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Bijlage C

Samenvatting

In de wetenschappelijke wereld is database technologie lang niet zo populair als in de
zakelijke wereld, terwijl wetenschappelijke experimenten en simulaties enorme hoe-
veelheden data genereren die georganiseerd, beheerd en geanalyseerd moeten worden.
Dit zijn juist de hoofdtaken van een databasemanagementsysteem. Er zijn een aantal
redenen aan te wijzen waarom databasetechnologie niet zo veel gebruikt wordt in de
wetenschappelijke wereld: bestaande databasemanagementsystemen bieden niet vol-
doende verwerkingssnelheid; er is een verschil tussen wetenschappelijke gegevens-
structuren en het relationele model dat door databasemanagementsystemen aangebo-
den wordt en het is niet duidelijk genoeg dat het gebruik van databasemanagementsys-
temen voldoende effectief is om de investering in het gebruik er van te verantwoorden.

Recente ontwikkelingen in de database wereld richten zich juist op het omgaan
met de enorm grote wetenschappelijke verzamelingen gegevens [1]. Echter, het strui-
kelblok dat overwonnen moet worden om de structuur van wetenschappelijke gege-
vens verzamelingen te bewerken met databasetechnologie bestaat nog steeds. Wij
zoeken de oplossing voor dit probleem in de toevoeging van array datastructuren aan
een database omgeving. Deze ondersteuning voor multidimensionale array als een
gegevensstructuur voor databases kan de essentiële schakel zijn voor databasetechno-
logie om voet aan de grond te krijgen in de wetenschappelijke wereld [2].

Het onderzoeksdoel van dit proefschrift is de realisatie van een uitbreidbare
array database architectuur met gebruikmaking van bestaande relationele data-
base technologie. Eerdere pogingen om een array database systeem te ontwikkelen
begonnen helemaal opnieuw met de ontwikkeling van een nieuw systeem. Wij kie-
zen voor een alternatieve aanpak gebaseerd op relationele mapping: het representeren
van nieuwe gegevensstructuren en operaties op deze structuren in relationele termen.
Deze aanpak is eerder succesvol gebleken bij het realiseren van object georiënteerde
databases met de zogenaamde object-relational aanpak [3]. In navolging van de suc-
cesvolle object-relational aanpak heeft de opkomst van XML databases en de XQuery
taal [4] tot een reeks van XML-relational aanpakken geleid, zoals [5, 6, 7].

Dit onderzoeksdoel wordt nagestreefd met behulp van drie afzonderlijke doelen.
Het eerste doel is de specificatie van een efficiënte array mapping: we presenteren
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een array gegevensmodel en laten zien hoe dit gegevensmodel geı̈mplementeerd kan
worden in een relationele database omgeving.

Het tweede doel is het verkennen van de mogelijkheden van de optimalisatie
van array queries in relatie tot de optimalisatie van de gegenereerde relationele
queries. Wij onderzoeken de bruikbaarheid van bestaande query optimalisatietech-
nieken voor de gepresenteerde array taal.

Het derde doel is het aantonen dat het direct vertalen van array queries in re-
lationele operaties betere resultaten oplevert dan een vertaling met tussenkomst
van een hoog niveau relationele query taal. Wij presenteren vertalingen voor array
queries naar een aantal verschillende talen en bespreken de voordelen die het direct
genereren van een ‘slimme’ vertaling biedt boven een naı̈eve vertaling die vertrouwt
op de optimalisatie mogelijkheden van het relationele systeem.

Dit onderzoek vind plaats met behulp van een prototype van een array database
systeem genaamd het RAM systeem [8, 9]. Dit systeem wordt gebruikt in een aantal
experimenten om te valideren dat zowel de relationele mapping als de ontwikkelde
optimalisatie technieken effectief zijn [10, 11, 12].
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