00:00 21:00:00 1:00:00 
ExceptionDialog, is af (beetje naar lijst DatabaseDetailPanel 

gekeken) 

vrijdag 30 april 10:30:00 12:00:00 0:00:00 Lezing: de wereld van octrooien 

vrijdag 30 april 13:30:00 15:30:00 2:00:00 
DBDetailPanel: clearSelection, namen nu in orde / 

AddPropertyAction 

vrijdag 30 april 15:30:00 17:30:00 2:00:00 Hide/Show propertyAction 

maandag 3 mei 20:30:00 21:45:00 1:15:00 
Details, kleine bugs: PropertyDetailPanels (asso, db, prop), Painter, 

ExceptionDialog, Toolbox 

maandag 3 mei 22:30:00 24:00:00 1:30:00 
SettingsDialog en bijhorende acties. Moet nog worden 
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geimplementeerd 

dinsdag 4 mei 0:00:00 1:00:00 1:00:00 
I18n, reeds begonnen, wat geexperimenteerd. Al nederlandstalig 

versie geschreven voor MenuBar / ToolBar / Actions 

dinsdag 4 mei 13:30:00 17:45:00 4:15:00 I18n: Volledig voor alles (EN, NL), alleen nog enkele kleine todo's 

dinsdag 4 mei 18:30:00 21:45:00 3:15:00 I18n: Volledig voor alles (EN, NL), alleen nog enkele kleine todo's 

dinsdag 4 mei 22:30:00 24:00:00 1:30:00 I18n: Volledig voor alles (EN, NL), alleen nog enkele kleine todo's 

woensdag 5 mei 13:15:00 17:45:00 4:30:00 Bugs: i18n, backColor, Controller in Constructor 

woensdag 5 mei 18:15:00 21:30:00 3:15:00 
Laatste bugs verwijderd, van i18n. Alles werkt nu perfect, TODO: 

gebruiker zelf talen laten toevoegen. 

donderdag 6 mei 0:00:00 1:30:00 1:30:00 Help-menu geïmplementeerd. About nog goede beschrijving zetten. 

donderdag 6 mei 11:00:00 14:00:00 3:00:00 
Help-menu volledig. Expand, collapse werkt nu zoals het hoort; extra 

action gemaakt. 

donderdag 6 mei 18:00:00 20:00:00 2:00:00 Inheritance in DatabaseSchema, Comboboxen probleem opgelost 

vrijdag 7 mei 14:00:00 15:30:00 1:30:00 
Inheritance: Painter, DiagramPanel, DatabaseDetailPanel-list, 

InheritanceModel, ... 

vrijdag 7 mei 15:30:00 17:30:00 2:00:00 
Inheritance: Painter, DiagramPanel, DatabaseDetailPanel-list, 

InheritanceModel, ... 

maandag 10 mei 0:00:00 1:30:00 1:30:00 Inheritances in GUI afgewerkt. Setting: Iconsize. TODO's op wiki 

maandag 10 mei  12:00:00 15:30:00 3:30:00 

* Herpositioneren van AssociatieNamen en AssociatieProperties 

* Aanpassen AssociatiePunten, IsPropertyHolder is niet meer van 

toepassing 

* BUG van niet te selecteren AssociatieProperties is opgelost 

maandag 10 mei 18:45:00 21:00:00 2:15:00 

* New/Open/Save/Exit: werken allemaal en geven gepaste berichten 

aan de gebruiker 

* snel editable-checkbox toegevoegd bij properties 

dinsdag 11 mei 13:30:00 17:45:00 4:15:00 

* Settings opslaan begonnen (maken we voorlopig nog niet af) 

* db_user editable / deletable in diagramPanel (db_user in Painter, 

eigenschappen) 

woensdag 12 mei 10:00:00 12:00:00 2:00:00 

db_user (vooral in dbSchema): userEditable overal toegevoegd. 

Wordt standaard altijd op false gezet. Enkel aanpasbaar bij prop en 

asso van db_user 

woensdag 12 mei 13:30:00 14:30:00 1:00:00 

* Foutcontrole op hoogste niveau (Logger) 

* db_user: password 

* export as Image werk, andere exports enabled(false) 

*boolean property in erdEditor 

woensdag 12 mei 14:30:00 17:45:00 3:15:00 erdEditor:JavaDoc + kleine aanpassingen, verbeteringen aan code 
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woensdag 12 mei 18:30:00 21:45:00 3:15:00 erdEditor:JavaDoc + kleine aanpassingen, verbeteringen aan code 

woensdag 12 mei 23:00:00 24:00:00 1:00:00 erdEditor:JavaDoc + kleine aanpassingen, verbeteringen aan code 

donderdag 13 mei 0:00:00 1:00:00 1:00:00 erdEditor:JavaDoc + kleine aanpassingen, verbeteringen aan code 

donderdag 14 mei 10:30:00 12:00:00 1:30:00 
erdEditor:JavaDoc etc AF, alles samen zetten met dbschema in 

'Thanios Modeller' 

donderdag 14 mei 13:00:00 19:00:00 6:00:00 

* JavaDoc van dbschema-gedeelte van Thanios Modeller in orde 

* code opkuisen 

* alles gerefactord (packages etc) 

zondag 16 mei 21:15:00 23:30:00 2:15:00 
* Perl-script: laatste maal voor goede films (mét image) 

* Float/Decimal percision en scale 

maandag 17 mei 0:00:00 3:00:00 3:00:00 

* enum klassen 

* Inheritance: slecht 1x mogelijk tss 2 structuren, kleine bug  

* i18n 

* Regex voor elke property 

* snel layout van Verslag gemaakt. 

maandag 17 mei 9:15:00 12:30:00 3:15:00 
* db_user in orde gebracht, met juiste checkboxen 

* Float en decimal bug min of meer opgelost. 

maandag 17 mei 13:00:00 17:45:00 4:45:00 
* Regex beter 

* verslag 

maandag 17 mei 18:15:00 21:45:00 3:30:00 * verslag 

... ... ... ... ... 

Inlevering verslag 

          

 Totaal 236:15:00  
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Pieter Kouijzer 

datum beginuur einduur 
aantal 

uur gedetailleerde omschrijving 

Totaal     183:20:00   

9/2/2010 13:30:00 15:30:00 2:00:00 briefing @ Auditorium Hogent 

9/2/2010 15:45:00 17:45:00 2:00:00 

overlopen mogelijke onderwerpen voor het project.Bibliotheek met vele 
uitbreidingen (nadeel: weinig origineel)- Spel (nadeel: ontbreken van www-
scraping)  

10/2/2010 10:00:00 11:45:00 1:45:00 behoefteanalyse uitwerken voor totale bibliotheek 

12/2/2010 13:30:00 17:35:00 4:05:00 

verder ideeen bundelen en dit samen brengen in de behoeftenanalyse. 
Bespreking onderwerp met docententeam, Takendiagram voor create 
dynamische databank 

18/2/2010 8:15:00 10:20:00 2:05:00 projectomschrijving bijwerken en functionele analyse (scenarios) 

18/2/2010 10:30:00 13:30:00 2:00:00 
klassediagram aanpassen en sequentiediagrammen maken aan de hand van 
scenarios 

19/2/2010 10:30:00 13:00:00 2:30:00 sequentiediagrammen aanpassen, uitleg schrijven, ERD 

19/2/2010 13:30:00 17:45:00 4:15:00 
wiki opschonen, doelstellingen eerste release bespreken, ERD gerbruikers 
maken, bespreking werking systeem 

23/2/2010 13:30:00 15:20:00 1:50:00 uitleg over schrijven van thesis 

23/2/2010 15:30:00 17:45:00 2:15:00 use cases uitwerken en verderwerken aan code om sql te genereren  

26/2/2010 9:45:00 11:00:00 1:15:00 Use cases en uitleg maken en op net plaatsen 

26/2/2010 11:15:00 13:00:00 1:45:00 
bespreken afwerking functionele analyse, informatie zoeken i18n en orm, 
perl scripting 

26/2/2010 13:30:00 17:45:00 4:15:00 
wiki aanpassen, bespreken implementatie overerving en associaties in 
databank, scripts voor scrapen van imdb schrijven 

26/2/2010 20:00:00 20:30:00 0:30:00 verder werken aan perl-script (commentaren plaatsen) 

27/2/2010 12:30:00 13:45:00 1:15:00 perl-script verbeteren 

2/3/2010 13:30:00 17:45:00 4:15:00 
perl aanpassen aan xml-schema en regexp voor extra velden, overlopen 
eerste iteratie met meneer Schepens 

5/3/2010 10:20:00 13:15:00 2:55:00 perl script voor films afwerken en discussie over vorm output-xml van script 

5/3/2010 13:30:00 17:45:00 4:15:00 
herziening behoefteanalyse en contract, script voor personen afwerken en 
snellere methode zoeken om html-code op te halen 

7/3/2010 13:00:00 15:00:00 2:00:00 
sneller proberen maken perl-script (nog andere methoden zoeken om html 
op te halen), afwerken films afhalen 

9/3/2010 13:30:00 17:45:00 4:15:00 verschillende scripts tot een script verwerken 

11/3/2010 20:00:00 22:00:00 2:00:00 afwerking perl script 

12/3/2010 8:15:00 12:30:00 4:15:00 associaties in perl script verwerken en laatste foutjes wegwerken 

12/3/2010 13:30:00 17:45:00 4:15:00 aanpassingen aan perl script, laten overeenstemmen met java code (SAX) 

14/3/2010 14:00:00 16:00:00 2:00:00 informeren over ORM en ORM-schema uitdenken 

16/3/2010 13:30:00 17:45:00 4:15:00 
behoefteanalyse en contract bijwerken, use cases toevoegen, script van 
encoding voorzien (ivm CDATA) 

17/3/2010 10:00:00 11:00:00 1:00:00 kleine aanpassingen aan perlscript 

19/3/2010 10:30:00 12:30:00 2:00:00 modellering 

19/3/2010 13:30:00 17:45:00 4:15:00 informatiesessie over masterproef, perlscript afwerken , modellering 
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23/3/2010 9:20:00 10:20:00 1:00:00 voorbereiding voorstelling eerste iteratie 

23/3/2010 13:30:00 17:45:00 4:15:00 
voorbereiding en voorstelling eerste iteratie, werken aan javacode 
databankschema 

25/3/2010 11:00:00 13:00:00 2:00:00 javacode databankschema 

26/3/2010 10:25:00 12:25:00 2:00:00 werken aan properties in databankschema 

26/3/2010 13:30:00 17:45:00 4:15:00 verderwerken aan databankschema, refactoren xml-IO gedeelte 

27/3/2010 13:10:00 13:45:00 0:35:00 refactoring xml-IO gedeelte 

30/3/2010 11:15:00 18:45:00   bedrijfsbezoek KBC Mechelen 

3/3/2010 13:30:00 17:45:00 4:15:00 xml-IO 

6/4/2010 9:15:00 13:30:00 4:15:00 xml-IO 

8/4/2010 10:00:00 12:30:00 2:30:00 xml-IO, databaseschema en xml-schema 

8/4/2010 13:35:00 14:30:00 0:55:00 xml-schema van het databaseschema 

8/4/2010 14:45:00 16:45:00 2:00:00 databaseschema 

8/4/2010 18:30:00 19:15:00 0:45:00 xml-schema van het databaseschema 

14/4/2010 17:30:00 18:10:00 0:40:00 xml-schema (properties) 

15/4/2010 9:15:00 13:30:00 4:15:00 
SqlCodeGenerator voor MySql en Oracle, DataInput (xml-reader), exception 
voor ongeldige (dubbele) naam in databaseschema 

17/4/2010 9:05:00 11:10:00 2:05:00 verderwerken aan datainput 

20/4/2010 13:30:00 17:45:00 4:15:00 
voorbereiden 2de iteratie, verderwerken aan datainput 
(SAXDataImportContentHandler) 

22/4/2010 11:15:00 14:30:00 3:15:00 xml-file maken voor datainput, testen 

23/4/2010 3:00:00 6:00:00 3:00:00 verderwerken aan datainput: SAXDataImportContentHandler 

23/4/2010 10:30:00 12:45:00 2:15:00 testen en verbeteren datainput 

23/4/2010 13:50:00 16:30:00   Bezoek IBCN 

24/4/2010 13:00:00 16:00:00 3:00:00 Opendeurdag: peer review 

27/4/2010 13:30:00 17:45:00 4:15:00 Datainput via xml-file 

28/4/2010 9:35:00 17:00:00 7:25:00 MySQL-code voor datainput verbeteren, testen 

30/4/2010 13:30:00 17:45:00 4:15:00 Autonummering toevoegen, aanpassen connectionType 

4/5/2010 13:30:00 17:45:00 4:15:00 Statements omzetten naar strings, testen 

5/5/2010 12:30:00 17:00:00 4:30:00 Bijhouden van IDs bij inlezen xml-data verbeteren 

6/5/2010 10:30:00 12:00:00 1:30:00 
sequence toevoegen bij creatie tabellen voor autonummering in oracle, 
methode voor creatie van triggers 

6/5/2010 14:20:00 15:40:00 1:20:00 
Oracle code generatie: -triggers voor autonummering -returning new id bij 
row insertion 

6/5/2010 17:25:00 19:20:00 1:55:00 

methode voor creatie van triggersverbeteren regex properties -> geen fouten 
meer bij kiezen soort property in gui.  
IDs bij associatietabellen werken in oracle (met currval (current value) van de 
juiste sequence, niet met 'returning into' -clause). 

6/5/2010 22:00:00 24:00:00 2:00:00 

teruggeven van id (autonummering) bij inserten door middel van 'returning 
into'-clause. 
instellen default operators bij constructie properties. 

7/5/2010 5:00:00 7:05:00 2:05:00 
inheritances toevoegen via xml datainput mogelijk maken. refactoring: 
wisselen tussen mysql en oracle meer automatiseren. 

7/5/2010 8:20:00 9:15:00 0:55:00 
In mysql wordt de last insert id teruggegeven met het uitvoeren van de 
query, er is geen aparte query meer nodig om deze waarde op te vragen. 

7/5/2010 10:50:00 12:55:00 2:05:00 
input van propertygegevens verfijnen. inputdataxmlcreator met dom laten 
werken 
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7/5/2010 13:30:00 17:45:00 4:15:00 

In mysql wordt de last insert id teruggegeven met het uitvoeren van de 
query, er is geen aparte query meer nodig om deze waarde op te vragen. xml-
schema maken voor validatie datainput met behulp van databankschema 

8/5/2010 18:00:00 18:50:00 0:50:00 
 Verderwerken aan xmlSchemaCreator dat xml-schema maakt voor validatie 
datainput met behulp van databankschema 

9/5/2010 17:30:00 18:05:00 0:35:00 

 
omringen van tekstuele gegevens in een xml-bestand voor datainput. (alles 
wat geen tag is in een CDATA-blok.) 

11/5/2010 13:30:00 17:45:00 4:15:00 
xmlSchemaCreator dat xml-schema maakt voor validatie datainput met 
behulp van databankschema. BooleanProperty toevoegen. 

12/5/2010 8:30:00 12:00:00 3:30:00 

wanneer de database wordt gevuld (methode fillDatabase in DataProcessor), 
wordt de inputdatafile gevalideerd ten opzichte van een xml schema 
geconstrueerd op basis van het databaseschema (door middel van de klasse 
InputDataXMLSchemaCreator). 

17/5/2010 8:45:00 10:15:00 1:30:00 
"inhe_" en "asso_" toevoegen, testen en fouten verwijderen. Oracle 
sqlcodegeneratie 

17/5/2010 12:40:00 17:40:00 5:00:00 

float- en decimalproperty : precision en scale aanpassen. testen oracle 
naamgeving constraints en triggers veranderen om dezelfde namen te 
voorkomen. 

 


