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Samenvatting g 

Databasee management systemen zijn generieke software systemen die worden gebruikt 
omm grote hoeveelheden administratieve gegevens te verwerken. De these van dit proef-
schriftt is dat de huidige generatie Internet toepassingen kan profiteren van de ervarin-
genn die de databasegemeenschap heeft opgedaan in de meer traditionele sector. 

Hett onderzoek bestudeert het beheer van XML (Extensible Markup Language) do-
cumenten,, een Internet technologie, in een database en brengt de implicaties hiervan 
opp traditionele datastructuren en de architectuur van database management systemen 
inn kaart. 

Hett proefschrift is als volgt opgezet. De eerste twee hoofdstukken geven een kor-
tee introductie tot XML en de motivatie om het probleem te bezien vanuit de database 
technologie.. Hoofdstuk 3 beschrijft de fysieke opslagstructuren van XML documenten; 
inn het bijzonder brengen we verslag uit over onze ervaringen met Monet XML, een 
toepassingg van het Monet database systeem. Hoofdstuk 4 bespreekt vier verschillende 
onderwerpenn om te laten zien dat het mogelijk is XML documenten op traditionele 
relationelee architecturen te verwerken. De eerste techniek behelst het snel laden van 
eenn groot aantal documenten in een database. Vervolgens wordt de database ontsloten 
doorr middel van een vraagtaal. We laten zien hoe dat met een efficiënte implementatie 
vann de relationele algebra en preprocessing kan worden uitgevoerd. Om verbanden 
binnenn een XML document te bevragen moet een gebruiker kennis hebben van de 
documentstructuur;; de meet operator is een hulpmiddel om deze kennis te vergaren. 
Omdatt XML data vaak integriteitseisen bevat die zich niet makkelijk laten uitdrukken, 
behandeltt het laatste deel van hoofstuk 4 een techniek om relationele query optimizers 
meerr alternatieve plannen te laten verkennen. Hoofstuk 5 wijdt zich aan praktische 
aspectenn van XML verwerking. In het bijzonder wordt een karakterisatie gegeven van 
XMLL databases middels de speciaal hiervoor ontwikkelde benchmark XMark. Het 
zesdee hoofstuk is een samenvatting van de belangrijkste punten en geeft mogelijke 
richtingenrichtingen voor vervolgonderzoek. 
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