Forord
Læreboken er skrevet for innføringskurs i databaser ved universiteter og
høgskoler. Den tar for seg både design, implementasjon og drift av databasesystemer, med særlig vekt på bruk av spørrespråket SQL. Boken forutsetter ikke forkunnskaper i informatikk.
Jeg har valgt å starte med en innføring i SQL. Dette er konkret stoff som
gir erfaring med anvendelser. Etter at denne “grunnmuren” er på plass, er
det lettere å forklare mer abstrakte temaer. Stoffet er delt inn i 15 kapitler
fordelt på 5 deler.
SQL og relasjonsdatabaser I en relasjonsdatabase er data organisert i tabeller. Den første delen tar for seg bruk av SQL for å definere tabeller,
sette inn, endre og slette data samt å hente ut data med utvalgsspørringer.
Databasedesign For å utvikle en ny database lager man først en modell.
Datamodellering med ER (Entity Relationship) gir en slags arkitekttegning av databasen. Normalisering brukes for å sikre at modellen gir en god tabellstruktur uten dobbeltlagring. Fysisk organisering
med indekser er viktig for å sikre rask responstid.
Databaser i produksjon En database kan ha mange samtidige brukere og
er i produksjon over lang tid. Det blir forklart hvilke mekanismer et
databasesystem har for å håndtere feilsituasjoner og flere samtidige
brukere samt hvilke oppgaver en databaseadministrator utfører for å
sikre stabil og effektiv drift av systemet.
Databaseapplikasjoner Sluttbrukere jobber som regel med et system via
spesialutviklede applikasjoner (programmer). Tema i denne delen er
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utvikling av web-applikasjoner med skriptspråket PHP, og bruk av
lagrede rutiner og triggere på databasetjeneren.
Utvalgte temaer Den siste delen inneholder mer avansert stoff. Vi ser på
sammenhengen mellom databaser og objektorienterte begreper, nyere NoSQL-databaser og stordata (Big Data) samt XML og JSON som
lagrings- og overføringsformat for semistrukturerte data.
Hvert kapittel blir innledet med en kort liste av læringsmål, og avsluttet med øvingsoppgaver og en oppsummering av viktige begreper. Flere
oppgaver, løsningsforslag, eksempeldatabaser, rettelser og andre undervisningsressurser ligger på nett: www.nettressurser.no/databasesystemer.
Stoffet er i all hovedsak uavhengig av databaseverktøy. Konkrete systemer avviker på noen punkter fra SQL-standarden. Jeg har valgt å kommentere noen slike avvik i MySQL, SQL Server, Access og Oracle, både for
å lette praktisk bruk, men også for å vise at SQL-kode ikke alltid fungerer på tvers av systemer. Det er fullt mulig å bruke læreboken med andre
verktøy.
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