
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Understanding, modeling, and improving main-memory database performance

Manegold, S.

Publication date
2002

Link to publication

Citation for published version (APA):
Manegold, S. (2002). Understanding, modeling, and improving main-memory database
performance. [Thesis, externally prepared, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/understanding-modeling-and-improving-mainmemory-database-performance(4d8ff3be-337c-4e34-bd35-f30b0015b75e).html


Samenvatting g 

Databankk management systemen (DBMS) zijn bekend als belangrijke software pro-
ductenn voor het opslaan en bewerken van gegevens in de zakelijke en wetenschap-
pelijkee wereld. Databanken worden bijvoorbeeld ingezet om de gegevens van me-
dewerkerss en klanten te beheren, om boekhouding en opslag te ondersteunen, of om 
productieprocessenn te volgen. Wetenschappers gebruiken databanken om data van hun 
experimentenn op te slaan en te analyseren. Ook in het dagelijks leven worden databan-
kenn steeds vaker aangetroffen. Privé computers (PC's) worden steeds krachtiger — 1 
gigabytee (GB) werkgeheugen en 160 GB opslagruimte op een enkele standaard harde 
schijff  zijn niet alleen beschikbaar, maar ook betaalbaar — en dus worden databank 
systemenn steeds vaker ingezet als standaard onderdeel van verschillende computer 
applicaties,, net zoals tabel- en tekstverwerkingsprogramma's reeds eerder. Zelfs in 
draagbaree apparatuur zoals PDA's en mobiele telefoons worden (kleine) databanken 
gebruiktt om bijvoorbeeld adressen, telefoonnummers of een digitaal foto album op te 
slaan. . 

Hett grote succes van databank management systemen is met name gebaseerd op 
tweee punten. (1) Gebruikers kunnen hun informatieaanvragen op een intuïtieve manier 
formulerenn in zogenoemde beschrijvende (declaratieve) talen zoals SQL. Dit betekent, 
datt men alleen moet vertellen wat men wil weten maar niet hoe men de informatie uit 
dee opgeslagen data moet halen. Noch programmeerkunsten noch inzicht in de manier 
hoee het systeem de data fysiek opgeslagen heeft zijn dus vereist om databanken te 
kunnenn gebruiken. Helemaal onzichtbaar voor de gebruiker gaat het DBMS de beste 
manierr uitzoeken, om de aangevraagde informatie te leveren. Wij noemen dit proces 
vraagverwerkingg en -optimalisatie. (2) Na decennia van onderzoek en ontwikkeling 
heeftt de DBMS technologie een heel stabiele en efficiënte status bereikt. In de meeste 
commerciëlee DBMS producten is deze technologie evenwel gebaseerd op de eigen-
schappenn van de hardware van ruim twee decennia geleden. Implementatie en optima-
lisatiee van DBMS modulen is voornamelijk gericht op het minimaliseren van het aan-
tall  van operaties die gegevens van de harde schijf aflezen of daarheen wegschrijven. 
Pass daarna worden ook de processorkosten (d.w.z. de rekentijd) geoptimaliseerd. De 
kostenn voor het schrijven en lezen van data, die al in het werkgeheugen beschikbaar is, 
werdenn geheel genegeerd, omdat het werkgeheugen net zo snel als de processoren was 
enn de kosten voor het schrijven en lezen van data in het werkgeheugen onafhankelijk 
warenn van de locatie waar de data in het werkgeheugen staat. 

Dee ontwikkeling van computer hardware tijdens de afgelopen twee decennia ver-
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toontt een beeld van opmerkelijke verandering. Met name de snelheid van processoren 
volgtt de wet van Moore, d.w.z. door het verhogen van én de processorkloksnelheid 
énn de parallelliteit binnen de processor verdubbelt de snelheid iedere 18 maanden. 
Voorr het werkgeheugen geldt de wet van Moore slechts gedeeltelijk. De bandbreedte 
—— het vermogen hoeveel data maximaal per tijdeenheid uit het werkgeheugen gele-
zenn of naar het werkgeheugen geschreven kan worden — groeit wel bijna net zo snel 
alss de snelheid van de processoren maar de tijd die nodig is om een enkele byte uit 
hethet geheugen te halen of daarheen te schrijven — wij noemen dit toegangstijd — is 
bijnaa niet veranderd. Om het uit-elkaar-lopen van processorsnelheid en geheugentoe-
gangstijdd te beperken, hebben hardware producenten zo genoemde cache geheugens 
geïntroduceerd.. Deze snelle maar dure (en dus kleine) geheugenmodules worden, 
inmiddelss in meerdere "verdiepingen", (logisch1) tussen de processor en het werkge-
heugenn geplaatst en kunnen zo de toegangstijd verlagen, als de aangevraagde data al 
inn één van de cache geheugens zit. Wij noemen dit een hiërarchisch geheugensysteem. 

Inn dit proefschrift wordt bestudeerd welke invloed deze veranderingen in de hard-
waree situatie op de prestatie van databank systemen heeft en hoe databank technolo-
gieënn moeten worden aangepast om rekening te houden met de gewijzigde hardware 
situatie. . 

Hett onderzoek is gesplitst in vier gedeeltes. De eerste twee hoofdstukken geven 
eenn introductie tot databank systemen, met name vraagverwerking en de rol van kos-
tenmodellenn in vraagoptimalisatie. 

Hoofdstukk 3 bestudeert hoe de prestatie van met name werkgeheugen-gebaseerde 
databankk systemen bepaald is door de eigenschappen van de hardware, zoals pro-
cessorsnelheid,, aantal, grootte en snelheid van de cache geheugens, toegangstijd en 
bandbreedtee van het werkgeheugen. In ons onderzoek gebruiken wij zogenoemde 
hardwarehardware event counters die in alle huidige processoren beschikbaar zijn en waarmee 
wijj  de frequentie van gebeurtenissen zoals cache misses, TLB misses, resource stalls 
enn branch mispredictions kunnen meten. Met behulp van eenvoudige maar repre-
sentatievee experimenten tonen wij aan, dat de toegang tot data in het werkgeheugen 
inderdaadd inmiddels een grote beperking voor de prestatie van databank systemen 
oplevert.. Standaard databank technologie is helaas niet geschikt om de beschikbare 
cachee geheugens optimaal te kunnen benutten. Onze resultaten tonen ook aan, dat kos-
tenmodellenn voor vraagoptimalisatie de kosten voor de toegang tot data in het werkge-
heugenn niet langer mogen negeren, omdat de toegang tot data in het geheugen nu niet 
meerr "gratis" is en varieert, afhankelijk van in welk cache niveau de data misschien 
all  beschikbaar is. Verder ontwikkelen wij in hoofdstuk 3 een programma, de "Cali-
brator",brator", waarmee wij de (voor ons) belangrijke hardware eigenschappen, zoals aantal, 
groottee en snelheid van de cache geheugens, grootte van cache regels, toegangstijd en 
bandbreedtee van het werkgeheugen, op verschillende computersystemen automatisch 
kunnenn meten. 

Hett doel van hoofdstuk 4 is om modellen te ontwikkelen, die de kosten (d.w.z. de 
tijdd die ervoor nodig is) voor de toegang tot data in het geheugen van databank algo-
ritmenritmen kunnen voorspellen. Het idee is om het aantal kostgerelateerde gebeurtenis-

Fysiekk worden cache geheugens tegenwoordig meestal in de processorchips geïntegreerd. 



sen,, met name cache en TLB misses, van databank algoritmen te voorspellen en deze 
mett de kosten per gebeurtenis te vermenigvuldigen. Verder introduceert onze aanpak 
tweee andere innovaties ten opzichte van traditionele databank kostenmodellen. Ten 
eerstee wordt het proces, om kostenfuncties voor willekeurige databank algoritmen te 
creëren,, gegeneraliseerd en vereenvoudigd. Voor dit doel introduceren wij het concept 
vann datatoegangspatronen. Hierdoor moeten de meestal ingewikkelde kostenfuncties 
niett meer "handmatig" voor ieder algoritme worden gecreëerd. In plaats daarvann kun-
nenn de (complexe) datatoegangspatronen van databank algoritmen worden beschre-
venn als combinatie van eenvoudige basispatronen zoals "van sequentiële volgorde" of 
"vann toevallige volgorde". De echte kostenfuncties kunnen vanuit deze beschrijvin-
genn automatisch worden gegenereerd. Hiervoor ontwikkelen wij in hoofdstuk 4 de 
kostenfunctiess voor onze basispatronen en geven voorschriften hoe deze volgens de 
beschrijvingenn tot complexe functies moeten worden gecombineerd. De tweede in-
novatiee gaat over de hardware afhankelijkheid van fysieke kostenmodellen. Het idee 
iss om maar één gemeenschappelijk kostenmodel nodig te hebben, in plaats van vele 
modellenn waarvan elk maar één bepaalde hardware architectuur beschrijft. Om dit 
tee bereiken introduceren wij een nieuw uniform hardware model voor hiërarchische 
geheugensystemen.. Dit model bewaart voor iedere cachelaag en het werkgeheugen 
dee eigenschappen, zoals grootte, bandbreedte en toegangstijd. De kostenfuncties zijn 
ontworpenn om deze parameters te gebruiken. Voor een nieuw of veranderd hardware 
platformm moeten dus geen kostenfuncties worden veranderd. Slechts de nieuwe hard-
waree parameters moeten worden gemeten (met behulp van de Calibrator) en worden 
ingevoegdd in de kostenfuncties. 

Inn hoofdstuk 5 onderzoeken wij hoe wij de ervaringen uit hoofdstuk 3 en de mo-
dellenn uit hoofdstuk 4 kunnen gebruiken om databank algoritmen te creëren, die het 
vermogenn van huidige computers beter benutten. Wij gebruiken de equi-join als voor-
beeldd en ontwikkelen nieuwe radix-algoritmen voor de gepartitioneerde hash-join. Het 
ideee is om het aantal cache misses te verkleinen door toegangpatronen met een toe-
valligee volgorde te beperken tot de kleinste cache. Wij gebruiken de kostenmodellen 
omm de algoritmen automatisch te kunnen aanpassen voor verschillende hardware sys-
temen.. Verder presenteren wij implementatie technieken om de processorkosten te 
optimaliserenn door het aantal functie aanroepen, vertakkingen en data afhankelijkhe-
denn te verkleinen. 

Hett zesde hoofdstuk is een samenvatting van de belangrijkste punten en geeft mo-
gelijkee richtingen voor vervolgonderzoek. 


