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Samenvatting

Van oudsher spelen zogenaamde index-structuren een belangrijke rol binnen
database systemen om de snelheid van query verwerking aanzienlijk te ver-
beteren. Echter, zulke index-structuren kosten veel tijd om aan te maken en
nemen daarnaast veel ruimte in beslag. Verder zullen bij iedere wijziging binnen
de database ook de aanwezige index-structuren moeten worden bijgewerkt, wat
uiteraard ook kosten met zich meebrengt. Deze aanzienlijke snelheids verbeter-
ing, tegenover de extra toegevoegde kosten, heeft index-structuren een van de
belangrijkste onderzoeksvragen gemaakt van de afgelopen decennia. Men heeft
zich hier vooral toegelegd op de vragen welke index-structuren aan te maken,
en wanneer dat te doen.

Het antwoord op wanneer en welke index-structuren aan te maken hangt
af van de data die zich in het database systeem bevindt en van de queries die
daarop worden uitgevoerd. Wanneer men aanneemt dat beide vooraf bekend
zijn is het gemakkelijk om te bepalen wanneer welk type index-structuur nodig
is voor een query, en wanneer een geschikt – bijvoorbeeld rustig – moment
gevonden kan worden om het index-structuur aan te maken.

Echter, vooraf weten wat er gaat gebeuren is als in de toekomst kunnen
kijken. In de werkelijkheid weet men zelden wat er in het database systeem
gaat gebeuren, en dus zal men moeten voorspellen of gokken. Voorspellen dat
er geen onregelmatigheden zullen ontstaan door veranderende omstandigheden.
Gokken dat er nog op tijd een rustig moment zal komen. Hoe goed we ook in
staat zijn met huidige technieken om de benodigdheden te herkennen van de
queries die op dit moment op de huidige data in het database systeem worden
uitgevoerd, tegen de tijd dat besloten is welke index-structuren moeten worden
aangemaakt, kunnen deze alweer verouderd en niet optimaal zijn.

In dit proefschrift wordt de rol van het database systeem uitgebreid met de
taak om niet meer achter de feiten aan te lopen, maar zelf een actief beleid te
voeren ten opzichte van zijn data en de queries die daar op worden uitgevo-

253



254 SAMENVATTING

erd. De aanmaak en onderhoud van index-structuren is niet langer de rol van
een beheerder, maar van het database systeem die naast het vinden van de
meest optimale manier om een query uit te voeren ook het gebruik van index-
structuren over de data aanpast aan wat queries die uitgevoerd worden nodig
hebben. Database Cracking is de eerste techniek voor een database systeem
met aanpassend vermogen. De techniek past zich automatisch aan aan de ben-
odigdheden van de queries die worden uitgevoerd door selectief aan een deel van
een index-structuur te werken. Elke query heeft daardoor als neven-effect dat
het index-structuur een stukje verfijnd wordt. Op deze manier wordt gaandeweg
het index-structuur opgebouwd, gebaseerd op de benodigdheden van de uitgevo-
erde queries. De kosten hiervoor zijn op deze manier dus verspreid, terwijl de
welke en wanneer vragen gebaseerd op de queries op de juiste manier worden
beantwoord. Op deze manier is de aanmaak en onderhoud van index-structuren
niet langer een taak voor de beheerder, maar past het database systeem zichzelf
op de meest efficiente manier, waar nodig, aan.


