
DIKW intelligence levert
sinds 2007 betrouwbare
data intelligence oplossingen.

Staat u op het punt uw DWH
appliance te vervangen?
Van data naar informatie, naar kennis en wijsheid.



Data intelligence, analytics en data gedreven besluit- 
vorming zijn slechts een paar van de drivers die de big 
data revolutie op gang hebben gebracht. In de huidige 
veeleisende informatieve wereld willen organisaties 
steeds meer naar een besluitvormingsproces dat is ge- 
baseerd op het analyseren van data op het laagste 
detailniveau.

Gegevens zijn er in allerlei vormen en maten waaronder 
audio, foto, video, ruwe tekst, gestructureerde tekst, 
knowledge graphs en in de gestructureerde tabelvorm. 
Er zijn ook verschillende database systemen zoals raw file
management systemen, graph databases, object data-
bases, document databases en de relationele databases 
specifiek voor data in de gestructureerde tabelvorm. De 
scope van dit schrijven gaat over databases die business 
intelligence, analytics en besluitvorming op data in tabel-
vorm ondersteunen. Uitgesloten van de scope is de 
performance van het netwerk waarover data wordt 
getransporteerd van bron database naar doel database.

Er zijn behoorlijk wat analytische SQL databases op de 
markt, maar welke moet u hebben voor uw organisatie? 
We hebben hiervoor een korte checklist opgesteld, 
zodat u zelf ook een onderzoek kan doen tussen de 
verschillende alternatieven in de markt. Deze checklist 
geeft punten ter overweging bij het selecteren van de 
juiste database. DIKW Intelligence heeft ervaring met 
verschillende analytische SQL databases die worden 
toegepast bij verschillende klanten in verschillende 
branches. DIKW Intelligence heeft voor haar managed 
DWH as a service oplossing ook een onderzoek gedaan 
naar een analytische SQL database die daar het beste bij 
past. De uitkomst daarvan leest u in dit document.

Checklist voor de keuze van een SQL database
voor Data Warehousing en Analytics
Van data naar informatie, naar kennis en wijsheid.

HEEFT U UITDAGINGEN
MET GROEIENDE
HOEVEELHEID DATA?

• In-memory technologie
• Kolomgeoriënteerde gegevensopslag
• Lineaire schaalbaarheid en parallelle 
 gegevensverwerking
• On-premise, in de cloud of hybride
• Pricing models



• Is de snelheid van analyses een competitief voordeel voor uw organisatie?
• Is er een noodzaak om snel te reageren op ad hoc analytische vragen?
• Is er een noodzaak om de belasting op uw bestaande database servers te verlagen?

In-memory databases zijn aanzienlijk sneller dan conven- 
tionele databases. De tijdsduur van queries op uw 
in-memory bedrijfsdata is in vergelijking met queries op 
uw on-disk bedrijfsdata over het algemeen een stuk 
korter. In-memory databases vereenvoudigen daarom 
het proces van de data logistiek aanzienlijk. Het is bij 
in-memory databases veelal niet noodzakelijk om 
gegevens te aggregeren tot zogenaamde OLAP cubes 
en/of multi- dimensionale databases alvorens ze te 
analyseren, omdat de performance al aanzienlijk beter 
is. Dit reduceert ontwikkeltijd en onderhoud van niet 
meer benodigde aggregatie ETL programmatuur en 
reduceert de laadtijd tijdens het actualiseren van de data.

Het voordeel van in-memory technologie is vaak dat de 
zogenaamde hot data, de data die daadwerkelijk in het 
RAM geheugen van de database server is geladen, 

afhankelijk is van de recente queries die zijn afgevuurd 
op de data. Indien de queries veelvuldig veranderen, 
zoals bij ad hoc vraagstellingen, dan zal de database 
altijd weer optimaliseren afhankelijk van de data beno-
digd voor de recent gestelde vragen. Dat betekent dat 
de database geen onderhoud vereist voor het indexeren
om de performance optimaal te houden.

Ook worden in-memory databases vaak toegepast om 
een bestaand systeem met performance problemen zeer
snel te verbeteren zonder grote aanpassingen. Indien 
uw organisatie lees performance problemen heeft met 
queries die worden uitgevoerd door rapporten en dash-
boards op een conventionele database dan kan 
eenvoudig een in-memory database tussen de 
rapporten en de conventionele database worden gezet 
om die lees performance flink te verbeteren.

In-memory technologie

RAM geheugen van de database server is geladen, om die lees performance flink te verbeteren.

• Moet u aggregaties berekenen over vele datasets?
• Heeft u gegevens die moeten worden gecomprimeerd?

Analytische queries op databases zijn veelal gebaseerd 
op kolom aggregaties. Een kolom georiënteerde data-
base kan data benodigd voor analytische queries ge- 
middeld sneller lezen dan een conventionele rij 
georiënteerde database. In tegenstelling tot databases 
waar gegevens rij voor rij worden ingelezen om vervol-
gens de juiste kolommen te selecteren, worden bij een 
kolom georiënteerde database alleen de desbetreffende
kolommen gelezen en geladen. Als gevolg daarvan is er 
veel minder data overhead waardoor de performance 
verbetert.
De compressie bij opslag van data on-disk die kan 
worden bereikt in een kolom georiënteerde database is 

veelal hoger dan die van een rij georiënteerde database 
bij data warehouse toepassingen. Dat komt omdat de 
repeteerbaarheid van gegevens in kolommen met 
eindige domeinwaarden, zoals codes, datums, indicaties
en dergelijke, beperkt is. Dit betekent in de regel dat 
kolom georiënteerde databases elektronisch kleiner zijn 
dan rij georiënteerde databases voor dezelfde hoeveel-
heid gegevens. Omdat het uitpakken van gecompri-
meerde gegevens in-memory vele malen sneller gaat 
dan het ophalen van on-disk gegevens komt ook dit de 
performance weer ten goede ten opzichte van rij 
georiënteerde databases.

Kolomgeoriënteerde gegevensopslag



• Hoeveel gelijktijdige queries worden afgevuurd op de database?
• Hoeveel gelijktijdige gebruikers willen toegang krijgen tot de data?
• Groeit uw data continue?
• Wilt u uw performance houden en/of zelfs verbeteren door het simpelweg toevoegen van extra servers?
• Heeft u behoefte om zeer grote tabellen sneller te analyseren?

Indien een database extra capaciteit nodig heeft en de 
enige manier om dit te doen is om te upgraden naar 
een sterkere server, dan spreekt men wel over een 
zogenaamde scale-up database. Scale-up is uiteindelijk 
gelimiteerd tot de krachtigste server die commercieel 
voorhanden is. Maar als zelfs die krachtigste server niet 
afdoende is, dan is een scale-up database niet meer 
toereikend.

Indien een database kan worden gedistribueerd over 
meer dan één server, dan spreekt men over een zoge-
naamde scale-out database. Op deze manier kunt u een 
database opschalen tot honderden servers en daardoor 
de benodigde performance halen voor queries op 
petabytes aan data en door duizenden gebruikers 
tegelijk. Indien deze opschaling ook kan zonder verlies 
aan performance dan spreekt men over lineaire schaal-
baarheid. Lineaire schaalbaarheid is zinvol als het 
volume van de data steeds groter wordt, wanneer de 
complexiteit van de analytische vragen toeneemt of 
indien het aantal gebruikers toeneemt. 

Binnen een scale-out database spreekt men over 
shared-nothing architectuur indien de database wordt 
geïnstalleerd over meer dan één fysieke server en waar-
bij alle compute, memory en storage per server 
aanwezig zijn. In tegenstelling tot een shared-nothing 
architectuur spreekt men ook wel over een shared archi-
tectuur indien bijvoorbeeld storage wordt samen-
gevoegd in een Storage Area Network (SAN) en de 
compute en memory via zogenaamde virtual machines 
in een virtuele omgeving wordt aangeboden.

Tot op heden is de allersnelste architectuur voor big 
data toepassingen een shared-nothing architectuur op 
zogenaamde bare-metal servers. Men spreekt over 
bare-metal indien alle servers fysiek zijn geïmplemen-
teerd en dus geen virtuele servers zijn. Gebaseerd op 
dezelfde onderliggende hardware specificaties kan een 

shared-nothing architectuur soms wel 20%-40% sneller 
zijn dan een shared & virtualized architectuur. Dit heeft 
te maken met de overhead die ontstaat door virtualisa-
tie en het extra netwerkverkeer tussen de shared com-
ponenten.

Een scale-out shared-nothing architectuur wordt vaak 
gebruikt voor parallelle dataverwerking waarbij de data 
is verdeeld over alle servers in een netwerk. Bij parallelle 
dataverwerking fungeert per query één server als de 
master en zal die betreffende server de andere servers, 
die dan als slaves fungeren, aansturen. In het ideale 
geval is er geen standaard master server, maar kan 
iedere server fungeren als master of slave per onafhan-
kelijke query.

Het kan ook wel eens voorkomen dat een tabel binnen 
een data warehouse zo groot is dat één server deze data 
niet meer kan verwerken. Bij een scale-out architectuur 
worden alle tabellen gedistribueerd over alle aan- 
wezige servers. Bij hele grote tabellen kan een lineaire 
schaalbaarheid zelfs een exponentiële schaalbaarheid 
worden, omdat iedere slave server zijn resultaat sneller 
kan terugsturen naar de master server en de overhead 
tot samenvoegen van alle deel datasets veel kleiner is 
dan het doorlopen van alle data op één server.

Lineaire schaalbaarheid en parallelle gegevensverwerking

TOT OP HEDEN IS DE 
ALLERSNELSTE ARCHITECTUUR 
VOOR BIG DATA TOEPASSINGEN 
EEN SHARED-NOTHING 
ARCHITECTUUR OP 
BARE-METAL SERVERS



• Heeft u ICT richtlijnen waarbij uw database on-premise moet zijn?
• Moet uw data zijn opgeslagen binnen Nederland, de Europese Unie of maakt het niet uit?

De meeste analytische SQL databases zijn zowel in de 
cloud als on-premise te gebruiken. Iedere database die 
on-premise te installeren is, is in feite ook in een cloud te 
installeren en te gebruiken. Maar er zijn enkele speci-
fieke analytische SQL databases die alleen in een speci-
fieke cloud beschikbaar zijn. Deze databases zijn stuk 
voor stuk hele goede oplossingen maar bij de keuze 
voor de database komt automatisch ook de keuze voor 
een cloud mee, waarin de database is geïmplemen-
teerd. Dit is geen voordeel of nadeel, maar eerder een 
eigenschap waarmee rekening dient te worden 
gehouden.

Er zijn ook specifieke analytische SQL databases die 
kunnen worden gerekend tot de zogenaamde DWH 
appliances. Dit zijn producten die als een hardware box 
met voorgeïnstalleerde software worden verkocht voor 
de wat zwaardere analytische toepassingen. Maar niet 
ieder datacenter of cloud infra partij is geschikt om deze 
toepassingen te hosten.

On premise, in de cloud of hybride

• Wilt u CAPEX of OPEX?
• Wilt u betalen voor gebruik of voor een vaste capaciteit?
• Wilt u open source of proprietary?

Bijna iedere vendor heeft verschillende pricing modellen.
U kunt de software kopen en afschrijven (CAPEX) of u 
huurt de software voor een bepaalde termijn en rekent 
periodiek af (OPEX). Bij sommige vendors moet u groot 
instappen, denk aan de DWH appliances, en dan moet 
u denken aan een bedrag van zes cijfers voor de komma.
Het voordeel is dat u dan ook meteen een hele grote 
omgeving hebt en dat u van te voren weet wat de 
kosten gaan zijn. Er zijn ook vendors, met name de pure 
cloud vendors, die hun prijs volledig hebben geba-
seerd op de resources die worden gebruikt op basis van 
een mix tussen compute, memory, storage, network 
traffic en ip fee. U weet dat u dan alleen betaalt voor het 
gebruik, maar een nadeel is dat u pas achteraf weet wat 
de rekening zal zijn. Heeft u een fanatieke data scientist 
die continue zware queries draait dan kan de rekening 
wel eens flink oplopen. Maar ook deze vendors leren 
snel en komen nu ook met prijsmodellen waarin van te 
voren een bepaalde capaciteit wordt afgesproken zodat 
u niet voor verrassingen komt te staan.

Veel organisaties verwarren open source met gratis. 
Open source gaat er in wezen over dat de code open-
baar is en naar wens kan worden aangepast, maar niet 
dat de software gratis is. Open source gaat wel heel 
vaak samen met gratis downloaden en toepassen. 
Prijsmodellen die vaak worden toegepast in combinatie 
met open source zijn vaak gebaseerd op zogenaamde 
garanties. Een goed voorbeeld is Linux als operating 
systeem. Voor Windows Server betaalt u gewoon voor 
de software, voor Linux betaalt u niks voor de software 
maar wel voor een garantie support. Voor wat betreft 
TCO ontlopen beide operating systemen elkaar nauwe- 
lijks.

Men dient te beseffen dat goede software een support 
en ontwikkelorganisatie nodig heeft. Zo’n organisatie 
kan gewoon niet zonder enige TCO. Met andere woor-
den er bestaat geen goede software met nul TCO en 
daarin vormt de markt voor analytische SQL databases 
geen uitzondering.

Pricing Models

VEEL ORGANISATIES VERWARREN OPEN SOURCE MET GRATIS



Analytische SQL databases zijn er in allerlei soorten en 
maten. Zij zijn gebaseerd op het relationele datamodel, 
maar geoptimaliseerd voor snelle ondervraging en dus 
vooral geschikt voor grote hoeveelheden data en analy-
tische toepassingen. Bijna iedere front-end Business 
Intelligence tool is te combineren met iedere analy-
tische SQL database.

De snelheid waarmee grote hoeveelheden data te 
analyseren is, is uiteindelijk een belangrijk argument in 
het besluitvormingsproces. Afgezien van de vendor 
marke- ting boodschappen die er zijn, zijn er onafhanke-
lijke benchmark-tests zoals de TPC-H maatstaf 
(http://www.tpc.org) dat een onafhankelijk standpunt 
over het performance onderwerp biedt.

Naast performance is schaalbaarheid natuurlijk ook een 
zeer belangrijk criterium. Heel veel organisaties weten 

niet hoeveel data zij gaan analyseren over vijf jaar. 
Daarom is het belangrijk om voor een oplossing te 
kiezen die eenvoudig kan meeschalen met de groei van 
te analyseren data. Ook al heeft u nu nog geen echte 
schaal- baarheid nodig en verwacht u dat ook niet in de 
toe- komst dan is een schaalbare database per definitie 
nog steeds een goede keuze omdat deze in de regel 
niet duurder hoeft te zijn dan een niet schaalbare data-
base.

Tenslotte dient een analytische SQL database een prijs-
model te hebben dat past bij uw organisatie. Als u nu 
nog niet zoveel data hebt, maar u verwacht dat uw data 
explosief gaat groeien in de toekomst, dan is het voor-
delig om een database te kiezen die ook prijstechnisch 
klein kan beginnen en mee kan schalen met uw data. 
Heeft u nu al heel veel data, dan is de aanschaf van een 
appliance prijstechnisch wellicht de juiste keuze.

Conclusie

De klanten van DIKW Intelligence verwachten steeds 
meer full service intelligence. De kleine en middelgrote 
organisaties die tot de klantenkring van DIKW Intelli-
gence behoren hadden bijvoorbeeld niet genoeg 
expertise van data warehousing en/of beschouw- den 
data warehousing niet als een kernactiviteit. Er werd 
verwacht dat DIKW Intelligence de propositie data 
warehousing als managed service zou gaan aanbieden.

DIKW Intelligence heeft voor deze propositie een onder-
zoek gedaan naar welke analytische SQL database het 
beste kon worden geïmplementeerd. Daarbij werden 
de volgende requirements als eisen meegenomen:
• De database moet bovengemiddelde marktconforme
 performance hebben;
• De database moet zeer schaalbaar zijn omdat we niet 
 weten hoeveel data de huidige en toekomstige 
 klanten over vijf jaar hebben;
• De database moet met de top 20 business intelligence
 en data science tools kunnen connecteren;
• De database moet multitenant kunnen worden 
 ingericht;

• De prijs van de database moet passen bij kleine en 
 middelgrote organisaties;
• De organisatie achter de database moet meedenkend,
 klantvriendelijk en financieel solide zijn;
• De database moet zowel on-premise als in de cloud 
 te implementeren zijn.

Bij dit onderzoek hebben wij in tijdsbestek van circa vier 
weken een aantal verschillende database leveranciers 
beoordeeld op deze criteria. Uiteindelijk bleek Exasol 
het beste aan al deze criteria te kunnen voldoen. Exasol 
is een van oorsprong Duitse software fabrikant, wereld-
wijd actief en inmiddels een prominente speler in de 
Analytische SQL database markt.

Wilt u meer weten over de resultaten van dit onderzoek, 
neem dan contact met ons op.

Bent u aan het overwegen om een analytische SQL data-
base oplossing te kiezen of aan het heroriënteren op de 
gekozen oplossing? Graag maken wij een vrijblijvende 
afspraak om te sparren over de mogelijkheden en 
keuzes.

Customer Case DIKW Intelligence Data Warehouse as a Service



DIKW Intelligence
Wattbaan 1 - 3439 ML Nieuwegein
Tel. 030-3078743 - info@dikw.com - www.dikw.com

Wij creëren waarde voor uw organisatie 
met data!
Zoekt u een partner om op data gebaseerd strategisch 
voordeel te behalen?

DIKW Intelligence bestaat sinds 2007 en is een toonaan-
gevende full-service dienstverlener op het gebied van Intelli-
gence. Full-service betekent integrale dienstverlening van: 
opleidingen, advisering, ontwikkeling, implementatie en 
beheer van data-gedreven toepassingen. 

Wij helpen u om data-gedreven kansen te creëren.
Onze ’Analytical Champions’ weten hoe ze uw organisatie 
kunnen transformeren zodat uw mensen beslissingen nemen 
op basis van data.

Samen zetten wij uw kansen om in waarde.
Data Management, Data science en Artificial Intelligence zijn 
overal om ons heen. We ontwikkelen en implementeren 
algoritmes op basis van voorspellende analyses, van 
eenvoudige beslissingsbomen en regressiemodellen tot 
complexe diepe neurale netwerken. Wij realiseren de belofte 
van data science: optimaal gebruik maken van beschikbare 
informatie in uw data, om de maximale waarde voor uw 
organisatie uit deze data te halen.


