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Samenvatting

Het big data tijdperk wordt gekenmerkt door de uitdagingen die voortkomen uit zowel
data-intensief wetenschappelijke onderzoek als door de opkomst van de elektronische
handel, de e-commerce. De wetenschappelijke ontdekking is verschoven van zijnde
een uitoefening van theorie en berekening, naar de bestudering van overvloeden aan
observationele data. Geavanceerde sterrenkundige observatoria en andere moderne we-
tenschappelijke instrumenten produceren elke dag petabytes aan informatie. Daarnaast
zijn de verkopen uit de elektronische handel het laatste decennium gegroeid en men
verwacht dat deze 10% gaan uitmaken van de detailhandel in de nabije toekomst. De
analyse van gegenereerde gebruikersgegevens en logbestanden van het web is cruci-
aal bij een toenemende concurrentie, het maken van doelgerichte reclame en moderne
aanbevelingssystemen, en voor de kwaliteit van te leveren diensten. Ondernemingen
verzamelen enorme hoeveelheden gegevens, die niet alleen continu opgevraagd en aan-
gepast worden voor een snelle gebruiksbelevenis, maar die ook over een langere ter-
mijn groepsgewijs ontleed worden om bedrijfsplannen en economische strategieën te
ontwerpen. De big data uitdagingen kunnen naar omvang van de gegevens, de snelheid
van aanpassingen, en de verscheidenheid aan datamodellen samengevat worden in de
zogenaamde “3V’s”, naar het Engelse volume, velocity, variety.

Het overheersende antwoord op de big data uitdaging, voortgebracht door de ge-
meenschap van gegevensbeheerders, is de ruwe kracht van de installatie van een big
data center, aangevuld met nieuwe technologieën gericht op schaalbare verspreiding
van de data en berekeningen, zoals MapReduce en Hadoop. Daarbij hebben systeem-
ontwerpers datawarehouses gebouwd die bovenop deze gedistribueerde omgevingen
werken, zoals Hive, Pig, Impale, en andere. Deze systemen zijn verspreid over meer
dan één machine en zouden daarom eenvoudig uit te rollen en te initialiseren zijn. Bo-
vendien blijft de toegankelijkheid van locale gepartitioneerde data een knelpunt, wat
nog steeds de noodzaak van ruimte-efficiënte idices duidelijk maakt, die makkelijk te
bouwen en te onderhouden zijn. Het verbruik van zulke ruimte-efficiënte idices (Eng:
space efficient indexes) is slechts sublineair ten opzichte van de geı̈ndexeerde data
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space, ze zijn snel te maken (gewoonlijk in een enkele scan) en ook makkelijk te up-
daten (lineair ten opzichte van de toegevoegde data). Daarnaast zijn het gewoonlijk
secundaire structuren, wat betekent dat ze niet de plaatsing van de geı̈ndexeerde data
vastleggen en dus geen dure lees- en schrijfstappen vereisen gedurende het aanmaken
en updaten.

In dit proefschrift presenteren we vier ruimte-efficiënte indices die aan bovenge-
noemde voorwaarden voldoen. Elke afzonderlijk is ontworpen om zich op een speci-
fieke toepassing toe te leggen. Als eerste presenteren we kolomafdrukken (Eng: column
imprints), een cache-bewuste secundaire index voor kolomgeoriënteerde databases die
in staat zijn range queries snel te beantwoorden. Imprints zijn bijzonder handig in het
numerieke domein van wetenschappelijke databases waar het aantal attributen per ta-
bel groot is. Vervolgens stellen we een nieuwe variant van Bloom filters voor, namelijk
split Bloom filters, ontworpen om de toegang tot cold stores te beperken in de aanwe-
zigheid van een skew toegang. De toepasbaarheid van zulke indices is voor de grotere
e-commerce sites, die hot sets van gebruikers en producten in het geheugen houden,
terwijl oude en achterhaalde gegevens opgeslagen worden in langzamere geheugens.
Daarna introduceren we een type-onafhankelijke index, die een hash functie produceert
die de volgorde behoudt. Deze wordt gebruikt om grote XML repositories te indexe-
ren. De grootste uitdaging is om te bereiken dat de XML elementen typeloos zijn en de
predicaten type-agnostisch zijn, bijv. een predicaat dat voor zowel alfanumerieke als
numerieke waarden werkt. Tenslotte presenteren we een ruimte-efficiënte string index,
gebaseerd op grams en genaamd qs-grams. Deze index is in staat om substring queries
op grote verzamelingen van BLOB’s of documenten sneller te beantwoorden dan de
moderne n-grams en door een 1-op-1 verhouding van opslag te gebruiken. qs-grams
zijn ontworpen voor toepassingen op het gebied van patroonherkenning, zoals de se-
quencebepaling van het genoom of bij het opsporen van kwaadwillende stukjes binaire
code op schijven.


