
1 SAI.BE

TRENDS, CIJFERS, LEVERANCIERS EN IMPACT

DATABASE IN DE CLOUD

D I G I T A A L  T I J D S C H R I F T  V O O R  S A I - L E D E N   |   M A A R T  2 0 2 2   |  

9

WAT DOET SERVERLESS  
MET SOFTWAREDEVELOPMENT? 
pag. 29

CYBERSECURITY MESH: 
DECENTRAAL EN TOCH VEILIG 
pag. 19

En verder: 

STUDEREN VOOR AI  |  EEN EUROPESE BLOCKCHAIN  |  APPLICATIE-OUTSOURCERS GEWIKT EN GEWOGEN  |  
EVOLUTIE SUPERCOMPUTERS  |  COVIDSAFE ALS IT-PROJECT  |  EDGE-DATACENTERS  |  RANSOMWARE UIT RUSLAND

DE WONDERE WERELD  
VAN DE METAVERSE 
pag. 21

pag. 23



23 SAI.BE

CLOUDDATABASES

WAT ZIJN DE TRENDS EN WIE SPEELT MEE?

DATABASE IN DE CLOUD 
Databasemanagementsystemen zetten hun overstap naar de cloud 
voort. Al zorgt die overstap voor een steeds complexer landschap 
van leveranciers en aanbiedingen. 

Volgens onderzoeksbureau Gartner 
zal de cloud tegen 2025 ervoor 
zorgen dat het leveranciersland-
schap verkleint. Vandaag spelen 
nog tientallen spelers een belang-
rijke rol. Tegelijk zal de verdere 
opmars van multicloud, en dus het 
combineren van diverse (publieke) 
cloudomgevingen, de complexiteit 
voor datagovernance en -integratie 
vergroten.

WAT IS (G)EEN CLOUD DBMS?
Eerst naar het heden, want dat 
de database naar de cloud gaat, 
is ontegensprekelijk. “Cloud is 
en wordt het delivery model bij 
uitstek. En dat geldt niet alleen 
voor database systemen. Als 
IT-omgevingen en softwaretoe-
passingen bewegen, dan gaat dat 
altijd om meer dan de database. 
Applicaties doen dat en databanken 

volgen”, stelt Wim Van Leuven, 
big data solutions architect bij 
Dataroots en organisator van de Big 
Data Belgium meet-upgroep met 
meer dan 2.600 leden.

Waarin verschilt een clouddata- 
basemanagementsysteem? 
Essentieel is dat zo’n systeem door 
de publieke of private cloudprovider 
als volledig beheerde software-
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oplossing aangeboden wordt, 
waarbij de data ook op cloudsto-
rage wordt beheerd. Dat betekent 
dat gegevens worden opgeslagen 
in een cloudstorage-tier (zoals een 
cloud object store, distributed data 
store of andere eigen cloudstorage- 
infrastructuur). Deze systemen 
zijn ontworpen ter ondersteuning 
van toepassingen die gaan van 
transactionele en/of analytische 
verwerking tot datawarehouses en 
deep learning. Het gaat hier dus om 
cloudopstellingen, niet om hosted 
of on-premise-formules, al bieden 
sommige cloudspelers die ook aan.

₁
CLOUD VERSUS ON-PREMISE
Cloud overal dus, al blijft het een 
werk van lange adem. Van Leuven 
ziet de laatste tijd wel een kente-
ring. “Banken bijvoorbeeld waren 
in het verleden erg terughoudend 
om, ook met hun databases, de 
stap naar de cloud te zetten. Onder 
meer regelgeving en compliance 
hielden hen er vaak nog van weg. 
Maar intussen is de bocht ingezet. 
Ook bij farmabedrijven merk ik dat”, 
stelt hij. “Al is het wel vaak zo dat 
de data in Europa moeten blijven.” 

In het NoSQL-landschap zijn deze 
vier van tel: key-value stores, 

document stores, column family 
data stores en graph databases.

Bij kmo’s ziet hij die kentering nog 
minder. “Conservatieve overwe-
gingen doen hen nog vaak voor de 
klassieke on-premise-opstellingen 
kiezen. Toch beseffen ook kmo’s dat 
in functie van total cost of ownership 
cloudtoepassingen, en dus ook 
databases, hun troeven hebben. Je 
gaat ook van capex-investering naar 
weerkerende opex-kosten, wat een 
drijfveer kan zijn. Al moeten we er-
kennen dat er nog aandachtspunten 
zijn. Voor bedrijven is de factuur van 
hun cloudtoepassingen vaak moei-
lijk in te schatten.” Dit jaar bestaat 
de markt voor databasemanage-
mentsystemen volgens Gartner voor 
de helft uit systemen in de cloud.

₂
RELATIONEEL VERSUS NOSQL
Clouddatabases kunnen voorzien 
in meerdere gegevensmodellen en 
gegevenstypen. Dit gaat dan om de 
klassieke relationele of niet-relatio-
nele database. Die laatste opdeling 
blijkt een cruciale. De laatste tijd is 
er bijvoorbeeld veel te doen rond de 
zogenaamde purpose driven-aanpak 
die een aanbieder als AWS na-
streeft: je datasysteem wordt afge-
stemd op een specifiek doelgebruik. 
“Welk type databank je gebruikt, 
hangt af van je concrete noden. 
Als je die nood kunt invullen met 
de klassieke relationele database-
systemen, dan genieten die mijn 
voorkeur. Dat is in veel gevallen de 
gemakkelijkste weg. Lukt het niet, 
dan kun je opteren voor alternatie-
ven”, vindt Wim Van Leuven. 

De term purpose built database- 
systemen gebruikt Van Leuven 
liever niet. “Ik spreek eerder over 

NoSQL, ook al klinkt dat misschien 
wat meer beladen”, stelt hij. Voor 
klassiek gebruik en een beperkt 
systeemaanbod is SQL wellicht 
geschikter. Maar als je specifieke 
toepassingen hebt en bijvoorbeeld 
geoptimaliseerde queries wenst, 
dan kun je wellicht vertrouwen 
op de NoSQL-variant. Zelf ziet hij 
binnen deze groep vier soorten 
of domeinen die in het NoSQL-
landschap vaak opduiken: key-value 
stores, document stores, column fa-
mily data stores en graph data bases. 
“Bij die laatste is Neo4J zowat de 
standaard, al is het maar dat die 
graph databases heel specifieke 
problemen kunnen oplossen.” 

Een andere bekende NoSQL is 
MongoDB, een opensource docu-
ment-georiënteerde database die 
erg in trek is om webapplicaties te 
bouwen. “De documenten worden 
in de vorm van JSON opgeslagen: 
de structuur van deze documenten 
is flexibel. Ze sluiten naadloos aan 
bij de browser en internet-APIs. 

CLOUDDATABASES

“Conservatieve overwegingen doen 
kmo’s nog vaak voor de klassieke  
on-premise-opstellingen kiezen”, weet  
Wim Van Leuven van Big Data Belgium.



25 SAI.BE

CLOUDDATABASES

Zelf hou ik erg van ElasticSearch 
in deze context, omdat het ook 
support levert voor full text search, 
native clustering, time series, SQL 
én dashboards.” 

₃
HYPERSCALER VERSUS 
CLOUD AGNOSTIC
Veel vooraanstaande leveranciers 
van clouddatabasesystemen 
bieden ook diensten rond cloud-
infrastructuur aan. Denk aan AWS, 
Microsoft en Google, maar ook 
Alibaba, IBM en Oracle met Oracle 
Cloud Infrastructure (OCI). Die 
laatste twee zijn, net als bijvoor-
beeld SAP en Teradata, tegelijk ook 
softwarepartijen met een lange 

staat van dienst in de wereld van 
datamanagement.

Daarnaast zijn er een aantal op-
komende partijen, die tegelijk ook 
cloud-agnostisch werken. Denk 

aan Databricks dat zijn Databricks 
Lakehouse Platform aanbiedt op 
Microsoft Azure (Azure Databricks), 
AWS, Alibaba en Google Cloud 
Platform (GCP). Van Leuven ver-
meldt ook een partij als Snowflake. 
“In de wereld van cloud scale 
datawarehouses zijn zij vandaag 
eigenlijk de facto de standaard”, 
stelt hij. Volgens Van Leuven maakt 
Snowflake het verschil omdat het 
als dataplatform en datawarehouse 
SQL ondersteunt en omdat het per 
definitie cross-cloud kan fungeren, 
wat in de trend van multi-cloud een 
vooraanstaande rol speelt. Vooral 
die multi-cloud en hybrid cloud zal 
de komende jaren het verhaal van 
clouddatabasemanagement nog 
complexer maken.

50% 
van de markt van 

databasemanagementsystemen
zit in 2022 in de cloud

Cloud versus standaardplatformen: “De database 
gaat zeker naar de cloud”, stelt Dieter Deramoudt, senior 
director cloud engineering België & Luxemburg bij 
Oracle. “De schaalbaarheid, flexibiliteit en gemakkelijke 
manier van provisioning geeft veel meer ruimte aan de 
klanten om te focussen op hun applicaties in vergelijking 
met het manueel opzetten van een component van een 
standaardplatform zoals de Oracle-database. Complexer 
is het zeker niet, eerder flexibeler en veiliger. Het levert 
bedrijven ook de mogelijk om gemakkelijker centrale 
dataplatformen aan te bieden binnen de organisatie in 
plaats van te werken vanuit silo’s.”

Over de zogenaamde vendor lock-in: “Bij het kiezen 
van een cloudprovider is er geen lock-in vanwege het 
‘pay-as-you-go’-model, maar zijn er wel kosten om van 
de ene leverancier naar de andere over te stappen”, stelt 
Sohan Maheshwar, developer advocate bij AWS, over de 
vaak geopperde vendor lock-in. “In de snel veranderende 
wereld van IT zijn er overstapkosten als je besluit te 
veranderen van platform of leverancier waaraan je 
verbonden bent. Als organisatie moet je de kosten 
van het overstappen naar (of verlaten van) de cloud 
meenemen in jouw migratieplan.”

Over datamigraties: “Hoewel de migratie naar een 
nieuwe, cloudgebaseerde database voor klanten een 
ontmoedigende taak kan lijken, hebben wij ons gericht 
op het vereenvoudigen van migraties naar de cloud”, 
stelt Andi Gutmans, GM & VP engineering databases bij 
Google Cloud. “Wij bieden services om de overgang te 
vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat uitdagingen 

zoals datatypes, embedded code en toegangscontrole 
worden aangepakt. Daarnaast is onze allereerste 
serverless databasemigratiedienst (DMS) ontworpen 
om migraties naar Cloud SQL eenvoudiger, sneller, 
voorspelbaarder en betrouwbaarder te maken. Meer dan 
85 procent van de migraties met behulp van deze dienst 
gebeurt in minder dan een uur.”

Over technische impact van de cloud database: 
Marc Schijvaerts, managing director van PeopleWare: 
“Niet alleen de databases gaan naar de cloud, dat is 
het geval voor alle IT infrastructuur. De cloud is de 
toekomst. Key-value databases maken bijvoorbeeld 
massief parallellisme mogelijk, en bijhorende bijna 
oneindige scaling. Het voornaamste nadeel is dat 
queries al tijdens het databasedesign bepaald moeten 
worden. Relationele (SQL) databases zijn dan weer 
meer geschikt voor ad hoc queries en analytics. Maar 
er zijn meer specifieke oplossingen zoals time series-
databanken, voor het efficiënt opslaan en queryen 
van sensor data en uiteraard blockchain met al zijn 
verschillende toepassingen.”

“Impact is er ook qua ORM (Object Relational Mapping), 
met als gevolg dat de code (meer) vasthangt aan de geko-
zen database-root cause. Dat betekent geen shared API/
query-language over databases (met dezelfde purpose) 
van verschillende leveranciers heen. Andere implicatie 
is dat de transacties verdwijnen in een backend die met 
verschillende databasetechnologieën werkt, en in code 
opgevangen moet worden. Zo veel mogelijk async, mes-
saging en idempotent acties kunnen dit deels opvangen.”

CLOUDLEVERANCIERS AAN HET WOORD
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TIEN OM TE ZIEN

WIE IS WIE 
IN DE WERELD  
VAN CLOUDDATABASE- 
MANAGEMENTSYSTEMEN?
1/ ALIBABA CLOUD 
 De toepassingen en producten van 

Alibaba Cloud zijn breed gericht op 
operationele en analytische databases 
en het bedrijf biedt een breed scala aan 

andere cloud-gebaseerde diensten. Het internationale 
hoofdkantoor is gevestigd in Singapore. Operationele 
data baseservices omvatten PolarDB (compatibel 
met MySQL, PostgreSQL en Oracle), PolarDB-X, RDS 
en MyBase. Analytics-databasediensten omvatten 
AnalyticDB, MaxCompute, Data Lake Formation en 
E-MapReduce (EMR). Het bedrijf is in toenemende mate 
aanwezig in Europa en Noord-Amerika, maar opereert 
voornamelijk in China en Azië.

2/ AMAZON WEB SERVICES
AWS biedt een scala aan database-
managementdiensten. Sommige diensten 
zijn gericht op operationele use cases, zo-
als Amazon Relational Database Service 

(RDS), Amazon Aurora en Amazon DynamoDB. Andere 
focussen op analytische use cases, zoals Amazon 
Redshift, Amazon Athena en Amazon EMR. AWS biedt 
ook geheugenintensieve diensten en oplossingen voor 
gespecialiseerde use cases. AWS is in staat om moge-
lijkheden op infrastructuurniveau te bieden voor cloud-
databasemanagementsystemen,  met bijvoorbeeld AWS 
Nitro System, AQUA (Advanced Query Accelerator) voor 
Amazon Redshift en hardware-ondersteunde Redshift 
RA3-nodes. 

AWS is qua omzet de grootste cloudaanbieder en heeft 
een breed portfolio. De diensten (denk aan Aurora, 
Redshift en Amazon DynamoDB) worden geprezen 

voor hun performance. Tegelijk is de multi-cloud 
ondersteuning met andere platformen weleens een aan-
dachtspunt, net als data-integratie, catalog en metadata 
solutions.

3/ DATABRICKS
Databricks biedt Databricks Lakehouse 
Platform aan op Microsoft Azure 
(Azure Databricks), AWS, Alibaba en 
Google. Lakehouse Platform bestaat 

uit gegevens die zijn opgeslagen in een data lake, 
inclusief opensourceformaten, die ook gebruikt kunnen 
worden via Delta Lake, dat metadata en structuren 
toevoegt aan de onderliggende gegevens om enkele 
mogelijkheden van een traditioneel datawarehouse te 
leveren. Databricks wordt geprezen voor zijn openheid 
en schaalbaarheid, maar heeft nog een weg af te leggen 
qua workloadmanagement en geavanceerde relational 
capabilities.

4/ GOOGLE CLOUD PLATFORM
Het Google Cloud Platform (GCP) on-
dersteunt veel database platform as a 
service (dbPaaS)-producten, van volledig 
beheerde versies van producten van derde 

aanbieders tot eigen producten, zoals Google Cloud SQL, 
Cloud Spanner, Cloud Bigtable, BigQuery, Dataproc, Cloud 
Firestore en Firebase Realtime Database. Ze zijn gericht 
op zowel transactionele als analytische use cases.

Google focust op openheid en dat blijkt uit producten 
zoals BigQuery Omni, een multicloud-aanbod waarmee 
Google Cloud Platform-klanten via BigQuery toegang 
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kunnen krijgen tot gegevens op de platforms van andere 
CSP's. Ook kondigde Google onlangs Google Dataplex 
aan, dat als basis dient voor GCP's data fabric en unified 
data ecosystem-visie. Die laatste wordt als sterkte 
aanzien, net als Googles open cloudinfrastructuur, de ge-
differentieerde datasets en groeiende focus op verticale 
sectoren. Anderzijds is Googles portfolio minder divers 
dan dat van de cloud-concurrenten, maar hierdoor wel 
richtinggevend.

5/ IBM 
Het aanbod van IBM concentreert zich 
rond Cloud Pak for Data, een gebundelde 
integratielaag voor gecontaineriseerde 
DBMS-diensten gebouwd op Red Hat 

OpenShift. Cloud Pak for Data dient als platform voor 
veel andere IBM-datamanagementdiensten, waaronder 
IBM Db2 on Cloud, IBM Db2 Warehouse on Cloud, IBM 
Cloud SQL Query, IBM Cloudant, de IBM Cloud Database-
familie en IBM Event Streams, plus beheerde diensten 
voor diensten van derden. De IBM Cloud Database-
familie biedt een verscheidenheid aan beheerde 
datatechnologieën, waaronder PostgreSQL, MongoDB, 
Elasticsearch, Redis, RabbitMQ, DataStax, EnterpriseDB 
enzovoort. IBM Db2 kan ook draaien op IBM Cloud, AWS 
en Microsoft zonder Cloud Pak for Data. Het richt zich 
op zowel operationele als analytische use cases. 

Sterk aan het IBM-aanbod zijn hun metadatamanage-
ment en governancecapaciteiten en hun aandacht voor 
AI en machine learning binnen dit portfolio. Anderzijds 
heeft IBM (dat zich onlangs opsplitste en infrastructuur-
diensten afstootte naar Kyndryl) een enorm productport-
folio, waar tegelijk eigen teams nog een specifieke focus 
kunnen hebben.

6/ MICROSOFT 
Microsoft heeft een breed scala van 
clouddatabasemanagementsystemen, 
waaronder Azure Synapse Analytics, 
Azure SQL Database, Azure SQL Managed 

Instance, Azure Cache for Redis, Azure SQL Edge, Azure 
Cosmos DB, Azure HDInsight, en Azure Database for 
PostgreSQL, MySQL en MariaDB.

Microsoft biedt een uitgebreid ecosysteem voor 
clouddatabeheer voor heel wat use cases. De klanten 
van Microsoft bestrijken heel wat regio’s, sectoren 
en implementaties. Grote troeven zijn de visie op hun 
uitgebreid data-ecosysteem, hun duidelijk migratiepad 
(bijvoorbeeld vanuit Microsoft SQL Server naar Azure) 
en de duidelijke multimodelstrategie voor vele gege-
vensbeheertoepassingen. Zo kunnen Azure Synapse 
(voor analytics) en Azure Cosmos DB (voor niet-relati-
onele operationele databasemanagement systemen) 

samen worden gebruikt voor high-performance trans-
acties. 

Tegelijk zijn sommige onderdelen van hun cloud- 
ecosysteem nog in aanbouw en wordt het algemene 
prijsmodel van Microsoft soms als complex aanzien. 
Sommige implementatieopties voor public cloud, private 
cloud en traditionele on-premises verschillen ook per pro-
duct, waardoor gebruikers zorgvuldig moeten beslissen 
waar ze specifieke datasets willen beheren en verschillen-
de workloads voor dataverwerking willen uitvoeren.

7/ ORACLE
Oracle Autonomous Database (inclusief 
de Autonomous Transaction Processing 
en Autonomous Data Warehouse-
services) is beschikbaar in Oracle Cloud 

Infrastructure (OCI) en op de Oracle Exadata Cloud@
Customer (ExaCC) private cloud. Oracle biedt ook 
Autonomous JSON Database, Oracle MySQL Database 
Service, Oracle NoSQL Database en Oracle Big Data 
Service. Daarnaast draait Oracle Dedicated Region 
Cloud@Customer private cloud alle Oracle clouddien-
sten in het datacenter van de klant. 

Oracle heeft een breed portfolio, een sterke focus op de 
zogenaamde hybride cloud en technologische compo-
nenten die het verschil kunnen maken. Zo gebruikt hun 
Autonomous Database AI- en ML- ondersteunde tuning 
en kan het terugvallen op de eigen Oracle cloud-infra-
structuur (OCI), inclusief zero-downtime patchen en 
upgraden. Die eigen infrastructuur wordt door klanten 
als een nadeel aanzien. Zo zijn tot voor kort alleen de 
DBMS-diensten van Oracle zelf beschikbaar als mana-
ged service op OCI. De on-premise-producten van Oracle 
worden vaak gezien als duur en moeilijk te beheren. 
Oracle was ook erg traag op de markt om dbPaaS- 
managed services aan te bieden.

8/ SAP
De producten van SAP omvatten SAP 
HANA Cloud, SAP Data Warehouse Cloud, 
SAP Adaptive Server Enterprise, SAP IQ en 
SAP SQL Anywhere. Deze producten zijn 

gericht op zowel operationele als analytische use cases. 
SAP opereert wereldwijd vanuit verschillende locaties en 
heeft klanten uit alle sectoren. Voor analytische toepas-
singen biedt de leverancier SAP Data Warehouse Cloud 
voor (op SQL gebaseerde) ontwikkeling van dataware-
houses voor zowel SAP- als niet-SAP-gegevens, en SAP 
BW/4HANA, een datawarehousetoepassing die zowel 
op locatie als in de cloud gebruikt kan worden. SAP 
HANA is beschikbaar op meerdere publieke clouds als 
een volledig beheerde dienst, op een appliance, op een 
virtuele machine en alleen als software. Keerzijde is dat 
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het voor SAP een uitdaging vormt om zijn dataproducten 
te slijten aan nieuwe klanten. 

9/ SNOWFLAKE
De Snowflake Data Cloud is beschikbaar 
op AWS, GCP en Microsoft Azure. Het doel 
is om een wereldwijde, geïntegreerde ana-
lytics-gerichte data-omgeving te leveren 

voor datawarehouse as a service, data lake en data mar-
ketplace delivery. Het platform ondersteunt ook data in 
documentstijl (zoals JSON), data science en een private 
cloud-aanbod genaamd Virtual Private Snowflake.

Snowflake is vooral van tel voor zijn analytics 
use-case-mogelijkheden. Snowflake is vooral actief in 
Noord-Amerika, maar wint ook steeds meer terrein in 
EMEA en Azië/Pacific. De klanten van Snowflake bestrij-
ken intussen een breed scala aan sectoren en groottes. 
Operationeel gebruiksgemak en schaalbaarheid zijn 
troeven van Snowflake. Het bedrijf was ook innovatief 
met concepten zoals Data Sharing en Data Marketplace. 
Tegelijk krijgt het meer concurrentie van andere aanbie-
ders.

SPECIALE VERMELDINGEN VOOR:

MONGODB
Een multimodel databasemanagementsysteem, 
gebaseerd op een documentenopslag, met moge-
lijkheden voor time series en search engine. De 
database is opgezet om qua data vlot gedistribueerd 
te worden. MongoDB is geen relationeel database-
managementsysteem, er is geen ondersteuning voor 
joins en het voldoet ook niet aan de ACID-regels 
want de ondersteuning voor transacties is beperkt. 
MongoDB wordt gerekend tot de zogenaamde 
NoSQL-databases. MongoDB is erg populair bij web-
ontwikkelaars en wordt vaak gebruikt voor opslag 
en analyse van websitebezoek. Het is een van de 
meest succesvolle leveranciers in de overstap naar 
de cloud. 

NEO4J 
Gespecialiseerd in graph databases. Hun Neo4j 
graph database is ACID-compliant en ontworpen 
voor bedrijfsomgevingen, met native graph storage 
en een gedistribueerde clusterarchitectuur, evenals 
een rijke verzameling van code-first en code-free 
tooling, drivers en frameworks gericht op OLTP use 
cases. De Neo4j Graph Data Science Library biedt 
geïntegreerde AI/ML-mogelijkheden en workflows 
specifiek gericht op data scientists. 

10/ TERADATA
Teradata richt zich op analytische use 
cases, en functioneert dus niet zozeer als 
general-purpose of operational database. 
Teradata Vantage biedt een uniforme set 

analytics-mogelijkheden, zoals graph processing, ML en 
text processing in de Teradata-database. Hun klanten 
zijn over het algemeen grote organisaties, afkomstig uit 
alle sectoren. Teradata blijft investeren in zijn hybride 
multicloud-ecosysteem, dat veel verschillende stijlen 
van databaseontwerpen en analytics integreert op 
een gemeenschappelijk platform. Teradata Vantage 
wordt geleverd in meerdere publieke clouds, de eigen 
cloudservice van Teradata en op locatie. Teradata gaat 
als bedrijf al lang mee en wordt daardoor ook weleens in 
de legacy-hoek geduwd. Bovendien heeft het bedrijf de 
reputatie om duur te zijn. 
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