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Samenvatting

Sla een willekeurig automatisering blaadje open, en de hedendaagse kreten
die “de trend” heten komen u tegemoet. Waar eens de GRID technologie het
helemaal was, wordt u nu een SOA toegewenst. Of zo’n Service Oriented Archi-
tecture nu echt het einde of een aandoening is, het blijft onvermijdelijk om te
concluderen dat grote, eenzame mainframes uit de mode zijn.

Niet langer één groot en zwaar systeem, maar in plaats daarvan een of meer-
dere clusters van kleinere en vooral goedkopere machines die samen de klus
moeten klaren. Ook database systemen moeten eraan geloven, om overweg
te kunnen met een cluster van machines, terwijl ze ook nog fatsoenlijk en be-
trouwbaar werk blijven leveren.

Is het niet de droom van elke computerfreak om een een cluster van compu-
tersystemen te hebben dat zichzelf onderhoudt? Een cluster waar enkel nieuwe
hardware in hoeft te worden geschoven, om aan de nieuwe opslag- en verwer-
kingshonger te kunnen voldoen? Zo’n systeem is nu nog een utopie voor de
database wereld, maar er zijn al stappen in die richting gezet. Het meest in het
oog springend zijn de zogenaamde Peer-to-Peer (P2P) systemen. Deze internet
brede systemen zijn afgezien van hun populariteit in de media in staat om data
te verspreiden en lokaliseren zonder een centraal besturend medium. Maar in
hoeverre doet het systeem dit nu eigenlijk zelf? Doorgaans is dit slechts een
neveneffect van een bepaalde behoefte van mensen.

Dit proefschrift is een verkenningstocht in de richting van een zelf gedreven
systeem. Onder de vlag van Armada, zijn autonomie, decentralisatie en evolu-
tie als een combinatie onderzocht. De mate van autonomie van een computer
systeem bepaald in grote mate in hoeverre het systeem zichzelf kan onderhou-
den. Een autonoom systeem kan zelf beslissingen nemen over zijn toestand, en
bijvoorbeeld werk van anderen weigeren. Wil een systeem zelf evolueren naar
een beter aangepast systeem, dan zullen de systemen waaruit het bestaat hun
verantwoordelijkheid moeten nemen. Die insteek leidt vanzelf tot decentralisa-
tie, waarbij geen machtshiërarchie bestaat aangezien elk subsysteem zijn eigen
autonomie waarborgt.

Het Armada model, dat aan de basis van dit proefschrift staat, beschrijft
een methode om data, zoals die typisch in een database gevonden wordt, over
een cluster te distribueren. Het model speelt in op de behoefte aan autonomie,
decentralisatie en evolutie door de feitelijke distributie administratie ook gedis-
tribueerd op te slaan. Juist daardoor kunnen lokale systemen hun autonomie
gebruiken om een een bepaalde operatie uit te voeren – meestal ter uitbreiding
van het systeem. Immers, omdat de administratie gedistribueerd is, en wel pre-
cies naar de plaatsen waar ook de feitelijke data zich bevind, kan een systeem
geheel onafhankelijk een operatie uitvoeren, zonder daarbij het totale systeem
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(deels) onbruikbaar te maken voor anderen. De vrije keuze van bijvoorbeeld
een opsplitsfunctie stelt het betreffende systeem nog meer instaat zijn autono-
mie te beoefenen en een functie te kiezen met de eigenschappen die precies
passen bij het beoogde doel.

Door de autonomie van de systemen in het cluster, ontstaat er een situatie
waarin gebruikers worden geacht zelf actief met hun verzoeken bezig te zijn.
De systemen zullen geen werk doen wat zij niet strikt hoeven te doen, met alle
gevolgen van dien voor de gebruikers. Omdat dit overwegend simpel, maar
behoorlijk intensief kan zijn is het mogelijk om zogenaamde agenten te gebrui-
ken die als tussenlaag tussen de feitelijke gebruiker en het systeem zit. Dit
is uiteraard prettig voor de gebruiker, maar sluit een mogelijkheid uit waarin
de gebruiker de uitvoering van zijn verzoek wil bëınvloeden, zoals voortijdig
afbreken na beschouwing van tussentijdse resultaten.

Een agent die in een cluster opzoek is naar de juiste data moet stappen
maken. Des te meer stappen er gemaakt worden, des te lager de uiteindelijke
prestaties. Elke stap betekend een verbinding met een ander systeem uit het
cluster, en het maken van zo’n verbinding is duur. Het daarom belangrijk dat
de agent voorgaande stappen niet direct vergeet, maar tot een bepaald punt
onthoudt. Hiermee kan in de praktijk grotendeels stappen vermeden worden,
omdat direct teruggevallen kan worden op de onthouden stappen. Uiteraard
komt dit de uiteindelijke prestatie ten goede.

Om het Armada model af te beelden op de reguliere SQL taal, kunnen de
views uit deze taal gebruikt worden om de verschillende data blokken te repre-
senteren. Op die manier ontstaat een aaneenschakeling van tabellen via views.
Deze aanpak werkt in principe voor het reconstrueren van de data, maar toont
gebreken wanneer data toegevoegd, of gewijzigd moet worden. Met name het
niet kunnen bijwerken van data door een view gerepresenteerd maakt de aan-
pak ongeschikt.

Een manier om hiervoor genoemde problemen op te lossen is door op een
dieper niveau in een database systeem het Armada model toe te passen, zoals
bijvoorbeeld het MAL niveau in de MonetDB database. Dit niveau speelt op het
niveau van de database kern, net boven de eigenlijke programma code. Op dit
niveau zijn vele vrijheidsgraden die wijzigingen en toevoegingen op of aan de
data mogelijk maken. Ook is het hier mogelijk om optimalisaties door te voeren
door betere kennis over de uitgevoerde plannen.




