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Samenvatting

In dit proefschrift houden we ons bezig met twee belangrijke onderzoeksthema’s:
prestatie-analyse en optimalisatie van XML query verwerking. De nadruk ligt op
de XQuery querytaal. Deze thema’s zijn nauw met elkaar verbonden, aangezien
prestatie-analyse is gericht op het meten van het succes van optimalisatietech-
nieken. Meer specifiek bestuderen we benchmarking als een prestatie-analyse me-
thode aan de ene kant, en optimalisatietechnieken voor recursie in XQuery, aan
de andere kant.

In het eerste deel van het proefschrift ontwikkelen we een benchmarking-
methodologie en hulpmiddelen voor XQuery. We beginnen met het analyseren
van XQuery benchmarks die in of voor 2006 gepubliceerd zijn, namelijk XMach-1,
XMark, X007, MBench, en XBench, en brengen hun gebruik in kaart. We analy-
seren en vergelijken hun werklast (d.w.z. de data en de verzamelingen queries) en
maten. We voeren de benchmarks ook uit op vier XQuery systemen en analyseren
de resultaten. Vervolgens bespreken we hoe herhaalbaarheid van experimentele
evaluaties van computersystemen kan worden bereikt in het databasedomein. In
het kader van het opzetten van een methodologie voor herhaalbaarheid, voeren
we een studie uit van ingezonden artikelen voor de onderzoeksconferentie SIG-
MOD 2008 en meten we de herhaalbaarheid van de gepresenteerde experimentele
evaluaties. Verder gaan we in op de problemen en uitdagingen van het automa-
tiseren van de uitvoering van prestatie-analyse benchmarks op veel XML query
systemen en de vergelijking van hun prestaties. We presenteren een software
tool, XCheck, als een oplossing voor deze problemen. Op basis van onze analyse
van XQuery benchmarks identificeren we een gebrek aan geschikte hulpmiddelen
voor nauwkeurige en uitgebreide evaluatie. We pakken dit probleem aan door
het ontwikkelen van een methodiek voor het micro-benchmarken van XML query
systemen, onder de naam MemBeR. MemBeR omvat ook een raamwerk voor
het verzamelen en opslaan van micro-benchmarks. Ten slotte presenteren we een
micro-benchmark in de geest van MemBeR voor het testen van de prestaties van
value-based joins uitgedrukt in XQuery. We evalueren de micro-benchmark aan
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de hand van een analyse van de prestaties van de vier XQuery systemen.
In het tweede deel van het proefschrift onderzoeken we declaratieve middelen

voor het uitdrukken van recursie in XQuery. We voegen een inflationaire dek-
puntsoperator toe aan XQuery. We stellen een optimalisatie techniek voor de
verwerking van de operator voor, die is gebaseerd op een distributiviteitseigen-
schap van XQuery-expressies. Verder implementeren we deze techniek bovenop
het XML-database systeem MonetDB/XQuery, en evalueren we de prestaties met
behulp van de ontwikkelde instrumenten uit het eerste deel van het proefschrift.
Tenslotte bestuderen we de theoretische aspecten van deze inflationaire dekpunts-
operator in de context van Core XPath, de kern van XPath en XQuery die geschikt
is voor het beschrijven van navigatie in XML-bomen. We bewijzen dat het vervul-
baarheidsprobleem van Core XPath uitgebreid met de IFP operator onbeslisbaar
is.




