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Samenvatting

Schaalbare Datamanagement voor Webapplicaties

Datamanagement is essentieel voor de meeste webapplicaties. De eisen die deze
applicaties aan hun dataopslag stellen zijn tweeledig: Ten eerste moet de dataop-
slag voorzien in geavanceerde functionaliteit zoals sterke dataconsistentie en on-
dersteuning voor complexe queries, ter verbetering van de efficiëntie van pro-
grammeurs gedurende de applicatie ontwikkeling. Ten tweede moet de dataop-
slag schaalbaar en elastisch zijn en een hoge beschikbaarheid hebben om goede
prestaties te kunnen leveren onder uiteenlopende soorten werkdruk terwijl de kosten
beheersbaar blijven. Dit proefschrift richt zich op de vraag: is het mogelijk om een
dataopslag te ontwikkeling die aan al deze eisen tegelijkertijd kan voldoen?

De ontwikkelaars van webapplicaties kunnen kiezen uit twee soorten dataop-
slag: relationele databases of NoSQL dataopslag. Echter voorziet geen van beide
in alle eerdergenoemde vereisten. Relationele databases ondersteunen ACID trans-
acties en complexe queries, maar het ontwikkelen van schaalbare en elastische ap-
plicaties die hier gebruik van maken, vereist een aanzienlijke inspanning van de
applicatie programmeurs. Daarentegen kan NoSQL dataopslag wel voorzien in
schaalbaarheid en hoge beschikbaarheid, maar de ondersteuning voor sterke data-
consistentie en complexe queries ontbreekt. Gebaseerd op deze observatie verkent
dit proefschrift twee verschillende aanpakken om een dataopslag te ontwikkelen
die wel aan alle eisen kan voldoen.

Eerst bestuderen we hoe webapplicaties die gebaseerd zijn op relationele
databases elastisch en schaalbaar gemaakt kunnen worden. Ten tweede, verken-
nen we hoe bestaande NoSQL dataopslag uitgebreid kan worden met geavanceerde
database functionaliteit zodat eigenschappen als schaalbaarheid en elasticiteit niet
verloren gaan.

De relationele database aanpak

In hoofdstuk 3 laten we zien hoe webapplicaties die gebruik maken van relationele
databases opgeschaald kunnen worden, terwijl de transactionele eigenschappen
bewaard blijven. We presenteren een systematische aanpak om data te denor-
maliseren in aan aantal onafhankelijke dataservices die elk exclusieve toegang
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hebben tot hun eigen dataopslag. Deze herstructurering leidt nog niet direct tot
lineaire schaalbaarheid. Elke dataservice heeft echter een minder complexe werk-
last, wat effectievere toepassing van optimalisatie technieken zoals database repli-
catie, query caching en horizontale data partitionering mogelijk maakt, wat leidt
tot een significant betere schaalbaarheid. Read-only dataservices kunnen bijvoor-
beeld gemakkelijk opgeschaald worden door middel van database replicatie, ter-
wijl update-intensieve dataservices gemakkelijker opgeschaald kunnen worden met
behulp van horizontale data partitionering. Belangrijk is dat door deze herstruc-
turering de transactionele en consistentie eigenschappen niet verloren gaan.

De evaluatie laat zien dat de geherstructureerde applicaties lineaire schaal-
baarheid vertonen, met een toenemend aantal database instanties. Deze aanpak
vereist echter een significante hoeveelheid handmatig werk in het herstructureren
van de applicatie en in het implementeren van de data partitionering voor het op-
schalen van update-intensieve dataservices. Dit vormde de motivatie om ons te
wenden tot NoSQL dataopslag die inherent schaalbaar is en automatisch data par-
titioneert.

De NoSQL dataopslag aanpak

In hoofdstuk 4 en 5 verkennen we hoe bestaande NoSQL dataopslag met onders-
teuning voor ACID transacties en complexe queries uitgebreid kan worden zonder
dat de schaalbaarheid of elasticiteit in het gedrag komt.

We implementeren deze ontbrekende eigenschappen van NoSQL dataopslag
in een middleware laag genaamd CloudTPS, die zich tussen de applicatie en de
dataopslag bevindt. Ons prototype creëert een tijdelijke kopie van de applicatie
data in het geheugen van de deelnemende machines. Alle toegevoegde function-
aliteit, zoals transacties en join queries, opereren direct op deze kopie van de data.
Alle updates worden met behulp van checkpoints naar de onderliggende dataop-
slag gecommuniceerd op een luie manier zodat de gebruiker sterke ACID eigen-
schappen ervaart, zelfs wanneer er een machine uitvalt of het netwerk partitioneert.
CloudTPS volgt het model van typische NoSQL dataopslag die automatisch data
partitionering over een willekeurig aantal machines afhandelt. CloudTPS repliceert
ook data elementen naar een gespecificeerd aantal machines. Wanneer machine
uitvallen of netwerk partitioneringen aan de orde zijn kan CloudTPS automatisch
herstellen zonder dat data consistentie in het gedrang komt. In hoofdstuk 4 beschri-
jven we de implementatie van transactionele functionaliteit evenals systeem opti-
malisaties, waaronder geheugen management om grote hoeveelheden data aan te
kunnen. Hoofdstuk 5 breidt het transactie commit protocol uit om de ondersteun-
ing voor complexe queries zoals join en secondary-key queries mogelijk te maken.
Voor zover ons bekend is CloudTPS op dit moment de enige NoSQL dataopslag
die in staat is deze queries te ondersteunen zonder dat de schaalbaarheid of sterke
data consistentie verloren gaat.


