
Database design for begyndere
Denne artikel beskriver hvordan man kommer fra ide
til database design.

Den stopper inden normal former.

Den forudsætter kun lidt kendskab til database terminologi og SQL.
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Procedure

Når man skal igang med sine første databaser er det ofte
uhyggeligt svært at vælge en tabel struktur.

Når man har prøvet den en 20-40 gange, så gør man det bare.

Men man skal jo starte på et tidspunkt.

Jeg vil forsøge at tage lidt af magien ud af den process
at finde en acceptabel database struktur.

Processen er:

1)  find de objekt typer der skal gemmes i databasen og lav en
    tabel for hver af dem

2)  find attributterne på hvert objekt og lav et felt for hver
    af dem

3)  tilføj et id felt til tabeller hvor der ikke er en unik
    identifikation af forekomster blandt de eksisterende felter

4)  find relationerne mellem objekterne

5)  tilføj et ekstra felt på M siden af 1:M relationerne

6)  tilføj en ekstra tabel med 2 felter for M:M relationerne

7)  marker primær nøgler som unikt identificerer forekomster
    og fremmed nøgler som genviser til en anden tabel
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8)  vælg data type for alle felter

9)  find de mest naturlige queries og sæt index på de
    felter der bruges der

Eksempel

Det var måske lidt rigeligt med fremmedord.

Men lad os tage et lille simpelt eksempel til at illustrere metodikken.

Lad os sige at vi skal lave en lille skole database.

1)  find de objekt typer der skal gemmes i databasen og lav en
    tabel for hver af dem

Der er 3 meget oplagte objekter:
  Elev
  Klasse
  Lærer

Så vi laver en tabel for hver af dem.

Tabel struktur:

Elev
----

Klasse
------

Lærer
-----

2)  find attributterne på hvert objekt og lav et felt for hver
    af dem

Elev har følgende oplagte attributter:
  Navn
  Alder

Klasse har følgende oplagte attributter:
  Navn

Lærer har følgende oplagte attributter:
  Navn

Vi laver felter for hver af dem.

Tabel struktur:

Elev
----



Navn
Alder

Klasse
------
Navn

Lærer
-----
Navn

3)  tilføj et id felt til tabeller hvor der ikke er en unik
    identifikation af forekomster blandt de eksisterende felter

Klasse navne er unikke, men både elever og lærer kan have mere end en
med samme navn, så vi tilføjer et id felt til de tabeller.

Tabel struktur:

Elev
----
ID
Navn
Alder

Klasse
------
Navn

Lærer
-----
ID
Navn

4)  find relationerne mellem objekterne

Vi ser at Klasse-Elev er en 1:M relation, da en klasse indeholder mange
elever men en elev kun er i en klasse.

Vi ser at Klasse-Lærer er en M:M relation, da en lærer har mange klasser
og en klasse har mange lærer.

5)  tilføj et ekstra felt på M siden af 1:M relationerne

Tabel struktur:

Elev
----
ID
Navn
Alder
Klassenavn



Klasse
------
Navn

Lærer
-----
ID
Navn

6)  tilføj en ekstra tabel med 2 felter for M:M relationerne

Tabel struktur:

Elev
----
ID
Navn
Alder
Klassenavn

Klasse
------
Navn

Lærer
-----
ID
Navn

LærerKlasse
-----------
LærerID
Klassenavn

7)  marker primær nøgler som unikt identificerer forekomster
    og fremmed nøgler som genviser til en anden tabel

Jeg vil bruge de engelske forkortelser.

PK = primary key
FK = foreign key

Tabel struktur:

Elev
----
ID (PK)
Navn
Alder
Klassenavn (FK)

Klasse
------



Navn (PK)

Lærer
-----
ID (PK)
Navn

LærerKlasse
-----------
LærerID (delt PK,  FK)
Klassenavn (delt PK, FK)

8)  vælg data type for alle felter

Som hovedregel vælger man:
  INTEGER til tal
  VARCHAR til tekst
  NUMERIC Til beløb
og undgår:
  FLOAT
  CHAR

Bemærk at både udvalget af data typer og deres præcise
egenskaber er database specifikke, men ovenstående er
standard.

Tabel struktur:

Elev
----
ID (PK) - INTEGER
Navn - VARCHAR(30)
Alder - INTEGER
Klassenavn (FK) - VARCHAR(10)

Klasse
------
Navn (PK) - VARCHAR(10)

Lærer
-----
ID (PK) - INTEGER
Navn - VARCHAR(30)

LærerKlasse
-----------
LærerID (delt PK,  FK) - INTEGER
Klassenavn (delt PK, FK) - VARCHAR(10)

9)  find de mest naturlige queries og sæt index på de
    felter der bruges der



Index er noget som gør det meget hurtigere at finde en bestemt værdi i
et felt. Og de betyder meget for hastigheden af queries og derfor er det
vigtigt at få index på de felter der skal have det.

Man bør derfor finde de mest naturlige queries (de queries som
man forestiller sig vil blive udført mest) og sørge for at der er
index på de felter som optræder i ON og WHERE.

Find en lærers klasser:

SELECT Klasse.Navn
FROM (Klasse JOIN LærerKlasse ON Klasse.Navn=LærerKlasse.Klassenavn) JOIN
     Lærer ON LærerKlasse.LærerID=Lærer.ID
WHERE Lærer.Navn = 'X';

Find en klasses lærer:

SELECT Lærer.Navn
FROM (Lærer JOIN LærerKlasse ON Lærer.ID=LærerKlasse.LærerID) JOIN
     Klasse ON LærerKlasse.Klassenavn=Klasse.Navn
WHERE Klasse.Navn = 'Y';

Find en elevs lærere:

SELECT Lærer.Navn
FROM ((Lærer JOIN LærerKlasse ON Lærer.ID=LærerKlasse.LærerID) JOIN
     Klasse ON LærerKlasse.Klassenavn=Klasse.Navn) JOIN
     Elev ON Klasse.Navn=Elev.Klassenavn
WHERE Elev.Navn = 'Z';

Vi konkluderer at vi vil have index på felterne:
  LærerKlasse.Klassenavn
  LærerKlasse.LærerID
  Lærer.Navn
  Elev.Navn

(der er allerede index på primær nøgler så dem springer vi over !)

Tabel struktur:

Elev
----
ID (PK) - INTEGER
Navn - VARCHAR(30) - Index
Alder - INTEGER
Klassenavn (FK) - VARCHAR(10)

Klasse
------
Navn (PK) - VARCHAR(10)



Lærer
-----
ID (PK) - INTEGER
Navn - VARCHAR(30) - Index

LærerKlasse
-----------
LærerID (delt PK,  FK) - INTEGER - Index
Klassenavn (delt PK, FK) - VARCHAR(10) - Index

Vi kan nu lave SQL til at lave databasen med:

CREATE TABLE Elev (
   ID INTEGER,
   Navn VARCHAR(30),
   Alder INTEGER,
   Klassenavn VARCHAR(10),
   PRIMARY KEY(ID)
);

CREATE TABLE Klasse (
   Navn VARCHAR(10),
   PRIMARY KEY(Navn)
);

CREATE TABLE Lærer (
   ID INTEGER,
   Navn VARCHAR(30),
   PRIMARY KEY(ID)
);

CREATE TABLE LærerKlasse (
  LærerID INTEGER,
  Klassenavn VARCHAR(10),
  PRIMARY KEY(LærerID,Klassenavn)
);

CREATE INDEX IndexElevNavn ON Elev(Navn);

CREATE INDEX IndexLærerNavn ON Lærer(Navn);

CREATE INDEX IndexLærerKlasseLærerID ON LærerKlasse(LærerID);

CREATE INDEX IndexLærerKlasseKlasseNavn ON LærerKlasse(KlasseNavn);

Så har vi nået målet !

Man bør nok iøvrigt undgå danske bogstaver i tabel og felt navne i praksis.

Eksemplet er naturligvis ret banalt. Men metodikken kan sagtens
anvendes på mere komplekse problemstillinger.
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