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Equivalentie van gegevensschema's op basis van informatie-
waarde
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Inleiding
Tijdens het ontwerpen van een informatiesysteem treedt het probleem op dat voor hetzelfde
objectsysteem meer dan één gegevensschema geconstrueerd kan worden. Een omgeving
waar dit probleem zich duidelijk voordoet, is de onderwijssituatie. Tijdens practica worden
door verschillende groepen studenten vaak verschillende gegevensschema's ontworpen van
eenzelfde casus. De beoordelaars van deze schema's worden geconfronteerd met het pro-
bleem om te bepalen of de ontworpen schema's wel of niet gelijk zijn. Deze presentatie
probeert een antwoord te geven op de vraag wat gelijkheid van schema's betekent en hoe dat
constructief aangetoond kan worden.

Kern
Er wordt formeel gedefinieerd wat equivalentie van gegevensschema's betekent. Dit gebeurt
op basis van het begrip informatiewaarde. Bij een bepaald gegevensschema ligt de maximale
hoeveelheid informatie vast die af te leiden is uit de door het schema toegestane extensies.
Twee gegevensschema's heten equivalent als de bijbehorende maximaal af te leiden
informatieverzamelingen gelijk zijn. Anders gezegd, een vraag die geformuleerd en beant-
woord wordt op de ene gegevensbank, moet ook geformuleerd kunnen worden op de andere
gegevensbank en hetzelfde antwoord opleveren. Het is toegestaan dat de met elkaar te
vergelijken schema's middels verschillende technieken zijn ontworpen (bijvoorbeeld het relatio-
nele model en het ER-model).
Via voorbeelden wordt de toepasbaarheid van de theorie getoond, met name hoe dit zinvol
gebruikt kan worden in een onderwijssituatie.

Slot
Alhoewel het geschetste probleem bekend is uit de literatuur, is het op basis van de hier
gepresenteerde theorie mogelijk om beweringen omtrent equivalentie van gegevensschema's
formeel te onderbouwen. Met het begrip informatiewaarde is tevens een equivalentierelatie
geïntroduceerd. Dit betekent onder andere dat bij één gegevensschema er een klasse van
equivalente gegevensschema's afgeleid kan worden. Het vinden van transformaties die uit een
gegevensschema een ander equivalent gegevensschema afleiden, is onderwerp van verder
onderzoek. In onderwijssituaties komen dit soort transformaties regelmatig voor, bijvoorbeeld:
de vertaling van een ER-schema naar een relationeel schema, het normaliseren van een
relationeel schema, het afbeelden van een logisch gegevensschema naar een fysiek schema,
enzovoorts.
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