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Samenvatting g 

Monet:: een nieuw database kernsysteem voor analysetoepassingen 

Inn de laatste decennia is de moderne maatschappij steeds verder afhankelijk geworden van 
informatietechnologie.. De hoeveelheid gegevens die wereldwijd wordt opgeslagen in databases 
groeitt exponentieel. Deze toenemende beschikbaarheid van digitale gegevens heeft er, samen 
mett het steeds krachtiger worden van computers, voor gezorgd dat databases op steeds an-
deree manieren gebruikt worden voor een toenemend aantal doelen. Het primaire doel in de 
beginjarenn van databases was vooral transactieverwerking: het bijhouden en opzoeken van 
gegevenss (zoals bankrekeningen, adresbestanden, e.d.). Nu organisaties over de jaren heen 
steedss meer gegevens verzameld hebben, willen ze de groeiende rekenkracht van computers 
steedss vaker gebruiken om deze gegevens te analyseren., bij voorbeeld door het gebruik van 
datadata mining technieken. 

Inn data mining probeert een computer programma automatisch interessante verbanden te 
vindenn in historische databases (bijvoorbeeld om zo toekomstig klantgedrag te voorspellen, 
zoals:: "wat zijn karakteristieken van verzekerden die een grote kans hebben om schade te 
veroorzakenn met hun auto?"). Data mining werkt als een automatisch zoekproces: vergelijk-
baarr aan een computerschaakprogramma dat zoekt naar de beste zet, test een data mining 
programmaa duizenden hypothesen om zo de beste te vinden. Iedere test van een hypothese 
wordtt beantwoord door een vraag te stellen aan het database systeem (zoals: "hoe is het 
aantall  schaderijders verdeeld over geslacht?"). Omdat de resultaten van data mining altijd 
doorr een menselijke expert beoordeeld en gestuurd moeten worden, wordt er van dit soort 
toepassingenn verwacht dat ze zo snel werken dat je er op kunt blijven wachten. Al met al 
leidtt de toepassing data mining dus tot de eis aan een database systeem dat er duizenden 
vragenn op grote historische databestanden beantwoord moeten worden in een zeer korte tij d 
(secondenn of minuten). 

Daarbijj  komt dat de gegevens die in databases worden opgeslagen steeds diverser worden, 
daarr waar in het verleden alleen tabellen met administratieve gegevens werden opgeslagen, 
zijnn dit tegenwoordig hele (XML ) documenten, beelden, video's of bijvoorbeeld geografische 
gegevens,, die vaak complex zijn van structuur. Zo bevatten documenten die op het inter-
nett te vinden zijn vele verwijzingen naar elkaar en zijn geografische gegevens opgeslagen in 
topologischee netwerken of als kaart structuren. 

Opp dit moment is het gebruik van relationele database systemen de dominante manier om 
informatiesystemenn te realiseren. Dit soort systemen worden als standaardpakket verkocht 
onderr namen als Oracle, IBM DB2 en Microsoft SQLServer. Deze relationele database sys-
temenn deden opgang rond 1980. Al met al zijn er op een aantal terreinen veranderingen 
gaandee die de geschiktheid van deze relationele database technologie voor hun toepassingen 
beïnvloeden: : 

t o e p a s s i n g e nn De toepassingen waarvoor databases gebruikt worden zijn sterk aan het 
veranderenn (meer gegevens, complex van structuur en inhoud, waarbij de toepassing zich 
steedss sterker richt op - intensieve gegevensanalyse). Data mining is hier een goed voorbeeld 
van.. Daar komt bij dat de huidige generatie relationele database systemen niet ontworpen is 
voorr zware analyses maar voornamelijk voor optimale verwerking van transacties, hetgeen in 
dee tij d dat deze systemen opgang deden de voornaamste toepassing was. 

d a t aa m o d e l Er worden regelmatig veranderingen voorgesteld in de manier waarop database 
systemenn hun data zouden moeten opslaan (het data model) en ook de manier waarin je daar 
kann zoeken (de query-taal). Zo is er naast de relationele database systemen nu ook behoefte 



aann object-georiënteerde, deductieve, actieve en bijvoorbeeld object-relationele database sys-
temen. . 

h a r d w a r ee Computer hardware is continu aan verandering onderhevig. De wet van Moore1 

steltt dat hardware van dezelfde prijs iedere twee a drie jaar in kracht verdubbelt. Deze trend 
geldtt voor bijna alle hardwarecomponenten maar gaat niet op voor de toegangstijden tot 
hardee schijven en tot RAM computergeheugens, die veel langzamer verbeteren. Dit zorgt er 
voorr dat computerprogramma's die vaak de harde schijf of het RAM geheugen benaderen, 
niett profiteren van de wet van Moore en dus relatief steeds inefficiënter worden. 

Eenn andere trend is dat processoren (het "hart" van de computer), zoals bijvoorbeeld de 
Pentiumm 4, steeds sneller worden maar voor het daadwerkelijk in de buurt komen van hun 
potentiëlee kracht steeds afhankelijker zijn van karakteristieken van de programmacode zoals 
dee voorspelbaarheid en onafhankelijkheid van opeenvolgende programma instructies. 

Di tt alles is relevant voor dit onderzoek omdat de huidige database systemen hun RAM 
geheugentoegangg niet optimaliseren en voornamelijk bestaan uit onvoorspelbare en van elkaar 
afhankelijkee programma instructies. Met andere woorden: de huidige generatie relationele 
databasee systemen gaat steeds minder efficiënt om met de computer hardware. 

Vraagstelling g 

Hett hier gepresenteerde onderzoek gaat over database architectuur, dat wil zeggen het com-
plexx aan ontwerp en implementatie beslissingen dat ten grondslag ligt aan een database 
systeem.. Gezien de hierboven geschetste ontwikkelingen was het idee dat de dominante rela-
tionelee database systemen wel eens sub-optimaal zouden kunnen zijn voor de huidige hardware 
enn database toepassingen, die immers heel verschillend zijn dan die gangbaar waren rond 1980. 
Losjess gesteld was de vraag in hoeverre je verbeteringen in de architectuur van relationele 
databasess zou kunnen realiseren als je met een schone lei zou beginnen. 

Di tt proefschrift concentreert zich op de volgende vragen over de architectuur van database 
systemenn die gericht zijn op gegevens analyse (in tegenstelling tot transactieverwerking): 

 hoe kun je database systemen bouwen zodat ze op een optimale manier met moderne 
hardwarehardware omgaan en dus zo snel en zoveel gegevens als mogelijk is kunnen analyseren? 

 hoe kan één database systeem geschikt worden gemaakt voor het opslaan en analyseren 
vanvan gegevens die gemodelleerd zijn in verschillende modelleertalen en waarin gezocht 
wordtwordt met verschillende query-talen? 

 hoe de uitbreidbaarheid naar nieuwe toepassingsgebieden - zoals beeld, video, XML en 
geografischegeografische informatie systemen (GIS) - goed te ondersteunen? 

Aanpak k 

Databasee architectuur is een zeer breed veld zodat een eenduidig antwoord op deze vragen 
niett mogelijk is, alleen al omdat de vragen niet exact zijn (het is niet op voorhand bekend 
watt voor toepassingsgebieden en analyses van belang zijn, welke data modellen ondersteund 
moetenn worden, e t c ). Exacte antwoorden zijn in dit proefschrift alleen te vinden daar waar 
bepaaldee vragen heel precies zijn ingekaderd (zoals bijvoorbeeld het hoofdstuk over het op-
timaliserenn van RAM geheugentoegang in de verwerking van join queries). De methodologie 
toegepastt in de rest van dit proefschrift is om aan de hand van een concreet prototype sys-
teem,, genaamd Monet, een weloverwogen mix aan architectuur principes uit te proberen en 

11 Gordon Moore is een van de oprichters van Intel, de grootste fabrikant van PC processors. 



vervolgenss het systeem te testen in realistische toepassingen of toepassingsscenario's om zo te 
kijkenn in hoeverre de gehanteerde architectuur principes werken. De architectuur principes 
toegepastt in Monet zijn de volgende: 

k e r nn s y s t e e m Monet is alleen de "kern" van een database systeem. Deze kern kan omvat 
wordenn door verschillende besturingsmodules die specifieke data modellen en query-talen 
aanbieden.. De uitdaging in Monet was om een coherent stelsel van basis datastructuren en 
queryprimitievenn te vinden waarmee een zo groot mogelijke diversiteit aan datamodellen en 
query-talenn efficiënt ondersteund kan worden. 

k o l o m s - g e w i j z ee v e r w e r k i n g Koloms-gewijze opslag van gegevens heeft voordelen voor 
velee analysetoepassingen, omdat die vaak een minderheid van alle kolommen in een tabel 
gebruikenn maar wel veel rijen. Dit heeft tot gevolg dat minder gegevens vanaf de harde 
schijff  naar het computergeheugen en vervolgens van het computergeheugen ook weer naar de 
processorr getransporteerd hoeven te worden. De in dit proefschrift gedefinieerde MIL query-
taall  waarin koloms-gewijze gegevensbewerkingen gespecificeerd kunnen worden bestaat uit 
algebraïschee operatoren met steeds zeer weinig (een handvol) parameters. Doordat deze 
operatorenn zo'n lage "vrijheidsgraad" (weinig parameters) hebben is het vervolgens mogelijk 
omm optimalisaties in de programmacode van het database systeem door te voeren die leiden 
tott grote snelheidswinst op moderne processoren. Deze optimalisties zijn erop gericht om 
gegevenss te verwerken met een minimum aan processorinstructies en door de uitvoering van 
dezee instructies zeer voorspelbaar te maken. 

c a c h ee o p t i m a l i s a t i e Het ontwerp van Monet concentreert vooral op het bereiken van 
efficiëntee gegevensverwerking in het RAM geheugen. Normaliter concentreren database sys-
temenn zich op de optimalisatie van toegang tot de harde schijf, omdat die wordt gezien als de 
belangrijkstee snelheidsbelemmerende factor. Dit proefschrift stelt echter dat door het relatief 
steedss langzamer worden van RAM geheugen, dit RAM geheugen de tol van belangrijkste 
snelheidsbelemmerendee factor over heeft genomen van harde schijf toegang. Het optimalis-
erenn van RAM toegang in database systemen komt erop neer dat de algoritmen waarmee de 
cruciale,, snelheidsbepalende query operatoren geïmplementeerd zijn optimaal gebruik moeten 
makenn van de snelle maar kleine "cache" geheugens die tegenwoordig in de processorchips 
geïtegreerdd zijn. Door zo goed als mogelijk van deze cache-geheugentjes gebruik te maken 
wordtt de frequentie waarin de processor gegevens van en naar het RAM geheugen moet 
transporterenn geminimaliseerd. Het mooie is dat door gebruik te maken van de faciliteiten 
diee besturingssystemen (zoals Windows, Linux en Unix) bieden voor het manipuleren van 
virtueelvirtueel geheugen deze RAM optimalisaties simpelweg een fijnmaziger versie zijn van de op-
timalisatiess voor harde schijf toegang, zodat er twee vliegen in een klap geslagen kunnen 
wordenn met deze aanpak. 

t r a n s a c t i e ss g e s c h e i d e n v a n q u e r i e s In database systemen is transactie verwerking 
typischh dicht verweven met query-verwerking en het beheer van de harde schijf en RAM 
geheugen.. Monet verwijdert transactiefunctionaliteit uit het "kern" systeem en brengt het 
onderr in een optionele uitbreidingsmodule. Op deze manier worden databasetoepassingen die 
geenn transactiefunctionaliteit nodig hebben niet vertraagd door transactieprotocollen. 


