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1. UITVOERINGSPRINCIPES
Beschrijving
Dit document beschrijft een reeks architectuur- en infrastructuurprincipes die moeten voltooid en
gedetailleerd worden tijdens de uitvoerige analyse.

HISTORIEK
Versie

Beschrijving

Auteur

Date

0.1

Eerste ontwerp

PBE

12/05/2004

1.0

Versie voor goedkeuring

PBE

08/06/2004

1.1 PRINCIPES VAN DE UITVOERINGSARCHITECTUUR
De principes van de uitvoerende structuur geven een kritische mening over het volledig ontwerp en
de uitvoering van de verschillende componenten van het systeem, meer bepaald vanuit het oogpunt
van de uitvoerende informatici.
De samenstellende delen van de vooropgestelde installatie en software, worden geïdentificeerd.

1.1.1 PRINCIPES VAN DE SOFTWARESTRUCTUUR
De software-onderdelen die moeten bekeken worden, bestaan uit twee soorten:
•

•

Commerciële software : tools, verkrijgbaar op de markt, die als oplossing in aanmerking
komen voor bepaalde aspecten van de te installeren datawarehouse oplossing (software voor
datamining, DBMS software , ETL software, backup systeem, enz). Zij moeten aanpasbaar
zijn en kunnen samenwerken met andere software, dat wil zeggen, over functies of over
gegevensbanken (libraries) beschikken die het mogelijk maken de basisfuncties van de tool
te verrijken en de uitwisseling tussen toepassingen te vereenvoudigen.
de componenten "op maat", die specifiek in verband met het project worden ontwikkeld,
zowel om functionele gebreken te overbruggen, om bestaande functies te verbeteren of om
de leemte aan te vullen van absoluut noodzakelijke software om bepaalde functionaliteiten
van het systeem te verzekeren.

De softwarecomponenten "op maat" zullen ontwikkeld worden volgens de principes van de
architectuur van de onderneming . Deze principes berusten op een geheel van projecten die als doel
hebben om normen te bepalen inzake:
•
•
•

ontwikkeling van software toepassingen,
ontplooiing van commerciële software of van oplossingen « op maat »,
interactie tussen de componenten (DB, mainframes, applicaties, systemen, enz).

De voornaamste projecten, waarvan de meeste nog in uitvoeringsfase zijn en waarvan met de
specificaties en de resultaten rekening moet worden gehouden, zijn:
•
•
•
•

CCFF
ATLAS
Identity Management
UME

Naam bestand : P261S-P370S NL Technische Architectuur - i.doc
Datum afdruk : 2004-09-07 11:21

Pagina 3 van 26

CCFF
Dit is de communicatie layer (middleware), die onderlinge communicatie tussen het geheel van de
systemen moet toelaten (mainframes, intranet, extranet, internet, etc.). Het is eveneens in deze layer
dat alle standaarden inzake ontwikkeling worden bepaald: keuze van de tools, te respecteren normen,
principes van ontwikkeling, architectuur in lagen (layers), technologieën...
De componenten of de hoofddiensten die door CCFF worden aangeboden, zijn:
• de security (authentication, autorisation,…),
• de monitoring,
• het beheer van fouten,
• internationalisering,
• het rapporteren (in verschillende formaten),
• import/export van gegevens (volgens de XML standaard),
• de beveiliging van gegevens (encryptie,…),
• de toegankelijkheid van de gegevens (webservices zijn een standaard).
CCFF biedt een robuuste test-, acceptatie- en productie-infrastructuur aan, die de beschikbaarheid,
schaalbaarheid en veiligheid kan verzekeren. Ze staat garant voor een aanvaardbare responstijd.
Het CCFF- platform is niet afhankelijk van het aantal geïnstalleerde systemen om de goede werking
te verzekeren (meerdere web- en applicatieservers).
ATLAS
In grote lijnen, het aanbod van de materiële infrastructuur en van de logistiek noodzakelijk voor het
installeren van oplossingen. Onder materiaal verstaat men de servers, de schijfruimte (gebaseerd op
een SAN- architectuur en biedt opslagcapaciteit aan), de “niet- intelligente" backups (niet toegewezen
aan de afzonderlijke toepassingen: massa-backup), de UPS’en, enz. Vanuit een logistiek standpunt,
waarborgt ATLAS een reeks van diensten door bevoegd personeel, inzake toezicht, onderhoud,
prestatie, reparatie, schaalbaarheid, beschikbaarheid, enz.
Identity Management
Is het platform dat alle aspecten beheert in verband met de identificatie van de personen en het geven
van toegangspermissie tot de applicaties, tot de gegevens, enz. Dit platform zal een gebruiker toelaten
om volgens meerdere contexten te werken vanaf een unieke authentificatie. Elke context zal
beschikken over eigen kenmerken inzake permissies.
UME
Het doel van het UME (Universal Messaging Engine) project is de uitwisseling van gegevens tussen
softwarecomponenten te standaardiseren.
Algemeenheden over ontwikkeling
Alle softwarecomponenten die deel uitmaken van een ontwerp “op maat”, zullen ontwikkeld worden
volgens de standaarden van het FOD Financiën. Zoals reeds vermeld, zijn deze standaarden
gedefinieerd (of moeten nog worden gedefinieerd) door middel van het CCFF- project. Voor meer
uitvoerige informatie, verwijzen we naar de bestaande CCFF documentatie. Samengevat gaat het
erom de ontwikkelingen te verwezenlijken op een J2EE- platform in een Java- omgeving, rekening
houdend met een aantal verplichtingen en principes, waarvan de voornaamste zijn:
•
•
•
•
•

Model MVC (Model, View, Control) ), erkend design pattern die de applicatie in drie layers
verdeelt: de datalaag (Model), de presentatielaag (View) en de controlelaag (Control),
gebruik van het DAO pattern (Design Access Object) om gegevens te benaderen. De
implementatie van DAO is gebaseerd op EJB en WebLogic Integration(WLI),
gebruik van een framework zoals Struts, voor het ontwikkelen van applicaties,
standaardisering van de componenten ten einde de herbruikbaarheid te bevorderen,
voorkeur geven aan het gebruik van XML voor de uitwisseling van informatie tussen
systemen en/of toepassingen.

Naam bestand : P261S-P370S NL Technische Architectuur - i.doc
Datum afdruk : 2004-09-07 11:21

Pagina 4 van 26

•

elke problematiek over authentication en toegangspermissies wordt geregeld door Identity
Management,

De gekozen ontwikkeltool is JBuilder, samen met PVCS als versioning tool, UltraEdit als editor en
DBVisualizer om toegang te hebben tot de database structuur.

1.1.2 PRINCIPES VAN DE TECHNOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR
Dit hoofdstuk behandelt de principes die de configuraties van de technologische infrastructuur zullen
beheersen vanuit het standpunt van computers, randapparatuur en de communicatieprotocollen, de
programma’s, de security voorzieningen, de software- en informatiecomponenten , de integratie in de
administratieve structuur en de bedrijfslocaties.

1.1.2.1 Werkstation van de eindgebruiker
De werkposten van de eindgebruikers (clients) zullen van het type « thick clients/ web client » zijn. In
het laatste geval, zullen de gebruikers hun toepassingen openen in hun webbrowser. Deze
configuratie laat toe om:
•
•
•
•

de installatie en het onderhoud te vermijden van zware toepassingen op het werkstation van
de client, samen met alle problemen die dit met zich meebrengt (tijdsduur, synchronisatie),
de installatie- en onderhoudskosten te verminderen,
gemakkelijker de updates te kunnen doen, ze te centraliseren en te beperken tot één internetbrowser en het operating systeem,
3-tier applicaties- die geconcipieerd zijn in de lagen presentatielogica, business logica, en
logica voor de toegang tot de gegevens te beheren

We merken hierbij op dat de op de markt beschikbare oplossingen voor datamining, erg veeleisend
zijn in rekenkracht. Ze zijn ontworpen op basis van een distributed client/server architectuur, en
maken gebruik van een thick client (bv. Clementine of SAS Enterprise Miner).

1.1.2.2 Werkstation voor ontwikkeling.
De werkstations bestemd voor de ontwikkelaars, moeten correct gedimensionneerd worden om een
volledige ontwikkelingsomgeving te ondersteunen. Ze moeten met name over een versioningsoftware beschikken die het werken in groep, de toegang tot de ontwikkelingsdatabases en
testdatabases (gegevens + metadata) mogelijk maakt. De versioning-tool moet ook het volgende
toelaten : de eigenlijke ontwikkelingstool die alle bedrijfsnormen inzake ontwikkeling op het J2EElatform ondersteunt, de toegang tot de mainframes en tot andere gegevensbronnen voor de E-T-Lprocessen,…

1.1.2.3 Printinfrastructuur
De afdrukfuncties worden geleverd door de bestaande infrastructuur op het vlak van afdrukservers en
gedeelde printers.
De gebruikte hardware is zeer uiteenlopend, afkomstig van verschillende leveranciers (merken) en,
voor eenzelfde leverancier, overeenstemmend met verschillende modellen. Mocht dat nodig blijken,
dan zullen de specificaties van de hardware tijdens de uitvoeringsfase in aanmerking genomen
worden.

1.1.2.4 (Tele)communicatie- infrastructuur
Op het vlak van “pure” communicatie , zal de bestaande infrastructuur gebruikt worden, namelijk het
IP- netwerk FinNet (Intranet van FOD Financiën) met het TCP/IP-protocol. Met de huidige staat van
zaken, moet deze infrastructuur voldoende zijn om het implantatieplan van het datawarehouse op
korte termijn te ondersteunen . Op langere termijn- in functie van het in productie brengen van
toekomstige projecten- valt er te vrezen dat een uitbreiding van de netwerkcapaciteit nodig zal zijn.
Mochten er zich dan performantieproblemen voordoen, dan zullen ze betrekking hebben op alle
systemen en niet alleen op het datawarehouse.

Naam bestand : P261S-P370S NL Technische Architectuur - i.doc
Datum afdruk : 2004-09-07 11:21

Pagina 5 van 26

Het FinNet-netwerk berust, voor het WAN gedeelte, op de BILAN-service van Belgacom. De
hoofdgebouwen, «BILAN punten» genoemd, zijn onderling verbonden via gehuurde digitale lijnen
(IP/VPN), terwijl de kleinere gebouwen gekoppeld zijn aan de «BILAN punten », via gehuurde
analoge lijnen.
Het FinNet-netwerk is gedimensioneerd om, onder andere, de departementale e-mail, de
webapplicaties, het beheer van PC’s op afstand, de verdeling van software (OS, internetbrowser) en
de nieuwe intranet-applicaties te ondersteunen. De algemene capaciteit voorziet ongeveer 7
kbits/s bandbreedte per ambtenaar (70 Mbytes/dag)
Bandbreedte : debiet per gebouw
Aantal werkposten

Debiet

1 tot 10

128 kbits/s

11 tot 25

256 kbits/s

26 tot 60

512 kbits/s

61 tot 140

1 Mbits/s

141 tot 300

2 Mbits/s

301 tot 650

4 Mbits/s

651 tot 1000

6 Mbits/s

1001 tot 1600

8 Mbits/s

Bron : FOD Financiën, ICT

1.1.2.5 Veiligheid
De principes in verband met veiligheid, moeten vanaf verschillende kanten bekeken worden :
•
•

•
•

de toegang tot de gegevens en de applicaties zullen geregeld worden door het toekomstige
Identity Management- platform en beheerd door de verantwoordelijken die bepaald werden
bij iedere pijler. (cf. het document met betrekking tot de gebruikersnormen) ,
de disaster recovery, vanuit een materieel standpunt, zal verzekerd worden door ATLAS.
Dit principe veronderstelt dat de noodzakelijke schijfruimte voor het datawarehouse
verdubbeld zal worden om rekening te houden met de schijfruimte die nodig is om backups
te realiseren),
De toegangen via intranet, extranet of internet zullen beveiligd worden via de
bedrijfsnormen op het vlak van webdesign (firewall, http,…),
Een backupsysteem eigen aan het datawarehouse zal van toepassing zijn om een
“intelligente” backup van de gegevens te realiseren. Dit moet toelaten om de gegevens op
een efficiëntere wijze terug te zetten in het geval die verloren gegaan zijn. (eerder dan een
volledige restore vanaf de ATLAS- backupdisks ).

1.1.2.6 Bedrijfslocaties
De infrastructuur bevindt zich op de hoofdsite van de FOD Financiën (servers, databases, etc.) Eén
enkele server zal voorzien zijn om de datamarts te ondersteunen, aangezien het bedrijfsbeleid gericht
is op centralisatie ( van de middelen, de resources , etc).

1.1.3 ARCHITECTUUR VAN DE STRUCTUUR VAN DE VOORTDURENDE INFORMATIE
De database van het datawarehouse zal een specifieke component zijn van het datawarehouse. Ze zal
niet direct geïntegreerd worden in het RDC, het platform dat enkel bestemd is voor het
databasebeheer van de operationele systemen. Maar ze zal kunnen communiceren met het RDC
terwijl ze de gangbare/bestaande communicatiestandaarden respecteert.
De toegang van de softwarecomponenten tot de databases zal gebeuren via interface services die
hiervoor speciaal ontworpen zijn. (cf. design pattern DAO). Er is geen sprake van directe toegang tot
de database (overeenkomstig de specificaties van het RDC-platform).
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De database van het datawarehouse (DB) zal gebouwd worden volgens de relationele manier
(genormaliseerd). De datamarts zullen bij voorkeur gebouwd worden volgens de dimensionele
manier (kubus). Dit type architectuur biedt goede flexibiliteit en goede prestaties wanneer de
datamarts betrekking hebben op een welbepaald domein, zoals het geval zal zijn bij de datamarts die
overwogen worden in de context van de FOD Financiën. We benadrukken dat de modellen, zowel
dimensioneel als relationeel, in een database kunnen geïmplementeerd worden. De DB en de
datamarts zullen zich bevinden in dezelfde ATLAS- infrastructuur (eventueel verschillende machines
met meerdere processors).
De database zal gegevens ontvangen van de E-T-L- processen, terwijl de datamarts informatie zullen
bekomen vanuit het datawarehouse, eventueel aangevuld met gegevens die rechtstreeks van de
gebruikers komen.
De datamarts zullen gedefinieerd worden volgens de pijlers waarop ze betrekking hebben. Als ze
volgens hun structuur het geheel van onderwerpen en aspecten zouden kunnen bevatten, dan zijn ze
volgens hun inhoud gelimiteerd tot de gegevens die bepaald worden volgens de betrokken pijler.

1.2 PRINCIPES VAN DE ONTWERPSPECIFICATIES
1.2.1 PRINCIPE VAN DE SPECIFICATIES VAN DE SOFTWARECOMPONENTEN
Indien nodig kan de commerciële software gepersonaliseerd worden en kan ze samenwerken met de
verschillende informatiesystemen van de FOD Financiën. Ze beschikt over functionaliteiten en/of
databanken en laat deze uitbreidingen en openingen naar buiten toe, namelijk in de
ontwikkelingsomgeving gekozen door de FOD Financiën (J2EE- platform).
De meeste standaarden zijn of worden gedefinieerd/bekrachtigd op basis van de realisatie van de
eerste projecten die gebaseerd zijn op CCFF/ATLAS/RDC.

1.2.2 PRINCIPES VAN SAMENWERKING TUSSEN DE SOFTWARECOMPONENTEN
De componenten en de applicaties werken onderling samen. Daarbij maken ze gebruik van de
geautoriseerde bedrijfsnormen, namelijk:
•
•
•

•

XML
EAI (mainframes)
UME: Universal Messaging Engine
− Die als doel heeft het bieden van een norm inzake uitwisseling van gestructureerde
berichten tussen de verschillende informaticasystemen van de federale administratie,
die van andere publieke niveaus of websites en portals.
− functioneert slechts tussen applicaties,
− laat het toe om volgens synchrone of asynchrone wijze te werken,
− gebruikt de transportprotocollen HTTP(S), SMTP ou JMS,
− laat de uitwisseling van gegevens toe op interactieve, uitgestelde of batch mode
− steunt op de software-architectuur van Oracle en Weblogic Server 6.1 (JDK 1.3, JMS
1.0.0, EJB 2.0, Servlet 2.3, JSP 1.2, http 1.1, JavaMail 1.1.3),
Voor meer informatie : zie de bestaande documentatie bij FOD Financiën of bij FEDICT
Indien nodig en in functie van de noden, zullen bepaalde eigen formaten ter zijner tijd
bepaald worden.(CSV, tekstbestand, enz.)

1.3 PRINCIPE VAN DE SOFTWARECOMPONENTEN
De hier uitgewerkte principes zijn een leidraad tot de de keuze van de softwarecomponenten.

1.3.1 PRINCIPES BETREFFENDE DE DBMS
In principe heeft de DBMS van het datawarehouse volgende kenmerken :
•

Relationele database
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•
•
•
•
•
•

Mogelijkheid tot massief laden (zonder « commit »)
Ondersteuning van grote gegevensvolumes (meer dan 100 miljoen reeksen in dezelfde tabel)
Mogelijkheid om de gebruiker te verwijzen naar een instantie buiten de database ( ex . :
gebruik van pointer)
Het gebruiken van SQL -taal
Database-beheertools (« DBA tool »), het toezicht op de capaciteit en de prestatie
inbegrepen
Andere kenmerken typerend voor een DBMS en die als belangrijk beschouwd worden

1.3.2 PRINCIPES BETREFFENDE DE E-T-L TOOL
In principe heeft de E-T-L- tool volgende kenmerken :
•
•
•
•
•
•
•
•

Scheiding van de extractie-, transformatie-, en ladingsfase
De mogelijkheid om de voornaamste DBMS’en te benaderen op een natuurlijke manier ,
zonder gebruik te maken van een interfacetool van het type « ODBC »
Mogelijkheid tot uitvoering van extractiemodules op verschillende platformen zonder zich
te beperken tot het DBMS- platform van het datawarehouse.
Grafische interface voor manipulatie van de modules.
Geïntegreerde displaytool van de intermediaire gegevens (tussen de modules E-T-L)
Integratie met de tool voor technische Meta-data
Vermogen om grote volumes te beheren (meer dan 10 miljoen registraties (records))
Andere kenmerken die typerend zijn voor een E-T-L- tool en die als belangrijk beschouwd
worden.

1.3.3 PRINCIPES BETREFFENDE DE TOOL(S) VOOR META-DATA
Twee verschillende behoeftes van de meta-datatool kunnen geleverd worden door één of twee aparte
tools.
De functionele behoeftes voor het beheer van meta-gegevens kenmerken de karakteristieken van de
tool als volgt :
•

Mogelijkheid om de tekstuele definitie te beheren van de gegevenselementen (beschrijving,
opschrift of inhoud van de weergave, enz.)
• Mogelijkheid om de informatie te beheren die de langzame evolutie van de stabiele
dimensies (« slowly changing dimensions ») beschrijft.
• Mogelijkheid om de overeenstemming te beheren tussen de bronwaarden en de waarden in
het datawarehouse van de verschillende codes.
• Herkenning van de links tussen de brongegevens en de gegevens van het datawarehouse,
zonder aanleiding te geven tot nodeloze herhaling tijdens de evolutie van de bronsystemen.
• Grafische interface voor het bijwerken en de opvraging van metagegevens
• Web interface voor opzoeken en weergave van de meta-gegevens
• Alle kenmerken van een goede geautomatiseerde databank vanuit het “zakelijk“ standpunt
De technische noden voor het beheer van meta-data zijn terug te vinden in volgende kenmerken van
de tool :
•
•
•
•

Integratie van de definitie van de brongegevens, de transformatiegegevens en de gegevens in
het datawarehouse in technische termen (lengte, schermopbouw, etc.)
Integratie met de E-T-L-tool om de herkomst van ieder gegevenselement technisch te
kunnen opvolgen.
Support bij het zuiveren en de transformatie van de gegevens (permissies, begin- en
doelformaten, overeenkomst broncode versus code in het datawarehouse, rekening houdend
met de trage evolutie van de stabiele dimensies, etc.)
Vorming van bestandstructuren
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•

Automatische interface (« API ») die het laden van de externe definities van bestanden
toelaat
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2. TECHNISCHE INFRASTRUCTUUR
Beschrijving
Dit document beschrijft de onderdelen van de technologische infrastructuur.

Historiek
Versie

Beschrijving

Auteur

Datum

0.1

Eerste versie.

PBE

11/05/2004

1.0

Versie voor validatie (steering).

PBE

08/06/2004

1.1

Toevoegen van het deel gewijd aan
de Datamining tool

PBE

23/06/2004

Doelstelling
• De technologische infrastructuur beschrijven, noodzakelijk voor de ondersteuning van het
informatiesysteem (met inbegrip van zijn implementatie, de testen en de opleiding), om het effect op
de bestaande infrastructuur te bepalen en om de softwarecomponenten te verdelen over de
infrastructuur.
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2.1 OVERZICHT
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Het schema hierboven toont de infrastructuur van het datawarehouse zoals zij ontworpen moet worden. Ter
herinnering, deze architectuur zal in de standaardarchitectuur van de FOD Financiën geïntegreerd moeten
worden zoals zij werd bepaald door de technische groep COPERFIN, waarvan men de visie herhaalt in
onderstaand schema .
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2.1.1 PRODUCTIE-INFRASTRUCTUUR
De productie-infrastructuur bestaat uit de volgende elementen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een database server die het datawarehouse en de atamarts onderbrengt. Hij kan uit
verschillende machines bestaan. De backup software van de database wordt eveneens op
deze server ondergebracht, evenals de functionele metagegevens
een (verschillende) datamining server(s), herbergt/herbergen de Datamining software.
Verschillende servers vallen te overwegen om de te verwachten belasting het hoofd te
kunnen bieden.
een opvragingsserver die de OLAP-, de opvragings- en rapporterings-software bevat.
een Web /Toepassing server , die de toepassing voor risicobeheer bevat,
een administratiestation,
een console voor het beheer van het Identity Management,
een ETL-server die de ETL-functies uitvoert en de technische metagegevens opslaat,
een fileserver voor de versioningtool
een schedulingserver, met de schedulingsoftware

Nota : alle hierboven aangehaalde servers zijn logische servers (functionele scheiding); zij worden
allemaal op één centrale server ondergebracht: de machine van het ATLAS- project.
Voor bepaalde handelingen zoals Datamining, zal het noodzakelijk zijn om CPU- resources te
reserveren om op de aanvragen van gebruikers te kunnen antwoorden.

2.1.2 INFRASTRUCTUUR VOOR ONTWIKKELING
De ontwikkelingsomgeving is samengesteld uit :
•
•

een ontwikkelingsserver die alle vereiste software (de toepassingserver, datamining,
OLAP,...) bevat,
verschillende ontwikkelingstations, waarop men de geïntegreerde ontwikkelingsomgevingen
en de access tools tot de databases terugvindt, evenals de client van de versioningtool,
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•
•

een verbinding naar de versioningserver, met als doel de versies van de ontwikkelde
componenten en de verschillende versies van de broncodes ervan op te slaan,
een verbinding naar de databaseserver.

2.1.3 TESTINFRASTRUCTUUR
De testinfrastructuur wordt niet op het schema weergegeven. Idealiter zou zij op alle punten identiek
moeten zijn aan de productie-omgeving, om te kunnen valideren en alle wisselwerkingen tussen de
systemen in een omgeving, gelijk aan de productie-omgeving, te kunnen testen. De kracht van de
machines kan verschillend zijn. Als de machines echter even krachtig zijn als deze in de productie,
kunnen realistische prestatietesten op de testomgeving uitgevoerd worden.

2.1.4 GEVOLGEN
Momenteel en met de huidige kennis, werd geen enkele invloed vastgesteld op de bestaande
infrastructuren behalve de gekende uitzondering van een toename van de netwerktrafiek door het
gebruik van het datawarehouse. Deze groei van de trafiek is momenteel onmogelijk te berekenen : het
zal afhankelijk zijn van het soort verzoeken die door de gebruikers uitgestuurd worden.

2.2 CONFIGURATIE VAN DE TECHNOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR
2.2.1

DATABASE-SERVER (« DATAWAREHOUSE » + « DATAMARTS »)
In dit deel beschouwen we het "datawarehouse" enkel uit materieel oogpunt; dit wil zeggen dat we
proberen de volgende vragen te beantwoorden :
•

men heeft een specifieke server nodig waarop de database zal geïnstalleerd worden die het
"datawarehouse" en de "datamarts" zal ondersteunen,
• men moet schijfruimte voorzien voor de opslag van de gegevens (initieel volume bij het
opstarten van "datawarehouse" en "datamarts", en jaarlijkse toename van het volume op
basis van een schatting van het groeipercentage) .
Rekening houdend met de verschillende fasen die zich in de realisatie van het "datawarehouse" zullen
voordoen, moet men drie types database-servers overwegen: een ontwikkelingsserver , een server om
de ontwikkelingen en de installatieprocessen van de oplossing te testen en, natuurlijk, een
productieserver. Naargelang de context zullen de specificaties van deze servers verschillen inzake
capaciteit, beschikbaarheid, veiligheid en fouttolerantie.
De analyse van de behoeften heeft de aandacht gevestigd op de noodzaak voor de gebruikers om te
beschikken over eigen “datamarts”, dat wil zeggen aangepast aan hun werkomgeving. De ontplooiing
van de “datamarts” zal gecentraliseerd worden. De toegang vanaf remote werkposten, blijkt geen
problemen te scheppen, tenminste niet op korte termijn. In zo’n configuratie moet slechts één enkele
server voor de productiedatabase overwogen worden, om zowel het “datawarehouse” als de
“datamarts” te bevatten.

2.2.1.1 Productie database-server
1 productieserver : het aantal processors (CPU) om een behoorlijk prestatieniveau te
verzekeren is te bepalen.
voldoende schijfruimte (+ geheugen) ( momenteel , kan men de behoefte schatten op
X1 GB schatten met een jaarlijks groeipercentage van Y1 %), zowel rekening
houdend met de kwaliteit van de vereiste disks (SCSI, ATA/100,…) als met hun
RAID-niveau (geleverd door ATLAS)
1 licentie van het vereiste operatingsysteem (geleverd door ATLAS)
1 UPS (noodbatterij : in het geval van een stroomonderbreking, verzekert ze de
elektrische voeding van de machine ; in het beste geval totdat de situatie zich
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normaliseert ; in het ergste geval, gedurende een tijdspanne die een ‘zuivere’ stop van
de database toelaat. Dit, om het risico op beschadiging van de gegevens, te
vermijden. Aldus kan een reïndexatie of erger nog, een restore van het datawarehouse
vermeden worden. (geleverd door ATLAS)
kost per uur dat het systeem onbeschikbaar is voor de gebruiker.
Het strekt tot aanbeveling dat men beschikt over een productieserver toegewijd aan het
« datawarehouse ». Dat rechtvaardigt zich omdat men zo de invloeden beperkt die de systemen ten
opzichte van elkaar kunnen uitoefenen op het gebied van prestatie (belasting) en in geval van storing.

2.2.1.2 Testserver
De testserver heeft als doel :
•
•

ontwikkelingen te valideren door een productieomgeving te simuleren,
de prestaties van het systeem te meten (bevoorrading van het “datawarehouse”,
toegangsnelheid, belasting van het systeem in termen van het aantal gelijktijdige gebruikers,
enz.),
• de procedures bekrachtigen nodig om de structuur van de database van het datawarehouse
bij te werken vooraleer ze toe te passen in de productieomgeving
In het beste geval gaat het om een specifieke server. Als dat niet mogelijk is, kan men er aan denken
de ontwikkelingsserver als productieserver te gebruiken (hoewel het eerste doel dan niet meer
vervuld kan worden). Bij deze veronderstelling, zal er een specifieke database-instantie voor de testen
gecreëerd moeten worden.
1 testserver ( het aantal CPU heeft weinig belang). (voorzien in de ATLASinfrastructuur)
voldoende schijfruimte en geheugen om de volledige testomgeving te bevatten. ( de
keuzes op het gebied van kwaliteit en beveiliging dienen dezelfde te zijn als diegene
die gemaakt werden voor de productieserver) (voorzien in de ATLAS-infrastructuur))
1 licentie voor het vereiste operatingsysteem (voorzien in de ATLAS-infrastructuur)
1 UPS (voorzien in de ATLAS-infrastructuur)
Kostprijs per uur dat het systeem onbeschikbaar is, per persoon + eventuele invloed
op het implementatieplan (rapport,…)

2.2.2 ONTWIKKELINGSSERVER
De ontwikkelingsserver groepeert, op dezelfde machine, een volledige ontwikkelingsomgeving,
namelijk :
•
•
•
•
•
•
•
•

1 ontwikkelingsdatabase+voldoende aantal licenties
1 webserver
1 applicationserver identiek aan de applicationserver die gebruikt zal worden in de
productieomgeving
1 versioning-tool
1 backup-tool
de gekozen « CASE tool » (server deel)
de gekozen « Versioning Management tool » (server deel)
de gekozen « Development tool » (server deel, indien nodig)
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1 ontwikkelingsserver (het aantal CPU’s is niet zo belangrijk) (voorzien in de
ATLAS-infrastructuur)
voldoende schijfruimte en geheugen om een complete ontwikkelingsomgeving te
bevatten. (de keuzes op het vlak van kwaliteit en beveiliging dienen dezelfde te zijn
als deze voor de productieserver) (voorzien in de ATLAS-infrastructuur)
1 licentie voor het vereiste beheersysteem (voorzien in de ATLAS-infrastructuur)
1 UPS (voorzien in de ATLAS-infrastructuur)
de kost per uur en per ontwikkelaar indien het systeem onbeschikbaar is.

2.2.3 E-T-L SERVER (EXTRACT-TRANSFORM-LOAD)
Deze server zal specifiek gebruikt worden voor de extractie van de brongegevens van het
« datawarehouse », hun transformatie en hun integratie in de database van het « datawarehouse ».
Op deze server vindt men de volgend elementen van de software-infrastructuur terug :
•
•
•
•
•

Scheduling Software tool
Flat File Access tool
E-T-L tool
Technical Meta Data tool
Testing tool

1 server (voorzien in de ATLAS-infrastructuur)
voldoende schijfruimte en geheugen om de volumes met brongegevens op te slaan en
te verwerken + de verschillende softwarecomponenten die hierboven opgesomd
werden (voorzien in de ATLAS-infrastructuur)
1 licentie voor het vereiste operatingsysteem (voorzien in de ATLAS-infrastructuur)
1 UPS ( voor meer uitleg, zie hoger « Productiedatabase-server ») ( voorzien in de
ATLAS-infrastructuur)
kost per uur dat het systeem onbeschikbaar is voor een gebruiker (de invloed moet
doorberekend worden op het geheel van de gebruikers aangezien een
onbeschikbaarheid van de tool weerslag heeft op het aanvullen van het
« datawarehouse », en als gevolg, op het geheel van zijn gebruikers.)

2.2.4 DATAMINING-SERVER
Deze server is nodig om de gekozen datamining-oplossing te ondersteunen. De verwerkingen van
datamining zijn (extreem) gulzig met resources en (zeer) nadelig voor de performantie van het
systeem. Gezien het potentiële gebruikersaantal van deze verwerkingen, zal het zeker nodig zijn om
meerdere servers van dit type te voorzien. Momenteel is het onmogelijk om in te schatten hoeveel
servers er nodig zullen zijn. De gegevens in onderstaande tabel betreffen één server.
1 server op maat geconfigureerd voor X gebruikers (voorzien in de Atlasinfrastructuur))
voldoende schijfruimte en geheugen (voorzien in de Atlas-infrastructuur)
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1 licentie van het vereiste operatingsysteem (voorzien in de Atlas-infrastructuur)
1 UPS (voorzien in de Atlas-infrastructuur)
Kost per uur dat het systeem onbeschikbaar is voor een gebruiker

2.2.5 OLAP SERVER
Deze server is nodig om de gekozen OLAP-oplossing te ondersteunen.
1 server op maat geconfigureerd voor X gebruikers (voorzien in de Atlasinfrastructuur)
voldoende schijfruimte en geheugen (voorzien in de Atlas-infrastructuur)
1 licentie van het vereiste operatingsysteem (voorzien in de Atlas-infrastructuur)
1 UPS (voorzien in de Atlas-infrastructuur)
Kost per uur dat het systeem onbeschikbaar is voor een gebruiker

2.2.6 APPLICATIESERVER + WEBSERVER
Deze server is nodig om de ontwikkelde toepassingen ( Risk Management Tools, tool voor controle
van het datawarehouse , etc) en de requests van de gebruikers vanaf de internetbrowser, te
ondersteunen.
1 server op maat geconfigureerd voor X gebruikers (voorzien in de Atlasinfrastructuur)
voldoende schijfruimte en geheugen (voorzien in de Atlas-infrastructuur)
1 licentie van het vereiste operatingsysteem (voorzien in de Atlas-infrastructuur)
1 UPS (voorzien in de Atlas-infrastructuur)
Kost per uur dat het systeem onbeschikbaar is voor een gebruiker

2.2.7 VERSIONING SERVER
Deze server is nodig om de gekozen “versioning”-tool te ondersteunen. Het gaat hoofdzakelijk om
een fileserver.
1 server (voorzien in de Atlas-infrastructuur)
voldoende schijfruimte en geheugen (voorzien in de Atlas-infrastructuur)
1 licentie van het vereiste operatingsysteem (voorzien in de Atlas-infrastructuur)
1 UPS (voorzien in de Atlas-infrastructuur)
Kost per uur dat het systeem onbeschikbaar is voor een gebruiker
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2.2.8 SCHEDULING SERVER
Deze server is nodig om de gekozen oplossing voor de “scheduling”-tool te ondersteunen.
1 server (voorzien in de Atlas-infrastructuur)
voldoende schijfruimte en geheugen (voorzien in de Atlas-infrastructuur)
1 licentie van het vereiste operatingsysteem (voorzien in de Atlas-infrastructuur)
1 UPS (voorzien in de Atlas-infrastructuur)
Kost per uur dat het systeem onbeschikbaar is voor een gebruiker

2.2.9 ONTWIKKELINGSSTATION
Als de realisatie van het “datawarehouse” moet gebeuren op de ontwikkelingsposten van FOD
Financiën, moet voor ieder werkstation het volgende voorzien worden :
1 PC (Unix, Windows,…)
voldoende schijfruimte en geheugen om een volledige ontwikkelingsomgeving te
bevatten:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

toegang tot de webserver
toegang tot de mailserver
toegang tot de applicatieserver
de gekozen ‘CASE-tool’ (client gedeelte)
de gekozen ‘Versioning Management tool’ (client gedeelte)
de gekozen ‘Development tool’ (client gedeelte)
1 licentie van het vereiste OS
de nodige verbinding om toegang te krijgen tot de database
512 MB RAM (minimum)

kost per uur dat het systeem onbeschikbaar is voor een ontwikkelaar

2.2.10 WERKPOST VOOR DE SYSTEEMADMINISTRATOR
Voor iedere persoon die als systeembeheerder.aangeduid is, wordt een werkstation voorzien met
onderstaande configuratie. Systeembeheer omvat volgende taken:
•
•
•
•

controle van het goede verloop van de verschillende processen zoals de E-T-L verwerking,
enz.
toekenning van rechten en access-permissies,
beheer van de database,
enz.

1 PC (Unix, Windows, …)
voldoende schijfruimte en geheugen om de vereiste administratie-omgeving te
bevatten naargelang het profiel van de administrator (de administrator die de accesspermissies beheert, maakt gebruik van de Identity Management tool en heeft niet
dezelfde infrastructuurbehoeften als de database-administrator). Normaal gezien,
moet men over het vogende beschikken:
−

toegang tot de webserver
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−
−
−
−
−

toegang tot de mailserver
toegang tot de applicatieserver
1 licentie van het vereiste OS
de nodige verbinding om toegang te hebben tot de database
512 MB RAM (minimum)

kostprijs per uur dat het systeem onbeschikbaar is voor een administrator

2.2.11 GEBRUIKERSSTATION
De onderstaande configuratie is die voor een werkstation voor de gebruiker. Onder gebruiker moet
men iedere “business”-gebruiker van het datawarehouse verstaan, met uitzondering van de stations
die verantwoordelijk zijn voor het goede verloop van de verschillende processen zoals de verwerking
van E-T-L, de toekenning van toegangsrechten, het beheer van de database, etc. Het gebruikersstation
zal een zogenaamde « thin client » zijn.
1 PC (Unix, Windows, …)
voldoende schijfruimte en geheugen voor het volgende:
−
−
−
−
−

toegang tot de webserver
toegang tot de mailserver
toegang tot de applicatieserver
1 licentie van het vereiste OS
1 licentie voor een webbrowser

kostprijs per uur dat het systeem onbeschikbaar is voor de gebruiker

2.3 SOFTWARE INFRASTRUCTUUR
In dit hoofdstuk, hernemen we de softwarecomponenten die nodig zijn voor de implementatie van het
“datawarehouse”. Verschillende softwaretools kwamen naar voor :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CASE tool (ontwikkelingserver)
Backup/ Restore tool (productie-databaseserver)
Scheduling Software tool ( E-T-L-server)
Flat File Access tool (E-T-L-server)
Extract-Transform-Load (ETL) tool (E-T-L server)
DBMS (productie-databaseserver, ontwikkelingsserver en testserver)
Technical Meta-Data tool (E-T-L-server)
End-user Meta-Data tool (productie-databaseserver, ontwikkelingsserver en testserver)
Database Query tool (productie-databaseserver, ontwikkelingsserver en testserver)
OLAP tool
Datamining tool
Output Generation tool
Versioning Management tool (ontwikkelingsserver)
Testing tool (E-T-L- server)
Access Management tool (productie-databaseserver)
Development tool (ontwikkelingsserver)

Men vindt, in het vervolg van het document, een completere beschrijving van de hierboven vermelde
elementen. De voorbeelden van de aangehaalde software worden enkel ter informatie gegeven. Zij
lopen in geen enkel opzicht vooruit op de mogelijkheid van deze tools om volledig aan de specifieke
behoeften van het "datawarehouse" te beantwoorden. Door hun brede verspreiding vormen ze
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referenties die eenvoudigweg een aanwijzing geven betreffende het soort tools dat moet overwogen
worden.

2.3.1 CASE TOOL
Een “CASE tool" is onmisbaar om de logische en fysische modellen van de gegevens te kunnen
verwezenlijken in de fase van gedetailleerde analyse. Het zal de standaarden van onderneming zoals
het J2EE- platform en de UML- notatie moeten ondersteunen. Het belang van dergelijke tools is op
elk ogenblik het volgende te kunnen waarborgen:
•
•
•
•
•
•
•

de kwaliteit en de geldigheid van de modellen tijdens de architectuur
de overgang tussen de logische en fysische modellen
de naleving van de normen en de regels die doorheen de tool worden bepaald
de bidirectionele synchronisatie (« reverse engineering ») van de logische en fysische
modellen
de samenhang van de modellen
de vertaling van het fysisch model in door de DBMS bruikbare instructies, met als doel op
automatische wijze de database van het "datawarehouse" te genereren (tabel, index, primaire
sleutels, “foreign keys”, defaultwaarden, enz),
hergebruik en verdeling van de modellen

De "CASE tool" moet op de ontwikkelingsserver geïnstalleerd worden en het werk in team mogelijk
maken. Het is slechts nuttig tijdens de ontwikkelingsfase. Het heeft geen belang om het als het enig
productieplatform te beschouwen.
Vertrekkende van het fysisch model, moet het toelaten om de nodige DDL’s (of, bij gebrek daaraan,
die van de SQL- scripts) te genereren en automatisch de database van het "datawarehouse" te creëren.
Bijgevolg zal de « CASE tool » volledig compatibel moeten zijn met de gekozen DBMS.
Ten slotte, zal de « CASE tool » in staat zijn om de integratie (bij gebrek, te bespreken) te
verwezenlijken met de beheertool van metagegevens vanuit een technisch standpunt ("Technical
Meta Data Tool").
1 « CASE tool » software (multi user)
vereist aantal gebruikerslicenties
opleiding van de interne ontwerpers (analysten van de FOD Financiën). Met de
vorming van toeleveranciers moet geen rekening worden gehouden; ze komt niet ten
laste van het FOD Financiën.
support door de leverancier op jaarbasis

2.3.2 BACKUP-RESTORE TOOL
Naast de backup/restoreprocedures en –tools die voorzien zijn op het niveau van het databaseplatform (ATLAS), is het ook nodig om een backup/restoretool te voorzien voor de gegevens van de
database van het datawarehouse . In het beste geval, zal de gekozen DBMS een oplossing voor deze
problematiek voorzien. Mocht dit niet zo zijn, dan zal men moeten opteren voor een externe software.
De tool moet afgestemd zijn op het aanbevolen backupbeleid. (aanleggen van een backup-library,
toegankelijkheid tot de backups, periodiciteit, type van de gebruikte media (band, optischmagnetische disk,…), lokalisatie, verantwoordelijkheid, etc).
1 backup software
aantal backup media (tape cartridges, MO disks,…)
Deze kost moet op jaarlijkse basis geschat worden (terugkerende kosten), in functie
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van de algemene backup- strategie van de FOD Financiën. Momenteel is de voorkeur
van het bedrijf nog niet gekend.
Indien men moet voorzien in een afzonderlijke post voor de backup/restore op het
gebied van de beheerservice van het datawarehouse, dan zullen de vaste kosten
beïnvloed worden . (aankoop van een specifieke post)
De variabele jaarlijkse kosten worden beïnvloed door:
−

door de gebruikte backup- media

−

de hoeveelheid gegevens

−

de frequentie van de backups, dit zal ook het aantal backup- media bepalen

de tijd die de controleverantwoordelijke (“datawarehouse”, of andere, is te bepalen)
nodig heeft om het goed verloop van de backup-procedures te verifiëren (misschien
om te evalueren; in termen van % van een VTE)
Support door de leverancier, op jaarbasis

2.3.3 SCHEDULING SOFTWARE TOOL
De scheduling tool biedt een geautomatiseerd beheersysteem voor de verwerkingen. Het laat toe een
reeks opeenvolgingen tussen verschillende verwerkingen te definiëren en maakt het ook mogelijk om
de coördinatie tussen deze te omschrijven.
Het laat ook toe om verwerkingen te starten op welbepaalde, terugkerende tijdstippen.
Process B

Process A

Process D

Process C

Figuur 1 : voorbeeld van een opeenvolging van verwerkingen
Nemen we bovenstaand voorbeeld : Process A wordt uitgevoerd. Vervolgens worden, in parallel,
Process B en C uitgevoerd. Na afloop begint Process D. Het is de scheduling tool die toelaat dit soort
opeenvolging van bewerkingen en de onderlinge voorwaarden te definiëren, zonder dat de processen
onderling moeten communiceren.
De scheduling tool moet ten minste volgende aspecten kunnen dekken :
•
•

•

Parameter values : laten toe om de extractieparameters te definiëren.
Multiple threads : laten toe om opeenvolgingen van het verloop van processen uit te werken
tijdens dewelke verwerking A zich eerst correct moet voltrekken vooraleer de verwerkingen
B en C kunnen starten. Pas als deze laatsten correct beëindigd werden, kan verwerking D
beginnen.
Job status monitoring & warning : laten toe om het procesverloop van gegevensintegratie in
het « datawarehouse » te volgen. Indien nodig, waarschuwt deze tool als er zich een
probleem voordoet, door tot actie over te gaan. (wanneer mogelijk, herstellen en het process
opnieuw starten). De verwittiging kan op verschillende manieren gebeuren, meer in het
bijzonder door het sturen van een elektronische boodschap naar de persoon die
verantwoordelijk is voor het goede verloop van de processen. Daarenboven maakt de tool
het mogelijk om deze taak vanaf afstand te verrichten.
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1 scheduling sotware
Support op jaarbasis, door de leverancier
Eventueel, 1 werkpost om de software te draaien + licentie voor het vereiste OS
De « scheduling » tool zou eveneens van nut kunnen zijn voor de automatische generatie van
rapporten of bij de uitvoering van de « datamining »-taak. De tool moet dan op de E-T-L- server
geïnstalleerd worden.

2.3.4 FLAT FILE ACCESS TOOL
De gegevens voor het « datawarehouse » komen vanuit de verschillende bronnen die voortkomen uit
de E-T-L- verwerkingen (voor beschrijving van de behoeften op dit gebied, zie verder).De gegevens,
of het nu gaat om files, databases of om welke andere vorm dan ook, ondergaan tijdens de
verschillende fasen van de E-T-L- processen verschillende transformaties vooraleer ze geïnjecteerd
kunnen worden in de database van het « datawarehouse ».
Deze transformaties moeten opgevolgd, gecontroleerd, verbeterd en bekrachtigd kunnen worden. Het
zijn deze vereisten die de keuze van een goede « Flat File Access Tool » moeten bepalen. De tool
moet met name de (zeer) snelle toegang tot de informatie-elementen van de files, die zeer omvangrijk
kunnen zijn, mogelijk maken. (Dit veronderstelt indexatiemechanismen die vermijden dat men het
volledige bestand vanaf het begin moet doorlopen.)
Uiteindelijk moet de tool over functies beschikken op het vlak van « filtering » : sorteren of filteren
van de gegevens van een kolom op basis van een geheel aan waarden, het geheel van de waarden van
een kolom identificeren, etc. De tool moet ook in staat zijn om de overeenkomst (matching) tussen de
gegevens te verzekeren, en dit in de vorm van codes en hun letterlijke betekenis .
1 beheersoftware / contrôle van de E-T-L bestanden
1 werkpost om de software te gebruiken (moet ter beschikking zijn van de controlecel
van het “datawarehouse”) + licentie voor het vereiste OS
De tool moet op de E-T-L server geïnstalleerd worden.

2.3.5 EXTRACT-TRANSFORM-LOAD (ETL) TOOL
Deze tool (of het geheel van tools) zal gebruikt worden voor :
•
•
•
•
•

extraheren van gegevens uit de bronsystemen (mainframes, etc),
transformeren in een bruikbare vorm voor de ladingsmodule,
zuiveren door conversie, afleiding, denormalisering, samensmelting,
laden in de database die het « datawarehouse » ondersteunt
het verzekeren de samenhang en de bruikbaarheid van de gegevens.

De tool beschikt over een grafische interface die toelaat om de regels en de transformatiestromen,
alsook de bron en de bestemming van het gegeven, te bepalen. In het ideale geval, zijn de extractie-,
transformatie- en ladingsmodules onafhankelijke modules. De E-T-L- tool is essentieel om te
verzekeren dat het datawarehouse correct aangevuld wordt.

2.3.5.1 Extract (extractie)
De module die belast is met de gegevensextractie moet zich kunnen verbinden met alle bronnen die
noodzakelijk zijn om het « datawarehouse » van gegevens te voorzien. : via ODBC uitgezonderd te
omvangrijke bestanden ( prestatievermindering) ; via de oorspronkelijke drivers voor verbinding naar
de DB ; via EAI (mainframes, IBM, Bull, Siemens) ; via constructeur gebonden API (mainframes,
IBM, Bull, Siemens) die de infrastructructuurtechnologie van het FOD Financiën (J2EE- platform)
ondersteunen ; op bronnen zoals Excelbestanden, “flat files” (XML, CSV, andere), etc.
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2.3.5.2 Transform (tranformatie)
De module die de brongegevens (DB, “flat files, XML bestanden, enz.) omzet in filestructuren,
integreerbaar in het « datawarehouse », moet uitgerust zijn met functies voor controle en zuivering
van gegevens.

2.3.5.3 Load (laden)
De module die verantwoordelijk is voor de lading van het « datawarehouse » gebruikt de bestanden
geproduceerd door de transformatiemodule. Het moet in staat zijn om te werken in « bulk load
mode», dit wil zeggen, zonder dat een SQL-transactie nodig is bij iedere invoeging in de database.
1 E-T-L software
1 of meerdere werkposten, voorbehouden voor de controle van de E-T-L processen
(controlecel van het « datawarehouse »
1 E-T-L server : centraliseren van de bronbestanden en de productbestanden voor het
aanvullen van het « datawarehouse »
Per definitie moet dit soort tool geïnstalleerd worden op de E-T-L- server

2.3.6 DBMS
Het database-beheersysteem is de voornaamste hulp voor de « datawarehouse »-tool, « datamarts »
inbegrepen. Het structureert en bewaart alle gegevens die de procestaken moeten ondersteunen :
risicoanalyse,…
De gekozen DBMS moet zeer grote gegevensvolumes aankunnen. Er bestaan 2 soorten DBMS : een
relationeel systeem of een multidimensionaal. Deze DBMS moet ook voorzien zijn van alle
noodzakelijke tools zodat controle, goed beheer en samenwerking met andere DBMS of andere
systemen verzekerd zijn (“Identy Management” voor “authentication” en beveiliging, de mainframes,
de GV’s…).
1 database beheersysteem + bijhorende tools voor beheer en controle
Normaal gezien wordt deze tool geïnstalleerd op een databaseserver. In de beoogde architectuur,
moet een database voorzien zijn op de drie al eerder vermelde servers : de productieserver, de
ontwikkelingsserver, en de testserver.

2.3.7 TECHNICAL META-DATA TOOL
Het beheer van de technische metagegevens bestaat erin om de technische definitie van de gegevens
te beheren en te onderhouden. Met de technische definitie van de gegevens bedoelt men informatie
over hun lokalisering in de bronnen (“sources”), hun plaats in een “record”, hun type,…
De transformatieregels die op de data toegepast moeten worden, zijn eveneens bewaard in de
technische metagegevens (cf E-T-L- tool)
Gezien de evolutie van de definitie van gegevens- en transformatiebronnen, moet de beheertool
kunnen steunen op een systeem van Management/Versioning-configuratie.
Dit maakt het mogelijk om op ieder moment de definitie van een gegeven, voor een welbepaalde bron
op een welbepaald ogenblik, terug te vinden.
1 “Technical Meta Data” tool
Per definitie wordt deze tool geïnstalleerd op de E-T-L- server.
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2.3.8 END-USER META-DATA TOOL
Het beheer van metagegevens bestaat erin om aan de gebruiker informatie te geven over de
informatie die bewaard is in zijn datawarehouse.
Deze informatie is zeer nuttig in het kader van een onderzoek (creatie van nieuwe risicoprofielen).
Immers, door gebruik van de beheertool voor metagegevens krijgt de gebruiker een volledig zicht op
de huidige gegevens in het « datawarehouse », gegroepeerd vanuit verschillende oogpunten (vanuit
het oogpunt van het onderwerp/facet, vanuit het oogpunt van het proces). Naargelang het type
metagegevens-beheertool, kan de gebruiker gemakkelijk volgende informatie bepalen:
•
•

onder welk facet het gegeven zich bevindt,
Uit welke bron het gegeven voortkomt (externe bron, operationeel systeem)

1 “End-user Meta Data” tool
Per definitie, wordt deze tool geïnstalleerd op de databaseserver.

2.3.9 DATABASE QUERY TOOL
De belangrijkste functie van een database query tool is het maken van rapporten. Deze rapporten
kunnen ofwel vooraf gedefinieerd zijn, ofwel aangepast aan de vraag van de gebruiker. In het laatste
geval spreekt men van ad hoc aanvraag.
Deze tools kunnen de eindgebruikers een abstractielaag bieden van het fysieke datamodel. Het doel
van deze abstractielaag is het verbergen van de complexiteit van het gegevensmodel. Deze
vereenvoudiging kan twee aspecten omvatten:
•

•

De informatie bewaard in de database, presenteren in een taal die begrijpelijk is voor de
gebruiker. (i.e. de namen van kolommen zijn vervangen door tekstuele beschrijvingen.). De
tool produceert op deze manier automatisch het noodzakelijke SQL- rekest bij de extractie
van gegevens.
Het beheer van de relaties tussen de aspecten vereenvoudigen voor de gebruiker. De
gebruiker selecteert het veld van ieder aspect dat hem interesseert en de tool produceert de
relatie tussen aspecten.

Deze rapporten worden, periodiek, meestal wijd verspreid. In de tools zijn over het algemeen de
“diffusion-functies” (publish/subscribe, portaal….) inbegrepen. Vanuit een analytisch oogpunt geeft
deze tool een zicht op de actuele situatie.
Deze tool is bestemd voor « datawarehouse »-gebruikers zodat ze in staat zijn om het datawarehouse
te raadplegen op een gebruiksvriendelijke en snelle manier.
In het beste geval, moet de tool toegang tot de gegevens verlenen onder de vorm van een
structuurdiagram van de data, die de tabellen en hun interacties weergeeft. De tool moet door middel
van dit diagram aan de gebruikers de mogelijkheid bieden om hun”queries” samen te stellen door een
selectie van parameters en gewenste resultaat. Dit selecteren gebeurt door gebruik van “drag and
drop”.
Deze tool moet bovendien het instellen van parameters van de “queries” toelaten, door het geven van
bepaalde waarden, “field values”, of een verzameling van waarden aan de geselecteerde parameters
(dit wil zeggen, lijsten met waarden kunnen geven om de selectie te verfijnen) .
1 « query » software (eventueel hetzelfde als de OLAP-tool)
Normaliter wordt deze tool geïnstalleerd op de databaseserver (productie, ontwikkeling, test)

2.3.10 OLAP TOOL
De OLAP-tool (On-Line Analytical Processing) heeft als doel de gebruiker toe te laten het resultaat
van een “query” te analyseren. Deze analyse is zogenaamd multidimensionaal omdat het de gebruiker
toelaat hetzelfde resultaat op verschillende aggregatie-levels te bekijken (drill down voor meer
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gedetailleerde gegevens, drill up voor minder). De analyse gebeurt op basis van een hiërarchie van
dimensies.
Tijdens de navigatie door de analyse, kan de gebruiker gemakkelijk een zeker zicht op de bestudeerde
gegevens opslaan in de vorm van een rapport of waarschuwing. Vervolgens kan hij het publiceren in
het gewenste formaat voor de gewenste personen.
1 OLAP software (eventueel hetzelfde als de query-tool)
Per definitie wordt deze tool geïnstalleerd op de databaseserver (productie, ontwikkeling, test)

2.3.11 OUTPUT GENERATION TOOL
De « Output generation »-tool bestaat uit services die het mogelijk maken om het resultaat van de
selecties binnen het « datawarehouse » te exporteren naar andere applicaties in een gestructureerd en
bruikbaar formaat.
Deze tool is nuttig voor pijlers die de feedback van het datawarehouse wensen op te nemen in hun
Geïntegreerde Verwerking- applicaties (GV).
1 software : output generation van het datawarehouse
Per definitie wordt deze tool geïnstalleerd op de databaseserver (productie, ontwikkeling en test). Het
is meer dan waarschijnlijk dat deze component op maat wordt ontwikkeld.

2.3.12 VERSIONING MANAGEMENT TOOL
De « versioning tool » biedt de noodzakelijke services om verschillende versies te beheren van één en
hetzelfde gegeven. ( De term gegeven moet zeer ruim genomen worden : informatie, document,
applicatie, softwarecomponenten, definitie,…).
De tool moet het mogelijk maken om een juiste versie van een informatie terug te vinden en te
extraheren en deze te vergelijken met een andere versie.
Deze tool is uiteraard ook zeer belangrijk voor de opvolging van de ontwikkelingen.
1 « versioning » software ( instantie van de E-T-L - of de databaseserver en 1
instantie voor de ontwikkelingsserver).
1 « versioning » software (instantie van de ontwikkelingsserver)
Per definitie, wordt deze tool geïnstalleerd op de databaseserver (productie)

2.3.13 TESTING TOOL
Dit soort tool is vooral interessant om scenario’ s te oefenen. Dit kan uitermate interessant zijn bij het
testen van procedures voor het inbrengen van gegevens in het datawarehouse
1 « Testing tool »
Deze tool wordt bij voorkeur op de E-T-L server geïnstalleerd.

2.3.14 ACCESS MANAGEMENT TOOL
De Access Management Tool moet deskundigen in staat stellen om de permissies die toegekend zijn
aan de gebruikers, te beheren en om toegang te hebben tot de tools en de gegevens van het
« datawarehouse ». De tool vervult de behoeften die uitgedrukt worden in het document dat gewijd is
aan de gebruikersnormen (P240S_Principes Utilisateurs_v.xxx.doc waar xxx overeenstemt met het
versienummer van het document) en die uitdrukkelijk geformuleerd zijn in het hoofdstuk « Normen
met betrekking tot de beveiliging »
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De tool moet zich integreren of moet communiceren met het Identity Management, de nieuwe tool
die gekozen werd voor het beheer van alle access permissies binnen het FOD.
Als de tool het onderwerp is van een ontwikkeling “op maat”, zal hij zowel de
ontwikkelingsstandaarden respecteren die opgesteld werden door het CCFF- project als de
standaarden van ieder ander project waarnaar hij moet verwijzen (RDC, ATLAS, etc.)

2.3.15 DEVELOPMENT TOOL
De ontwikkelingstool houdt rekening met de eventuele noden voor het ontwikkelen van de
softwarecomponenten die nodig zijn bij de realisatie van het « datawarehouse ». In het algemeen,
ondersteunt het de bedrijfsnormen bepaald op het gebied van applicatie- architectuur. Het moet dus
de volgende standaarden ondersteunen :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

J2EE- platform
EJB
JDBC, connectors DB (native drivers)
Servlet
JSP
XML / XSL
JMS
Java MAIL
EAI
UML
model MVC (Struts)
etc.

1 ontwikkelingssoftware voor componenten van de software 0
architectuur, moet het J2EE platform ondersteunen
Vereist aantal licenties in functie van het aantal ontwikkelaars

0

2.3.16 NETWERK- EN COMMUNICATIE- INFRASTRUCTUUR
De informatie, verzameld in de documenten en tijdens de workshops, laat toe om te zeggen dat er
geen specifieke behoefte kan aangetoond worden met betrekking tot het « datawarehouse ».
In het kader van gebouwen, laten de aard en de kwaliteit van de huidige netwerken- of toekomstige
voor de nieuwe gebouwen- toe om een aanvaardbaar debiet te garanderen in verhouding tot de
bestaande normen. De responstijden van het systeem zouden niet beïnvloed mogen worden door
netwerkaspecten.
Wat de communicatie tussen de gebouwen en sites voor beheer op afstand betreft, hoeft de situatie op
korte termijn niet problematisch te zijn. Het is daarentegen wel toegelaten om een verhoging van de
netwerkcapaciteit op langere termijn te overwegen. Deze behoefte moet zich daarom niet alleen
situeren op het vlak van het « datawarehouse ». De problemen die men kan ondervinden met het
debiet, zullen gelden voor alle systemen. Een aanpassing van het netwerk moet dus in een globale
context geplaatst worden.

2.3.17 DATAMINING TOOL
De datamining is het geheel van methodes en technieken (de grondbeginselen van geavanceerde
statistieken inbegrepen), bestemd voor de exploratie en de analyse van grote gegevensvolumes om zo
in deze gegevens regels, verbindingen of tendensen te ontdekken. Het onderzoek en de analyse
kunnen zowel automatisch als semi-automatisch zijn.
De gegevens kunnen zowel afkomstig zijn een van datawarehouse (of datamart) als van semigestructureerde gegevensbronnen. In het geval van een datawarehouse, biedt de informatie een
superieure kwaliteit en een gemakkelijke bereikbaarheid.
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1 Datamining software en de eventuele tools
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