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Samenvatting

Zou het niet fantastisch zijn als in een computernetwerk alle hardware naar volledige
capaciteit gebruikt werd? Als je daardoor nog sneller een antwoord op je vraag kreeg?
Als dit met zoveel mogelijk data tegelijkertijd ging? En als dit zou kunnen zonder
dat het hele netwerk onder toezicht van één computer stond? Het is de droom van
zelforganiserende computernetwerken, en de uitdaging voor gedistribueerde query-
verwerking.

Deze droom wordt werkelijkheid met de Data Cyclotron-architectuur. De unieke
wijze waarop gegevens, op maximale snelheid, worden rondgepompt haalt het beste
uit de functionaliteit van moderne hardware. Door het gebruik van slechts compu-
tergeheugen en speciale zogeheten remote-DMA-netwerkkaarten, kunnen verouderde
modellen voor netwerkkostenberekening op de schop.

Elke computer in de Data Cyclotron-architectuur kan een query afhandelen. Door
de rondgepompte gegevens op het juiste moment op te pakken, kan elke computer om
gegevens vragen en er vervolgens mee werken. De gegevens die steeds weer rondgaan
vormen de zogenoemde hot-set. Door de grootte van de hot-set aan te passen aan de
vraag die er in het hele netwerk naar de gegevens bestaat, kan op de meest efficiënte
wijze met bijvoorbeeld het beschikbare geheugen worden omgegaan. Gegevens die
zelden of niet nodig zijn worden zo niet langer onnodig rondgepompt. Maar ook an-
dersom, als blijkt dat gegevens vaak nodig zijn, kunnen deze worden toegevoegd aan
de hot-set. Dit zorgt ervoor dat de Data Cyclotron-architectuur zich aanpast aan het
werk dat gedaan wordt in het netwerk.

Welke computer de taak van het uitvoeren van een query op zich neemt, is geheel
aan de computers in het netwerk zelf. Er wordt geen model gebruikt dat vereist dat de
computers in het netwerk met elkaar communiceren om uit te vinden wie een query het
beste kan uitvoeren. Zo blijft de Data Cyclotron- architectuur flexibel en schaalbaar.
Vanwege de unieke eigenschap dat gegevens almaar worden rondgepompt, kan elke
computer elke query beantwoorden. Een query kan dus daar worden uitgevoerd waar
dat voor het gehele netwerk de beste keuze is, ongeacht waar de gegevens zich in
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het netwerk bevinden. Het verplaatsen van zowel de gegevens als de queries is een
nieuwe techniek. Het gaat verder dan traditionele verplaatsing van de gegevens naar de
queries (gedistribueerde databases) of het verplaatsen van de query naar de gegevens
(zogenaamde peer-2-peer netwerken), door beide technieken onafhankelijk van elkaar
toe te passen.

De Data Cyclotron-architectuur is gerealiseerd op een bestaande column-store database,
en onderworpen aan tests op micro- en macroniveau. Om het rondpompen van de
gegevens goed te kunnen uitvoeren, is gebruikgemaakt van een speciaal computer-
netwerk uitgerust met hogesnelheids-InfiniBand-netwerkkaarten. Onder andere de de
facto databasetest, TPC-H, is op deze manier succesvol getest met de implementatie
van de Data Cyclotron-architectuur: DaCyDB.

De resultaten van DaCyDB geven aan dat de gekozen aanpak haalbaar is. Dit nieuw
ontgonnen terrein biedt dan ook veel aanknopingspunten voor verder onderzoek.

Zo is bijvoorbeeld het vergroten of verkleinen van het aantal deelnemers die gegevens
rondpompen een manier om de grootte van de database dynamisch te veranderen. Met
het ontbreken van één centrale toezichthouder in het netwerk zijn alle computers vrij
om zelf te bepalen in welke vorm ze aan zo’n ring deelnemen. Dit kunnen natuurlijk
ook meerdere ringen per computer zijn, waardoor er een flexibel, maar bovenal zeer
efficiënt systeem kan worden gecreëerd, dat het beste uit de hardware haalt.
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