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Resultaten n 

Gedurendee het onderzoek, beschreven in dit proefschrift, heeft de database onderzoeksgroep 
vann het CWI het bedrijf Data Distilleries opgericht, dat data mining oplossingen verkoopt 
(tegenwoordigg gespecialiseerd in toepassing van data mining op het terrein van de marketing) 
waarbijj  het Monet systeem onderdeel is van hun product. De auteur van dit proefschrift 
heeftt vervolgens enige jaren dit onderzoek stopgezet om zich in te zetten voor dit bedrijf 
enn de bedrijfsmatige toepassing van Monet, wat er toe heeft geleid dat uitgebreide praktijk 
ervaringenn zijn opgedaan voor de toepassing van Monet in data mining omgevingen. Daar-
naastt wordt Monet gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek aan het CWI, de Universiteit 
vann Amsterdam, de Technische Universiteit Twente en Universiteit Utrecht. Verder is Monet 
getestt op een aantal standaard benchmarks en is er een serie aan wetenschappelijke artikelen 
overr Monet gepubliceerd. 

Dee behaalde resultaten kunnen als volgt worden samengevat: 

 de realisatie van het concrete Monet systeem, dat binnenkort algemeen en vrij ter 
beschikkingg zal worden gesteld. 

 de formulering van MIL algebra taal, die efficiënte koloms-gewijze query-verwerking 
mogelijkk maakt. 

 er is aangetoond dat volledige relationele database functionaliteit (SQL) efficiënt on-
dersteundd kan worden met MI L en meer dan dat, want de Monet kern is ook gebruikt 
voorr het realiseren van object-georiënteerde database systemen (ODMG, MOA). 

 MIL toont aan dat transactie- en query-verwerking van elkaar gescheiden kunnen wor-
den.. De prijs die daarvoor betaald wordt is dat MIL niet strict transactie-veilig is. Dat 
iss echter geen probleem als men beseft dat MIL niet direct door mensen gebruikt wordt 
maarr door aansturende modulen (computer programma's) waarvan afgedwongen kan 
wordenn dat die zich aan bepaalde veiligheids regels houden. 

 dit proefschrift formuleert nieuwe radix-algoritmen die het mogelijk maken om alle snel-
heidsbepalendee query-verwerking op een cache-optimale manier te verrichten. Speci-
fiekee nieuwe algoritmen zijn de radix-cluster en radix-decluster, en deze zijn tot in detail 
onderzochtt door modellen die hun gedrag voorspellen te formuleren en te testen. Deze 
zeerr gedetailleerde modellen die gedrag tot op het niveau van cache-geheugen toegang 
beschrijvenn maar toch onafhankelijk zijn van specifieke hardware karakteristieken, zijn 
eenn nieuwe stap in de modellering van query-verwerking. Zulk soort modellering is van 
groott belang om de verwerking van queries te kunnen optimaliseren. 

 de over het algemeen positieve ervaring bij de inzet van Monet voor data mining, beeld-
databases,, video-databases, geografische databases, en XM L databases, toont aan dat 
dee Monet kern een groot aantal toepassings gebieden kan ondersteunen. 

 verschillende tests hebben uitgewezen dat Monet zeer snel is in het verwerken van data 
miningg en andere zware analyse taken (OLAP) en daarin de tot nu toe gebruikelijke 
relationelee database systemen de baas is. 

Hoewell  Monet beschouwd kan worden als een grotendeels succesvol project, zijn er nog 

zeerr veel verbeteringen mogelijk, waaronder het uitbreiden van de faciliteiten voor parallelle 
verwerking,, het optimaliseren van virtueel geheugengebruik voor harde schijf systemen met 

hogee bandbreedte ("RAID" ) en het introduceren van instantane query compilatie technieken 

mett het oog op het nog verder optimaliseren van programmacode voor verwerking op moderne 
processoren. . 


