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Samenvatting g 

Dee Informatieintegratie tussen Heterogene en Autonome 
Computertoepassingen n 

Eenn grote verscheidenheid aan gedistribueerde computertoepassingen ontstaan tegenwoordig 
opp diverse gebieden. Deze toepassingen gebruiken hierbij verschillende database systemen 
voorr het beheren van hun informatie. De bron van deze verscheidenheid moet gezocht moet 
inn de specifieke eisen aan de informatiebeheer en de specifieke doelen die gezet zijn voor deze 
toepassingen. . 

Bestaandee toepassingen verschillen van elkaar in hun intrinsieke kenmerken en hun 
vereistee eigenschappen . Bij intrinsieke kenmerken moet men bijvoorbeeld denken aan hun 
architectuurr (gedistribueerd of gecentraliseerd), omvang, complexiteit, en de soort infor-
mat iee die ze kunnen afhandelen. Hun eigenschappen hangen daarentegen af van de glob-
alee functionaliteit die ze moeten bieden en de mogelijkheden tot samenwerken met andere 
omgevingen.. De huidige Database Management Systemen (DBMSs) zijn hoogstens gekozen 
omm te voldoen aan de kenmerken en eigenschappen van één toepassing. Echter, de huidige 
generatiee DBMSs missen de mogelijkheid om efficiënt toegepast te worden voor alle mogeli-
jkee soorten toepassingen. Sommige DBMSs zijn beter in kleine toepassingen, andere zijn 
juistt gespecialiseerd in complexe omgevingen en zijn dan ook gericht op. bijvoorbeeld, mul-
t imediaa of grote datasets. Kortom, elke poging om echt verschillende computertoepassingen 
tete dwingen tot het gebruik van hetzelfde database systeem voor het complete beheer van al 
hunhun informatie is onrealistisch. Zelfs in een homogene omgeving, voor sommige complexe 
toepassingen,, kan het gebruik van meerdere database systemen niet worden voorkomen. 

Verderr moet men voor de huidige organisaties, hetgeen wel duidelijk is geworden uit 
dee drie praktijkbeschrijvingen in dit proefschrift, er vanuit gaan dat zowel voor nieuwe als 
reedss bestaande toepassingen men toegang moet houden tot de data verschillende oudere 
databasess op verscheidene locaties. Daarom is het voor complexe organisaties de mogelijkhe-
denn tot samenwerken en integratie mechanismen tussen heterogene en autonome database 
systemenn het criterium waar op geselecteerd wordt. In de praktijk hebben we ook geleerd 
datt juist het bieden van deze interoperabiliteit en informatieiutegratie tussen gedistribueerde 
systemen,, met behulp van database standaarden en opkomende Internet technieken, een van 
dee meest uitdagende taken is binnen het kade1 van integratie van heterogene informatie van 
autonomee omgevingen. 

Omm deze nieuwe wensen van geavanceerde en complexe organisaties met betrekking tot 
informatiebeheerr te kunnen vervullen, moet een sterk informatieiutegratie systeem worden 
ontworpenn en ontwikkeld. 

'Vertalingg door Arnoud Visser. Philip Jonkergouw. en Zeger Hendrikse 
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Daar toee is in dit proefschrift een aanvang genomen in het ontwerpen en gedeeltelijk 
ontwikkelenn van een Generiek en Flexibel Infonnatieintegratie Systeem ( G F I 2 S ) . Het on-
twerpp van G F I 2 S is gebaseerd op het bestuderen, evalueren en valideren van de methoden 
enn technieken beschreven in hoofstuk 2. en gemotiveerd door de ervaring opgedaan met de 
ontwikkelingenn voor verscheidene onderzoeksprojecten zoals benoemd in hoofdstuk 3. 4 en 
55 van dit proefschrift. De flexibiliteit van G F I 2 S schuilt in het kenmerk dat met minimale 
inspanningg een systeem resp. aan een federatie toe te voegen is of uit een federatie te verwi-
jderenn is. hetgeen ondersteund wordt door het gebruik van een specifieke twee componenten 
archi tectuur.. Het generieke karakter wordt gewaarborgd door de toepassing van database 
s tandaarden,, opkomende Internet technieken en 'middleware' oplossingen. 

Hett werk beschreven in hoofdstuk 6 illustreert de architectuur componenten van G F I 2 S 
diee de integratie van verschillende datasoorten van heterogene toepassingen ondersteunen. 
Dee archi tectuur van G F I 2 S is gebaseerd op twen* componenten: ten eerste een 'Local Adap-
tionn Layer" (LAL ) die de toegang tot lokale databases vergemakkelijkt, en. ten tweede, een 
'Nodee Federation Layer' (NFL) die verwijzingen levert naar de informatie en toepassingen 
bui tenn deze computer, en ondersteuning bied voor informatie uitwisseling. De twee com-
ponentenn architectuur van GFI2S ondersteunt een grote verscheidenheid aan bestaande 
toepassingenn met efficiënte methoden voor het samenvoegen en samen laten werken van hun 
informatiebronnen,, met behoud van de h e t e r o g e n i t e i t , de d i s tr ibut ie , en a u t o n o m i e 
vann de bronnen. 

 H e t e r o g e n i t e i t staat voor het feit dat iedere database zijn eigen DBMS kan ge-
bruiken,, en dat de data representatie heterogeen is in termen van structuren en se-
mantiekk voor elke omgeving. 

 D i s t r i b u t i e staat voor het opslaan en verwerken van informatie van verscheidene 
bronnen,, gesitueerd op verschillende computers. 

 A u t o n o m i e staat voor het feit dat iedere database in de federatie onafhankelijk is. 
Inn de meeste gevallen bestond de database al voor de federatie gevormd werd. en heeft 
hett zijn eigen gcbruikersgemeenscliap en administrat ieve procedures. 

Dee onderscheidende eigenschappen van de G F I 2 S methode zijn samen te vatten in: (a) 
dee spec i f ieke c o m b i n a t i e van database standaarden en Internet 'middleware' met funda-
mentelee onderzoeksrichtingen, en (b) de m a n i e r waar in d e z e t o e g e p a s t en g e k o p p e l d 
binnenn de specifieke componenten van G F I 2 S . Deze twee overwegingen maken de GFI2S 
methodee te onderscheiden van alle andere bestaande federatie / integratie methoden, en po-
sit ionerenn G F I 2 S als een generieke oplossing gebaseerd op een flexibele architectuur, en een 
openopen faciliteit voor de samenvoeging en samenwerking tussen heterogene, gedistribueerde en 
autonomee omgevingen. 


