
 TECHN   7
Technische uitgave van de SmalS-MvM nr 7 - 30 januari 1998

 SmalS-MvM   -   Koninklijke Prinsstraat 102   -   1050   Brussel   -   Tel.: 02-509.57.11

DE KWALITEIT VAN GEGEVENSBANKEN
EVALUEREN EN VERBETEREN

1. Inleiding

Velen onder ons zullen zich nog de dagelijkse ongemakken herinneren die volgden op de
oliecrisis van 1973 : files aan de benzinepompen, rijverbod op zondag,... In de Verenigde
Staten had het olie-embargo van de Arabische landen een bijzondere invloed. Bij de politieke
moeilijkheden die de regering van Jimmy Carter toen kende, kwam nog de grote achterdocht
over de kwaliteit van de energiestatistieken die voorgesteld werden door de federale overheid
om de rampzalige economische situatie te rechtvaardigen. De Amerikaanse publieke opinie
verweet de regering dat zij, in het beste geval, naïef was geweest en, in het slechtste geval,
dat zij samengespannen had met de enige informatieproducenten ter zake : de olie-industrie
zelf. Om een einde te maken aan de polemiek kreeg het Department of Energy de opdracht één
van de grootste audits van gegevensbanken aller tijden uit te voeren : gedurende bijna 5 jaar

werden meer dan 400 informatiesystemen en ongeveer 2200 gegevensbanken geïnspecteerd1.
Daartoe werden tientallen consultancy-bureaus gemobiliseerd. Gezien de omvang van de te
verwerken informatie was het onmogelijk elke gegevensbank grondig te analyseren en men
werkte dan ook procedures uit voor statistische analyse, overgenomen van de
analysemethoden voor de industriële productie. Geleidelijk werd echter duidelijk dat het
essentiële probleem niet zozeer de traditionele foutenanalyse was maar wel dat het ging om
een kwestie van interpretatie. Het belangrijkste probleem lag namelijk in het gekruiste gebruik
van gegevens waarvan de benaming identiek was maar die een verschillende betekenis
hadden. Sommige gegevensbanken in verband met de energieverkoop waren bijvoorbeeld
vermengd met en gekoppeld aan andere gegevensbanken in verband met het energieverbruik
of gegevens die verzameld waren in de context van de inventarissen werden gebruikt in
andere systemen om de distributie te meten. Afzonderlijk gezien waren de gegevens
« correct » maar de problemen doken op wanneer de in verschillende contexten gecreëerde
inlichtingen samengevoegd werden.

                                                                 

 1 A. S. LOEBL, Accuracy and Relevance and the Quality of Data in Data Quality Control.
Theory and Pragmatics, G. E. LIEPINS en V. R. R. UPPULURI éds, (Serie “Statistics :
Textbooks and Monographs”), New York, Marcel Dekker, Inc, vol. 112, 1990, pp. 103-
141.
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Ondanks deze eerste resultaten is de zaak van de interpretatie van gegevensbanken nog lang
niet uit de wereld. Het is pas sedert het begin van de jaren negentig dat een nieuw
onderzoeksgebied, « data quality research » genaamd, zich werkelijk is gaan ontwikkelen.
Het blijkt namelijk dat in de wereld van de industrie, de ondernemingen en de administraties
de kwaliteit van de informatie één van de belangrijkste elementen is op het vlak van financiën
en concurrentie. Na een korte definitie van wat men onder “kwaliteit van gegevensbanken”
verstaat, zullen wij drie recente technieken voorstellen en evalueren die erop gericht zijn de
kwaliteit van geïnformatiseerde gegevens te analyseren en te verbeteren. Deze studie kadert
bovendien in de bredere context van de methoden ter verbetering van het “software

process”2 waarvan zij specifiek de vragen behandelt in verband met de kwaliteit van de
informatie.

2. De kwaliteit van gegevensbanken : definities

2.1. Gegevensbank

Een gegevensbank is een eindige en gestructureerde verzameling van gecodeerde gegevens
die dienen om bepaalde aspecten van het werkelijk waarneembare, « toepassingsgebieden »
genaamd, voor te stellen. De structuur van een gegevensbank (i.e., haar « schema ») omvat
het definitiegebied van de gegevens. Hun eigenschappen worden gedefinieerd in termen van
integriteitsverplichtingen, logische uitspraken die de toegelaten waarden van ieder gegeven
en de onderlinge relaties tussen gegevens uitdrukken. Hoe complex een
gegevensbankschema ook mag lijken, het ontwerp ervan berust altijd op een transformatie- en
vereenvoudigingsproces van het werkelijk waarneembare, een proces dat het optionele
karakter ervan ondersteunt.

2.2. Kwaliteit van een gegevensbank

In de hier beschouwde betekenis sluit de term « kwaliteit » aan bij een beoordelingsschaal
van praktische waarden, waarbij de kwaliteit gedefinieerd wordt in termen van positieve
criteria en die verwant zijn met het concept « uitmuntendheid ». Een gegevensbank wordt
« kwalitatief » genoemd als zij effectief toelaat een voorstelling te maken van datgene
waarvoor zij oorspronkelijk ontworpen werd, d.w.z. als zij aan de behoeften van de gebruikers
voldoet.
Uit het voorgaande vloeien vier kenmerken voort :

• Het begrip kwaliteit is multidimensioneel : het kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de
precisie, de samenhang, de consistentie, de geloofwaardigheid of de actualiteit van de
informatie;

• Bepaalde dimensies zijn meetbaar (bijv.: de logische consistentie van een gegevensbank)
en andere niet (bijv.: de geloofwaardigheid van de door een gegevensbank verspreide
informatie);

                                                                 

 2 M. DE DECKER, Software Process Improvement in Techno, Technische Uitgave van de
SmalS-MvM, Brussel, nr. 6, november 1997.
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• Bepaalde dimensies gaan niet samen : actuele en recente informatie is niet noodzakelijk
samenhangend omdat de test- en verbeteringsprocessen niet voltooid zijn. Omgekeerd zal
logisch samenhangende en consistente informatie niet noodzakelijk actueel en recent zijn;

• Het begrip kwaliteit varieert naargelang het gebruik : daar waar het administratief gebruik
van een gegevensbank een maximale precisie vereist met het oog op de juiste verwerking
van ieder record, aanvaardt het statistisch gebruik van de gegevensbank een zekere
foutenmarge.

Door deze vier kenmerken wordt het label « totale kwaliteit » ongeldig gemaakt. Men vindt
het nochtans terug in talrijke werken op het vlak van informatiekwaliteit. De kwaliteit van de
informatie kan, per definitie, niet « totaal » zijn : hij vloeit onvermijdelijk voort uit een
compromis tussen verschillende criteria.

2.3. De kosten van de “niet-kwaliteit”

De “kosten voor de niet-kwaliteit” zijn moeilijk te schatten. Voegen we daaraan toe dat hoewel
het vrij gemakkelijk is te evalueren hoeveel de ingebruikname van een verbeteringsprocedure
kost, de verwachte winst moeilijker berekend kan worden omwille van de niet-meetbare doch
cruciale aspecten die gepaard gaan met de verbetering van de kwaliteit van een
informatiesysteem zoals daar zijn de geloofwaardigheid of de betrouwbaarheid van de
informatie. Ter informatie, enkele studies uitgevoerd in de Verenigde Staten in verschillende
sectoren (banken, verzekeringen, reisagentschappen,...) maken gewag van een
foutenpercentage van 5% tot 30% in de gegevensbanken (dit percentage werd bijvoorbeeld
geëvalueerd op basis van de verhouding tussen het aantal records met minstens één logische
fout en het totaal aantal records in een gegevensbank). Op financieel vlak worden de kosten
van de “niet-kwaliteit” geraamd op een verlies van ongeveer 5 à 10 % van de inkomsten van
de onderzochte bedrijven (vermelden we bijvoorbeeld de kosten voor controle, verbetering en
onderhoud van gegevens van twijfelachtige kwaliteit, de kosten voor de verwerking van de

klachten van ontevreden klanten of nog de herstelling van de schade)3.

3. Drie methoden voor evaluatie en verbetering van
de kwaliteit van gegevensbanken

De concrete resultaten van de werken op het vlak van de kwaliteit van gegevensbanken
behelzen heel wat aspecten van de levenscyclus van een gegevensbank. Wij hebben hier drie
methoden geselecteerd die bijzonder representatief en complementair zijn. Elk van deze
methoden zou uitvoerig behandeld kunnen worden : wij geven alleen een synthese, alsook
een kritische evaluatie van zowel hun doeltreffendheid als de overeenstemmende
« kosten/batenverhouding » :

1. “Data Tracking” : de opvolging van de gegevens verzekeren;
2. “Data Tagging” : de gegevens van een label voorzien;
3. “Data Cleansing” : de gegevens “zuiveren”.
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3.1. « data tracking » : de opvolging van de gegevens verzekeren

« data tracking » (letterlijk « opvolging van de gegevens ») is een techniek die ontwikkeld
werd door de ingenieurs van één van de onderzoekslaboratoria van de Amerikaanse

telecommunicatiereus AT&T Laboratories4. De methode wil de processen evalueren die
voorafgaan aan de integratie van de informatie in een gegevensbank. De techniek is
gebaseerd op het principe dat zegt dat vele fouten ontstaan bovenaan in de gegevensbank en
omvat vier fases waarvan de eerste drie hier voorgesteld worden aan de hand van een fictief
voorbeeld.

3.1.1. Identificatie van de processen

De eerste stap is de identificatie van de processen en programma’s voor de integratie van de
informatie (figuur 1). Deze processen kunnen bijvoorbeeld toelaten de inkomende informatie
geleidelijk te converteren naar een gemeenschappelijk en homogeen formaat of nieuwe
waarden te genereren die afkomstig zijn van de test- en verbeteringsprogramma’s voor de
informatie.

Figuur 1. Identificatie van de processen

proces 2 proces 3 proces 4
gegevensbank

proces 1

3.1.2. Identificatie en evaluatie van de transformaties uitgevoerd op de records

Bij de volgende stap neemt men een geheel van records die geïntegreerd gaan worden in het
informatiesysteem (input) en evalueert men de transformaties uitgevoerd van het ene
tussentijdse bestand naar het andere. Vervolgens gaat men met de hulp van de
gegevensbankbeheerders volgende elementen onderscheiden :

• enerzijds de transformaties die overeenkomen met normalisatiefases voorzien door de
oorspronkelijke specificaties (bv.: invoegen of verwijderen van spaties en
begrenzingstekens of wijziging van formaten, zoals aangegeven in tabel 1 : de wijziging
van attribuut 1 door proces 4),

                                                                                                                                                                       

 3 T. C. REDMAN, Data Quality for the Information Age, Boston-London, Artech House
Publishers, 1996.

 4 Zie bijvoorbeeld : Y. U. HUH, F. R. KELLER, T. C. REDMAN  en A. R. WATKINS,
Data Quality in Information and Software Technology, 32-8, 1990, pp. 559-565. T. C.
REDMAN, Data Quality for Telecommunications in IEEE Journal on Selected Areas in
Communications, 12-2, 1994, pp. 306-312.
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• anderzijds, de ongewenste transformaties die waardevervormingen veroorzaken en
aantonen dat de verwachte specificaties en de effectieve programmering niet volledig op
elkaar zijn afgestemd. Deze vervormingen zijn niet noodzakelijk het gevolg van een
« menselijke fout » bij de programmering. Zij kunnen ook te wijten zijn aan het optreden,
binnen het geheel van onderzochte gegevens, van nieuwe voorvallen die niet voorzien
waren in de oorspronkelijke specificaties. Daarom vereist de analyse van deze specificaties
de bekwaamheid van de specialisten binnen het toepassingsgebied.

Tabel 1. Identificatie van de transformaties uitgevoerd op een record

Proces 1 Proces 2 Proces 3 Proces 4 Gegevens-
bank

Attribuut 1 XYZ1 XYZ1 XYZ1 XYZ1-001 XYZ1-001
Attribuut 2 Ja Ja Neen Neen Neen
Attribuut 3 K K K
Attribuut 4 1500 5100 5100 5100
Attribuut 5 Z Z Z 1
Attribuut 6 OK
Datum 01/03/89 02/03/89 20/03/89 25/03/89 01/04/89

3.1.3. Kwantificering van de veranderingen, identificatie van de fouten en verbetering van de
processen

Op de verzameling van oorspronkelijk geselecteerde records gaat men vervolgens schatten
hoeveel het foutenpercentage bedraagt voor de ontdekte veranderingen per attribuut en per
proces. (tabel 2). Dankzij deze evaluatie kan men de processen en programma’s identificeren
waarvan de structuur later herzien zal moeten worden.

Tabel 2. Kwantificering van de veranderingen uitgevoerd op een verzameling records

Attribuut Proces Veranderingen Gelezen records Percentage

Attribuut 2 Proces 2 3 100 3%
Attribuut 2 Proces 3 21 94 22%
Attribuut 2 Proces 4 2 91 2%
Attribuut 3 Proces 4 1 91 1%
Attribuut 4 Proces 3 4 94 4%
Attribuut 4 Proces 4 7 91 8%

3.1.4. Rationalisering van de processen en “reengineering”

In een breder kader kan de techniek van het « data tracking » aanleiding geven tot een
volledige herziening en een rationalisering van de processen voor de informatieverwerking.
Het is de bedoeling het aantal procedures dat voorafgaat aan de integratie van de informatie
in de gegevensbank te verminderen. Het facturatieproces dat AT&T Laboratories verbindt
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met zijn leveranciers werd in deze optiek herzien5. Aanvankelijk was de procedure onderhevig
aan een verwerking en een dubbel nazicht bij de leveranciers enerzijds en bij AT&T
Laboratories anderzijds (figuur 2).

Figuur 2. Het nazicht van de facturen bij AT&T Laboratories vóór de herstructurering
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Dit proces gaf aanleiding tot een verdubbeling van de gegevensbanken (één met
gefactureerde bedragen en een andere met de « voorziene » facturen) en de verwerkingen
maar ook tot talrijke rechtsprocedures in geval van geschillen over de te betalen bedragen.
Vooral de verdubbeling van de gegevens en de programma’s verhoogde enerzijds het risico
op fouten en gebrek aan samenhang en anderzijds de kosten voor informaticaverwerkingen
voor iedere partner. Daarom werd de nazichtstructuur volledig herzien in het kader van een
partnerschap (figuur 3) aangezien het proces voor nazicht en verwerking gecentraliseerd was
bij de leveranciers onder toezicht van AT&T Laboratories via regelmatige
inspectieprocedures. Dankzij deze rationalisering kon de kwaliteit van de gegevens verbeterd
worden en slaagde men erin de informaticaprocedures te vereenvoudigen : de financiële
winsten van de operatie werden geraamd op twee derden van het bedrag dat vroeger besteed
werd aan de informatieverwerking.

                                                                 

 5 T. C. REDMAN, Improve Data Quality for Competitive Advantage in Sloan Management
Review, winter 1995, pp. 99-106.



7 7

DE KWALITEIT VAN GEGEVENSBANKEN EVALUEREN EN VERBETEREN

Figuur 3. De verificatie van de facturen bij AT&T Laboratories na de herstructurering
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3.1.5. Evaluatie van de methode

De sterke punten van « data tracking » liggen in het feit dat de gegevensbank beschouwd
wordt in haar context. Dit laat toe de oorsprong en oorzaak van de eventuele fouten te
lokaliseren. Het is een structurele aanpak die een betere kennis van het bestudeerde
informatiesysteem mogelijk maakt. Daardoor zullen de resultaten van de uiteindelijke
herziening van de processen duurzaam zijn en de verhouding in termen van « kosten/baten »
is positief. Toch worden evenwel alleen de logisch en formeel aantoonbare fouten
geanalyseerd. Volgens ons moet de techniek uitgebreid worden door enerzijds rekening te
houden met de aard van de processen en anderzijds met de niet formeel aantoonbare
interpretatieproblemen. Dit is wat wij bestuderen onder het volgende punt met de techniek
« data tagging ».
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3.2 « data tagging » : de gegevens van een label voorzien
3.2.1. Voorstelling van de methode

De techniek van het « data tracking » laat toe de logisch identificeerbare schendingen van
integriteitsverplichtingen op te sporen. Maar het is gebleken dat het exclusieve gebruik van
de logische verplichtingen niet volstond om de kwaliteit van de informatie te garanderen. Laat
ons een vereenvoudigd voorbeeld nemen op basis van tabel 3. Voor kwartaal T, bijvoorbeeld,
is het bedrag van de door de werkgevers met kengetal A te betalen bijdrage gelijk aan de som
van de aangegeven bezoldigingen R vermenigvuldigd met de bijdragevoet C. Maar de formele
en logische testen laten niet toe na te gaan of het bedrag van de aangegeven bezoldigingen
(toch een cruciaal gegeven) correct is.

Tabel 3. Tabel van de te betalen sociale bijdragen

Werkgever - id Aangegeven
bezoldigingen

Bijdragevoet Te betalen sociale
bijdragen

XO1.236 20.000 12.36% 2472
KO1.658 256.658 14.25% 36573,75
RD1.258 1.258.236 14.69% 184834,86

« data tagging » (letterlijk « gegevens voorzien van een label ») is een methode die

ontwikkeld werd in de Verenigde Staten door het Massachusetts Institute of Technology6. De
methode bestaat erin het schema van een gegevensbank te vervolledigen door informatie toe
te voegen die de gebruikers moet toelaten de kwaliteit ervan te beoordelen. De aanpak telt drie
etappes :

• Identificatie van de « subjectieve » kwaliteitsdimensies die door de gebruikers cruciaal
bevonden worden : bijvoorbeeld actualiteit of betrouwbaarheid van de informatie.

• Identificatie van de « objectieve » kwaliteitsindicatoren die toelaten bepaalde aspecten
van de vooraf gedefinieerde dimensies te meten : bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van
het gegeven « aangegeven bezoldigingen » kan beter gekend zijn als men voor ieder
voorkomen van de relatie over de volgende informatie beschikt :

 - datum integratie (en dus van de test) en verbetering van de informatie : op die manier weet
men wanneer de informatie geïntegreerd en in geval van een fout verbeterd werd.

 - activiteitenkengetal van de werkgever : de veronderstelde kwaliteit van een gegeven kan
geëvalueerd worden op basis van de activiteitensector waaruit de informatie voortkomt. In
bepaalde sectoren waarbinnen het aantal werkkrachten zeer veranderlijk is, zijn de naar de
administratie gestuurde gegevens minder betrouwbaar en vaak onderhevig aan
wijzigingen en verbeteringen.

 - munteenheid van het bedrag : met de vermoedelijke integratie van de Euro zal dit
bijkomende veld voorlopig onontbeerlijk zijn om alle monetaire gegevens te interpreteren.

                                                                 

 6 Zie bijvoorbeeld : R. Y. WANG, H. B. KON, and M. P. REDDY, Toward Data Quality :
An Attribuute-Based Approach in Decision Support Systems, Elsevier Science, 13, 1995,
pp. 349-372. R. Y. WANG and M. P. REDDY, Quality Data objects in Total Data
Quality Management (TDQM) Research Program Sloan School of Management,
Massachusetts Institute of Technology, December 1992 TDQM-92-06.
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• Integratie van de indicatoren in het schema van de gegevensbank, zoals aangegeven in
tabel 4, op basis van ons vereenvoudigd voorbeeld :

Tabel 4. Kwaliteitsindicatoren met betrekking tot het gegeven « aangegeven bezoldigingen »

Werkgever
- id

Aangegeven
bezoldigingen

Datum van
integratie

Datum van
verbetering

Munt Activiteitensector

XO1.236 20.000 01/05/1997 05/10/1997 Euro Bouw
KO1.658 256.658 02/10/1997 niet verbeterd BEF Uitzendkrachten
RD1.258 1.258.236 01/01/1997 geen fout BEF Verzekeringen

3.2.2. Evaluatie van de methode

De methode van het « data tagging » behoort tot het domein van de meta-

informatiesystemen7. Zij vormt een hulp bij de interpretatie van de informatie die verder gaat
dan de testen voor logische controle. De toevoeging van nieuwe gegevens in reeds
omvangrijke gegevensbanken kan echter in bepaalde gevallen performantieproblemen
veroorzaken. En verder, hoe gaat men de kwaliteit van de kwaliteitsindicatoren testen ? Om
deze hindernissen te omzeilen, wordt ten zeerste aanbevolen de volgende elementen voorrang
te geven als kwaliteitsindicatoren :

• de informatie die reeds aanwezig is in de gegevensbank : vaak verduidelijken de gegevens
mekaar onderling en het feit dat zij in relatie gebracht worden vormt een voordelig middel
om de kwaliteit ervan te kennen;

• de gegevens die rechtstreeks op basis van het systeem gegenereerd worden, zoals in ons
voorbeeld de data van integratie en verbetering van de informatie.

De selectie en identificatie van de kwaliteitsindicatoren vloeit bijgevolg voort uit een grondige
analyse van het bestudeerde informatiesysteem en vereist tegelijk een grondige kennis van
het toepassingsgebied en van de structuur van de betrokken gegevensbanken.

3.3. « data cleansing » : de gegevens « zuiveren »

3.3.1. Voorstelling van de methode

« data cleansing » (letterlijk « zuivering » van de gegevens) is een methode die rechtstreeks

voortvloeit uit de technieken van Datawarehousing8. Deze laatste voeren namelijk de
integratie uit van heterogene gegevensbanken om coherente informatie en homogene
ondersteuning voor het nemen van beslissingen te bekomen. In dit kader is een voorafgaande
operatie om de samenhang van de informatie te creëren, onontbeerlijk. Op de markt

verschenen verschillende programma’s om deze zuiveringsoperatie9 te automatiseren door
bijvoorbeeld :

                                                                 

 7 I. BOYDENS, De meta-informatiesystemen in Techno, Technische Uitgave van de SmalS-
MvM, Brussel, nr. 1, april 1997.

 8 A. DE KONING, Datawarehousing in Techno, Technische Uitgave van de SmalS-MvM,
Brussel, nr. 2, mei 1997.

 9 Zie bijvoorbeeld : M. HURWICZ, Take your Data to the Cleaners in Byte, januari 1997,
pp.97-102.
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• systematisch het label van een veld te vervangen door een ander label (bv.: het veld
« geslacht » door het veld « sekse ») om de homogeniteit van de informatie te garanderen;

• de logische samenhang van de gegevens na te gaan (op basis van vooraf gedefinieerde
specificaties) en de ontdekte incoherenties automatisch te verbeteren.

3.3.2. Evaluatie van de methode

« data cleansing » is volledig verdedigbaar in het kader van een operatie voor
« Datawarehousing » die op een precieze manier informatie uit heterogene gegevensbanken
haalt en ze samenvoegt voor praktische doeleinden (zie figuur 4). Maar het spreekt vanzelf dat
de voordelen van een dergelijke onderneming niet zozeer in de individuele precisie van elk
« gezuiverd » record liggen maar eerder in de massale rationalisering van grote
gegevensverzamelingen. In het kader van de analyse en verbetering van de kwaliteit van
gegevensbanken voor dagelijks beheer, lijkt het exclusieve gebruik van de technieken voor
« data cleansing » ons niet opportuun noch rendabel om de volgende redenen :

• de techniek werkt alleen in op de gegevens en houdt geen rekening met het
gegevensbankschema noch met de omkaderende processen : zij laat dus niet toe de
oorzaak en de oorsprong van de kwaliteitsproblemen te kennen;

• in het kader van een gegevensbank voor beheer die een continue informatiestroom
verwerkt, is de gerichte uitvoering van een geautomatiseerd verbeteringsproces niet
doeltreffend noch rendabel : de gegevens zijn nauwelijks verbeterd als ze alweer
vervangen worden door andere gegevens waarvan de kwaliteit twijfelachtig blijft;

• wanneer zij een automatische verbetering van de informatie garanderen, leiden de
programma’s voor « data cleansing » soms tot een kunstmatige samenhang binnen een
gegevensverzameling waardoor er informatie verloren gaat. In het kader van een
gegevensbank voor beheer is het immers vaak nuttig een spoor te bewaren van het
verbeteringsproces van de verkeerde informatie, a fortiori in de administratie waar de
bewijskracht van de informatie gerespecteerd moet worden.

Figuur 4. Gegevensbanken voor beheer en Datawarehousing

Gegevensbank voor 
dagelijks beheer A

Gegevensbank voor 
dagelijks beheer B

Systeem voor 
datawarehousing

"continue" stroom

gerichte 
stroom

huidig dagelijks 
beheer

open en dynamisch systeem

gesloten en statisch systeem

gerichte stroom

huidig dagelijks 
beheer

open en dynamisch systeem

"continue" stroom

server 
datawarehousing



7 11

DE KWALITEIT VAN GEGEVENSBANKEN EVALUEREN EN VERBETEREN

4. Conclusies : synthese en perspectieven

Na een korte definitie van wat de kwaliteit van een gegevensbank inhoudt en welke de
belangrijkste elementen waren, hebben wij drie actuele methoden voor de verbetering van de
kwaliteit van de gegevens voorgesteld en geëvalueerd. De evaluatie is tegelijk gebaseerd op
de doeltreffendheid van de technieken en op hun verhouding in termen van « kosten/baten »
:

• « data tracking » berust op een analyse van de processen en laat toe de oorsprong en de
structurele oorzaken van de logische fouten in de informatie op te sporen : de methode
staat dan ook borg voor een rendabele kwaliteitsverbetering op lange termijn;

• « data tagging » laat toe de dimensies van de kwaliteit te interpreteren waarvan de
evaluatie ontsnapt aan de verplichtingen van de formele logica. In die zin zou de methode
een gedeeltelijk antwoord kunnen bieden op de interpretatieproblemen aangehaald in de
inleiding over de gegevensbanken in verband met de olie-industrie. Het efficiënte gebruik
van deze aanpak berust op de nauwkeurige en voordelige keuze van de gegevens die
zullen dienen als kwaliteitsindicatoren;

• « data cleansing », ten slotte, is voornamelijk verdedigbaar in het kader van
samengevoegde informatiesystemen ten behoeve van het nemen van beslissingen binnen
een onderneming of een administratie. Toegepast op de gegevensbanken voor
doorlopend beheer, is het exclusieve gebruik van de programma’s voor « data cleansing »
echter niet rendabel noch efficiënt.

Daar dienen we nog aan toe te voegen dat :

• elke methode voor analyse en verbetering van gegevensbanken noodzakelijk een
multidisciplinaire aanpak inhoudt : zij vereist tegelijkertijd een grondige kennis van het
toepassingsgebied in kwestie en deskundigheid op het vlak van de methodes voor het
ontwerpen van informatiesystemen,

• de aanpak een nauwe samenwerking veronderstelt tussen de beheerders en de gebruikers
van de gegevensbanken en een stevige organisatorische structuur vereist.

Tenslotte is het van fundamenteel belang een onderscheid te maken tussen, enerzijds, de
methodologische aspecten die veralgemeend kunnen worden voor al de gegevensbanken en,
anderzijds, de kenmerken die eigen zijn aan bepaalde toepassingsgebieden. In het kader van
het project « onderzoek en verbetering van de kwaliteit van de LATG » werken wij aan de
oppuntstelling van een methode die specifiek aangepast is aan de administratieve
gegevensbanken.


