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Abstract

Het koppelen van bestanden is jets wat steeds meer gebeurt, en wat in de toekomst nog veel meer
gaat gebeuren. Door het koppelen van bestanden (zoals van de politic en de belastingdienst)
kunnen grote winsten worden behaald. Ook wetenschappeijk valt er op dit vakgebied veel te
ha!en, en juist voor Kunstmatige Intelligentie.

Het koppelen van bestanden is een lastige kius. Zo wil je bijvoorbeeld met dat er tegen-
strijdige informatie staat, en missehien nog we! be!angrijker is privacy. Je wilt niet dat álle
informatie zomaar over verschi!lende organisaties beschikbaar is.

Om deze en andere problemen het hoofd te bieden gaan we uit van een heel nieuw idee: we
beschouwen informatie als waardegoed. Dit betekent dat we informatie nooit kopiëren, maar
dat we informatie-waardebonnen uitschrijven. Het is vergeijkbaar met de re!atie tussen goud
van Dc Nederlandse Bank (informatie), en geld (tegoedbon) of tussen het eigen vermogen van
een bedrijf (informatie), en aandelen (tegoedbon).

\Vat ik onderzoek is de vraag of deze aanpak zonder kopiëren van informatie cen haa!bare
zaak is.
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Voorwoord

Hier voor U ligt het dan, het eindprodukt van mijn afstudeeronderzoek. Bij Kunstmatige In-
telligentie is het de regel dat resultaten van een afstudeeronderzoek worden gepresenteerd in de
vorm van een scriptie. Het onderwerp van zo'n afstudeeronderzoek kan nogal uiteenlopen. 1k
heb mensen zien afstuderen op routeplannen voor een robot, het leren van toneelteksten cii het
herkennen van spraak. Vaak vallen onderzoeken in te delen in categorieen zoals robotica, logica
of psychologisch modelleren. Het onderwerp van deze scriptie, 'informatie als waardegoed' lijkt
moeilijk in te delen in één van deze categorieen.

Het onderwerp is voortgevloeid uit een project wat opgestart wordt binnen Kunstmatige
Intelligentie, het ANITA project wat gaat over het koppelen van bestanden van verschillende
instanties. Nu was ik buiten Inijn studie ook a! bezig met bet bouewen van databases, en was
daarbij weleens gestuit op een beperking. Dit onderzoek stelde mijn perfect in staat om mijn
kennis uit te breiden op dit gebied, en te kijken waar deze beperkingen nu uit ontstaan waren,
en bovendien: hoe ze opgelost zouden kunnen worden. In deze scriptie kun je lezen in welke
richting informatiesystemen zich zouden kunnen gaan ontwikkelen en in ieder geval een frisse
kijk op hedendaagse technologieen.

Er zijn een aantal mensen die ik wil bedanken: Ten eerste natuurlijk Wouter Teepe, mijn
begeleider voor uitleg, bijsturing en geduld tijdens de omweggetjes die ik zo flu en dan gemaakt
heb. Het feit dat ik getroffen werd door onvoorspelbare RSI maakte de begeleiding ook niet
makkelijker. Van de chronische RSI ben ik genezen, dankzij onvoorwaardelijke steun van Ma-
rieke, mijn ouders en fainilie en de uitmuntende behandeling van Marjon Lanting en Jan Derk
Jansen. Ook wil ik de mensen op de stagekamer bedanken voor de gezelligheid: Wilem voor
zorgen voor gebak en weetjes bij de koffie, Marcia voor bet doorbreken van stiltes, Arjan voor
het neerzetten van het koffiezetapparaat (wordt nog steeds er goed gebruikt), bet afstuderen
was niet te docii geweest zonder anti-RSI pingpong met Mathijs, Marcia, Peter, Diederik, Bob,
Geert, Gert, Robert, Hem e.a. Verder Robert-Reinder bedankt voor inspiratie en lezen van ruw
materiaal.

Verder hoop ik mijn inzet en plezier tot uiting is gekomen in deze scriptie en dat U bern met
genoegen zult lezen.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

Mijn onderzoek is ontstaan as een voorloper op het ANITA-project[1]. Het ANITA-project had
als doel om te onderzoeken hoe informatie op een gepa.ste manier gedeeld kan worden tussen
organisaties. Dit zou dan gebeuren door middel van agenttechnologie.

Wat is het probleem van het delen van informatie tussen organisaties? Privacy is een eerste
punt. Men wil niet dat het delen van informatie synoniem staat voor het vrijgeven van álle
informatie. Het kan dus zo zijn dat het delen van informatie gepaard gaat met vrij complexe
regels, we kunnen ons voorstellen dat informatiestromen tussen politie en justitie ann stricte
regels moet voldoen. Verschillende organisaties hebben verschillende regels, deze moeten alle-
maal gehonoreerd worden willen we tot een samenwerking kunnen komen. Dat dit een complex
probleem kan worden komt tot uiting in transacties tussen organisaties die zich in verschillende
landen of zelfs continenten bevinden. De verschillen in landelijke wetgeving heeft een enorme
papierwinkel tot gevoig, die ook wel eens wordt uitgedrukt in the battle of the forms[2]. Doordat
bedrijven steeds meer op een globaal niveau opereren, is het belang van oplossingen op dit gebied
groot, en groeiende.

Duidelijk is dat het koppelen van databases, of het gepast delen van informatie grote uitda-
gingen met zich mee brengt.

We willen onderzoeken hoe we het koppelen van databases makkelijker kunnen maken. We
denken dan ann een schaalgrootte die overeen komt met landelijke en internationale organisaties.
Zulke grootschalige bestandskoppelingen brengen nogal wat uitdagingen met zich mee. We heb-
ben privacy al genoemd, een andere uitdaging is het zorgen dat er geen tegenstrijdige informatie
in het informatiesysteem terecht komt. In deze scriptie wil ik een aantal van deze uitdagingen
concretiseren, en een mogelijke oplossing aanwijzen.

9
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1.1 Informatiesystemen
Het landschap waar we ons in bevinden is dat van informatiesystemen. Om reële oplossingen
mogelijk te maken moeten we in ons onderzoek kunnen refereren aan herkenningspunten. In

deze sectie zal ik de voor mij belangrijke terminologie uit de databasewereld toelichten.
Informatiesystemen gaan over informatie. We kunnen informatie zien als vemjkte data. We

hebben in het nederlands ook nog het woord gegeven. Het engelse data wordt vertaald met
het franse données, waardoor we op het nederlandse gegevens uitkomen. Toch lijkt data een
ruwere vorm van gegevens te zijn. Met deze overwegingen in het achterhoofd kom ik op de
volgende informele definities die we zullen hanteren in deze scriptie: (a) Infonnatie is data met
structuur. (b) Data zie ik als gegevens zonder interpretatie; op het moment dat een stel bytes
(data) bestempeld wordt als adres, kunnen we dat zien als gegevens. Als deze adresgegevens
gekoppeld worden met andere persoonsgegevens zie ik dit als inforrnatie

Een informatiesysteem heeft te maken met het beheersen van gegevens. Een database is een
systeem die een hoeveelheid data op een flexibele manier toegankelijk maakt voor de gebruikers
van deze data. Een database is een informatiesysteem.

We kunnen in databases het onderscheid aanbrengen tussen (a) de verzameling data, en
(b) het systeem dat een fiexibele toegang levert aan die verzameling data. Als we dit
zo uitdrukken dan hebben we het over een database management systeem (DBMS) dat data
beheert. Een DBMS heeft een aantal taken. De eerste hebben we al genoemd, een DBMS levert
een flexibele toegang tot de data. Verder behoort een DBMS ervoor te zorgen dat gegevens niet
verloren gaan bij crashes en er geen onrechtmatig gebruik gemaakt wordt van de gegevens (access
control). Het is ook de taak van een databasesysteem om te zorgen dat informatie consistent
blijft1.

Een database is dus een systeem waarin we op lange termijn flexibel informatie kunnen op-
slaan. Flexibel betekent dat we informatie opslaan zonder dat we van tevoren gespecificeerd
hebben hoe we deze inforinatie willen gebruiken. Het is heel lastig om in een telefoonboek het
telefoonnummer van je buren op te zoeken als je hun achternaam niet kent. De kiassieke manier
waarop informatie in een computer wordt weggeschreven is een filesystem. Een database is op
de volgende manier te vergelijken met een filesystem. Bij een filesystem heb je manr één ma-
flier op bij informatie te komen (via filenames hiërarchisch geordend in een directorystructuur),
bij een database kun je op veel meer manieren aan informatie komen (via vragen of queries).
Dit heet ook wel access path independence [3]. Als een database op een abstracter nivo werkt,
kunnen we minder afhankelijk worden van (a) het medium, wasrdoor we de mogelijkheid krij-
gen om de manier van opsiaan te veranderen zonder dat we de database moeten omsleutelen.
(b) de programma-logica, waardoor we de toepassing van de database kunnen aanpassen of uit-
breiden zonder veel moeite en de rest van de applicatie daaronder lijdt (bijv. de mogelijkheid
introduceren om te zoeken op adres in een telefoonboek-database)

1Er zijn een aantal eigenschappen die consistentie van een database ondersteunen, men noemt dit ook we!
de ACID-eigenschappen (een transactie is het bewerken of opvragen van gegevens uit het databasesysteem):
(a) Atomiciteit, a!s er in een transactie twee of meer gegevens veranderd moeten worden, dan moet het moge!ijk
zijn om deze transactie 'atomair' te maken. Wat een alles-of-niets impliceert. Dit is bijvoorbeeld wenselijk in
een opzet waar we te maken hebben met een kas en voorraadbeheer. We wi!len dat deze twee gegevens altijd
consistent zijn. Op deze manier kan de database hiervoor garant staan.

(b) Consistentie, een transactie wordt altijd helemaal uitgevoerd, of helemaal niet, dit impliceert dat de database
altijd in een consistente staat is. A!s er op de he!ft van een (complexe) transactie jets fout gaat, dan behoort a!les
teruggedraaid te worden tot voor het begin van de transactie.

(c) Iso!atie, we zien de veranderingen die een transactie teweegbrengt pas aan het einde van deze transactie.
(d) Durability, op het moment dat de database crasht moet bij een herstart de database in een consistente staat
zijn.
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1.2 Schaalbaarheid

We hebben faciliteren van schaalbare databases gesteld als onderzoeksdoel. We kunnen dit
onderzoeksdoel opknippen in een a.antal segmenten. We hebben a! gezegd dat het koppelen van
databases nogal wat voeten in aarde heeft. Hiervoor zijn een aantal oorzaken aan te wijzen.
Schaalbaar en makkelijk koppelbaar zijn mm of meer uitwisselbaar. We kunnen het streven naar
schaalbare databases uitdrukken in het ontwijken van moeilijkheden die we ondervinden bij bet
koppelen van databases.

Hoe minder beperkingen een systeem kent, hoe makkelijker het systeem is op te scha!en.
\Vat verstaan we onder opschalen: (a) meer informatie (b) grotere diversiteit aan informatie
(c) zwaarder gebruik (meer gebruikers) (d) grotere diversiteit ann gebruik

Het is moeilijk om een grootheid ala schaa!baarheid exact te definiëren. We kunnen we! een
aantal dingen ste!!en:

Systeem A is beter schaa!baar dan systeem B als systeem B een bottleneck heeft die A niet
heeft, waarbij we een bottleneck definiëren ala een eigenschap van een systeem waardoor er een
onevenredige hoeveelheid van een schaarstegoed nodig is om het systeem werkende te houden.

Er zijn toegespitst op informatiesystemen ecu aantal schaarstegoederen ann te wijzen: (a) tijd,
bijvoorbeeld rekentijd en manuren (onderhoud, ontwerp), (b) capaciteit (in het geval van distri-
butie: bandbreedte).

1.2.1 Modellen en Schaalbaarheid

Uren die gedraaid worden door experts zijn schaars en dus duur. Een systeem wat minder
onderhoud nodig heeft, of makke!ijker te onderhouden is, kan schaa!baarder zijn, mocht dit
de bottleneck zijn. Hoe zou een systeem makkelijker te onderhouden zijn? Een definitie van
modelleren:

Om informatie uit data te kunnen ha!en moet data zo georganiseerd zijn dat deze
effect ief gebruikt kan worden. Ala we data model!eren dan proberen we data zo te
organiseren dat:

1. de representatie zo dicht rnogelijk op de echte were!d zit

2. de representatie handelbaar is voor computers

Punt 1 heeft als achterliggende gedachte dat ala de representatie erg afwijkt van de echte
wereld het lastig wordt voor ons mensen om het systeem te gebruiken. Het kan goed dat een
informatiesysteem praktisch onhande!baar wordt door groeiende complexiteit. Onhandelbaar
in de zin dat er een onevenredige hoevee!heid van een schaarstegoed (mankracht) nodig is om
het systeem lopende te houden (krijgen). Het zou zo kunnen zijn dat bij het gebruik van een
intuItief model deze kosten niet onevenredig stijgen (het systeem is makkelijker te onderhouden),
en zo dus meer ruimte voor groei biedt. Ergo: een intuItief model vergroot de schaa!baarheid
van een systeem. Hiermee lijken we niet vee! verder te komen, maar we hebben in ieder geva!
aannemelijk gernaakt dat we datamodellen beter moeten bestuderen.

Bij punt 2: op het moment dat we een reuze intuItief model hebben, maar deze slecht
handelbaar is voor computers, zijn we verder van huis.

1.2.2 Distributie en Schaalbaarheid

Centralisatie introduceert een bottleneck. Stel dat we een centra!e server hebben die een bepaal-
de tank opvangt. Als we bet aantal gebruikers en toepassingen opvoeren, wordt deze centrale
server steeds meer belast, totdat hij (of de infrastructuur) bet begeeft. Willen we straffeloos
kunnen opscbalen dan kunnen we over bet a!gemeen stel!en dat we centralistische oplo8singen
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links moeten laten liggen. We kunnen stellen dat een model wat goed samengaat met een
gedistribueerde opzet te prefereren is boven één die dat niet doet.

1.2.3 Privacy en Schaalbaarheid
Als privacy ideaal wordt gewaarborgd, dan komt er geen gevoelige informatie op straat te liggen.
Ongevoelige informatie2 mag dus in principe gewoon op straat gegooid worden. Op straat kunnen
we verder specificeren als 'derden', of mensen (agents) die niet deel zijn van de transactie. Het
vergaderen over dreigende ontslagen (gevoelige informatie) in de bedrijfskantine is wat minder
slim omdat buitenstaanders beschikking hebben over genoeg context om wat met die informatie
te kunnen (informatie is dus gevoelig, waardevol). Deze situatie zou op verschillende maniereii
beter kunnen verlopen. Ten eerste kan men de meeting in een besloten ruimte plaats laten
vinden zodat het uitlekken van informatie naar derden verminderd (de coverte informatiestroom
verininderd), of men zou de meeting kunnen verplaatsen naar een plek waar de informatie
terechtkomt bij mensen die geen context hebben (de lobby van een hotel).

Voor schaalbaarheid is het dus wenselijk om rekening te kunnen houden met privacy. Dit
houdt in dat we keuzes willen kunnen maken over in hoeverre informatie verspreid wordt.

2je zou kunnen zeggen dat ongevoelige informatie gegevens zijn met een lage (geen) informatieve waarde
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1.3 Designators; inforrnatie ala waardegoed

Het designatormodel is een naam die ik gegeven heb aan eon aantal ideeën die Teepe presenteert
in eon artikel genoemd : "A Multi-Agent Alternative to the Relational Database Model" [4].

Hierin worden dus agents ingezet voor een database model. Nu heeft eon nieuw database-
model niet zoveel kans van slagen als dit model geen voordelen biedt tegenover de gevestigde
orde van modellen. Teepe stelt dat de gevestigde orde (het relationele model) het koppelen van
bestanden onnodig lastig maakt omdat informatie gerepliceerd wordt. Replicatie betekend dat
informatie meerdere malen op verschillende plaatsen wordt opgeslagen. Ook stelt hij dat onder
deze replicatie moeilijk is uit te komen omdat dit inherent is ann het relationele model. Dit zal
ik verderop in deze scriptie nog grondig behandelen. Belangrijk is dat de basis voor dit model
ligt in het niet-repliceren van informatie. Dit noem ik ook wel de a.anpak van non-replicatie;
informatie staat op één plek en blijft ook op één plek.

Op het moment dat we geen informatie meer repliceren, is het dus aan één plants gebonden,
en is bet niet rneer aan infiatie onderhevig. We hebben van informatie een waardegoed gemaakt.
De manier waarop we dan toch nog kunnen blijven werken met deze informatie leg ik uit in bet
boofdstuk over bet Designator model.

Teepe noemt een aantal voordelen van bet Designator model:

— Omdat informatie niet meor gekopieerd wordt is bet altijd duidelijk wie de juiste irifor-
matie beeft. Dit kan nog weleens eon probleem worden als informatie verspreid staat over
meerdere plekken. Op één plek wordt eon verandering doorgevoerd, maar op de ande-
re plek blijft deze verandering om de één of andere reden uit. Op dit moment is bet
informatiesysteom in eon inconsistente staat.

Het veranderen van informatie is eon stuk makkelijker geworden omdat informatie manr
één keer in het systeern staat. Bij eon systeem wat informatie kopieert kost bet moeite om
inconsistentie te vermijden.

— Orndat informatie op één plek blijft liggen is bet veol makkelijker om controle uit te oefenen
over de toegang van die informatie. Privacy is beter te waarborgen.

Deze voordelen lijken gunstig uit te komen in de context van bet koppelen van databases,
en daarom kiezen we er ook voor om dit model eon centrale plants in deze scriptie te geven.
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1.4 Agents

Volgens Sycara[5] is een agent een informatiesysteem, dat geplaatst is in een omgeving en dat
flexibel en autonoorn aktie kan ondernemen om aan de doelstellingen van het ontwerp te voldoen.
Het in een omgeving geplaatst zijn noemt men ook we! ituatedness of situated Al en dit betekent
dat de agent sensorische invoer ontvangt van zijn omgeving en door middel van actie invloed
kan uitoefenen op zijn omgeving. Autonoom houdt in dat een agent zijn eigen acties en interne
toestand in eigen beheer heeft, een agent moet dus in staat zijn zeif te handelen zonder interventie
van andere (human-) agents.

Agents zijn relevant omdat informatiesystemen ondersteunend zijn voor organisaties. afde-
lingen en mensen. We willen deze annsluiting zo naadloos mogelijk maken, daarom zou het
slim zijn dat we ook in de informatiesystemen bepaalde socia!e structuren in stand houden.
Om de fysieke organisatie naadloos naast de digita!e organisatie te laten lopen zou je concepten
kunnen gebruiken als een digitaal alter-ego[6J. Het agentparadigma biedt ruimte aan concepten
die centraal staan in de werking van een organisatie, bijvoorbee!d concepten als samenwerking
(collaboratie) en zelfstandigheid. Het zou absurd zijn om dit paradigma er niet bij te betrekken.

Formed wordt de term agent gezien als een op software gebaseerd computersysteem dat de
volgende eigenschappen bezit[7]:

— Antonomie, agents bestaan zelfstandig, dit is een gunstige eigenschap. Autonomie implici-
eert decentralisatie, en dus distributie. Distributie hebben we net als wenselijke eigenschap
bestempeld.

— Cooperatie, agents werken sameii met andere agents om bepaalde doe!en te bereiken.

— Reactiviteit, agents kunnen reageren op hun omgeving.

— Proactimteit, agents moeten initiatief kunnen nemen en doe!gericht te werk kunnen gaan.

— Mobiliteit, agents moeten zich kunnen verp!aatsen in een computernetwerk.

Agents hebben veel gemeen met objecten zoals deze worden genoemd in het object georienteerde
paradigma, maar verschi!!en op een aantal belangrijke punten: (a) Objecten en agents hebben
beiden autonomie over hun interne toestand, maar niet over hun gedrag. Een object heeft geen
keuze over het uitvoeren van een methode, terwiji een agent wordt verzocht een bepaalde aktie
uit te voeren. De agent kan zelf bes!issen of hij het doet. Dit verschil wordt wel samengevat
in de frase Objects do it for free; agents do it for money (o.a. [8]). (b) Verder worden agents
gezien a!s flexibele entiteiteii. Flexibel kunnen we definiëren als reactiviteit ( een agent neemt
de omgeving waar en reageert daarop), pro-activiteit (hij vertoont doelgericht gedrag en moet
initiatief kunnen nemen) en sociaal gedrag (in de zin dat agents moeten kunnen sarnenwerken).
(c) Een laatste groot verschil is dat agents gezien worden als een zelfstandig systeem en dat
objecten altijd een onderdeel vormen van een systeem/proces.

Concluderend kunnen we stellen dat in de zin van schaalbare informatiesystemen het agent
paradigrna ons een aantal zaken zou kunnen bieden:

Autonornie, agents bestaan ze!fstandig Cooperatie, agents werken sarnen met andere agents
om bepa.alde doeleri te bereiken. Reactiviteit, agents kunnen reageren op hun omgeving. Proac-
tiviteit, agents moeten initiatief kunnen nemen, en doe!gericht te werk kunnen gaan.

Agents komen in mijn onderzoek naar voren in het designator model en speciaal in het Agent
Object Relatie (AOR) model.
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1.5 Modellen

Waarom verschillende modellen? Het blijkt dat verschillende modellen verschillende soorten van
abstractie introduceren. Sommige modellen werken beter dan andere. Als we willen onderzoeken
hoe we schaalbare (makkelijk koppelbare) databases kunnen maken, zullen we ook moeten kijken
naar welk model hier bet beste bij past. Als we voor het designator idee gaan, dan willen we
kunnen aangeven waarin dat model afwijkt (en welk van die afwijkingen gunstig uitpakken voor
de schaalbaarheid van bet systeem).

Om deze reden passeren in deze scriptie een aantal datamodellen de revue. Wat verstaan
we onder een datamodel? Figuurlijk gezien is een datainodel een mal waarin informatie wordt
gegoten. Codd[9] vindt dat stractuur één van drie dingen is die een datamodel moet bieden.
Volgens hem moet een datamodel (a) een structuur (b) faciliteiten tot manipulatie en (c) een
mechanisme voor integriteit bieden.

In het relationele model wordt alle informatie uitgedrukt in relaties, in bet object-model
wordt alle informatie uitgedrukt in objecten. Een datamodel bepaalt de manier waarop je naar
informatie kijkt. De verscbillen maken dat sommige modellen waarschijnlijk beter voor ons doe!
(het koppelen van databases) geschikt zijn dan andere.

Een database structuur kan worden gespecificeerd door een verzameling definities die uit-
gedrukt zijn in een taal. Dit wordt dan wel een data definition language (DDL) genoemd. De
formele specificatie voor bet manipuleren van een database wordt ook wel de data manipulation
language (DML) genoemd.

In mijn onderzoek bekijk ik een aantal modellen van dichterbij. Hier volgt een korte intro-
ductie (en beargumentatie).

1. Het Relationeel Model,
hierin wordt alle informatie uitgedrukt in relaties, of tabellen. Door tabellen slim aan
elkaar te plakken, te ordenen en te filteren kunnen we er weer gestructureerde informatie
uithalen. Deze abstracite blijkt zo goed te werken dat het Relationele Model in de data-
basewereld het meest wijdverspreid is geraakt. Dit is ook het argument waarom we dit
model moeten behandelen. Het is niet realistisch om te denken dat we een nieuw succesvol
databasesysteem kunnen introduceren zonder een Iijn te hebben met systemen die er al
staan (ook wel legacy-systemen genoemd). Ook kunnen we door bescbouwing van werken-
de systemen aanwijzingen vinden over welke eigenschappen wenselijk zijn (en natuurlijk
welke niet).

2. Het Object Model,
het Object Model is een idee dat van programmeertalen zoals Smalltalk en C++ over is
gewaaid naar de databasewereld. In bet Object Model wordt alles gezien als object, deze
aanpak blijkt breed toepasbaar; GUI-widgets, tekstverwerkers en complete webservers
kunnen uitgedrukt worden in een object. Object databases zijn steeds meer in opkomst.
Dit lijkt te irnpliceren dat bet Relationele Model niet alles is.

3. Het Designator Model,
een verzameling ideeën gebaseerd op een artikel van Teepe [4]. Dit model is in 1.3 het kort
besproken. Het designator model speelt een centrale rol in dit onderzoek.

4. Het Entiteit-Relatie Meta-Model (ER Model),
is een conceptueel model. Systemen die in dit model ontwikkeld worden, worden dan weer
(automatiscb) vertaald naar het Relationele Model. Het ER model heeft als voordeel dat
je er een aantal concepten in kunt gebruiken die wat dicbter staan bij de realiteit dan het
Relationele Model.
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5. Het Agent-Object-Relatie Meta-Model (AOR Model),
is een model dat Agents als basis heeft, en zo een naadloze verbinding na.streeft met sociale
concepten als organisaties. De bedenker van dit model ziet dit model als bet model wat
wenselijke eigenschappen incorporeert zoals die naar voren komen in de sectie over agents.
Door dit model te beschrijven en de relatie met bet designator model te verduidelijken,
verduidelij ken we ook de relatie van bet designator model met agents in bet algemeen.
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1.6 Onderzoeksvraag

We zouden flu in dit hoofdstuk genoeg informatie moeten hebben gepresenteerd om de onder-
zoeksvraag te formuleren. We willen onderzoeken hoe reëel het idee van het Designator model
is. \Velke problemen zijn er, welke oplossingen worden er geboden. en hoe verhoudt de oplossing
van het Designator model zich met andere modellen.

Dus: Hoe reëel is het designator model als schaalbaar database model?

Reëel betekent dat we moeten kijken hoe het landschap van informatiesystemen er flu uitziet.
Schaalbaar is een concept wa.ar we in de inleiding een aantal factoren van hebben genoemd:
(a) intuItiviteit en modellen, (b) distributie (c) en privacy. Schaalbaarheid is het ontbreken
van bottlenecks. Mochten we in de ioop van het onderzoek zulke bottlenecks en hun oplossingen
tegenkomen, dan kunnen we deze uitleggen in termen van schaalbaarheid. Deze factoren zijn
niet volledig, ze geven mede een richting aan ons onderzoek.

1.6.1 Relevantie

Dit onderzoek is op meerdere vlakken interessant voor Kunstmatige Intelligentie. Willen we een
schaalbaar informatiesysteem van interorganisationele proporties dan zal dit systeem conceptueel
moeten aansluiten op die organisaties. Om informatiesystemen ann te sluiten op de manier
waarop organisaties werken zullen we een deel van deze organisatie moeten implementeren.
Een organisatie is een sociale structuur, een structuur van intelligente entiteiten. Het agent
paradigma, een onderzoeksstroming binnen KI gaat hierover. Informatiesystemen gaan over de
representatie van informatie, kennis. Laat dit nu de kern van K! zijn.
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Hoofdstuk 2

Het Relationele Model

Het idee van een relationeel model is afkomstig van Codd[10]. Het idee is voor informatietech-
nische begrippen al vrij gedateerd (1970), maar wordt nog veelvuldig toegepast.

Het relationele model is bedacht omdat het handig zou zijn om informatieopslag los te weken
van de toepassing, abstractie van data zoals beschreven in de inleiding. Dit maakt het mogelijk
hetzelfde database systeem te gebruiken voor een adressenbestand als voor geologische data. Om
deze abstractielaag te bereiken moet de data opgeslagen worden op een manier die onafhankelijk
is van de semantiek. Codd bedacht het volgende systeem, gebaseerd op set-logica.

2.1 Relaties

De data definitie in het relationele model gebeurt door relaties. Een relatie is te zien als een
tabel. De waardes die op één nj staan worden met ellcaar gekoppeld.

In relationele databases wordt alle data gerepresenteerd in tabellen, kolommen en rijen. Een
ru bestaat uit een tupel van label/wasrde paren. Zetten we een stel van die tupels onder elkaar,
dan krijgen we een tabel. Een tabel is dus een set van tupels. Kolommen ontstaan omdat we
waardes met hetzelfde label onder elkaar zetten. In 2.1 zien we beide representaties.

We willen ook wat kunnen doen met deze representatie, dus zijn er operatoren gedefinieerd:
De data manipulatie in het relationele model gebeurt door middel van de operatoren select,

project, join en verder operatoren uit set logica union, intersection en set difference.
Zo'n constructie wordt een query genoemd. Een query levert altijd weer een relatie (tabel)

op. In de praktijk levert elke query een temporary table op. Deze wordt in het geheugen
opgebouwd en de resulterende waarde wordt naar de gebruiker gestuurd.

Een beperking van SQL is dat recursie niet mogelijk is. SQL is daarom niet computationeel
compleet. Dit betekent dat we geen turing machine kunnen implementeren in SQL, en dat niet
alle programma's te maken zijn in SQL. In de praktijk komt bet erop neer dat een relationele
database wordt ingezet naast een andere programmeertaal die wel computationeel compleet
is. Dit geeft het n&leel dat de programmalogica verspreid raakt over verschillende plekken in
verschillende vormen: (a) bij de database, in relationele algebra en (b) in de prograrnmacode
van de computationeel complete taal zoals C++.

De sneiste manier om duidelijk te maken hoe deze theorie werkt is een uitgewerkte query. We
kiezen een simpele query met een simpele database, de manier wa.arop deze wordt uitgevoerd is
wèl tekenend voor relationele databases. Onze casus gaat over werkplekken in de afstudeerkamer.
Elke werkplek wordt gekoppeld ann een student. Een werkplek heeft een computer met een
bepaald operating system. Nu willen we graag weten hoeveel studenten een Mac gebruiken. We
beginnen met twee tabellen 2.1 en 2.3.

Van deze twee tabellen berekenen we bet cartesisch produkt, zo komen we op de gigantische
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naarn tafel
Robert 13

Bob 12

Jan-Willem 11

Hem 10

Marcia 5

Alex 7

Geert 8
\Iathijs 9

(Robert, 13) (Bob, 12)
(Jan — Willem, 11)

R = ( (Hem, 10) (Marcia, 5) )

(Alex, 7) (Geert, 8)
(Mat hijs, 9)

Tabel 2.1: Dezelfde informatie in tabel en tupel-notatie

naam werkplek
Bob 12

Jan-Willem 11

Hem io
Marcia 5

Peter 6

Alex 7

Geert 8
Nina 8
Mathijs 9

Tabel 2.2: Studenten en het nummer van hun werkplek, merk op dat Geert en Nina een werkplek
delen.

werkplek operating system versie
12 Linux Redhat 7.2
11 Linux Redhat 7.2
10 Linux Fedora Core 2

5 Mac MacOS9
6 Linux Redhat 7.2
6 Mac MacOSX
7 Linux Redhat 7.2
8 Linux Redhat 7.2
9 Linux Fedora Core 2

Tabel 2.3: Operating Systems en tafelnummers gecombineerd. Merk op dat tafelnummer 6 twee
keer voorkomt: Peter die werkplek 6 heeft, gebruikt en Linux, en draait OS X op zijn powerbook.
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naam werkplek werkplek operating system versie
Robert 13 13 LInux Redhat 6.0
Bob 12 12 LInux Redhat 7.2

Bob 12 11 Linux Redhat 7.2
Bob 12 10 Linux Fedora Core 2
Bob 12 5 Mac MacOS9
Bob 12 6 Linux R.edhat 7.2
Bob 12 6 Mac MacOSX
Bob 12 7 Linux Redhat 7.2
Bob 12 8 Linux Redhat 7.2
Bob 12 9 Linux Fedora Core 2
Jan-WilIem 11 12 Linux Redhat 7.2
Jan-WIllem 11 11 LInux Redhat 7.2

Jan-Willem 11 10 Linux Fedora Core 2
Jan-Willem 11 5 Mac Mac OS 9
Jan-Willem 11 6 Linux Redhat 7.2
Jan-WilIem 11 6 Mac Mac OS X
Jan-Willem 11 7 Linux Redhat 7.2
Jan-Willem 11 8 Linux Redhat 7.2
Jan-Willem 11 9 Linux Fedora Core 2
Hem 10 12 Linux Redhat 7.2
Item 10 11 Linux Redhat 7.2
Hem 10 10 LInux Fedora Core 2

Hem 10 5 Mac Mac OS 9
Hem 10 6 Linux Redhat 7.2
Hem 10 6 Mac MacOSX
Hem 10 7 Linux Redhat 7.2
Hem 10 8 Linux Redhat 7.2
Hem 10 9 Linux Fedora Core 2
Marcia 5 12 Linux Redhat 7.2
Marcia 5 11 Linux Redhat 7.2
Marcia 5 10 Linux Fedora Core 2
MarcIa 5 5 Mac Mac OS 9

Marcia 5 6 Linux Redhat 7.2
Marcia 5 6 Mac Mac OS X
Marcia 5 7 Linux Itedhat 7.2
Marcia 5 8 Linux H.edhat 7.2
Marcia 5 9 Linux Fedora Core 2
Peter 6 12 Linux Redhat 7.2
Peter 6 11 Linux Redhat 7.2
Peter 6 10 Linux Fedora Core 2
Peter 6 5 Mac MacOS9
Peter 6 6 LInux Redhat 7.2
Peter 6 6 Mac Mac OS X

Peter 6 7 Linux Redhat 7.2
Peter 6 8 Linux Redhat 7.2
Peter 6 9 Linux Fedora Core 2
Alex 7 12 Linux Redhat 7.2
Alex 7 11 Linux Redhat 7.2
Alex 7 10 Linux Fedora Core 2
Alex 7 5 Mac MacOS9
Alex 7 6 Linux Redhat 7.2
Alex 7 6 Mac MacOSX
Alex 7 7 LInux Redhat 7.2

Alex 7 8 Linux Redhat 7.2
Alex 7 9 Linux Fedora Core 2
Geert 8 12 Linux Redhat 7.2
Geert 8 11 Linux Redhat 7.2
Geert 8 10 Linux Fedora Core 2
Geert 8 5 Mac Mac OS 9
Ceert 8 6 Linux Redhat 7.2
Geert 8 6 Mac Mac OS X
Ceert 8 7 Linux Redhat 7.2
Geert 8 8 LInux Redhat 1.2

Geert 8 9 Linux Fedora Core 2
Nina 8 12 Linux Redhat 7.2
Nina 8 11 Linux Redhat 7.2
Nina 8 10 Linux Fedora Core 2
Nina 8 5 Mac MacOS9
Nina 8 6 Linux Redhat 7.2
Nina 8 6 Mac Mac OS X
Nina 8 7 Linux Redhat 7.2
NIna 8 8 LInux Redhat 7.2

Nina 8 9 Linux Fedora Core 2
Mathijs 9 12 Linux Redhat 7.2
Mathijs 9 11 Linux Reclhat 7.2
Mathijs 9 10 Linux Fedora Core 2
Mathija 9 5 Mac Mac OS 9
Mathijs 9 6 Linux Redhat 7.2
Mathijs 9 6 Mac Mac OS X
Mothijs 9 7 Linux Redhat 7.2
Mathija 9 8 Linux Redhat 7.2
Mathlja 9 9 LInux Fedora Core 2

Tabel 2.4: Het cartesisch produkt tussen 2.3 en 2.1
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tabel 2.1. Nu filteren we op de restrictie dat de werkplekken gelijk mocten zijn (deze zijn alvast
vet gedrukt in de tabel van het cartesisch produkt). We komen dan op 2.1.

Nu filteren we de Mac gebruikers eruit waardoor we op 2.1 komen. Hierna tellen we het
aantal unieke namen, en komen we op 2 als uiteindelijk antwoord op de query. Dit proces lijkt
omslachtig. Kunnen we bijvoorbeeld niet gewoon het aantal Macs tellen in de OS tabel? Nee,
omdat we er niet vanuit mogen gaan dat twee verschillende mensen een werkplek delen, wat
trouwens ook het geval is bij Geert en Nina, ze werken alleen toevallig niet met een Mac. Verder
zijn er waarschijnlijk we! efficiëntere manieren om deze query uit te voeren. Database systemen
gebruiken complexe algoritmes om de efficiëntste manier te vinden om een query tilt te voeren.
Zo weet ik dat PostgreSQL hiervoor gebruik maakt van genetische algoritmen[11].

2.2 Referentiële integriteit

Ecu relationele database werkt met tabellen met waardes. We hebben gesteld dat informatie
structuur heeft. Als je informatie in tabellen stopt, gaat er veel van deze structuur verloren,
mits je het niet op een slimme manier weet te behouden. Een belangrijke eigenschap van
gestructureerde informatie is referentie. In het relationele model worden stukjes informatie met
elkaar gekoppeld door te zorgen dat ze een identieke waarde (een key) hebben in een tupel (mw).
We hebben in het voorbeeld gezien hoe dit werkt. Nu kan het gebeuren dat zo'n key ongeldig
raakt. Stel dat we een database hebben met produkten en verkoopcijfers van die produkten. Als
dan op een gegeven moment een produkt ult het assortiment wordt gehaald, dan blijven in de
tabellen die gaan over de verkoopcijfers nog steeds verwijzingen staan naar dat produkt. Dit is
een onwenselijke situatie. Een goeie database draagt zorg over de integriteit van zijn data. Dus
is hier de volgende oplossing op gevonden. We kunnen een waarde in een tupel markeren als
primary key. Dit heeft een aantal gevolgen: (a) deze waarde moet uniek zijn (anders hebben
we geen eenduidige verwijzingen meer) (b) deze waarde mag niet verwijderd worden indien er
nog een foreign key naar deze primary key verwijst. De primary key is de tupel waarnaar
verwezen wordt, de foreign key is een tupel waarvanuit verwezen wordt naar een primary key.
Ook de foreign key heeft restricties: een foreign key mag niet verwijzen naar een primary key
die niet bestaat.

Database systemen kunnen op verschillende manieren de consistentie van de database be-
waken. Op het moment dat een tupel met een primary key verwijderd gant worden, maar er
bestaan nog foreign keys die naar deze tupel verwijzen dan zijn er twee mogelijkheden: (a) bf
we verwijderen de primary key, en alle tupels die hiernaar verwijzen (b) bf we weigeren het
verzoek om de primary key te verwijderen.

2.3 Schaalbaarheid en het Relationele Model

2.3.1 Distributie

Wat er met relationele databases gebeurt als de gegevens niet meer in één systeem passen is dat
bepaalde tabellen worden verplaatst naar een andere database, of dat een database gestriped'
wordt. Wat we dan krijgen is een cluster van databases of een Federated Database. Een nadeel
van deze aanpak is dat we te maken krijgen met bet tipdate probleem. Als informatie op meerdere
plekken staat. moeten we meer moeite doen om veranderingen op die verschillende plekken
correct door te voeren. \Ve komen hier op terug in bet hoofdstuk over het Designator model.

'Striping is een techniek waarbij bijvoorbeeld de oneven rijen op de ene server worden geplaatst en de even
rijen op een andere.
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2.3.2 Privacy

Privacy heeft te maken met wie er toegang heeft tot data. Toegang tot data wordt in relationele
databases geregeld met de granulariteit van tabellen. Een gebruiker heeft toegang tot een tabel
(vaak eerder een verzameling tabellen) of niet. Als we het designator model bespreken zullen
we zien dat deze manier we! verbeterd kan worden.
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naam werkplek werkplek operating system versie

Robert 13 13 Linux Redhat 8.0
Bob 12 12 Linux Redhat 7.2

Jan-Willem 11 11 Linux Redhat 7.2
Hem 10 10 Linux Fedora Core 2

Marcia 5 5 Mac Mac OS 9
Peter 6 6 Linux Redhat 7.2
Peter 6 6 Mac MacOSX
Alex 7 7 Linux Redhat 7.2

Geert 8 8 Linux Redhat 7.2
Nina 8 8 Linux Redhat 7.2

Mathijs 9 9 Linux Fedora Core 2

Tabel 2.5: 2.1 gefilterd op gelijkheid van werkplek.

naam werkplek werkplek operating system versie

Marcia 5 5 Mac Mac 091
Peter 6 6 Mac Mac OSJ

Tabel 2.6: 2.1 gefilterd op de aanwezigheid van een Mac op een werkplek.



Hoofdstuk 3

Het Object model

Het 00-paradigma is tegenwoordig een succesvol paradigma. GUI's tot en met webservers
worden geImplementeerd als zijnde een object. Ook object databases zijn in opmars. We mogen
deze theorie niet ontzien in onze queste naar beter op te schalen databases. In dit hoofdstuk halen
we de kennis op van het Object paradigma, we beschrijven de verschillen met het Relationele
model en introduceren het concept impedance mismatch.

3.1 00 Concepten; kern ideeën
Het 00 paradigma steunt op een aantal kern ideeën. Voor degene die hier a! bekend mee is een
herhaling.

— Object Identifiers
Elk object in dit model heeft een object-identifier (OlD). Een OlD is uniek over de reik-
wijdte van het systeem. Via een OlD kunnen we dingen doen met een object. Elk object
heeft dus een ander OlD, en het kan gebeuren dat twee objecten exact hetzelfde zijn, maar
een verschillende OlD hebben. In het object model zien we de wereld als een verzameling
objecten. De relaties tussen deze objecten worden vastgelegd door OlD's. Als object A
een relatie heeft met een object B, dan bevat object A de OlD van B. Merk op het verschil
met het Relationele model. In 00 hebben we contentloze referentie. In het Relationele
model moeten we refereren door op twee plekken dezelfde waarde neer te zetten.

— Attributen en Methodes
De waarden van attributen van een object definiëren de toestand van een object, methodes
geven de mogelijkheid tot het veranderen van deze toestand. Attributen zijn te vergelijken
met verschillende velden in een tupel. Methodes zijn er niet in het Relationele model.

— Encapsulatie en Message Pa8sing
Berichten worden verzonden naar een object om de attributen en methodes aan te kunnen
spreken. Encapsulatie betekent dat we bepaalde attributen en methodes als prive kunnen
markeren. Deze methodes zijn dan alleen intern beschikbaar, ingekapseld.

Deze eigenschap zorgt er voor dat we in 00 een bepaside abstractie kunnen bewerkstel-
ligen. Omdat niet alle implementatie zichtbaar is van buiten zijn we vrij om (binnen
specificaties) deze implement atie te veranderen (verbeteren).

— Classes
Alle objecten die dezelfde verzameling van attributen en methoden delen kunnen gegroe-
peerd worden in een class. Een object behoort altijd maar tot één class en is een instantie
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van die class. Een class is vergelijkba.ar met een tabel, alle tupels in een tabel hebben
immers dezelfde vorm (dezelfde soort attributen).

— Class Hierarchie en Overerving
De classes in een systeem vormen een hierarchic1. Een class erft zijn methode en attri-
buten over van de classes boven hem. Dc class die boven een andere class staat heet een

superclass.

3.2 Object databases
Atkinson[12] noemt een groot aantal eigenschappen waaraan een Object Georiënteerd database
(00DB) systeem moet voldoen. De belangrijkste zijn: (a) Het kunnen representeren van
complexe objecten, (b) uitbreidbaar kunnen zijn, dus de gebruiker moet zelf nieuwe objecten
kunnen definiëren. Verder moet een 00DB (c) encapsulatie ondersteunen, (d) mechanismes
voor overerving ondersteunen en (e) het idee van OlD's ondersteunen.

Er ziju grofweg twee soorten in aanpak van het construeren van een database die deze
eigenschappen ondersteunt:

1. Het toevoegen van persistentie ann bestaande 00 programma's. Over bet algemeen is de
levensduur van een object in een applicatie niet langer dan de looptijd van deze applicatie.
\Villen we de levensduur langer maken, dan komt het er in de praktijk op neer dat we een
object afleiden van het PersistentObject. Deze zorgt ervoor dat objecten door middel
van lees-schrijf acties in leven blijven.

2. Het uitbreiden van bestaande relationele databases zodat zij 00 mogelijkheden krijgen.
Dit is wat PostgreSQL doet. PostgreSQL geeft ann elke tabel-cel een OlD. Het is mogelijk

om eigen datatypes te introduceren, waarvan methodes gedefinieerd zijn. Hiervoor is
de database uitgebreid met een procedurele taal, wa.ardoor een computationeel compleet

syst cern ontstaat.

Dan is er nog een derde manier die wat meer toegelicht kan worden. Op pagina 19 hebben
we het er al over gehad dat het relationele paradigma niet computationeel compleet is. Om een
werkende applicatie te hebben dient men terug te vallen op andere talen, waaronder 00-talen.
Nu moet er dus een mapping verzorgd worden tussen het 00 dccl en de relationele dccl. We
hebben al gesteld dat een tupel redelijk Iijkt op een object. In principe moet alle informatie

in een object ook in een relationeel model gerepresenteerd kunnen worden. 00 verschilt wel
op een aantal punten met bet Relationele model, 00 staat bijvoorbeeld complexe objecten toe.
Willen we deze in tabellen representeren, dan moeten we het object platslaan. Op bet moment
dat bet object weer nodig is moeten we het object weer opbouwen. Voordeel is dat we de
uitgekrist alliseerde features2 van de relationele databases kado krijgen. Zo'n oplossing noemt
men ook wel een object relationele wrapper.

3.3 Object Relationele Wrappers: Impedance mismatch
Het relationele paradigma is in essentie een subset van het 00 paradigma. Een relatie of een
tabel is een speciaal soort object. Je zou dus kunnen redeneren dat als bet 00 model een rijker
model is dan het relationele model, je problemen kunt verwachten als je dit rijkere model wilt
vertalen naar een armer model. Het probleem is niet zozeer dat er informatie verloren gaat, bij

'of een acyclische graaf met één beginpunt
2features als betrouwbaarheid, transacties, tools, maar ook kennis: RDB specialisten zijn beter te vinden dan

00DB specialisten
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het platslaan van een object structuur veranderen we alleen de structuur. Het probleem hiervan
is dat performance karakteristieken niet meer intuItief zijn.

Een voorbeeld hiervan is een object die een variabele hoeveelheid informatie inkapselt. Een
nj in een tabel heeft een vaste lengte, dus hier gaat de gelijkenis niet op. \Ve moeten itu extra
tabellen aanmaken. De verta.alslag wordt moeilijker. Verdere voorbeelden zijn overerving. Een
auto is een voertuig, maar moet de auto ook in de voertuigentabel pa.ssen? Dit betekent dat de
voertuigentabel al ruimte moet bieden aan attributen als 'motorinhoud'. Niet praktisch.

Deze problematiek wordt de impedance mismatch genoemd:

When a "transmitter" emits a wave towards a "receiver", the "impedance" (a me-
asure of the dynamic ohms—law relationship between the current and voltage of a
source) of the two must match in order to maximize the power transferred from the
transmitter to the receiver. If the impedance of the receiver does not match the
impedan(-e of the transmitter, a portion of the transmitter's energy will be reflected
by the receiver and therefore unavailable to it. [13]

Het impedantieverschil is het (soms subtiele) verschil in modellen. Als we deze modellen op
elkaar willen aansluiten, wat we doen met object-relationele wrappers, dan moeten we uitgaan
van een verlies van vermogen, of performance.

3.4 00 en Relationeel
Als we het 00 model na.ast het Relationele Model leggen, vallen een aantal zaken op. Een tupel
is vergelijkbaar met een instantie van een class, maar een class-instantie kan ook gedragingen
(in de vorm van methodes) incorporeren. Een kolom in een tupel is vergelijkbaar met een class-
attribuut, maar een class-attribuut kan complex zijn. Een class—attribuut kan samengesteld
zijn, terwijl een kolorn in een tupel alleen primitieve data types aan kan. Verder hebben classes
inethodes die computationeel compleet zijn terwiji relationele databases deze mogelijkheden in
principe niet bieden.

Obasanjo[14] vergelijkt een aantal gevolgen van de verschillen, ik licht er een aantal uit:

1. Compositie: Objecten kunnen samengesteld worden uit meerdere primitieve types en an-
dere objecten. Compositie kan in principe tot in bet oneindige doorgaan. In bet relationele
model is zo'n structuur moeilijk efficient te implementeren, of we komen op één grote tabel
die ruimte moet bieden aari alle subcomponenten, of we komen op meerdere kleine tabellen
die gekoppeld zijn door middel van primary en foreign keys, en we de structuur weer boven
water moeten halen dmv. queries.

2. In een opzet met een 00DB hebben we te maken met één datamodel. Omdat relationele
databases geen ruimte bieden voor gedragingen. is er de noodzaak voor twee modellen: die
voor de dynamiek, en die voor de data.

3. Als we gebruik maken van een 00DB hebben we geen last van een impedance mismatch.
De database levert (als hij voldoet aan de eisen van Atkinson) alle mogelijkheden die we
nodig hebben, dus geen noodzaak voor een vertaalslag.

4. Een 00DB gebruikt OlD's, in het Relationele model gebruiken we een constructie van
primary en foreign keys om referenties te bewerkstelligen.

5. Doordat OODBs vaak werken door middel van het leveren van een Persistent class, is
een 00DB gebonden aan de taal waarin die class gescbreven is. Weer zien we dat de data
onaffiankelijkheid kleiner is geworden.
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6. Een 00DB werkt over het algemeen niet met een query taal maar met methode-aanroepen.
Dit betekent dat we met OODB's niet zozeer queries 'ad hoc' kunnen uitvoeren, zoals we
dat kunnen bij relationeel. Een 00DB opzet is dus iets minder flexibel in dat opzicht.

3.5 Conclusies

We hebben in dit hoofdstuk het 00 model geIntroduceerd. Belangrijk hierbij zijn eigenschappen
als inheritance (hier komen we nog op terug in het hoofdstuk over het ER model) en de OlD
constructie. Op het referentiemechanisme door middel van OlDs komen we nog vaker terug.

Het object model is minder beperkt dan het Relationele model. Dit lijkt te spreken vóór het
00 model, maar bij deze vergelijking komt ook naar voren wat juist de kracht is van beperking.
Het Relationele model dwingt het losknippen van programmalogica met het datamodel, en
dwingt de data in een bepaalde gestandaardiseerde vorm. Dit heeft als voordeel dat als deze
data in de beperkte vorm is gegoten, we weer flexibeler met die data om kunnen gaan. Omdat
een 00DB strak gekoppeld is ann de programinacode, en in deze programmacode eigenlijk
alles is toegestaan (geen standa.ard), kan ik me voorstellen dat het koppelen van 00 databases
problematisch kan worden.



Hoofdstuk 4

Het Designator Model

Wat ik het designatormodel noem is oorspronkelijk een idee wat beschreven wordt in het on-
gepubliceerde artikel "A Multi-Agent Alternative to the Relational Database Model" [4]. Hierin
worden een aantal ideeën gepresenteerd voor het ontwerp van een compleet gedistribueerd da-
tamodel. In dit hoofdstuk bespreek ik deze ideeën en licht ze hier en daar toe, of presenteer een
andere mauler om ernaar te kijken.

4.1 Uitdagingen bij Koppelen van Databases
Teepe wil voorzien in een behoefte. Hij wil het hoofd bieden aan problematiek omtrent het
koppelen van databases. We zullen hier de door Teepe genoemde problemen van de huidige
databases bespreken.

4.1.1 Uitdaging 1: Inconsistenties

Eén probleem wat Teepe aandraagt is het probleem van inconsistenties. Een inconsistentie is
het bestaan van tegenstrijdige informatie. Een inconsistente database is onwenselijk omdat dan
niet meer duidelijk is welke informatie actueel of geldig is. Er wordt in het artikel van Teepe
onderscheid gemaakt tussen twee soorten inconsistenties: Namelijk constraint violation, deze is
semantisch van aard en gaat bijvoorbeeld over de onmogelijkheid van negatieve afstanden, dat
mensen geen 200 kunnen worden en dat een dochter zonder moeder niet bestaat. In het artikel
wordt over bovenstaande niet heel veel gezegd. Een ander soort inconsistentie wordt veel breder
behandeld en ligt in de aard van relationele databases. We hebben het dan over inconsisten-
ties die het gevoig zijn van conflicten tussen informatie over één en dezelfde eigenschap. Een
voorbeeld hiervan is informatie die gerepliceerd is.

Hedendaagse databases hebben de neiging om dezelfde informatie meerdere keren op verschil-
lende plekken op te slaan. Dit kan zijn uit performance overwegingen (verspreiding betekent
ontlasting voor één plek), of uit pure noodzaak die ontstaat uit de architectuur. Relationele
databases koppelen bijvoorbeeld hun informatie door op verschillende plaatsen dezelfde namen
te gebruiken.

Verandert een naam, dan moet deze op verschillende plaatsen aangepast worden. Dit moet
dan tegelijkertijd, als één atomaire actie gedaan worden om de database in de tussentijd met
inconsistent te laten zijn. Dit kan vrij problematisch worden naarmate databases groter worden
(lees: bestaan uit gekoppelde databases).

Het kan ook zijn dat twee informatiebronnen allebei claimen dat ze gelijk hebben. Eigenlijk
komt het erop neer dat er dan informatie duplicatie'. heeft plantsgevonden.

'duplicatie gebruik ik wanneer het niet duidelijk is welke informatie authentiek is, replicatie is dus duplicatie
waarbij het duidelijk is welk informatiedeel er ads eerste was
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4.1.2 Uitdaging 2: Privacy

Bij het koppelen van databases stijgt het belang van het voorkomen van informatie lekken. In-
formatie die rondslingert op een afdeling is misschien nog niet zo erg, informatie die rondslingert
over meerdere organisaties is een ander verhaal.

Een manier om privacy te waarborgen is om er in ieder geval voor te zorgen dat er geen
onnodige inforrnatie vrijgegeven wordt. Dit blijkt een minder triviale zaak dan je in het eerste
opzicht misschien zou denken.

Op het moment dat je een naam opzoekt in een telefoonboek, wordt je automatisch gecon-
fronteerd met zijn postcode en zijn beroep. Een achternaam eindigend op -ic (Miadic, Cusmic
etc) impliceert bijvoorbeeld Oost-Europese afkomst. Allemaal informatie waar we in principe
niet eens naar op zoek waren.

Ook in relationele databases komt dit probleem naar voren. Het is in relationele databases
misschien mogelijk om per tabel aan te geven of iemand het mag lezen danwel schrijven, maar
zeker niet per regel. Dit ligt aan de manier waarop relationele databases hun queries uitvoeren,
zoals we gezien hebben in het hoofdstuk over het Relationele model. Ook als dit probleem
opgelost zou zijn, zitten we nog met informatie als tabelnamen en de manier waarop je queries
uitvoert. Deze queries geven namelijk weer prijs hoe we aan informatie komen.

Het lijkt wenselijk om zo mm mogelijk informatie weg te geven. Alle verscheping van infor-

matie we in principe niet nodig hebben om een transactie te bewerkstelligen is overbodig.

Autoriteit

Het koppelen van bestanden lukt het makkelijkst als deze zoveel mogelijk gemeenschappelijke
referenties hebben. Als iedereen intern al met het sofi nummer zou werken zou koppelen van
bestanden technisch geen punt meer zijn. Echter Teepe[4] en anderen[15] stellen dat deze aanpak
privacy zal schenden en dus onwenselijk is. De enige sleutel tot a! je gegevens is dan namelijk

je sofinummer. Waarom is dit onwenselijk?
Stel dat een aantal instanties bestanden koppelen aan de hand van sofinummers. Het sofi-

nummer is dan een eenduidige sleutel geleverd door de Belastingdienst als centrale autoriteit.
lemand die informatiekanalen tussen deze instanties afluistert kan aan de hand van sofinummers
een compleet beeld krijgen van een individu. Een secretaresse bij de belastingdienst kan nu a!
persoonlijke informatie van iemand achterhalen als ze iemands sofinummer weet.

Alle identificatieschema's gebaseerd op een centrale autoriteit hebben dezelfde nadelen als
ze wijdverspreid raken.

Centrale autoriteiten en centralisatie in het algerneen heeft veel te maken met de manier
waarop relationele databases informatie koppelen. Database manager is te zien als een centrale
agent die tabellen beheert en queries affiandelt. Het relationele paradigma werkt niet met
autonome eenheden. Het is moeilijk om relationele databases te koppelen omdat de architectuur
impliceert dat er altijd één centrale autoriteit is. Dus, bij het koppelen van twec databases, moet
er altijd weer één de baas zijn.

4.2 De Oplossing: een Multi Agent Alternatief

De oplossing die Teepe a.andraagt is de introductie van een systeem van agents die informatie
kunnen definieren, toekennen en bevragen. Zo nu en dan kies ik mijn eigen termen, waar ik dit
doe zal ik dit toelichten.
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4.2.1 Geen Replicatie

Informatie is een makkelijke substantie om te repliceren, zo makkelijk dat het tegengaan van
datareplicatie moeite kost. Als informatie vrijgegeven wordt, kan deze nagemaakt worden en
is de waar oncontroleerbaar geworden. Willen we informatie controleerbaar houden, moeten
we zorgen dat informatie niet vrijgegeven wordt. We willen natuurlijk we! dat er met onze
informatie gewerkt kan worden. Het volgende idee is geboren: geef geen informatie uit, maar
tegoedbonnen voor het gebruik van informatie.

In deze sectie zal ik de grondsiagen van het Designator model presenteren en uitleggen. Het
designator mode! baseert zich op de volgende kern-ideeën:

1. elk informatie-element wordt aangewezen door een designator

2. het informatie-element wordt niet gerepliceerd

door niet te repliceren komen technische ambigulteiten niet voor

door informatie nooit te repliceren behoudt de uitgever macht over zijn informatie, hij
heeft dus de macht en de verantwoordelijkheid als er informatie uitlekt

Designator als waardebon, een analogie

Om het idee van de designators duidelijk te maken introduceer ik flu een analogie. Als informatie
nemen we een adres, dat wat in bet reguliere leven nodig is om op een poststuk te schrijven
zodat deze juist bezorgd wordt. Dit geval is interessant omdat ons adres op veel verschillende
plekken gerepliceerd wordt. Dit wordt nog meer duidelijk op bet moment dat we gaan verhuizen,
het drama wat we moeten doorgaaii om al deze adressen up to date te krijgen.

aIIome

Figuur 4.1: Partijen wasrmee we een update-transactie moeten aangaan als we gaan verhuizen.

We kunnen de designator zien als een waardebon. We zouden bijvoorbeeld zo'n waardebon
kunnen geven aan een persoon die ons adres wil gebruiken. Stel je voor dat deze bon in te ruilen
is voor een adres-sticker. 1k zal even beschrijven hoe dit in zijn werk zou kunnen gaan.

We hebben een persoon met een adres. Laten we hem Kees noemen. Hij woonde aa.n
de Concordiastraat, maar is verhuisd na.ar de Parkstraat. Zijn huidige adres is diis aan de
Parkstraat, en deze moet doorgegeven worden aan de verschillende vrienden en instanties.

Op dit moment is er een inconsistentie onstaan. De verandering is niet bij alle locaties
doorgevoerd. Teepe beargumenteert dat het hebben van replica's niet handig is. Dit zien we
her ook weer. Eigen!ijk willen we de volgende situatie, waarin een instantie (in dit geva! de
gemeente Groningen) een adres beheert. We hebben dan een oplossing voor twee problemen:
(a) bet is altijd duidelijk wie bet geldige adres heeft (de gemeente Groningen), en (b) we hoeven
veel minder moeite te doen voor sturen van een adreswijziging. We hoeven veranderingen alleen
nog door te voeren bij de gemeente Groningen.

Een mooi idee, maar hoe zou dit in ziju werk kunnen gaan? De oplossing die Teepe biedt
komt overeen met bet idee dat we waardebonnen voor informatie kunnen uitdelen. Het werkt
als volgt:
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C-

:

Figuur 4.2: Gemeente groningen als centrale plants voor adresinformatie

1. 1k kies ervoor om één instantie te vertrouwen, in dit geval de rcpc. Met het postkantoor
maak ik de overeenkomst dat als er een waardebon van mijn adres wordt ingeleverd, dat
zij dan dat poststuk bij mij afleveren.

2. 1k geef adres-waardebon uit. Vrienden en andere relaties waarvan ik wil dat ze mij een
poststuk kunnen bezorgen kan ik zo'n waardebon geven.

3. Op dit moment heeft een relatie van mij zo'n wa&rdebon. 1k neem voor flu de Quote. De
Quote wil mij het nieuwste nummer toe doen komen.

4. De Quote gaat bij bet postkantoor langs, met de waardebon. Het postkantoor vergelijkt de
waardebon met wat ze ann afspraken hebben staan. Het postkantoor neemt bet poststuk
ann en zegt Quote toe bet te gaan bezorgen.

Opmerkingen Afgezien van grote voordelen als bet ontwijken van het update-drama en in-
consistenties, kunnen bij deze gang van zaken nog een aantal interessante dingen opgemerkt
worden, die voornamelijk te maken hebben met privacy:

— De uitgever heeft absolute macht over wat er met de informatie gebeurt. Stel dat je
ruzie met degene krijgt die je toevallig een adres bebt gegeven. In dit geval kun je naar
het postkantoor stappen en je waardebon ongeldig laten verkiaren. Op dat moment kan
diegene jou geen post meer sturen. Je kunt zelfs de afsprank maken met het postkantoor
dat ze niet zeggen dat de waardebon niet meer geldig is "we zullen ons best doen, meneer".

— Waardebonnen kun je beperkt inwisselbaar maken. Je kunt net zoveel restricties opleggen
als bet postkantoor ondersteunt. Je kunt waardebonnen op naain zetten (zoals een rijbe-
wijs), of je kunt stellen dat iedereen die de waardebon kan laten zien, er ook iets mee kan,
aan toonder, zoals dat met geld gaat. Waardebonnen kunnen één of meermalig gebruikt
worden. etc. etc.

— De gebruiker van waardebonnen kiest in dit geval er bewust voor om bet postkantoor te
vertrouwen. Dit is een belangrijk gegeven, op bet moment dat je adres tbcb uitlekt weet
je namelijk bij wie je moet aankloppen. In dit geval zijn er twee mogelijkheden voor het
lek, of jezeif, of het postkantoor. De gebruiker van wanrdebonnen kan dus kiezen voor bet
risico wat men wil nemen.

— Deze waardebon lijkt te refereren naar een adres, omdat we met zo'n waardebon hetzelfde
kunnen als met adres-informatie. We kunnen bet ook anders stellen, de waardebon niet
als referentie, maar als een toezegging, een belofte in papieren vorm.

Dit zijn ideeën waarop het designator model staat. Een designator geeft de mogelijkheid
om te werken met informatie terwiji we de complete content van die informatie niet hoeven te
weten. Het is een afspraak die gemaakt is over bet leveren van een service.
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4.3 Een Agent Alternatief
klokje) We hebben het tot flu toe gehad over de grond van het Designator model (bet tegengaan
van replicatie) en de manier waarop designators (waardebonnen) zouden kunnen gaan werken.

Teepe stelt een wereld vol met agents, die drie verschillende rollen kunnen vervullen:

1. definieren, de introductie van ruwe waardes in het systeem '1977', 'Jan-Willem', de
designators die uitgegeven worden door deze agents moeten volgens Teepe invariant zijn.

2. toekennen, bet koppelen van mijn naam aan mijn geboortejaar

3. vragen, "wie is er in 1977 geboren?"

Rollen één en twee geven designators uit en noem ik ook wel uitgevers. Teepe introduceert
de scheiding tussen defining agents en assigning agents om duidelijk te maken dat bet bij de
tweede soort gaat om informatie, terwiji bet bij de eerste soort nog gaat om data2.

Teepe geeft aan hoe we informatie kunnen structureren in zo'n wereld, en hoe we dit kunnen
zien. Zo kunnen we eigenschappen introduceren in de wereld op de volgende manier: als Dl
en D2 beiden verwijzen naar een data veld, dan kunnen we een D3 bebben die naar (D1,D2)
verwijst. Op dit moment verwijst D3 naar een eigenschap. Deze eigenschap wordt beheerd door
een assigning agent. Defining agents introduceren alleen data, assigning agents combineren die
data en stellen daardoor een feit vast. Naast de introductie van eigenschappen, geeft Teepe ook
aan hoe we items kuniten construeren. Een item is een designator die we kunnen ondervragen
met de has property-metbode.

1k zal verder in mijn scriptie niet veel terugkomen op de introductie van eigenschappen en
items. Het designator model levert na&st deze elementen nog genoeg andere interessante ideeën.

Het kan eigenaardig overkomen, een theorie die in principe over een lang nivo van informa-
tiebewerking gaat, uitdrukken in termen van agents. Veel van de eigenscbappen van agents die
we in de inleiding hebben genoemd (coöperatie, proactiviteit, etc), komen (nog) niet naar voren
namelijk. Het idee achter de keuze voor bet agent-paradigma op lang niveau is dat we vloeiend
naar een complexer informatiesysteem kunnen groeien, waar deze eigenscbappen wel naar voren
kunnen komen.

Naast de methode has property bescbouwt Teepe een andere methode, de is equal me-
thode, die twee informatie-elementen moet vergelijken. Teepe noemt drie mogelijkbeden voor
equality cbeck: (a) \Ve kunnen twee designators bun complete inhoud bevragen en kijken of
de uitkomsten hetzelfde zijn. (b) \Ve kunnen ook de uitgever vragen of twee designators naar
dezelfde inforinatie wijzen. (c) Als laatste mogelijkheid hebben we bet vergelijken van de-
signators zelf. Dit impliceert dat designators zo geconstrueerd zijn, dat we van de buitenicant
kunnen zien of twee designators dezelfde informatie representeren.

Teepe wil zich niet vastleggen op één van de drie keuzes. De praktijk en verder onderzoek zal
uitwijzen welke keuze in welk geval efficient uitwerkt. Wij zullen ons o.a. ricbten op de laatste
twee mogelijkbeden in deze scriptie.

In 00 refereert object A naar object B door bet OlD van B op te slaan in object A. Als we
dit uitleggen in termen van designators, dan refereert agent A naar informatie van agent B door
designator Dl uitgegeven door B in zijn beliefs op te nemen.

Teepe gaat nog iets verder en formuleert referentie als vertrouwen. Dat impliceert dat refe-
renties niet van hogerband opgelegd (en gecontroleerd) worden (zoals dat gebeurt door middel

2kijk terug op 10 voor het verschil tussen informatie en data
3Merk op dat we nooit informatie hoeven te vergelijken die van twee verschillende uitgevers afkomstig zijn.

Dit zijn twee agents en hun informatie is per definitie ongelijk. Mochten we toch de wens hebben om informatie
van twee versehillende agents te checken op gelijkheid, dan hebben we waarschijnlijk met een ontwerp op basis
van duplicatie te maken. waarvan we aangenomen hebben dat dit onwenselijk is.



34 HOOFDSTUK 4. HET DESIGNATOR MODEL

van primary en foreign keys bij relationele databases). Dit zegt ook jets over de eigenschappen
van referentie die rnogelijk zijn in het designator model. Als we referentie zien ala vertrouwen,
kan deze eenzijdig of tweezijdig zijn en hoeft niet transitief te zijn (ik vertrouw mijn vrienden,
maar vertrouw niet iedereen die mijn vrienden vertrouwen) of reflexief4.

Teepe neemt ann dat er een globale kiok is. Als Z een designator is die naar een feit wijst,
dan kunnen we gegeven een tijd eenduidig de waarheid van dat feit achterhalen. Het nut van een
globale kiok ligt vooral in het idee dat agents dan zonder spraakverwarring kunnen redeneren
over elkaars kennis op bepaalde tijdstippen. Het is dus niet zo dat deze kiok globaal als een soort
van synchronisatie mechanisme werkt, het gaat puur om de vergelijking van informatie. Als we
globaal jets afzwakken, dan kunnen we ook stellen dat als twee agents overeenstemming hebben
bereikt over de kiok die ze willen gebruiken, deze twee agents prima kunnen samenwerken. Het

zou ook prima kunnen dat deze kiok niet globaal is, maar een agent is die tijd definieert, met
daarbij methodes als isearlier isi.ater e.d. Als twee agents dan samen willen redeneren
over tijd moeten ze samen de ontologie van de time-agent accepteren.

Omdat ik in deze scriptie niet toekom ann het behandelen van veranderlijke data zal ik weinig
terugkomen op deze kiok. Zo wil Teepe de vraag kunnen stellen als "can you tell me the status
of fact Z in the period of may 2002, according to your knowledge on August the 21st of 2000".
1k neem in mijn scriptie ann dat bij het opvragen van informatie deze vraag wordt gesteld: "can
you tell me the status of fact Z in the period of NOW, according to your knowledge on NOW".

4Dit impliceert dat agents zonder zelfvertrouwen mogelijk zijn, of dit verontrustend is zal verder onderzoek
moeten uitwijzen

—



Hoofdstuk 5

Het Entity-Relationship Meta-Model

Het ER model is in 1976 geintroduceerd door Chen[16]. Met het ER model introduceren we
het concept van meta-modellen. Een meta-model is een -wat ik noem- papieren model. De
implementatie wordt verzorgd door een ander model. Het papieren model wordt omgeschreven
in een implementatie model. Het ER model is een Meta Model wat normaliter geImplementeerd
wordt door het Relationele Model: dit is een voorziene en succesvolle samenwerking. lets voor-
uitlopend op de zaken kan ik verkiappen dat het hierop volgende hoofdstuk ook gaat over zo'n
meta model, die het ER model als basis neemt.

Het ER model is een model wat de wereld ziet in termen van entiteiten en relaties. Er zijn
een aantal redenen aan te wijzen voor het succes van het ER model:

1. zoals al gezegd laat het ER model zich netjes afbeelden op bet Relationele model. De
impedance mismatch tussen deze twee modellen is miniem. Dit is niet toevallig, dit komt
voort nit het feit dat Cben het ER model heeft bedacht als zijnde een unificatie tussen het
Relationele model en een ander model. Het Relationele model staat dus ook aan de basis
van ER.

2. een tweede reden die aan te voeren is, is dat de informatie structuur op een eenduidige
manier gevisualiseerd kan worden door middel van een ER diagram. Eenduidig betekent
dat een diagram één model definieert en als we dit model om zouden zetten naar een
diagram, we weer op hetzelfde diagram zouden uitkomen waar we mee begonnen waren.
Het hebben van een grafische formalisatie draagt bij aan bet laatste voordeel,

3. het ER model blijkt namelijk cen intuItief model te zijn. Dit verkort het leertraject van de
database designer, en versoepelt de communicat ie van zijn design naar leken ("no designer
is an island").

De reden waarom ik voor een bespreking van bet ER model kies is dat vergeleken met bet
Relationele model het ER model meer richting een semantiseb datamodel gaat, een model dat
ideeën uit de wereld probeert te pakken. Als concepten uit de echte wereld makkelijker zijn te
mappen in een model betekent dit een kleinere cognitieve belasting op mensen die te maken
hebben met zo'n model (designers en gebruikers). Een semantisch datamodel zou dus wat dat
betreft scbaalbaarder zijn dan een niet semantisch datamodel.

Eén van de onderzoeksvragen is de vraag of bet designator model schaalbaarbeid in de band
zou kunnen werken. De redenatie die achter dit boofdstuk steekt is dat als het ER model net
zo good op het designator model geprojecteerd kan worden als het relationele model, dan werkt
het designator model deze schaalba.arheid in ieder geval niet tegen. Een pre zou natuurlijk zijn
als we annnemelijk kunnen maken dat de impedance mismatch tussen bet ER model en bet
relationele model groter is dan tussen het ER model en bet designator model.

35
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Omdat het designator model nog geen af model is, kunnen we nog niet zeggen hoe de mapping
uiteindelijk zal zijn. In dit geval kunnen we het ER model zien als een verzameling met wenselijke
eigenschappen. Mocht de projectie niet soepel verlopen, dan kunnen we een onderbouwd voorstel
doen voor een op te nemen optie in bet designator model.

5.1 Entiteiten en Relaties
Het model baseert zich op twee begrippen: entiteiten, en relaties. Een entiteit is een ding dat
afzonderlijk geIdentificeerd kan worden. Een relatie is een associatie tussen entiteiten. Vader-
Zoon is een binaire relatie tussen twee persoon-entiteiten. Attributen zijn eigenschappen die
een entiteit beschrijven. Een werknemer heeft bijvoorbeeld een naain, adres en een geboor-
tedatum. Een attribuut moet een waarde hebben. Een voorbeeld van een attribuut zou zijn
Naain=' Jan-Willem'. Het ER model geeft ruimte aan de volgende attributen types:

— Simpel, elke entiteit heeft een enkele atomaire waarde voor het attribuut.

— Composiet, het attribuut mag samengesteld zijn door verschillende componenten, bij-
voorbeeld adress = straat + nummer. Het is mogelijk dat een samengesteld attribuut
weer bestaat uit samengestelde attributen.

— Multi-valued, een entiteit kan meerdere waarden hebben voor een attribuut, bijvoorbeeld
de cijfers van een student. Eén student heeft meerdere waarden voor bet attribuut cijfer.

Als een entiteit deel is van een entity set dan erft deze de eigenschappen van de entity set
over. Een entity set wordt ook wel een entity type genoernd. De entity set komt overeen met
wat we in het 00 model kennen als een class. Een attribuut dat een entiteit uniek maakt
wordt het key attribute genoemd. Bij personen is dus een sofinummer een goeie kandidaat voor
een key attribute, bij auto's zou je kunnen denken aan het chassisnummer. Het kunnen ook
meerdere eigenschappen zijn die in combinatie uniekheid garanderen, hierbij kun je denken ann
een combinatie als naam en geboortedatum. Een relatie koppelt twee of meer entiteiten met
een bepaalde betekenis. Relaties van hetzelfde type worden gegroepeerd in een relationship
type (relationship set). Vader-van is een relatieset tussen twee persoon-entiteiten. Een concrete
relatie is dan bijvoorbeeld Koos is de vader van Jantje.

5.2 Atbeelden van een ER model
In deze sectie kijken we hoe een ER model afgebeeld wordt op het Relationele model, en hoe
we een afbeelding zouden kunnen maken op het Designator model. De mapping van het ER
model op bet designator model gebruiken we als mant voor de bruikbaarheid van bet designator
model. \Ve kunnen op deze manier ook gericht voorstellen doen die de bruikbaarheid van het
designator model kunnen vergroten. We bebben gezien dat bet ER model zich netjes op het
relationele model laat projecteren. Nu verschilt bet designator model wezenlijk van bet relatio-
nele model op een aantal punten: (a) Het designator model werkt met autonome eenheden, bet
relationele model met een set van platte tabellen. (b) Bet designator model biedt constru ties
voor referentie, bij bet relationele model moeten we dit zeif regelen.

Ter illustratie gaan we uit van de volgende casus. Bij een sportvereniging voor studenten
worden cursussen gegeven. Als we er er vanuit gaan dat een inschrijving een relatie is tussen een
cursus en een student, weergegeven in 5.1, impliceert dit een aantal tabellen (5.1, 5.2 en 5.3) in
het relationele model.

In het designator model zou je de tabellen student en cursus implementeren als uitgevers1

'of defining agent3 in de terminologie van Teepe, omdat ze nieuwe data introduceren in het systeem.
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Student

Figuur 5.1: ER model met twee entiteiten: student en cursus, en één relatie: inschrijving

LN ]
Jan-Willem
i\Iathijs
Geert
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Tabel 5.1: Relationele Tabel "Persoon"; hoewel het een beetje merkwaardig voorkomt in een zo
versimpeld model, moeten we de kolom naam zien als primary key

Cursus
Skien
Tafeltennis
Karate

Tabel 5.2: Relationele Tabel "Cursus"; net als naam is de kolom Cursus gemarkeerd aJs primary
key

Naam Cursus
Jan-Willem Tafeltennis
Jan- Willem Karate
Geert Skien
Geert Karate
Mathijs Skien

Tabel 5.3: Relationele Tabel "Inschrijving"; een inschrijving is een relatie tussen student en cur-
sus, merk op dat verbanden dus aangebracht worden door waardes te repliceren. De kolommen
naam en cursus zijn verwijzingen, en zijn dus foreign keys.
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Voor de inschrijving kan ik twee opties noemen:

1. Als we de richtlijn aanhouden dat elk type dat informatie introduceert aansprakelijk moet
kunnen worden gesteld, dan zouden we een relatie zoals inschrijving ook moeten onder-
brengen in een uitgever.

2. De andere mogelijkheid is dat we inschrijving definiëren als een wederzijdse afspraak tussen
cursus en student. Dit lijkt meer op een agent oplossing, en laten we (voor nu) links
liggen.)

We hebben drie uitgevers. Deze komen overeen met de tabellen die we net hebben laten
zien, met als enige verschil dat elk informatie element nu aan te wijzen is door een designator
(in dit geval functioneel gelijk aan een OlD). Zie tabel 5.4, 5.5 en 5.6.

5.2.1 Overerving

Het ER model bevat een mechanisme voor overerving. Gegeven de hiërarchische structuur van
veel kennis lijkt het aannemelijk dat zo'n constructie wenselijk is (schaalbaarheid in de hand
werkt). 1k stel voor dat we in bet designator model ook overerving toelaten.

Hoe zouden we dit kunnen implementeren. Wat houdt overerving precies in? In 00 termen
betekent overerving dat we een verbintenis hebben met een andere class (onze ouder). Op bet
moment dat ons een message wordt gestuurd, kijken we of we deze zeif kunnen afhandelen. Als
we dat niet kunnen, dan vragen we aan onze parent of ze deze message kunnen afhandelen. Deze
doet dan hetzelfde: kijkt of ze het zelf kunnen oplossen, zoniet wordt de message nog verder
naar boven gebracht.

\Ve zouden een isa methode kunnen introduceren, net zoals Teepe voorstelt om een has property
methode te introduceren. Met behuip van een isa-definitie kunnen we onze metbodes in geval
van mislukking delegeren.

Het ER model incorporeert geen gedragingen, het definieert alleen de structuur van informa-
tie. Het Designator model, niet voor niets uitgednikt door Teepe in agents, geeft wel ruimte voor
gedragingen. Structuur van informatie legt gedragingen op. Op het moment dat we een model
hebben wat alleen structuur definiëert, kunnen we volstaan met het stellen van een structuur
(hiërarchie in dit geval). Op het moment dat we een model hebben wat ook gedragingen in-
corporeert, zullen we ook aan moeten geven welke gedragingen bij die structuur zouden passen.
Dit hebben we net gedaan door de isa-methode te introduceren.

5.2.2 Data integriteit
Het ER model pretendeert dichter bij de realiteit te staan dan het relationele model. Dit moet
niet alleen een positieve uitwerking hebben op het gemak van het opzetten van een datamodel.
Omdat het model dichter bij de realiteit staat moet bet ook makkelijker zijn om constraints af
te leiden die zorgen dat de data consistent blijft. We kunnen bijvoorbeeld een attribuut wat in
het ER model als key attribute gemarkeerd wordt direct vertalen naar een primary key in het
relationele paradigma. Hoe gaat het met bet omzetten van deze constraints in het designator
model?

5.2.3 ER Constraints in het Designator Model
Een designator zoals deze tot nu toe is gedeflnieerd komt overeen met een contentloze key
attribute. Hier is waar het designator model afwijkt van het ER model. In bet ER model
kennen we nog referenties met content. Opmerkelijk is dat de bewaking van constraints in bet
designator model iiiet door één authoriteit gedaan wordt. Bij ER lijkt dit wel zo te zijn. Bij
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Desig Naam
Dl Jan-Willem
D2 Mathijs
D3 Geert

Tabel 5.4: "Designator model" : Informatie beheerd door Naam-uitgever

Desig Cursus
D4 Skien
D5 Tafeltennis
D6 Karate

Tabel 5.5: "Designator model" :Informatie beheerd door Cursus-uitgever

Desig Naam, Cursussen
D7
D8
D9
DlO
Dli

Dl,D5
Dl,D6
D2,D4
D2,D6
D3,D4

Desig Naain, Cursussen
D7
D8
D9

Dl , (D5, D6)
D2, (D4, D6)
D3, (D4)

Tabel 5.6: "Designator model" : Twee mogelijke representaties voor informatie beheerd door
de Inschrijving-uitgever. Deze twee representaties versehillen in een aantai opzichten. De eerste
bevat geen complexe datatypes, de tweede wel. Hierdoor wordt informatie in het eerste geval over
meer designators verspreid. Voor welke we kiezen hangt af van of we complexe datatypes kunnen
gebruiken en hoever we willen gaan in bet opknippen van informatie. In mijn implementatie is
het geen punt om complexe datatypes toe te staan. Hoever we willen gaan in bet opknippen zie
ik als intuItieve kwestie. Mijn keaze ligt dus bij het tweede geval.
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het Relationele model is dit sowieso het geval. Beide lijken geen autonomie van hun informatie-
elementen toe te staan, waardoor verantwoordelijkheid niet opgedeeld wordt, en een soort van
autoriteit impliceert die zorgt voor de naleving van deze constraints. Dit lijkt een onwenselijke
eigenschap omdat centralisatie vaak leidt tot bottlenecks.

5.3 Conclusies

\Ve hebben de eigenschappen van bet ER model besproken. Als we ER vergelijken met 00 en
het Relationele model komen we op de volgende verbanden:

— Een entiteit is in 00 te zien als een object, in relationeel als een tupel.

— Een relatie in ER wordt geImplementeerd in bet Relationele model door in verschillende
tabellen dezelfde informatie neer te zetten (keys). In 00 worden verbanden gelegd door
in een object een OlD vast te leggen van een ander object.

— Een entity set komt overeen met een class, in relationeel een tabel. Een verschil met 00
is dat een class gedragingen incorporeerd, een entity set doet dat niet.

— In 00 zijn objecten uniek omdat ze een uniek OlD hebben. In het ER model zijn entiteiten
uniek omdat ze unieke key attributes hebben.

\\ hebben de afbeelding van ER op bet Relationele model en op bet Designator model
bekeken. \Ve zijn op de volgende dingen gestuit:

— In 00 refereren we aan de hand van OlDs, deze zijn onafhankelijk van de waarde van
het object, in ER refereren we aan de hand van key attributes en referentie is in ER dus
we! waardeafhankelijk. We kunnen dus zeggen dat bet ER model uitgaat van referentie by
value. Het is vrij eenvoudig om een ER model om te zetten naar een implementatie die
niet by value refereert, maar de constructie van de key attributes impliceert dat uniekheid
van waarde afhangt.

— ER levert inheritance, we hebben een voorstel gedaan over hoe we dit in bet Designator
model zouden kunnen implementeren.

— ER constraints lijken centraa! te moeten worden bekrachtigd. Als een datamodel groter
wordt is de kans groot dat dit een bottleneck wordt. Het zij in de zin dat bet computationeel
moeilijk wordt, bet zij dat bet voor ontwikkelaars niet meer te overzien is.

We hebben in dit boofdstuk bet eerste Met a-Model behandeld, waarmee we bet concept
hebben geIntroduceerd dat het voor een succesvol datainodel niet altijd nodig is om een im-
p!ementatie te verzorgen. We hebben laten zien hoe dit in zijn werk gaat, daarbij duidelijke
verschillen aangetoond, en een voorstel gedaan over een extensie van het Designator model. Om-
dat we het ER model bekeken hebben zullen we bepaalde mechanismen beter kunnen plaatsen.
Zo zal bet concept van de key attribute en identiteit nog van pas komen in een later hoofdstuk.



Hoofdstuk 6

Het Agent Object Meta-Model

Modelleren op het niveau van organisaties

We hebben het in de inleiding over agents gehad. Het agent-paradigma geeft ons de mogelijkheid
om op een directere manier sociale structuren te beschrijven en te bouwen. Door het sociale
aspect van het agent-paradigma behoren sociale structuren als organisaties makkelijker te worden
gemodelleerd in het agent-paradigma dan ER, 00 of Relationeel. Als we een informatiesysteem
willen bouwen wat de ambitie heeft om over verschillende organisaties te spannen, dan zouden
we kunnen stellen dat het agent paradigma een onmisbaar gereedschap is.

Sommigen zien organisationele informatiesystemen als een verzameling virtuele agents (alter-
ego's) die naadloos overlopen in de echte organisatie.[6]. Het maken van zo'n model betekent dat
er een begrippenkader opgezet moet worden. Bij het opzetten van zo'n begrippenkader kunnen
schijnbare trivialiteiten veel denkwerk veroorzaken. Zo moeten vragen beantwoordt worden ala:
"Is een politieagent een subklasse van een persoon of is een politieagent een persoon die een rol
heeft als rechtshandhaver?"

In mijn zoektocht naar informatie over agents in combinatie met databases kwam ik op het
AOR model van Wagner[17]. Bet AOR model is een extensie op het ER model en kan zo een
natuurlijke transitie vormen na.ar een model wat virtuele organisaties beter beschrijft.

In de beschrijving van het designator model komen agents ook aan de orde. De eerste indruk
is dat bet AOR model op een conceptueel hoger niveau werkt dan bet Designator model. Het
lijkt dat AOR top-down werkt, en het Designator model bottom-up. Het is dus interessant om
te kijken of deze twee modeflen elkaar ontmoeten en zo ja waar ze elkaar ontmoeten. Als deze
twee modellen elkaar ontmoeten is bet interessant om te kijken of bet Designator model als
implementatiemodel kan dienen voor AOR.

6.1 Atbeelding van modellen

Het AOR model is een extensie op het ER model, in die zin dat waar we in ER entiteiten
bebben, we deze flu opsplitsen in Objecten en Agents. Agents zijn entiteiten die zelf actie
kunnen ondernemen. Objecten zijn inanimate, dood. In dit opzicht wijken objecten in AOR af
van de objecten in 00, deze kenrien namelijk wel gedragingen. Het ER model laat zich goed
afbeelden op het Relationele model, ook de afbeelding van ER op het Designator model hoeft in
principe geen problemen op te leveren. We zouden dus kunnen redeneren dat een projectie van
AOR op bet Designator model mogelijk moet zijn. Het AOR model is zo ontworpen dat bet om
te zetten moet zijfl in (object-) relationele database schema's[17]:

41
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In the same way as an ER model can be effectively transformed into a relational or
object-relational database schema, an AOR model should be transformable into a
database schema.

Wat we met het AOR model hebben hebben is een model waarin we kunnen werken met
concepten die goed aansluiten op het domein wat we beogen (organisaties). Dit model laat zich
goed afbeelden op een relationele database. Het relationele model laat zich op zijn beurt weer
afbeelden op het designator model, met een aantal bijkomende voordelen.

Nu komen we op de volgende interessante gedachte. Stel dat we deze tussenstappen overslaan

en een directe mapping maken van het AOR model naar bet designator model. We zien dan het
AOR als een Meta-Model (een papieren-model) met bet designator model als implement atiemo-
del. Omdat bet designator model al door Teepe is uitgedrukt in termen van agents beliefs e.d.
zouden we ervan uit kunnen gaan dat deze impedance mismatch miniem is.

Stel dat we het designator model op deze manier kunnen pluggen, dan zijn er een aantal
grote voordelen te noemen: we kunnen meesurfen op het succes van bet AOR model. Alles wat
in bet AOR model gemaakt is kunnen we gelijk gebruiken. Als dit alles niet blijkt te werken,
dan is bet waarschijnlijk dat we bierna het designator model duidelijker kunnen plaatsen en we
kunnen zeggen welke ideeën precies verschillen.

We ga.an uitzoeken hoe dit afloopt, noodzakelijkerwijs bespreken we eerst globaal bet AOR
model. Zo flu en dan zal ik paralellen trekken met het designator model en de eigenschappen

die ik in 1.2 aan heb gegeven.

6.2 Het Model

Het AOR is een uitgebreid conceptueel raamwerk voor agent georienteerd modelleren. 1k zal
een overzicht geven van wat bet AOR inboudt, of kan inbouden in verband met bet designator
model. Voor een complete beschrijving verwijs ik naar [17] en [18].

Het AOR model is een ER model uitgebreid met concepten die we kennen uit organisaties
(agents. commitments, claims, etc). Wagner gelooft dat een AOR model beter organisaties en
organisationele informatiesystemen adequater kan modelleren dan ER modellen. Het dod van
bet AOR model is het bespoedigen van bet ontwerpen van een organisationeel informatiesys-
teem. Wagner bescbrijft een typiscb pad: in de analyse fase wordt er een extern AOR model
opgetrokken. In deze fase wordt bepaald wat onze agents en objecten zijn. In de ontwerpfa-
se, zoals Wagner die noemt wordt het externe AOR model omgezet in meerdere interne AOR
modellen. In het interne model wordt alles beschreven vanuit het perspectief van de agent.

\Ve zien bier dat AOR en Designator verschillende uitgangspunten lijken te hebben. Het
AOR model werkt vanuit bet idee dat een informatiesysteem gemodelleerd wordt vanuit een
organisatie, dus top-down. Het Designator model lijkt meer bottom-up te werken door op een
lang niveau het idee van agents te introduceren.

Er zijn vele mogelijkheden om bet concept van agents te introduceren in informatiesystemen.
Door de hype rond agents best empelen mensen graag bun systeem als "agent gebaseerd". Als
een informatiesysteem dat stempel mag dragen moeten ze wel ann bepaalde eisen voldoen.
\Vagner[17} vind dat we een informatiesysteem in agents mogen uitdrukken als ze werken met
mentale componenten zoals die genoemd worden in Shoham[19]. Deze componenten zijn beliefs,
capabilities, choices en commitments. Wagner vult dit rijtje aan met perceptions (berichten uit
de omgeving, andere agents e.d.).

Hierboven zijn een aantal punten genoemd waardoor agents gerechtvaardigd zijn in infor-
matiesystemen en hoe we de noodzakelijke eigenschappen definiëren. De volgende stap is het
daadwerkelijk optrekken van een model. Wagner wil naar een model wat in zoverre lijkt op het
beeld wat we hebben van een organisatie.
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Figuur 6.1: De Agent-entiteit en zijn subtypes. Een institutionele agent is een samenvoeging van
een aantal interne agents en is geassocieerd met een aantal externe agents. Waar het Designator
model de defining, assigning en asking-agents heeft, lijkt AOR concepten te leveren die dichter
bij organisaties staan.

Het AOR model bouwt voort op het ER model door verschillende soorten entiteiten te
introduceren: agents, events, actions, commitments, claims en objecten.

Commitments en Claims

Een claim is de mogelijkheid om annspraak te kunnen maken op iets. Als de ene partij iets
claimt, dan is dit een commitment van de andere partij. De andere partij moet iets nakomen.
Een claim heeft te maken met vertrouwen, de claimende partij vertrouwt erop dat de andere
partij afspraken nakomt. Vertrouwen kunnen we zien als één van de kernpunten van sociale
interactie; zonder vertrouwen zou er weinig sociaals meer in te vinden zijn. We kunnen stellen dat
voor het automatiseren van bedrijfsporocessen bet van vitaal belang is om sociale constructies
als commitments en claims just te kunnen representeren. Wagner geeft bier dan ook gepast
aandacht aan.

In het interne perspectief van een agent wordt een aangegaande commitment gezien als een
actie die binnen een bepaalde tijd moet worden uitgevoerd door deze agent, terwiji een claim
sta.at voor een bepaalde actie die door een andere agent binnen een bepaalde tijd gedaan zou
moeten worden.

Dit komt overeen met designators op de volgende manier. Het uitgeven van een designator
staat gelijk aan het doen van een toezegging. De agent die in bet bezit is van een designator kan
dus iets claimen. Claim en toezeggingen in bet Designator model gaan altijd over informatie, in
AOR zijn ze algemener.

Wagner deelt twee soorten toezeggingen in:

1. De toezegging om a.ctie te ondernemen. Nadat een agent deze toezegging gedaan beeft,
heeft hij er een item bij staan op zijn todo-lijstje.

2. De toezegging dat een conditie waar blijft. Na deze toezegging gaat een agent een verant-
woordelijkheid aan. Als dat betekent dat er iets moet gebeuren dan geeft dit dus ruimte
aan delegatie

Wagner stelt dat een todo-toezegging van Agent 1 tegenover Agent2 uit te druicken in de
volgende tupel: (Agentl, Agent2, Aetie, Tijdsspecificatie). Stel dat we dit invullen met een
praktisch voorbeeld, het terugbrengen van een boek op 9 november, dan komen we op het
volgende: (GerdWagner, Bibliotheek, return-book(14325), 9 nov 2004)
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Figuur 6.2: Ronde hoeken indiceren een agent-entiteit, rechte hoeken een object. Pijien geven
een isa-relatie aan. De Central Library en de Department Library zijn institutionele agents,
omdat ze bestaan uit human-agents en een informatiesysteem (LibIS) als artificiële agent. Book,
BookCopy en Loan zijn objecten. De gestippelde lijnen naar het Book-object betekenen dat
Central Libray en Department Library beiden beliefs hebben over objecten van het type Book
(namelijk of isAvailable waar is of niet). Dit is een extern model, het is geen model gezien vanuit
het gezichtspunt van één agent. De pijien staan voor bepaalde relaties, verbindingen, afspraken,
en zouden dus ook geImplementeerd kunnen worden door middel van designators.
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Zien we zulke afspraken ook in het designator model? Een uitgegeven designator kunnen
we vanuit het oogpurit van de uitgever vergelijken met een commitment, dezelfde designator
buiten de uitgever representeert een claim (dat bepaalde informatie beschikbaar is). Designators
ziju afspraken over informatie. Wij hebben deze aIpraken niet ingedeeld op de manier waarop
Wagner dit doet.

Dit betekent dat bet beeld wat we eerder schetsten dat het Designator een bottom-up uit-
gangspunt had, en het AOR model top-down niet helemaal volledig was. Het Designator model
is niet zozeer een bottom-up model, het heeft zich toegespitst op één gebied van afspraken,
nainelijk de afspraken die we kunnen maken omtrent de levering van informatie.

In de volgende twee hoofdstukken (voorstudie en implementatie) ga ik verder in op afspraken
die we kunnen maken over informatie. Eén opdeling die ik zal introduceren heb gaat over
referentie.

6.3 Soorten agents

Het AOR model maakt onderscheid tussen kunstmatige, biologische en institutionele agents.
Software agents en robots zijn kunstmatige agents. Biologische agents zijn mensen. Instituti-
onele agents zijn sociale constructies zoals organisaties en afdelingen. Een institutionele agent
aggregeert een aantal agents die dingen doen in een groter belang.

6.4 Interne, externe modellen en Autonomie

Het interessante idee van Wagner is dat je een extern model misschien wel automatisch kunt
omzetten naar een intern model. En dat je dus de extern geponeerde restricties om kunt zetten
in interne restricties, waaruit de externe restricties emergeren. Als we een extern model kunnen
omzetten in een stel interne modellen, dan hebben we eigenlijk een aantal mm of meer autonome
eenheden gecreeerd. Dit idee zou ook goed kunnen werken voor bet ER model.

6.5 Conclusies

Het AOR model heeft ten opzichte van de modellen die we tot nu toe gezien hebben een aantal
voordelen. Twee springen in bet oog:

1. Het AOR model heeft een rijkere set van ontologische ba.sisconcepten, daardoor is het
mogelijk om meer semantiek te pakken van een domein, vergeleken met ER.

2. Het AOR model lijkt bet eerste model wat het verschil aangeeft tussen externe en interne
modellen

Het eerste punt geeft aan wat volgens mu de toepassing van het AOR model moet zijn in
combinatie met het Designator model. 1k heb in dit hoofdstuk een tipje van de sluier opgelicht
over hoe uitgebreid het AOR model is. Het AOR model biedt een kapstok voor het modelleren
van orgaiiisaties. Role Based Access Control (RBAC) eist een bepaald niveau van modellering
van een organisatie, daarom heb ik mij in mijn onderzoek beziggehouden met het ontwerpen van
een rollen-model. Het ontwikkelen van zo'n ontologie bleek een stuk minder triviaal zijspoor dan
bet op het eerste gezicht leek. Dit neemt niet weg dat dit belangrijk is en als we mee kunnen
rijden op de mogelijkheden die het AOR model biedt is dat mooi meegenomen.

Het tweede punt is een inzicht van Wagner waardoor we de mogelijkheid krijgen om een
brug te slaan tussen centralistische modellen (ER en Relationeel) en modellen die een bepaalde
autonomiteit geven aan hun elementen (00, Designators en AOR).
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Wagner noemt een aantal zwakheden van zijn eigen model, de grootste hiervan vind ik dat
het ontwikkelpad van analyse tot implementatie nog niet volledig is gedefinieerd. In andere
woorden, het model is nog niet af.

Hoe kunrien we het Designator model plaatsen t.o.v. het AOR model? Het designator model
geeft een principe van hoe we met informatie om kunnen gaan in een systeem. Informatie wordt
in agent termen niet meer gezien als belief maar als asset, waardegoed.

Het AOR model van Wagner is een extensie op het ER model. Het breidt het ER model
uit met een aantal begrippen. Er wordt bijvoorbeeld in het AOR model onderscheid gemaakt
tussen Agent-entiteiten en Object-entiteiten.

\Ve hebben in dit hoofdstuk een overzicht gegeven van het AOR model. De gedachte achter
het designator model is dat ze een faciliterende functie heeft voor de eigenschappen van agents.
Faciliterend kunnen we op twee manieren uitleggen:

1. Het designator model zou als een backend kunnen functioneren voor een frontend als het
AOR model (zoals Monet[20] zich presenteert als een 'high performance backend' voor
Relationele of Object databases)

2. We zouden kunnen kijken of ideeën uit het designator model misschien gedeeltelijk van
toepassing zijn op het AOR model.

Als we het designator model zien als implementatiemodel voor bet AOR model, plaatsen we
het AOR model op een hoger niveau. Om de twee modellen goed te vergelijken laten we ze voor
nu even naast elkaar staan. Twee modellen met eigenschappen, die wel of niet overeenkomen.

We hebben in dit hoofdstuk besproken wat bet agent-paradigma ons kan leveren in organi-
sationele informatie systemen. Het AOR levert ons een aantal dingen. (a) In vergelijking tot
het Relationele model levert AOR een modellering die dicbter bij organisaties liggen. (b) Ten
opzicbte van het ER model levert AOR bet idee dat sommige entiteiten ook actie kunnen on-
dernemen. (c) Het AOR model is in vergelijking tot bet 00 model qua mogelijkbeden een
beperking, maar Wagner stelt dat 00 te breed is om een organisatie in te modelleren.

Wat levert het AOR model ann bet Designator model? We kunnen deze vraag beter anders-
om stellen. Na het AOR model wat beter bekeken te hebben ben ik ervan overtuigd dat bet
"pluggen van bet Designator Model" een utopie was. Waarom? Als we op een boger niveau
op de klassieke manier naar informatie blijven kijken (dus als beliefs en niet als waardegoed),
dan zal een optimalisatie op laag niveau (het pluggen van het Designator model) nooit een
maximaal resultant leveren. \Iijn idee is dat het Designator model op een andere manier een
veel grotere bijdrage kan leveren, namelijk een nieuwe manier waarop we naar informatie in een
informatiesysteem kunnen kijken. Informatie als waardegoed. Het AOR model biedt al ruimte
ann concepten als assets. Als we informatie op deze manier bebandelen levert dit direct de
voordelen op die we van bet Designator model kennen.

Dus: het AOR model levert ons een interpretatie van wat het Designator model nu eigenlijk
levert, hierdoor weten we bet Designator model beter te plaatsen.



Hoofdstuk 7

Voorstudie

In dit hoofdstuk gaan we een aantal dingen onderzoeken die ondersteunend zijn voor de imple-
mentatie die we gaan leveren in het hoofdstuk hierna.

Teepe heeft het er in zijn artikel over dat hij nog geen restricties wil leggen op de a.ard
van referentie die designators incorporeren. Deze terughoudendheid komt naar voren in de
mogelijkheden die hij noemt voor een eqttality check (een is-equal-functie is één basic operatie
waaxvan we denken dat deze noodzakelijk is): (a) Haa! de content op en kijk of die hetzelfde is
(b) Vraag de uitgever of de content hetzelfde is (c) Vergelijk de designators zeif.

De laatste optie impliceert dat een designator altijd hetzelfde is als hij naar hetzelfde object
verwijst. Dit is nogal een aanname, maar lijkt we! grote voorde!en op te leveren. In dit hoofdstuk
gaan we zulke en andere eigenschappen onderzoeken.

Waaruit komen deze voordelen voort? Dit ligt hem in distributie. In de in!eiding hebben we
gesteld dat een scha.albaar informatiesysteem ruimte moet bieden aan distributie. Distributie
betekent verscheping. Deze verscheping wi!len we minima!iseren om twee redenen: Ten eerste
is verscheping relatief traag en ten tweede brengt verscheping risico met zich mee. Als we over
een kanaal geen complete controle hebben, kan het zo zijn dat deze afgeluisterd wordt. Niet
verstuurde informatie kan niet afgeluisterd worden, en heeft dan dus de voorkeur'.

Er zijn dus een aantal moge!ijkheden die we kunnen uitzoeken. Een eerste heeft Teepe
eigen!ijk al a.angedrageii door zijn is-equal operatie. Wanneer kunnen we van twee informatie-
elementen zeggen dat ze hetzelfde zijn? Om deze vraag te kunnen beanwoorden moeten we bet
concept identiteit wat beter bekijken.

7.1 Identiteit
In de filosofie wordt identiteit wel gekenmerkt door the indescernability of identicals, oftewel
"Als ik het verschil niet kan zien, dan zijn twee objecten hetzelfde". We kunnen flu zeif bepa!en
wat iemand kan zien aan een designator, dus onze vraag is meer praktisch van aard dan fib-
sofisch: \Ve1k geva! van identiteit heeft we!ke implicaties voor de uitgever en de gebruiker van
designators?"

Idee 1: Verhuizen

In bet hoofdstuk waar we het designator model uitgebreid uitleggen komt het verhuisvoorbeeld
al naar voren. We s!aan hier even op terug. In dit verhaal gingen we ervan uit dat een designator
naar een thuisadres van iemand verwijst, en dat we de waarde waar de designator naar verwijst
straffeloos konden veranderen. De gebruikers van de designator hoefden niets meer te doen, en

1Het kan zo zijn dat grootschalige verscheping in bepaalde gevallen beter uitkomt. Het punt is dat we de keuze
willen hebben. We kunnen altijd terugvallen op deze tactiek.

47
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dit was een mooie oplossing voor bet npdate-probleem. We gaan nu even wat preciezer kijken
wat dit betekent voor de designator. \Ve moeten een eigenschap kiezen die een designator uniek
maakt. In het verhuisvoorbeeld hebben we gekozen voor een semantische eigenschap. We stellen
dat de designator hetzelfde blijft terwiji alle inhoud verandert (het adres), het enige wat hetzelfde
blijft, en wat dus blijkbaar de kenmerkende eigenschap is, is de semantiek: "bet thuisadres van
Kees".

Het tweede idee ligt misschien wat minder voor de hand, en werk ik iets uitgebreider uit.
Erna volgt een samenvatting waar beide ideeën worden samengevoegd.

Idee 2: Optimalisatie voor Hergebruik

Schijnbaar in tegenstelling tot bet verbuis-voorbeeld, kan het ook gunstig uitkomen om identiteit
strikter te nemen dan dat hij over bet algemeen genomen wordt. Stel we hebben een verzame-
ling verwijzingen die staan voor een a.antal rode auto's (We kiezen bier voor bet kenteken als
verwijzing).

Ter illustratie hoe dit in een relationele database eruit zou zien:

jeewee=> select plate from cars where color='red';

plate

yt-49-tt

kd-51-bf
rd-21-gh

(3 rows)

Op het moment dat iemand een auto uit deze tabel laat overspuiten in een andere kleur is
het antwoord op deze query niet meer geldig. Het is wenselijk dat bet antwoord op de query
zolang mogelijk geldig blijft, zodat we resultaten kunnen cachen. Hoe zouden we dit slimmer
kunnen aanpakken?

Stel dat we zorgen dat verwijzingen krijgen waarachter het object niet meer verandert.
Hiervoor moeten we we! een re!ationeel database systeem hebben wat triggers, zodat we zeif
gedrag kunnen definiëren wat vertoond wordt a!s een auto van k!eur verandert. We stellen ons
voor dat de referentie het nummerbord met een extensie is. Deze extensie zal dan telkens moeten
veranderen a!s er een auto overgespoten wordt:
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jeewee=> select ref from cars where color='red';

ref

yt-49-tt_A

kd-51-bf_A
rd—21-gh_A

(3 rows)

jeewee=> update car set color'yellow'
jeewee-> where plate='rd—21-gh';

jeewee=> select ref ,plate,color from cars;

ref I plate I color
+ +

rd-21-gh_A I rd—21-gh I red
yt-49-tt_A I yt-49-tt I red
kd5lbf_A I kd—51-bf I red
rd-21-gh_B I rd—21-gh I yellow

(4 rows)

Het voordeel van deze constructie is dat het antwoord op de query "geef alle rode auto's"
na het overspuiten van één auto nog steeds geldig is, er zit immers geen referentie naar een auto
tussen met een andere kleur. Dit in tegenstelling tot het andere geval. Daar had de verandering
van één element de betekenis van de verzameling ongeldig gemaakt, er zat namelijk een gele
auto tussen.

Stel dat we ook nog de antwoorden hadden liggen op de volgende query:

jeewee> select ref from cars where type'sedan';

ref

yt-49—tt_A

kd-51—bfA
bg-32-gr_B

(3 rows)

En we zijn op zoek naar een rode sedan, dan kunnen we nu de intersectie nemen tussen deze
twee sets, iets wat anders een ongeldig antwoord had opgeleverd.

7.1.1 Formalisatie van Identiteit: OlD's en SID's

Als we een entiteit (een auto, een thuisadres) representeren, kunnen we dus kiezen welk deel van
die representatie constant moet zijn om zijn identiteit te behouden. Voor thuisadres was dat
een semantisch dee!, voor de auto was het een groter dee!. Toen de kleur veranderde gingen we
het zien als een andere auto. Dit is vergelijkbaar met identiteit van entiteiten in het ER model,
waarin één of meer attributen (key attributes) gemarkeerd worden als "identificerend".

Voorlopig maak ik een opde!ing in twee soorten identiteiten. Dc identiteit die verandering
toelaat noem ik Object Identity (OlD). De identiteit die geen verandering toelaat is daardoor
tijdsinvariant en noem ik daarom het Snapshot Identity (SID).

Het overspuiten van een auto maakt het antwoord op een query ongeldig als deze designa-
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tors gekoppeld zijn ann bijvoorbeeld het chassisnummer. Een OlD kan gekoppeld zijn aan het
chassisnummer. een SID is totaai onveranderlijk, en maakt het antwoord op zo'n query nooit
ongeldig.

Het is duidelijk dat de OlD de meest complexe van het stel is. Als je een query doet, dan
moet je van tevoren weten wat de semantiek precies is. Hoe ben ik een auto aan het aanwijzen,
is (lit aan de hand van het chassisnummer, aan de hand van het merk of aan de hand van 'de
auto van persoon X'2. Dit is weer puur een kwestie van afspraken, in deze seriptie doe ik geen
uitspraak over hoe deze afspraak tot stand moet komen.

In [21] wordt ook gemeld dat de notie van identiteit verschilt van context tot context. Juist-
heid van identiteit ligt aan de verwachting die de context schept.

In het artikel van Teepe wordt uitgelegd dat het designator systeem uit gaat van een globale
kiok. Op deze manier zou het mogelijk moeten gaan zijn om te kunnen vragen "\Vat is de status
van Feit X op tijdstip ti gegeven jouw kennis op tijdstip t2". Deze mogelijkheid heb ik niet
geIntroduceerd.

We kunnen de snapshot identity functie (de functie die SID's oplevert) monotoon laten stij-
gen, zodat we tussen designators uitgegeven door dezelfde uitgever kunnen afleiden welk feit
recenter is. Hiermee kunnen we nog geen veranderlijke informatie vergelijken tussen twee uitge-
vers, we kunnen de monotoon stijgende SID we! zien als een afgezwakte k!ok, er zit informatie
over tijd in geencodeerd.

7.2 Referentie

7.2.1 Idee 3: één op één afbeeldingen

Hierboven hebben we gezien dat het zorgvu!dig kiezen van de betekenis van een designator
efficiëntie voordee! kan op!everen. Tot her hebben we dit gedaan door te kijken wat voor soort
identiteit we willen gebruiken, nu gaan we kijken naar de soort verwijzing. We hebben in de
context van designators a! gezegd dat we een eenduidige verwijzing willen. Dit betekend dat één
designator altijd naar deze!fde3 informatie-eenheid wijst, maar dit betekend niet dat we geen
twee designators kunnen hebben die naar één entiteit wijzen. Deze constatering impliceert een
tweedeling:

1. nopl- designators, gewone designators, indien niet anders vermeld hebben we het over deze
soort. Deze designators noern ik ook wel NTO designators (N To One Mapped Designa-
tors).

Dl • informatie

2. lopl- designators, One To One Mapped Designators, oftewel OTO designators.

D1---
;.:::;-;-+ informatie

D2 -.

Dn
2DIt lijkt wel op de query: "select carid from cars where owner=X". Zou het niet mooi zijn om gelijk met

queries te kunnen verwijzen? Hier kom ik later op terug.
3waarin we 'dezelfde' in het voorgaande deel hebben gedefinieerd
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Een uitgever kan een designator markeren als OTO-designator, wat op zich misschien niet
spectaculair is. Het voordeel zal pas duidelijk worden in de context van queries. Als we twee
queries doen:

1. select OTOdesig from cars where color='red' = Ri

2. select OTOdesig from cars where type='sedan' = R2

Dan kunnen we stellen dat Ri fl R2 de verzarneling is van alle rode sedans. Indien het bier

niet om OTO designators ging, konden we dit niet zeggen. Dc OTO designator komt van pas
als we lict combineren van uitgegeven informatie willen stimuleren, de NTO designator geven
we uit als we dit juist niet willen (of dat bet niet mogelijk is om een één op één afbeelding te
garanderen). Dit kan van pas komen als we het designator model in een gedistribueerde omge-
ving neerzetten. Informatielekken dicht je makkelijker als je in de eerste plaats geen onnodige
informatie doorstuurt.

We bebben in deze sectie een aantal soorten designators aan kunnen wijzen:

— OlDs SIDs; gaan we uit van semantische identiteit (Object Identity), of van volledige tijds-
onafhankelijke identiteit qua inhoud (Snapshot Identity).

— OTODs NTODs; is onze verwijzing uniek, of kunnen er meerdere designators zijn die naar dit
element verwijzen?

7.3 Een Prototype: De Data-Minende Bakker
We hebben net op een theoretische manier beredeneerd welke eigenscbappen we zouden kunnen
gaan onderzoeken. In deze sectie onderzoek ik uitgebreid één van deze, namelijk de designators
die te categoriseren zijn als één op één.

Dit doen we door middel van bet ecbt laten draaien van drie verschillende servers. Technisch
is dit geImplementeerd door drie servers te laten draaien op verschillende poorten. Het technische
verhaul is hier niet zo belangrijk. Belangrijk is we! dat we bet nu over een echte imp!ementatie
hebben, en dat er nergens gesmokkeld kan zijn.

We gaan een casus behandelen die op zicb vrij triviaal !ijkt, maar waar we wél een aantal
interessante wapenfeiten uit kunnen halen. De informatie die we gebruiken in dit voorbeeld is
een database die ik thuis nog had !iggen: bet leerlingenbestand van mijn vroegere middelbare
school.

Als voorbee!d hebben we een drietal servers in het !even geroepen4. Voor dit geva! zeggen
we dat deze uitgevers van de Rijks Scholen Gemeenschap (RSG) zijn, en dat ze (gedeelte!ijk)
open staan voor de lokale bakker. Deze bakker wi! weten wat de drukste en de minst drukke
maand is qua verjaardagen, zodat hij zijn inkopen daarop kan afstemmen.

Eén server geeft designators uit voor naam, de ander geeft maand-designators uit. De
laatste combineert deze twee. In de naam-maand designators worden dus twee designators
gekoppeld, en deze koppeling levert dan weer een designator op.

Ecn vraag die we nu willen kunnen ste!len is "wat is de drakste maand", of "wat is de minst
drukke maarid". Dit lijken triviale vragen, maar deze vragen hebben een aantal interessante
kenmerken. Het zijn aggregatie functies over een set data, ze gaan dus over kwantitatieve infor-
matie. In principe leveren ze dus informatie over een groep, we boeven geen informatie te weten
over individuen in een groep.

In de clientcode (zie pag. 79) wordt de query "Wat is de drukste/minst drukke verjaardags-
maand" op de volgende manier uitgevoerd:

4code staat op pagina??
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Drukste
verjaardags-

maand?

naam
77

maand

naam-maand

Figuur 7.1: Drie agents en een nieuwsgierige bakker

Designator Naam
e02c99 Peter Hiemstra
501337 Robert—Reinder Nederhoed

7a5a36 Hem van der Ploeg

1d9181 Geert Kloosterman

d86333 Diederik Kraaikamp

59aa27 Marcia van Opioo
59755d Mathijs de Boer

af6fb5 Jan-Willem Hiddink

Tabel 7.1: Illustratie van de informatie die opgeslagen ligt in de Naam uitgever

Designator Maand
79091c januari
12bd43 februari
14e45f maart

7ff679 oktober

Oad4d7 november

d94468 december

Tabel 7.2: Illustratie van de informatie die opgeslagen ligt in de Maand uitgever

Designator NaamDesignator, MaandDesignator
79091c (af6fb5, 6087e1)

12bd43 (e02c99, b0a825)

14e45f (7a5a36, edd4ba)

7ff 679 (1d9181, 67b752)

Oad4d7 (59aa27, Oc99bf)

d94468 (59755d, 8e6d13)

Tabel 7.3: Illustratie van de informatie die opgeslagen ligt in de Naarn-Maand uitgever
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nm = naam_maand.get_desigs()

d = {}
for n in mm:

r = naam_maand. get (n)
try:

dirEl]] += 1

except:

d[r[1]] 1

for key in d:

print key, d[key]

maxd max(d)
print 'max month: %8' % maxd
print 'which is: %s' % maand.get(maxd)

mind = min(d)
print 'mm month: V.s' 'h mind
print 'which is: %s' % maand.get(mind)

We willen weten wat de drukste en de rustigste maand is qua verjaardagen. We hebben een
XMLRPC-server draaien die de mapping verzorgt van naam op maand.

Om uit te vinden wat de drukste maand is moet de bakker alle Naarn-Maand designators bij
langs, en de inhoud daarvan ophalen. Elke keer als we een maand designator tegen komen, hogen
we zijn teller met één op. Merk op dat we hier dus nog geen idee hebben over welke maanden
we het eigenlijk hebben, en dat we bet in dit geval hebben over één op één designators. Hierna
kunnen we bij de maand-designator opvragen wat de maand is geweest die het drukst is. Mooie
hiervan is dat we dat alleen van de terzake doende maanden hoeven te doen. De organisatie
die deze informatie uitgeeft, kan dus precies achterhalen welke informatie is vrijgegeven, en wie
deze informatie gebruikt.

Het kan namelijk zo zijn dat een designator-uitgever voor één kiant een set van één op één
designators uitgeeft en dat ook doet voor een andere klant, maar dat deze designators niet
uitwisselbaar zijn tussen deze klanten. De afspraak dat een designator één op één is, hoeft dus
niet globaal te gelden, maar kan ook gewoon voor één klant gelden.

Dus nog een puntsgewijze herhaling wat de bakker moet doen om uit te vinden wat de
drukste en rninst drukke maand is.

1. ophalen designators: De bakker moet bij de Naam-Maand uitgever alle designators
ophalen, deze designators staan voor alle leerlingen.

2. inhoud ophalen: De bakker haalt van elke leerling de Maand-designator op, deze is één
op één.

3. frequentie bepalen: De bakker doorloopt de lijst met maand-designators en telt het
aantal voorkomens. Merk op dat dit alleen mogelijk is als voor de gehele lijst geldt dat
bet één op één designators zijn.

4. bepaal maximum en minimum: De bakker selecteert twee designators die respectie-
velijk het hoogste en bet laagste in aantal zijn.

5. bepaal resultaat: De bakker materialiseert de twee uitkomsten.
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er zijn 1339 naam-maand paren

1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc 104
6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca 99

8f l4e45fceeal67a5a36dedd4bea2543 109

45c48cce2e2d7fbdealalc5lc7c6ad26 106

eccbc87e4b5ce2fe283O8fd9f2a7baf 3 130

e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5 89

c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b 124

c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d 118

c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c 106

a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c 108

c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710 117

d3d9446802a44259755d38e6d163e820 129

max month: eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3

which is: 3

mm month: e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5

which is: 8

Tabel 7.4: Uitvoer van client . py: we zien 12 designators die staan voor maanden, naast deze
hashes staat het aantal voorkomens. We kunnen zo de drukste maand en ook de minst drukke
maand eruit halen. Deze designators kunnen we bij de naam-uitgever inwisselen voor de maand.
In dit geval is maand 3 (maart) het drukst, en maand 6 (juni) het rustigst.

7.4 Resultaten

\Ve kunnen een aantal resultaten noemen. Mocht het nog niet opgevallen zijn, de Naain-agent
is exact 0 keer geraadpleegd, dit zou ook voor performance een pré kunnen zijn. De RSG kan er
dus zeker van zijn dat er geen enkele naam is uitgelekt. Verder is het op deze manier mogelijk
dat de RSG functionaliteit aanbiedt waar ze nog niet eerder over nagedacht heeft.

7.5 Identiteitsfunctie en Indexeren

Verder hebben we in verkapte vorm ook het idee van identiteit gebruikt. We geven alleen maan-
den vrij in dit voorbeeld, maar het zou goed mogelijk kunnen zijn dat dit een identiteitsfunctie
is die overeengekomen is. Stel dat we een complete datum hebben als informatie-element, maar
we zijn overeengekomen met een andere agent dat voor hem allecn de maand belangrijk is, dan
kunnen we onze identiteits functie daarop afstellen, en zo deze outsider de mogelijkheid bieden
om zijn informatie te vinden.

Deze identiteitsfunctie lijkt verrassend veel op een bepaalde indexeringsfunctie veel gebruikt
in relationele databases. Als ik in een relationele database uit een grote tabel (een log bijvoor-
beeld) alleen de tupels wil hebben die gaan over week 31 dan doe ik de volgende query:

lect * from log where week(t)31

Als dit een grote tabel is, dan is een vrij zware query, omdat de database engine alle tupels
sequentieel bij langs moet om de week te berekenen en dan te vergelijken met 31. Wat dan een
mogelijkheid is, is het maken van een index

[ create index week_index on log (week(t))
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Dit duurt dan erg lang, het database systeem gaat nu van elke tupel de week berekenen en
deze indexeren, wat betekent dat er op de achtergrond een datastructuur5 wordt opgebouwd
waardoor het database systeem op een directere manier de lijst met tupels kan doorzoeken.

Is nu deze vrijheid van het kiezen van een identiteitsfunctie een vorm van indexeren? We
moeten indexeren jets strakker definiëren. Indexeren kan gezien worden als het toevoegen van een
kunstmatige key. Alfabetiseren is de meest bekende vorm van indexeren. Indexeren betekent
een toevoeging van ordening, structuur aanbrengen die er nog niet was. Toevoegen van een
structuur. Bij het alfabetiseren is dat ordening. Dus indexeren is het verrijken van informatie
met een ordening.

Uitgaande van deze definitie durf ik niet te stellen dat een de vrije keuze voor een identi-
teitsfunctie een vorm van indexering is. Op het moment dat we het attribuut maand gebruiken
voor de identiteitsfunct ie. dan kunnen we namelijk ook het verschil niet meer zien. Indexering
voegt een extra mogelijkheid tot referentie toe, een identiteitsfunctie beperkt de mogelijkheid tot
referentie. Met maand als identiteitsfunctie kunnen we alleen nog maar naar groepen refereren,
en niet meer naar individuen in de groep.

Het indexeren is een neveneffect van de manier waarop we in relationele databases queries
efficient uitvoeren. Het blijkt efficiënter om informatie toe te voegen dan weg te gooien.

7.6 Conclusies

Wat hebben we gedaan? \Ve hebben een aantal soorten aIpraken aangewezen, en de afspraken
over referentie uitgediept om te kijken wanneer welke soort van referentie goed uitkomt.

Hoe is mijn verdere uitwerking van het designator model zoals het idee van één op één
designators uit te leggen in deze context? Het concept van één op één is een afspraak over
een onderliggend waardegoed. Het is de vrucht van de volgende onderzoeksvraag: Wat is een
afspraak die we kuiinen maken over informatie, en wat zijn de praktische implicaties van zo'n
afspraak.' Mijn idee is dat een verzameling van gestandaardiseerde afspraken de basis kan
vormen voor een schaalbaar informatiesysteem.

We hebben de praktische implicaties uitgediept van één soort afspraak, de afspraak dat de
designators één op één kunnen zijn. Uit de casus van de bakker komen een aantal interessante
resultaten. Deze resultaten komen schaalbaarheid ten goede, in de zin dat we en mensen toegang
kunnen geven tot onze data, en we de privacy kunnen waarborgen.

5waarschijnlijk een btree
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Hoofdstuk 8

Implementatie Designator Model

In het vorige hoofdstuk hebben we een aantal mechanismen onderzocht, in dit hoofdstuk probe-
ren we een begin te maken met de implementatie van een systeem dat werkt met de principes van
het Designator model. De ambitie is dat we een systeem optrekken waarin ge-experimenteerd
kan worden met verschillende afspraken. De implementatie zal ons door de noodzaak van verdere
specificatie verder inzicht geven.

In deze sectie onderzoeken we hoe we de Designator als verwijzer kunnen implementeren. We
beginnen simpel met OlDs, en bouwen dit idee langzaam uit tot iets wat zou kunnen voldoen
aan de designator die geschetst wordt in [4]. Als we de waar (informatie) zeif niet meer willen
verschepen, zullen we dus een digitaal equivalent van waardepapieren moeten construeren. We
hebben eigenschappen van verwijzingen genoemd. In het geval van een gedistribueerd systeem
is het noodzakelijk dat een verwijzing globaal eenduidig is. We kiezen voor 00 als implementa-
tiemodel, en voor de taal Python[22]. 00 beperkt ons niet in de mogelijkheden, en voor Python
heb ik gekozen omdat programmacode in deze taal als goed leesbaar wordt ervaren voor leken.

8.1 Verwijzingen; de Designator als OlD

De verwijzende kracht vormt een belangrijk deel van bet Designator model. \Ve nemen OlD's
zoals gemntroduceerd op 3.1. OlD's zijn in veel 00 implementaties gelijk aan bet geheugenadres
waar het object resideert.

Als we stellen dat a = 10. Dan beeft variabele a de waarde 10. Er is op dat moment een
geheugenadres (bijv. Ox4Olf54fc) met de waarde 10. Een OlD is een variabele die een adres
bevat. Hier zien we een overeenkonist tussen designators en OIDs: we kunnen werken met in-
formatie zonder de inhoud te zien. We kunnen hieruit concluderen dat als we een OlDsysteem
implementeren (en zo formaliseren), we een belangrijk deel van designators hebben geformali-
seerd.

Voor een voorbeeld van een OlDsysteem boeven we niet ver te zoeken. In C++ bestaat
een OlD uit een integer. We kunnen designators voor nu gelijk stellen aan integer-OlD's. De
designator bestaat dan flu uit een integer. Deze integer moet inwisselbaar zijn voor een waarde.
Het implementeren van een uitgever-object komt neer op de volgende punten:

1. uitgever.getpointer(value): Deze methode kent een pointer (integer) toe aan een
waarde, slant deze associatie op in een interne tabel (een functie die in bet pointersysteem
wordt verzorgd door de stack), en retourneert deze integer.

2. uitgever . getvalue (pointer): Deze methode zoekt in de interne tabel naar de bijpas-
sende waarde en retourneert deze.
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Merk op: ik stel niet dat deze functies inverses van elkaar zijn. Als ik zeg dat

p1 = getpointer('kees'),en
p2 = getpointer(getvalue(pl)),

dan hoeft niet te gelden dat:

p1 == p2.

Een andere eigenschap van designators is dat ze globaal moeten kunnen verwijzen. Het
pointersysteem met integers werkt alleen lokaal. Wat is precies bet verschil tussen globaal en
lokaal? Globale referentie betekent dat we geen problemen mogen hebben met designators van
buiten onze "scope" (designators van buiten onze horizon). Als we met globale designators
willen werken moeten we dus zorgen dat afzonderlijke elementen geen problemen hebben met
designators die buiten dit deelsysteem gedefinieerd zijn. Een geheugenadres-OID opzet voldoet
niet ann deze eis.

Het is dus noodzakelijk dat we met een designator universeel kunnen verwijzen. Dit betekent
dat agents overweg moeten kunnen met informatie die door andere agents is gedefiniëerd, en dit
betekeiid dus dat er afspraken gemaakt moeten worden.

Laten we eerst kijken naar bestaande afspraken die zoiets a! bewerkstelligen, liefst niet op
een gecentraliseerde manier en globaal. Eenduidige benoemingsafspraken zoals nummerborden
bij auto's en sofinummers bij rechtspersonen verdienen geen voorkeur'. Een andere mogelijkheid
is definitie van UUIDS of GUIDS (Universally Unique Identifiers of Globally Unique Identifiers)

dmv [23]. Het blijkt dat het niet genoeg is om alleen globaal unieke OlD's te genereren, we
moeten ook de middelen hebben om bij deze informatie te kunnen komen. Een interessante
kandidaat is de Universal Resotzrce Locator, of URL.

8.1.1 Universal Resource Locator; afspraken voor globale referentie

Als we de URL nader onderzoeken blijkt dit geen triviale set met afspraken te zijn. 1k bespreek
hier even wat voor componenten de URL heeft, welke mechanismen er achter steken. Dit lijkt
een goede aanwijzing over wat er nodig is om een universeel OlD systeem te laten werken. We
nemen de volgende URL: http://www.ai.rug.nh/tentamenrooster.htlfli. www.ai.rug.nl is

de hostname. Deze is op te delen in vier delen. Het . ni-deel (een top level domain, geregistreerd
bij het ICANN2) heeft autoriteit over bet . rug-dee!, die op zijn beurt weer autoriteit heeft over
bet . ai-deel, enzovoort. Op deze manier hoeft het SIDN, de organisatie die achter het . ni-dee!
zit, niet lastig geva!len te worden voor e!ke naamsverandering in het rug-domein. We kunnen
de hostname zien a!s een universele naaingeving voor een agent, en bet stuk acbter de slash kan
gezien worden als het locale token voor informatie.

Wat er nodig is voor een universele pointer is dus voornamelijk dat agents die elementen
definieren, zelf een naam krijgen. De verschillende stacks moeten ook een naam krijgen.

Het lijkt het mogelijk om mee te rijden op de infrastructuur die er al !igt. Voor mijn
prototype implernenteer ik niet het g!oba!e systeem, ik voorzie geen grote problemen bij im-
plementatie van g!obalisatie. Het enige wat hiervoor nodig is dat de OlDmanager, slim ge-
noeg is om over het internet te werken. \Ve zouden dan kunnen werken met pointers als

desig: I/www. rdv.ni/yt-15-gbvoor de gegevens van mijn Nissan Sunny, of desig: //www.rug.nl/094678

'op 4.1.2 hebben we toegelicht waarom een centrale autoriteit niet wenselijk is
2Merk op dat de notie van autoriteit wordt gevormd door de mensen die hct accepteren. Zo zijn er initiatieven

geweest van organisaties die naast het ICANN (verantwoordelijk voor top level domains) andere top level domains
wilde nan bieden.
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voor mijn studentgegevens, welke de designator desig: //www. groningen. nl/234666 zou kun-
nen bevatten die staat voor mijn huidige adres.

8.2 Benodigdheden

Op dit moment hebben we voldoende uitgelegd wat voor eigenschappen we zouden willen om
een voorlopige specificatie te geven van de implementatie.

Er zijn een aantal dingen die gedefinieerd moeten worden. Teepe spreekt over assigning, defi-
ning en asking agents. Deze indeling in agents leg ik even naast mu neer. Voor de implementatie
is er geen verschil tussen assigning en defining agents namelijk. Ze geven beiden designators uit
die wijzen naar informatie. Of deze informatie weer bestaat uit designators of bestaat uit ruwe
data zie ik flu als irrelevant. In principe bestaat een designator namelijk ook uit ruwe data, het
verscbil ligt hem in de interpretatie van deze data.

Voor een werkend systeem hebben we de minimaal het volgende nodig. We praten in termen
van objecten omdat we nu bezig zijn met implementatie in 00.

1. Een uitgever-object dat designators kan uitgeven, en bewerkingen kan toepassen op uitge-
geven designators.

2. Een designator-object. Via dit designator-object moeten we bij de uitgever kunnen komen.

3. Een designator-manager. Deze zorgt dat we met designators weer terug kunnen komen bij
de uitgever, en deze uitgever kunnen aanspreken.

In het artikel van Teepe wordt weinig gezegd over de anatomie van de designator. Er wordt
alleen gepraat over de te verwachten eigenschappen van zo'n systeem, en de universele kiok die
nodig is voor de eenduidigheid van informatie in het systeem. Op pagina?? hebben we al gesteld
dat we het in deze scriptie voorlopig alleen over nu hebben.

8.3 Queries

Zoals in hoofdstuk 2 a! naar voren gebracht, hebben we in de databasewereld twee soorten talen,
een taal voor het manipuleren van data (DML) en een taal voor bet definiëren van data (DDL).
Data manipuleren doen we in de databasewereld door middel van queries. Sommige queries
veranderen de database, anderen geven informatie maar laten de database ongemoeid. (zie 8.1)

In bet relationele paradigma (we zien bier PostgreSQL aan het werk) levert een query een
tabel op of een message3.

Queries zijn strings die verwijzen naar (resulteren in) informatie. Een query is dus te zien
als een verwijzing. Designators zijn ook verwijzingen, met een aantal ma.atregelen zouden we
dus straffeloos queries om moeten kunnen zetten naar designators. Voor we dit doen is bet
verstandig om te kijken wat voor soort verwijzingen er te benoemen zijn, welke van toepassing
kunnen zijn op querystrings en welke van toepassing kunnen zijn op designators. Dit heeft een
aantal voordelen[4]:

1. We kunnen nu refereren naar uitkomsten van queries zonder informatie prijs te geven
hoe die informatie tot stand komt (uit welke tabellen er data gehaald wordt, daardoor a!
onnodig toegeven dat die tabellen er zijn), we boeven de content van de query niet prijs
te geven. Dit is exact wat Teepe[4] noemt:

3De werkelijke structuur die PostgreSQL oplevert is uitgebreider, zie [11].
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The problem which lies at the basis of this [informatielekken], is that when one
has a selection of a relational table, not only the selection is revealed, but also
the fact that it is part of the table.

2. De uitgever staat vrij om de query direct uit te voeren of later. De wetenschap dat er een
referentie aan een query uitgegeven is geeft de uitgever de keuzes om: (a) De query gelijk
uit te voeren zodat de uitgever het antwoord klaar heeft als de designator gecashed wordt,
(b) De query pas uit te voeren op het moment van cashen, of (c) Het uitvoeren van de
query zo slim mogelijk plannen.

8.4 De Uitgever
In deze sectie presenteren we een implementatie van bovenstaande ideeën. De implementatie
heeft tot doel dat we inzichtelijk kunnen maken wat de bovenstaande ideeën kunnen betekenen
voor hedendaagse databases. Hedendaagse databases worden gedomineerd door het relationele
model, dus daarom kies ik termen die in dat paradigma voorkomen.

Het gebruik van relationele databases als referentiepunt komt op verschillende punten na.ar
voren. Als eerste natuurlijk de keuze om een tabel object te gaan bouwen. Ook queries zullen
er voor de bekende RDB'er niet exotisch uitzien.

8.4.1 Data definitie en manipulatie
De uitgever beheert informatie. Dit kunnen designators zijn in het geval van assigning agents,
of ruwe data in het geval van defining agents. We hebben twee soorten data om te beheren, de
inhoud, en de referentie (de designator). Dit komt overeen met key-value paren die we kennen
van de associatieve array.

We hebben nu de structuur gedefinieerd zoals deze intern bij de uitgever gehanteerd wordt.
Nu komen we bij de waardes of values die we aan een designator mogen toekennen. We nemen
aan dat een value een immutable is zoals een integer, of een string.

— een value kan bestaan uit een string of een integer

Op dit moment kunnen we alleen relaties leggen tussen designators en values. We kunnen
nu de defining agent implementeren. Op deze manier kunnen we nieuwe entiteiten introduceren,
maar geen relaties aangeven tussen deze entiteiten. Dit is nogal een beperking, dus we breiden
de mogelijkheden van de values uit:

— een value kan bestaan uit een designator

— een value kan besta.an uit een tupel van designators

We kunnen nu informatie combineren, en we hebben nu een uitgever met zowel defining aLs
assigning functionaliteit. We kunnen nu verder met het aanspreken van deze informatie: data
manipulatie. We moeten een uitgever kunnen vullen met informatie, en we moeten een uitgever
kunnen bevragen. Met het relationele model als voorbeeld komen we op twee queries die naar
het uitgever object verstuurd moeten kunnen worden:

1. insert, invoegen van data in de tabel

2. select, selecteren van een subset van de tabel ann de hand van een criterium.

Bij het relationele model levert een query altijd een tabel op. In het Designator model werkt
dit duidelijk anders. We moeten replicatie van informatie namelijk zoveel mogelijk beperken. 1k
heb de volgende keuzes gemankt met betrekldng tot het uitvoeren van queries:
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1. Een insert levert altijd een designator op. Zou dit niet gebeuren, dan kunnen we niet
meer naar die informatie verwijzen. Een insert vult de uitgever, en brengt dus tevens een
referentie de wereld in.

2. Er kan een query aan het uitgever object gegeven worden. Deze retourneert direct een
designator.

3. Een Designator kan worden 'gecashed' door d.materializeO, een methode die Teepe[4] al
voorstelt:

The process of retrieving data thus stays as long as possible in the phase of
"juggling" with designators. The data is only materialised in the very last step
of the process.

4. We onderscheiden een speciaal geval van de designators met een OTO-flag (zie pag 50).
Van deze designator is bekend dat hij een één op één mapping realiseert tussen designator
en value.

5. Queries leveren alleen één op één designators op als de antwoorden direct verwijzen naar
de interne datastructuur. Dit heeft de volgende onderliggende gedachte. Een uitgever
kan een binnenkomende query altijd beantwoorden met een designator. Hij kan dit op
twee manieren doen. Hij kan de query gelijk uitvoeren, of hij kan de query opslaan en
later uitvoeren. Als de uitgever ervoor kiest om de query later uit te voeren, is het niet
mogelijk om een één op één designator uit te geven. Omdat de query nog niet uitgevoerd
is kennen we de wa.arde achter deze designator nog neit, en kunnen we dus niet zeggen of
deze designator gelijk aan een andere is.

8.4.2 Bespreking

1k heb een systeern gebouwd met de in de vorige sectie gekozen eigenschappen. Hier bespreken
we de werking van het systeem.

We hebben een uitgever namen gedefinieerd. Het in het leven roepen van zo'n uitgever komt
overeen met het construeren van een class. Dan zal het mogelijk zijn om op deze manier een
query uit te voeren. Een query levert gelijk een designator op.

>>> namen

<__main__ . Uitgever2 instance at OxOOTFFA58>
>>> namen.query('insert','jeewee')
namen.desigl7

Zoals afgesproken is dit geen één op één designator. We kunnen dit niet garanderen namelijk.
Op het moment dat een designator gematerialiseerd wordt, wordt de query uitgevoerd:

>>> — .materialize()
namen. OTOdesigl8

We krijgen nu een designator terug die een één op één mapping verzorgt. Stel dat we
een andere namen. OTOdesig tegenkomen met nr 19, dan weten we dat ze niet naar hetzelfde
element wijzen. \Ve hebben in het vorige hoofdstuk aannemelijk gemaakt dat dit voordelen kan
opleveren. Als we deze één op één designator dan materialiseren, komen we op de waarde die
we erin hebben gestopt:
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>>> — .materialize()
'jeevee'

Hoe representeren we queries in een uitgever? We hebben een algemene uitgever gedefiniëerd,
die standaard dingen doet als insert, select en materialize. Complexere uitgevers maken

we door een class af te leiden van de base-Uitgever.

class Uitgever2(Col):
def _q_select_all(self,arg):

return self .d.keys()

def _q_select_match_first(self,ar&:

res = []
for value in self.d.valuesC):

if value [0] == arg:
res. append(va].ue [1:])

return res

Wat is nu werkelijk de winst van het omzetten van queries in designators? Het is goed
mogelijk dat relationele databasesystemen zulke mechanismes intern ook gebruiken. In deze
annpak echter, willen we deze mechanismes boven water krijgen, zodat we referenties kunnen
maken naar subqueries, en die door kunnen geven aan andere agents zonder dat ze a! uitgevoerd

zijn, zoals bier bij lengte:

>>> namen.query('length',namen.query('select_all',''))

namen . desig26
>>> — .materialize()
3

We kunnen bet dus a! over de lengte bebben voordat we de query gematerialiseerd hebben.
Het voordeel hiervan is dat we een verwijzing naar bet antwoord kunnen doorgeven aan een
andere agent. Deze andere agent weet dan niet hoe de query uitgevoerd is (hij weet de content
van de vraag niet), maar heeft wel de macht om hem op bet tijdstip dat hem belieft de designator
te materialiseren. Hieronder geef ik nog een ander voorbeeld:

>>> 11 namen.query('length' ,nanien.query('select_a].l',''))

>>> 12 = namen.query('length' ,nanien.query('select_all',''))

Er zijn op dit moment dus twee queries omgezet in designators. Beide queries wijzen in
principe op de hoeveelheid namen bekend bij de namen-uitgever (length staat voor het aantal
elementen in een lijst, selectall selecteert alle narnen). Op dit moment kent de uitgever vier
namen. We voegen nu twee namen toe, terwiji we tussentijds designators materialiseren.

>>> namen.query('insert' , 'hannes') .materialize()
namen. OTOdesig36
>>> 11 .materialize()

5

>>> nameD. query(' insert' ,'richard') .materialize()
namen. OTOdesig38
>>> 12.materialize()
6
>>> 11 .materia-lize()
5
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Li wordt gematerialiseerd op een ander moment als L2, en heeft een andere waarde. Dat
Li bij het nogmaals materialiscren zijn waarde behoudt is een keuze. We zouden er ook voor
kunnen zorgen dat Li altijd een recente waarde oplevert. Dit is een kwestie van afspraak tussen
uitgever en gebruiker van designators.

8.5 Beschouwing

Hoe moeten we de uitwisselbaarheid tussen designators en queries interpreteren? Wat betekent
het eigenlijk?

In relationcle databases worden complexe queries opgedeeld in simpelere queries, totdat
deze direct uitvoerbaar zijn. Tussentijds leveren deze simpele queries temporary tables op.
Uiteindelijk komt het uitvoeren van een query in het Relationele model neer op cen reeks set
operaties over temporary tables.

Als een complexe query een aaneenschakeling is van operaties op tabellen, dan kan een
complexe query in het designator model uitgedrukt worden als een aaneenschakeling van ope-
raties op designators. Dit geeft ons de mogelijkheid om een complexe query uit te voeren over
verschillende agents.

In het relationele paradigma kennen we bet concept van views als een virtuele tabel. Als
deze abstracte tabel wordt aangesproken, dan wordt deze tabel elke keer gevult met een query
die de tabel definiëert. We kunnen de werking van views zien in 8.2

Er zijn ook verbanden tussen de uitwisselbaarheid van queries met designators en views in
bet Relationele model.

8.6 Samenvatting

Een designator is een verwijzer naar een uitgever en informatie gedefinieerd bij die uitgever. We
hebben gezien dat een OlD zoals die in talen als C++ wordt geImplementeerd niet voldoende is
als designator, we moeten globaal kunnen refereren. We hebben bij de bespreking van de URL
gezien dat het creëren van een globa.al referentiemechanisme niet triviaal is als we niet op een
centrale autoriteit willen leunen.

We hebben een systeem gebouwd wat een aantal mechanismen incorporeert dat we kennen
van het Designator model. Dit hield in bet bepalen van een datamodel wat de uitgevers intern
gebruiken, en het bepalen hoe we queries gaan uitvoeren. Teepe stelde in zijn artikel over
designators dat we designators pas in de laatste stap mogen materialiseren. Alle queries leveren
dus een designator op. Door opvailende overeenkomst van het verwijzende karakter tussen
queries en designators, kwam ik op het idee om queries en designators instantaan inwisselbaar
te maken. Dit heeft twee functies: (a) We kunnen cen query als designator verder verhandelen,
zodat de informatie beschikbaar is, manr niet hoe wij ann deze informatie komen, (b) en op deze
manier kan een uitgever die een query binnenkrijgt zelf bepalen wanneer hij de query uitvoert,
direct (zodat we een één op één designator kuniien opleveren), op bet laatste moment (tijdens
het materialiseren), of tussentijds in 'rustige uurtjes'.

Verder zijn er nog een aantal dingen die 1k graag zou willen uitzoeken. Zo moet het mogelijk
zijn om locaal een intersectie te doen tussen twee lijsten met één op één designators:

D3 = D1.join(D2)

Verder zou het interessant zijn om een echte casus te implementeren in zo'n systeem. Van
de mechanismen die ik gegeven heb kan het wel aannemelijk gemaakt worden dat ze interessant
zijn, maar verder onderzoek moet uitwijzen hoe groot deze winsten echt zijn.
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name I character varying I

age I integer I
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Figuur 8.1: Twee queries, één die de database aanpast, en één die de database ongemoeid laat

jeewee=> \h create view
Command: CREATE VIEW

Description: define a new view

Syntax:

CREATE [ OR REPLACE ] VIEW view f ( column name list ) ] AS SELECT query

jeewee=> create view red_carplates as select plate from cars where color'red';

CREATE VIEW

jeewee=> select * from red_carplates

jeewee—>

plate

rd-21-gh

C... rows)

jeewee> \d red_carplates

View "public. red_carplates"

Column I Type I Modifiers

plate I character varying I

View definition: SELECT cars.plate FROM cars
WHERE (cars.color = 'red'::character varying);

Figuur 8.2: De werking van views in PostgreSQL

jeewee=> create table vbl (name varchar, age int);

CREATE TABLE

jeewee> \d vbl

Table "public. vbl"

Column I Type I Modifiers
+ +

jeewee> insert into vbl(name,age) values ('jeewee',26);

INSERT 385739 1

jeewee> select name from vbl where age26;

name

jeewee

(1 row)



Hoofdstuk 9

Conclusies en Discussie

In dit hoofdstuk kijken we terug naar onze vraagstelling, hoe we deze hebben geprobeerd te
beantwoorden, wat daar uit is gekomen en waar dit ons gebracht heeft. Onze vraagstelling was:

Hoe reeel is het designator model ala schaalbaar database model?

We stellen hier de vraag hoe realistisch een a.anpak van nonreplicatie is in de context van
organisatioriele databases. Nonreplicatie (het idee dat we informatie niet meer kopieren, en dus
maar op één plek staat) wordt gerepresenteerd door middel van het designator model.

We onderzoeken waarin de aanpak van nonreplicatie afwijkt van de huidige gewoontes in
informatiesystemen. \Ve willen het designator model (een model van nonreplicatie) een plaats
kunnen geven. Hiervoor is het nodig om de huidige modellen te bespreken. Bij elk model wat ik
bespreek geef ik waar mogelijk de verbanden aan met de al besproken modellen. De modellen die
ik gekozen heb voor bespreking komen voort uit het woord realistisch in mijn onderzoeksvraag.
Realistisch betekent in deze context een aantal zaken. Ten eerste zijn we mm of meer verplicht
om de meest gebruikte modellen te bespreken. Ala we deze modellen buitensluiten missen we
annsluiting met huidige systemen, de kans dat een nieuw systeem op basis van nonreplicatie
wordt aangenomen terwiji het helemaal losstaat van huidige technieken is niet reëel. Het zou
ook niet verstandig zijn om technieken die blijkbaar goed werken links te laten liggen; ze bieden
een concreet vertrekpunt. Voor één model wat ik bespreek (het AOR model) geldt dat bet op
dit moment nog niet operationeel is, dit model behandel ik omdat bet een aantal concepten
gebruikt waarvan ik verwacht dat ze in de toekomst meer gebruikt gaan worden.

De maat voor succes van een informatiesysteem is moeilijk te bepalen. Dit succes hangt van
een aantal factoren af. 1k probeer deze factoren uit te drukken in de term schaalbaarheid. Grote
schaalba.arheid ontsta.at als bottlenecks ontbreken. Bottlenecks ontstaan als schaarstegoederen
(bijv. manuren, processortijd) onevenredig groeien met de groei van een systeem.

9.1 Modellen

Het relationele model is de basis voor de hedendaagse informatiesystemen. Hiervoor zijn een
aantal eigenschappen ann te wijzen. Het relationele model biedt een scheiding aan tussen ap-
plicatie en data. In sommige gevallen is deze scheiding onhandig groot, bijvoorbeeld ala een
applicatie veel gebruik maakt van complexe objecten die omgeschreven dienen te worden in
platte tabellen om opgeslagen te kunnen worden. Dit staat bekend als de impedance mismatch.
Een minpuntje in sommige gevallen voor performance dus. Aan de andere kant is deze scheiding
mooi, omdat we zo onafhankelijk van de data de prograrnmacode kunnen aanpassen. De op het
eerste gezicht karige structuur van een relationele database biedt voordelen met betrekking tot
fiexibiliteit.
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Het relationele model lijkt een schraal model, maar de voordelen van een simpel model zijn
groot. Het biedt een standaard. Hierbij komen we op bet nadeel van 00, dit model is zo breed
dat GUI widgets tot complete webservers er mee gemaakt kunnen worden. Het is de vraag of
zo'n breed model goed werkt in verband met informatiesystemen. Mijn idee is dat een gepaste
beperking op een model voordeliger kan werken dan het bieden van veel mogelijkbeden. Dit
komt helemaal naar voren bij het koppelen van databases. Willen we twee databases koppelen
dan moet er overeenstemming zijn tussen beide partijen over boe deze informatie gestructureerd
is. Op dit moment lijkt bet relationele model dit beter te doen dan bet 00 model.

In deze hoofdstukken kwamen termen en mechanismes naar voren die ik gebruikt heb in bet 2e
deel van mijn onderzoek: de implementatie, of een nadere specificatie van bet designator model.
De manier waarop een complexe query opgebroken wordt in kleinere uitvoerbare elementen
bijvoorbeeld.

Voor het Designator model en scbaalbaarbeid in bet algemeen trek ik de conclusie: Betere
(simpelere) afspraken, betere schaalbaarbeid. Hiermee bedoel ik dat het aantal mogelijkheden
of de breedte van een model niet bepalend is voor de schaalbaarheid van een model, maar dat
het gaat om de afspraken die in een model gemaakt kunnen worden. Als deze afspraken elegant
aansluiten op bet probleemgebied, is bet waarschijnlijk dat bet makkelijk te onderbouden is (het
sluit conceptueel aan).

Het 00-model introduceert de notie van OlD's. Een OlD koppelt de identiteit van een ob-
ject los van de inboud en daardoor is bet mogelijk om te refereren onafbankelijk van de inboud
van een object.

In bet hoofdstuk over het Designator model bespreken we de voordelen die het Designator
model zou kunnen opleveren en presenteren we de ideëen van Teepe, waarop wij bet designator
model baseren. Essentiëel voor het Designator model is bet idee dat we informatie zo mm mo-
gelijk repliceren (en dus zoveel mogelijk refereren). Het Designator model bouwt qua referentie
verder op bet 00 model, en gedeeltelijk ook op de eigenschappen van bet Relationele model.
Het designator model stelt namelijk dat we onafhankelijk van informatie kunnen refereren, maar
dat het soms ook handig kan zijn als er een deel van de informatie beschikbaar is in de refe-
rentie. De gelijkheid van twee designators is aflianlcelijk van (een deel van) de content. Als we
voor gelijkheid van twee designators willen kunnen afgaan op uiterlijk, moet dus een deel van
de content tot uiting komen in de designator. Het designator model levert meer mogelijkbeden
voor referentie dan 00. Door referentie te zien als een afspraak tussen twee agents over het
leveren van services, kunnen we referentie ruitner trekken.

Voordelen tegenover 00 en RDB: replicatie levert problemen op voor bet koppelen van da-
tabases. Het 00 model introduceert een manier om contentloos te refereren, maar combineert
dit niet met een nonreplicatie richtlijn. 00 heeft een breder doel dan bet Designator model (wat
zicb richt op informatiesystemen), bierdoor zijn er bij 00 ook minder richtlijnen die betrekking
hebben op informatiesystemen.

Het ER model is één van de twee meta-modellen die ik behandel. Het bebandelen van een
succesvol meta-model past in de redenatie van scbaalbaarheid. Van een succesvol meta-model
mag je verwacbten dat dit zuinig omgaat met het scbaarstegoed 'de manuren van een ontwerper'.
Omdat bet een meta-model is, is het niet mogelijk dat bet model uitblinkt in andere vlakken als
het designvlak. Er is geen reden om ER te gebriiiken buiten bet gemak van ontwerp, omdat dat
bet enige is wat het ER model kan. Als we databases gaan opachalen tot inter-organisationele
proporties, voorzie ik dat de complexiteit meegroeit. Een model dat conceptueel intultief is, kan
ervoor zorgen dat de groei van deze complexiteit proportioneel blijft.

1k doe in dit boofdstuk een voorstel voor de constructie van overerving in bet designator
model. Zoals Teepe al verschillende methodes van designators beeft voorgesteld (is equal,
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hasproperty), stel ik de isa-methode voor. Zodat we van designators kunnen stellen wie de
ouders zijn en we zo queries kunnen delegeren.

Het AOR model heeft als doel om agent-eigenschappen te introduceren in mijn verhaal. In
het Designator model komt voornamelijk de agent eigenschap aan de orde van autonomie (dis-
tributie). Wagner (de bedenker van AOR) neemt meer de invalshoek van het modelleren van
organisationele informatiesystemen en heeft een model opgetrokken waarin we organisationele
informatiesystemen goed moeten kunnen modelleren.

Omdat het Designator model overkomt als een implementatiemodel, bekijken we of we het
Designator model als implementatiemodel kunnen zien voor het AOR model. Onze conclusie
op dit viak is dat de relatie tussen het AOR model en het Designator model niet een is van
meta-model en implementatiemodel. Het designator model wijkt af van het AOR model door
te stellen dat we informatie niet moeten behandelen als beliefs, maar als assets (waardegoed).
Door dit verschil ben ik van mening dat we bet Designator model wel kunnen inzetten als
implementatiemodel, maar dat bet pas tot zijn recht komt als we in bet meta model informatie op
deze manier gaan behandelen. We kunnen veel beter denken in termen van samenwerking. Het
AOR model kan dan dienst doen voor het Designator model als de leverancier van organisationele
concepten. Dc combinatie van de manier waarop bet Designator model met informatie omgaat
en de ontologie die het AOR model evert zou een goede stap zijn. 1k zou in verder onderzoek
graag een unificatie zien tussen deze twee modellen.

Nog een interessant punt in het AOR model van Wagner is het onderscheid tussen interne en
externe modellen. Het artikel van Wagner is bet eerste artikel wat ik heb gelezen dat onderscheid
maakt tussen deze twee. Het biedt als bet ware een brug tussen analyse van een gebeel systeem
en de implementatie in autonome eenbeden.

9.2 Specificatie en Implementatie
Afspraken die we kunnen maken over informatie vormen de kern van bet Designator model. In
de voorstudie gaan we hier verder op in door te kijken welke afspraken we kunnen maken en boe
we deze kunnen formaliseren. 1k bekijk twee eigenschappen, referentie en identiteit. 1k geef twee
uitersten van identiteitsfuncties aan, de OlD en de SID. De OlD wordt aan informatie gegeven
totaal onafhankelijk van de content van deze informatie. We kunnen op deze manier adresin-
formatie aanwijzen en op het moment dat iemand verhuist, boeven we alleen de inhoud van dit
object aan te passen. Alle voorkomens van de OlD verspreid over bet systeem kunnen gewoon
blijven staan, mits ze niet op die pick staan door toedoen van hun content. De informatie acbter
een OlD kan dus veranderen over tijd. De SID (snapsbot ID) kan niet veranderen over tijd.
Mochten we een lijst adressen beheren die staan voor 'mensen met telefoon aan de parklaan',
dan wordt met het gebruik van OlDs en één verhuizing die lijst ongeidig. Bij het gebruik van
SID's blijft in principe het antwoord op de query geldig, er is alleen één element wat verwijst
na.ar een feit in het verleden. 1k laat ook zien dat het gebruik van SID's efficiëntievoordelen
kan opleveren. Bij referentie geef ik twee mogelijkbeden aan. De één op één designator en de n
op één designator. Dit beb ik uitgediept met behulp van een implementatie. Bij de één op één
designator geven we een verwijzing met de garantie dat als we een andere designator tegenko-
men, die ook één op één is, deze beiden op ecn ander element wijzen. We geven dus jets meer
informatie mee met de designator en ik laat zien dat we op deze manier ruimte kunnen bieden
aan data-mining zonder dat privacy daaronder gebukt gaat.

In het hoofdstuk Impleinentatie hebben we verschillende elementen verder gespecificeerd. We
implementeren een mechanisme om queries uit te voeren en stelien dat queries instantaan uit-
wisselba.ar zijn met designators. Verder vergelijken we designators met temporary tables.
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9.3 Conclusies

\Ve hebben in de inleiding schaalbaarheid besproken als zijnde een richting voor wenselijke
eigenschappen. Deze waren de intuItiviteit van een model, distributie en privacy.

We hebben door het behandelen van diverse modellen een beter beeld gekregen van welke
mechanismen er zijn in het land van de informatiesystemen. \Ve hebben verschillende nianieren
van referentie en identiteit gezien en we hebben deze theorie een plants gegeven in het Designator
model.

\Ve kunnen stellen dat het Designator model qua referentie en identiteitsfuncties meer moge-
lijkheden biedt en dit kan (zoals we gezien hebben) gunstig uitwerken in termen van performance
en privacy.

Door de behandeling van verschillende modellen hebben we het Designator model beter een
plants kunnen geven. Zo stellen we in bet hoofdstuk over over bet AOR model dat het Designator
model als implementatiemodel niet tot zijn recht komt als we op meta niveau niet redeneren
over informatie als zijnde assets. Van de verschillende mechanismen van bet Designator model
hebben we duidelijke verbanden aangebracbt met bestaande modellen. 1k denk dan ann OlDs,
queries, temporary tables en de identiteitsfunctie. Met deze gronding van terminologie kunnen
we het Designator model beter plaatsen en begrij pen.

Verder heb ik een aantal voorstellen gedaan over de exacte anatomie van een designator, weilce
eigenscbappen we in een designator kunnen coderen. Deze voorstellen zijn te interpreteren als
richtlijnen voor het maken van afspraken over informatietoezeggingen.

Laten we nu terugkomen op de Iioofdvrang:

Hoe reëel is het Designator model als scbaalbaar database model?

We kunnen deze vraag op een aantal manieren beantwoorden, wat ik ook geprobeerd heb
in deze script ic. 1k heb het Designator model vergeleken met andere modellen. Deze andere
modellen zijn al jaren gerijpt en bet is al redelijk duidelijk wat de voors en tegens zijn van
deze modellen. Zo zien we dat het Relationele model eigenlijk uitblinkt in zijn simpelbeid en
abstractie. De mogelijkbeden in dit model zijn vergeleken met andere modellen vrij beperkt,
en toch is dit model succesvol. Al kijken we naar het Designator model op deze manier dan
zie ik in bet Designator model vooral nog een model waarin heel veel mogelijk is. Dit komt
natuurlijk doordat bet model nog in de kinderschoenen staat. Verder onderzoek moet nog
uitwijzen welke beperkingen slim zijn om vast te leggen. Hoe moeten we deze beperkingen
dan zien? 1k stel voor dat er een standaard set van methodes moet komen zoals we die al
voorgesteld hebben als isa, en zoals Teepe die al voorgesteld heeft als has property. Verder
moet er meer duidelijkbeid komen over welke afspraken we kunnen maken. We hebben OlD's en
SID's voorgesteld als identiteitsfuncties, en één op één en n op één bij referenties. her zijn vast
nog meer mogelijkbeden, bet is noodzakelijk om te kijken welke mogelijkbeden noodzakelijk zijn
en welke het model nodeloos complex maken. Mijn overtuiging is dat juist beperkingen in een
model het tot een succes kunnen maken, bet Designator model stant op dit punt nog niet sterk
en zie ik niet als reeel alternatief.

Verder hebben we het Designator model kunnen vergelijken op het conceptuele viak. 1k beb
het dan over de vergelij king met ER en AOR. Deze modellen leveren een set van concepten
die goed moeten aansluiten op de realiteit. Mijn idee is dat bet Designator model zoals het er
nu staat vergeleken met ER en AOR niet erg intuItief is. Op dit vlak schiet het Designator
model te kort. Om deze tekortkoming op te heffen heb ik willen kijken of we gebruik konden
maken van ER of AOR door bet Designator model als implementatiemodel te zien. Het bleek
niet zo te zijn dat als bet ene model intuItiever overkomt dan het andere, bet minst intuItieve
model waarschijnlijk een goeie implementator is voor het intuItieve model. 1k denk dat het
noodzakelijk is dat bet Designator model de ideeën van bet ER en AOR model incorporeert om
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een reëel alternatief te kunnen zijn boven andere modellen. Het ER en het AOR model kunnen
dan een prima leidraad zijn.

Wel denk ik dat het Designator model zeker een aantal sterke kanten heeft. Zo is het
onmogelijk om schaalbare informatiesystemen te bouwen zonder na te denken over distributie.
Bij gedistribueerde informatiesystemen komen privacy en verscheping (performance) ook om de
hoek kijken. Het Designator model biedt hier constructies en openingen voor. Afspraken zoals
lopi designators zijn hier een voorbeeld van. Het Designator model mag dan nog niet reeel zijn,
ik denk wel dat het Designator model staat voor een noodzakelijke weg die bewandeld moet
worden.
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Hoofdstuk 10

Verder Onderzoek

Het onderzoek wat ik gedaan heb was naar mijn idee redelijk breed van aard. 1k zal in dit hoofd-
stuk een aantal dingen aangeven die naar mijn idee zeer interessant zijn. Sommige onderwerpen
zullen zelfs noodzakelijk zijn om het Designator model een kans te kunnen gunrien.

10.1 Unificatie AOR en designator model

In het hoofdstuk over het AOR model geef ik ann dat het Designator misschien gunstig als
implementatiemodel zou kunnen werken voor bet AOR model. Naarmate het inzicht vorderde
zag ik dat dit niet de maximale winst op zou leveren. Een optimalisatie op een lager niveau werkt
nooit optimaal efficient als we op een hoger nivo (het AOR meta-model) inefficient bezig blijven.
1k heb het dan over het feit dat AOR informatie nog als beliefs ziet, en dat het Designator model
informatie ziet als waardegoed, ann de hand waarvan we diensten kunnen verlenen.

1k stelde voor dat de relatie tussen het Designator model en het AOR model niet een wordt
van implementatie en meta model, maar een samenwerking op éénzelfde niveau. Het AOR
model levert een begrippenkader waardoor we het Designator model aan kunnen laten sluiten
op organisaties. \Vat interessant zou zijn is een unificatie tussen deze twee modellen. Dit zou
ertoe lijden dat we aan de hand van AOR een standaard kunnen leveren van de methodes zoals
iseqnal en ha&properties. 1k heb al gesteld dat bet zetten van standaarden schaalbaarheid in
de hand werkt, en dus wenselijk is.

10.2 Informatiestromen

Het Designator model biedt veel meer mogelijkheden om precies ann te wijzen wa.ar informatie
blijft.

Het lijkt een groot voordeel om waardevolle informatiestromen te kunnen aanwijzen. Volle-
dige security is nooit te bieden, wenselijk is bet this om security te focussen op kanalen waar de
meest gevoelige informatie langs stroomt.

Het zou interessant zijn om te kijken of bet mogelijk is om deze informatiestromen in kaart te
brengen, zoals gedaan in [241, en van daaruit te bepalen wat voor tactieken, wat voor informatie-
afspraken praktisch uitwerken.

\Vaar we het in deze scriptie niet uitgebreid over geha.d hebben is de veranderlijkheid van
informatie. Statische databases zijn weinig interessant, en niet reëel. Op het moment dat
informatie verandert, moeten we ervan uit gaan dat afhankelijkheden van deze informatie ook
verandert. We hebben gezien dat een query een designator op kan leveren. Deze designator
staat voor bepaalde informatie. Heeft deze informatie een bepaalde tijd waarvoor deze geld?
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Wanneer verloopt deze informatie? Of kunnen we zulke dingen ontwijken door er snapshot-ID's
(7.1.1) van te maken?

10.3 Verder

Op pagina 50 heb ik bet over het maken van afspraken van welke eigenschap een informatie
element uniek moet maken. Als dit op een flexibele manier kan gebeuren kan dit voordelen ople-
veren. 1k zou graag aandacht besteden aan transacties, ik denk dat in een grote database altijd
afhankelijkheden ontstaan. Als we bet in agent manieren uitdrukken, we kunnen bet ook niet
hebben dat twee mensen op één organisatie twee verschillende feiten naar buiten brengen. Ook
als we werken met agents en nonreplicatie, zullen we op een gegeven moment overeenstemming
moeten bereiken tussen een aantal agents.

Waar ik ook niet ann toe ben gekomen is het concept van rollen. We zouden graag access
control afbankelijk maken van de rol die een agent op een gegeven moment heeft. Dit zou
praktisch werken in bet geval van een digitaal alter ego, op bet moment dat een agent in dienst
is, willen we dat hij toegang krijgt tot bepaalde informatie, maar buiten dienst ala burger
absoluut niet. Het AOR model lijkt een mooie kapstok te vormen voor dit idee van modellen,
maar geeft nog geen aanwijzing boe dit gecombineerd kan worden met access control.

Efficiëntie in informatiesystemen wordt vaak bereikt door rijkelijk te indexeren. Indexeren
kan gezien worden als bet toevoegen van een kunstmatige key, bet toevoegen van ordening,
structuur aanbrengen die er nog niet was. Toevoegen van een structuur. Bij het alfabetiseren is
dat ordening. Het werkt al een stuk sneller als je weet dat de gezocbte naam ervoor of erna komt.
1k zou graag een indexerings-agent bouwen, die zo'n extra structuur bebeert. Een indexerings-
agent moet wel bij de inboud van designators kunnen, en heeft dus een nauwe band met de
uitgever van die informatie. Om deze band te beveiligen zouden we weer met rollen (de rol van
indexerings-agent) en access control willen werken.

Het verhaal van de designators wordt soms gekoppeld aan bet idee van services. Services

komen eigenlijk neer op bet aanbieden van mogelijkheden via het internet, dus niet bet ophalen
van een bepaalde internetpagina (boewel dat ook ala service uit te leggen valt), maar bijvoor-
beeld bet automatisch registreren van een bepaalde gebruiker via een internetprotocol (SOAP,
XMLRPC). Hoewel services vaak op een database gebouwd zijn, en dus niet overeen komen met
Teepe's wens van 'volledige decompositie', is de verglijking van services met designators is zeker
een interessant idee. Ala we onze service designators zouden laten opleveren, dan is bet voor een
andere uitgever mogelijk om met deze designators te werken.
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Bijiage A

Informat ieserver

#! /home/student/j eewee/bin/python

# wat is de drukste maand met verjaardagen?

from SimpleXMLRPCServer import SimpleXMLRPCServer

import thread

import md5

import array

* dus moeten we maanden hebben

class InfoElem:

def __init__(self):

self._db = {}

def insert(self,s):

d = md5.md5(str(s)).hexdigest()
self._db[d] = s

return d

def get_desigs(self):

print 'get_desigs'

klist = 1]

for k in self._db.keysO:
klist append(k)

return klist

def get(self,desig):

try:

r = self._db[desig]
except KeyError:

r = None
return r

class Maand(InfoElem):

pass

class Naain(InfoElem):

pass

class Naam_Maand(InfoElem):
pass
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# filling db

import sys

sys .path. append(' /home/student/jeewee/python/')

from rsg import Rsg

db = Rsg()
naam = Naam()
maand = Maand()
naam_maand = Naam_Maand0

for rec in db:

dl = naam.insert(rec.naam)
d2 = maand.insert(rec.geb[1))
d3 = naam_maand.insert((dl,d2))

naam. get_des igs()

desig_services = [naam , maand , naam_maand]

# spawning servers
servers = [1
for i in range(len(desig_services)):

s = SiinpleXMLRPCServer(('localhost', 8000 + i))
s . register_instance (desig_services [i])
servers, append(s)

# processing requests
import thread

import time

for s in servers:

thread. start_new_thread (s . serve_forever,tuple 0)
print s,'started'

while True:

time.sleep(l)



# script wat de mapping op de rsg.dbf verzorgd

import sys,time

sys path. append ( '/horne/student/j eewee/python/')
from dbfpy import dbf

class RsgRecord:

def __init__(self,rec):

self.geb = rec['GEB_DATUN']
self._roepnaam = rec['ROEPNAAN']
self._achternaam = rec['ACHTERNAAN']
self.naam = self._roepnaam + ' ' + self._achternaam

class Rsg:

def __init__(self):

self.rsg = dbf.Dbf()
self .rsg.openFile('/local/jeewee/leerl .dbf' ,readOnly = 1)

def __len__(self):

return len(self rsg)

def __getitem__(self,i):

if type(i)==slice:

1 = []
for j in range(i.start,i.stop):

1. append (RsgRecord(self rsg[j]))

return 1

else:

return RsgRecord (self rsg [i])

if __name__ == '__rnain__':
rsg = R.sg()

for rec in rsg:

rn_now = time.localtimeQ.trn_mon
d_now = time.localtimeO.tm_rnday

x,m,d = rec.geb
if m == rn_now and (d in range( d_now - 5, d_now + 5))

print rec.naam, rec.geb

(Dbfpy is een module die te vinden is op http://www.fiby.at/dbfpy.html)
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Bijiage B

Voorbeeld van een client

from xmlrpclib import ServerProxy

naam = ServerProxy( 'http: //localhost :8000')
maand = ServerProxy ( 'http: //localhost :8001')
naam_maand = ServerProxy('http: //localhost :8002')

mm = naain_maand.get_desigs()

# wat weet 1k

print 'er zijn '/.d naam-maand paren' 'I. len(nm)

* stel we willen weten in welke maand de meeste verjaardagen

* zitten

d = {}
for n in mm:

r = naajn_maand. get (n)
try:

d[r[1]] += 1

except:

d[r[1]] = 1

for key in d:

print key, dikey]

maxd = max(d)
print 'max month: '/.s' 'h maxd

print 'which is: %s' 'h maand.get(maxd)

mind = min(d)
print 'mm month: 7.s' 'h mind
print 'which is: '1.s' % maand.get(mmnd)
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Bijiage C

Designator Uitgever

#! /usr/bin/python
* —*— coding: UTF-8 -*—

debug = False

desigcounter = 0

def getdesigO:
* een globale functie die unieke designators

* creëert.

global desigcounter

desigcounter + 1

return desigcounter

class Desig:

def __init__(self,uitgever,oto = False):
* oto = One To One mapping
self.oto = oto
self.uitgever = uitgever
self.des_key = getdesig()

def materialize(self):

if debug:

print 'checking bij uitgever',self.uitgever

value = self .uitgever.get_val(self)
return value

def __str__(self):
if self.oto:

return 'Y.s . OTOdesig%d' 'I. (self .uitgever.naam,
self . des_key)

else:

return "/.s .desig%d' 'I. (self .uitgever.naam,

self . des_key)

def __repr__(self):

return self. __str__()

class Col:
def __init__(self, naam=''):

* data:

81



82 BIJLAGE C. DESIGNATOR UITGEVER

self.d = {}
# openstaande queries:

self.q = {}
# answered queries:

self.a = {}
# naain (niet functioneel)

self.naam = naam

def query(self,method,arg):

if ('_q_' + method) in dir(self):

if debug:

print 'ja kunnen we'

desig = Desig(self)
self.q[desig] = (method,arg)
return desig

else:

print 'kunnen we niet'

return None

def get_val(self,key):

if self .d.has_key(key):

return self . d [key]

if self.a.haz_key(key):

return self.a[key]

if self.q.has_key(key):

method,arg = self.q[key]
func = eval('self._q_'/.s' '1. method)
# func is bound method

val = func(arg)
self.a[key] = val
return val

def _q_insert(self,value):

if type(value) == list:
desigs = []
for v in value:

desig = Desig(self, oto = True)
self.d[desig] = v
desigs. append (desig)

return desigs

desig = Desig(self, oto = True)
self .d[desig] = value
return desig

class Col2(Col):

def _q_select_all(self,arg):

return self .d.keys()

def _q_select_match_first(self,arg):

res = []
for value in self.d.valuesQ:

if value[O] == arg:
res . append (value [1:])

return res



def _q_length(self,desig):

return len(desig .materializeO)
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