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Samenvatting

Vandaag de dag moeten online analytische programmas kunnen omgaan met
een snelle stroom van gegevens. Bijvoorbeeld, toepassingen in de mobiele sector
proberen de stroom van gegevens te gebruiken voor advertenties en routering. In
dezelfde lijn vereisen grootschalige Cloud infrastructuren een continue monitor-
ing om stabiliteit te waarborgen en cyberaanvallen te kunnen pareren. Weten-
schappelijk databanken en web-log analyses vereisen een e�ciente verwerking
voor decision support.

Het afhandelen van langlevende queries (continuous queries) en het snel anal-
yseren van grote data stromen in combinatie en vergelijking met reeds opges-
lagen informatie kan nog niet goed met de bestaande database en streaming
technologie worden uitgevoerd. Database systemen missen de functionaliteit
voor verwerking van continuous queries en data streaming systemen schalen
niet. Dit nieuwe probleem vereist een oplossing die de beste eigenschappen van
beide werelden combineert.

In dit proefschrift wordt een ontwerp besproken hoe data stromen kunnen
worden verwerkt in een modern kolom-georienteerde database systeem. In het
bijzonder richten we ons hier op het open-source systeem MonetDB als platform
voor ontwerp experimentatie. Het omvat aanpassingen in zowel het opslag deel,
de verwerkingskern, als ook de optimizers. De mogelijkheden worden op een
rij gezet en geanalyseerd om de beste richting te kunnen bepalen. De grootste
winst wordt gehaald bij ’window-based’ verwerking van de data stroom.

We laten aan de hand van de Linear Road Benchmark zien dat het proto-
type een uitstekende performance biedt en ook in vergelijking met state-of-the-
art commerciele systemen. Deze resultaten maken het mogelijk om schaalbare
gegevensverwerking te verkrijgen voor zowel stromende als persistente gegevens
in een geintegreerde, moderne datawarehouse omgeving.
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