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opgeslagen. Hierna kan je tabellen 
gaan aanmaken. Het begrip tabellen 
komt voort uit de ideeën achter 
relationele databases. De term 
relationeel verwijst naar de verzame-
lingenleer, die je je misschien nog 
wel herinnert uit je eerste middelba-
re schooltijd. Een tabel bestaat uit 
kolommen en regels. De kolommen 
beschrijven de velden die in de tabel 
voorkomen, de regels zijn de records 
die we toevoegen. Wanneer je een 
eenvoudige query maakt, kies je de 
kolommen die je zien wilt (“projec-
tie” in de verzamelingenleer) en de 
records die je zien wilt (“selectie” in 
de verzamelingenleer).

Maak een simpele database aan, 
met bijvoorbeeld de velden naam, 
leeftijd, schoenmaat, gewicht en 
abonnee. Dit zijn de veldtitels. 
Per veld kies je het gegevenstype, 
voor de naam is dat “text”, voor de 
leeftijd en schoenmaat “integer 
number” (natuurlijk getal) en voor 
gewicht “floating point number” 
(reëel getal). Bij abonnee kiezen we 
het gegevenstype “Yes/No”, dit is een 
zogenoemde Boolean. Vervolgens 
voegen we nog een veld toe, dat we 
“ID” noemen, met gegevenstype 
“integer number”, klik bij dit veld 
op “Primaire sleutel”. Dit zorgt 
ervoor dat we hier uitsluitend 
voor deze tabel unieke nummers 

kunnen invoeren en we een unieke 
manier hebben om een record aan te 
wijzen. Je hoeft hier overigens geen 
nummer in te voeren, Kexi zorgt zelf 
voor de record nummering. Zie ook 
screenshot 1. Naast het gegevensty-
pe heb je nog een veld om commen-
taar in te voeren. Bij meer ingewik-
kelde databases is dat handig om 
later nog te begrijpen wat bijvoor-
beeld het doel van het veld is. Ook is 
dit commentaar belangrijk wanneer 
je straks het database design met 
anderen wilt delen.

Klik nu in de tabjes direct boven 
de tabel op “Gegevens”. Je krijgt 
een pop-up, waarin je de naam en 
opschrift van de tabel invoert, kies 
bijvoorbeeld “Familieleden”. Wan-
neer je dit invoert bij opschrift, dan 
vult Kexi automatisch de tabelnaam 
in (zonder hoofdletters). Je krijgt nu 
een tabel waarin je de records kunt 
vullen. Neem hier een paar records 
in op.

DROPDOWN BOX
Nu gaan we een dropdown box 
toevoegen, om bij het invoeren van 
gegevens een waarde te selecteren. 
Hiertoe maak je een tweede tabel 
aan. Klik op “Aanmaken” en dan op 
“Tabel”. Maak een veld aan met als 
naam “Type”, van het gegevenstype 
“Text” en een veld met als naam “ID”, 

en als gegevenstype “integer num-
ber” en maak dit de primaire sleutel. 

Klik op gegevens, sla de tabel 
op met als naam “Types” en neem 
drie records op, “Kind”, “Ouder”, 
“Grootouder”. Ga terug naar de tabel 
“Gezinsleden” en kies voor “Ontwer-
pen”. Voeg een veld toe “Soort” met 
als gegevenstype “integer number”. 
Klik nu in de rechtermarge op het 
icoontje rechts van “Eigenschap-
pen”, dit icoontje ziet eruit als een 
liggend streepje met een kleine “v” 
er boven, en heet “Kolom opzoeken”. 
Kies hier als recordbron de tabel 
“Types”, als verbonden kolom het 
veld ID, en als zichtbare kolom het 
veld Type. Sla het ontwerp op. 

Je krijgt nu een waarschuwing 
dat door het gewijzigde ontwerp 
alle gegevens verwijderd worden. Je 
kunt nu bij het invoeren of beheren 
van de gegevens via een dropdown 
kiezen uit “Kind”, “Ouder” of “Groot-
ouder”, zie ook screenshot 2.

Nu we aantal records hebben, 
kunnen we een query maken. Klik 
bovenin op het icoon “Query”, kies 
de tabel “familieleden” en kies voor 
“Invoegen”. Nu we deze voorberei-
ding achter de rug hebben, kunnen 
we onze query samenstellen. We 
kiezen de kolommen die we zien 
willen en aan welke voorwaarden 
de te selecteren records moeten 
voldoen. Als voorbeeld gaan we nu 
een query maken om alle kinderen te 
selecteren. Kies bijvoorbeeld onder 
“Querykolommen” de velden naam, 
leeftijd en schoenmaat en zet bij 
naam dat we de sortering oplopend 
willen hebben. Vervolgens voegen 
we bij leeftijd een criterium toe, type 
hier < 19 en klik hierna op “Opslaan”. 
Ook nu vraagt Kexi om een opschrift 
en naam, vul bijvoorbeeld “Gegevens 
kinderen” in. We kunnen in plaats 
van een selectie op de leeftijd na-
tuurlijk ook een selectie op het veld 
“Soort” doen om alleen kinderen te 
selecteren.

RAPPORT MAKEN
Nu gaan we een rapport maken voor 
deze query. Klik op Rapport, klik op 
“gegevens_kinderen”. Via het tab-
blad “Secties bewerken” geef je aan 
welke onderdelen van het rapport 
je wilt bewerken, bijvoorbeeld de 
paginakop voor de eerste pagina of 

  Screenshot 2: invoeren data, met dropdown box. 

Kexi is gemaakt 
voor eindgebrui-
kers die database 
applicaties willen 
bouwen

14-16 LINUX AT THE OFFICE.indd   15 04-12-18   12:32


