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Περίληψη 
 
Η XQuery αποτελεί την απάντηση στην αυξανόµενη ανάγκη για ένα λειτουργικό πρότυπο 
αναζήτησης και αλλαγής µορφής XML δεδοµένων. Τα ερωτήµατα XQuery βασίζονται σε 
εκφράσεις µονοπατιών, στις οποίες ο χρήστης οφείλει να καθορίσει διάταξη µεταξύ των 
στοιχείων (elements). Όµως, ο χρήστης ίσως δε γνωρίζει τη δοµή των XML δεδοµένων, η 
οποία µάλιστα µπορεί να είναι µεταβλητή, ή ίσως δεν ενδιαφέρεται για αυτήν. Επίσης, η 
XQuery επιστρέφει στοιχεία, ενώ ο χρήστης ίσως να ενδιαφέρεται για ολόκληρο το 
µονοπάτι, από τη ρίζα µέχρι τα στοιχεία, καθώς αυτό περιέχει σχετική πληροφορία. Στο 
πλαίσιο της εργασίας αυτής, δηµιουργούνται δύο νέες συναρτήσεις (samepath και tree), οι 
οποίες διευκολύνουν το χρήστη, καλύπτοντας τις παραπάνω ανάγκες του, και 
ενσωµατώνονται στη λογική της κύριας έκφρασης της XQuery, το FLWOR (For Let Where 
Order by Return). Επίσης, δηµιουργείται ένας αυτοµατισµός για την κατασκευή γράφων 
διαστάσεων (dimension graphs) για τα XML έγγραφα που ορίζει ο χρήστης. Ο γράφος 
διαστάσεων για ένα XML έγγραφο είναι µια δοµή που συνοψίζει το σύνολο των δοµικών 
σχέσεων των στοιχείων του εγγράφου αυτού και έχει οριστεί σε δηµοσιεύσεις του 
Εργαστηρίου Βάσεων Γνώσεων και ∆εδοµένων. Τέλος, συγκρίνεται το κόστος 
υπολογισµού διαφόρων ερωτηµάτων µε µερικό καθορισµό δοµικών περιορισµών, καθένα 
από τα οποία διατυπώνεται σε «κλασική» XQuery (δίνοντας όλες τις δυνατές διατάξεις) και 
στην εµπλουτισµένη µε τις νέες συναρτήσεις XQuery. Χρησιµοποιώντας την XQuery µε τις 
παραπάνω επεκτάσεις (p-XQuery, partial XQuery), ο χρήστης µπορεί µε σύντοµο και 
εύκολο τρόπο α) να διατυπώνει ερωτήµατα µε µερικό καθορισµό δοµικών περιορισµών 
προς ανοµοιογενή XML δεδοµένα (τα ερωτήµατα υπολογίζονται αποδοτικά χάρη στους 
γράφους διαστάσεων) και β) να λαµβάνει τα µονοπάτια που αντιστοιχούν στα στοιχεία που 
τον ενδιαφέρουν. 
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Abstract 
 
XQuery answers the growing need for a functional XML search and transformation 
standard. XQuery queries are based on path expressions, in which the user is asked to 
determine the ordering of the elements. Though, the user may not be aware of the structure 
of the XML data, which may vary, or he may not be interested in it. Furthermore, XQuery 
returns elements, whereas the user may be interested in the full path from the root to the 
elements, as it contains relevant information. In the framework of this diploma thesis, two 
new functions are created (samepath and tree), which facilitate the user�s queries, satisfying 
his needs, and which are appropriately embedded in the FLWOR (For Let Where Order by 
Return) expression, the most powerful expression of XQuery. In addition to the above, a 
tool for automatic construction of dimension graphs of the XML documents that the user 
asks for is created. The dimension graph of an XML document is a structure that abstracts 
the structural information of the document. It has been suggested in publications of the 
Knowledge and Database Systems Laboratory. Finally, the execution time for evaluation of 
various queries with partial specification of structural constraints which are expressed both 
in �simple� XQuery (with all possible orderings) and in the enhanced one (with the new 
functions) is compared. In conclusion, the extended XQuery (p-XQuery, partial XQuery) 
offers the user the ability to briefly and handily a) express queries with partial specification 
of structural constraints on XML data with structural differences and inconsistencies (the 
queries are evaluated efficiently thanks to the dimension graphs), and b) receive the paths 
corresponding to the elements in which he is interested. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: <<XML, XQuery, dimension, dimension graph, structural constraints without  

                   specification of ordering, XML filtering, path construction, Saxon XSLT and XQuery  

    processor>> 
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1   

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια, η XML (eXtensible Markup Language) διαδίδεται ταχέως και τα XML 

δεδοµένα χρησιµοποιούνται σε µεγάλη ποικιλία εφαρµογών, κυρίως στον Παγκόσµιο Ιστό. 

Ακολούθως, αυξάνεται η ανάγκη για αναζήτηση και αλλαγή µορφής των XML δεδοµένων. 

Για την κάλυψη της παραπάνω ανάγκης, διαµορφώνεται (Υποψήφια Σύσταση, Candidate 

Recommendation) από το World Wide Web Consortium η XQuery, µια γλώσσα ερωτήσεων 

σε XML δεδοµένα. Η XQuery έχει στοιχεία συναρτησιακού προγραµµατισµού και κάθε 

ερώτηµά της αποτελεί µία έκφραση που πρέπει να αποτιµηθεί. Βασίζεται σε ένα µοντέλο 

δεδοµένων που αναπαριστά τα XML έγγραφα ως διατεταγµένα δέντρα από κόµβους µε 

ταυτότητα. 

Λόγω της ιεραρχικής φύσης των XML δεδοµένων και της ενδεχόµενης ανοµοιογένειας τους, 

ο χρήστης συναντά δυσκολία στη διατύπωση XQuery ερωτηµάτων προς αυτά. Πιο 

συγκεκριµένα, τα ερωτήµατα XQuery βασίζονται σε εκφράσεις µονοπατιών, στις οποίες ο 

χρήστης οφείλει να καθορίσει διάταξη µεταξύ των στοιχείων (elements). Όµως, ίσως να µη 

γνωρίζει τη δοµή των XML αρχείων, η οποία µάλιστα µπορεί να διαφέρει σηµαντικά µεταξύ 

των αρχείων. Όταν θέλει να ελέγξει αν ένα στοιχείο είναι σε ίδιο µονοπάτι µε (ν-1) άλλα 

στοιχεία, πρέπει στο ερώτηµά του να διατυπώσει τις ν! δυνατές διατάξεις των ν στοιχείων. Το 

ερώτηµα αυτό, εκτός από τη συνεπαγόµενη δυσκολία στη σύνταξη, έχει υψηλό κόστος 

υπολογισµού. Επίσης, η XQuery επιστρέφει στοιχεία του XML αρχείου. Όµως, σε αρκετές 

περιπτώσεις, διευκολύνει η επιστροφή ολόκληρων µονοπατιών από τη ρίζα ως και τα 
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στοιχεία αυτά, δεδοµένου ότι τα µονοπάτια αυτά περιέχουν πληροφορία σχετική µε τα 

συγκεκριµένα στοιχεία. 

 

1.1 Αντικείµενο της ∆ιπλωµατικής 

Αντικείµενο της διπλωµατικής εργασίας αυτής είναι η αντιµετώπιση των παραπάνω δύο 

προβληµάτων, δηλαδή της απαίτησης για καθορισµό της διάταξης των στοιχείων στη 

σύνταξη ερωτηµάτων προς XML δεδοµένα µε χρήση της XQuery και της µη δυνατότητας 

άµεσης επιστροφής ολόκληρων µονοπατιών από τη ρίζα έως και τα στοιχεία για τα οποία 

ενδιαφέρεται ο χρήστης. Συγκεκριµένα, παρέχονται στο χρήστη δύο νέες συναρτήσεις, η 

samepath και η tree, οι οποίες καλύπτουν τις παραπάνω ανάγκες του και ενσωµατώνονται στη 

λογική της βασικής έκφρασης της XQuery, του FLWOR (For,  Let, Where, Order by, 

Return). Μάλιστα, για τον αποδοτικό υπολογισµό της samepath, παρέχεται ένα εργαλείο για 

αυτόµατη κατασκευή γράφων διαστάσεων (dimension graphs).  

Η έννοια του γράφου διαστάσεων έχει οριστεί σε δηµοσιεύσεις του Εργαστηρίου Βάσεων 

Γνώσεων και ∆εδοµένων. Ένας γράφος διαστάσεων κατασκευάζεται βάσει ενός XML 

εγγράφου µε τον εξής τρόπο: α) για κάθε ξεχωριστό όνοµα στοιχείου που υπάρχει στο XML 

έγγραφο, δηµιουργείται ένας κόµβος (διάσταση) µε αυτό το όνοµα στο γράφο διαστάσεων 

και β) για κάθε στιγµιότυπο της σχέσης «γονέα-παιδιού» που συναντάται στο XML αρχείο, 

προστίθεται µία προσανατολισµένη ακµή µε άκρα τους αντίστοιχους οµώνυµους κόµβους 

στο γράφο διαστάσεων. Μάλιστα, το εργαλείο αυτόµατης κατασκευής γράφων διαστάσεων 

δεν απαιτεί την ύπαρξη κάποιου σχήµατος (Document Type Definition ή XML Schema) στο 

οποίο να υπακούει το XML αρχείο εισόδου. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τη θεωρία των 

γράφων διαστάσεων, υποθέτουµε ότι στα XML έγγραφα τα οποία τίθενται υπό επεξεργασία, 

δεν υπάρχουν δύο ή περισσότερα οµώνυµα στοιχεία στο ίδιο µονοπάτι. 

Η συνάρτηση samepath έχει ως όρισµα µία ακολουθία από αναφορές σε στοιχεία XML 

αρχείων και από ονόµατα στοιχείων. Επιστρέφει την boolean τιµή της πρότασης «Όλα τα 

αναφερόµενα στοιχεία στην ακολουθία εισόδου ανήκουν στο ίδιο µονοπάτι ενός XML 

δέντρου, στο οποίο µονοπάτι επίσης συναντιούνται όλα τα ονόµατα στοιχείων της εισόδου». 

Η συνάρτηση samepath, αξιοποιώντας την περιληπτική πληροφορία του γράφου διαστάσεων 

σχετικά µε το XML έγγραφο, µπορεί να απαντά ιδιαίτερα γρήγορα σε περιπτώσεις 

επιστροφής ψευδούς τιµής. Για παράδειγµα, όταν κάποιο όνοµα στοιχείου δε συναντάται στο 

γράφο, τότε δεν υπάρχει ούτε στο XML έγγραφο και για το λόγο αυτό αποφεύγεται η 

αναζήτησή του σε αυτό. Επιπλέον, ο γράφος καθοδηγεί τη συνάρτηση αυτή και βελτιώνει την 

απόδοσή της, ακόµη και στην περίπτωση µίας κλήσης της που επιστρέφει αληθή τιµή. 
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Η συνάρτηση tree λαµβάνει ως ορίσµατα µία ακολουθία από αναφορές σε στοιχεία ενός ή 

περισσότερων XML αρχείων και µία προαιρετική boolean τιµή (µε default αληθή τιµή). 

Επιστρέφει ένα δέντρο, το οποίο έχει ρίζα που τα παιδιά της είναι δέντρα µε σύνολα κόµβων 

και ακµών υποσύνολα των αντιστοίχων των XML δέντρων εισόδου. Το καθένα από αυτά τα 

δέντρα περιέχει τα µονοπάτια από τη ρίζα ως και τα αντίστοιχα στοιχεία εισόδου που δεν 

έχουν άλλα στοιχεία εισόδου ως απογόνους. Αν η προαιρετική παράµετρος έχει τιµή αληθή, 

τότε το επιστρεφόµενο δέντρο περιέχει επιπλέον το σύνολο των απογόνων αυτών των 

στοιχείων εισόδουú διαφορετικά δεν περιέχει κανέναν από τους απογόνους αυτούς. 

Η διαδικασία, λοιπόν, για την αξιοποίηση των νέων αυτών λειτουργιών είναι η εξής: α) για το 

σύνολο των XML αρχείων που ενδιαφέρουν το χρήστη κατασκευάζονται και αποθηκεύονται 

εφάπαξ οι γράφοι διαστάσεων (ένας για κάθε έγγραφο) και β) ο χρήστης διατυπώνει τα 

ερωτήµατά του καλώντας τις συναρτήσεις samepath και tree. 

Στο πλαίσιο της διπλωµατικής εργασίας αυτής, υλοποιούνται οι παραπάνω δύο συναρτήσεις 

και το εργαλείο αυτόµατης κατασκευής γράφων διαστάσεων µε δύο τρόπους.  

Η πρώτη υλοποίηση πραγµατοποιείται ως εξής: κατασκευάζονται κάποια XQuery library 

modules που περιέχουν τις δηλώσεις τριών XQuery συναρτήσεων που υλοποιούν τις τρεις 

προδιαγραµµένες λειτουργίες κι άλλων βοηθητικών συναρτήσεων. Έτσι, ο χρήστης, 

εισάγοντας (import) αυτά τα modules, µπορεί στη συνέχεια να χρησιµοποιήσει τις 

προσφερόµενες συναρτήσεις στο ερώτηµά του. Επισηµαίνεται ότι στην υλοποίηση αυτή το 

σύνολο των γράφων διαστάσεων αποθηκεύονται σε ένα XML αρχείο, έτσι ώστε οι XQuery 

συναρτήσεις να µπορούν να τους χειριστούν. 

Για τη δεύτερη υλοποίηση, έπειτα από έρευνα του συνόλου των XQuery µηχανών ανοικτού 

κώδικα (open source), έχει επιλεχθεί η Java υλοποίηση Saxon-B 8.7.1. Η Saxon παρέχει τη 

δυνατότητα ορισµού νέων συναρτήσεων διαθέσιµων στο χρήστη της µηχανής αυτής, οι 

οποίες είναι υλοποιηµένες ως οµώνυµες µέθοδοι κλάσεων, αποθηκευµένων στο φάκελο της 

Saxon. Έτσι, η samepath και η tree υλοποιούνται ως µέθοδοι µιας κοινής κλάσης 

(pXQuery.Functions), η οποία προστίθεται (µαζί µε σύνολο βοηθητικών κλάσεων) στο 

φάκελο της Saxon. Ο χρήστης, λοιπόν,  πριν τη διατύπωση του ερωτήµατός του, αρκεί να 

δηλώσει ένα namespace µε τιµή αυτή του σχετικού µονοπατιού της κλάσης µε τις µεθόδους 

samepath και tree (δηλαδή µε τιµή �pXQuery.Functions�). Σηµειώνεται ότι όλοι οι γράφοι 

διαστάσεων αποθηκεύονται σε κοινό αρχείο και αποτελούν δοµές Java. Το σύνολο των 

γράφων αυτών αποθηκεύεται σε ένα ευρετήριο τριών επιπέδων  (το πρώτο επίπεδο αφορά 

στους γράφους διαστάσεων, το δεύτερο στα URIs των στοιχείων και το τρίτο στα τοπικά 

ονόµατα των στοιχείων). Μάλιστα, τροποποιείται κατάλληλα η Saxon έτσι ώστε κατά την 

έναρξη της εκτέλεσης ενός ερωτήµατος να φορτώνεται µία φορά το αρχείο των γράφων 

διαστάσεων στη µνήµη, ανεξάρτητα από το πλήθος των κλήσεων της samepath στο ερώτηµα. 
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Επιπροσθέτως, µέρος της διπλωµατικής εργασίας αυτής είναι η σύγκριση µε πειράµατα του 

κόστους υπολογισµού οµάδων σηµασιολογικά ισοδύναµων ερωτηµάτων µε µερικό 

καθορισµό δοµικών περιορισµών. Σε κάθε οµάδα υπάρχουν τρία είδη ερωτηµάτων, καθένα 

από τα οποία διατυπώνεται: α) σε �κλασική� XQuery (µε όλες τις δυνατές διατάξεις), β) µε 

χρήση της samepath, υλοποιηµένης σε XQuery και γ) µε χρήση της samepath, υλοποιηµένης 

σε Java. Επιπλέον, πραγµατοποιείται σύγκριση µε πειράµατα του κόστους υπολογισµού 

ζευγαριών σηµασιολογικά ισοδύναµων ερωτηµάτων, τα οποία χρησιµοποιούν την tree 

υλοποιηµένη σε XQuery και Java, αντίστοιχα. Τέλος, εκτελείται µια ακόµα σειρά πειραµάτων 

για τη σύγκριση του κόστους αποτίµησης ερωτηµάτων διατυπωµένων σε �κλασική� XQuery, 

µε χρήση τεσσάρων από τις δηµοφιλέστερες XQuery µηχανές, των AltovaXMLTM 2006, 

Qexo (Kawa 1.8), Qizx/open 1.0 και Saxon-B 8.7.1. Το benchmark που έχει επιλεχθεί για τη 

σύγκριση αυτή είναι το XMark. 

Ως συµπέρασµα των παραπάνω, ο χρήστης χρησιµοποιώντας την XQuery µε τις επεκτάσεις 

που αναφέρθηκαν µπορεί µε σύντοµο και εύκολο τρόπο: 

• να διατυπώνει ερωτήµατα µε µερικό καθορισµό δοµικών περιορισµών προς ανοµοιογενή 

XML δεδοµένα (τα ερωτήµατα υπολογίζονται αποδοτικά χάρη στους γράφους 

διαστάσεων) και  

• να λαµβάνει τα µονοπάτια που αντιστοιχούν στα στοιχεία που τον ενδιαφέρουν. 

Η συντοµογραφία p-XQuery προέρχεται από την ονοµασία partial XQuery, που αφορά στη 

δυνατότητα διατύπωσης ερωτηµάτων µε µερικό καθορισµό δοµικών περιορισµών.  

 

 

1.2 Οργάνωση του Τόµου 

Η διπλωµατική εργασία είναι οργανωµένη σε δέκα κεφάλαια. Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί 

την εισαγωγή. 

Το Κεφάλαιο 2 είναι ένα σύντοµο εγχειρίδιο της XQuery. Εξηγούνται οι βασικές αρχές της 

γλώσσας και δίδονται παραδείγµατα για την ευκολότερη κατανόησή τους. 

Το Κεφάλαιο 3 παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο της διπλωµατικής εργασίας, το οποίο 

περιέχεται στα [1] [2] και [3]. ∆ίδονται οι ορισµοί των διαστάσεων και των γράφων 

διαστάσεων και περιγράφεται µια απλή γλώσσα ερωτήσεων που εκµεταλλεύεται τους 

γράφους διαστάσεων. Για την καλύτερη κατανόηση της θεωρίας, περιλαµβάνονται ποικίλα 

παραδείγµατα. 
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Το Κεφάλαιο 4 έχει ως θέµα τον αυτοµατισµό κατασκευής γράφων διαστάσεων. 

Περιγράφεται η υλοποίησή του σε XQuery, όπου το σύνολο των γράφων διαστάσεων 

αποθηκεύονται σε ένα XML αρχείο και η υλοποίησή του σε Java, όπου οι γράφοι διαστάσεων 

αποθηκεύονται σε κοινό αρχείο, αποτελώντας δοµές Java. Η υλοποίηση σε Java αποτελεί 

επέκταση της µηχανής Saxon-B 8.7.1. 

Στο Κεφάλαιο 5, αρχικά παρουσιάζεται ο σχεδιασµός της συνάρτησης samepath. Στη 

συνέχεια περιγράφεται η υλοποίησή της σε XQuery και η υλοποίησή της σε Java, ως 

επέκταση της Saxon-B 8.7.1. 

Αντίστοιχα, στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται ο σχεδιασµός της συνάρτησης tree και 

περιγράφεται η υλοποίησή της σε XQuery και η υλοποίησή της σε Java, ως επέκταση της 

Saxon-B 8.7.1, µε χρήση του XML API XOM. 

Στο Κεφάλαιο 7 περιγράφεται η διεξαγωγή τριών πειραµάτων και παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα τους. Στο πρώτο, συγκρίνεται το κόστος υπολογισµού ερωτηµάτων, καθένα 

από τα οποία διατυπώνεται µε τρεις τρόπους: σε �κλασική� XQuery (µε όλες τις δυνατές 

διατάξεις), µε χρήση της samepath, υλοποιηµένης σε XQuery και µε χρήση της samepath, 

υλοποιηµένης σε Java. Στο δεύτερο, συγκρίνεται το κόστος υπολογισµού ερωτηµάτων που 

χρησιµοποιούν την tree υλοποιηµένη σε XQuery και σε Java. Τέλος, πριν από το τρίτο 

πείραµα παρουσιάζονται τέσσερις µηχανές XQuery, οι AltovaXMLTM 2006, Qexo (Kawa 

1.8), Qizx/open 1.0 και Saxon-B 8.7.1 και τρία benchmarks για επεξεργαστές XML 

δεδοµένων, τα Michigan, XMach-1 και XMark. Στο πείραµα συγκρίνεται µε τη χρήση του 

XMark benchmark το κόστος αποτίµησης ερωτηµάτων, όταν αυτά εκτελούνται µε τις 

τέσσερις παραπάνω XQuery µηχανές. 

Στο Κεφάλαιο 8 επιχειρείται µια σύνοψη της διπλωµατικής εργασίας και γίνεται αναφορά σε 

ενδιαφέρουσες µελλοντικές επεκτάσεις. 

Στο Κεφάλαιο 9 παρουσιάζεται η σχετική βιβλιογραφία. 

Τέλος, το Κεφάλαιο 10 αποτελείται από δύο παραρτήµατα. Στο 10.1 παρατίθεται το xsd 

(XML Schema) που χρησιµοποιήθηκε για τη διεξαγωγή των δύο πρώτων πειραµάτων του 

Κεφαλαίου 7. Στο 10.2 παρατίθενται οι αναλυτικοί πίνακες των χρόνων εκτέλεσης των 

ερωτηµάτων του τρίτου πειράµατος του Κεφαλαίου 7 (ενότητα 7.2.3). 
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2   

Εγχειρίδιο XQuery 

Η XQuery (XML Query) είναι µία γλώσσα ερωτήσεων σε XML δεδοµένα. Η έννοια του 

όρου XML δεδοµένα περιλαµβάνει οποιαδήποτε δεδοµένα είναι σε XML µορφή και όχι µόνο 

XML αρχείων. Έτσι, η XQuery µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε σχεσιακές βάσεις που 

αποθηκεύουν XML δεδοµένα ή προβάλλουν τα αποθηκευµένα σε αυτές δεδοµένα σε XML 

µορφή. Μπορεί να ειπωθεί ότι η XQuery είναι για την XML ό,τι είναι η SQL για τις 

σχεσιακές βάσεις δεδοµένων. 

Η XQuery διαµορφώνεται (Υποψήφια Σύσταση, Candidate Recommendation) από το World 

Wide Web Consortium (W3C). ∆εν αποτελεί ακόµα πρότυπο, αλλά, όπως είναι αναµενόµενο, 

σύντοµα θα αποτελέσει. 

 Η XQuery έχει στοιχεία συναρτησιακού προγραµµατισµού και κάθε ερώτηµά της αποτελεί 

µία έκφραση που πρέπει να αποτιµηθεί. Βασίζεται σε ένα µοντέλο δεδοµένων που 

αναπαριστά τα XML έγγραφα ως διατεταγµένα δέντρα από κόµβους µε ταυτότητα. 

Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί ένα εγχειρίδιο της XQuery. Σκοπός του είναι η περιγραφή και η 

επεξήγηση των βασικών αρχών που διέπουν τη γλώσσα και των βασικών εκφράσεων αυτής. 

Για την καλύτερη κατανόησή τους παρατίθενται ποικίλα παραδείγµατα ερωτηµάτων και τα 

επιστρεφόµενα αποτελέσµατα. Το έγγραφο στο οποίο υποβάλλονται τα ερωτήµατα αυτά είναι 

το �dvds.xml�, το οποίο θα µπορούσε να αντιπροσωπεύει τα προς πώληση dvd ενός 

καταστήµατος. Παρουσιάζεται παρακάτω: 
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<dvdstore> 

    <dvd year="1993" genre="adventure"> 

     <title>Jurassic Park</title> 

<director><last>Spielberg</last><first>Steven</first>    

</director> 

     <actor><last>Neill</last><first>Sam</first></actor> 

      <actor><last>Dern</last><first>Laura</first></actor> 

     <actor><last>Goldblum</last><first>Jeff</first></actor> 

      <studio>Universal Studios</studio> 

      <price>10.71</price> 

    </dvd> 

    <dvd year="2001" genre="adventure"> 

     <title>A.I. Artificial Intelligence</title> 

   <director><last>Spielberg</last><first>Steven</first>  

</director> 

      <actor><last>Osment</last><first>Haley</first></actor> 

      <actor><last>O'Connor</last><first>Frances</first></actor> 

      <actor><last>Robards</last><first>Sam</first></actor> 

      <studio>Dreamworks Video</studio> 

      <price>19.94</price> 

    </dvd> 

    <dvd year="1998" genre="adventure"> 

      <title>Saving Private Ryan</title> 

   <director><last>Spielberg</last><first>Steven</first>  

</director> 

     <actor><last>Hanks</last><first>Tom</first></actor> 

      <studio>Dreamworks Video</studio> 

     <price>19.94</price> 

    </dvd> 

    <dvd year="2005" genre="drama"> 

     <title>Crash</title> 

     <director><last>Haggis</last><first>Paul</first>   

</director> 

      <actor><last>Arroyave</last><first>Karina</first></actor> 

      <actor><last>Bakhtadze</last><first>Dato</first></actor> 

      <actor><last>Bullock</last><first>Sandra</first></actor> 

      <actor><last>Cheadle</last><first>Don</first></actor> 
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      <studio>Lions Gate</studio> 

      <price>19.94</price> 

    </dvd> 

    <dvd year="1964" genre="comedy"> 

      <title>The Pink Panther</title> 

<director><last>Edwards</last><first>Blake</first>   

</director> 

      <actor><last>Sellers</last><first>Peter</first></actor> 

      <actor><last>Niven</last><first>David</first></actor> 

      <actor><last>Wagner</last><first>Robert</first></actor> 

      <studio>MGM</studio> 

      <price>10.18</price> 

    </dvd> 

</dvdstore>  

 

Όσον φορά σε κάποιους όρους της XQuery (όπως και των περισσότερων γλωσσών 

προγραµµατισµού), έχει καθιερωθεί να χρησιµοποιούνται στην αγγλική γλώσσα και αρκετές 

φορές η απόδοσή τους στα ελληνικά, αν και ίσως πλουσιότερη σηµασιολογικά, προκαλεί 

σύγχυση στους αναγνώστες ενός βιβλίου. Στο κείµενο που ακολουθεί, οι όροι αυτοί 

χρησιµοποιούνται στα αγγλικά, για την καλύτερη κατανόηση του περιεχοµένου.    

Σηµειώνεται ότι το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί µία σύντοµη εισαγωγή στην XQuery. Για 

περισσότερες λεπτοµέρειες των χαρακτηριστικών και της χρήσης της γλώσσας υπάρχει 

σχετική βιβλιογραφία. Επίσηµες πηγές αποτελούν οι συστάσεις του W3C [4][5][6][7][8].    

 

2.1 Μοντέλο ∆εδοµένων 

Η XQuery ενεργεί κυρίως στην αφηρηµένη, λογική δοµή ενός XML εγγράφου, παρά στην 

επιφανειακή σύνταξή του. Η λογική αυτή δοµή, η οποία ονοµάζεται µοντέλο δεδοµένων (data 

model) ορίζεται στο [6]. Στο µοντέλο δεδοµένων της XQuery, µία τιµή (value) είναι πάντα 

µία ακολουθία (sequence). Μία sequence είναι µία διατεταγµένη συλλογή µηδενός ή 

περισσότερων αντικειµένων (items). Ένα item είναι ισοδύναµο µε µία sequence ενός item. 

Μία sequence δεν µπορεί να περιέχεται σε άλλη sequence. Για παράδειγµα, ο συνδυασµός 

των τιµών 1, (2, 3) και () έχει ως αποτέλεσµα τη sequence (1, 2, 3). Ένα item είναι 

είτε µία ατοµική τιµή (atomic value) ή ένας κόµβος (node). Μία atomic value είναι µία τιµή 

στο σύνολο τιµών του ατοµικού τύπου (atomic type). Ένας atomic type είναι είτε primitive 
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simple type ή τύπος που παράγεται από περιορισµό ενός άλλου atomic type. Υπάρχουν 23 

primitive simple types: οι 19 ορίζονται στο [W3C, XML Schema Part2: Datatypes] και οι 

υπόλοιποι είναι νέοι τύποι. Ένας κόµβος είναι ένα στιγµιότυπο ενός από τα είδη των κόµβων 

που ορίζονται στο [6]. Κάθε κόµβος έχει µία µοναδική ταυτότητα (node identity), µία τιµή 

συγκεκριµένου τύπου (typed value) και µία τιµή string (string value). Επιπλέον, κάποιοι 

κόµβοι έχουν όνοµα. Η typed value ενός κόµβου είναι µία ακολουθία µηδενός ή 

περισσότερων atomic values. Εξάγεται µε χρήση της συνάρτησης fn:data. Η string value 

ενός κόµβου είναι τιµή τύπου xs:string. Το όνοµα ενός κόµβου είναι τύπου xs:QName. 

Υπάρχουν 7 είδη κόµβων στο µοντέλο δεδοµένων: document, element, attribute, text, 

namespace, processing instruction και comment. Οι κόµβοι document αντιπροσωπεύουν τα 

XML έγγραφα. Κόµβος document είναι ο πρώτος κόµβος κάθε εγγράφου. ∆εν αντιστοιχεί σε 

κάτι ορατό, αλλά αντιπροσωπεύει το ίδιο το έγγραφο. Οι κόµβοι element αντιπροσωπεύουν 

XML στοιχεία (elements). Οι κόµβοι attribute αντιπροσωπεύουν XML attributes. Οι κόµβοι 

text αντιπροσωπεύουν XML χαρακτήρες. Κάθε κόµβος namespace αντιπροσωπεύει τη 

δέσµευση ενός namespace URI σε ένα πρόθεµα (prefix) namespace ή στο default namespace. 

Οι κόµβοι processing instruction αντιπροσωπεύουν XML processing instructions. Τέλος, οι 

κόµβοι comment αντιπροσωπεύουν XML σχόλια. 

Το Σχήµα 2.1 παρουσιάζει την ιεραρχία των κόµβων, των primitive simple types και των 

οριζόµενων από το χρήστη τύπων: 

 

2.2 Πηγές ∆εδοµένων Εισόδου 

Η XQuery διαθέτει ένα σύνολο από συναρτήσεις που παρέχουν πρόσβαση σε δεδοµένα 

εισόδου. Οι συναρτήσεις αυτές προσφέρουν έναν τρόπο αναφοράς µιας έκφρασης σε ένα 

έγγραφο ή µία συλλογή εγγράφων. Μία έκφραση µπορεί να έχει πρόσβαση σε δεδοµένα 

εισόδου είτε µε κλήση µιας εκ των συναρτήσεων αυτών ή µε αναφορά σε κάποιο µέρος του 

δυναµικού περιβάλλοντος (dynamic context), το οποίο αρχικοποιείται από το εξωτερικό 

περιβάλλον. 

Οι συναρτήσεις εισόδου που διαθέτει η XQuery είναι οι: 

• fn:doc, η οποία δέχεται ως όρισµα ένα string που περιέχει ένα URI. Αν το URI είναι 

συσχετισµένο µε ένα έγγραφο, τότε η fn:doc επιστρέφει τον κόµβο document του 

εγγράφου αυτού, του οποίου το περιεχόµενο είναι η αναπαράσταση του εγγράφου 

σύµφωνα µε το µοντέλο δεδοµένων. ∆ιαφορετικά εγείρει δυναµικό λάθος (dynamic error). 

• fn:collection µε ένα όρισµα, το οποίο είναι ένα string που περιέχει ένα URI. Αν το 

URI είναι συσχετισµένο µε µία συλλογή, τότε η fn:collection επιστρέφει την 
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αναπαράσταση της συλλογής αυτής σύµφωνα µε το µοντέλο δεδοµένων. ∆ιαφορετικά 

εγείρει δυναµικό λάθος (dynamic error). Μία συλλογή µπορεί να είναι κάθε ακολουθία 

κόµβων. Για παράδειγµα, η έκφραση fn:collection(“http://bookstore”)//book 

προσδιορίζει όλα τα στοιχεία book τα οποία είναι απόγονοι κόµβων που βρίσκονται στη 

συλλογή µε URI http://bookstore. 

• fn:collection µε µηδέν ορίσµατα, η οποία επιστρέφει τη default συλλογή, η οποία 

είναι µία ακολουθία κόµβων που ορίζεται από την εκάστοτε υλοποίηση της XQuery. 

 

 

 

Σχήµα 2.1: Ιεραρχία κόµβων, πρωταρχικών τύπων και τύπων οριζόµενων από το  

                   χρήστη, στην XQuery (πηγή: [6]) 
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2.3 Βασικές Αρχές 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται κάποιες αρχές, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σηµαντικές στην 

επεξεργασία κάποιων εκφράσεων της XQuery. 

 

2.3.1 Document Order 

Ανάµεσα σε όλους τους κόµβους στους οποίους έχει πρόσβαση ένα ερώτηµα, ορίζεται µία 

διάταξη που ονοµάζεται διάταξη εγγράφου (document order) και η οποία µπορεί να αφορά σε 

ένα ή περισσότερα δέντρα. Η document order ορίζεται στο [6]. Η document order είναι µία 

απόλυτη διάταξη. Ανεπίσηµα, είναι η διάταξη µε την οποία οι κόµβοι εµφανίζονται στη 

σειριακή µορφή ενός XML εγγράφου. 

 

2.3.2 Atomization 

Η σηµασιολογία κάποιων τελεστών της XQuery βασίζεται στη διαδικασία της εξατοµίκευσης 

(atomization). Atomization εφαρµόζεται σε µία τιµή, όταν η τιµή αυτή χρησιµοποιείται σε 

µία έκφραση όπου απαιτείται µία ακολουθία από atomic values. Το αποτέλεσµα της είναι µία 

ακολουθία από atomic values ή ένα σφάλµα τύπου (type error). Atomization µιας ακολουθίας 

είναι το αποτέλεσµα της εφαρµογής της συνάρτησης fn:data στην ακολουθία αυτή. Όταν η 

fn:data εφαρµόζεται σε item που είναι atomic value, επιστρέφεται το ίδιο. Όταν 

εφαρµόζεται σε item που είναι κόµβος, τότε επιστρέφεται η typed value του κόµβου. 

 

2.3.3 Effective Boolean Value 

Σε κάποιες περιπτώσεις, υπάρχει η απαίτηση για τον υπολογισµό της effective boolean value 

µιας τιµής. Effective boolean value µιας τιµής είναι το αποτέλεσµα της εφαρµογής της 

συνάρτησης fn:boolean στην τιµή αυτή. Η σηµασιολογία της fn:boolean, η οποία 

διαφοροποιείται ανάλογα µε το όρισµα εισόδου της, δεν περιγράφεται σε αυτό το κείµενο, 

καθώς η περιγραφή αυτή παρεκβαίνει από το στόχο του κειµένου. Λεπτοµέρειες περιέχονται 

στο [7]. Η effective boolean value είναι ή true ή false. Σε ορισµένες περιπτώσεις προσπάθειας 

αποτίµησής της, εγείρεται σφάλµα τύπου (type error). 
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2.4  Εκφράσεις Μονοπατιών 

Μία έκφραση µονοπατιού µπορεί να χρησιµοποιηθεί για προσδιορισµό κόµβων σε δέντρα. 

Αποτελείται από βήµατα (steps), τα οποία χωρίζονται από �/� ή �//� και προαιρετικά 

ξεκινούν µε �/� ή �//�. Ένα αρχικό �/� ή �//� είναι µία σύντµηση ενός ή περισσότερων 

βηµάτων που προστίθενται εν δυνάµει στην αρχή της έκφρασης µονοπατιού (δεν ανήκει στο 

στόχο του παρόντος κειµένου η επεξήγηση αυτής της λειτουργίας). Κάθε βήµα υπολογίζει 

µία ακολουθία κόµβων. 

Οι εκφράσεις µονοπατιών της XQuery παράγονται από την XPath 1.0 και είναι 

πανοµοιότυπες µε τις εκφράσεις µονοπατιών της XPath 2.0. Ας θεωρήσουµε την ακόλουθη 

έκφραση: doc(“dvds.xml”)/dvdstore/dvd. Η έκφραση αυτή ανοίγει το έγγραφο 

dvds.xml µε τη συνάρτηση doc, επιστρέφοντας τον κόµβο document. Έπειτα, µε το 

/dvdstore επιλέγει το στοιχείο dvdstore, το οποίο είναι η ρίζα του XML και τέλος µε το 

/dvd επιλέγει τα στοιχεία dvd που είναι παιδιά του στοιχείου dvdstore. Η έκφραση αυτή 

αποτελείται από τρία βήµατα. Η έκφραση doc(“dvds.xml”)//dvd επιλέγει τα στοιχεία 

dvd που περιέχονται στο dvds.xml, ανεξαρτήτως του επιπέδου στο οποίο βρίσκονται, µε 

χρήση του �//�. 

Στις εκφράσεις µονοπατιών είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν κατηγορήµατα (predicates). 

Ένα predicate είναι µία boolean συνθήκη, η οποία επιλέγει ένα υποσύνολο των κόµβων που 

υπολογίζονται σε ένα βήµα. Ένα predicate περικλείεται σε []. Για παράδειγµα, η έκφραση 

doc(“dvds.xml”)/dvdstore/dvd/director[last=“Spielberg”] επιστρέφει µόνο 

τους σκηνοθέτες (στοιχείο director) µε επώνυµο �Spielberg� (last=“Spielberg”). Η 

έκφραση doc(“dvds.xml”)/dvdstore/dvd/actor[1], επιστρέφει τον πρώτο ηθοποιό 

(actor) για κάθε dvd. Η έκφραση actor[1] υπολογίζεται για κάθε dvd. Αν αναζητούµε 

τον πρώτο ηθοποιό σε όλο το έγγραφο, τότε χρησιµοποιούµε παρενθέσεις ως εξής: 

(doc(“dvds.xml”)/dvdstore/dvd/actor)[1]. 

Σε κάθε βήµα µιας έκφρασης µονοπατιού µπορεί να υπάρχουν οι ακόλουθες εκφράσεις: 

• ∆οκιµή ονόµατος (NameTest), κατά την οποία γίνεται επιλογή ενός στοιχείου ή ενός 

attribute µε βάση το όνοµά τους. Για παράδειγµα, η έκφραση 

doc(“dvds.xml”)/dvdstore/dvd επιλέγει τα στοιχεία dvdstore και dvd µε κριτήριο 

το όνοµά τους. Με χρήση του �@� πριν το όνοµα, επιλέγεται το attribute του τρέχοντος 

κόµβου µε το συγκεκριµένο όνοµα. Για παράδειγµα, µε την έκφραση 

doc(“dvds.xml”)/dvdstore/dvd/@genre επιστρέφονται τα attributes genre του 

κάθε dvd. 
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• ∆οκιµή τύπου (KindTest), κατά την οποία γίνεται επιλογή ανάµεσα σε processing 

instruction, comment, text ή κάθε κόµβο, µε βάση τον τύπο του κόµβου. Το KindTest 

εκφράζεται σαν συνάρτηση µε όνοµα το όνοµα του αντίστοιχου τύπου, δηλαδή   

processing-instruction(), comment(), text(), node(). Για παράδειγµα, η 

έκφραση (doc(“dvds.xml”)/dvdstore/dvd)[1]/attribute() επιστρέφει τα 

attributes του πρώτου dvd. 

• Μία έκφραση που χρησιµοποιεί ρητά έναν «άξονα» (axis), σε συνδυασµό µε ένα 

NameTest ή ένα KindTest και η οποία επιλέγει κόµβους µε συγκεκριµένη δοµική σχέση ως 

προς τον τρέχοντα κόµβο. Το child::dvd επιλέγει τα στοιχεία dvd που είναι παιδιά του 

τρέχοντος κόµβου. Το parent::dvd επιλέγει τον πατέρα του τρέχοντος κόµβου, αν αυτός 

είναι στοιχείο dvd. Το descendant::dvd επιλέγει τα στοιχεία dvd που είναι απόγονοι 

του τρέχοντος κόµβου. Το self::dvd επιλέγει τον ίδιο τον τρέχοντα κόµβο, αν αυτός 

είναι στοιχείο dvd. Το descendant-or-self::dvd επιλέγει τον τρέχοντα κόµβο αν 

αυτός είναι στοιχείο dvd και τους απογόνους του που είναι στοιχεία dvd. Το 

attribute::dvd επιλέγει το attribute dvd του τρέχοντος κόµβου, εάν αυτό υπάρχει. 

Υπάρχουν κι άλλες τέτοιες εκφράσεις. 

• Μία πρωταρχική έκφραση (PrimaryExpression), η οποία µπορεί να είναι κυριολεκτικό 

(literal), κλήση συνάρτησης, όνοµα µεταβλητής ή παρενθετική έκφραση. 

 

2.5 Τελεστές 

Υπάρχουν τέσσερα είδη τελεστών: 

• Αριθµητικοί Τελεστές (Arithmetic Operators) 

• Τελεστές Σύγκρισης (Comparison Operators) 

• Λογικοί Τελεστές (Logical Operators) 

• Τελεστές Ακολουθιών (Sequence Operators) 

 

2.5.1 Αριθµητικοί Τελεστές 

Οι αριθµητικοί τελεστές που υποστηρίζονται είναι οι +, -, *, div, idiv και mod. O τελεστής 

div εφαρµόζεται σε οποιονδήποτε τύπο numeric type. Ο idiv εφαρµόζεται σε ακεραίους και 

επιστρέφει ακέραιο, εκτελώντας αποκοπή. 
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2.5.2 Τελεστές Σύγκρισης 

Υπάρχουν οι τελεστές σύγκρισης τιµών (value comparison operators), οι γενικοί τελεστές 

σύγκρισης (general comparison operators) και οι τελεστές σύγκρισης κόµβων (node 

comparison operators). 

2.5.2.1 Τελεστές Σύγκρισης Τιµών και Γενικοί Τελεστές Σύγκρισης 

Οι τελεστές σύγκρισης τιµών είναι οι eq, ne, lt, le, gt, και ge, οι οποίοι αντιστοιχούν 

στους εξής γενικούς τελεστές σύγκρισης (είναι γραµµένοι µε αντίστοιχη σειρά): =, !=, <, <=, 

> και >=. 

Οι τελεστές σύγκρισης τιµών συγκρίνουν δύο atomic values. Αν κάποιος από τους δύο 

τελεστέους είναι κόµβος, τότε εφαρµόζουν atomization για τη µετατροπή του σε atomic 

value. Αν κάποιος από τους δύο τελεστέους είναι untyped, τότε τον χειρίζονται ως string. 

Υπάρχουν δύο κύριες διαφορές µεταξύ των τελεστών σύγκρισης τιµών και των γενικών 

τελεστών σύγκρισης. Η πρώτη έγκειται στο γεγονός ότι οι γενικοί τελεστές, αν και 

εφαρµόζουν atomization και στους δύο τελεστέους (όπως οι τελεστές σύγκρισης τιµών), δεν 

απαιτούν κάθε τελεστέος να είναι µία µόνο atomic value (όπως οι τελεστές σύγκρισης τιµών), 

αλλά µπορούν να εφαρµόσουν atomization σε ακολουθία από atomic values. Για παράδειγµα, 

η έκφραση (doc(“dvds.xml”)/dvdstore/dvd)[1]/actor/last eq “Neill” 

εγείρει error, καθώς υπάρχουν περισσότεροι από έναν ηθοποιοί (actor) στο πρώτο dvd και 

η έκφραση επιστρέφει παραπάνω από έναν κόµβους. Η 

έκφραση(doc(“dvds.xml”)/dvdstore/dvd)[1]/actor/last = “Neill” 

επιστρέφει true, καθώς στο πρώτο dvd υπάρχει ηθοποιός (actor) µε επώνυµο (last) Neill. 

Σηµειώνεται ότι η σύγκριση µε χρήση γενικών τελεστών σύγκρισης επιστρέφει true, αν 

οποιαδήποτε τιµή του ενός τελεστέου επαληθεύει τη σύγκριση µε οποιαδήποτε τιµή του 

άλλου τελεστέου. Η δεύτερη διαφορά είναι ότι οι γενικοί τελεστές σύγκρισης όταν 

εφαρµόζονται σε κάποιον untyped τελεστέο, επιχειρούν να τον µετατρέψουν σε κατάλληλο 

τύπο για να γίνει η σύγκριση. Υπενθυµίζουµε ότι οι τελεστές σύγκρισης τιµών, έναν untyped 

τελεστέο τον µετατρέπουν σε string. 

2.5.2.2 Τελεστές Σύγκρισης Κόµβων 

Οι τελεστές σύγκρισης κόµβων συγκρίνουν δύο κόµβους, ως προς την ταυτότητά τους ή ως 

προς την document order αυτών. Ο τελεστής σύγκρισης κόµβων ως προς την ταυτότητά των 

κόµβων είναι ο is, ο οποίος επιστρέφει true, αν οι δύο εκφράσεις που αποτελούν τους 

τελεστέους αυτού, αποτιµούν τον ίδιο κόµβο. Για παράδειγµα, η έκφραση: 

(doc("dvds.xml")//dvd)[1]/director/last is 
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doc("dvds.xml")/dvdstore/dvd[1]/director/last  

επιστρέφει true, καθώς οι δύο τελεστέοι του is είναι ο ίδιος κόµβος. Η έκφραση: 

(doc("dvds.xml")//dvd)[1]/director/last  is 

(doc("dvds.xml")//dvd)[2]/director/last 

επιστρέφει false, γιατί αν και οι δύο κόµβοι που συγκρίνονται έχουν το ίδιο όνοµα και το ίδιο 

περιεχόµενο, δεν είναι ο ίδιος κόµβος. 

Οι τελεστές σύγκρισης κόµβων που συγκρίνουν δύο κόµβους ως προς την document order 

αυτών είναι οι << και >>. Ο τελεστής << επιστρέφει true, αν ο αριστερός τελεστέος 

προηγείται του δεξιού τελεστέου ως προς την document order αυτών. Ο τελεστής >> 

επιστρέφει true, αν ο αριστερός τελεστέος έπεται του δεξιού τελεστέου ως προς την document 

order αυτών. Για παράδειγµα η έκφραση: 

(doc("dvds.xml")//dvd)[1]/director/last  << 

(doc("dvds.xml")//dvd)[2]/director/last 

επιστρέφει true, καθώς το πρώτο dvd προηγείται στο έγγραφο του δεύτερου dvd. 

 

2.5.3 Λογικοί Τελεστές 

Οι λογικοί τελεστές συγκρίνουν δύο εκφράσεις και επιστρέφουν true ή false, εκτός και αν 

προκληθεί σφάλµα. Οι λογικοί τελεστές είναι οι or και and. Η επιστρεφόµενη τιµή της 

σύγκρισης καθορίζεται από τις effective boolean values των τελεστέων, όπως φαίνεται στους 

παρακάτω πίνακες: 

 

AND: EBV2 = true EBV2 = false error in EBV2 

EBV1 = true true false error 

EBV1 = false false false either false or error 

error in EBV1 error either false or error error 

Πίνακας 2.1: Επιστρεφόµενη τιµή του λογικού τελεστή AND της XQuery 

 

OR: EBV2 = true EBV2 = false error in EBV2 

EBV1 = true true true either true or error 

EBV1 = false true false error 

error in EBV1 either true or error error error 

Πίνακας 2.2: Επιστρεφόµενη τιµή του λογικού τελεστή OR της XQuery 
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2.5.4 Τελεστές Ακολουθιών 

Οι τελεστές ακολουθιών συνδυάζουν ακολουθίες κόµβων. Οι τελεστές αυτοί είναι οι union ή 

|, intersect και except. Ο τελεστής union δέχεται δύο ακολουθίες κόµβων και 

επιστρέφει µία ακολουθία που περιέχει όλους τους κόµβους των δύο ακολουθιών εισόδου. 

Για παράδειγµα, η έκφραση: 

((doc("dvds.xml")//dvd)[1]/director, 

(doc("dvds.xml")//dvd)[2]/director, 

(doc("dvds.xml")//dvd)[3]/director) union 

((doc("dvds.xml")//dvd)[4]/director, 

(doc("dvds.xml")//dvd)[5]/director) 

επιστρέφει µία ακολουθία µε περιεχόµενο τους σκηνοθέτες (director) όλων των dvd, 

δηλαδή επιστρέφει: 

<director><last>Spielberg</last><first>Steven</first></director> 

<director><last>Spielberg</last><first>Steven</first></director> 

<director><last>Spielberg</last><first>Steven</first></director> 

<director><last>Haggis</last><first>Paul</first></director> 

<director><last>Edwards</last><first>Blake</first></director> 

Ο τελεστής intersect δέχεται δύο ακολουθίες κόµβων και επιστρέφει µία ακολουθία που 

περιέχει κάθε κόµβο που περιέχεται και στις δύο ακολουθίες εισόδου. 

Ο τελεστής except δέχεται δύο ακολουθίες κόµβων και επιστρέφει µία ακολουθία που 

περιέχει όλους τους κόµβους που περιέχονται στην πρώτη ακολουθία και δεν περιέχονται στη 

δεύτερη. 

 

2.6 Βασικοί Κανόνες Σύνταξης 

Ακολουθούν µερικοί βασικοί κανόνες σύνταξης: 

• Η XQuery είναι case-sensitive. 

• Ένα string µπορεί να περικλείεται είτε από "" είτε από '', δηλαδή είτε από µονά είτε από 

διπλά εισαγωγικά. 

• Μία µεταβλητή αναφέρεται µε το $, το οποίο ακολουθείται από το όνοµα της µεταβλητής. 

Για παράδειγµα, $dvd. 

• Τα σχόλια περικλείονται ανάµεσα σε (: και σε :). Για παράδειγµα, (: comment :). 
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2.7 Η Έκφραση FLWOR 

Η έκφραση FLWOR είναι µία από τις πιο «ισχυρές» και περισσότερο χρησιµοποιούµενες 

εκφράσεις της XQuery. Προφέρεται �flower� και αποτελεί ακρωνύµιο των fοr, let, where, 

order by και return. Μπορούµε να την χαρακτηρίσουµε αντίστοιχη της έκφρασης SELECT 

FROM WHERE της SQL. Βεβαίως, η FLWOR δεν ενεργεί σε πίνακες, αλλά σε XML δεδοµένα. 

Οι προτάσεις for και let παράγουν µία διατεταγµένη ακολουθία από πλειάδες (tuples) 

δεσµευµένων µεταβλητών, η οποία καλείται tuple stream. Σε µία FLWOR υπάρχουν 

υποχρεωτικά µία ή περισσότερες for ή let προτάσεις σε οποιαδήποτε σειρά. Η πρόταση 

where η οποία ακολουθεί, φιλτράρει το tuple stream, κρατώντας κάποιες πλειάδες που 

ικανοποιούν µία συνθήκη και απορρίπτοντας τις υπόλοιπες. Η πρόταση where είναι 

προαιρετική. Η πρόταση order by βρίσκεται µετά το where και ταξινοµεί το tuple stream 

µε βάση κάποιο κριτήριο. Είναι κι αυτή προαιρετική. Η πρόταση return είναι πάντα 

τελευταία και κατασκευάζει το αποτέλεσµα της έκφρασης FLWOR. Αποτιµάται µία φορά για 

κάθε πλειάδα του tuple stream. Είναι υποχρεωτική πρόταση. Η έκφραση FLWOR µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί οπουδήποτε µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιαδήποτε άλλη έκφραση. ∆ηλαδή, 

είναι δυνατό να βρίσκονται φωλιασµένες εκφράσεις FLWOR η µία στην άλλη και επίσης 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως όρισµα κάποιας συνάρτησης.  

2.7.1 Η Πρόταση for 

Μία πρόταση µε χρήση του for ενεργεί επαναληπτικά επί µιας ακολουθίας εισόδου και 

υπολογίζει κάποια τιµή για κάθε αντικείµενο της ακολουθίας, επιστρέφοντας µία ακολουθία 

που παράγεται µε συνδυασµό των αποτελεσµάτων των υπολογισµών αυτών. Το ερώτηµα: 

for $i in 1 to 5 return $i επιστρέφει 1 2 3 4 5. Στο παράδειγµα αυτό η 

µεταβλητή i ($i) δεσµεύεται σε ακεραίους. Στο επόµενο παράδειγµα, η είσοδος είναι 

κόµβοι: 

for $t in doc("dvds.xml")//dvd/title return $t 

Στο ερώτηµα ζητούµε να µας επιστραφεί ο τίτλος κάθε dvd. Το αποτέλεσµα είναι: 

<title>Jurassic Park</title> 

<title>A.I. Artificial Intelligence</title> 

<title>Saving Private Ryan</title> 

<title>Crash</title> 

<title>The Pink Panther</title>  

Τώρα ζητούµε να επιστραφεί ο αριθµός των ηθοποιών (actor) για κάθε dvd: 
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for $t in doc("dvds.xml")//dvd return count($t/actor) 

Το αποτέλεσµα είναι: 

3 3 1 4 3 

∆ηλαδή, για το πρώτο dvd υπάρχουν 3 στοιχεία actor, για το δεύτερο επίσης 3 στοιχεία, για 

το τρίτο 1, για το τέταρτο 4 και για το πέµπτο 3.  

Στη συνέχεια, αναζητούµε τους δύο πρώτους ηθοποιούς (actor) για κάθε dvd: 

for $d in doc("dvds.xml")/dvdstore/dvd 

for $i in 1 to 2  

return $d/actor[$i] 

Το αποτέλεσµα είναι: 

<actor><last>Neill</last><first>Sam</first></actor> 

<actor><last>Dern</last><first>Laura</first></actor> 

<actor><last>Osment</last><first>Haley</first></actor> 

<actor><last>O'Connor</last><first>Frances</first></actor> 

<actor><last>Hanks</last><first>Tom</first></actor> 

<actor><last>Arroyave</last><first>Karina</first></actor> 

<actor><last>Bakhtadze</last><first>Dato</first></actor> 

<actor><last>Sellers</last><first>Peter</first></actor> 

<actor><last>Niven</last><first>David</first></actor> 

 

2.7.2 Η Πρόταση let 

Η πρόταση let ουσιαστικά δηλώνει µία µεταβλητή και της αποδίδει µία τιµή. Αναζητούµε τα 

dvd των οποίων η τιµή (price) είναι µικρότερη από 15: 

let $maxprice := 15 

let $dvds := doc("dvds.xml")//dvd[price<$maxprice] 

return $dvds 

Το αποτέλεσµα είναι: 

<dvd year="1993" genre="adventure"> 

<title>Jurassic Park</title> 

<director><last>Spielberg</last><first>Steven</first>  

</director> 

      <actor><last>Neill</last><first>Sam</first></actor> 

      <actor><last>Dern</last><first>Laura</first></actor> 

      <actor><last>Goldblum</last><first>Jeff</first></actor> 
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      <studio>Universal Studios</studio> 

      <price>10.71</price> 

</dvd> 

<dvd year="1964" genre="comedy"> 

<title>The Pink Panther</title> 

<director><last>Edwards</last><first>Blake</first> 

</director> 

<actor><last>Sellers</last><first>Peter</first></actor> 

      <actor><last>Niven</last><first>David</first></actor> 

      <actor><last>Wagner</last><first>Robert</first></actor> 

      <studio>MGM</studio> 

      <price>10.18</price> 

</dvd> 

Το ίδιο αποτέλεσµα θα προκύψει αν αντικαταστήσουµε κάθε αναφορά µεταβλητής µε την 

έκφραση η οποία αποδίδει σε αυτή τη µεταβλητή την τιµή της: 

doc("dvds.xml")//dvd[price<15] 

Ουσιαστικά, η διαφορά των for και let προτάσεων είναι ότι σε µία πρόταση for η 

µεταβλητή δεσµεύεται, µε τη σειρά, σε κάθε αντικείµενο της ακολουθίας. Σε µία πρόταση 

let η µεταβλητή δεσµεύεται µόνο σε µία τιµή, την ακολουθία. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγµα είναι το παρακάτω: 

Το ερώτηµα 

for $i in (1,2,3,4,5) return <i> {$i} </i> 

επιστρέφει 

<i>1</i> 

<i>2</i> 

<i>3</i> 

<i>4</i> 

<i>5</i> 

ενώ το ερώτηµα 

let $i := (1,2,3,4,5) return <i> {$i} </i> 

επιστρέφει 

<i>1 2 3 4 5</i> 

Στο τελευταίο παράδειγµα βλέπουµε ότι στο αποτέλεσµα έχουν κατασκευαστεί νέα στοιχεία. 

Οι κατασκευαστές στοιχείων θα επεξηγηθούν στην ενότητα 2.7.5. 
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2.7.3 Η Πρόταση where 

Η πρόταση where απορρίπτει πλειάδες που δεν ικανοποιούν µία συγκεκριµένη συνθήκη. Η 

πρόταση return αποτιµάται µόνο για τις πλειάδες που περνούν από το φιλτράρισµα της 

where. Σηµειώνεται ότι όταν χρησιµοποιείται η πρόταση where (υπενθυµίζουµε ότι είναι 

προαιρετική), πρέπει να εµφανίζεται µόνο µία φορά. Στο ακόλουθο παράδειγµα 

επιστρέφονται τα dvd των οποίων το είδος (genre) είναι κωµωδία (comedy): 

for $dvd in doc("dvds.xml")//dvd 

where $dvd/@genre="comedy" 

return $dvd 

Το αποτέλεσµα είναι: 

<dvd year="1964" genre="comedy"> 

<title>The Pink Panther</title> 

<director><last>Edwards</last><first>Blake</first> 

</director> 

      <actor><last>Sellers</last><first>Peter</first></actor> 

     <actor><last>Niven</last><first>David</first></actor> 

  <actor><last>Wagner</last><first>Robert</first></actor> 

  <studio>MGM</studio> 

  <price>10.18</price> 

</dvd> 

Το παραπάνω παράδειγµα θα µπορούσε να γραφτεί µε χρήση predicate αντί του where:  

for $dvd in doc("dvds.xml")//dvd[@genre="comedy"] 

return $dvd 

Η πρόταση where της XQuery µοιάζει µε την πρόταση WHERE της SQL. Όµως, ενώ στην 

SQL µπορεί να ελέγξει µόνο απλές τιµές (δηλαδή µία τιµή), στην XQuery δεν υπάρχει αυτός 

ο περιορισµός. Στο παρακάτω παράδειγµα επιστρέφεται σε ένα νέο στοιχείο (κατασκευάζεται 

στο return) ο τίτλος (title) και η τιµή (price) των dvd, στα οποία dvd υπάρχει 

πληροφορία για τουλάχιστον τέσσερις ηθοποιούς (actor): 

for $dvd in doc("dvds.xml")//dvd 

where count($dvd/actor)>3 

return <dvd> {$dvd/title, $dvd/price} </dvd> 

Το αποτέλεσµα είναι: 

<dvd> 

   <title>Crash</title> 

   <price>19.94</price> 
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</dvd> 

 

2.7.4 Η Πρόταση order by 

Η πρόταση order by χρησιµοποιείται για ταξινόµηση των πλειάδων πριν την αποτίµηση της 

πρότασης return, µε αποτέλεσµα να αλλάζει πιθανόν η διάταξη των αποτελεσµάτων. Αν δε 

χρησιµοποιηθεί η πρόταση order by (υπενθυµίζουµε ότι είναι προαιρετική), η σειρά των 

αποτελεσµάτων είναι σαν οι προτάσεις for να ορίζουν ένα σύνολο φωλιασµένων βρόχων. 

Με το ερώτηµα που ακολουθεί, ταξινοµούµε τα dvd, ανάλογα µε το έτος προβολής της 

ταινίας (@year) και παρουσιάζουµε τον τίτλο του dvd και το έτος ως attribute του στοιχείου 

dvd, το οποίο κατασκευάζουµε: 

for $dvd in doc("dvds.xml")//dvd 

order by $dvd/@year  

return <dvd>{$dvd/@year, $dvd/title}</dvd> 

Το αποτέλεσµα είναι: 

<dvd year="1964"><title>The Pink Panther</title></dvd> 

<dvd year="1993"><title>Jurassic Park</title></dvd> 

<dvd year="1998"><title>Saving Private Ryan</title></dvd> 

<dvd year="2001"><title>A.I. Artificial Intelligence</title></dvd> 

<dvd year="2005"><title>Crash</title></dvd> 

Βλέπουµε ότι τα dvd ταξινοµούνται κατά το έτος µε αύξουσα σειρά. Μπορούµε να ορίσουµε 

αν επιθυµούµε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. Για παράδειγµα, ταξινοµούµε τα dvd µε βάση το 

επώνυµο του σκηνοθέτη (director/last) σε αύξουσα σειρά και µε βάση το έτος προβολής 

της ταινίας (@year) σε φθίνουσα σειρά: 

for $dvd in doc("dvds.xml")//dvd 

order by $dvd/director/last ascending, $dvd/@year descending 

return <dvd>{$dvd/@year, $dvd/title, $dvd/director}</dvd> 

Το αποτέλεσµα είναι: 

<dvd year="1964"> 

    <title>The Pink Panther</title> 

    <director><last>Edwards</last><first>Blake</first>  

</director> 

</dvd> 

<dvd year="2005"> 
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    <title>Crash</title> 

    <director><last>Haggis</last><first>Paul</first>   

</director> 

</dvd> 

<dvd year="2001"> 

<title>A.I. Artificial Intelligence</title> 

    <director><last>Spielberg</last><first>Steven</first>    

</director> 

</dvd> 

<dvd year="1998"> 

    <title>Saving Private Ryan</title> 

    <director><last>Spielberg</last><first>Steven</first> 

    </director> 

</dvd> 

<dvd year="1993"> 

    <title>Jurassic Park</title> 

    <director><last>Spielberg</last><first>Steven</first> 

    </director> 

</dvd> 

Η πρόταση order by προσφέρει κι άλλες δυνατότητες στο χρήστη, η περιγραφή των οποίων 

όµως δεν εντάσσεται στους στόχους αυτού του κειµένου. 

 

2.7.5 Η Πρόταση return  

Η ύπαρξη της πρότασης return σε µία έκφραση FLWOR είναι υποχρεωτική. Μάλιστα είναι 

η τελευταία πρόταση της έκφρασης και καθορίζει τα αντικείµενα που επιστρέφονται. Όπως 

φαίνεται παραπάνω, συχνά το αποτέλεσµα που επιστρέφει η return περιβάλλεται σε κάποιο 

στοιχείο ή κάποια στοιχεία που δηµιουργούνται µε χρήση των κατασκευαστών στοιχείων 

(element constructors). Οι κατασκευαστές στοιχείων εξυπηρετούν είτε στην καλύτερη 

απεικόνιση των αποτελεσµάτων, είτε στη δηµιουργία νέων XML εγγράφων. Όπως έχουµε 

δει, το στοιχείο που επιθυµούµε να κατασκευαστεί γράφεται απλά σε XML µορφή. Όταν 

θέλουµε στο εσωτερικό του να υπολογιστεί µια έκφραση και να επιστραφεί το αποτέλεσµα 

της, τότε περικλείουµε αυτή την έκφραση σε {}. Ό,τι γράφεται εκτός των {} αποτελεί µέρος 

του περιεχοµένου του νέου στοιχείου. Για παράδειγµα, το ερώτηµα 

let $i := (1,2,3) 

return <i> {$i} </i> 
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επιστρέφει: 

<i>1 2 3</i> 

ενώ το ερώτηµα 

let $i := (1,2,3) 

return <i> $i </i> 

επιστρέφει 

<i> $i </i> 

Έστω ότι επιθυµούµε να µας επιστραφούν οι τιµές (price) των dvd ως attributes των 

στοιχείων dvd και οι τίτλοι τους (title). Μπορούµε να γράψουµε: 

for $dvd in doc("dvds.xml")//dvd 

return <dvd price="{$dvd/price}">{$dvd/title}</dvd>     

Θα επιστραφεί: 

<dvd price="10.71"> 

   <title>Jurassic Park</title> 

</dvd> 

<dvd price="19.94"> 

   <title>A.I. Artificial Intelligence</title> 

</dvd> 

<dvd price="19.94"> 

   <title>Saving Private Ryan</title> 

</dvd> 

<dvd price="19.94"> 

   <title>Crash</title> 

</dvd> 

<dvd price="10.18"> 

   <title>The Pink Panther</title> 

</dvd>  

 

2.8 Εκφράσεις υπό Συνθήκη 

Οι εκφράσεις υπό συνθήκη στην XQuery είναι της µορφής if then else. Η συνθήκη που 

ακολουθεί το if πρέπει να περικλείεται από παρενθέσεις. Η ύπαρξη του else είναι 

υποχρεωτική. Μπορεί να γραφτεί else (), όπου () είναι η κενή ακολουθία και σηµαίνει ότι 

δεν επιστρέφεται τίποτα. Ως παράδειγµα, ζητούµε να επιστραφούν οι τίτλοι (title) των 
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ταινιών που το είδος τους (genre) είναι �adventure�, ως περιεχόµενο ενός στοιχείου movie, 

το οποίο κατασκευάζεται και έχει ως attribute το στούντιο παραγωγής (studio): 

for $dvd in doc("dvds.xml")//dvd 

return if ($dvd/@genre = "adventure")  

       then <movie studio = "{$dvd/studio}"> {$dvd/title} </movie>  

       else () 

Το αποτέλεσµα είναι: 

<movie studio="Universal Studios"> 

   <title>Jurassic Park</title> 

</movie> 

<movie studio="Dreamworks Video"> 

   <title>A.I. Artificial Intelligence</title> 

</movie> 

<movie studio="Dreamworks Video"> 

   <title>Saving Private Ryan</title> 

</movie> 

 

2.9 Συναρτήσεις 

Στα παραδείγµατα που έχουν προηγηθεί έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί κάποιες από τις 

ενσωµατωµένες συναρτήσεις της XQuery. Η XQuery διαθέτει πληθώρα ενσωµατωµένων 

συναρτήσεων, οι οποίες περιγράφονται στο [7]. Σηµειώνεται ότι απ� ευθείας διαθέσιµες στο 

χρήστη είναι αυτές µε το πρόθεµα fn:, η χρήση του οποίου δεν είναι απαραίτητη κατά την 

κλήση τους (όταν βεβαίως δεν έχει γίνει κάποια δήλωση για το default χώρο ονοµάτων των 

συναρτήσεων, η οποία θα αντικαθιστούσε το χώρο ονοµάτων των XPath/XQuery 

συναρτήσεων).  

Εκτός από τις ενσωµατωµένες συναρτήσεις, ο χρήστης µπορεί να ορίσει και να 

χρησιµοποιήσει δικές του. Ο ορισµός των συναρτήσεων του χρήστη µπορεί να γίνει είτε σε 

ένα ερώτηµα είτε σε µία ξεχωριστή βιβλιοθήκη. Η σύνταξη του ορισµού µιας συνάρτησης 

είναι η παρακάτω: 

declare function prefix:function_name($parameter as datatype) 

as returnDatatype 

{ 

(: the function body :) 

}; 
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Οι λέξεις που είναι γραµµένες µε πλάγια γράµµατα αντικαθίστανται από το χρήστη µε δικές 

του κατάλληλες. Οι υπόλοιπες πρέπει να εµφανίζονται όπως παραπάνω. Το όνοµα της 

συνάρτησης πρέπει να περιλαµβάνει πρόθεµα (prefix). Η δήλωση του τύπου των ορισµάτων 

και του αποτελέσµατος δεν είναι υποχρεωτική, αλλά συνίσταται. Στις δηλώσεις αυτές µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί κάποιος ενδείκτης πληθαρίθµου (occurrence indicator), ο οποίος δηλώνει 

των αριθµό των αντικειµένων (items) που επιτρέπονται σε µία ακολουθία (sequence). Οι 

ενδείκτες είναι οι: 

?: µηδέν ή ένα αντικείµενο 

+: ένα ή περισσότερα αντικείµενα 

*: µηδέν ή περισσότερα αντικείµενα. 

Αν δε χρησιµοποιηθεί ενδείκτης, εννοείται ότι στην ακολουθία επιτρέπεται να υπάρχει 

ακριβώς ένα αντικείµενο. Ο ενδείκτης γράφεται ακριβώς µετά τον τύπο του αντικειµένου, 

όπως για παράδειγµα: as element()*. 
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3  

Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της διπλωµατικής εργασίας, το 

οποίο περιέχεται στα [1] [2] και [3]. Στις δηµοσιεύσεις αυτές υπάρχουν περισσότερες 

λεπτοµέρειες και επεξηγήσεις. Στο παρακάτω κείµενο δίδονται οι ορισµοί των διαστάσεων 

και των γράφων διαστάσεων και περιγράφεται µια απλή γλώσσα ερωτήσεων που 

εκµεταλλεύεται τους γράφους διαστάσεων. Για την καλύτερη κατανόηση της θεωρίας, 

περιλαµβάνονται ποικίλα παραδείγµατα. 

 

3.1 Εισαγωγή 

Στη σύγχρονη εποχή, τεράστιοι όγκοι δεδοµένων δηµοσιεύονται και διακινούνται στον 

Παγκόσµιο Ιστό. Ως µια παγκοσµίως προσβάσιµη πλατφόρµα, το ∆ιαδίκτυο πρέπει να 

υποστηρίζει λειτουργική ενοποίηση και ανάκτηση της πληροφορίας. ∆υστυχώς όµως, δεν 

υπάρχει αυστηρή οργάνωση των δεδοµένων. Αυτό δηµιουργεί δυσκολία στην ανταλλαγή και 

στην επεξεργασία τους. 

Σηµαντικό ποσοστό των διακινούµενων δεδοµένων στο ∆ιαδίκτυο είναι οργανωµένα σε 

δενδρικές δοµές. Συνήθη παραδείγµατα είναι ταξινοµήσεις θεµατικών κατηγοριών, 

κατάλογοι προϊόντων ηλεκτρονικού εµπορίου και άλλα. Η γλώσσα XML (eXtensible Markup 

Language) είναι πλέον το πιο διαδεδοµένο πρότυπο για ανταλλαγή δεδοµένων δενδρικής 

δοµής. 
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Οι κύριες δυνατότητες υποβολής ερωτήσεων σε δεδοµένα δενδρικής µορφής παρέχονται 

µέσω ερωτηµάτων µε εκφράσεις µονοπατιών. Ο χρήστης συντάσσει τα ερωτήµατα του µε 

χρήση µιας γλώσσας ερωτήσεων από αυτές που προτείνονται στη βιβλιογραφία (για 

παράδειγµα XPath, XQuery). 

Ένα κύριο θέµα και στην υποβολή ερωτήσεων σε ποικίλα δεδοµένα, είναι η ενοποίηση της 

πληροφορίας πολλών πηγών δεδοµένων και η άντληση πληροφορίας από αυτές, µέσω 

ερωτηµάτων. Ο χρήστης θα µπορεί να απευθύνει τα ερωτήµατα του σε µία καθολική (global) 

δενδρική δοµή και θα λαµβάνει απαντήσεις µε περιεχόµενο από τις τοπικές (local) δενδρικές 

δοµές που έχουν ενοποιηθεί στην καθολική. Μάλιστα, δε θα είναι αναγκαίο ο χρήστης να 

γνωρίζει λεπτοµέρειες για το περιεχόµενο των τοπικών πηγών και για τη διαδικασία 

επεξεργασίας του ερωτήµατος που αυτός θέτει. 

Όµως, όταν ποικίλες πηγές δεδοµένων χρειάζεται να ενοποιηθούν και να τεθούν ερωτήσεις 

σε αυτές µε κοινό τρόπο, προκαλούνται ιδιαίτερες δυσκολίες, ακόµα και για ένα 

συγκεκριµένο γνωστικό πεδίο, εξαιτίας ασυµφωνιών στα ονόµατα, δοµικών διαφορών και 

ασυνεπειών. Ασυµφωνίες στα ονόµατα προκύπτουν από το γεγονός ότι οι δενδρικές δοµές 

δεν περιέχουν σηµασιολογική πληροφορία. Για παράδειγµα, τα µεταχειρισµένα αυτοκίνητα 

µπορεί σε έναν κατάλογο προϊόντων να αναφέρονται ως used και σε έναν άλλο κατάλογο ως 

second-hand. Σηµειώνεται ότι η θεωρία που παρουσιάζεται στις επόµενες ενότητες δεν 

εστιάζει στο θέµα αυτό και θεωρείται ότι οι ασυµφωνίες στα ονόµατα αντιµετωπίζονται µε 

ήδη υπάρχουσες και γνωστές τεχνικές. Οι πιθανές δοµικές διαφορές και ασυνέπειες 

οφείλονται στην ποικιλία των δυνατών τρόπων οργάνωσης της ίδιας πληροφορίας σε 

διαφορετικά δέντρα. Μία δοµική διαφορά προκύπτει όταν για παράδειγµα µία κατηγορία 

προϊόντων υπάρχει σε έναν κατάλογο προϊόντων και δεν υπάρχει σε έναν άλλο. Μία δοµική 

ασυνέπεια παρουσιάζεται όταν για παράδειγµα σε έναν κατάλογο αυτοκινήτων τα καινούρια 

Renault sedan αυτοκίνητα µε κυβισµό 1400 κ.εκ. κατηγοριοποιούνται στο µονοπάτι 

/passenger_cars/make/condition/engine_displacement και σε έναν άλλο 

κατάλογο κατηγοριοποιούνται στο µονοπάτι /condition/passenger_cars/ 

engine_displacement/make. Όπως εύκολα παρατηρείται, η έκφραση µονοπατιού 

/passenger_cars/condition/make/engine_displacement που µπορεί να περιέχεται 

σε ένα ερώτηµα, πρέπει να διατυπωθεί ξανά, έτσι ώστε να ταιριάζει µε τη δοµή του κάθε 

καταλόγου. 

Στις τωρινές γλώσσες ερωτήσεων προς δεδοµένα δενδρικής δοµής (για παράδειγµα XQuery), 

ο χρήστης πρέπει να καθορίσει σαφώς τις δοµικές διαφορές και µη κανονικότητες, ως µέρος 

του ίδιου του ερωτήµατος. Για παράδειγµα, στην προηγούµενη περίπτωση όπου 

αναζητούνται καινούρια Renault sedan αυτοκίνητα µε κυβισµό 1400 κ.εκ., ο χρήστης πρέπει 

να καθορίσει σαφώς εναλλακτικές αλληλουχίες κατηγοριών και να χρησιµοποιήσει 
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διαζεύξεις στο ερώτηµά του. Είναι εύκολα κατανοητό ότι η απαίτηση για τόσο αυστηρό 

προσδιορισµό προκαλεί σηµαντικές δυσκολίες στη σύνταξη ερωτηµάτων. 

Μία απλή, αλλά συγχρόνως απλοϊκή προσέγγιση του παραπάνω προβλήµατος είναι η 

δηµιουργία διαφορετικών εκδοχών του αρχικού ερωτήµατος, λαµβάνοντας υπόψη ποικίλα 

υποσύνολα των κόµβων που µετέχουν στις εκφράσεις µονοπατιών του ερωτήµατος και τις 

διαφορετικές διατάξεις τους. Όµως, αυτός ο τρόπος είναι µη αποδοτικός, καθώς πρέπει να 

σχηµατιστεί µεγάλος αριθµός ερωτηµάτων. Αντί της αναδιάταξης του αρχικού ερωτήµατος, 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν άλλες τεχνικές για την αλλαγή της µορφής του. Για 

παράδειγµα, το ερώτηµα /condition/make/passenger_cars/engine_displacement 

µπορεί να µετατραπεί σε /condition/make//engine_displacement, όπου το «//» 

δηλώνει σχέση προγόνου-απογόνου (ancestor-descendant). Με χρήση της δεύτερης 

έκφρασης, επιτρέπεται η ύπαρξη άλλων κόµβων µεταξύ των κόµβων make και 

engine_displacement, εκτός του passenger_cars. Τεχνικές παρόµοιες µε αυτή, 

επιστρέφουν προσεγγιστικά και όχι ακριβή αποτελέσµατα. 

Μία παραδοσιακή προσέγγιση στην ενοποίηση πληροφορίας ορίζει κανόνες αντιστοίχησης 

(mapping) µεταξύ µιας καθολικής δοµής και των τοπικών δοµών των πηγών δεδοµένων. Για 

παράδειγµα, δεδοµένων των κανόνων (passenger_cars/condition)→ 

(condition/passenger_cars) και (make/engine_displacement)→ 

(engine_displacement/make) για έναν κατάλογο, το ερώτηµα /passenger_cars/ 

condition/make/engine_displacement µετατρέπεται σε /condition/ 

passenger_cars/engine_displacement/make, έτσι ώστε να ταιριάζει σε µια τοπική 

δοµή. Τέτοιες προσεγγίσεις όµως απαιτούν εκτεταµένη χειρωνακτική εργασία, καθώς το 

καθολικό σχήµα είναι δύσκολο να κατασκευαστεί και οι κανόνες πρέπει να υπάρχουν και 

στην εφαρµογή ενοποίησης. 

Παρακάτω, παρουσιάζεται µία µέθοδος σηµασιολογικής ενοποίησης δεδοµένων δενδρικής 

δοµής και υποβολής ερωτήσεων σε αυτά. Προτείνονται οι διαστάσεις (dimensions), οι οποίες 

αποτελούν σύνολα σηµασιολογικά συσχετισµένων κόµβων σε δενδρικές δοµές. Επίσης, 

προτείνονται οι γράφοι διαστάσεων (dimension graphs), οι οποίοι βασίζονται στις 

διαστάσεις. Οι γράφοι διαστάσεων αποτελούν αφαιρετικές δοµές που περιλαµβάνουν τη 

δοµική πληροφορία δέντρων, από τα οποία µπορούν να εξαχθούν αυτόµατα. Είναι 

σηµασιολογικά πλούσιες δοµές, οι οποίες υποστηρίζουν ενοποίηση δεδοµένων δενδρικής 

δοµής, παρέχουν καθοδήγηση στη διατύπωση ερωτηµάτων και βοηθούν στην αποδοτική 

αποτίµηση ερωτηµάτων. Επίσης, σχεδιάζεται µία γλώσσα ερωτήσεων για ερωτήσεις σε 

δεδοµένα δενδρικής δοµής. Ένα κύριο χαρακτηριστικό της γλώσσας αυτής είναι η 

δυνατότητα για πλήρη, µερικό ή καθόλου προσδιορισµό της δοµής των δενδρικών δεδοµένων 

στα οποία τίθενται τα ερωτήµατα. Εποµένως, τα ερωτήµατα της γλώσσας δεν περιορίζονται 
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από τη δοµή των δέντρων. Επιπλέον, παρέχονται αναγκαίες και ικανές συνθήκες για τον 

έλεγχο της ικανοποίησης των ερωτηµάτων και παρουσιάζεται µια τεχνική για αποτίµηση 

ερωτηµάτων που ικανοποιούνται. 

 

3.2 Μοντέλο ∆εδοµένων     

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ένα µοντέλο δεδοµένων για δεδοµένα δενδρικής δοµής. 

Εισάγεται ένας τύπος δέντρων, τα οποία καλούνται δέντρα τιµών (value trees) και 

αντιπροσωπεύουν δενδρικά δεδοµένα. Επίσης εισάγεται η έννοια της διάστασης 

(dimension), βάσει της οποίας µπορεί να επιβληθεί κάποιος διαχωρισµός των τιµών των 

δέντρων τιµών. 

 

3.2.1 ∆έντρα Τιµών και ∆ιαστάσεις 

Υποθέτουµε ένα σύνολο τιµών V, το οποίο περιλαµβάνει µία ειδική τιµή r. Τα στοιχεία του V 

χρησιµοποιούνται για την κατασκευή δέντρων τιµών. 

 

Ορισµός 1. Ένα δέντρο τιµών είναι ένα δέντρο T µε ρίζα και κόµβους-ετικέτες (rooted  

node-labeled tree), τέτοιο ώστε: 

(α) Κάθε κόµβος-ετικέτα στο T να ανήκει στο V. 

(β) Η τιµή r να αποδίδεται µόνο στη ρίζα του T. 

 

Παράδειγµα 1. Στο Σχήµα 3.1 παρουσιάζονται ως παραδείγµατα δέντρων τιµών τα T1 και T2 

(προς το παρόν πρέπει να αγνοηθούν τα διακεκοµµένα πλαίσια και οι ετικέτες τους). Τα 

δέντρα αυτά θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για κατηγοριοποίηση αυτοκινήτων σε 

ποικίλες εφαρµογές. Παραπάνω από ένας κόµβοι ενός δέντρου τιµών µπορούν να έχουν την 

ίδια τιµή. Για παράδειγµα, την τιµή Megane έχουν τρεις κόµβοι στο T2. Παρατηρείται ότι 

υπάρχουν δοµικές διαφορές και ασυνέπειες µεταξύ των T1 και T2. Για παράδειγµα στο T2 

υπάρχει κόµβος µε τιµή Trucks, ενώ δεν υπάρχει τέτοιος κόµβος στο T1. Επίσης, στο T1 

υπάρχει κόµβος µε τιµή 1400, ο οποίος είναι παιδί ενός κόµβου µε τιµή Megane, ενώ στο T2 

ισχύει το αντίστροφο. Υποθέτουµε ότι δεν υπάρχουν ασυµφωνίες στα ονόµατα. 

 

Οι τιµές στο σύνολο V µπορούν να οµαδοποιηθούν, έτσι ώστε να σχηµατίσουν διαστάσεις. 

∆ιαισθητικά, µία διάσταση είναι ένα σύνολο από σηµασιολογικά συσχετισµένες τιµές. Για 
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παράδειγµα, οι τιµές Honda, VW, Renault, BMW, Ford, Toyota, Volvo και 

Mercedes µπορούν να θεωρηθούν ως τιµές µιας διάστασης make. Η σηµασιολογική 

ερµηνεία των τιµών τίθεται από τον χρήστη. Μία διάσταση µπορεί επίσης να θεωρηθεί ως µία 

ιδιότητα µε τιµές. 

 

Ορισµός 2. Έστω V ένα σύνολο τιµών, το οποίο περιέχει µία ειδική τιµή r. Ένα σύνολο 

διαστάσεων επί του V είναι µία διαµέριση D του V, η οποία περιέχει ένα σύνολο R, του 

οποίου το µοναδικό στοιχείο είναι η τιµή r. Κάθε στοιχείο του D ονοµάζεται διάσταση. 

r

New Used

Sedan Cabriolet

VW Renault BMW

Golf Passat

16001400 1600

Megane

16001400

Z4

2500

Honda

Civic

1400 1600

R

condition

passenger_cars

make

make

model

model

engine_displacement

engine_displacement

∆έντρο Τιµών T1  

 

r

Trucks

Used

Sedan

Renault

16001400

Megane

New Used

Mercedes Volvo Actros

Actros Axor FL

Ford

Clio Megane

1600

Mondeo Focus

Toyota

New

1400

Yaris Corolla

1600 1800

Avensis Corolla

Avensis

Cabriolet

Volvo Renault

2500

C70

Used 1600

Megane

R

professional_cars passenger_cars

condition

conditionmake

make

engine_displacement

engine_displacementmodel model

model

∆έντρο ΤιµώνT2

engine_displacementmodel

 

Σχήµα 3.1: ∆έντρα τιµών T1 και T2 
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Παράδειγµα 2. Στο Σχήµα 3.2 φαίνεται ένα σύνολο διαστάσεων D . Αυτές οι διαστάσεις και 

τα δέντρα τιµών του Σχήµατος 3.1 χρησιµοποιούνται στα παραδείγµατα που ακολουθούν. 

 

Ένα σύνολο διαστάσεων διαιρεί τους κόµβους ενός δέντρου τιµών. Ενδιαφερόµαστε για 

δέντρα τιµών όπου κάθε µονοπάτι από τη ρίζα έως ένα φύλλο περιλαµβάνει το πολύ µία τιµή 

από κάθε διάσταση. Για την επεξήγηση αυτού του τύπου των δέντρων τιµών, εισάγεται η 

έννοια της συµφωνίας ενός δέντρου (tree conformity) µε ένα σύνολο διαστάσεων. 

 

Σύνολο ∆ιαστάσεων:  

D ={R, professional_cars, passenger_cars, condition, make, model, engine_displacement} 

∆ιαστάσεις: 

professional_cars = {Trucks} 

passenger_cars = {Sedan, Cabriolet} 

condition = {New, Used} 

make = {Honda, VW, Renault, BMW, Ford, Toyota, Volvo, Mercedes} 

model = {Civic, Golf, Passat, Megane, Z4, Actros, Axos, FL, Clio, Mondeo, Focus,  

 Yaris, Corolla, Avensis, C70} 

engine_displacement = {1400, 1600, 1800, 2500} 

 

Σχήµα 3.2: Ένα σύνολο διαστάσεων και οι διαστάσεις του 

 

Ορισµός 3. Έστω D ένα σύνολο διαστάσεων επί ενός συνόλου τιµών V. Ένα δέντρο τιµών T 

συµφωνεί µε το D αν και µόνο αν δεν υπάρχουν δύο κόµβοι σε ένα µονοπάτι στο T µε τιµές 

που ανήκουν στην ίδια διάσταση του D. 

 

Παράδειγµα 3. Θεωρούµε τα δέντρα τιµών T1 και T2 του Σχήµατος 3.1. Οι διακεκοµµένες 

γραµµές µε ετικέτες τις διαστάσεις, χρησιµοποιούνται για την οµαδοποίηση των κόµβων σε 

διαστάσεις. Η ίδια διάσταση µπορεί να χρησιµοποιείται ως ετικέτα σε περισσότερα από ένα 

διακεκοµµένα πλαίσια. Σε αυτή την περίπτωση, αυτή η διάσταση περιέχει τους κόµβους που 

βρίσκονται στο εσωτερικό όλων αυτών των πλαισίων. Για παράδειγµα, η διάσταση make στο 

T2 περιέχει τους κόµβους µε τιµές Renault, Ford, Toyota, Volvo και Mercedes. Και τα 

δύο δέντρα τιµών T1 και T2 συµφωνούν µε το σύνολο διαστάσεων D του Σχήµατος 3.2. 
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Κόµβοι µε τιµές της ίδιας διάστασης δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο 

ενός δέντρου τιµών. Για παράδειγµα, στο T2, ο κόµβος µε τιµή Clio της διάστασης model 

δεν είναι στο ίδιο επίπεδο µε τον κόµβο µε τιµή Yaris της ίδιας διάστασης. Μία τιµή µιας 

διάστασης είναι δυνατόν να µην εµφανίζεται σε ένα δέντρο τιµών. Για παράδειγµα, η τιµή 

Ford της διάστασης make δεν εµφανίζεται στο T1, αν και εµφανίζεται στο T2.  Επιπλέον, µία 

διάσταση είναι δυνατόν να µην έχει καµία τιµή σε ένα δέντρο τιµών. Για παράδειγµα, στο T1 

δεν εµφανίζεται καµία τιµή της διάστασης professional_cars.  

Στη συνέχεια υποθέτουµε ότι δίδεται ένα σύνολο διαστάσεων D και ότι όλα τα δέντρα τιµών 

συµφωνούν µε το D. 

 

3.2.2 Γράφοι ∆ιαστάσεων 

Οι τιµές µιας διάστασης είναι δυνατόν να χαρακτηρίζουν παιδιά ή απογόνους κόµβων µε 

τιµές οποιασδήποτε άλλης διάστασης σε ένα δέντρο τιµών. Όµως, υπάρχουν περιπτώσεις 

όπου τιµές µιας διάστασης δε χαρακτηρίζουν απογόνους κόµβων µε τιµές κάποιας άλλης 

διάστασης. Για παράδειγµα, καµία από τις τιµές 1400, 1600, 1800 και 2500 της διάστασης 

engine_displacement δε χαρακτηρίζει κανέναν απόγονο του κόµβου µε την τιµή Trucks 

της διάστασης professional_cars στο δέντρο τιµών T2 του Σχήµατος 3.1. Για να 

εκφραστεί η σχέση αυτού του τύπου µεταξύ των διαστάσεων σε ένα δέντρο τιµών, εισάγεται 

η έννοια του γράφου διαστάσεων (dimension graph). Οι γράφοι διαστάσεων µπορούν να 

εξαχθούν αυτόµατα από δέντρα τιµών και να εκφράσουν αφαιρετικά τη δοµική τους 

πληροφορία. Επιπλέον, παρέχουν σηµασιολογική καθοδήγηση στην υποβολή και στην 

αποτίµηση ερωτηµάτων σε δέντρα τιµών. Πριν από τον επίσηµο ορισµό του γράφου 

διαστάσεων σε σχέση µε ένα δέντρο τιµών, ορίζονται οι γράφοι διαστάσεων ως γενικές 

δοµές.   

 

Ορισµός 4. Ένας γράφος διαστάσεων επί ενός συνόλου διαστάσεων D είναι ένας 

κατευθυνόµενος γράφος, του οποίου οι κόµβοι είναι διαστάσεις του D. 

 

Ένα µονοπάτι (path) σε έναν γράφο διαστάσεων είναι µία ακολουθία D1, �, Dk διακριτών 

κόµβων, τέτοιων ώστε να υπάρχει µία κατευθυνόµενη ακµή από τον Di στον Di+1, όπου          

1 ≤ i ≤ k-1. 

Με βάση τον ορισµό του γράφου διαστάσεων ως γενική δοµή, ορίζεται στη συνέχεια επίσηµα 

ο γράφος διαστάσεων σε σχέση µε ένα δέντρο τιµών. 
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Ορισµός 5. Έστω T ένα δέντρο τιµών επί ενός συνόλου διαστάσεων D. Ένας γράφος 

διαστάσεων του T είναι ένας γράφος διαστάσεων (N, E), όπου N είναι ένα σύνολο κόµβων 

και E είναι ένα σύνολο ακµών, ο οποίος ορίζεται ως εξής: 

(α) Υπάρχει ένας κόµβος D στο N αν και µόνο αν υπάρχει µία τιµή στο T, η οποία ανήκει στη 

διάσταση D. 

(β) Υπάρχει µία κατευθυνόµενη ακµή στο E, από τον κόµβο Di στον κόµβο Dj, αν και µόνο 

αν υπάρχουν κόµβοι ni και nj στο T, µε τιµές υi ∈  Di και υj ∈  Dj αντίστοιχα, έτσι ώστε ο nj να 

είναι παιδί του ni στο T. 

Αν ο G είναι ένας γράφος διαστάσεων ενός δέντρου τιµών T, λέµε ότι το T υπόκειται 

(underlies) στον G. 

 

Παράδειγµα 4. Θεωρούµε τα δέντρα τιµών T1 και T2 του Σχήµατος 3.1. Στο Σχήµα 3.3 

φαίνονται οι γράφοι διαστάσεων G1 και G2 των T1 και T2 αντίστοιχα. 
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condition
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make

model

engine_displacement

R

passenger_carsprofessional_cars

condition
make

model

engine_displacement

Γράφος διαστάσεων G1 Γράφος διαστάσεωνG2  

Σχήµα 3.3: Γράφοι διαστάσεων 

 

Ο γράφος διαστάσεων ενός δέντρου τιµών έχει συγκεκριµένη µορφή. Οι προτάσεις που 

ακολουθούν περιγράφουν µερικές από τις ιδιότητές του. Η απόδειξή τους είναι άµεση. 

 

Πρόταση 1. Υπάρχει ακριβώς ένας κόµβος στο γράφο διαστάσεων ενός δέντρου τιµών, ο 

οποίος έχει µόνο εξερχόµενες ακµές. 
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Αυτός ο µοναδικός κόµβος ονοµάζεται ρίζα του γράφου διαστάσεων. Οι γράφοι διαστάσεων 

είναι δυνατόν να περιέχουν κύκλους. 

 

Πρόταση 2. Για κάθε κόµβο ενός γράφου διαστάσεων, υπάρχει µονοπάτι από τη ρίζα έως 

αυτόν τον κόµβο. 

 

Η επόµενη πρόταση συσχετίζει µονοπάτια από τη ρίζα σε ένα δέντρο τιµών, µε µονοπάτια 

από τη ρίζα στο γράφο διαστάσεων αυτού του δέντρου. 

 

Πρόταση 3. Θεωρούµε ένα γράφο διαστάσεων G ενός δέντρου τιµών T επί ενός συνόλου 

διαστάσεων D. Έστω υ1,�, υk τιµές από τις διαφορετικές διαστάσεις D1,�, Dk ∈  D 

αντίστοιχα. Αν οι υ1,�, υk χαρακτηρίζουν, µε αυτή τη σειρά, κόµβους σε ένα µονοπάτι στο T, 

τότε οι D1,�, Dk εµφανίζονται µε αυτή τη σειρά σε ένα µονοπάτι από τη ρίζα στον G. 

 

3.3 Ερωτήµατα 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται µία απλή γλώσσα ερωτήσεων και περιγράφεται η 

διαδικασία αποτίµησης ερωτηµάτων. Σκοπός δεν είναι ο ορισµός µιας πλήρους γλώσσας, 

αλλά η επεξήγηση του τρόπου χρήσης των διαστάσεων για την υποβολή ερωτηµάτων σε 

δέντρα τιµών. Τα ερωτήµατα σε αυτήν τη γλώσσα ορίζονται στους γράφους διαστάσεων. 

Ένας χρήστης θέτει ένα ερώτηµα σχολιάζοντας (annotating) µερικές διαστάσεις µε επιτρεπτά 

σύνολα τιµών, σε ένα γράφο διαστάσεων. Η απάντηση αποτελείται από µονοπάτια από τη 

ρίζα έως κάποιο φύλλο του δέντρου τιµών που υπόκειται στο γράφο διαστάσεων, τα οποία 

περιέχουν µία τιµή από κάθε ένα από αυτά τα σύνολα τιµών. Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό 

της γλώσσας είναι η δυνατότητα της επιλογής από την πλευρά του χρήστη του µη 

προσδιορισµού ή του µερικού προσδιορισµού σχέσεων πατέρα-παιδιού και προγόνου-

απογόνου µεταξύ των σχολιασµένων διαστάσεων σε ένα ερώτηµα. Το σύστηµα µπορεί να 

προσδιορίσει πιθανές διατάξεις διαστάσεων σε µονοπάτια  της απάντησης, µε βάση µόνο το 

γράφο διαστάσεων. Αυτές οι διατάξεις χρησιµοποιούνται ως πρότυπο για την κατασκευή των 

εκφράσεων µονοπατιών που υπολογίζουν την απάντηση του ερωτήµατος στο αντίστοιχο 

δέντρο τιµών. Όλες οι άλλες διατάξεις των διαστάσεων αποκλείονται και δε λαµβάνονται 

υπόψη, προτού ο υπολογισµός του ερωτήµατος φτάσει στο δέντρο τιµών. 
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3.3.1 Σύνταξη 

Ένα ερώτηµα σε έναν γράφο διαστάσεων περιλαµβάνει σχολιασµό των διαστάσεων του 

γράφου µε σύνολα τιµών και προσδιορισµούς σχέσεων αξόνων µεταξύ των διαστάσεών του. 

 

Ορισµός 6. Έστω G ένας γράφος διαστάσεων επί ενός συνόλου διαστάσεων D. Ένα ερώτηµα 

Q στον G είναι ένα ζεύγος (A, P), όπου: 

(α) A είναι ένα σύνολο εκφράσεων της µορφής Di=Ai, όπου Di είναι µία διάσταση στον G 

διαφορετική από την R και Ai είναι ένα σύνολο τιµών της διάστασης Di ή ένα 

ερωτηµατικό (�?�). Αν η Di=Ai ανήκει στο A, λέµε ότι η Di είναι σχολιασµένη στο Q και 

η Ai ονοµάζεται σχόλιο της Di στο Q. Μία διάσταση είναι δυνατό να σχολιαστεί µόνο µία 

φορά σε ένα ερώτηµα. 

(β)  P είναι ένα σύνολο σχέσεων αξόνων, οι οποίες είναι εκφράσεις της µορφής Di → Dj ή   

Di ⇒ Dj, όπου Di και Dj είναι σχολιασµένες διαστάσεις στο Q. 

Τα σύνολα Α και P είναι δυνατό να είναι κενά. 

 

Γραφικά, ένα ερώτηµα Q = (A, P) σε ένα γράφο αναπαρίσταται µε τοποθέτηση «ετικετών» 

στους κόµβους του, µε τα σχόλιά τους στο A και προσθέτοντας ένα µονό (αντίστοιχα διπλό) 

βέλος από τον κόµβο Di στον κόµβο Dj  για κάθε σχέση Di → Dj (αντίστοιχα Di ⇒ Dj) στο P. 

Σηµειώνεται ότι τα βέλη είναι διαφορετικά από τις κατευθυνόµενες ακµές. Ένα µονό (διπλό) 

βέλος Di → Dj (Di ⇒ Dj) δηλώνει ότι οι τιµές που χρησιµοποιούνται για σχολιασµό της Dj 

πρέπει να είναι παιδιά (απόγονοι) των τιµών που χρησιµοποιούνται για σχολιασµό της Di. Ο 

µη δόκιµος όρος «βέλος» αναφέρεται αδιακρίτως σε ένα µονό ή διπλό βέλος. 

 

Παράδειγµα 5. Θεωρούµε τους γράφους διαστάσεων G1 και G2 του Σχήµατος 3.3. Στο   

Σχήµα 3.4 φαίνεται η γραφική αναπαράσταση διαφόρων ερωτηµάτων προς αυτούς τους 

γράφους. Οι σχολιασµένοι κόµβοι αναπαρίστανται µε κύκλους, των οποίων το εσωτερικό 

είναι χρωµατισµένο µε µαύρο χρώµα. Οι σχέσεις αξόνων αναπαρίστανται µε µονά ή διπλά 

βέλη από έναν κόµβο σε έναν άλλο. 

 

Το Σχήµα 3.4 (α) παρουσιάζει το ερώτηµα Q1 = (A1, P1) στο γράφο διαστάσεων G1, όπου        

A1 = {model = {Golf, Megane}, engine_displacement = {1400}} και P1 = ∅ . 
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Το Σχήµα 3.4 (β) παρουσιάζει το ερώτηµα Q2 = (A2, P2) στο γράφο διαστάσεων G1, όπου        

A2 = {passenger_cars = ?, model = {Megane}, engine_displacement = {1400, 

1600}} και P2 = {passenger_cars ⇒ model}. 

Το Σχήµα 3.4 (γ) παρουσιάζει το ερώτηµα Q3 = (A3, P3) στο γράφο διαστάσεων G2, όπου        

A3 = {passenger_cars = ?, model = {Megane}, engine_displacement = {1400, 

1600}} και P3 = {passenger_cars ⇒ model}. 

Το ερώτηµα Q3 είναι πανοµοιότυπο µε το Q2, αλλά ορίζεται στο γράφο G2. 
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Ερώτηµα Q3 στον G2
(γ)  

Σχήµα 3.4: Γραφική αναπαράσταση ερωτηµάτων 

 

3.3.2 Σηµασιολογία 

Η απάντηση ενός ερωτήµατος σε ένα δέντρο τιµών T είναι ένα σύνολο µονοπατιών από τη 

ρίζα έως κάποιο φύλλο στο T, αναπαριστώµενο µε συµπαγή τρόπο ως ένα υποδέντρο του T. 
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Ορισµός 7. Έστω G ένας γράφος διαστάσεων ενός δέντρου τιµών T επί ενός συνόλου 

διαστάσεων D και Q ένα ερώτηµα στον G. Η απάντηση του Q στο T είναι το µέγιστο (ως 

προς τον αριθµό των κόµβων ή των ακµών) υποδέντρο T΄ του Τ, τέτοιο ώστε: 

(α)  Τα T΄ και Τ να έχουν την ίδια ρίζα R. 

(β)  Κάθε κόµβος-φύλλο του T΄ να είναι ένας κόµβος-φύλλο του T.     

(γ)  Κάθε µονοπάτι από τη ρίζα έως έναν κόµβο-φύλλο στο T΄ να περιέχει µια τιµή από κάθε 

σύνολο τιµών που σχολιάζει έναν κόµβο στο Q.  

(δ) Κάθε µονοπάτι από τη ρίζα έως έναν κόµβο-φύλλο στο T΄ να περιέχει µια τιµή από κάθε 

διάσταση, το όνοµα της οποίας αποδίδεται σε έναν κόµβο που σχολιάζεται µε ένα 

ερωτηµατικό στο Q. Εποµένως, για κάθε σχολιασµένο κόµβο (µε ένα σύνολο τιµών ή ένα 

ερωτηµατικό) στο Q, υπάρχει µια τιµή για την αντίστοιχη διάσταση σε κάθε µονοπάτι 

από τη ρίζα έως ένα φύλλο στο T΄.   

(ε)  Για κάθε µονοπάτι p από τη ρίζα έως έναν κόµβο-φύλλο στο T΄, και για κάθε σχέση 

αξόνων Di → Dj (αντίστοιχα Di ⇒ Dj) στο Q, η τιµή για την Dj είναι παιδί (αντίστοιχα 

απόγονος) της τιµής για την Di στο p. 

Αν δεν υπάρχει τέτοιο υποδέντρο T΄, λέµε ότι η απάντηση του Q στο T είναι κενή. Η κενή 

απάντηση συµβολίζεται µε το σύµβολο ∈ . 

 

Η απάντηση ενός ερωτήµατος, το οποίο δεν περιέχει κανένα σχόλιο ή βέλος (αυτό είναι το 

ερώτηµα (∅ , ∅ )), σε ένα δέντρο τιµών T είναι το ίδιο το T. Ο σχολιασµός ενός κόµβου µε 

�?� σε ένα ερώτηµα διαφέρει από το µη σχολιασµό αυτού του κόµβου. Σε αντίθεση µε ένα µη 

σχολιασµένο κόµβο, ένας κόµβος που είναι σχολιασµένος µε �?�, θέτει µια τιµή της 

αντίστοιχης διάστασης σε κάθε µονοπάτι από τη ρίζα έως ένα φύλλο στην απάντηση του 

ερωτήµατος. 

 

Παράδειγµα 6. Θεωρούµε τα ερωτήµατα Q1, Q2 και Q3 του Σχήµατος 3.4. Θεωρούµε επίσης 

τα δέντρα τιµών T1 και T2 του Σχήµατος 3.1. Στο Σχήµα 3.5 παρουσιάζονται οι απαντήσεις 

T1′, T1′′  και T2′ των Q1 στο T1, Q2 στο T1 και Q3 στο T2 αντίστοιχα. 

Επιπλέον, έστω το ερώτηµα Q4 = (A4, P4), όπου A4 = {model = {Golf, Megane}, 

engine_displacement = {1800}} και P4 = {model → engine_displacement }, στο 

γράφο διαστάσεων G1 του Σχήµατος 3.3. Στο δέντρο τιµών T1 του Σχήµατος 3.1, υπάρχουν 

τιµές της διάστασης engine_displacement που είναι παιδιά τιµών της διάστασης model. 

Όµως, δεν υπάρχει µονοπάτι από τη ρίζα έως κάποιο φύλλο µε τιµές Golf και 1800 ή 

Megane και 1800. Για το λόγο αυτό η απάντηση του Q4 στο T1 είναι κενή. 
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Σχήµα 3.5: Απαντήσεις ερωτηµάτων 
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3.3.3 Μη Ικανοποιήσιµα Ερωτήµατα 

Ένα ερώτηµα σε έναν γράφο διαστάσεων G ονοµάζεται µη ικανοποιήσιµο (unsatisfiable) αν 

η απάντησή του είναι κενή σε κάθε δέντρο τιµών που υπόκειται στον G. ∆ιαφορετικά, 

ονοµάζεται ικανοποιήσιµο (satisfiable). Με τον εντοπισµό της µη ικανοποίησης ενός 

ερωτήµατος αποφεύγεται η αποτίµησή του σε ένα δέντρο τιµών (η οποία, σε κάθε περίπτωση, 

παράγει κενή απάντηση). Γενικά, αυτό το δέντρο τιµών είναι πολύ µεγαλύτερο από τον 

αντίστοιχο γράφο διαστάσεων, ο οποίος ίσως χρησιµοποιείται για τον εντοπισµό της µη 

ικανοποίησης του ερωτήµατος. Η γραφική αναπαράσταση του ερωτήµατος βοηθά 

διαισθητικά στον εντοπισµό µη ικανοποιήσιµων ερωτηµάτων. 

 

Παράδειγµα 7. Θεωρούµε τους γράφους διαστάσεων G1 και G2 του Σχήµατος 3.3 και τα 

ερωτήµατα Q5, Q6 και Q7 στον G2, τα οποία αναπαρίστανται στο Σχήµα 3.6. Αυτά τα 

ερωτήµατα είναι µη ικανοποιήσιµα. 
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Σχήµα 3.6: Μη ικανοποιήσιµα ερωτήµατα 
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Στο ερώτηµα Q5, δεν υπάρχει µονοπάτι από τη ρίζα του G2 που να περιλαµβάνει όλους τους 

σχολιασµένους κόµβους. Από την Πρόταση 3, δεν υπάρχει µονοπάτι από τη ρίζα έως κάποιο 

φύλλο σε κάποιο δέντρο τιµών που υπόκειται στον G2, το οποίο να περιέχει τιµές των 

σχολιασµένων διαστάσεων στο Q5. 

Στο ερώτηµα Q6, υπάρχει µονοπάτι από τη ρίζα του G2 που να περιλαµβάνει όλους τους 

σχολιασµένους κόµβους. Όµως, υπάρχουν δύο εξερχόµενα µονά βέλη από τον ίδιο κόµβο 

(κόµβο make). Προφανώς, δεν είναι δυνατό δύο τιµές που είναι παιδιά του ίδιου κόµβου να 

βρίσκονται στο ίδιο µονοπάτι από τη ρίζα έως κάποιο φύλλο ενός δέντρου τιµών που 

υπόκειται στον G2. 

Στο ερώτηµα Q7, επίσης υπάρχει µονοπάτι από τη ρίζα του G2 που να περιλαµβάνει όλους 

τους σχολιασµένους κόµβους. Όµως, υπάρχει ένα διπλό βέλος από τον κόµβο make προς τον 

κόµβο professional_cars στο ερώτηµα Q7 και κανένα µονοπάτι από το make προς το 

professional_cars στον G2. Από την Πρόταση 3, δεν υπάρχει µονοπάτι από τη ρίζα έως 

κάποιο φύλλο σε κάποιο δέντρο τιµών που υπόκειται στον G2, το οποίο να περιέχει µία τιµή 

για τη διάσταση make που να προπορεύεται µιας τιµής για τη διάσταση 

professional_cars. 

  

Παρακάτω παρουσιάζονται ικανές συνθήκες για τη µη ικανοποίηση ενός ερωτήµατος. 

 

Πρόταση 4. Ένα ερώτηµα Q σε ένα γράφο διαστάσεων G είναι µη ικανοποιήσιµο αν ισχύει 

µία από τις παρακάτω συνθήκες: 

(α)  Τα βέλη στο Q σχηµατίζουν κατευθυνόµενο κύκλο. 

(β)  Υπάρχουν σχέσεις αξόνων D → Di και D → Dj ή σχέσεις Di → D και Dj → D στο Q    

(Di ≠ Dj). 

(γ)  Υπάρχει σχέση άξονα Di → Dj στο Q, αλλά δεν υπάρχει ακµή από τον κόµβο Di στον 

κόµβο Dj στον G. 

(δ)  Υπάρχει σχέση άξονα Di ⇒ Dj στο Q, αλλά δεν υπάρχει ακµή από τον κόµβο Di στον 

κόµβο Dj στο µεταβατικό κλείσιµο του G (δηλαδή, κανένα µονοπάτι από τον κόµβο Di 

στον κόµβο Dj στον G).  

(ε)  Οι σχολιασµένοι κόµβοι στο Q δεν υπάρχουν σε κανένα µονοπάτι από τη ρίζα του G. 

Η απόδειξη της παραπάνω πρότασης περιέχεται στο [1]. 

 

Για την εξασφάλιση αναγκαίων συνθηκών για τη µη ικανοποίηση ενός ερωτήµατος, 

εισάγεται η έννοια του µονοπατιού απάντησης ενός ερωτήµατος. 
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Ορισµός 8. Έστω Q ένα ερώτηµα σε ένα γράφο διαστάσεων G. Ένα µονοπάτι απάντησης του 

Q στον G είναι ένα µονοπάτι p στον G, από τη ρίζα του G, τέτοιο ώστε: 

(α) Όλες οι σχολιασµένες διαστάσεις στο Q να βρίσκονται στο p και το p να τελειώνει σε µία 

σχολιασµένη διάσταση του Q.  

(β) Αν υπάρχει σχέση άξονα Di → Dj (αντίστοιχα Di ⇒ Dj) στο Q, τότε η Dj να είναι παιδί 

(αντίστοιχα απόγονος) της Di στο p. 

 

Παράδειγµα 8. Θεωρούµε το ερώτηµα Q2 στο γράφο διαστάσεων G1 και το ερώτηµα Q3 στο 

γράφο διαστάσεων G2, τα οποία παρουσιάζονται στο Σχήµα 3.4. 

Τo µονοπάτι απάντησης για το ερώτηµα Q2 στον G1 είναι: 

R, condition, passenger_cars, make, model, engine_displacement 

Τα µονοπάτια απάντησης για το ερώτηµα Q3 στον G2 είναι: 

R, passenger_cars, make, engine_displacement, model 

R, passenger_cars, make, condition, engine_displacement, model 

 

Η επόµενη πρόταση παρέχει ικανές και αναγκαίες συνθήκες για τη µη ικανοποίηση ενός 

ερωτήµατος. 

 

Πρόταση 5. Ένα ερώτηµα Q σε ένα γράφο διαστάσεων G είναι µη ικανοποιήσιµο αν και 

µόνο αν δεν υπάρχει µονοπάτι απάντησης του Q στον G. 

Η απόδειξη της παραπάνω πρότασης περιέχεται στο [1]. 

 

3.3.4 Αποτίµηση Ερωτήµατος 

Όταν αποτιµάται ένα ερώτηµα, πρώτα ελέγχεται η περίπτωση µη ικανοποίησης αυτού. Αν 

ένα ερώτηµα είναι ικανοποιήσιµο,  υπολογίζεται ακολούθως η απάντηση του σε ένα δέντρο 

τιµών, σε τρία βήµατα. Στο πρώτο βήµα υπολογίζονται όλα τα µονοπάτια απάντησης του 

ερωτήµατος. Στο δεύτερο βήµα παράγονται εκφράσεις µονοπατιών µε βάση τα µονοπάτια 

απάντησης. Στο τρίτο βήµα αποτιµώνται οι εκφράσεις µονοπατιών στο δέντρο τιµών και 

συντίθεται η απάντηση του ερωτήµατος. 

 

Για την αναπαράσταση των εκφράσεων µονοπατιών χρησιµοποιείται συµβολισµός παρόµοιος 

µε αυτόν της XPath. Το υποσύνολο της XPath που χρησιµοποιείται περιέχει ονόµατα κόµβων 

(υi), άξονες παιδιού (/), άξονες απογόνου (//), χαρακτήρες «µπαλαντέρ» (wildcards) (*) και 
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ενώσεις (|). Η έκφραση (υ1 |�| υm) αναπαριστά κάθε όνοµα κόµβου του συνόλου {υ1, �, υm}. 

Για µία διάσταση D χρησιµοποιούµε την έκφραση *D ως συντοµογραφία για την έκφραση 

(υ1 |�| υm), όπου {υ1, �, υm} = D. 

∆εδοµένου ενός µονοπατιού απάντησης, κατασκευάζεται µία αντίστοιχη έκφραση 

µονοπατιού ως εξής: Έστω R, D1, �, Dk ένα µονοπάτι απάντησης ενός ερωτήµατος Q. Η 

αντίστοιχη έκφραση µονοπατιού έχει τη µορφή r / θ1 / � / θk, όπου για i = 1, �, k: 

 

       (υ1 |�| υm)  αν η Di είναι σχολιασµένη µε το σύνολο τιµών {υ1, �, υm} 

θi =   

       *Di   αν η Di είναι σχολιασµένη µε �?� ή η Di δεν είναι σχολιασµένη 

 

Παρατηρούµε ότι αν και οι κόµβοι που είναι σχολιασµένοι µε �?� χρησιµοποιούνται µε τον 

ίδιο τρόπο στην κατασκευή εκφράσεων µονοπατιών για ένα ερώτηµα, όπως και οι µη 

σχολιασµένοι, επηρεάζουν διαφορετικά την απάντηση ενός ερωτήµατος, καθώς λαµβάνονται 

υπόψη στον προσδιορισµό των µονοπατιών απάντησης για το ερώτηµα αυτό. 

Πριν την παρουσίαση του αποτελέσµατος µιας έκφρασης µονοπατιού σε ένα δέντρο τιµών, 

εισάγεται η έννοια της συγχώνευσης ενός συνόλου δέντρων τιµών (ή µονοπατιών): Έστω    

T1, �, Tk ένα σύνολο δέντρων τιµών, τα οποία έχουν την ίδια ρίζα r. Η συγχώνευση των     

T1, �, Tk που δηλώνεται ως T1 ∪  � ∪  Tk, είναι ένα ελάχιστο (ως προς τον αριθµό κόµβων ή 

ακµών) δέντρο τιµών που έχει τα T1, �, Tk ως υποδέντρα. Εύκολα φαίνεται ότι αυτό το 

δέντρο είναι µοναδικό. 

Στο σηµείο αυτό παρουσιάζεται το αποτέλεσµα µιας έκφρασης µονοπατιού σε ένα δέντρο 

τιµών. Έστω e µία έκφραση µονοπατιού και T ένα δέντρο τιµών. Έστω επίσης P το σύνολο 

των µονοπατιών από τη ρίζα του T έως και τα φύλλα του T που ικανοποιούν την e. Το 

αποτέλεσµα res(e, T) µίας έκφρασης µονοπατιού e σε ένα δέντρο τιµών T είναι το δέντρο 

τιµών U Pp
p

∈
. Σηµειώνεται ότι το αποτέλεσµα µιας έκφρασης µονοπατιού είναι 

διαφορετικό από το αποτέλεσµα της ίδιας XPath έκφρασης. Το αποτέλεσµα µιας έκφρασης 

µονοπατιού είναι ένα δέντρο τιµών, ενώ το αποτέλεσµα της ίδιας XPath έκφρασης είναι ένα 

σύνολο κόµβων. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί η XQuery για τον υπολογισµό µιας έκφρασης 

µονοπατιού, έτσι όπως ορίζεται σε αυτό το κείµενο. 

Η απάντηση ενός ερωτήµατος σε ένα δέντρο τιµών µπορεί να υπολογιστεί µε συγχώνευση 

των αποτελεσµάτων των εκφράσεων µονοπατιών αυτού, στο δέντρο τιµών. Έστω                   

E = {e1, �, en} το σύνολο των εκφράσεων µονοπατιών που κατασκευάζονται από όλα τα 
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µονοπάτια απάντησης ενός ερωτήµατος Q. Η απάντηση του Q σε ένα δέντρο τιµών T είναι το 

δέντρο τιµών U n][1,i∈
res(ei, T). 

 

Παράδειγµα 9. Θεωρούµε το ερώτηµα Q2 στο γράφο διαστάσεων G1, τo οποίo παρουσιάζεται 

στο Σχήµα 3.4. Τα µονοπάτια απάντησης για το Q2 στον G1 δίδονται στο Παράδειγµα 8. Αυτά 

τα µονοπάτια απάντησης παράγουν τις ακόλουθες εκφράσεις µονοπατιών: 

R / *condition / *passenger_cars / *make / Megane / (1400|1600) 

Αποτιµώντας αυτή την έκφραση µονοπατιού στο δέντρο τιµών T1 του Σχήµατος 3.1, φαίνεται 

ότι παρέχει δύο µονοπάτια στην απάντηση του Q2 στο T1 (Σχήµα 3.5, ∆έντρο τιµών T1′′ ). 

Θεωρούµε επίσης το ερώτηµα Q3 στο γράφο διαστάσεων G2, τo οποίo παρουσιάζεται στο 

Σχήµα 3.4. Τα µονοπάτια απάντησης για το Q3 στον G2 δίδονται στο Παράδειγµα 8. Αυτά τα 

µονοπάτια απάντησης παράγουν τις ακόλουθες εκφράσεις µονοπατιών: 

R / *passenger_cars / *make / (1400|1600) / Megane 

R / *passenger_cars / *make / *condition / (1400|1600) / Megane     

Αποτιµώντας αυτές τις εκφράσεις µονοπατιών στο δέντρο τιµών T2 του Σχήµατος 3.1, 

φαίνεται ότι η πρώτη παρέχει τρία µονοπάτια στην απάντηση του Q3 στο T2 (Σχήµα 3.5, 

∆έντρο τιµών T2′), ενώ το αποτέλεσµα της δεύτερης είναι ένα κενό δέντρο τιµών. 

 

3.4 Ενοποίηση Πηγών ∆εδοµένων 

Υπάρχουν δύο κύριες προσεγγίσεις όσον αφορά στην ενοποίηση πηγών δεδοµένων: η 

υλοποιηµένη (materialized ή data warehousing) και η εικονική (virtual ή mediated). Στην 

υλοποιηµένη προσέγγιση, τα δεδοµένα εξάγονται από τις πηγές δεδοµένων, ενοποιούνται και 

αποθηκεύονται σε µία αποθήκη (την αποθήκη δεδοµένων). Τα ερωτήµατα του χρήστη 

απευθύνονται στην αποθήκη δεδοµένων και αποτιµώνται τοπικά. Όταν οι πηγές δεδοµένων 

αλλάζουν, τα αποθηκευµένα δεδοµένα πρέπει να ενηµερώνονται. Αυτό είναι το µειονέκτηµα 

της υλοποιηµένης προσέγγισης για εφαρµογές που απαιτούν συνεπή δεδοµένα. Στην εικονική 

προσέγγιση, ένα καθολικό λογικό σχήµα χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τη σύνταξη των 

ερωτηµάτων του χρήστη. Αντιστοιχίσεις δηµιουργούνται µεταξύ του καθολικού σχήµατος 

και των σχηµάτων των πηγών δεδοµένων. Τα ερωτήµατα του χρήστη απευθύνονται στο 

καθολικό σχήµα και µετατρέπονται σε ερωτήµατα προς τις πηγές δεδοµένων µε χρήση των 

αντιστοιχήσεων. Τα ερωτήµατα αυτά αποστέλλονται και αποτιµώνται στις πηγές δεδοµένων 

και οι απαντήσεις επιστρέφονται και συνδυάζονται, έτσι ώστε να παρουσιαστούν στο χρήστη. 

Η εικονική προσέγγιση εγγυάται ότι τα δεδοµένα της απάντησης είναι πάντα συνεπή. 
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Υβριδικές προσεγγίσεις συνδυάζουν χαρακτηριστικά της υλοποιηµένης και της εικονικής 

προσέγγισης. 

Με βάση τη θεωρία που έχει παρουσιαστεί παραπάνω, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µία 

εικονική προσέγγιση, προσαρµοσµένη στον τύπο των δοµών δεδοµένων που θεωρούνται σε 

αυτό το κείµενο. 

Περισσότερες λεπτοµέρειες για την προσέγγιση αυτή, καθώς και για την έννοια του 

καθολικού (global) γράφου διαστάσεων, τη µέθοδο υποβολής ερωτηµάτων στον καθολικό 

γράφο διαστάσεων και την αποτίµηση αυτών περιέχονται στο [1]. 
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4   

Η Αυτόµατη Κατασκευή Γράφων ∆ιαστάσεων 

Το κεφάλαιο αυτό έχει ως θέµα έναν αυτοµατισµό κατασκευής γράφων διαστάσεων. Αρχικά 

περιγράφονται οι απαιτήσεις από την είσοδο και την έξοδο του συστήµατος και στη συνέχεια 

η υλοποίηση  του αυτοµατισµού µε δύο τρόπους: σε XQuery και σε Java. Στην XQuery 

υλοποίηση, το σύνολο των γράφων διαστάσεων αποθηκεύονται σε ένα XML αρχείο. Στην 

Java υλοποίηση, η οποία αποτελεί επέκταση της µηχανής Saxon-B 8.7.1, οι γράφοι 

διαστάσεων αποθηκεύονται σε κοινό αρχείο, αποτελώντας δοµές Java. Οι γράφοι διαστάσεων 

έχουν ως στόχο τον αποδοτικό υπολογισµό της συνάρτησης samepath (η οποία περιγράφεται 

στο κεφάλαιο 5).  

 

4.1 Εισαγωγή 

Ο γράφος διαστάσεων είναι µία δοµή η οποία αποτελεί «περίληψη» ενός XML εγγράφου.  

Υπενθυµίζεται ότι το σύνολο των XML εγγράφων που θεωρούνται υπόκεινται στον 

παρακάτω περιορισµό: «Για κάθε ζευγάρι στοιχείων σ1, σ2 τέτοια ώστε το σ1 να είναι 

πρόγονος του σ2 ισχύει ότι τα σ1και σ2 έχουν διαφορετικό όνοµα». 

Ο όρος «διαστάσεις» αναφέρεται σε µία διαµέριση του συνόλου Σ των στοιχείων ενός XML 

εγγράφου. ∆ηλαδή, η κάθε διάσταση είναι ένα υποσύνολο των στοιχείων του εγγράφου, έτσι 
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ώστε: η ένωση όλων των διαστάσεων να είναι ίση µε Σ και η τοµή οποιουδήποτε ζεύγους 

διαστάσεων να είναι ίση µε το κενό σύνολο.  

Στη διπλωµατική αυτή, η επιλογή των διαστάσεων είναι η εξής: η κάθε διάσταση είναι ένα 

σύνολο οµώνυµων στοιχείων από το Σ. Συνεπώς, δεδοµένου και του περιορισµού για τα 

XML έγγραφα, θα υπάρχει µία διάσταση η οποία θα αποτελείται από τη ρίζα του εγγράφου. 

Έστω Ε ένα XML έγγραφο και Γ ο αντίστοιχος γράφος διαστάσεων.  

Τότε, ισχύουν τα παρακάτω: 

• Για κάθε στοιχείο σ του Ε, υπάρχει ένας οµώνυµος κόµβος κ του Γ και αντίστροφα.  

• Για κάθε προσανατολισµένη ακµή σ1→σ2 του Ε, υπάρχουν δύο οµώνυµοι κόµβοι του Γ 

κ1, κ2 αντίστοιχα, τέτοιοι ώστε η προσανατολισµένη ακµή κ1→κ2 να ανήκει στον Γ και 

αντίστροφα.  

• Αν κ1, κ2 δύο οµώνυµοι κόµβοι του Γ, τότε κ1 ≡ κ2. 

Στο γράφο διαστάσεων Γ, υπάρχει ένας κόµβος που ξεχωρίζει: ο οµώνυµος της ρίζας του  Ε 

κόµβος. Ο κόµβος αυτός είναι ο µοναδικός κόµβος του Γ µε έσω-βαθµό (in-degree) ίσο µε 

µηδέν. 

Όταν ισχύει σ1→σ2, λέµε ότι το σ1 είναι γονέας του σ2 και το σ2 είναι παιδί του σ1. 

Αντίστοιχα, όταν κ1→κ2, θα λέµε ότι ο κ1 είναι γονέας του κ2 και το κ2 είναι παιδί του κ1. 

 

 

4.2 Το Σύστηµα 

4.2.1 Η Είσοδος 

Για το σύστηµα της αυτόµατης κατασκευής γράφων διαστάσεων, είσοδος είναι ένα ή 

περισσότερα XML έγγραφα. Για τα έγγραφα πρέπει να ισχύει ο παρακάτω περιορισµός: «Για 

κάθε ζευγάρι στοιχείων σ1, σ2 τέτοια ώστε το σ1 να είναι πρόγονος του σ2 ισχύει ότι τα 

σ1και σ2 έχουν διαφορετικό όνοµα».  Μάλιστα, τα XML αρχεία εισόδου µπορεί να υπακούν 

σε κάποιο DTD ή XSD, µπορεί και όχι. 

 

4.2.2 Η Έξοδος 

Η έξοδος του συστήµατος πρέπει να είναι µία δοµή που περιέχει το σύνολο των γράφων 

διαστάσεων που αντιστοιχούν στα XML έγγραφα εισόδου. Μάλιστα, αυτή η δοµή πρέπει να 

είναι δυνατόν να αποθηκευτεί σε αρχείο και να διαβαστεί από αρχείο, έτσι ώστε να 
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κατασκευάζεται µία φορά και να µπορεί να χρησιµοποιηθεί πολλές φορές από τη συνάρτηση 

samepath. Εξάλλου, στα πλαίσια της διπλωµατικής αυτής, το σύνολο των οποιωνδήποτε 

λεπτοµερειών και επιπλέον χαρακτηριστικών των γράφων διαστάσεων έχει σχεδιαστεί µε 

στόχο τη βελτίωση της απόδοσης της συνάρτησης samepath. 

 

4.3 Παράδειγµα 

Ας θεωρήσουµε το παρακάτω XML έγγραφο: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<root> 

 <a> 

  <b> 

   <c/> 

  </b> 

 </a> 

 <d> 

  <a/> 

 </d> 

</root> 

 

Ο αντίστοιχος γράφος διαστάσεων είναι : 

 

root

b

a d

c
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4.4 Υλοποίηση σε XQuery 

4.4.1 Η ∆οµή των Γράφων ∆ιαστάσεων 

Στην XQuery υλοποίηση, απαιτείται µία δοµή αναπαράστασης του γράφου την οποία να είναι 

δυνατό να κατασκευάσει και να διαβάσει η XQuery. Η µόνη XQuery δοµή η οποία έχει 

αρκετή περιγραφική δύναµη ώστε να παραστήσει γράφο είναι το XML δέντρο. 

Κατασκευάζοντας η XQuery κάποιο XML δέντρο, µπορεί να το αποθηκεύσει σε ένα XML 

αρχείο και οποτεδήποτε να το ξαναδιαβάσει από το αρχείο αυτό.  

Στη συνέχεια, επιλέγεται µία παραλλαγή της αναπαράστασης του γράφου µε λίστες διπλανών 

κορυφών η οποία µπορεί να υλοποιηθεί ως XML δέντρο, όπως θα φανεί στη συνέχεια. 

Στις λίστες διπλανών κορυφών, για κάθε κόµβο κ ενός γράφου, αποθηκεύεται µία λίστα µε 

όλους τους κόµβους προς τους οποίους είναι διπλανός ο κ. Έτσι, οι κόµβοι µε έξω-βαθµό 

(out-degree) β έχουν δίπλα τους µία λίστα µε β κόµβους. Συνεπώς, οι κόµβοι µε έξω-βαθµό 

ίσο µε µηδέν έχουν δίπλα τους µία κενή λίστα.  

Η αναπαράσταση που χρησιµοποιήθηκε στην υλοποίηση ως XML δέντρο, έχει δύο 

διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τη λίστα διπλανών κορυφών: 

• Οι κόµβοι του γράφου µε έξω-βαθµό ίσο µε µηδέν δεν εµφανίζονται στην αναπαράσταση 

παρά µόνο στη λίστα διπλανών κορυφών άλλων κόµβων (οι οποίοι βέβαια έχουν έξω-

βαθµό θετικό). Έτσι, δεν εµφανίζονται καθόλου κενές λίστες διπλανών κορυφών. Στην 

υλοποίηση αυτή, λοιπόν, αποθηκεύεται µόνο το σύνολο των κόµβων µε έξω-βαθµό θετικό, 

ο καθένας µε την λίστα των τουλάχιστον ενός κόµβων προς τους οποίους είναι διπλανός. Η 

καθεµία από τις λίστες αυτές θα καλείται «children» στην υλοποίηση αυτή. 

• Για κάθε κόµβο κ µε έξω-βαθµό θετικό, εκτός από τη λίστα children, αποθηκεύουµε και 

λίστα µε όλα τα ονόµατα στοιχείων που εµφανίζονται ως απόγονοι οποιουδήποτε από τα 

στοιχεία του αντιστοίχου XML εγγράφου που είναι οµώνυµα µε τον κ. Αυτή η λίστα 

ονοµάζεται «xml-descendants». Η χρησιµότητα αυτής της λίστας θα παρουσιαστεί στην 

XQuery υλοποίηση της samepath. 

Όπως ορίζει το W3C στο «XQuery 1.0: An XML Query Language», «... µία τιµή είναι πάντα 

µία ακολουθία (sequence). Μια ακολουθία είναι µία διατεταγµένη συλλογή από µηδέν ή 

περισσότερα αντικείµενα (items).». Στην υλοποίηση αυτή του γράφου, απαιτείται η 

αποθήκευση δύο λιστών ανά κόµβο του γράφου. Οπότε κατ� αρχήν, ίσως φαινόταν ότι µία 

λύση ήταν να παραστήσουµε το γράφο ως µία λίστα από κόµβους και ο κάθε κόµβος να 

συνοδευόταν από τις δύο λίστες του (children και xml-descendants). Όµως, όπως ορίζει ξανά 

το ίδιο έγγραφο, «Οι ακολουθίες δεν είναι ποτέ φωλιασµένες(nested) � για παράδειγµα, 
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συνδυάζοντας τις τιµές 1, (2,3) και () σε µία µόνο ακολουθία προκύπτει η ακολουθία (1, 2, 

3).». Συνεπώς, για την αναπαράσταση πρέπει χρησιµοποιηθούν οι ιεραρχικές δοµές της 

XML.  

Ας θεωρήσουµε το παρακάτω: «Ένας κόµβος µε όνοµα node του γράφου διαστάσεων έχει 

λίστα children µε τιµή ch = {ch1, ch2, �, chM} και λίστα xml-descendants µε τιµή des = 

{des1, des2,�, desN}.». Προφανώς, ch ⊆  des. Η αντίστοιχη αναπαράσταση είναι η εξής: 

<node> 

 <children> 

  <ch1/><ch2/> … <chM/> 

</children> 

 <xml-descendants> 

  <des1/><des2/> … <desN/> 

 </xml-descendants> 

</node> 

Με τον παραπάνω τρόπο, παριστάνεται µε σαφήνεια ο κόµβος node µε τις δύο λίστες του ως 

µία XML δοµή. 

Για το γράφο διαστάσεων που αντιστοιχεί στο XML αρχείο file.xml, χρησιµοποιείται η 

παρακάτω µορφή:  

<file.xml> 

<node1> 

  <children> 

   <ch1of1/><ch2of1/> … <chM1of1/> 

</children> 

  <xml-descendants> 

   <des1of1/><des2of1/> … <desN1of1/> 

  </xml-descendants> 

</node1> 

<node2> 

  <children> 

   <ch1of2/><ch2of2/> … <chM2of2/> 

</children> 

  <xml-descendants> 

   <des1of2/><des2of2/> … <desN2of2/> 

  </xml-descendants> 

</node2> 

... 
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<nodeK> 

  <children> 

   <ch1ofK/><ch2ofK/> … <chMKofK/> 

</children> 

  <xml-descendants> 

   <des1ofK/><des2ofK/> … <desNKofK/> 

  </xml-descendants> 

</nodeK> 

</file.xml> 

Στην παραπάνω δοµή, το σύνολο των κόµβων-γονέων του αντίστοιχου γράφου του εγγράφου 

file.xml είναι το {node1, node2, �, nodeK}. Σηµειώνεται ότι η παραπάνω XML δοµή 

περιέχει πλεοναστική πληροφορία, αυτήν των xml-descendants, η οποία δε χρειάζεται για την 

αναπαράσταση του γράφου διαστάσεων.  

Στην υλοποίηση αυτήν έχει επιλεχθεί να αποθηκεύονται όλοι οι γράφοι διαστάσεων (σε XML 

µορφή, όπως µόλις περιγράφτηκε) µαζί σε ένα XML αρχείο. Έτσι, αν file_1.xml, 

file_2.xml,�,file_F.xml (F≥1) τα XML έγγραφα για τα οποία πρέπει να κατασκευαστούν οι 

γράφοι διαστάσεων, η συνολική δοµή που κατασκευάζεται έχει την παρακάτω µορφή: 

<ldgs> 

 DimensionGraph_1 

 DimensionGraph_2 

 ... 

 DimensionGraph_F 

</ldgs> 

Στα παραπάνω, DimensionGraph_Χ είναι η XML δοµή που αναπαριστά το γράφο 

διαστάσεων που κατασκευάζεται βάσει του XML εγγράφου file_X.xml, µε X να ανήκει στο 

{1, 2, ..., F}.  

Το κορυφαίο στοιχείο της προαναφερθείσας δοµής λέγεται ldgs, δηλαδή Local Dimension 

Graphs, επειδή ακριβώς περιέχει τους γράφους διαστάσεων για το σύνολο των αρχείων που 

όρισε ο χρήστης. Αυτή είναι και η δοµή η οποία κατασκευάζεται τελικά από το εργαλείο 

αυτόµατης κατασκευής γράφων διαστάσεων. 

 

4.4.2 Ο Αλγόριθµος Κατασκευής 

Ο αλγόριθµος κατασκευής ενός συνόλου γράφων διαστάσεων προκύπτει µε φυσικό τρόπο 

από τη δοµή των γράφων διαστάσεων:  

Κατασκεύασε ένα στοιχείο ρίζα µε όνοµα ldgs για το έγγραφο.  
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Σε αυτό το στοιχείο πρόσθεσε ως παιδιά στοιχεία µε ονόµατα αυτά 

των αρχείων που όρισε ο χρήστης. 

Σε κάθενα από τα στοιχεία αυτά πρόσθεσε ως παιδιά τα στοιχεία-

γονείς του αντίστοιχου XML εγγράφου. 

Σε κάθενα από αυτά πρόσθεσε τις λίστες children και xml-

descendants που έχουν οριστεί πιο πάνω. 

 

4.4.3 Ο Κώδικας 

Γενικά, το σύνολο του XQuery κώδικα είναι οργανωµένο σε τµήµατα κώδικα βιβλιοθήκης 

(library modules), τα οποία εισάγονται από άλλα, κύρια τµήµατα κώδικα (main modules). 

Τον παρακάτω κώδικα αποτελούν δύο τµήµατα κώδικα βιβλιοθήκης, όπως δηλώνεται µε την 

πρώτη γραµµή του καθενός, τα οποία είναι αποθηκευµένα στα αρχεία pxquery_lib.xquery και 

pxquery_ldgs_constructor.xquery, αντίστοιχα :  

4.4.3.1 pxquery_lib.xquery 

Το παρακάτω module περιέχει µία µεταβλητή και δύο συναρτήσεις που χρησιµεύουν σε άλλα 

από τα υλοποιηµένα modules, τα οποία το εισάγουν (import). 

module namespace pXQuery = "http://www.dblab.ntua.gr/pxquery"; 

 

declare variable $pXQuery:ldgs := doc("../ldgs.xml")/element(); 

        

 

declare function pXQuery:strings-to-elements($strings as 

xs:string*) as element()* 

{ 

 for $x in $strings 

 return element {$x} {} 

}; 

 

declare function pXQuery:elements-to-strings($elements as 

element()*) as xs:string* 

{ 

 for $x in $elements 

 return xs:string(node-name($x)) 

}; 
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4.4.3.2 pxquery_ldgs_constructor.xquery 

Το module αυτό αναλαµβάνει την κατασκευή των τοπικών γράφων διαστάσεων (Local 

Dimension Graphs = LDGs) για τα XML έγγραφα που ενδιαφέρουν το χρήστη. 

module namespace pXQuery =  

"http://www.dblab.ntua.gr/pxquery"; 

 

(: 

param $filenames is a sequence of one or more strings 

corresponding to xml file names. 

return an xml tree T such that: 

- Its root (level 1) is called ldgs (local dimension graphs) 

- For every filename in $filenames, there is a child element of 

the root - that is an element of level 2 - with name equal to 

this filename 

- For every parent element p contained in an XML document whose 

name is a filename f in $filenames, there is an element e in 

level 3 whose name is that of p and whose parent name is f.  

- Every element e of level 3 has 2 children, one named 

"children" and the other named "xml-descendants".  

- For every element ch1 which is a child of element p in the XML 

document called f, there is an element ch2 in level 5 of T such 

that: 

- ch2's name is the same as ch1's 

 - ch2's parent is called "children",  

 - ch2's grandparent is named after p 

 - ch2's grand-grandparent is named after f 

- There are no two elements with common parent whose name is the 

same. 

Every tree which comprises of  

- an element e of level 2 with name f,  

- all descendants of e and  

- all edges between any two nodes of e and its descendants 

is the local dimension graph of file named f in a tree form. 

:) 

declare function pXQuery:ldgs-constructor 

($filenames as xs:string+) as element() 

{ 
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 element ldgs 

 { 

  (: FOR every distinct XML file name :) 

  for $filename in distinct-values($filenames)  

  return 

   element {$filename} 

   { 

    let $doc := doc($filename) 

    (: Find all parent elements of the current XML file and  

keep their names. :) 

    let $ldg-parents :=  

     for $x in $doc/descendant::element() 

[not(empty(./element()))] 

     return xs:string(node-name($x)) 

    (: FOR every distinct parent element name. :) 

    for $par in distinct-values($ldg-parents) 

    return 

    ( 

     element{$par} 

     { 

      (: Create an element called "children" with  

children all children of  $par. :) 

      element children 

      { 

       (: Find all elements whose parent has the same  

name as the name of $par. :) 

       let $ldg-children :=  

$doc/descendant::element() 

[xs:string(node-name(.))  

eq $par]/child::element() 

       let $ldg-children-strings :=  

        for $y in $ldg-children 

        return xs:string(node-name($y)) 

       for $ldg-ch in  

distinct-values($ldg-children-strings) 

       return element {$ldg-ch} {} 

      }, 
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      (: Create an element called "children" with  

children all children of  $par. :) 

      element xml-descendants 

      { 

       (: Find all elements who have an ancestor whose  

name is the name of $par. :) 

let $ldg-descendants :=  

$doc/descendant::element() 

[xs:string(node-name(.)) eq  

$par]/descendant::element() 

       let $ldg-descendants-strings :=  

        for $y in $ldg-descendants 

        return xs:string(node-name($y)) 

       for $ldg-desc in  

distinct-values($ldg-descendants-strings) 

       return element {$ldg-desc} {} 

      } 

     } 

    ) 

   } 

 } 

}; 

 

4.4.4 Παραδείγµατα Εκτελέσεων 

Για να χρησιµοποιήσει ο χρήστης το σύνολο των δηλώσεων µεταβλητών και συναρτήσεων 

του παραπάνω library module (συγκεκριµένα της µίας µόνο συνάρτησης που έχει δηλωθεί), 

πρέπει να εισάγει το τµήµα κώδικα αυτό στην αρχή του ερωτήµατός του, δίνοντας το χώρο 

ονοµάτων τον οποίο χρησιµοποιεί το εισαγόµενο τµήµα κώδικα και τη θέση του (URI).  

Επισηµαίνεται το εξής: Η συνάρτηση αυτόµατης κατασκευής γράφων διαστάσεων έχει 

δηλωθεί ως εξής: 

declare function pXQuery:ldgs-constructor 

($filenames as xs:string+) as element() 

{ ... } 

Το παραπάνω σηµαίνει ότι έχει µόνο µία τυπική παράµετρο την $filenames. Αυτή η 

παράµετρος είναι τύπου «1 ή περισσότερα xs:string». ∆εδοµένου ότι ένα αντικείµενο (item) 
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είναι ταυτόσηµο µε µία ακολουθία που περιέχει αυτό το αντικείµενο, όταν καλείται αυτή η 

συνάρτηση µε ένα xs:string µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα ζεύγος παρενθέσεων (π.χ. 

pXQuery:ldgs-constructor("sample1.xml") ) ή δύο ζεύγη, ενώ για περισσότερα xs:string 

απαιτούνται οπωσδήποτε δύο ζεύγη παρενθέσεων (π.χ. pXQuery:ldgs-

constructor(("sample1.xml", "sample2.xml")) ). 

4.4.4.1 Παράδειγµα 1 

Ας θεωρήσουµε το παρακάτω XML αρχείο sample1.xml: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<root> 

 <a><b/></a> 

 <a><b/></a> 

 <a><b/></a> 

 <c><d/></c> 

 <c><d/></c> 

 <c><d/></c> 

 <c><d/></c> 

</root> 

και το παρακάτω ερώτηµα που ζητά την κατασκευή του γράφου για το sample1.xml: 

import module namespace  pXQuery = 

"http://www.dblab.ntua.gr/pxquery" at 

"../pxquery_ldgs_constructor.xquery"; 

 

pXQuery:ldgs-constructor("sample1.xml") 

Εκτελώντας το ερώτηµα αυτό κατασκευάζεται ο παρακάτω γράφος σε XML µορφή: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ldgs> 

   <sample1.xml> 

      <root> 

         <children> 

            <a/> 

            <c/> 

         </children> 

         <xml-descendants> 

            <a/> 

            <b/> 
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            <c/> 

            <d/> 

         </xml-descendants> 

      </root> 

      <a> 

         <children> 

            <b/> 

         </children> 

         <xml-descendants> 

            <b/> 

         </xml-descendants> 

      </a> 

      <c> 

         <children> 

            <d/> 

         </children> 

         <xml-descendants> 

            <d/> 

         </xml-descendants> 

      </c> 

   </sample1.xml> 

</ldgs> 

 

4.4.4.2 Παράδειγµα 2 

Ας θεωρήσουµε το παρακάτω XML αρχείο sample2.xml: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<root2> 

 <a> 

  <b> 

   <c/> 

  </b> 

 </a> 

 <a> 

  <b> 

   <c/> 



 

  59

  </b> 

 </a> 

 <a> 

  <b> 

   <c/> 

  </b> 

 </a> 

 <a> 

  <b> 

   <c/> 

  </b> 

 </a> 

 <d> 

  <a/> 

 </d> 

 <d> 

  <a/> 

 </d> 

</root2> 

και το παρακάτω ερώτηµα που ζητά την κατασκευή των γράφων για τα sample1.xml και 

sample2.xml: 

import module namespace  pXQuery = 

"http://www.dblab.ntua.gr/pxquery" at 

"../pxquery_ldgs_constructor.xquery"; 

 

pXQuery:ldgs-constructor(("sample1.xml", "sample2.xml")) 

 

Εκτελώντας το ερώτηµα αυτό κατασκευάζεται ο παρακάτω γράφος σε XML µορφή: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ldgs> 

   <sample1.xml> 

      <root> 

         <children> 

            <a/> 

            <c/> 

         </children> 



 

  60

         <xml-descendants> 

            <a/> 

            <b/> 

            <c/> 

            <d/> 

         </xml-descendants> 

      </root> 

      <a> 

         <children> 

            <b/> 

         </children> 

         <xml-descendants> 

            <b/> 

         </xml-descendants> 

      </a> 

      <c> 

         <children> 

            <d/> 

         </children> 

         <xml-descendants> 

            <d/> 

         </xml-descendants> 

      </c> 

   </sample1.xml> 

   <sample2.xml> 

      <root2> 

         <children> 

            <a/> 

            <d/> 

         </children> 

         <xml-descendants> 

            <a/> 

            <b/> 

            <c/> 

            <d/> 

         </xml-descendants> 

      </root2> 
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      <a> 

         <children> 

            <b/> 

         </children> 

         <xml-descendants> 

            <b/> 

            <c/> 

         </xml-descendants> 

      </a> 

      <b> 

         <children> 

            <c/> 

         </children> 

         <xml-descendants> 

            <c/> 

         </xml-descendants> 

      </b> 

      <d> 

         <children> 

            <a/> 

         </children> 

         <xml-descendants> 

            <a/> 

         </xml-descendants> 

      </d> 

   </sample2.xml> 

</ldgs> 

 

4.5 Υλοποίηση σε Java (πακέτο pXQuery) 

4.5.1 Η ∆οµή των Γράφων ∆ιαστάσεων 

Όπως έχει αναφερθεί, οι γράφοι διαστάσεων έχουν ως στόχο τον αποδοτικό υπολογισµό της 

συνάρτησης samepath. Η υλοποίησή τους σε Java δοµές προσφέρει υψηλότερη απόδοση σε 

σχέση µε την XML υλοποίηση. 
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Στη υλοποίηση σε Java, η αναπαράσταση του γράφου διαστάσεων είναι άµεση. Ο κάθε 

κόµβος του γράφου διαστάσεων παριστάνεται ως ένα αντικείµενο (της κλάσης DGNode, 

όπου τα αρχικά DG = Dimension Graph). Ο κόµβος-αντικείµενο έχει ως πεδία: 

• το όνοµα του κόµβου και  

• ένα σύνολο αναφορών προς τα παιδιά του, τους κόµβους δηλαδή προς τους οποίους είναι 

διπλανός.  

Μάλιστα, το όνοµα του κόµβου είναι κι αυτό ένα αντικείµενο το οποίο έχει δύο πεδία:  

• το uri (uniform resource identifier), το οποίο µπορεί, βέβαια, να είναι κενό και  

• το τοπικό τµήµα (local part) του ονόµατος.  

Η σύνθετη δοµή του ονόµατος των κόµβων του γράφου διαστάσεων είναι σε πλήρη 

αντιστοιχία µε τη δοµή του ονόµατος των στοιχείων των XML εγγράφων. Το όνοµα ενός 

στοιχείου (qualified name ή QName) αποτελείται από δύο τµήµατα: το τοπικό τµήµα και το 

πρόθεµα χώρου ονοµάτων (namespace prefix). ∆εδοµένων των παρακάτω: 

•  το πρόθεµα αναφέρεται σε κάποιο URI και  

• στοιχεία µε ίδιο τοπικό τµήµα ονόµατος και µε διαφορετικά προθέµατα που αναφέρονται 

στο ίδιο URI θεωρείται ότι έχουν το ίδιο όνοµα,  

τελικά επιλέχθηκε στους κόµβους των γράφων διαστάσεων να αποθηκεύεται το URI και όχι 

το πρόθεµα. 

Με χρήση των παραπάνω, είναι δυνατή η πλήρης παράσταση ενός γράφου διαστάσεων. Οι 

κόµβοι παριστάνονται ως αντικείµενα, ενώ οι κατευθυνόµενες ακµές ως σύνολα αναφορών 

(δηλαδή ξανά ως αντικείµενα) από κόµβο προς κόµβο. 

Η δοµή των γράφων διαστάσεων πρέπει να είναι τέτοια ώστε : 

• να εξυπηρετούν την ίδια την κατασκευή τους από XML έγγραφα, µειώνοντας στο ελάχιστο 

τον απαιτούµενο χρόνο.  

• να µπορούν να παρέχουν την πληροφορία που απαιτεί η συνάρτηση samepath µε 

αποδοτικό τρόπο. Εξάλλου, ο σκοπός των γράφων είναι η βελτίωση της απόδοσης της 

συνάρτησης αυτής. 

Συγκεκριµένα, οι στοιχειώδεις λειτουργίες που πρέπει να διευκολυνθούν είναι α) η εύρεση  

κόµβου και β) προσθήκη κόµβου. Οι δύο λειτουργίες θα έχουν ως είσοδο κάποιο όνοµα 

(QName) που αντιστοιχεί σε κόµβο που υπάρχει ή δεν υπάρχει στο γράφο. Προφανώς, αυτές 

οι λειτουργίες περιέχουν µία αναζήτηση στο γράφο για το δοθέν όνοµα.  

Σε αυτό το πλαίσιο, υλοποιούνται επιπλέον δοµές δεδοµένων: για κάθε γράφο 

κατασκευάζεται ευρετήριο δύο επιπέδων: το πρώτο επίπεδο αφορά στα URIs των ονοµάτων 

των κόµβων που περιέχει ο γράφος, ενώ το δεύτερο αφορά στα τοπικά ονόµατά τους. Η 
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πρόσβαση στο ευρετήριο του πρώτου επιπέδου επιτρέπει την πρόσβαση σε οποιονδήποτε 

κόµβο του γράφου, αρκεί να είναι γνωστό το πλήρες όνοµα του κόµβου.  

Ο κάθε γράφος διαστάσεων, λοιπόν, παριστάνεται ως ένα αντικείµενο του οποίου τα πιο 

«βασικά» πεδία είναι τα εξής:  

 private HashMap<String, HashMap<String, DGNode>> uriHashMap;  

 private String filename; 

Το πρώτο πεδίο είναι η αναφορά στο ευρετήριο πρώτου επιπέδου, ενώ το δεύτερο είναι το 

όνοµα (URI για την ακρίβεια) του XML εγγράφου, βάσει του οποίου κατασκευάστηκε ο 

γράφος διαστάσεων. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην παράγραφο «Απαιτήσεις από την Έξοδο του Συστήµατος.», 

πρέπει να είναι δυνατή η αποθήκευση των γράφων διαστάσεων σε αρχεία του δίσκου. Στην 

υλοποίηση αυτή, αποφασίστηκε η αποθήκευση του συνόλου των γράφων διαστάσεων σε ένα 

µοναδικό αρχείο του δίσκου. Για να επιτευχθούν αυτά, υλοποιήθηκαν οι παρακάτω επιλογές: 

• Όλες οι κλάσεις αναπαράστασης του γράφου διαστάσεων έχουν τη δυνατότητα 

αποθήκευσης αντικειµένων τους σε αρχείο, δηλώνοντάς τες µε την παρακάτω µορφή: 

public class ΚλάσηΧ implements Serializable 

• Για την οργάνωση της αποθήκευσης του συνόλου των γράφων διαστάσεων σε κοινό 

αρχείο, χρησιµοποιείται επιπλέον ευρετήριο που αντιστοιχίζει σε κάθε URI εγγράφου 

XML, τον αντίστοιχο γράφο διαστάσεων.  

Έτσι, τελικά, στο αρχείο των γράφων διαστάσεων αποθηκεύεται ένα ευρετήριο τριών 

επιπέδων: το πρώτο επίπεδο δίνει τον επιθυµητό γράφο, ενώ τα δύο επόµενα αφορούν στο 

όνοµα κόµβου, όπως έχει ήδη περιγραφτεί. 

Επισηµαίνεται ότι ο χρήστης µπορεί να τροποποιήσει το αρχείο των Γράφων ∆ιαστάσεων µε 

τον εξής τρόπο: ∆ίνει µία λίστα από URIs τα οποία αντιστοιχούν στο σύνολο των XML 

εγγράφων για τα οποία επιθυµεί να κατασκευάσει τους γράφους διαστάσεων. Για κάθε URI 

για το οποίο υπάρχει ήδη ο αντίστοιχος γράφος, αυτός ξανακατασκευάζεται (και αντικαθιστά 

τον αντίστοιχο παλιό στη δοµή που αποθηκεύεται στο αρχείο), ενηµερωµένος µε τις τυχούσες 

αλλαγές του αντιστοίχου XML εγγράφου. Για τα υπόλοιπα URIs απλά κατασκευάζονται οι 

νέοι γράφοι, οι οποίοι βέβαια και αυτοί αποθηκεύονται στη δοµή του αρχείου. 

 

4.5.2 Ο Αλγόριθµος Κατασκευής 

Στον ψευδοκώδικα παρακάτω χρησιµοποιούνται τα παρακάτω σύµβολα: 

f:   το αρχείο όπου αποθηκεύονται οι γράφοι διαστάσεων, 

dgs:  το αντικείµενο που περιέχει το σύνολο των γράφων διαστάσεων, 
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dg: το αντικείµενο µε τον τρέχοντα γράφο διαστάσεων. 

 

Αν το αρχείο f δεν υπάρχει, τότε δηµιούργησέ το. 

∆ιάβασε από το f το dgs. 

Αν το dgs είναι κενό, δηµιούργησε ένα νέο. 

Για κάθε όρισµα uri που έδωσε ο χρήστης  

{ 

  dg <- κατασκεύασε_γράφο(uri). 

  πρόσθεσε τον dg στο dgs.  

} 

Γράψε το dgs στο f. 

 

κατασκεύασε_γράφο(uri) 

{ 

  διάβασε το XML έγγραφο που βρίσκεται στη θέση uri. 

  πρόσθεσε στο γράφο dg τη ρίζα του XML εγγράφου. 

  επίστρεψε κατασκεύασε_γράφο_αναδροµικά(ρίζα) 

} 

 

κατασκεύασε_γράφο_αναδροµικά(element) 

{ 

  Για κάθε παιδί child του element 

  { 

     πρόσθεσε το child στο γράφο, αν δεν υπάρχει ήδη. 

πρόσθεσε την ακµή από το element στο child, αν δεν υπάρχει 

ήδη. 

κατασκεύασε_γράφο_αναδροµικά(child). 

  } 

} 

Σηµειώνεται ότι ο παραπάνω ψευδοκώδικας µέσω αναδροµικών κλήσεων της συνάρτησης 

«κατασκεύασε_γράφο_αναδροµικά» διασχίζει µία φορά όλο το XML έγγραφο. Η διάσχιση 

αυτή θυµίζει την προδιατεταγµένη (η προδιατεταγµένη όµως αφορά δυαδικά δέντρα και όχι 

γράφους): επισκεπτόµαστε πρώτα τον τρέχοντα κόµβο και µετά τα παιδιά του. 
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4.5.3 Περιγραφή των Κλάσεων 

Παρουσιάζεται η κλάση Library της οποίας ο κώδικας χρησιµεύει σε όλες τις άλλες κλάσεις 

και το σύνολο των κλάσεων που σχετίζονται µε την αυτόµατη κατασκευή γράφων 

διαστάσεων. Τα αρχικά DG στα παρακάτω ονόµατα αντιστοιχούν στις λέξεις Dimension 

Graph. Σηµειώνεται ότι, στο σύνολο των κλάσεων του πλαισίου εργασίας των Συλλογών 

(Collections Framework), χρησιµοποιήθηκαν generics. 

4.5.3.1 public class Library 

Πεδία: 

• public static String dgFileName = "dimension_graphs.dat"; 

Το όνοµα του αρχείου των Γράφων ∆ιαστάσεων. 

 

Μέθοδοι: 

• public static SequenceIterator locallyOrder(SequenceIterator si) throws XPathException 

Λαµβάνει ως είσοδο ένα SequenceIterator µε κόµβους ενός XML εγγράφου σε οποιαδήποτε 

σειρά και επιστρέφει ένα SequenceIterator µε τους ίδιους κόµβους ταξινοµηµένους σε σειρά 

εγγράφου (document order). 

• public static SequenceIterator globallyOrder(SequenceIterator si) throws XPathException 

Λαµβάνει ως είσοδο ένα SequenceIterator µε κόµβους ενός ή παραπάνω XML εγγράφου σε 

οποιαδήποτε σειρά και επιστρέφει ένα SequenceIterator µε τους ίδιους κόµβους 

ταξινοµηµένους σε σειρά εγγράφου (document order). 

• public static SequenceIterator intersectLocally(SequenceIterator iter1, SequenceIterator 

iter2)  throws XPathException 

Υποθέτει ότι οι δύο ακολουθίες-ορίσµατα εισόδου είναι ταξιµοµηµένες κατά σειρά εγγράφου 

(document order) και ότι ανήκουν στο ίδιο XML έγγραφο. Επιστρέφει την τοµή των δύο 

ακολουθιών. 

• public static String normalizeSlashesInURI(String uri) 

Επιστρέφει το uri εισόδου αφού µετατρέψει, αν βρει στο uri, την πρώτη τριάδα ή ζευγάρι 

συνεχόµενων καθέτων («///» ή «//») σε µία µόνο κάθετο («/»). 

• public static boolean compareNodeInfoToDGNode(NodeInfo nodeInfo, DGNode dGNode) 

Επιστρέφει αληθή τιµή αν και µόνο αν το στοιχείο nodeInfo και ο κόµβος του γράφου 

διαστάσεων dGNode έχουν το ίδιο πλήρες όνοµα (uri και τοπικό τµήµα ονόµατος). 
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4.5.3.2 public class DGNodeName implements Serializable 

Η κλάση αυτή αναπαριστά το σύνθετο όνοµα (URI  και τοπικό µέρος ονόµατος) ενός κόµβου 

του γράφου διαστάσεων.  

 

Πεδία: 

•  private static final long serialVersionUID = 1L; 

Αριθµός έκδοσης που χρησιµοποιείται κατά τη διαδικάσια της αποσειριοποίησης 

(deserialization) για τον έλεγχο αν ο αποστολέας και ο παραλήπτης του σειριοποιηµένου 

αντικειµένου (serialized object) έχουν φορτώσει κλάσεις γι� αυτό το αντικείµενο που είναι 

συµβατές σε σχέση µε τη σειριοποίηση (serialization). 

•  private String URI;  

Ο Ενιαίος Ενδείκτης Πόρου (Uniform Resource Identifier). 

•  private String localName; 

Το τοπικό τµήµα (local part) του ονόµατος. 

 

Μέθοδοι: 

•  public DGNodeName(String URI, String localName)  

Κατασκευαστής αντικειµένων της κλάσης. 

•  public String getLocalName()  

Επιστρέφει το τοπικό τµήµα (local part) του ονόµατος. 

•  public String getURI() 

Επιστρέφει τον Ενιαίο Αναγνωριστή Πόρου του ονόµατος. 

 

4.5.3.3 public class DGNode implements Serializable 

Η κλάση αυτή αναπαριστά τον κόµβο ενός γράφου διαστάσεων. 

 

Πεδία: 

•  private static final long serialVersionUID = 1L; 

Όµοια µε την οµώνυµη µεταβλητή του DGNodeName. 

•  private DGNodeName dgNodeName; 

Το πλήρες όνοµα του κόµβου. 
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•  private Set<DGNode> children; 

Το σύνολο των παιδιών του κόµβου. Η διαπροσωπεία (interface) Set εξασφαλίζει την 

απαλοιφή οποιωνδήποτε διπλοτύπων.  

 

Μέθοδοι: 

•  public DGNode(String URI, String localName) 

Υπερφορτωµένος κατασκευαστής αντικειµένων της κλάσης. 

•  public DGNode(DGNodeName dgNodeName) 

Υπερφορτωµένος κατασκευαστής αντικειµένων της κλάσης. 

•  public void addChild(DGNode child) 

Προσθέτει τον κόµβο child στο πεδίο children. Αν υπάρχει ήδη οµώνυµος του child κόµβος, 

δε συµβαίνει καµία αλλαγή. 

•  public Set<DGNode> getChildren() 

Επιστρέφει το πεδίο children.  

• public String getURI() 

Επιστρέφει το URI κοµµάτι του ονόµατος του κόµβου. 

• public String getLocalName() 

Επιστρέφει το τοπικό τµήµα του ονόµατος του κόµβου. 

• public String toString() 

Υπερκαλύπτει (overrides) την οµώνυµη µέθοδο της κλάσης java.lang.Object την οποία 

κληρονοµεί. Επιστρέφει σε string µορφή το πλήρες όνοµα του κόµβου και τα πλήρη ονόµατα 

των παιδιών του (δηλαδή των κόµβων προς τους οποίους είναι διπλανός). 

 

4.5.3.4 public class DimensionGraph implements Serializable 

Η κλάση αυτή αναπαριστά το γράφο διαστάσεων. 

 

Πεδία: 

•  private static final long serialVersionUID = 1L; 

Όµοια µε την οµώνυµη µεταβλητή του DGNodeName. 

•  private HashMap<String, HashMap<String, DGNode>> uriHashMap;  
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Το πεδίο αυτό είναι αναφορά προς το επίπεδο πρώτου επιπέδου του γράφου διαστάσεων. Το 

επίπεδο πρώτου επιπέδου (HashMap<String, HashMap<String, DGNode>>) είναι απεικόνιση 

από τους Ενιαίους Εντοπιστές Πόρων (URIs) προς τα ευρετήρια δευτέρου επιπέδου. Το 

ευρετήριο δευτέρου επιπέδου (HashMap<String, DGNode>) είναι απεικόνιση από τα τοπικά 

τµήµατα ονοµάτων προς τους κόµβους(DGNode) του γράφου διαστάσεων. Η αναφορά αυτή 

προσφέρει πρόσβαση σε οποιονδήποτε κόµβο του γράφου. 

•  private int numberOfDGNodes; 

Το πλήθος των κόµβων του γράφου διαστάσεων. 

•  private String filename; 

Ο Ενιαίος Αναγνωριστής Πόρου (URI) του XML εγγράφου βάσει του οποίου 

κατασκευάστηκε ο γράφος διαστάσεων. 

 

Μέθοδοι: 

•  public DimensionGraph() 

Κατασκευαστής αντικειµένων της κλάσης. 

•  public NodeInfo build(String filename) throws ValidityException, ParsingException, 

IOException 

Κατασκευάζει το γράφο διαστάσεων για το XML έγγραφο µε URI ίσο µε το όρισµα filename. 

• private void buildRecursive(nu.xom.Element currentElement) 

Αναδροµική µέθοδος που καλείται από τη µέθοδο build για την κατασκευή του γράφου 

διαστάσεων.  

• private DGNode addDGNode(String URI, String localName) 

Επιστρέφει τον κόµβο (DGNode) που αντιστοιχεί στα ορίσµατα της µεθόδου. Πιο 

συγκεκριµένα, επιστρέφει ακριβώς ένα από τα εξής: α) τον αντίστοιχο ήδη υπάρχοντα κόµβο 

(αν αυτός υπάρχει) ή β) κατασκευάζει και προσθέτει στο γράφο κόµβο µε όνοµα αυτό που 

απαιτούν τα ορίσµατα και µετά επιστρέφει τον κόµβο αυτό. Η προσθήκη νέου κόµβου στο 

γράφο σηµαίνει την κατάλληλη ενηµέρωση ή των δύο ευρετηρίων ή µόνο του δεύτερου 

ευρετηρίου. 

• private void addDGEdge(String parentURI, String parentLocalName, String childURI, 

String childLocalName) 

Ο κόµβος-πατέρας γι� αυτήν την ακµή � δηλ. ο κόµβος-ουρά της ακµής � ήδη έχει 

κατασκευαστεί όταν καλείται αυτή η µέθοδος. Ο κόµβος-παιδί της ακµής αυτής � δηλ. ο 

κόµβος-κεφαλή της ακµής � αν δεν υπάρχει ήδη, κατασκευάζεται και προστίθεται στο γράφο. 

Στη συνέχεια, ο κόµβος παιδί προστίθεται στο πεδίο children του κόµβου πατέρα. 
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• public DGNode findExistingDGNode(String URI, String localName) 

Επιστρέφει τον κόµβο µε το όνοµα που καθορίζεται από τα ορίσµατα. Αν τέτοιος κόµβος δε 

βρεθεί, εγείρεται εξαίρεση και διακόπτεται η εκτέλεση. Η µέθοδος αυτή καλείται µόνο όταν 

αναζητείται κόµβος ο οποίος είναι σίγουρο ότι υπάρχει στο γράφο διαστάσεων. 

• public DGNode findDGNode(String URI, String localName) 

Επιστρέφει τον κόµβο µε το όνοµα που καθορίζεται από τα ορίσµατα, αν αυτός υπάρχει. 

Αλλιώς, επιστρέφεται κενή αναφορά (null). 

• public String toString() 

Υπερκαλύπτει (overrides) την οµώνυµη µέθοδο της κλάσης java.lang.Object την οποία 

κληρονοµεί. Επιστρέφει σε string µορφή όλο το γράφο. 

 

4.5.3.5 public class HashMapSerializable<K, V> extends HashMap<K, V> 

implements Serializable 

Η κλάση αυτή συνδυάζει τη δυνατότητα ευρετηρίου της κλάσης HashMap και τη δυνατότητα 

αποθήκευσης σε αρχείο της διεπαφής (interface) Serializable. Χρησιµοποιείται από την 

κλάση DimensionGraphsBuilder. 

 

Πεδία: 

• private static final long serialVersionUID = 1L; 

Όµοια µε την οµώνυµη µεταβλητή του DGNodeName. 

 

4.5.3.6 public class DimensionGraphsBuilder 

Η κλάση αυτή χρησιµοποείται για την κατασκευή των γράφων διαστάσεων. 

 

Μέθοδοι: 

•  public static void main(String[] args)  throws ValidityException, ParsingException, 

IOException, ClassNotFoundException 

∆ιαχειρίζεται το σύνολο των γράφων διαστάσεων που είναι αποθηκευµένοι σε ένα αρχείο. Σε 

ένα αντικείµενο της κλάσης HashMapSerializable<String, DimensionGraph> τοποθετεί το 

σύνολο των γράφων διαστάσεων από το αντίστοιχο αρχείο, ενηµερώνει το αντικείµενο αυτό 

και στη συνέχεια το αποθηκεύει στο αρχείο. 
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4.5.4 Παραδείγµατα Εκτελέσεων 

Στις παρακάτω εκτελέσεις, τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται είναι η string µορφή των 

γράφων των οποίων την κατασκευή απαιτεί ο χρήστης. Η string αυτή µορφή των γράφων έχει 

οµαδοποιηµένους τους κόµβους των γράφων πρώτα κατά γράφο διαστάσεων, µετά κατά 

Ενιαίο Αναγνωριστή Πόρου και τελευταία κατά τοπικό τµήµα ονόµατος. Αυτή η µορφή 

αντανακλά την οργάνωση των τριών ευρετηρίων των γράφων διαστάσεων. Στο κείµενο αυτό 

µάλιστα για κάθε κόµβο η πληροφορία των δύο τµηµάτων του πλήρους ονόµατός του 

εµφανίζεται δύο φορές: µία ως κλειδί στο αντίστοιχο ευρετήριο και µία ως πληροφορία του 

ίδιου του κόµβου. 

4.5.4.1 Παράδειγµα 1 

Ας θεωρήσουµε το παρακάτω XML αρχείο sample3.xml (ίδιο µε το sample1.xml του πρώτου 

παραδείγµατος της υλοποίησης XQuery): 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<root xmlns="http://www.w3.org"> 

 <a><b/></a> 

 <a><b/></a> 

 <a><b/></a> 

 <c><d/></c> 

 <c><d/></c> 

 <c><d/></c> 

 <c><d/></c> 

</root> 

Εκτελώντας την κλάση pXQuery.DimensionGraphsBuilder µε όρισµα το URI του 

sample3.xml, κατασκευάζεται ο αντίστοιχος γράφος, αποθηκεύεται σε αρχείο που έχει 

οριστεί και επιστρέφεται σε string µορφή: 

Dimension Graph for file:///D:/saxonb8-
7j/xqueries/benchmark_queries/diplomatiki/sample3.xml: 
Number of DGNodes=5 
 
uri1: "http://www.w3.org" 
 local name1: "d" 
  DGNode Information: 
  uri="http://www.w3.org"  local name="d" 
  children= 
 local name2: "a" 
  DGNode Information: 
  uri="http://www.w3.org"  local name="a" 
  children= 
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   uri="http://www.w3.org"   local name="b" 
 local name3: "c" 
  DGNode Information: 
  uri="http://www.w3.org"  local name="c" 
  children= 
   uri="http://www.w3.org"   local name="d" 
 local name4: "root" 
  DGNode Information: 
  uri="http://www.w3.org"  local name="root" 
  children= 
   uri="http://www.w3.org"   local name="a" 
   uri="http://www.w3.org"   local name="c" 
 local name5: "b" 
  DGNode Information: 
  uri="http://www.w3.org"  local name="b" 
  children= 
 
 
     ************************ 
 
 
 
time needed:281ms 

 

 

4.5.4.2 Παράδειγµα 2 

Ας θεωρήσουµε το παρακάτω XML αρχείο sample4.xml: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<root xmlns:w3c="http://www.w3.org" 

xmlns:w3schools="http://www.w3schools.com"> 

 <w3c:a> 

  <b/> 

 </w3c:a> 

 <w3schools:a> 

  <b/> 

 </w3schools:a> 

 <c xmlns="http://www.w3.org"> 

  <d/> 

 </c> 

 <c> 

  <d/> 

 </c> 

 <e> 

  <a/> 

 </e> 
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</root>  

και αρχείο sample5.xml: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<root xmlns:w3c="http://www.w3.org" 

xmlns:w3schools="http://www.w3schools.com"> 

 <w3c:a b="2"> 

  <w3schools:b/> 

  <w3c:b/> 

  <b/> 

 </w3c:a> 

 <e> 

  <a/> 

  <w3schools:a/> 

 </e> 

</root> 

Εκτελώντας την κλάση pXQuery.DimensionGraphsBuilder µε όρισµα τα URIs των 

sample4.xml και sample5.xml, κατασκευάζονται οι αντίστοιχοι γράφοι, αποθηκεύονται σε 

αρχείο που έχει οριστεί και επιστρέφονται σε string µορφή: 

 

Dimension Graph for file:///D:/saxonb8-
7j/xqueries/benchmark_queries/diplomatiki/sample4.xml: 
Number of DGNodes=10 
 
uri1: "http://www.w3schools.com" 
 local name1: "a" 
  DGNode Information: 
  uri="http://www.w3schools.com"  local name="a" 
  children= 
   uri=""   local name="b" 
uri2: "http://www.w3.org" 
 local name1: "d" 
  DGNode Information: 
  uri="http://www.w3.org"  local name="d" 
  children= 
 local name2: "a" 
  DGNode Information: 
  uri="http://www.w3.org"  local name="a" 
  children= 
   uri=""   local name="b" 
 local name3: "c" 
  DGNode Information: 
  uri="http://www.w3.org"  local name="c" 
  children= 
   uri="http://www.w3.org"   local name="d" 
uri3: "" 
 local name1: "d" 
  DGNode Information: 
  uri=""  local name="d" 
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  children= 
 local name2: "a" 
  DGNode Information: 
  uri=""  local name="a" 
  children= 
 local name3: "c" 
  DGNode Information: 
  uri=""  local name="c" 
  children= 
   uri=""   local name="d" 
 local name4: "root" 
  DGNode Information: 
  uri=""  local name="root" 
  children= 
   uri="http://www.w3.org"   local name="a" 
   uri="http://www.w3schools.com"   local name="a" 
   uri="http://www.w3.org"   local name="c" 
   uri=""   local name="c" 
   uri=""   local name="e" 
 local name5: "b" 
  DGNode Information: 
  uri=""  local name="b" 
  children= 
 local name6: "e" 
  DGNode Information: 
  uri=""  local name="e" 
  children= 
   uri=""   local name="a" 
 
 
     ************************ 
 
Dimension Graph for file:///D:/saxonb8-
7j/xqueries/benchmark_queries/diplomatiki/sample5.xml: 
Number of DGNodes=8 
 
uri1: "http://www.w3schools.com" 
 local name1: "a" 
  DGNode Information: 
  uri="http://www.w3schools.com"  local name="a" 
  children= 
 local name2: "b" 
  DGNode Information: 
  uri="http://www.w3schools.com"  local name="b" 
  children= 
uri2: "http://www.w3.org" 
 local name1: "a" 
  DGNode Information: 
  uri="http://www.w3.org"  local name="a" 
  children= 
   uri="http://www.w3schools.com"   local name="b" 
   uri="http://www.w3.org"   local name="b" 
   uri=""   local name="b" 
 local name2: "b" 
  DGNode Information: 
  uri="http://www.w3.org"  local name="b" 
  children= 
uri3: "" 
 local name1: "a" 
  DGNode Information: 
  uri=""  local name="a" 



 

  74

  children= 
 local name2: "root" 
  DGNode Information: 
  uri=""  local name="root" 
  children= 
   uri="http://www.w3.org"   local name="a" 
   uri=""   local name="e" 
 local name3: "b" 
  DGNode Information: 
  uri=""  local name="b" 
  children= 
 local name4: "e" 
  DGNode Information: 
  uri=""  local name="e" 
  children= 
   uri=""   local name="a" 
   uri="http://www.w3schools.com"   local name="a" 
 
 
     ************************ 
 
 
 
time needed:281ms 
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5  

∆οµικοί Περιορισµοί Χωρίς Καθορισµό ∆ιάταξης 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται ο σχεδιασµός και η υλοποίηση µιας συνάρτησης, της 

samepath, η οποία επιτρέπει τη διατύπωση ερωτηµάτων µε δοµικούς περιορισµούς χωρίς 

ορισµό διάταξης. Η υλοποίηση πραγµατοποιείται µε δύο τρόπους: σε XQuery και σε Java. 

Στην Java υλοποίηση επεκτείνεται η XQuery µηχανή Saxon-B 8.7.1. 

5.1 Εισαγωγή 

Όπως έχει αναφερθεί, το σύνολο των διαστάσεων που έχει επιλεχθεί σε αυτήν τη 

διπλωµατική κατασκευάζεται ως εξής: για κάθε ξεχωριστό όνοµα στοιχείου που συναντάται 

στο XML έγγραφο, ορίζεται µία διάσταση µε το σύνολο των στοιχείων µε αυτό το όνοµα. 

Όπως ορίζεται στο [5], οι άξονες στην XQuery µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε άξονες 

προς τα µπρος (forward axes) και αντίστροφους άξονες (reverse axes). Ένας άξονας όταν 

περιέχει τον κόµβο των συµφραζοµένων (context node) ή κόµβους που βρίσκονται µετά τον 

κόµβο των συµφραζοµένων σε διάταξη εγγράφου (document order), είναι άξονας προς τα 

µπρος. Ένας άξονας όταν περιέχει τον κόµβο των συµφραζοµένων (context node) ή κόµβους 

που βρίσκονται πριν τον κόµβο των συµφραζοµένων σε διάταξη εγγράφου (document order), 

είναι αντίστροφος άξονας. 

Συνεπώς, µία έκφραση της XQuery η οποία αναζητεί στοιχεία ενός XML εγγράφου τα οποία 

βρίσκονται σε ίδιο µονοπάτι µε άλλα στοιχεία, πρέπει αναγκαστικά να ορίζει τη διάταξη των 

στοιχείων, δεδοµένου ότι θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν οι άξονες. Ο χρήστης της XQuery, 
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όµως, ενδέχεται να µη γνωρίζει τη διάταξη αυτή. Εξ άλλου, είναι πιθανόν τα XML δεδοµένα 

που πρόκειται να ερωτηθούν να είναι ανοµοιογενή: σε διάφορα µονοπάτια να συναντούνται 

τα ίδια ονόµατα στοιχείων µε διαφορετική σειρά. Τότε, ο χρήστης θα πρέπει να ορίσει όλες 

τις δυνατές διατάξεις έτσι ώστε να καλύψει όλες τις περιπτώσεις. Όταν επιθυµεί να βρει το 

σύνολο των στοιχείων τέτοιων ώστε το καθένα από αυτά να είναι σε ίδιο µονοπάτι µε ένα 

στοιχείο από κάθε µία από (v-1)  άλλες διαστάσεις, θα πρέπει να ορίσει τις ν! δυνατές 

διατάξεις. 

Απαιτείται, λοιπόν, ένας µηχανισµός τέτοιος ώστε να προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα 

έκφρασης τέτοιων ερωτηµάτων µερικού καθορισµού δοµικών περιορισµών και, ταυτόχρονα, 

να ενσωµατώνεται στη λογική των εκφράσεων της XQuery. Επιλέγεται, στα πλαίσια της 

εργασίας αυτής, ο σχεδιασµός και η υλοποίηση µίας συνάρτησης (µε όνοµα samepath) η 

οποία θα αποφασίζει αν τα ορίσµατά της αντιστοιχούν σε στοιχεία XML εγγράφου τα οποία 

ανήκουν στο ίδιο µονοπάτι. Η συνάρτηση αυτή επιστρέφοντας αληθή ή ψευδή τιµή, µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί ως κατηγόρηµα (predicate) σε XQuery εκφράσεις αλλά και στο τµήµα 

where (where clause) της FLWOR έκφρασης. 

 

5.2 Η Συνάρτηση samepath ως Σύστηµα 

5.2.1 Η Είσοδος 

Η συνάρτηση samepath έχει ένα µόνο όρισµα: µία ακολουθία (sequence). Μία ακολουθία, 

γενικά, ορίζεται ως µία διατεταγµένη συλλογή µηδέν ή περισσότερων αντικειµένων (items). 

Η συνάρτηση samepath θεωρεί έγκυρη την ακολουθία εισόδου της αν αυτή ικανοποιεί τα 

παρακάτω: 

• Έχει µήκος ίσο τουλάχιστον µε δύο. 

• Καθένα από τα αντικείµενά (items) της είναι είτε αναφορά σε στοιχείο κάποιου XML 

εγγράφου, ή τιµή string που αντιστοιχεί σε όνοµα αναζητούµενου στοιχείου. 

• Έχει µία τουλάχιστον αναφορά σε στοιχείο κάποιου XML εγγράφου.  

• Έχει κατασκευαστεί και αποθηκευτεί ο αντίστοιχος γράφος διαστάσεων. 
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5.2.2 Η Έξοδος  

Αν η είσοδος δεν είναι έγκυρη, τότε εγείρεται κάποιo σφάλµα ή κάποια εξαίρεση (στην 

XQuery και στην Java, αντίστοιχα) και η εκτέλεση διακόπτεται χωρίς να επιστραφεί κάποια 

τιµή. 

Αλλιώς, επιστρέφεται η boolean τιµή της πρότασης «Όλα τα αναφερόµενα στοιχεία στην 

ακολουθία εισόδου ανήκουν στο ίδιο µονοπάτι ενός XML δέντρου, στο οποίο µονοπάτι 

επίσης συναντιούνται όλα τα ονόµατα στοιχείων της εισόδου». 

 

5.2.3 ∆ιευκρινίσεις 

Έστω EL ένα σύνολο αναφορών σε στοιχεία και STR ένα σύνολο string ονοµάτων στοιχείων, 

τέτοια ώστε η ένωση EL U  STR να είναι έγκυρη είσοδος για τη samepath. Έστω  EL΄ ⊆  EL, 

EL΄΄ ⊆  EL, STR΄ ⊆  STR και STR΄΄ ⊆  STR, έτσι ώστε: 

• EL΄U  EL΄΄ = EL,  

• STR  ́U  STR΄  ́= STR και  

• Οι ενώσεις EL΄ U  STR  ́ και EL΄΄ U  STR΄΄ να είναι επίσης έγκυρες είσοδοι για τη 

samepath. 

Τότε ισχύει η συνεπαγωγή:  

samepath((EL, STR)) ⇒  [   samepath((EL΄, STR )́)  και  samepath((EL΄΄, STR΄΄))  ] 

Προφανώς, το αντίστροφο δεν ισχύει πάντα. Είναι ενδιαφέρον ότι το αντίστροφο δεν ισχύει 

ακόµη κι αν EL΄ I  EL΄΄ ≠ Ø . Παραδείγµατος χάρην, αν $x, $y, $z κάποιες µεταβλητές της 

XQuery δεσµευµένες σε στοιχεία XML εγγράφου, τότε είναι δυνατόν το $x να δείχνει προς 

κάποιο στοιχείο που να είναι γονέας των αναφερόµενων στοιχείων από  τα $y και $z, τα 

οποία είναι δυνατόν να µην ταυτίζονται. Τότε ισχύει: samepath(($x, $y)) και 

samepath(($x,$z)) αλλά όχι samepath(($x, $y, $z)). 

∆εδοµένης της τελευταίας παρατήρησης, είναι προφανές ότι η συνάρτηση samepath 

λαµβάνοντας ως όρισµα δύο ή περισσότερα αντικείµενα (items της XQuery) έχει ευρύτερες 

εκφραστικές δυνατότητες από αυτές που θα είχε στην περίπτωση που το όρισµά της ήταν 

ακριβώς δύο αντικείµενα.  
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5.3 Ορολογία 

Παρακάτω, παρουσιάζεται ένα σύνολο όρων που χρησιµοποιούνται πολλές φορές στο 

κεφάλαιο αυτό. Οι περισσότεροι όροι αναφέρονται κυρίως στα αγγλικά έτσι ώστε να είναι 

φανερή η αντιστοιχία τους µε τις οµώνυµες µεταβλητές στις υλοποιήσεις XQuery και Java. 

• dep: Τα αρχικά dep που χρησιµοποιούνται παρακάτω σηµαίνουν Deepest Element of Path, 

δηλαδή το Βαθύτερο Στοιχείο Μονοπατιού. Το dep ενός συνόλου αναφορών σε XML 

στοιχεία ορίζεται µόνο αν τα στοιχεία αυτά ανήκουν στο ίδιο µονοπάτι και, τότε, είναι 

εκείνη από τις αναφορές (όχι αναγκαστικά µοναδική αφού είναι δυνατόν κάποιες αναφορές 

να ταυτίζονται) η οποία δείχνει προς το στοιχείο µέγιστου βάθους. Το dep έχει τη 

σηµαντική ιδιότητα ότι: κάθε µονοπάτι που ξεκινά από τη ρίζα και περνά από το dep, 

περνά από όλα τα στοιχεία για τα οποία υπολογίστηκε το dep. Έτσι αν έχουµε τις 

αναφορές σε στοιχεία $el1, $el2, � ,$elN οι οποίες έχουν το $dep ως dep και τις string 

τιµές $str1, $str2, �, $strM, τότε: samepath(($el1, $el2, � ,$elN, $str1, $str2, �, $strM)) 

! samepath(($dep, $str1, $str2, �, $strM)). 

• ΠΚΜ (FSPs) = Πλήρως Καθορισµένα Μονοπάτια (Fully Specified Paths). ∆οµή που 

αποτελεί συνδετικό κρίκο µεταξύ του γράφου διαστάσεων και του αντιστοίχου XML 

εγγράφου. Περιγράφεται λεπτοµερώς στην ενότητα 5.5.1 «Τα Πλήρως Καθορισµένα 

Μονοπάτια (ΠΚΜ)». 

• pending = οι string τιµές της ακολουθίας εισόδου οι οποίες δε συναντούνται στους 

προγόνους του dep ή στο ίδιο το dep (το dep υπολογίζεται για τις αναφορές  εισόδου σε 

στοιχεία). Όταν το pending γίνει κενό, το µονοπάτι από το dep ως και τον τρέχοντα κόµβο 

του γράφου διαστάσεων αποτελεί ΠΚΜ, το οποίο και επιστρέφεται. 

• visited = το σύνολο των κόµβων του γράφου διαστάσεων οι οποίοι έχουν δεκτεί επίσκεψη 

κατά τη διάσχισή του γράφου. Εξυπηρετεί στα εξής: α) να µη διασχίζονται µονοπάτια επί 

του γράφου που περιέχουν κάποιον κόµβο παραπάνω από µία φορά (στο γράφου είναι 

δυνατόν να υπάρξουν κύκλοι), β) την κατασκευή των FSPs. 

 

5.4 Ο Αλγόριθµος 

Επισηµαίνεται ότι, όπως φαίνεται και στα επόµενα, η κάθε κλήση της samepath µε έγκυρα 

ορίσµατα χρησιµοποιεί το πολύ ένα γράφο διαστάσεων. Προφανώς, όταν τα ορίσµατα δεν 

είναι έγκυρα, δεν απαιτείται η χρήση του γράφου διαστάσεων. 
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Στον ψευδοκώδικα, παρακάτω, χρησιµοποιούνται οι συναρτήσεις «κατασκεύασε_τα_ΠΚΜ» 

και «το_έγγραφο_ικανοποιείται». Ο ψευδοκώδικας των συναρτήσεων αυτών παρουσιάζεται 

στην ενότητα «5.5 Βοηθητικές ∆οµές και Λειτουργίες». 

Αν η ακολουθία εισόδου δεν είναι έγκυρη ως προς κάποια από τις 

τρεις πρώτες συνθήκες, τότε ΕΓΕΡΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ (διακοπή της 

εκτέλεσης). 

Αν οι αναφορές της εισόδου σε στοιχεία αφορούν παραπάνω από ένα 

XML έγγραφο, τότε ΕΠΙΣΤΡΕΨΕ ψευδή τιµή. 

Αν δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο, έστω dep, από τα αναφερόµενα της 

εισόδου τέτοιο ώστε να έχει όλα τα υπόλοιπα αναφερόµενα στοιχεία 

προγόνους, τότε ΕΠΙΣΤΡΕΨΕ ψευδή τιµή. 

Υπολόγισε το σύνολο pending των string τιµών της εισόδου οι 

οποίες δεν ανήκουν στο σύνολο {το όνοµα του dep, τα ονόµατα των 

προγόνων του dep}. 

Αν το pending είναι κενό, τότε ΕΠΙΣΤΡΕΨΕ αληθή τιµή. 

Αν δε βρεθεί ο αντίστοιχος γράφος διαστάσεων, τότε ΕΓΕΡΣΗ 

ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ. 

FSPs := κατασκεύασε_τα_ΠΚΜ 

(ο κόµβος του γράφου µε το όνοµα του dep, 

 pending,  

 οι κόµβοι του γράφου διαστάσεων που αντιστοιχούν στο  

 µονοπάτι από τη ρίζα ως και το dep) 

Αν το FSPs είναι κενό,  

τότε ΕΠΙΣΤΡΕΨΕ ψευδή τιµή. 

ΕΠΙΣΤΡΕΨΕ το_έγγραφο_ικανοποιείται 

(το στοιχείο dep του XML εγγράφου, 1, FSPs) 

 

5.5 Βοηθητικές ∆οµές και Λειτουργίες 

5.5.1 Τα Πλήρως Καθορισµένα Μονοπάτια (ΠΚΜ) 

5.5.1.1 Εισαγωγή 

Η κατασκευή των Πλήρως Καθορισµένων Μονοπατιών (Fully Specified Paths = FSPs) 

αντιστοιχεί  
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• στη συνάρτηση «pXQuery:fsps-constructor($x as element(), $pending as xs:string*, 

$visited as xs:string+, $dep-depth) as element()*» της XQuery και  

• στην κλάση « pXQuery.FullySpecifiedPathsBuilder» της Java. 

Τα τµήµατα κώδικα αυτά θα παρουσιαστούν στις αντίστοιχες ενότητες της υλοποίησης. 

 

5.5.1.2 ∆οµή των ΠΚΜ 

Κατ� αρχήν, υπενθυµίζεται ότι η κατασκευή των ΠΚΜ απαιτείται όταν η συνάρτηση 

samepath πρέπει να αναζητήσει για τις string τιµές της ακολουθίας εισόδου οι οποίες δε 

συναντούνται στους προγόνους του dep ή στο ίδιο το dep (δηλαδή για όλα τους κόµβους που 

ορίζει η µεταβλητή pending). 

Το κάθε ΠΚΜ αποτελείται από µία ακολουθία κόµβων του γράφου διαστάσεων τέτοιοι ώστε 

να ικανοποιούν τα παρακάτω: 

• Η ακολουθία αποτελεί µε τη σειρά αυτή µονοπάτι του γράφου διαστάσεων. 

• Ο πρώτος κόµβος της ακολουθίας είναι ο αντίστοιχος κόµβος του γράφου για το στοιχείο 

dep (του XML εγγράφου). 

• H ακολουθία αυτή ποτέ δεν περιλαµβάνει  τον ίδιο κόµβο δύο ή περισσότερες φορές. 

• Η ακολουθία περιέχει το σύνολο των κόµβων που ορίζει η µεταβλητή pending. 

Συνεπώς, τα ΠΚΜ δίνουν όλα τα µονοπάτια που πρέπει να εξεταστούν επί του XML 

εγγράφου για την αναζήτηση των string τιµών που ορίζει η pending µε απώτερο στόχο τον 

υπολογισµό της boolean τιµής που πρέπει να επιστρέψει η samepath. Σηµειώνεται ότι : 

• Αν δε βρεθούν ΠΚΜ επί του γράφου διαστάσεων, τότε δε θα υπάρχουν µονοπάτια τέτοια 

ώστε να ικανοποιηθεί η samepath ούτε και στο XML έγγραφο. ∆ηλαδή, η samepath πρέπει 

να επιτρέψει κατ� ευθείαν ψευδή τιµή.  

• Αν βρεθούν ΠΚΜ επί του γράφου διαστάσεων, τότε είναι δυνατόν να βρεθούν µονοπάτια 

στο XML έγγραφο, µπορεί και όχι. ∆ηλαδή, σε αυτή την περίπτωση η samepath πρέπει να 

εξετάσει στο XML έγγραφο τους απογόνους του dep για να αποφασίσει. Για την απόφαση 

αυτή, η αναζήτηση στο XML έγγραφο πραγµατοποιείται υπό την καθοδήγηση των ΠΚΜ, 

µε αποτέλεσµα τη διάσχιση ενός περιορισµένου µέρους του XML δέντρου. 

Τα παραπάνω οφείλονται στην αφαίρεση πληροφορίας που υλοποιεί ο γράφος διαστάσεων.  

Τέλος, σηµειώνεται ότι η δοµή των ΠΚΜ αποτελεί συνδυασµό της πληροφορίας των 

παρακάτω:  

• Των αντικειµένων (items) του ορίσµατος της samepath τα οποία ορίζουν µονοπάτι του 

XML δέντρου, χωρίς να καθορίζεται διάταξη µεταξύ τους. 
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• Των σχέσεων γονέα-παιδιού µεταξύ των διαστάσεων που ορίζει ο γράφος διαστάσεων. 

 

5.5.1.3 Αλγόριθµος Κατασκευής των ΠΚΜ 

Τα Πλήρως Καθορισµένα Μονοπάτια κατασκευάζονται µε διάσχιση του γράφου διαστάσεων.  

συνάρτηση  

κατασκεύασε_τα_ΠΚΜ(current_node, pending, visited) 

{ 

  Αν το pending είναι κενό,  

  τότε ΕΠΙΣΤΡΕΨΕ το visited από τη θέση που είναι ίση µε το  

βάθος του dep και µετά (δηλαδή, το ΠΚΜ που ξεκινά από το  

dep και καταλήγει στο current_node.) 

  Αν όλα τα παιδιά του current_node ανήκουν στο visited, 

  τότε ΕΠΙΣΤΡΕΨΕ το κενό. 

           * 

  Για κάθε παιδί ch που δεν έχει δεχτεί επίσκεψη, δηλαδή   

  που δεν ανήκει στο visited: 

    κατασκεύασε_τα_ΠΚΜ(ch, pending – {ch}, visited U {ch})   

} 

 

* Μόνο στην XQuery υλοποίηση, έχει υλοποιηθεί στη θέση αυτήν ένας επιπλέον γρήγορος 

έλεγχος τον οποίον επιτρέπει η επιπλέον λίστα xml-descendants που διατηρεί ο γράφος 

διαστάσεων για κάθε κόµβο: 

Αν κάποιος από τους pending δεν ανήκει στους απογόνους   

του current_node, τότε επίστρεψε κενό. 

 

5.5.1.4 ∆ιευκρινίσεις για την Κατασκευή των ΠΚΜ 

Κλειδί για την κατασκευή αυτή αποτελεί η διάσχιση του γράφου διαστάσεων µε χρήση των 

current_node, pending και visited. Στα παρακάτω, δε θα ληφθεί υπόψιν ο γρήγορος έλεγχος 

της XQuery υλοποίησης. 

Η διάσχιση ξεκινά από τον κόµβο του γράφου διαστάσεων που έχει πλήρες όνοµα ίδιο µε 

αυτό του dep στοιχείου. Συνεπώς, αρχικά, το current_node είναι αναφορά προς αυτόν τον 

κόµβο του γράφου.  



 

  82

Οι κόµβοι του γράφου οι οποίοι δεν πρέπει να δεχτούν επίσκεψη είναι οι οµώνυµοι των 

στοιχείων του XML εγγράφου τα οποία βρίσκονται στον άξονα ancestor-or-self του dep 

στοιχείου. Συνεπώς, το visited αρχικοποιείται µε αυτό το σύνολο κόµβων. 

Η διάσχιση αρχικά αναζητά µονοπάτια τα οποία να περιέχουν όλες τις string τιµές του 

ορίσµατος της samepath οι οποίες δε βρέθηκαν στον άξονα ancestor-or-self του dep ως 

ονόµατα στοιχείων. Άρα, το pending αρχικοποιείται να περιέχει όλες αυτές τις string τιµές (ή 

αναφορές προς τους αντίστοιχους κόµβους, ανάλογα µε την υλοποίηση). 

Επισηµαίνονται τα εξής: 

• Η διάσχιση του γράφου έχει τη µορφή ενός δέντρου ∆ το οποίο έχει ως ρίζα τον κόµβο του 

γράφου που αντιστοιχεί στο dep. Το κάθε φύλλο του δέντρου αυτού είναι κόµβος στον 

οποίον ισχύει είτε ότι δεν έχει παιδιά τα οποία να µην έχουν δεχτεί επίσκεψη ή ότι το 

pending είναι κενό. Μόνο στη δεύτερη περίπτωση, το µονοπάτι από τη ρίζα του ∆ ως και 

το φύλλο του ∆ επιστρέφεται ως ΠΚΜ. 

• Οι µεταβλητές current_node, pending και visited αφορούν στο εκάστοτε µονοπάτι του 

γράφου το οποίο διανύει η διάσχιση. Συνεπώς, είναι δυνατόν η διάσχιση να επισκεφτεί τον 

ίδιο κόµβο του γράφου παραπάνω από µία φορά, αλλά κατά τη διάσχιση διαφορετικού 

µονοπατιού. 

 

 

5.5.1.5 Παραδείγµατα Κατασκευής ΠΚΜ 

Παρακάτω παρατίθενται τέσσερα αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα στα οποία διασχίζεται 

γράφος διαστάσεων µε στόχο την κατασκευή των Πλήρως Καθορισµένων Μονοπατιών. Οι 

προσανατολισµένες ακµές του γράφου σηµειώνονται µε βελάκια από µαύρη συνεχή γραµµή. 

Η διάσχιση συµβολίζεται µε τις µπλε γραµµές (από παύλες και τελείες) και η σειρά διάσχισης 

προκύπτει από τους αριθµούς (σε µορφή #1, #2 κ.λπ.) µε κόκκινα γράµµατα. Η κάθε 

αναδροµική κλήση της συνάρτησης «κατασκεύασε_τα_ΠΚΜ» αντιστοιχεί σε µία µπλε 

κουκίδα της γραµµής της διάσχισης και σε έναν αριθµό #i, i∈ {1,2,3,�} των σχηµάτων. 

Παρατηρούµε ότι: 

• Κάποιοι κόµβοι δέχονται επίσκεψη παραπάνω από µία φορά κατά τη διάρκεια της 

διάσχισης (παραδείγµατα 1,2,3,4).  

• Η διάσχιση σε κάθε µονοπάτι της (µπλε γραµµή από παύλες και τελείες) επισκέπτεται το 

κάθε κόµβο το πολύ µία φορά ακόµη κι αν ο γράφος περιέχει κύκλο (παράδειγµα 4). 
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r

a

c

d

b

#1
pending = {b, c, d}

visited = {r, a}
#2

pending = {c, d}
visited = {r, a, b}

#4
pending = {b, d}
visited = {r, a, c}

#3
pending = {c}

visited = {r, a, b, d}

#5
pending = {b}

visited = {r, a, c, d}

pending = {b, c, d}
visited = {r, a}

dep = a

r

a

c

d

b

#1
pending = {c, d}
visited = {r, a}

#2
pending = {c, d}
visited = {r, a, b}

#4
pending = {d}

visited = {r, a, c}

#3
pending = {c}

visited = {r, a, b, d}

#5
pending = Ø

visited = {r, a, c, d}

pending = {c, d}
visited = {r, a}

dep = a

Τερµατισµός επειδή δεν 
υπάρχει κάποιος 

κόµβος-παιδί του d ο 
οποίος να µην ανήκει 

στο visited

Τερµατισµός επειδή δεν 
υπάρχει κάποιος 

κόµβος-παιδί του d ο 
οποίος να µην ανήκει 

στο visited

Τερµατισµός επειδή δεν 
υπάρχει κάποιος 

κόµβος-παιδί του d ο 
οποίος να µην ανήκει 

στο visited

Τερµατισµός επειδή pending = Ø.
ΠΚΜ := visited από το dep και µετά, 

δηλ. {a,c,d}.
Πρόσθεσε το ΠΚΜ στη δοµή των 

Πλήρως Καθορισµένων Μονοπατιών 

Παράδειγµα 1

Παράδειγµα 2
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r

a

c

d

b

#1
pending = {c, d, e}

visited = {r, a}
#2

pending = {c, d, e}
visited = {r, a, b}

#5
pending = {d, e}
visited = {r, a, c}

#3
pending = {c, e}

visited = {r, a, b, d}

#6
pending = {e}

visited = {r, a, c, d}

pending = {c, d, e}
visited = {r, a}

dep = a

r

a

d

c

b

#1
pending = {d}
visited = {r, a}

#2
pending = {d}

visited = {r, a, b}

#3
pending = {d}

visited = {r, a, b, c}

#6
pending = Ø

visited = {r, a, d}

pending = {d}
visited = {r, a}

dep = a

Τερµατισµός επειδή δεν 
υπάρχει κάποιος 

κόµβος-παιδί του e ο 
οποίος να µην ανήκει 

στο visited

Τερµατισµός επειδή pending = Ø.
ΠΚΜ := visited από το dep και µετά, 

δηλ. {a,d}.
Πρόσθεσε το ΠΚΜ στη δοµή των 

Πλήρως Καθορισµένων Μονοπατιών 

e

#4
pending = {c}

visited = {r, a, b, d, e}

#7
pending = Ø

visited = {r, a, c, d, e}

Τερµατισµός επειδή pending = Ø.
ΠΚΜ := visited από το dep και µετά, 

δηλ. {a, c, d, e}.
Πρόσθεσε το ΠΚΜ στη δοµή των 

Πλήρως Καθορισµένων Μονοπατιών 

Τερµατισµός επειδή δεν 
υπάρχει κάποιος 

κόµβος-παιδί του c ο 
οποίος να µην ανήκει 

στο visited

Παράδειγµα 3

Παράδειγµα 4

#5
pending = {d}

visited = {r, a, c, b}

#4
pending = {d}

visited = {r, a, c}

Τερµατισµός επειδή δεν 
υπάρχει κάποιος 

κόµβος-παιδί του b ο 
οποίος να µην ανήκει 

στο visited
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5.5.2 Απεικόνιση των ΠΚΜ στο XML Έγγραφο 

5.5.2.1 Εισαγωγή 

Η απεικόνιση των Πλήρως Καθορισµένων Μονοπατιών στο XML έγγραφο αντιστοιχεί : 

• Στη συνάρτηση « pXQuery:xml-is-sat($cur-node as element(), $depth, $parent-fsps-sat as 

element()+) as xs:boolean » της XQuery και  

• Στην κλάση FSPsOnXML σε Java. 

Τα τµήµατα κώδικα αυτά θα παρουσιαστούν στις αντίστοιχες ενότητες της υλοποίησης. 

 

5.5.2.2 Αλγόριθµος Απεικόνισης των ΠΚΜ στο XML Έγγραφο 

 

// current_element: το τρέχον στοιχείο του XML εγγράφου. 

//   Λαµβάνει ως τιµές αναφορές στα στοιχεία του δέντρου  

//   που έχει ως ρίζα το στοιχείο dep. 

// depth: είναι το σχετικό βάθος του current_element ως 

//   προς το dep. Είναι, δηλαδή, το πλήθος των στοιχείων  

//   του µονοπατιού από το dep ως και το current_element. 

// parent_FSPs: είναι τα ΠΚΜ που περιέχουν το µονοπάτι από  

//    το dep µέχρι και το γονέα του current_element. Θα  

//   λέµε ότι τα parent_FSPs ικανοποιούνται µέχρι και το 

//   γονέα του current_element. 

συνάρτηση το_έγγραφο_ικανοποιείται 

(current_element, depth, parent_FSPs) 

{ 

  current_ FSPs := το υποσύνολο του parent_FSPs το οποίο 

  ικανοποιείται και από το current_element. 

  Αν το current_ FSPs δεν περιέχει κανένα ΠΚΜ,  

  τότε ΕΠΙΣΤΡΕΨΕ ψευδή τιµή. 

  // Εξετάζεται µόνο το πρώτο γιατί ποτέ κάποιο ΠΚΜ δεν  

  // είναι υποσύνολο κάποιου άλλου ΠΚΜ από τα  

  // current_ FSPs. 

  Αν το πρώτο ΠΚΜ του current_FSPs έχει µήκος ίσο µε το  

  depth, 

  τότε ΕΠΙΣΤΡΕΨΕ αληθή τιµή. 
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  Για κάθε στοιχείο-παιδί ch του current_element 

  { 

    Αν  

    το_έγγραφο_ικανοποιείται(ch, depth+1, current_ FSPs) 

    τότε ΕΠΙΣΤΡΕΨΕ αληθή τιµή. 

  } 

  ΕΠΙΣΤΡΕΨΕ ψευδή τιµή. 

} 

 

5.5.2.3 Παράδειγµα 

Στο παρακάτω παράδειγµα, χρησιµοποιείται η cur_FSPs (current Fully Specified Paths) που 

αφορά κάθε στοιχείο (που είναι το dep ή απόγονος του dep) του XML δέντρου και η οποία 

είναι ίση µε το σύνολο των ΠΚΜ τα οποία «ικανοποιούνται» από το µονοπάτι από το dep 

στοιχείο µέχρι και το τρέχον στοιχείο του XML εγγράφου. Η τιµή της cur_FSPs για το 

στοιχείο dep είναι αυτή που επιστρέφει η συνάρτηση κατασκευής των ΠΚΜ της 

προηγούµενης ενότητας. Παρακάτω, θεωρούµε για το dep (το οποίο έχει όνοµα a) ότι 

cur_FSPs={p1, p2, p3}, όπου p1=a/b/c/d, p2=a/b/d/c, p3=a/c/d/b. Υπενθυµίζεται ότι η 

απεικόνιση των ΠΚΜ γίνεται µε διάσχιση του XML εγγράφου. Παρακάτω, για κάθε 

αναδροµική κλήση της συνάρτησης «το_έγγραφο_ικανοποιείται» υπάρχει µία µπλε κουκίδα 

και ένα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο που περιέχει την τιµή των ΠΚΜ που υπολογίζει η 

συνάρτηση «το_έγγραφο_ικανοποιείται» για τον τρέχοντα κόµβο και τον αύξοντα αριθµό της 

κλήσης στη σειρά των αναδροµικών κλήσεων. 

 



 

  87

r

a

b

dep = a
cur_FSPs = {p1, p2, p3}

p1=a/b/c/d
p2=a/b/d/c
p3=a/c/d/b

ce

k e

d

m c

c

e d

m b

h

n

d

b

m

n

#1
cur_FSPs = {p1, p2, p3}

#2
cur_FSPs = Ø

ΕΠΙΣΤΡΕΨΕ FALSE

#3
cur_FSPs = {p1, p2}

#5
cur_FSPs = {p1}

#4
cur_FSPs = Ø

ΕΠΙΣΤΡΕΨΕ FALSE

#6
cur_FSPs = Ø

ΕΠΙΣΤΡΕΨΕ FALSE
#8

cur_FSPs = Ø
ΕΠΙΣΤΡΕΨΕ FALSE

#7
cur_FSPs = {p2}

#9
cur_FSPs = {p2}
ΕΠΙΣΤΡΕΨΕ TRUE

 

 

Παρατηρούµε ότι η λήψη της απόφασης για τη συνάρτηση «το_έγγραφο_ικανοποιείται» σε 

ένα στοιχείο όπου απαιτείται αναδροµή γίνεται ως εξής: το σύνολο των αποφάσεων για τα 

παιδιά του στοιχείου (δηλαδή τα true και false) περνάνε από µία πύλη OR και δίνουν την 

απόφαση της συνάρτησης για το τρέχον στοιχείο. Έτσι, όταν στο στοιχείο r/a/b/d/c 

επιστρέφεται true, οι αποφάσεις της συνάρτησης στους προγόνους r/a/b/d, r/a/b, και r/a 

προκύπτουν άµεσα true και έτσι η διάσχιση σταµατά. Το τµήµα του XML δέντρου από το 

r/a/c και κάτω δεν εξετάζεται καθόλου, παρόλο που υπάρχει το µονοπάτι r/a/c/d/b.  

Επίσης, παρατηρούµε ότι ούτε το τµήµα του δέντρου κάτω από το r/a/d εξετάζεται καθόλου, 

επειδή δεν υπάρχει κανένα ΠΚΜ που να ξεκινά από a/d. Γενικά, χάρη στα ΠΚΜ µπορεί να 

περιοριστεί σηµαντικά η διάσχιση του XML δέντρου. 
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5.6 Υλοποίηση σε XQuery 

module namespace pXQuery = "http://www.dblab.ntua.gr/pxquery"; 

 

import module namespace  pXQueryLib = 

"http://www.dblab.ntua.gr/pxquery" at "pxquery_lib.xquery"; 

 

(: 

param $seq is a sequence of items.  

$seq is valid if and only if all the following stand: 

1)  $seq has at least 2items. 

2)  Every item is either a reference to an element of an XML 

document, or a string (that corresponds to the name of an 

element of an XML document). 

3)  There is at least one item that comprises a reference to an 

element of an XML document, 

4)  A dimension graph has already been built for this document. 

 

return true if $seq is valid and there is a path in the current 

XML document that contains all items of $seq. 

       false if $seq is valid and there is no path in the 

current XML document that contains all items of $seq. 

 

raises 4 errors: err:ERROR00000, err:ERROR00001, err:ERROR00002, 

err:ERROR00003 

:) 

declare function pXQuery:samepath($seq as item()+) as xs:boolean 

{ 

  (:  Find all elements contained in $seq that belong to an XML 

file.  :) 

  let $seq_elements  := $seq[. instance of  

    element()][./ancestor::document-node()] 

  (:  Find all strings contained in $seq.  :) 

  let $seq_strings  := $seq[. instance of xs:string] 

  let $doc-node-uris  := distinct-values(    

    for $se in $seq_elements  

    return $se/ancestor-or-self::document-node() 
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      /fn:document-uri(.)  

  ) 

  return  

  (: IF the following set-theory inequality stands: $seq !=  

     $seq_elements union $seq_strings, 

     (that is: IF there are samepath arguments (at least one)       

     neither of type element nor of type string) 

     THEN this is an invalid state and an error must be raised.                   

  :) 

    let $seq_no := count($seq) 

    let $seq_elements_no := count($seq_elements) 

    let $seq_strings_no := count($seq_strings) 

    return  

    if ($seq_no<2) 

      then fn:error(fn:QName("http://www.w3.org/2005/xqt- 

        errors", "err:ERROR00000"),  

        "ERROR IN SAMEPATH ARGUMENTS: there are less than two  

        items in the sequence argument.")       

    else 

    if ($seq_no!=$seq_elements_no+$seq_strings_no) 

      then fn:error(fn:QName("http://www.w3.org/2005/xqt-      

        errors", "err:ERROR00001"),  

        "ERROR IN SAMEPATH ARGUMENTS: there are arguments     

        neither of type element (of an XML document) nor of type    

        string") 

    else                                                   

      let $no-of-doc-nodes:= count($doc-node-uris) 

      return  

      (: IF no document node (corresponding to the samepath   

         arguments) is found, 

         that is: IF no element from an XML document is found :)  

         if ($no-of-doc-nodes eq 0)  

         then fn:error(fn:QName("http://www.w3.org/2005/xqt- 

           errors", "err:ERROR00002"),  

           "ERROR IN SAMEPATH ARGUMENTS: no element from an XML  

           document supplied") 

         (: IF the sequence argument is valid, so no error shall  
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            be raised. :) 

         else  

         (: IF two or more elements in the sequence argument  

            have different root elements, THEN return false. :) 

          if ($no-of-doc-nodes > 1) then false() 

          (: IF all elements belong to the same XML document. :) 

          else 

          (: Find the DEPs (Deepest Elements of Path). 

             Of course, there shall always be not more than one  

             DEP, but there might be more than one references to  

             it. :) 

            let $deps :=  

              if (count($seq_elements)=1) then $seq_elements  

              else   

                (:In this case, $deps might include more than  

                  1element reference.:) 

                for $el1 in $seq_elements 

                where pXQuery:is-dep($el1, $seq_elements) 

                return $el1 

            (:    Take the first reference to DEP if any.    :) 

            let $no-of-deps := count($deps) 

            return 

              (: IF there is no reference to DEP and hence  

                 there is no dep, THEN return false    :) 

              if ($no-of-deps eq 0) then false() 

              (:  IF there is at least one reference to DEP.  :) 

              else  

           let $dep := $deps[1] 

                let $aos-of-dep :=  

                  $dep/ancestor-or-self::element() 

                let $aos-of-dep-strings :=  

                  pXQueryLib:elements-to-strings($aos-of-dep) 

                let $dep-depth := count($aos-of-dep) 

                (:  Find strings given by the user not found in  

                    the path from the root element down to $dep   

                    (both ends inclusive).  :) 

                let $pending :=  
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                  pXQuery:not-found-in-path($dep, $seq_strings) 

                return  

                  (: IF all $seq_strings are found between  

                     the root element and $dep (both ends   

                     inclusive)    :) 

                  if (empty($pending)) then true()  

                  else 

                    (:    Find the corresponding local dimension  

                          graph (ldg).:) 

                    let $ldg := $pXQueryLib:ldgs/element() 

                      [pXQueryLib:elements-to-strings(.) eq  

                      fn:tokenize($doc-node-uris, "/")[last()]] 

                    return  

                    if (empty($ldg))  

                      then  

                        fn:error( 

                          fn:QName("http://www.w3.org/2005/xqt-     

                          errors", "err:ERROR00003"),  

                          "No corresponding dimension graph  

                          found.") 

                    else 

                    (:   Find $dep in this local dimension graph  

                         if $dep is a parent node.    :) 

                    let $dep-in-ldg :=  

                      $ldg/element()[pXQueryLib:elements-to- 

                      strings(.) eq pXQueryLib:elements-to- 

                      strings($dep)] 

                    return  

                      (:  IF $dep is not a parent node, THEN  

                          return false.  :) 

                      if (empty($dep-in-ldg)) then false() 

                      else 

                        (:    FSPs = Fully Specified Paths. 

                          Build all FSPs beginning at $dep-in- 

                          ldg and having the minimum length 

                          so that all strings in $pending are  

                          included in every FSP.:) 
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                        let $fsps :=  

                          pXQuery:fsps-constructor($dep-in-ldg,  

                            $pending, $aos-of-dep-strings,  

                            $dep-depth) 

                        (: Decide whether any of these FSPs can  

                           be found on the XML document. 

                          (that is whether samepath is true) :) 

                        return  

                          if (empty($fsps)) then false() 

                          else pXQuery:xml-is-sat 

                            ($dep, 1, $fsps) 

};    (:    END of function pXQuery:samepath($seq as item()*)    

:) 

 

 

(: 

param    $el1 

param    $elements 

return   true      if all elements in $elements belong to the               

                   same path and $el1 is the deepest element of  

                   this path 

        false    otherwise 

:) 

declare function pXQuery:is-dep($el1 as element(), $elements as 

element()+) as xs:boolean 

{ 

  every $el2 in $elements except $el1  

  satisfies 

  ( 

    not(empty($el2 intersect $el1/ancestor-or-self::element())) 

  ) 

};   

(:    END of function pXQuery:is-dep($el1 as element(), 

$elements as element()+)    :) 

 

(: 
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param     $x        is the current parent node of the current 

dimension graph. 

 

param     $pending    is the sequence of (zero o more) strings 

that must be found in the current XML path. 

 

param     $visited      is the sequence of (one or more) names 

of all elements that comprise the current path from the root 

element down to $x (both ends inclusive). 

 

param     $dep-depth    is the depth of the deepest element of 

path(dep). depth of an elementX = 1, if elementX is the root 

element and depth of an elementX = (depth of its parent) + 1, if  

elementX is not the root element. $dep-depth does not change 

throughout the recursive calls. 

 

return     a sequence of zero or more fsp elements (fsp stands 

for fully specified path). Every fsp has an attribute called 

length whose value is the number of fsp's child elements. 

Its child elements correspond to a path on the dimension graph 

such that: 

1)   the path begins at dep node of the graph and 

2)   the path has the minimum length so as to contain all 

elements with the names that the user has given through the 

string arguments of samepath.               

:) 

declare function pXQuery:fsps-constructor($x as element(), 

$pending as xs:string*, $visited as xs:string+, $dep-depth) 

as element()* 

{ 

  (: IF all pending strings have been found,  

     THEN return the corresponding path  from deepest (dimension  

       graph) node of path inclusive down to the (dimension  

       graph) node $x inclusive:) 

  if (empty($pending)) then                 

    let $visited2 := $visited[position()>=$dep-depth] 

    let $length := count($visited2) 

    return <fsp length="{$length}">  
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      {pXQueryLib:strings-to-elements($visited2)} </fsp> 

  (:  IF there are still pending strings :) 

  else     

    let $children-of-x :=  

      for $z in $x/children/element() return $z 

    return  

    let $string-children-of-x :=  

      pXQueryLib:elements-to-strings($children-of-x) 

    let $unvisited-string-children-of-x :=  

      fn:distinct-values($string-children-of-x[not(.=$visited)]) 

    return  

      (:    IF all child nodes of $x have been visited, THEN  

return the empty sequence.    :) 

      if ( empty($unvisited-string-children-of-x) ) then ()     

      (:    IF $x has one or more unvisited children.    :) 

      else    

        (: IF there is a pending string such that no descendant  

           of $x has such name, 

           THEN return the empty sequence.    :)       

        if  (  some $w in $pending                 

            satisfies                       

            ( 

              every $descendant in $x/xml-descendants/element() 

              satisfies ( xs:string(node-name($descendant))!=$w  

            ) 

            ) 

          ) 

        then () 

        (:    IF for every pending string there is a descendant  

of $x with such name.    :)       

        else  

          (:  FOR every name of unvisited child of current  

              node($x)  :) 

          for $ch-name in $unvisited-string-children-of-x 

          (:  Find the corresponding dimension graph node, if it  

              is a parent node.  :) 

          let $ch :=  
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            $x/parent::element()/child::element() 

            [xs:string(node-name(.)) eq $ch-name]  

          return   

            (:    IF $ch does not have any child in the  

                  dimension graph..    :) 

            if (empty($ch)) then               

              (:    IF more than one string is pending, THEN  

                    return the empty sequence.    :) 

              if (count($pending)>1)  then ()         

              (:    IF just one string is pending.    :) 

              else         

                (:    IF $ch-name is not the only pending, THEN  

                      return the empty sequence.    :) 

                if (not($ch-name eq $pending)) then  ()   

                 (:    IF $ch-name is the only pending 

                       THEN return the corresponding path  from  

                       deepest (dimension graph)  

                       node of path inclusive down to the  

                       (dimension graph) node $ch inclusive:) 

                else                 

                  let $visited-new  := ($visited, $ch-name) 

                  let $visited-new2 :=  

                    $visited-new[position()>=$dep-depth] 

                  let $length := count($visited-new2) 

                  return 

                    <fsp length="{$length}"> 

                      {pXQueryLib:strings-to-elements 

                        ($visited-new2)}  

                    </fsp>   

            (:  IF $ch has at least one unvisited child node. :) 

            else     

              pXQuery:fsps-constructor 

              ( 

                $ch,  

                fn:distinct-values 

                  ($pending[not(.=xs:string(node-name($ch)))]),  

                ($visited, $ch-name), 
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                $dep-depth 

              ) 

};  (:  end of function pXQuery:fsps-constructor($x as 

element(), $pending as xs:string*, $visited as xs:string*, $dep-

depth)  :) 

 

(: 

$dep     the deepest element of path 

$strings:   

returns:   the set difference $strings - (the string values of 

the ancestor-or-self elements of $dep) 

:) 

declare function pXQuery:not-found-in-path($dep, $strings) 

{ 

  let $aos := $dep/ancestor-or-self::element() 

  let $aos-str := pXQueryLib:elements-to-strings($aos) 

  return fn:distinct-values($strings[not(.=$aos-str)])  

};  (:  end of function pXQuery:not-found-in-path($dep, 

$strings)  :) 

 

(: 

param $cur-node is a reference to the current element of the 

current XML document. $cur-node points to any descendant-or-

self::element() of deepest element of path. 

 

param $depth is the relative depth of $cur-node. 

$depth = 1, if $cur-node points to dep and 

$depth = (the depth of $cur-node's parent) + 1, otherwise. 

(recursive definition) 

 

param $parent-fsps-sat is a sequence of the (one or more) FSPs 

satisfied by the path from dep down to the parent of $cur-node. 

 

return  

true if there are:   

- at least one path p1 on the XML document beginning from the 

dep and containing $cur-node and 



 

  97

- at least one fsp p2 belonging to $parent-fsps-sat, such that 

p1 fully satisfies p2. 

false, otherwise. 

:) 

declare function pXQuery:xml-is-sat($cur-node as element(), 

$depth, $parent-fsps-sat as element()+) as xs:boolean 

{ 

  (:$fsps-sat is the subset of $parent-fsps-sat that is  

    satisfied by the current node:) 

  (:$fsps-sat is a reference to a structure of the form: :) 

   (:  <fsp length="4"><test4_root-    

       element/><Type/><Brand/><Year/></fsp>  

       <fsp length="4">...</fsp> ...:)  

  let $fsps-sat :=  

    for $fsp in $parent-fsps-sat 

    where pXQueryLib:elements-to-strings($fsp/element()[$depth])  

      eq pXQueryLib:elements-to-strings($cur-node) 

    return $fsp 

  let $fsps-sat-no := count($fsps-sat) 

  return  

    (:   IF no FSP is satisfied by the path from DEP down to  

         $cur-node   :) 

    if ($fsps-sat-no=0) then false() 

    else 

      (:  IF length of the first FSP from $fsps-sat is equal to  

          $depth (that is the depth of  $cur-node)  

          (that is: IF a whole FSP has just been totally  

          satisfied by an XML path),  

          THEN samepath is true and no further checking has to  

          be done. 

          Only the 1st FSP is checked because of the following: 

          only one FSP can be satisfied by an XML path, because  

          of the way FSPs are built.                                 

      :) 

      if ($fsps-sat[1]/attribute::length = $depth) then true()           

      else  

        some $ch in $cur-node/element() 
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        satisfies pXQuery:xml-is-sat($ch, $depth+1, $fsps-sat) 

};  (:  end of function pXQuery:xml-is-sat($cur-node as 

element(), $depth, $parent-fsps-sat as element()*)  :) 

 

5.7 Υλοποίηση σε Java (πακέτο pXQuery) 

5.7.1 Η Ανάγνωση του Αρχείου των Γράφων ∆ιαστάσεων 

Η κλάση net.sf.saxon.Query αποτελεί τµήµα της XSLT και XQuery µηχανής Saxon. 

Σύµφωνα µε τη Saxon, η κλάση net.sf.saxon.Query προσφέρει µία διεπαφή γραµµής εντολών 

(command-line interface) στον Query επεξεργαστή. Όταν ο χρήστης επιθυµεί την εκτέλεση 

οποιουδήποτε ερωτήµατος µε χρήση της Saxon, πρέπει να εκτελέσει από γραµµή εντολών: 

java net.sf.saxon.Query myQuery.xquery 

Το myQuery.xquery είναι το αρχείο στο οποίο ο χρήστης έχει αποθηκεύσει το ερώτηµά του. 

Συµπεραίνεται, λοιπόν, κατά οποιαδήποτε εκτέλεση ενός ερωτήµατος από το χρήστη της 

Saxon, εκτελείται πάντα η main µέθοδος της κλάσης net.sf.saxon.Query. 

Επίσης, όπως έχει ήδη αναφερθεί, όταν καλείται η συνάρτηση samepath, απαιτείται η χρήση 

του γράφου διαστάσεων ο οποίος αντιστοιχεί στα ορίσµατά της. Το σύνολο των γράφων 

διαστάσεων είναι αποθηκευµένο σε ένα αρχείο του δίσκου (dimension_graphs.dat).  

Προφανώς, αν σε κάθε κλήση της συνάρτησης samepath σε ένα ερώτηµα, έπρεπε να 

διαβαστεί το αρχείο των γράφων από το σκληρό δίσκο και να φορτωθεί στη µνήµη, τότε η 

απόδοση της συνάρτησης samepath θα ήταν ιδιαίτερα χαµηλή.  

∆εδοµένων όλων των παραπάνω, αποφασίζεται το εξής: κάθε φορά που εκτελείται ένα 

ερώτηµα XQuery, πρέπει µία µόνο φορά στην αρχή να φορτώνεται το αρχείο των γράφων  

διαστάσεων στη µνήµη. Για την υλοποίηση αυτής της επιλογής, έγιναν τα παρακάτω: 

 

5.7.1.1 public class DGsDehibernated 

∆ηµιουργήθηκε η κλάση DGsDehibernated (δηλαδή Dimension Graphs De-hibernated = οι 

γράφοι διαστάσεων που επανέρχονται από το σκληρό δίσκο στη µνήµη). Η κλάση αυτή 

διατηρεί ένα στατικό πεδίο: 

private static HashMapSerializable<String, DimensionGraph> 

dimensionGraphs = null; 
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Περιέχει δηλαδή µία αναφορά του τύπου ευρετήριο από strings σε γράφους διαστάσεων, 

ίδιου δηλαδή τύπου µε το αντικείµενο «γράφοι διαστάσεων» που είναι αποθηκευµένο στο 

δίσκο. Εκτός αυτού περιέχει και µία getter µέθοδο για το πεδίο dimensionGraphs την: 

public static HashMapSerializable<String, DimensionGraph> 

getDimensionGraphs()  

{ 

 return dimensionGraphs; 

} 

Τέλος, διαθέτει µία µέθοδο η οποία διαβάζει από το δίσκο το αρχείο των γράφων διαστάσεων 

και θέτει το πεδίο dimensionGraphs, έτσι ώστε να αναφέρεται στο αντικείµενο του αρχείου 

αυτού. 

 

5.7.1.2 public class Query 

Αντιγράφηκε σε αυτήν την κλάση (pXQuery.Query) το σύνολο του κώδικα της 

net.sf.saxon.Query της Saxon. Στη συνέχεια, προστέθηκε στην αρχή της µεθόδου doQuery 

(της pXQuery.Query) η παρακάτω γραµµή: 

DGsDehibernated.setDimensionGraphs(); 

Σηµειώνεται ότι η µέθοδος main της pXQuery.Query (όπως βέβαια και της 

net.sf.saxon.Query) κατ� αρχήν δηµιουργεί ένα αντικείµενο της αντίστοιχης Query και µετά 

καλεί τη µέθοδο doQuery.  

Έτσι, λοιπόν,  εκτελώντας στη θέση του: 

java net.sf.saxon.Query myQuery.xquery 

το παρακάτω: 

java pXQuery.Query myQuery.xquery 

εκτελούνται οι ίδιες ακριβώς εντολές µόνο που το αντικείµενο των γράφων διαστάσεων 

υπάρχει φορτωµένο στη µνήµη ως πεδίο της φορτωµένης στη µνήµη κλάσης 

DGsDehibernated. Εποµένως, όποτε το ερώτηµα του χρήστη χρησιµοποιεί τη samepath 

υλοποιηµένη σε Java, αυτό θα πρέπει να εκτελείται µε χρήση του δεύτερου τρόπου αντί του 

πρώτου. 

 

5.7.1.3 public class SamePathStrings 

Η κλάση αυτή έχει κατασκευαστεί στο πλάισιο της απόφασης µεταξύ αληθούς και ψευδής 

τιµής που πρέπει να λάβει η συνάρτηση samepath. 
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Η κλάση αυτή διαθέτει τη µέθοδο setDimensionGraph() η οποία θέτει το πεδίο 

dimensionGraph της κλάσης στον αντίστοιχο γράφο διαστάσεων. Για την πραγµατοποίηση 

αυτού αρκεί να λάβει αναφορά προς το αντικείµενο των γράφων διαστάσεων, το οποίο και 

πραγµατοποιεί ως εξής: 

HashMapSerializable<String, DimensionGraph> dimensionGraphs =  

      DGsDehibernated.getDimensionGraphs(); 

Το τελευταίο προφανώς είναι σαφώς γρηγορότερο από το διάβασµα του αρχείου. 

 

5.7.2 Περιγραφή των Κλάσεων 

5.7.2.1 public class Query 

Περιγράφηκε παραπάνω. Αποτελεί κλάση της µηχανής Saxon επεκταµένη στο πλαίσιο της 

βελτίωσης της απόδοσης της συνάρτησης samepath. 

 

5.7.2.2 public class Functions 

Περιέχει τις συναρτήσεις samepath και tree. Η tree είναι υπερφορτωµένη (overloaded): 

υπάρχουν δύο διαφορετικές οµώνυµες µέθοδοι µε διαφορετική υπογραφή (signature). 

 

Μέθοδοι: 

• public static boolean samepath(SequenceIterator si) throws XPathException, 

FileNotFoundException, IOException, ClassNotFoundException 

Λαµβάνει ως όρισµα ένα αντικείµενο της κλάσης SequenceIterator. Αυτή η κλάση έχει 

οριστεί από τη Saxon για την αναπαράσταση της δοµής της ακολουθίας (sequence) της 

XQuery. Επιστρέφει αληθή ή ψευδή τιµή µε τον τρόπο που έχει οριστεί στην ενότητα «Η 

συνάρτηση samepath ως σύστηµα». Λόγω του προφανή κεντρικού της ρόλου παρατίθεται 

παρακάτω η µέθοδος samepath: 

public static boolean samepath(SequenceIterator si)  

throws XPathException, FileNotFoundException, IOException,  

ClassNotFoundException 

{ 

SamePathElements spe = new SamePathElements(si); 

    /* First check if samepath is satisfied as far as its            

     * element arguments are concerned.  
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     * If the elements referenced by the arguments of samepath  

     * are not in  

     * the same path, then samepath is false: */ 

    if (!spe.isSatisfiable()) 

     return false; 

    /* else the boolean value of samepath is true if and only if  

     * all string arguments of samepath can be found in the path 

     * where all referenced elements lie */ 

    else 

    { 

     SamePathStrings sps = new SamePathStrings(spe); 

     return sps.isSatisfiable(); 

    } 

} 

• public static NodeInfo tree(SequenceIterator userSI) throws XpathException 

Θα αναλυθεί στο κεφάλαιο της συνάρτησης tree η λειτουργία της µεθόδου αυτής. 

• public static NodeInfo tree(SequenceIterator userSI, BooleanValue booleanValue) throws 

XpathException 

Θα αναλυθεί στο κεφάλαιο της συνάρτησης tree η λειτουργία της µεθόδου αυτής. 

 

5.7.2.3 public class SamePathElements 

∆ηµιουργείται και δέχεται το µήνυµα (message) isSatisfiable από τη µέθοδο samepath της 

pXQuery.Functions. Οι µέθοδοί της αποφασίζουν αν τα αναφερόµενα στοιχεία του ορίσµατος 

της samepath είναι σε ίδιο µονοπάτι.  

 

Πεδία: 

• private SequenceIterator userSI; 

Το πεδίο αυτό δείχνει προς την ακολουθία εισόδου της συνάρτησης samepath. 

• private ArrayList<NodeInfo> nodeInfoArrayListWithDuplicates; 

Είναι µία δοµή που περιέχει το σύνολο των στοιχείων (elements) της ακολουθίας εισόδου της 

συνάρτησης samepath. Αν υπήρχαν αναφορές προς ίδια στοιχεία στην ακολουθία εισόδου, 

αυτά παραµένουν στο πεδίο nodeInfoArrayListWithDuplicates. 

• private HashSet<StringValue> stringValueHashSet;  
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Είναι µία δοµή συνόλου η οποία περιέχει όλες τις string τιµές της ακολουθίας εισόδου (αφού 

είναι σύνολο, τα διπλότυπα έχουν απαλειφθεί). 

• private SequenceIterator nodeInfoSequenceIterator;   

Είναι µία δοµή που περιέχει το σύνολο των στοιχείων του πεδίου 

nodeInfoArrayListWithDuplicates, χωρίς διπλότυπα και στη διάταξη του εγγράφου 

(document order). 

• private SequenceIterator stringValueSequenceIterator; 

Έχει τα ίδια περιεχόµενα µε το πεδίο stringValueHashSet αλλά είναι µία δοµή της Saxon 

(SequenceIterator) και όχι της ίδιας της Java(HashSet). 

• private SequenceIterator aosOfDEP; 

Λαµβάνει µη κενή τιµή µόνο αν για τις αναφορές του nodeInfoSequenceIterator ορίζεται dep. 

Τότε, το aosOfDEP είναι µία δοµή που περιέχει όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο 

µονοπάτι από τη ρίζα του XML εγγράφου µέχρι και το dep (aosOfDEP = ancestor or self of 

deepest element of path). 

• private NodeInfo rootElement; 

Το στοιχείο-ρίζα του XML εγγράφου.  

• private NodeInfo documentNode; 

Η ρίζα-κόµβος του εγγράφου. Το rootElement θεωρείται παιδί του documentNode. 

• private String fileBaseURI; 

Ο Ενιαίος Αναγνωριστής Πόρου (URI) που αντιστοιχεί στο XML έγγραφο όπου βρίσκεται το 

documentNode. 

• private NodeInfo deepestElementOfPath; 

Το Βαθύτερο Στοιχείο του Μονοπατιού για τα στοιχεία της ακολουθίας εισόδου. 

• private int nodeInfoSequenceIteratorNo; 

Το µήκος της ακολουθίας nodeInfoSequenceIterator. 

 

Μέθοδοι: 

• public SamePathElements(SequenceIterator userSI) 

Κατασκευαστής αντικειµένων της κλάσης.  

• public boolean isSatisfiable() throws XpathException 

Κεντρικού ρόλου µέθοδος. Καλεί όλες τις άλλες µεθόδους της κλάσης. Αποφασίζει αν όλα τα 

αναφερόµενα στοιχεία(elements) της εισόδου βρίσκονται σε κοινό µονοπάτι. 
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• private boolean discriminateAndFindRootElement(SequenceIterator si) throws 

XPathException 

Σαρώνει τα περιεχόµενα της ακολουθίας si πραγµατοποιώντας τα εξής: α) Εγείρει εξαίρεση 

αν κάποια από τις τρεις πρώτες συνθήκες εγκυρότητας εισόδου της samepath δεν ισχύει, β) 

Καλεί τη µέθοδο hasOtherRootElement έτσι ώστε να διαπιστώσει αν όλες οι αναφορές σε 

στοιχεία αφορούν στο ίδιο XML έγγραφο. Αν το τελευταίο ισχύει (και δεν έχει εγερθεί 

κάποια εξαίρεση), τότε επιστρέφει αληθή τιµή, αλλιώς (αν δεν έχει εγερθεί κάποια εξαίρεση), 

επιστρέφει ψευδή τιµή. γ) Θέτει τα πεδία nodeInfoArrayListWithDuplicates και 

stringValueHashSet. 

• private boolean deepestElementOfPathIsFound() throws XpathException 

Σαρώνει το nodeInfoSequenceIterator. Αν διαπιστώσει ότι αυτό περιέχει κάποιο στοιχείο που 

έχει όλα τα άλλα στοιχεία προγόνους (είναι δηλαδή dep), τότε: α) θέτει τα πεδία 

deepestElementOfPath και aosOfDEP και β) επιστρέφει αληθή τιµή. Αλλιώς, επιστρέφει 

ψευδή τιµή. 

• private boolean hasOtherRootElement(NodeInfo currentNodeInfo) throws XPathException 

Εξετάζει το όρισµα currentNodeInfo: Αν αυτό δεν ανήκει σε κάποιο XML έγγραφο,εγείρει 

εξαίρεση. Αλλιώς, αν δεν έχει αρχικοποιηθεί το πεδίο rootElement, το αρχικοποιεί και 

επιστρέφει ψευδή τιµή. Αλλιώς, αν το currentNodeInfo ανήκει σε δέντρο µε στοιχείο ρίζα 

διαφορετική από το πεδίο rootElement, επιστρέφει ψευδή τιµή. Αλλιώς, επιστρέφει αληθή 

τιµή. 

• public SequenceIterator getNodeInfoSequenceIterator() throws XpathException 

Επιστρέφει ένα νέο αντίγραφο του πεδίου nodeInfoSequenceIterator του οποίου, όµως, ο 

δείκτης έχει ξανατοποθετηθεί στην αρχή. 

• public SequenceIterator getStringValueSequenceIterator() throws XpathException 

Επιστρέφει ένα νέο αντίγραφο του πεδίου stringValueSequenceIterator του οποίου, όµως, ο 

δείκτης έχει ξανατοποθετηθεί στην αρχή. 

• public SequenceIterator getAosOfDEP() throws XPathException 

Επιστρέφει ένα νέο αντίγραφο του πεδίου aosOfDEP του οποίου, όµως, ο δείκτης έχει 

ξανατοποθετηθεί στην αρχή. 

• public HashSet<StringValue> getStringValueHashSet() 

Επιστρέφει το πεδίο stringValueHashSet. 

• public String getFileBaseURI() 

Επιστρέφει το πεδίο fileBaseURI. 

• public NodeInfo getDeepestElementOfPath() 
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Επιστρέφει το πεδίο deepestElementOfPath. 

• private void setFileBaseURI() 

Θέτει το πεδίο fileBaseURI. 

• private void setSequenceIteratorInformation() throws XpathException 

Θέτει τα πεδία nodeInfoSequenceIterator, stringValueSequenceIterator και 

nodeInfoSequenceIteratorNo καλώντας τις παρακάτω τρεις µεθόδους. 

• private void setNodeInfoSequenceIterator() throws XpathException 

Θέτει το πεδίο nodeInfoSequenceIterator. 

• private void setStringValueSequenceIterator() 

Θέτει το πεδίο stringValueSequenceIterator. 

• private void setNodeInfoSequenceIteratorNo() throws XpathException 

Θέτει το πεδίο nodeInfoSequenceIteratorNo. 

 

5.7.2.4 public class SamePathStrings 

Πεδία: 

•  private SamePathElements spe; 

Η κλάση SamePathStrings χρειάζεται πληροφορίες της κλάσης SamePathElements για να 

αποφασίσει την τιµή που πρέπει να επιστρέψει η µέθοδός της, isSatisfiable.  

•  private SequenceIterator aosOfDEP; 

Στον κατασκευαστή, τίθεται στην τιµή του οµώνυµου πεδίου της κλάσης SamePathElements. 

•  private HashSet<StringValue> stringValueHashSet; 

Στον κατασκευαστή, τίθεται στην τιµή του οµώνυµου πεδίου της κλάσης SamePathElements. 

•  private ArrayList<DGNode> aosOfDepDgArrayList;  

Οι κόµβοι του γράφου διαστάσεων που αντιστοιχούν στα στοιχεία του aosOfDEP. 

•  private ArrayList<DGNode> stringValuesDgArrayList; 

Οι κόµβοι του γράφου διαστάσεων που αντιστοιχούν στα πλήρη ονόµατα στοιχείων του 

stringValueHashSet. 

•  private DimensionGraph dimensionGraph; 

Ο γράφος διαστάσεων που αντιστοιχεί στα αναφερόµενα στοιχεία της εισόδου της samepath. 

•  private String fileBaseURI;   

Στον κατασκευαστή, τίθεται στην τιµή του οµώνυµου πεδίου της κλάσης SamePathElements. 
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•  private FullySpecifiedPathsBuilder fullySpecifiedPathsBuilder; 

Το πεδίο αυτό περιέχει αναφορά προς το αντικείµενο το οποίο είναι υπέυθυνο για την 

κατασκευή των Πλήρως Καθορσιµένων Μονοπατιών. 

•  private DGNode depDGNode; 

Ο κόµβος του γράφου διαστάσεων ο οποίος αντιστοιχεί στο στοιχείο dep. 

•  private int depthOfDEP; 

Το πλήθος των στοιχείων που είναι στο µονοπάτι από τη ρίζα του XML εγγράφου µέχρι και 

το στοιχείο dep.  

 

Μέθοδοι: 

• public SamePathStrings(SamePathElements spe) throws XPathException 

Κατασκευαστής αντικειµένων της κλάσης.  

• public boolean isSatisfiable() throws XPathException, FileNotFoundException, 

IOException, ClassNotFoundException 

Κεντρικού ρόλου µέθοδος της κλάσης. Εγείρει εξαίρεση αν δε βρεθεί ο αντίστοιχος γράφος 

διαστάσεων ή αν ο χρήστης κάνει σφάλµα στις string τιµές-ορίσµατα της samepath όταν 

χρησιµοποιήσει πλήρη ονόµατα στοιχείων. Με τη βοήθεια άλλων µεθόδων και κλάσεων, 

αποφασίζει αν υπάρχει κάποιο µονοπάτι στο οποίο να ανήκει το dep και το οποίο να περιέχει 

το σύνολο των string τιµών του ορίσµατος της samepath. 

• private void setDimensionGraph() 

Αν δε βρει τον αντίστοιχο γράφο διαστάσεων, εγείρει εξαίρεση. Αλλιώς, θέτει το πεδίο 

dimensionGraph ώστε να δείχνει στο γράφο διαστάσεων. Για την προσπέλαση του γράφου 

διαστάσεων, δε διαβάζει αρχείο αλλά αξιοποιεί την κλάση pXQuery.DGsDehibernated. 

• private void setAosOfDepDg() throws XPathException 

Θέτει τα πεδία aosOfDepDgArrayList και depthOfDEP. 

• private void setDepDg() throws XPathException 

Θέτει το πεδίο depDGNode. 

• private boolean setStringValuesDg() 

Σαρώνοντας το πεδίο stringValueHashSet κάνει τα εξής: α) Αν για κάποιο string όρισµα της 

samepath δεν υπάρχει κόµβος του γράφου διαστάσεων µε το ίδιο όνοµα, τότε επιστρέφει 

ψευδή τιµή. Αλλιώς, θέτει το πεδίο stringValuesDgArrayList. 

• private SequenceIterator getAosOfDEP() throws XPathException 
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Επιστρέφει ένα νέο αντίγραφο του πεδίου aosOfDEP του οποίου, όµως, ο δείκτης έχει 

ξανατοποθετηθεί στην αρχή. 

 

5.7.2.5 public class FullySpecifiedPathsBuilder 

Αφορά στην κατασκευή και την επιστροφή των Πλήρως Καθορισµένων Μονοπατιών. 

 

Πεδία: 

• private ArrayList<List<DGNode>> fullySpecifiedPaths; 

Η λίστα των Πλήρως Καθορισµένων Μονοπατιών. 

• private int depDepth; 

Λαµβάνει την τιµή του πεδίου depthOfDEP της κλάσης SamePathStrings. 

 

Μέθοδοι: 

• public FullySpecifiedPathsBuilder(int depDepth) 

Κατασκευαστής αντικειµένων της κλάσης.  

• public ArrayList<List<DGNode>> getFullySpecifiedPaths() 

Επιστρέφει το πεδίο fullySpecifiedPaths. 

• public void build( DGNode currentDGNode, ArrayList<DGNode> pending, 

ArrayList<DGNode> visited) 

Θέτει το πεδίο fullySpecifiedPaths. 

• public String toString() 

Υπερκαλύπτει (overrides) την οµώνυµη µέθοδο της κλάσης java.lang.Object. Επιστρέφει σε 

string µορφή όλην τη δοµή των Πλήρως Καθορισµένων Μονοπατιών. ∆εν απαιτείται παρά 

για λόγους οπτικοποίησης αυτής της δοµής. 

 

5.7.2.6 public class FSPsOnXML 

 

Πεδία:  

• private ArrayList<List<DGNode>> fsps; 

Η λίστα των Πλήρως Καθορισµένων Μονοπατιών. 
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• private NodeInfo dep; 

Το στοιχείο dep για τις αναφορές στοιχείων που περιέχει το όρισµα της samepath.  

 

Μέθοδοι: 

• public FSPsOnXML(ArrayList<List<DGNode>> fsps, NodeInfo dep) 

Κατασκευαστής αντικειµένων της κλάσης.  

• public boolean isSatisfiable() throws XPathException 

Καλεί µε την κατάλληλη αρχικοποίηση τη µέθοδο isSatisfiableRecursive. Επιστρέφει αληθή 

τιµή αν υπάρχουν κάποιο Πλήρως Καθορισµένο Μονοπάτι p_graph του πεδίου fsps  και 

κάποιο Πλήρως Καθορισµένο Μονοπάτι p_xml επί του XML εγγράφου τέτοια ώστε: για 

κάθε i από 1 ως και µήκος του p_graph, ο i-οστός κόµβος του  p_graph  και το i-οστό 

στοιχείο του p_xml να έχουν ίδια πλήρη ονόµατα (uri και τοπικό τµήµα ονόµατος). 

• private boolean isSatisfiableRecursive(NodeInfo currentNodeInfo, int depth, 

ArrayList<List<DGNode>> parentFSPsSat) throws XpathException 

Βοηθητική µέθοδος για την isSatisfiable(). 

 

5.8 Παραδείγµατα Εκτελέσεων 

5.8.1 Εισαγωγή 

Επειδή η εξωτερική συµπεριφορά της συνάρτησης samepath δε διαφοροποιείται µεταξύ των 

υλοποιήσεών της σε XQuery και Java (αν εξαιρεθεί ο χρόνος υπολογισµού), παρακάτω 

παρουσιάζονται παραδείγµατα που αφορούν και στις δύο υλοποιήσεις. 

Για τη χρησιµοποίηση της samepath ο χρήστης χρειάζεται µία από τις παρακάτω δηλώσεις: 

• Για την XQuery υλοποίηση: 

import module namespace  pXQuery = 

"http://www.dblab.ntua.gr/pxquery" at 

"../pxquery_samepath.xquery"; 

Όπου το "../pxquery_samepath.xquery" πρέπει να αντικαθίσταται από το εκάστοτε URL του 

αρχείου το οποίο περιέχει τη συνάρτηση samepath 

• Για τη Java υλοποίηση: 

declare namespace pXQuery="pXQuery.Functions"; 

Οι παραπάνω δηλώσεις θα παραλείπονται στα παρακάτω παραδείγµατα για συντοµία. 
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5.8.2 Το XML Έγγραφο 

To XML έγγραφο προς το οποίο απευθύνονται οι ερωτήσεις των τριών πρώτων 

παραδειγµάτων είναι το εξής (sample1.xml): 

<PCs> 

 <Brand name="Turbo-X"> 

  <Country name="Greece"> 

   <Type name="Desktop"> 

    <Item PRICE="1100" name="Turbo1"/> 

   </Type> 

  </Country> 

 </Brand> 

 <Year name="2006"> 

  <Brand name="HP"> 

   <Item PRICE="1500" name="Pavilion1"/>    

  </Brand> 

  <Type name="Desktop"> 

   <Item PRICE="1000" name="Turbo2"/> 

  </Type> 

 </Year> 

 <Type name="Laptop"> 

  <Brand name="Sony"> 

   <Item PRICE="1200" name="VAIO VGN-001"/> 

   <Item PRICE="1300" name="VAIO VGN-002"/> 

  </Brand> 

  <Brand name="Dell"> 

   <Year name="2004"> 

    <Item PRICE="1500" name="X1"/> 

   </Year> 

  </Brand> 

 </Type> 

 <Type name="Desktop"> 

  <Brand name="Sony"> 

   <Item PRICE="1200" name="VAIO VGN-003"/> 

   <Item PRICE="1300" name="VAIO VGN-004"/> 
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  </Brand> 

  <Brand name="Dell"> 

   <Year name="2005"> 

    <Item PRICE="1500" name="X2"/> 

   </Year> 

  </Brand> 

 </Type> 

 <Type name="Laptop"> 

  <Year name="2005"> 

   <Brand name="Sony"> 

    <Item PRICE="1200" name="VAIO VGN-005"/> 

    <Item PRICE="1300" name="VAIO VGN-006"/> 

   </Brand> 

   <Brand name="HP"> 

    <Item PRICE="1500" name="Pavilion2"/> 

   </Brand> 

   <Brand name="Toshiba"> 

    <Item PRICE="1500" name="Tosh1"/> 

   </Brand> 

  </Year> 

 </Type> 

</PCs> 

 

5.8.3 Παράδειγµα 1 

<info>{ 

let $root-element :=  

   doc("D:/saxonb8-7j/xqueries/benchmark_queries/ 

   samepath_queries/sample1.xml")/element() 

return pXQuery:samepath(($root-element, "Country", "Year")) 

}</info> 

 

∆ηλαδή, επίστρεψε την boolean τιµή της πρότασης «Υπάρχει στο XML έγγραφο των 

παραδειγµάτων κάποιο µονοπάτι από τη ρίζα στο οποίο να συναντούνται στοιχεία µε όνοµα 

Country και Year.» 

Το ερώτηµα επιστρέφει: 



 

  110

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<info>false</info> 

Όντως, δεν υπάρχει το ζητούµενο µονοπάτι στο συγκεκριµένο XML έγγραφο. 

 

5.8.4 Παράδειγµα 2 

<items> 

{ 

 <!-- All items which are in the same path with Brand, Type and 

Year elements.-->,  

 let $doc :=  doc("D:/saxonb8-7j/xqueries/benchmark_queries 

      /samepath_queries/sample1.xml") 

 for $item in $doc//Item 

 where pXQuery:samepath(($item, "Brand", "Type", "Year")) 

 return $item 

} 

</items> 

∆ηλαδή, για κάθε στοιχείο µε όνοµα item το οποίο είναι σε µονοπάτι στο οποίο συναντούνται 

στοιχεία και µε τα τρία ονόµατα Brand, Type, Year, επίστρεψε το στοιχείο item. 

Το ερώτηµα επιστρέφει: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<items> 

<!-- All items which are in the same path with Brand, Type and 

Year elements.--> 

   <Item PRICE="1500" name="X1"/> 

   <Item PRICE="1500" name="X2"/> 

   <Item PRICE="1200" name="VAIO VGN-005"/> 

   <Item PRICE="1300" name="VAIO VGN-006"/> 

   <Item PRICE="1500" name="Pavilion2"/> 

   <Item PRICE="1500" name="Tosh1"/> 

</items> 

 

5.8.5 Παράδειγµα 3 

<items>{ 
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<!-- All items in same path with a Brand element whose name is 

HP. -->, 

  let $doc :=   

    doc("D:/saxonb8-7j/xqueries/benchmark_queries/ 

    samepath_queries/sample1.xml") 

  for $brand in $doc//Brand[@name="HP"] 

  for $item in $doc//Item[pXQuery:samepath((., $brand))] 

  return $item 

}</items> 

∆ηλαδή επίστρεψε όλα στοιχεία items που έχουν στο ίδιο µονοπάτι στοιχείο µε όνοµα Brand 

και τιµή (για την ακρίβεια το χαρακτηριστικό name ίσο µε) HP. 

Το ερώτηµα επιστρέφει: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<items> 
  <!-- All items in same path with a  
  Brand element whose name is HP. --> 
  <Item PRICE="1500" name="Pavilion1"/> 
  <Item PRICE="1500" name="Pavilion2"/> 
</items> 

 

5.8.6 Παράδειγµα 4 (µόνο για την Java υλοποίηση) 

Παρουσιάζεται ένα παράδειγµα, το οποίο παρουσιάζει τη δυνατότητα της υλοποίησης Java να 

διαχειρίζεται πλήρη ονόµατα στοιχείων (Qualified Names, QNames).  

Χρησιµοποιείται το παρακάτω έγγραφο XML: 

<PCs> 

 <Brand name="Turbo-X" xmlns="http://www.turbox.com"> 

  <Country name="Greece"> 

   <Type name="Desktop"> 

    <Item PRICE="1100" name="Turbo1"/> 

   </Type> 

  </Country> 

 </Brand> 

 <Year name="2006"> 

  <Brand name="HP" xmlns="http://www.hp.com"> 

   <Item PRICE="1500" name="Pavilion1"/>    

  </Brand> 

  <Type name="Desktop"> 
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   <Item PRICE="1000" name="Turbo2"/> 

  </Type> 

 </Year> 

 <Type name="Laptop"> 

  <Brand name="Sony" xmlns="http://www.sony.com"> 

   <Item PRICE="1200" name="VAIO VGN-001"/> 

   <Item PRICE="1300" name="VAIO VGN-002"/> 

  </Brand> 

  <Brand name="Dell" xmlns="http://www.dell.com"> 

   <Year name="2004"> 

    <Item PRICE="1500" name="X1"/> 

   </Year> 

  </Brand> 

 </Type> 

 <Type name="Desktop"> 

  <Brand name="Sony" xmlns="http://www.sony.com"> 

   <Item PRICE="1200" name="VAIO VGN-003"/> 

   <Item PRICE="1300" name="VAIO VGN-004"/> 

  </Brand> 

  <Brand name="Dell" xmlns="http://www.dell.com"> 

   <Year name="2005"> 

    <Item PRICE="1500" name="X2"/> 

   </Year> 

  </Brand> 

 </Type> 

 <Type name="Laptop"> 

  <Year name="2005"> 

   <Brand name="Sony" xmlns="http://www.sony.com"> 

    <Item PRICE="1200" name="VAIO VGN-005"/> 

    <Item PRICE="1300" name="VAIO VGN-006"/> 

   </Brand> 

   <Brand name="HP" xmlns="http://www.hp.com"> 

    <Item PRICE="1500" name="Pavilion2"/> 

   </Brand> 

   <Brand name="Toshiba" xmlns="http://www.toshiba.com"> 

    <Item PRICE="1500" name="Tosh1"/> 

   </Brand> 
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  </Year> 

 </Type> 

</PCs> 

 

Το ερώτηµα που απευθύνεται στο παραπάνω XML έγγραφο είναι : 

<items> 

{ 

 <!-- All items which are in the same path with Brand (in  

namespace uri equal to http://www.hp.com), Type and Year  

elements.-->,  

 let $doc :=   

      doc("D:/saxonb8-7j/xqueries/benchmark_queries 

      /samepath_queries/sample4.xml") 

 for $item in $doc//*:Item 

 where pXQuery:samepath(($item, "{http://www.hp.com}Brand",   

      "Type", "Year")) 

 return $item 

} 

</items> 

Κατ� αρχήν, µε τη χρήση του $doc//*:Item, δηλώνει ο χρήστης ότι δεν τον ενδιαφέρει το URI 

του χώρου ονοµάτων στον οποίο ανήκει το στοιχείο ή καν αν ανήκει σε κάποιο χώρο 

ονοµάτων. 

Το ερώτηµα αυτό, λοιπόν, ζητά την επιστροφή όλων των στοιχείων µε τοπικό όνοµα Item  

που έχουν στο ίδιο µονοπάτι : 

• Ένα στοιχείο µε τοπικό όνοµα Brand και URI ίσο µε http://www.hp.com. 

• Ένα στοιχείο µε τοπικό όνοµα Type. 

• Ένα στοιχείο µε τοπικό όνοµα Year. 

Το ερώτηµα επιστρέφει τα εξής: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<items> 

<!-- All items which are in the same path with Brand, Type and  
Year elements.--> 
<Item xmlns="http://www.hp.com" PRICE="1500" name="Pavilion2"/> 

</items> 
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6  

Φιλτράρισµα XML Εγγράφων µε Επιστροφή 

Μονοπατιών 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται ο σχεδιασµός και η υλοποίηση µιας συνάρτησης, της 

tree, η οποία επιτρέπει το φιλτράρισµα XML εγγράφων µε επιστροφή µονοπατιών από τη 

ρίζα. Η υλοποίηση πραγµατοποιείται µε δύο τρόπους: σε XQuery και σε Java. Στη Java 

υλοποίηση, η οποία αποτελεί επέκταση της µηχανής Saxon-B 8.7.1, γίνεται χρήση του XML 

API XOM. 

 

6.1 Εισαγωγή 

Η δοµή στην οποία αναπαρίστανται τα XML δεδοµένα είναι ιεραρχική: το κάθε XML 

έγγραφο παριστάνεται ως ένα δέντρο. Σε αυτήν την αναπαράσταση, τα στοιχεία τα οποία 

βρίσκονται σε κοινό µονοπάτι συνδέονται µεταξύ τους σηµασιολογικά.  

Τα ερωτήµατα της XQuery, της γλώσσας ερωτήσεων της XML, επιστρέφουν τα στοιχεία που 

ορίζει ο χρήστης. ∆ιευκρινίζεται ότι όταν ένα ερώτηµα XQuery επιστρέφει µία µεταβλητή η 

οποία έχει δεσµευτεί (bound) σε κάποιο στοιχείο, τότε επιστρέφει το XML δέντρο µε ρίζα το 

στοιχείο αυτό.  
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Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν για το χρήστη της XQuery µε κάποιον απλό τρόπο να λάβει 

πληροφορία σχετική µε όλα τα στοιχεία που είναι σε ίδιο µονοπάτι µε το επιστρεφόµενο 

στοιχείο (παρά µόνο για τους απογόνους αυτού). 

Με στόχο την επιστροφή ολοκληρωµένης XML πληροφορίας στο χρήστη σχετικά µε τα 

στοιχεία που τον ενδιαφέρουν, σχεδιάζεται και υλοποιείται η συνάρτηση tree. 

 

 

6.2 Η Συνάρτηση tree ως Σύστηµα 

6.2.1 Η Είσοδος 

Η είσοδος της συνάρτησης είναι : 

• µία ακολουθία µηδέν ή περισσοτέρων αναφορών σε στοιχεία ενός ή περισσοτέρων XML 

εγγράφων και  

• ένα προαιρετικό όρισµα τύπου boolean που εκφράζει αν ο χρήστης επιθυµεί την επιστροφή 

µονοπατιών µέχρι και τα φύλλα. Η έλλειψη τιµής για το όρισµα αυτό ισοδυναµεί µε τον 

ορισµό της τιµής «αληθής». 

 

6.2.2 Η Έξοδος 

Θεωρείται η εξής απεικόνιση f: Για κάθε σύνολο Α από αναφορές σε στοιχεία ενός XML 

δέντρου Τ (µε σύνολο κόµβων Ν και σύνολο ακµών Ε) και µία boolean τιµή b αντιστοιχίζεται 

ένα XML δέντρο Τ  ́ του οποίου τα σύνολα των κόµβων και ακµών Ν΄ ⊆ Ν και Ε΄ ⊆ Ε, 

αντίστοιχα, είναι αυτά που ορίζουν το σύνολο P όλων των µονοπατιών του Τ τα οποία 

ικανοποιούν τα παρακάτω: 

• Ξεκινούν από τη ρίζα του Τ, 

• Περιλαµβάνουν τουλάχιστον ένα στοιχείο από τα αναφερόµενα στο Α. 

• Καταλήγουν σε α) Φύλλο του δέντρου, αν το b είναι αληθές, β) Στοιχείο σ αναφερόµενο 

στο Α τέτοιο ώστε να µην υπάρχει στοιχείο-απόγονος του σ το οποίο αναφέρεται στο Α. Η 

απαίτηση αυτή οφείλεται στο ότι είναι πιθανόν δύο αναφορές της εισόδου να αναφέρονται 

σε στοιχεία που έχουν σχέση προγόνου-απογόνου. Τότε, το αντίστοιχο µονοπάτι (πάντα 

στην περίπτωση που το b είναι ψευδές) θα φτάνει µέχρι και το αναφερόµενο στοιχείο από 

τα δύο το οποίο βρίσκεται στο µεγαλύτερο βάθος. 
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Θεωρείται και µία διαµέριση ∆ της ακολουθίας εισόδου Α από αναφορές σε στοιχεία, τέτοια 

ώστε για κάθε XML δέντρο Τ που αναφέρεται στο Α, υπάρχει ένα σύνολο της διαµέρισης ∆ 

που περιέχει όλες τις αναφορές του Α προς το Τ και τίποτε άλλο. 

Τότε, η έξοδος της συνάρτησης είναι η εξής: ένα XML δέντρο µε τις παρακάτω ιδιότητες: 

• Έχει ως ρίζα ένα στοιχείο µε όνοµα «Root». 

• Έχει ως παιδιά της ρίζας: για κάθε δ που ανήκει στο ∆, το f(δ). 

Σηµειώνεται ότι κάθε στοιχείο του επιστρεφόµενου δέντρου διατηρεί όλους τους κόµβους 

(εκτός ίσως από τους κόµβους-στοιχεία, για τους οποίους υπάρχουν κριτήρια) του 

αντίστοιχου στοιχείου του αρχικού δέντρου οι οποίοι βρίσκονται στους άξονες child και 

attribute. 

 

6.2.3 Παρατηρήσεις 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η συνάρτηση tree (µε όρισµα true) επιστρέφει δέντρο που 

περιέχει όλα τα στοιχεία el1 που είναι σε ίδιο µονοπάτι µε κάποιο αναφερόµενο στοιχείο el2 

της ακολουθίας εισόδου. ∆ηλαδή επιστρέφει όλα τα el1 του δέντρου τέτοια ώστε να ισχύει: 

samepath((el1, el2)) για κάποιο el2 της ακολουθίας εισόδου.  

Επίσης, σηµειώνεται το εξής: όταν ο χρήστης σε ένα ερώτηµά του χρησιµοποιεί την samepath 

και ζητάει σύνολο στοιχείων µε πλήρες όνοµα x που είναι σε κοινό µονοπάτι µε ένα σύνολο 

διαστάσεων, είναι πολύ πιθανόν να επιθυµεί να µάθει τις τιµές που λαµβάνουν τα στοιχεία 

των διαστάσεων αυτών για κάθε στοιχείο x. Αυτήν την πληροφορία προφανώς η συνάρτηση 

tree µπορεί να την παρέχει.  

 

6.3 Ο Αλγόριθµος 

Στον παρακάτω κώδικα συµβολίζεται µε FULL_PATH το προαιρετικό όρισµα εισόδου. 

Παρακάτω δε θα διακριθούν οι περιπτώσεις να µην έχει δοθεί τιµή για το όρισµα αυτό και να 

έχει δοθεί αληθής τιµή. Επίσης, ο παρακάτω ψευδοκώδικας αφορά µόνο στα στοιχεία του 

XML δέντρου: για τα υπόλοιπα είδη κόµβων ισχύουν τα αναφερόµενα στην ενότητα �Η 

έξοδος της συνάρτησης tree�. 

Κατασκεύασε ένα στοιχείο ρίζα για το έγγραφο µε όνοµα “Root”. 

Για κάθε XML δέντρο Τ που αναφέρεται στην ακολουθία εισόδου, 

πρόσθεσε τα εξής ως παιδιά του: 

{ 

  Βρες τις αναφορές CUR_ELEMENTS (από αυτές της εισόδου) που  
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  δείχνουν προς στοιχεία του Τ. 

  Βρες όλους τους προγόνους ANCESTORS των στοιχείων στο  

  CUR_ELEMENTS. 

  Βρες τη ρίζα ROOT των CUR_ELEMENTS. 

  Κτίσε_∆έντρο(ROOT) 

} 

Παρακάτω δίνεται η αναδροµική συνάρτηση Κτίσε_∆έντρο: 

Κτίσε_∆έντρο(CUR_ELEMENT) 

{ 

  ΑΝ το CUR_ELEMENT ∈  SEQUENCE,  

  ΤΟΤΕ  

    ΑΝ FULL_PATH = αληθής 

    ΤΟΤΕ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕ το δέντρο µε ρίζα το CUR_ELEMENT που  

      περιλαµβάνει όλους τους απογόνους του CUR_ELEMENT. 

    ΑΛΛΙΩΣ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕ 

    { 

      Κατασκεύασε στοιχείο µε όνοµα αυτό του CUR_ELEMENT. 

      Πρόσθεσε στο στοιχείο αυτό τα παρακάτω ως παιδιά: 

      { 

        Για κάθε παιδί CH του CUR_ELEMENT 

          Κτίσε_∆έντρο(CH, SEQUENCE, ANCESTORS) 

      } 

    }  

  ΑΛΛΙΩΣ  

    ΑΝ το CUR_ELEMENT ∈  ANCESTORS 

    ΤΟΤΕ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕ 

    { 

      Κατασκεύασε στοιχείο µε όνοµα αυτό του CUR_ELEMENT. 

      Πρόσθεσε στο στοιχείο αυτό τα παρακάτω ως παιδιά: 

      { 

        Για κάθε παιδί CH του CUR_ELEMENT 

          Κτίσε_∆έντρο(CH, SEQUENCE, ANCESTORS) 

      } 

    } 

    ΑΛΛΙΩΣ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕ κενό. 

} 



 

  119

 

6.4 Παράδειγµα 

Παρακάτω, παρουσιάζεται ένα παράδειγµα των επιστρεφόµενων δέντρων της tree µε ίδιο το 

πρώτο όρισµα και µε το δεύτερο όρισµα true την πρώτη φορά και false τη δεύτερη φορά. Τα 

στοιχεία µε κόκκινο ή µαύρο χρώµα είναι τα στοιχεία του αρχικού XML εγγράφου. Με 

κόκκινο έχουν σηµειωθεί τα ονόµατα των στοιχείων που αναφέρονται στο πρώτο όρισµα της 

tree. Με µπλε ασυνεχή γραµµή (από παύλες και τελείες) έχουν σηµειωθεί οι κόµβοι και οι 

ακµές που επιστρέφονται σε κάθε περίπτωση. Με πράσινα γράµµατα έχει σηµειωθεί η 

«τεχνητή» ρίζα µε όνοµα Root που κατασκευάζει η συνάρτηση tree, όπως έχει αναφερθεί 

παραπάνω.  
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6.5 Υλοποίηση σε XQuery 

module namespace pXQuery = "http://www.dblab.ntua.gr/pxquery"; 

 

import module namespace   

 pXQueryLib = "http://www.dblab.ntua.gr/pxquery"  

 at "pxquery_lib.xquery"; 

 

(: Default value for $full-path is true. :) 

declare function pXQuery:tree($seq as element()*) as element() 

{ 

 pXQuery:tree($seq, true()) 

}; 

 

declare function pXQuery:tree($seq as element()*,  

 $full-path as xs:boolean) as element() 

{ 

 (: Create a root element with children all XML subtrees.:) 

 element Root  

 { 

  let $doc-node-uris := distinct-values(  

   for $s in $seq  

   return $s/ancestor-or-self::document-node() 

    /fn:document-uri(.) ) 

  (:   For every XML document corresponding to the element  

       arguments of tree (and only once for each document) :) 

  for $doc-node-uri in $doc-node-uris 

  (:   Find all element arguments corresponding  

       to the current XML document.   :) 

  let $curr-elements :=   

   for $s in $seq 

   where $s/ancestor-or-self::document-node() 

    /fn:document-uri(.) eq $doc-node-uri 

   return $s 

  (: Find all element ancestors of all elements  

   in $curr-elements. :) 

  let $ancestors-of-curr-elements :=  
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   for $c in $curr-elements  

   return $c/ancestor::element() 

  (: Find the root element of current XML document  

   (through finding the only child element of the  

   root document node). :) 

  let $root-of-curr-elements :=  

   root($curr-elements[1])/element() 

  return pXQuery:build-tree($curr-elements,  

   $root-of-curr-elements, $full-path,  

   $ancestors-of-curr-elements) 

 } 

}; 

 

declare function pXQuery:build-tree($seq as element()*,  

 $current-element as element(), $full-path as xs:boolean,  

 $ancestors-of-seq as element()*) as element()? 

{ 

 (: IF $current-element belongs to $seq :) 

 if ( not(empty($seq intersect $current-element)) )  

 then  

  (: IF $full-path is true,  

   THEN $current-element is returned as a whole. :) 

  if ($full-path) then $current-element 

  (: ELSE $current-element is returned. Its child elements 

   might be returned through the recursive  

   calls to this function because it is likely that a  

descendant of  $current-element belongs to $seq as well. 

:) 

  else  

   element {pXQueryLib:elements-to-strings 

    ($current-element)} 

   { 

    $current-element/attribute::node(), 

    for $x in $current-element/(child::text())  

    return normalize-space($x),   

    $current-element/(child::node()  

    except (child::element() union child::text()))/., 
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    for $ch in $current-element/child::element() 

    return pXQuery:build-tree($seq, $ch,   

     $full-path, $ancestors-of-seq) 

   } 

 else  

  (: IF $current-element is an ancestor of $seq :) 

  if (not(empty($ancestors-of-seq intersect  

   $current-element))) 

  then  

   element {pXQueryLib:elements-to-strings 

    ($current-element)} 

   { 

    $current-element/attribute::node(), 

    for $x in $current-element/(child::text())  

    return normalize-space($x),   

    $current-element/(child::node()  

    except (child::element() union child::text()))/., 

    for $ch in $current-element/child::element() 

    return pXQuery:build-tree($seq, $ch,   

     $full-path, $ancestors-of-seq) 

   } 

  (: IF $current-element is not an ancestor-or-self  

   of any element in $seq, THEN return the empty sequence.:) 

  else () 

}; 

 

6.6 Υλοποίηση σε Java (πακέτο pXQuery) 

Η υλοποίηση σε Java χρησιµοποιεί το XML API ΧΟΜ για το διάβασµα των XML εγγράφων 

εισόδου της tree και για την κατασκευή του XML δέντρου εξόδου. Το χαρακτηριστικό αυτό 

προσφέρει αυξηµένη απόδοση σε σχέση µε την XQuery υλοποίηση. 
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6.6.1 public class Functions 

Λόγω του κεντρικού ρόλου της κλάσης αυτής, παρουσιάζεται πλήρως ο κώδικάς της εκτός 

από α) τη µέθοδο samepath της οποίας η λειτουργία έχει αναλυθεί στο κεφάλαιο «5. ∆οµικοί 

Περιορισµοί Χωρίς Ορισµό ∆ιάταξης», β) τις εισαγωγές (import) της κλάσης αυτής: 

 

package pXQuery; 

 

[ import declarations ] 

 

public class Functions  

{ 

    public static boolean samepath(SequenceIterator si)  

    throws XPathException, FileNotFoundException, IOException,  

ClassNotFoundException 

    { 

  [samepath code] 

    } 

     

 public static NodeInfo tree(SequenceIterator userSI) throws  

XPathException 

 { 

  return tree(userSI, BooleanValue.get(true)); 

 } 

  

    public static NodeInfo tree(SequenceIterator userSI,  

BooleanValue booleanValue) throws XPathException 

    { 

     Tree tree = new Tree(booleanValue); 

     return tree.build(userSI); 

    } 

} 

 

Η κλάση Functions, λοιπόν, περιέχει δύο µεθόδους µε όνοµα tree (υπερφόρτωση).  Η πρώτη 

µέθοδος λαµβάνει ως όρισµα ένα αντικείµενο της κλάσης SequenceIterator, δηλαδή της 

κλάσης που έχει δηµιουργηθεί στη Saxon για την αναπαράσταση της XQuery ακολουθίας 

(sequence). Αυτή η µέθοδος καλεί (µε όρισµα την ακολουθία αυτή και την default αληθή τιµή 
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(όπως αναπαρίσταται στη Saxon)) τη δεύτερη µέθοδο και την επιστρέφει. Βέβαια, και οι δύο 

µέθοδοι είναι διαθέσιµες µε τη µορφή XQuery συναρτήσεων στο χρήστη. 

 

6.6.2 public class Tree 

Η κλάση αυτή αντιστοιχεί στη συνάρτηση tree. 

 

Πεδία: 

• private SequenceIterator userSeqIt; 

• private boolean fullPaths; 

Τα πεδία αυτά αντιστοιχούν στο πρώτο και δεύτερο όρισµα της tree, αντίστοιχα. 

 

Μέθοδοι: 

• public Tree(SequenceIterator userSeqIt , BooleanValue booleanValue) 

Κατασκευαστής αντικειµένων της κλάσης, ο οποίος θέτει τα πεδία της.  

• public NodeInfo build() throws XPathException 

H µέθοδος αυτή αναλαµβάνει την κατασκευή του συνολικού XML δέντρου καλώντας τις 

παρακάτω µεθόδους. 

• private void treeOfOneXML(SequenceIterator userSI, nu.xom.Element builtRootEl) throws 

XPathException 

H µέθοδος αυτή αναλαµβάνει την κατασκευή του XML δέντρου το οποίο προκύπτει από 

«φιλτράρισµα» του δέντρου στο οποίο ανήκουν τα στοιχεία τα αναφερόµενα στο όρισµα 

userSI. Την κατασκευή αυτή την επιτελεί καλώντας τις παρακάτω µεθόδους. 

• private void buildTree(SequenceIterator userSI, SequenceIterator ancestorsOfUserSI, 

NodeInfo inputCurrentElement, nu.xom.ParentNode builtParentNode ) throws 

XPathException 

• private void addNodes(NodeInfo inputCurrentElement, nu.xom.Element elem, 

SequenceIterator userSI, SequenceIterator ancestorsOfUserSI, boolean dosAndFullPaths) 

throws XPathException 

• private void buildWholeTree(NodeInfo inputCurrentElement, nu.xom.ParentNode 

builtParentNode ) throws XPathException 

Οι τρεις µέθοδοι αυτές καλούνται αναδροµικά κατά την διάσχιση του XML δέντρου εισόδου 

η οποία πραγµατοποιείται µε στόχο την κατασκευή του επιστρεφόµενου δέντρου. 
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6.7 Παραδείγµατα Εκτελέσεων 

Για τα παρακάτω, ισχύουν αντίστοιχα των αναφεροµένων στην ενότητα 5.8.1 που αφορούν 

στη samepath. 

6.7.1 Παράδειγµα 1 

To XML έγγραφο προς το οποίο απευθύνονται οι ερωτήσεις του παραδείγµατος είναι το 

sample1.xml, το οποίο έχει παρουσιαστεί στην παράγραφο «Παραδείγµατα Εκτελέσεων» του 

κεφαλαίου «Η συνάρτηση samepath». Εκτελείται το παρακάτω ερώτηµα: 

let $doc := doc("sample1.xml") 

let $years_2005 := $doc//Year[@name="2005"]  

return pXQuery:tree($years_2005, true()) 

∆ηλαδή, επίστρεψε όλην την πληροφορία που σχετίζεται (δηλαδή είναι στο ίδιο µονοπάτι) µε 

τη χρονιά 2005. Το ερώτηµα επιστρέφει: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Root> 

   <PCs>      

      <Type name="Desktop">   

         <Brand name="Dell">  

            <Year name="2005"> 

          <Item PRICE="1500" name="X2"/> 

        </Year> 

         </Brand> 

      </Type> 

      <Type name="Laptop">  

         <Year name="2005"> 

        <Brand name="Sony"> 

          <Item PRICE="1200" name="VAIO VGN-005"/> 

          <Item PRICE="1300" name="VAIO VGN-006"/> 

        </Brand> 

        <Brand name="HP"> 

          <Item PRICE="1500" name="Pavilion2"/> 

        </Brand> 

        <Brand name="Toshiba"> 
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          <Item PRICE="1500" name="Tosh1"/> 

        </Brand> 

      </Year> 

      </Type> 

   </PCs> 

</Root> 

 

6.7.2 Παράδειγµα 2 

Θεωρούµε το παρακάτω XML έγγραφο (sample2.xml): 

<?xml version="1.0"?> 

<NewPCs> 

 <el1> 

  <el2> 

   <!--This is a comment node!!!   --> 

   <?this is a PI: a Processing Instruction?> 

   <Brand name="Sony"> 

    <el3> 

     <Year name="2006"> 

      <Item PRICE="1200" name="VAIO VGN-B3VP"> 

        <Type name="Laptop"/> 

      </Item> 

      <Item PRICE="1300" name="VAIO VGN-S1XP"> 

        <Type name="Laptop"/> 

      </Item> 

     </Year> 

    </el3> 

   </Brand> 

   <el4> 

    <Brand name="Dell"> 

     <?this is a PI: a Processing Instruction?> 

     <Item PRICE="1500" name="X1">Very good performance. 

      <Year name="2006"> 

       <Type name="Laptop"/> 

      </Year> 

     </Item> 
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    </Brand> 

   </el4> 

   <Year name="2006"> 

    <Brand name="Dell"> 

     <?this is a PI: a Processing Instruction?> 

     <Type name="Laptop"/> 

     <Item PRICE="1500" name="X1"/> 

    </Brand> 

   </Year> 

  </el2> 

 </el1> 

</NewPCs> 

Απευθύνουµε σε αυτό και στο sample1.xml (το οποίο έχει παρουσιαστεί στην παράγραφο 

«Παραδείγµατα Εκτελέσεων» του κεφαλαίου «Η συνάρτηση samepath») το εξής ερώτηµα: 

let $doc1 := doc("D:/saxonb8- 

7j/xqueries/benchmark_queries/samepath_queries/sample1.xml") 

let $doc2 := doc("D:/saxonb8- 

7j/xqueries/benchmark_queries/samepath_queries/sample2.xml") 

let $items1 :=  

$doc1//Item[pXQuery:samepath((., "Type", "Brand", "Year"))] 

let $items2 :=  

$doc2//Item[pXQuery:samepath((., "Type", "Brand", "Year"))] 

return pXQuery:tree(($items1, $items2)) 

∆ηλαδή, επίστρεψε τα µονοπάτια στα οποία βρίσκονται τα Item στοιχεία τα οποία είναι σε 

ίδιο µονοπάτι µε Type, Brand, Year. Ζητούνται Η επιστροφή του ερωτήµατος αυτού είναι: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Root> 

   <PCs>      

      <Type name="Laptop">   

         <Brand name="Dell">  

            <Year name="2004">  

               <Item PRICE="1500" name="X1"/> 

            </Year> 

         </Brand> 

      </Type> 

      <Type name="Desktop">   



 

  130

         <Brand name="Dell">  

            <Year name="2005">  

               <Item PRICE="1500" name="X2"/> 

            </Year> 

         </Brand> 

      </Type> 

      <Type name="Laptop">  

         <Year name="2005">    

            <Brand name="Sony">   

               <Item PRICE="1200" name="VAIO VGN-005"/> 

               <Item PRICE="1300" name="VAIO VGN-006"/> 

            </Brand> 

            <Brand name="HP">  

               <Item PRICE="1500" name="Pavilion2"/> 

            </Brand> 

            <Brand name="Toshiba">  

               <Item PRICE="1500" name="Tosh1"/> 

            </Brand> 

         </Year> 

      </Type> 

   </PCs> 

   <NewPCs>  

      <el1>  

         <el2>      

<!--This is a comment node!!!   --> 

<?this is a PI: a Processing Instruction?> 

<Brand name="Sony">  

               <el3>  

                  <Year name="2006">   

                     <Item PRICE="1200" name="VAIO VGN-B3VP"> 

               <Type name="Laptop"/> 

             </Item> 

                     <Item PRICE="1300" name="VAIO VGN-S1XP"> 

               <Type name="Laptop"/> 

             </Item> 

                  </Year> 

               </el3> 
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            </Brand> 

            <el4>  

             <Brand name="Dell">   

<?this is a PI: a Processing Instruction?> 

<Item PRICE="1500" name="X1"> 

Very good performance. 

        <Year name="2006"> 

                <Type name="Laptop"/> 

              </Year> 

            </Item> 

             </Brand> 

            </el4> 

         </el2> 

      </el1> 

   </NewPCs> 

</Root> 

 

Στο παραπάνω XML παρατηρούµε ότι περιέχονται οι φιλτραρισµένες µορφές των δύο 

αρχείων τα οποία ερωτήθηκαν (µε ρίζες PCs και NewPCs). Τα δύο φιλτραρισµένα αυτά 

δέντρα είναι παιδιά του στοιχείου «Root» το οποίο και τα «οµαδοποιεί» σε ένα XML δέντρο. 

 

6.7.3 Παράδειγµα 3 

Χρησιµοποιούµε το ίδιο ερώτηµα µε το Παράδειγµα 2, χρησιµοποιώντας ως δεύτερο όρισµα 

της tree το false αντί του true που υπονοεί η µη απόδοση τιµής στο Παράδειγµα 2, δηλαδή: 

let $doc1 := doc("D:/saxonb8- 

7j/xqueries/benchmark_queries/samepath_queries/sample1.xml") 

let $doc2 := doc("D:/saxonb8- 

7j/xqueries/benchmark_queries/samepath_queries/sample2.xml") 

let $items1 :=  

$doc1//Item[pXQuery:samepath((., "Type", "Brand", "Year"))] 

let $items2 :=  

$doc2//Item[pXQuery:samepath((., "Type", "Brand", "Year"))] 

return pXQuery:tree(($items1, $items2), false()) 
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Το ερώτηµα αυτό επιστρέφει: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Root> 

   <PCs>      

      <Type name="Laptop">   

         <Brand name="Dell">  

            <Year name="2004">  

               <Item PRICE="1500" name="X1"/> 

            </Year> 

         </Brand> 

      </Type> 

      <Type name="Desktop">   

         <Brand name="Dell">  

            <Year name="2005">  

               <Item PRICE="1500" name="X2"/> 

            </Year> 

         </Brand> 

      </Type> 

      <Type name="Laptop">  

         <Year name="2005">    

            <Brand name="Sony">   

               <Item PRICE="1200" name="VAIO VGN-005"/> 

               <Item PRICE="1300" name="VAIO VGN-006"/> 

            </Brand> 

            <Brand name="HP">  

               <Item PRICE="1500" name="Pavilion2"/> 

            </Brand> 

            <Brand name="Toshiba">  

               <Item PRICE="1500" name="Tosh1"/> 

            </Brand> 

         </Year> 

      </Type> 

   </PCs> 

   <NewPCs>  

      <el1>  

         <el2>      
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<!--This is a comment node!!!   --> 

<?this is a PI: a Processing Instruction?> 

<Brand name="Sony">  

               <el3>  

                  <Year name="2006">   

                   <Item PRICE="1200" name="VAIO VGN-B3VP">  

</Item> 

                     <Item PRICE="1300" name="VAIO VGN-S1XP">  

</Item> 

                  </Year> 

               </el3> 

            </Brand> 

            <el4>  

               <Brand name="Dell">   

<?this is a PI: a Processing Instruction?> 

<Item PRICE="1500" name="X1"> 

Very good performance.  

</Item> 

               </Brand> 

            </el4> 

         </el2> 

      </el1> 

   </NewPCs> 

</Root> 
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7  

Πειραµατική Αξιολόγηση 

7.1 Πειράµατα µε την p-XQuery 

7.1.1 Εισαγωγή  

Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζονται δύο σειρές πειραµάτων. Τα πειράµατα αυτά αποσκοπούν 

στη συγκριτική αξιολόγηση της απόδοσης διαφόρων ερωτηµάτων XQuery σε XML έγγραφα, 

όταν ο χρήστης χρησιµοποιεί ή δε χρησιµοποιεί τις υλοποιηµένες συναρτήσεις της 

διπλωµατικής αυτής. 

Η πρώτη σειρά αποσκοπεί στη συγκριτική αξιολόγηση της απόδοσης ενός συνόλου τριάδων 

ερωτηµάτων. Σε κάθε τριάδα, υπάρχουν τριών ειδών ερωτήµατα:  

• Ένα ερώτηµα που χρησιµοποιεί τη συνάρτηση samepath υλοποιηµένη σε Java, 

• Ένα ερώτηµα που χρησιµοποιεί τη συνάρτηση samepath υλοποιηµένη σε XQuery, 

• Ένα ερώτηµα που, αντί της κλήσης της samepath, χρησιµοποιούν όλες τις δυνατές 

διατάξεις των ορισµάτων της samepath σε εκφράσεις µονοπατιών. 

Η δεύτερη σειρά αποσκοπεί στη συγκριτική αξιολόγηση της απόδοσης ενός συνόλου ζευγών 

ερωτηµάτων. Σε κάθε ζεύγος, υπάρχουν δύο ειδών ερωτήµατα:  

• Ένα ερώτηµα που χρησιµοποιεί τη συνάρτηση tree υλοποιηµένη σε Java, 

• Ένα ερώτηµα που χρησιµοποιεί τη συνάρτηση tree υλοποιηµένη σε XQuery. 
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7.1.2 Απαιτήσεις από τα Πειράµατα  

7.1.2.1 Απαιτήσεις από τα XML Έγγραφα 

Κατ� αρχήν, πρέπει να οριστούν οι απαιτήσεις που σχετίζονται µε τα XML έγγραφα που θα 

χρησιµοποιηθούν στα πειράµατα. Οι απαιτήσεις αυτές είναι κοινές για τις δύο σειρές 

πειραµάτων. Έτσι, λοιπόν, τα έγγραφα αυτά πρέπει να έχουν τους παρακάτω περιορισµούς: 

• Να µην υπάρχουν µονοπάτια στα οποία να συναντάται κάποιο όνοµα στοιχείου παραπάνω 

από µία φορά (περιορισµός από θεωρία γράφων διαστάσεων). Η συνθήκη αυτή είναι 

απολύτως αναγκαία και οι υλοποιηµένες συναρτήσεις samepath και tree θεωρούν ότι 

πληρείται. 

• Να χρησιµοποιηθεί σειρά XML εγγράφων µε µεγέθη σε ένα ευρύ διάστηµα τιµών που να 

φτάνει µέχρι και τα όρια δυνατοτήτων του Η/Υ που χρησιµοποιείται για τα τρεξίµατα. Για 

να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να χρησιµοποιηθεί σειρά XML εγγράφων µε εκθετικά 

αυξανόµενο µέγεθος. 

• Να έχουν µονοπάτια στα οποία να επαναλαµβάνονται κάποια ονόµατα στοιχείων µε 

διαφορετική σειρά. Για παράδειγµα, το XML <a><b><c/></b><c><b/></c></a> 

έχει δύο µονοπάτια κάτω από το a στοιχείο. Τα µονοπάτια αυτά περιέχουν κοινά ονόµατα 

στοιχείων � b και c � αλλά µε διαφορετική σειρά.  

• Να έχουν «αρκετή» πολυπλοκότητα: «αρκετά» ονόµατα στοιχείων και «αρκετό» βάθος. 

 

7.1.2.2 Απαιτήσεις από τα Ερωτήµατα 

Στη συνέχεια, πρέπει να οριστούν οι απαιτήσεις που σχετίζονται µε τα ερωτήµατα της πρώτης 

σειράς πειραµάτων. Τα ερωτήµατα αυτά πρέπει να έχουν τους παρακάτω περιορισµούς: 

• Τα ερωτήµατα της κάθε τριάδας πρέπει να είναι σηµασιολογικά ισοδύναµα. 

• Να υπάρχουν τριάδες ερωτηµάτων τέτοιες ώστε: κάποιες να έχουν ονόµατα στοιχείων που 

να συναντούνται όλα στα XML έγγραφα ενώ άλλες να έχουν και κάποια ονόµατα που να 

µην υπάρχουν στα XML έγγραφα (άρα ούτε και στους αντίστοιχους γράφους διαστάσεων). 

• Να υπάρχουν τριάδες ερωτηµάτων τέτοιες ώστε: κάποιες να αναζητούν µονοπάτια που να 

υπάρχουν στα XML έγγραφα, ενώ άλλες να αναζητούν µονοπάτια που να µην υπάρχουν.  

• Οι διάφορες τριάδες ερωτηµάτων να αναζητούν µονοπάτια που να αντιστοιχούν σε 

µεταβλητά πλήθη αναφορών σε στοιχεία και ονοµάτων στοιχείων. 

• Να υπάρχουν τριάδες ερωτηµάτων τέτοιες ώστε: σε κάποιες οι αναφορές των στοιχείων να 

δείχνουν σε στοιχεία που είναι "ψηλά" στην ιεραρχία του δέντρου και έχουν "λίγες" 
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επαναλήψεις εντός της έκφρασης XQuery, ενώ σε άλλες τριάδες οι αναφορές των 

στοιχείων να δείχνουν σε στοιχεία που είναι "χαµηλά" στην ιεραρχία του δέντρου και 

έχουν "πολλές" επαναλήψεις εντός της έκφρασης XQuery. 

• Σε κάθε τριάδα ερωτηµάτων, τα ερωτήµατα, αν είναι δυνατόν να ταυτίζονται στο τµήµα 

τους που δεν περιέχει την κλήση της samepath ή την αντίστοιχη έκφραση σε XQuery µε 

την απαρίθµηση όλων των δυνατών διατάξεων. 

• Τα περισσότερα ερωτήµατα να έχουν το µεγαλύτερο κοµµάτι της πολυπλοκότητας τους 

στην αναζήτηση µονοπατιών έτσι ώστε τα αποτελέσµατα να είναι όσο το δυνατόν πιο 

ενδεικτικά της αποδοτικότητας των τριων τρόπων αναζήτησης µονοπατιών. Για λόγους 

πληρότητας όµως πρέπει να υπάρχουν και κάποια ερωτήµατα µε joins. 

Τέλος, ορίζονται οι απαιτήσεις που σχετίζονται µε τα ερωτήµατα της δεύτερης σειράς 

πειραµάτων. Τα ερωτήµατα αυτά πρέπει να έχουν τους παρακάτω περιορισµούς: 

• Σε κάθε ζεύγος, τα ερωτήµατα να έχουν ως µόνη διαφορά ότι το ένα θα χρησιµοποιεί την 

επέκταση υλοποιηµένη σε XQuery ενώ το άλλο την επέκταση υλοποιηµένη σε Java. 

• Nα υπάρχει και ζεύγος που χρησιµοποιεί την tree και τη samepath ταυτόχρονα. 

• Να υπάρχουν ζεύγη µε την κλήση tree µε όρισµα true και ζεύγη µε την κλήση tree µε 

όρισµα false. 

 

7.1.3 Ετοιµασία των Πειραµάτων  

7.1.3.1 Επιλογή Benchmark 

Κατ� αρχήν, ερευνήθηκαν τα δηµοφιλή XML benchmarks:  XMark, XMach-1 και Michigan 

(τα οποία παρουσιάζονται στην ενότητα 7.2.2). Το Michigan απορρίφθηκε αµέσως δεδοµένου 

ότι τα έγγραφα XML που δηµιουργεί έχουν µόνο δύο ονόµατα στοιχείων και αυτό είναι σε 

αντίθεση µε τις απαιτήσεις που έχουν προδιαγραφεί παραπάνω. Τελικά, επιλέχθηκε το 

XMark που θεωρείται ότι είναι το µόνο που είναι σε ισορροπία µεταξύ των αντικρουόµενων 

αναγκών για αίσθηση αληθινής εφαρµογής και αυστηρής δόµησης. 

 

7.1.3.2 ∆ηµιουργία των XML Εγγράφων 

Το XMark περιλαµβάνει στο φάκελό του και το DTD (Document Type Definition) στο οποίο 

υπακούουν τα XML έγγραφα τα οποία παράγει. Στο DTD αυτό, υπάρχουν κάποια στοιχεία 

που ορίζονται αναδροµικά, π.χ.: 
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<!ELEMENT parlist  listitem)*> 

<!ELEMENT listitem  (text | parlist)*> 

Στο παραπάνω τµήµα, ορίζεται ότι τα στοιχεία µε όνοµα parlist έχουν µηδέν ή περισσότερα 

παιδιά listitem. Τα στοιχεία µε όνοµα listitem έχουν µηδέν ή περισσότερα παιδιά µε όνοµα 

text ή parlist. ∆ηλαδή, κάποιο στοιχείο listitem µπορεί να έχει ως απόγονο κάποιο οµώνυµό 

του στοιχείο. Το γεγονός ότι τα έγγραφα XML που παράγει το XMark περιέχουν µονοπάτια 

στα οποία συναντώνται κάποια ονόµατα στοιχείου παραπάνω από µία φορά έρχεται σε 

αντίθεση µε την πρώτη απαίτηση που έχει αναφερθεί σχετικά µε τα έγγραφα XML που θα 

χρησιµοποιηθούν στα πειράµατα. Συνεπώς, τα αρχεία XML που παράγει η γεννήτρια του 

XMark δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια των πειραµάτων αυτών. 

Στη συνέχεια, µελετάται η γεννήτρια XML αρχείων του XMark. Παρατηρείται ότι αρχείο 

DTD του XMark δε χρησιµοποιείται ως είσοδος της γεννήτριας: ο κώδικάς της γεννήτριας 

είναι ειδικά γραµµένος για την κατασκευή µόνο των αρχείων τα οποία είναι έγκυρα για το 

DTD.  Συνεπώς, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί η γεννήτρια αυτή.  

 

7.1.3.2.1 Επιλογή XSD Έναντι DTD 

Τα αρχεία DTD, εκ φύσεως, δεν µπορούν να εκφράσουν τους περιορισµούς των απαιτήσεων 

από τα έγγραφα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η αδυναµία αυτή καθίσταται προφανής µε το 

παρακάτω παράδειγµα. 

Ας υποθέσουµε ότι απαιτείται η κατασκευή XML αρχείου της µορφής: «Μία ρίζα a µε δύο 

παιδιά: ένα στοιχείο b και ένα στοιχείο c. Το παιδί b του a του να έχει ένα παιδί c ενώ το 

παιδί c του a να έχει ένα παιδί b.» 

∆ηλαδή, το έγγραφο πρέπει να έχει την εξής µορφή:  

<a> 

<b> 

<c/> 

</b> 

<c> 

<b/> 

</c> 

</a> 

Το αντίστοιχο DTD είναι: 

<!ELEMENT a (b, c)> 
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<! ELEMENT b (c)> 

<! ELEMENT c (b)> 

Όµως, το DTD αυτό δεν µπορεί να απαγορεύσει την αναδροµή, αφού θεωρεί έγκυρο το 

παρακάτω δέντρο : 

<a> 

<b> 

<c> 

<b/> 

</c> 

</b> 

<c> 

<b/> 

</c> 

</a> 

∆ηλαδή, δεν µπορεί να απαγορεύσει το µονοπάτι a/b/c/b επειδή δεν µπορεί να διακρίνει 

µεταξύ των κόµβων a/b/c και a/c . 

Αντίθετα, το XSD µπορεί να εκφράσει µε ακρίβεια τον απαιτούµενο περιορισµό ως εξής: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<xs:element name="a"> 

 <xs:complexType> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="b"> 

    <xs:complexType> 

     <xs:sequence> 

<xs:element name="c"/> 

     </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="c"> 

    <xs:complexType> 

     <xs:sequence> 

<xs:element name="b"/> 

     </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 
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   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

</xs:element> 

</xs:schema> 

Το XSD µπορεί και εκφράζει µε ακρίβεια δέντρο (εδώ δέντρο πέντε κόµβων), ενώ το DTD 

εκφράζει µόνο τους κόµβους που µπορούν να συνδέονται µε ακµές. Το XSD µπορεί και 

διακρίνει, αντίθετα µε το DTD, µπορεί να διακρίνει µεταξύ των οµώνυµων κόµβων a/b/c και 

a/c . 

 

7.1.3.2.2 Κατασκευή του XSD Αρχείου 

Κατ� αρχήν, µετατρέπεται µε χρήση ειδικού εργαλείου του Stylus Studio 2006 Enterprise 

Edition το DTD του  XMark σε XSD (auction.xsd). Στη συνέχεια, πραγµατοποιούνται οι 

κατάλληλες µετατροπές στο auction.xsd έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι απαιτήσεις που 

έχουν αναφερθεί παραπάνω. Συγκεκριµένα, µια σειρά κρίσιµων τροποποιήσεων που 

πραγµατοποιήθηκαν αφορούν σε δηµιουργία µονοπατιών µε οµώνυµα στοιχεία σε διάφορες 

διατάξεις. Οι οµάδες αυτών των µονοπατιών είναι: 

• site/people/business/country/person, 

site/people/country/business/person,  

site/people/education/business/country/person,  

site/people/education/country/business/person 

• site/open_auctions/open_auction/type, 

site/open_auctions/open_auction/seller, 

site/open_auctions/type/open_auction/seller, 

site/open_auctions/seller/type/open_auction. 

• site/closed_auctions/seller/buyer/type/closed_auction/date, 

site/closed_auctions/seller/type/closed_auction/buyer, 

site/closed_auctions/seller/type/closed_auction/date, 

site/closed_auctions/buyer/type/closed_auction/date, 

site/closed_auctions/type/buyer/closed_auction/date, 

site/closed_auctions/date/type/buyer/closed_auction. 
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7.1.3.2.3 Επιλογή Γεννήτριας XML 

Έγινε αναζήτηση στο ∆ιαδίκτυο για εργαλείο που να λαµβάνει ως είσοδο ένα xsd αρχείο και 

µία παράµετρο µεγέθους και να παράγει στην έξοδό του ένα XML αρχείο που να είναι 

έγκυρο σύµφωνα µε το xsd αρχείο εισόδου και να έχει µέγεθος αυτό που όρισε η παράµετρος 

µεγέθους εισόδου. Οι γεννήτριες που εξετάσθηκαν είναι οι εξής: 

• Stylus Studio XML Generator. Το µέγεθος του παραγόµενου XML αρχείου αποτελεί 

παράµετρο. Όµως, δεν έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τυχαία µία τιµή από ένα σύνολο 

τιµών που ορίζει το xsd: επιλέγει πάντα την πρώτη τιµή.  

• Sun XML Instance Generator Product Version 1.2.  ∆εν έχει τη δυνατότητα να 

κατασκευάσει XML έγγραφα µε χαρακτηριστικά (attributes). 

• ToXgene V 2.3. Χρησιµοποιεί µία γλώσσα παρόµοια µε το XML Schema και 

εµπλουτισµένη µε διάφορα χαρακτηριστικά, την ToXgene Template Specification 

Language (TSL), και όχι «καθαρό» XML Schema. 

• XML-XIG. Παρουσιάζει το ίδιο πρόβληµα µε το Stylus Studio XML Generator. 

• Oxygen XML Editor. ∆εν έχει κανένα από τα προβλήµατα των παραπάνω γεννητριών. Η 

µόνη αδυναµία που εντοπίστηκε είναι ότι όταν σε κάποιο xsd οριστούν παραπάνω από ένα 

ζευγάρια key � keyref (πρωτεύοντος � ξένου κλειδιού), φτιάχνει µη έγκυρα XML αρχεία 

ως προς τον περιορισµό αυτό.  

Τελικά, επιλέγεται να χρησιµοποιηθεί το XML generator του Oxygen XML Editor. 

 

7.1.3.2.4 Κατασκευή των XML Εγγράφων 

Η XML γεννήτρια του Oxygen XML Editor παράγει XML έγγραφα βάσει κάποιου αρχείου 

xsd. Στο xsd που έχει κατασκευαστεί στο πλαίσιο των πειραµάτων πολλά στοιχεία ορίζονται 

να έχουν minOccurs="1" maxOccurs="unbounded", δηλαδή οποιοδήποτε θετικό αριθµό 

επαναλήψεων. Για την κατασκευή των αντίστοιχων XML εγγράφων, ορίζεται παράµετρος 

επαναλήψεων στο παράθυρο διαλόγου της XML γεννήτριας. Αν το r ανήκει στο [minOccurs, 

maxOccurs] για κάποιο στοιχείο, τότε το στοιχείο εµφανίζεται πάντα r φορές. Με τον τρόπο 

αυτόν είναι δυνατή η κατασκευή XML εγγράφων µε διάφορα µεγέθη τροποποιώντας 

κατάλληλα την παράµετρο r. ∆εδοµένων:  

• του περιορισµού της πλατφόρµας που χρησιµοποιήθηκε, 

• του περιορισµού της XQuery µηχανής Saxon ότι το µέγεθος του XML εγγράφου το οποίο 

ρωτάται να είναι το πολύ το 1/5 του διαθέσιµου Java σωρού (Java heap). 
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•  και των περιορισµών από τα XML έγγραφα που ορίστηκαν σε προηγούµενη παράγραφο, 

κατασκευάστηκαν έγγραφα µε τις παρακάτω τιµές για το r και το µέγεθος του αρχείου: 

Επαναλήψεις 
Μέγεθος αρχείου 

(KB) 
2 88 
3 288 
5 1336 
8 5727 

12 20777 
19 88170 
21 119024 

 

 

7.1.3.3 Τα XQuery Ερωτήµατα 

Ο στόχος των ερωτηµάτων του XMark είναι η συγκριτική αξιολόγηση διαφόρων µηχανών. 

Συνεπώς, τα ερωτήµατά του δε συµφωνούν µε τις απαιτήσεις από τα ερωτήµατα που έχουν 

οριστεί. ∆ηµιουργούνται, λοιπόν, νέα ερωτήµατα στο πλαίσιο των απαιτήσεων αυτών. Στα 

ερωτήµατα αυτά, ο χρήστης: 

• Όταν χρησιµοποιεί τις συναρτήσεις-επέκτασης υλοποιηµένες σε XQuery, πρέπει να 

δηλώνει : 

import module namespace  pXQuery = 

"http://www.dblab.ntua.gr/pxquery" at 

"../pxquery_samepath.xquery"; 

Με το παραπάνω, ο χρήστης ζητά την εισαγωγή του τµήµατος κώδικα (module) που υπάρχει 

στη θέση "../pxquery_samepath.xquery". Οι εισαγόµενες συναρτήσεις και µεταβλητές από 

αυτό το τµήµα κώδικα βρίσκονται στο χώρο ονοµάτων (namespace) 

"http://www.dblab.ntua.gr/pxquery".  

• Όταν χρησιµοποιεί τις συναρτήσεις-επέκτασης υλοποιηµένες σε Java, πρέπει να δηλώνει : 

declare namespace pXQuery = "pXQuery.Functions"; 

Έχοντας σηµειώσει µία από αυτές τις δηλώσεις, ο χρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει τις 

συναρτήσεις επέκτασης (samepath, tree) γράφοντας απλά πριν το όνοµα της συνάρτησης 

«pXQuery».   
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7.1.3.3.1 Πρώτη Σειρά Πειραµάτων (samepath) 

7.1.3.3.1.1 Ερώτηµα 1  

Επίστρεψε το ID κάθε δηµοπρασίας που έχει ολοκληρωθεί (closed_auction), η οποία 

βρίσκεται στο ίδιο µονοπάτι µε ένα στοιχείο type που έχει τιµή regular, ένα στοιχείο date και 

ένα στοιχείο price. 

• ∆ιατύπωση σε απλή XQuery 

<regular_closed_auctions> 

{ 

 <!-- All closed auctions whose type is regular (that is: every   

returned closed auction is in samepath with a type element-->,  

 <!-- whose value is regular) and which are also in the same  

path with date and price elements.-->,  

let $doc :=  doc("D:/saxonb8- 

7j/xqueries/benchmark_queries/XMLsources/instance0.xml") 

for $closed_auction in  

 $doc//closed_auction[.//date//price//type[./@name="regular"]] 

union 

 $doc//closed_auction[.//date//type[./@name="regular"]//price] 

union 

 $doc//closed_auction[.//price//type[./@name="regular"]//date] 

union 

 $doc//closed_auction[.//price//date//type[./@name="regular"]] 

union 

 $doc//closed_auction[.//type[./@name="regular"]//price//date] 

union 

 $doc//closed_auction[.//type[./@name="regular"]//date//price] 

union 

  

 $doc//type[./@name="regular"]//closed_auction[.//date//price] 

union 

 $doc//type[./@name="regular"]//closed_auction[.//price//date] 

union 

 $doc//type[./@name="regular"]//date//closed_auction[.//price] 

union 

 $doc//type[./@name="regular"]//date//price//closed_auction 

union 



 

  144

 $doc//type[./@name="regular"]//price//closed_auction[.//date] 

union 

 $doc//type[./@name="regular"]//price//date//closed_auction 

union 

  

 $doc//date//closed_auction[.//type[./@name="regular"]//price] 

union 

 $doc//date//closed_auction[.//price//type[./@name="regular"]] 

union 

 $doc//date//type[./@name="regular"]//closed_auction[.//price] 

union 

 $doc//date//type[./@name="regular"]//price//closed_auction 

union 

 $doc//date//price//closed_auction[.//type[./@name="regular"]] 

union 

 $doc//date//price//type[./@name="regular"]//closed_auction 

union 

  

 $doc//price//closed_auction[.//type[./@name="regular"]//date] 

union 

 $doc//price//closed_auction[.//date//type[./@name="regular"]] 

union 

 $doc//price//type[./@name="regular"]//closed_auction[.//date] 

union 

 $doc//price//type[./@name="regular"]//date//closed_auction 

union 

 $doc//price//date//closed_auction[.//type[./@name="regular"]] 

union 

 $doc//price//date//type[./@name="regular"]//closed_auction 

 

return <closed_auction id="{$closed_auction/@id}"/> 

} 

</regular_closed_auctions> 

 

• ∆ιατύπωση µε τη samepath υλοποιηµένη σε XQuery 

import module namespace  pXQuery = 

"http://www.dblab.ntua.gr/pxquery" at 

"../pxquery_samepath.xquery"; 
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declare namespace pXQueryExtra = 

"http://www.dblab.ntua.gr/pxquery/extra"; 

 

(: returns all elements being in the same path with $el :) 

declare function pXQueryExtra:elements-in-samepath($el as 

element()) as element()+ 

{ 

 $el/ancestor-or-self::element() union 

$el/descendant::element() 

};  

 

<regular_closed_auctions> 

{ 

 <!-- All closed auctions whose type is regular (that is: every  

returned closed auction is in samepath with a type element-->,  

 <!-- whose value is regular) and which are also in the same 

path with date and price elements.-->,  

 let $doc :=  doc("D:/saxonb8-

7j/xqueries/benchmark_queries/XMLsources/instance0.xml") 

 for $closed_auction in $doc//closed_auction 

 let $regular_type :=  fn:zero-or-one(pXQueryExtra:elements-in-

samepath($closed_auction)/self::type)[./@name="regular"] 

 where (not(empty($regular_type))) and 

pXQuery:samepath(($closed_auction, "date", "price", 

$regular_type)) 

 return <closed_auction id="{$closed_auction/@id}"/> 

} 

</regular_closed_auctions> 

 

• ∆ιατύπωση µε τη samepath υλοποιηµένη σε Java 

declare namespace pXQuery = "pXQuery.Functions"; 

 

declare namespace pXQueryExtra = 

"http://www.dblab.ntua.gr/pxquery/extra"; 

 

(: returns all elements being in the same path with $el :) 
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declare function pXQueryExtra:elements-in-samepath($el as 

element()) as element()+ 

{ 

 $el/ancestor-or-self::element() union 

$el/descendant::element() 

};  

 

<regular_closed_auctions> 

{ 

 <!-- All closed auctions whose type is regular (that is: every  

returned closed auction is in samepath with a type element-->,  

 <!-- whose value is regular) and which are also in the same 

path with date and price elements.-->,  

 let $doc :=  doc("D:/saxonb8-

7j/xqueries/benchmark_queries/XMLsources/instance0.xml") 

 for $closed_auction in $doc//closed_auction 

 let $regular_type :=  fn:zero-or-one(pXQueryExtra:elements-in-

samepath($closed_auction)/self::type)[./@name="regular"] 

 where (not(empty($regular_type))) and 

pXQuery:samepath(($closed_auction, "date", "price", 

$regular_type)) 

 return <closed_auction id="{$closed_auction/@id}"/> 

} 

</regular_closed_auctions> 

 

 

7.1.3.3.1.2 Ερώτηµα 2 

Επίστρεψε το ID κάθε ατόµου (person) που βρίσκεται στο ίδιο µονοπάτι µε τα όλα τα 

παρακάτω στοιχεία: business, hobby και country (το καθένα µία φορά ακριβώς). 

 

• ∆ιατύπωση σε απλή XQuery 

<persons> 

{ 

<!--All persons being in the same path with business, hobby and 

country elements -->, 
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let $doc := doc("D:/saxonb8-

7j/xqueries/benchmark_queries/XMLsources/instance0.xml") 

for $person in  

 $doc//person[.//business//hobby//country] union 

 $doc//person[.//business//country//hobby] union 

 $doc//person[.//hobby//business//country] union 

 $doc//person[.//hobby//country//business] union 

 $doc//person[.//country//business//hobby] union 

 $doc//person[.//country//hobby//business] union 

  

 $doc//business//person[.//hobby//country] union 

 $doc//business//person[.//country//hobby] union 

 $doc//business//hobby//person[.//country] union 

 $doc//business//hobby//country//person union 

 $doc//business//country//person[.//hobby] union 

 $doc//business//country//hobby//person union 

  

 $doc//hobby//business//person[.//country] union 

 $doc//hobby//business//country//person union 

 $doc//hobby//person[.//business//country] union 

 $doc//hobby//person[.//country//business] union 

 $doc//hobby//country//business//person union 

 $doc//hobby//country//person[.//business] union 

  

 $doc//country//business//person[.//hobby] union 

 $doc//country//business//hobby//person union 

 $doc//country//person[.//business//hobby] union 

 $doc//country//person[.//hobby//business] union 

 $doc//country//hobby//business//person union 

 $doc//country//hobby//person[.//business] 

return <person id="{$person/@id}"/> 

} 

</persons> 
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• ∆ιατύπωση µε τη samepath υλοποιηµένη σε XQuery 

import module namespace  pXQuery = 

"http://www.dblab.ntua.gr/pxquery" at 

"../pxquery_samepath.xquery"; 

 

<persons> 

{ 

<!--All persons being in the same path with business, hobby and 

country elements -->, 

let $doc := doc("D:/saxonb8-

7j/xqueries/benchmark_queries/XMLsources/instance0.xml") 

for $person in $doc//person 

where pXQuery:samepath(($person, "business", "hobby", 

"country"))      

return <person id="{$person/@id}"/> 

} 

</persons> 

 

• ∆ιατύπωση µε τη samepath υλοποιηµένη σε Java 

declare namespace pXQuery="pXQuery.Functions"; 

 

<persons> 

{ 

<!--All persons being in the same path with business, hobby and 

country elements -->, 

let $doc := doc("D:/saxonb8-

7j/xqueries/benchmark_queries/XMLsources/instance0.xml") 

for $person in $doc//person 

where pXQuery:samepath(($person, "business", "hobby", 

"country"))      

return <person id="{$person/@id}"/> 

} 

</persons> 
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7.1.3.3.1.3 Ερώτηµα 3 

Επίστρεψε το ID κάθε ατόµου (person) που βρίσκεται στο ίδιο µονοπάτι µε στοιχεία 

education και business (και µε τα δύο). Τα IDs να οµαδοποιηθούν ως προς το όνοµα του 

business. 

• ∆ιατύπωση σε απλή XQuery 

<persons> 

{ 

<!-- All persons being in the same path with education and 

business elements, grouped by their businesses. -->, 

let $doc :=  doc("D:/saxonb8-

7j/xqueries/benchmark_queries/XMLsources/instance0.xml") 

for $business-name in fn:distinct-values($doc//business/@name) 

return 

 <business name="{$business-name}"> 

 { 

  for $person in  

   $doc//person[.//education//business[./@name = $business-

name]] union 

   $doc//person[.//business[./@name = $business-

name]//education] union 

   $doc//education//person[.//business[./@name = $business-

name]] union 

   $doc//education//business[./@name = $business-

name]//person union 

   $doc//business[./@name = $business-

name]//person[.//education] union 

   $doc//business[./@name = $business-

name]//education//person 

  return <person id="{$person/@id}"/>  

 } 

 </business> 

} 

</persons> 
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• ∆ιατύπωση µε τη samepath υλοποιηµένη σε XQuery 

import module namespace  pXQuery = 

"http://www.dblab.ntua.gr/pxquery" at 

"../pxquery_samepath.xquery"; 

 

declare namespace pXQueryExtra = 

"http://www.dblab.ntua.gr/pxquery/extra"; 

 

(: returns all elements being in the same path with $el :) 

declare function pXQueryExtra:elements-in-samepath($el as 

element()) as element()+ 

{ 

 $el/ancestor-or-self::element() union 

$el/descendant::element() 

};  

 

<persons> 

{ 

<!-- All persons being in the same path with education and 

business elements, grouped by their businesses. -->, 

let $doc :=  doc("D:/saxonb8-

7j/xqueries/benchmark_queries/XMLsources/instance0.xml") 

for $business-name in fn:distinct-values($doc//business/@name) 

return 

 <business name="{$business-name}"> 

 { 

  for $person in $doc//person[pXQuery:samepath((., 

"education", "business"))] 

  let $business := exactly-one(pXQueryExtra:elements-in-

samepath($person)/self::business) 

  where $business/@name = $business-name 

  return <person id="{$person/@id}"/> 

 } 

 </business> 

} 

</persons> 
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• ∆ιατύπωση µε τη samepath υλοποιηµένη σε Java 

declare namespace pXQuery="pXQuery.Functions"; 

 

declare namespace pXQueryExtra = 

"http://www.dblab.ntua.gr/pxquery/extra"; 

 

(: returns all elements being in the same path with $el :) 

declare function pXQueryExtra:elements-in-samepath($el as 

element()) as element()+ 

{ 

 $el/ancestor-or-self::element() union 

$el/descendant::element() 

};  

 

<persons> 

{ 

<!-- All persons being in the same path with education and 

business elements, grouped by their businesses. -->, 

let $doc :=  doc("D:/saxonb8-

7j/xqueries/benchmark_queries/XMLsources/instance0.xml") 

for $business-name in fn:distinct-values($doc//business/@name) 

return 

 <business name="{$business-name}"> 

 { 

  for $person in $doc//person[pXQuery:samepath((., 

"education", "business"))] 

  let $business := exactly-one(pXQueryExtra:elements-in-

samepath($person)/self::business) 

  where $business/@name = $business-name 

  return <person id="{$person/@id}"/> 

 } 

 </business> 

} 

</persons> 
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7.1.3.3.1.4 Ερώτηµα 4 

Υπάρχει µονοπάτι το οποίο περιέχει και τα τρία στοιχεία price, type και seller; 

 

• ∆ιατύπωση σε απλή XQuery 

<info>{ 

let $doc :=  doc("D:/saxonb8-

7j/xqueries/benchmark_queries/XMLsources/instance0.xml") 

return  

 if (empty( 

  $doc//price//type//seller union 

  $doc//price//seller//type union 

  $doc//type//seller//price union 

  $doc//type//price//seller union 

  $doc//seller//price//type union 

  $doc//seller//type//price 

 )) 

 then "There is no path containing price, type and seller 

elements." 

 else "There is a path containing price, type and seller 

elements." 

}</info> 

 

• ∆ιατύπωση µε τη samepath υλοποιηµένη σε XQuery 

import module namespace  pXQuery = 

"http://www.dblab.ntua.gr/pxquery" at 

"../pxquery_samepath.xquery"; 

 

<info>{ 

let $root_element :=  doc("D:/saxonb8-

7j/xqueries/benchmark_queries/XMLsources/instance0.xml")/element

() 

return  

 if (pXQuery:samepath(($root_element, "price", "type", 

"seller"))) 

 then "There is a path containing price, type and seller 

elements." 
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 else "There is no path containing price, type and seller 

elements." 

}</info> 

 

 

• ∆ιατύπωση µε τη samepath υλοποιηµένη σε Java 

declare namespace pXQuery="pXQuery.Functions"; 

 

<info>{ 

let $root_element :=  doc("D:/saxonb8-

7j/xqueries/benchmark_queries/XMLsources/instance0.xml")/element

() 

return  

 if (pXQuery:samepath(($root_element, "price", "type", 

"seller"))) 

 then "There is a path containing price, type and seller 

elements." 

 else "There is no path containing price, type and seller 

elements." 

}</info> 

 

7.1.3.3.1.5 Ερώτηµα 5 

Επίστρεψε το ID κάθε δηµοπρασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη (open_auction) και το ID του 

πωλητή σε αυτή (seller/@person), όταν σε µονοπάτι που ορίζουν υπάρχει στοιχείο type. 

• ∆ιατύπωση σε απλή XQuery 

<open_auctions> 

{ 

<!-- Only those open auctions being in the same path with type 

and seller elements -->, 

let $doc :=  doc("D:/saxonb8-

7j/xqueries/benchmark_queries/XMLsources/instance0.xml") 

for $open_auction in $doc//open_auction 

for $seller in $doc//seller 

where  

(not(empty( $open_auction//element()[. is $seller]//type))) or 
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(not(empty( $open_auction//type//element()[. is $seller]))) or 

(not(empty( $seller//element()[. is $open_auction]//type))) or 

(not(empty( $seller//type//element()[. is $open_auction]))) or 

(not(empty( $seller/ancestor::element()[. is 

$open_auction]/ancestor::type))) or 

(not(empty( $open_auction/ancestor::element()[. is 

$seller]/ancestor::type))) 

return <open_auction id="{$open_auction/@id}"><seller 

person="{$seller/@person}"/></open_auction> 

} 

</open_auctions> 

 

• ∆ιατύπωση µε τη samepath υλοποιηµένη σε XQuery 

import module namespace  pXQuery = 

"http://www.dblab.ntua.gr/pxquery" at 

"../pxquery_samepath.xquery"; 

 

<open_auctions> 

{ 

<!-- Only those open auctions being in the same path with type 

and seller elements -->, 

let $doc :=  doc("D:/saxonb8- 

7j/xqueries/benchmark_queries/XMLsources/instance0.xml") 

for $open_auction in $doc//open_auction 

for $seller in $doc//seller 

where pXQuery:samepath(("type", $open_auction, $seller)) 

return <open_auction id="{$open_auction/@id}"><seller 

person="{$seller/@person}"/></open_auction> 

} 

</open_auctions> 

 

• ∆ιατύπωση µε τη samepath υλοποιηµένη σε Java 

declare namespace pXQuery="pXQuery.Functions"; 

 

<open_auctions> 

{ 
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<!-- Only those open auctions being in the same path with type 

and seller elements -->, 

let $doc :=  doc("D:/saxonb8-

7j/xqueries/benchmark_queries/XMLsources/instance0.xml") 

for $open_auction in $doc//open_auction 

for $seller in $doc//seller 

where pXQuery:samepath(("type", $open_auction, $seller)) 

return <open_auction id="{$open_auction/@id}"><seller 

person="{$seller/@person}"/></open_auction> 

} 

</open_auctions> 

 

7.1.3.3.1.6 Ερώτηµα 6 

Επίστρεψε το ID κάθε ατόµου (person) που βρίσκεται στο ίδιο µονοπάτι µε όλα τα παρακάτω 

στοιχεία: open_auction, closed_auction και item. 

• ∆ιατύπωση σε απλή XQuery 

<persons>{ 

<!-- All persons being in same path with open_auction, 

closed_auction and item elements. -->, 

let $doc :=  doc("D:/saxonb8-

7j/xqueries/benchmark_queries/XMLsources/instance0.xml") 

for $person in  

 $doc//person[.//open_auction//closed_auction//item] union 

 $doc//person[.//open_auction//item//closed_auction] union 

 $doc//person[.//closed_auction//open_auction//item] union 

 $doc//person[.//closed_auction//item//open_auction] union 

 $doc//person[.//item//open_auction//closed_auction] union 

 $doc//person[.//item//closed_auction//open_auction] union 

  

 $doc//open_auction//person[.//closed_auction//item] union 

 $doc//open_auction//person[.//item//closed_auction] union 

 $doc//open_auction//closed_auction//person[.//item] union 

 $doc//open_auction//closed_auction//item//person union 

 $doc//open_auction//item//person[.//closed_auction] union 

 $doc//open_auction//item//closed_auction//person union 
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 $doc//closed_auction//open_auction//person[.//item] union 

 $doc//closed_auction//open_auction//item//person union 

 $doc//closed_auction//person[.//open_auction//item] union 

 $doc//closed_auction//person[.//item//open_auction] union 

 $doc//closed_auction//item//open_auction//person union 

 $doc//closed_auction//item//person[.//open_auction] union 

  

 $doc//item//open_auction//person[.//closed_auction] union 

 $doc//item//open_auction//closed_auction//person union 

 $doc//item//person[.//open_auction//closed_auction] union 

 $doc//item//person[.//closed_auction//open_auction] union 

 $doc//item//closed_auction//open_auction//person union 

 $doc//item//closed_auction//person[.//open_auction] 

 

return <person id="{$person/@id}"/> 

}</persons> 

 

 

• ∆ιατύπωση µε τη samepath υλοποιηµένη σε XQuery 

import module namespace  pXQuery = 

"http://www.dblab.ntua.gr/pxquery" at 

"../pxquery_samepath.xquery"; 

 

<persons> 

{ 

<!-- All persons being in same path with open_auction, 

closed_auction and item elements. -->, 

let $doc :=  doc("D:/saxonb8-

7j/xqueries/benchmark_queries/XMLsources/instance0.xml") 

for $person in $doc//person[pXQuery:samepath((., "open_auction", 

"closed_auction", "item"))] 

return <person id="{$person/@id}"/> 

} 

</persons> 

 

• ∆ιατύπωση µε τη samepath υλοποιηµένη σε Java 

declare namespace pXQuery="pXQuery.Functions"; 
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<persons> 

{ 

<!-- All persons being in same path with open_auction, 

closed_auction and item elements. -->, 

let $doc :=  doc("D:/saxonb8-

7j/xqueries/benchmark_queries/XMLsources/instance0.xml") 

for $person in $doc//person[pXQuery:samepath((., "open_auction", 

"closed_auction", "item"))] 

return <person id="{$person/@id}"/> 

} 

</persons> 

 

7.1.3.3.1.7 Ερώτηµα 7 

Υπάρχει µονοπάτι που περιέχει όλα τα παρακάτω στοιχεία: price, type, product; 

• ∆ιατύπωση σε απλή XQuery 

<info>{ 

let $doc :=  doc("D:/saxonb8-

7j/xqueries/benchmark_queries/XMLsources/instance0.xml") 

return  

 if (empty( 

  $doc//price//type//product union 

  $doc//price//product//type union 

  $doc//type//product//price union 

  $doc//type//price//product union 

  $doc//product//price//type union 

  $doc//product//type//price 

 )) 

 then "There is no path containing price, type and product 

elements." 

 else "There is a path containing price, type and product 

elements." 

}</info> 
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• ∆ιατύπωση µε τη samepath υλοποιηµένη σε XQuery 

import module namespace  pXQuery = 

"http://www.dblab.ntua.gr/pxquery" at 

"../pxquery_samepath.xquery"; 

 

<info>{ 

let $root_element :=  doc("D:/saxonb8-

7j/xqueries/benchmark_queries/XMLsources/instance0.xml")/element

() 

return  

 if (pXQuery:samepath(($root_element, "price", "type", 

"product"))) 

 then "There is a path containing price, type and product 

elements." 

 else "There is no path containing price, type and product 

elements." 

}</info> 

 

• ∆ιατύπωση µε τη samepath υλοποιηµένη σε Java 

declare namespace pXQuery="pXQuery.Functions"; 

 

<info>{ 

let $root_element :=  doc("D:/saxonb8-

7j/xqueries/benchmark_queries/XMLsources/instance0.xml")/element

() 

return  

 if (pXQuery:samepath(($root_element, "price", "type", 

"product"))) 

 then "There is a path containing price, type and product 

elements." 

 else "There is no path containing price, type and product 

elements." 

}</info> 
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7.1.3.3.1.8 Ερώτηµα 8 

Για κάθε πωλητή (seller) που βρίσκεται στο ίδιο µονοπάτι µε στοιχεία open_auction, item και 

payment (και µε τα τρία), επίστρεψε το αντίστοιχο στοιχείο person, αν αυτό βρίσκεται σε ίδιο 

µονοπάτι µε στοιχεία education και business (και µε τα δύο).  

 

 

• ∆ιατύπωση σε απλή XQuery 

<persons>{ 

<!-- For every seller element who is in the same path with 

open_auction, item and payment elements  -->, 

<!-- return the corresponding person element if he/she is in the 

same path with education and business elements -->, 

 

let $doc :=  doc("D:/saxonb8-

7j/xqueries/benchmark_queries/XMLsources/instance0.xml") 

 

for $open_auction_seller in  

 $doc//seller[.//open_auction//item//payment] union 

 $doc//seller[.//open_auction//payment//item] union 

 $doc//seller[.//item//open_auction//payment] union 

 $doc//seller[.//item//payment//open_auction] union 

 $doc//seller[.//payment//open_auction//item] union 

 $doc//seller[.//payment//item//open_auction] union 

 

 $doc//open_auction//payment//item//seller union 

 $doc//open_auction//payment//seller[.//item] union 

 $doc//open_auction//item//payment//seller union 

 $doc//open_auction//item//seller[.//payment] union 

 $doc//open_auction//seller[.//payment//item] union 

 $doc//open_auction//seller[.//item//payment] union 

  

 $doc//item//open_auction//seller[.//payment] union 

 $doc//item//open_auction//payment//seller union 

 $doc//item//seller[.//open_auction//payment] union 

 $doc//item//seller[.//payment//open_auction] union 

 $doc//item//payment//open_auction//seller union 
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 $doc//item//payment//seller[.//open_auction] union 

  

 $doc//payment//seller[.//item//open_auction] union 

 $doc//payment//seller[.//open_auction//item] union 

 $doc//payment//item//seller[.//open_auction] union 

 $doc//payment//item//open_auction//seller union 

 $doc//payment//open_auction//seller[.//item] union 

 $doc//payment//open_auction//item//seller 

 

let $open_auction_person := 

$doc//person[./@id=$open_auction_seller/@person] 

 

return  

 if (not(empty( 

  $open_auction_person[.//education//business] union 

  $open_auction_person[.//business//education] union 

 

 $open_auction_person[./ancestor::education/ancestor::business] 

union 

 

 $open_auction_person[./ancestor::business/ancestor::education] 

union 

  $open_auction_person[./ancestor::education][.//business] 

union 

  $open_auction_person[./ancestor::business][.//education] 

 )))  

  then $open_auction_person 

 else () 

}</persons> 

 

• ∆ιατύπωση µε τη samepath υλοποιηµένη σε XQuery 

import module namespace  pXQuery = 

"http://www.dblab.ntua.gr/pxquery" at 

"../pxquery_samepath.xquery"; 

 

<persons>{ 
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<!-- For every seller element who is in the same path with 

open_auction, item and payment elements  -->, 

<!-- return the corresponding person element if he/she is in the 

same path with education and business elements -->, 

let $doc :=  doc("D:/saxonb8-

7j/xqueries/benchmark_queries/XMLsources/instance0.xml") 

for $open_auction_seller in $doc//seller[pXQuery:samepath((., 

"open_auction", "item", "payment"))] 

let $open_auction_person := 

$doc//person[./@id=$open_auction_seller/@person] 

return  

 if (pXQuery:samepath(($open_auction_person, "education", 

"business"))) 

  then $open_auction_person 

 else () 

}</persons> 

 

• ∆ιατύπωση µε τη samepath υλοποιηµένη σε Java 

declare namespace pXQuery="pXQuery.Functions"; 

 

<persons>{ 

<!-- For every seller element who is in the same path with 

open_auction, item and payment elements  -->, 

<!-- return the corresponding person element if he/she is in the 

same path with education and business elements -->, 

let $doc :=  doc("D:/saxonb8-

7j/xqueries/benchmark_queries/XMLsources/instance0.xml") 

for $open_auction_seller in $doc//seller[pXQuery:samepath((., 

"open_auction", "item", "payment"))] 

let $open_auction_person := 

$doc//person[./@id=$open_auction_seller/@person] 

return  

 if (pXQuery:samepath(($open_auction_person, "education", 

"business"))) 

  then $open_auction_person 

 else () 

}</persons> 
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7.1.3.3.2 ∆εύτερη Σειρά Πειραµάτων (tree) 

7.1.3.3.2.1 Ερώτηµα 1 

Επίστρεψε το πλήρες µονοπάτι κάθε δηµοπρασίας που έχει ολοκληρωθεί (closed_auction), η 

οποία βρίσκεται στο ίδιο µονοπάτι µε ένα στοιχείο type που έχει τιµή regular, ένα στοιχείο 

date και ένα στοιχείο price. 

• ∆ιατύπωση µε την tree υλοποιηµένη σε XQuery 

import module namespace  pXQuery = 

"http://www.dblab.ntua.gr/pxquery" at 

"../pxquery_samepath.xquery", "../pxquery_tree.xquery"; 

 

declare namespace pXQueryExtra = 

"http://www.dblab.ntua.gr/pxquery/extra"; 

 

(: returns all elements being in the same path with $el :) 

declare function pXQueryExtra:elements-in-samepath($el as 

element()) as element()+ 

{ 

 $el/ancestor-or-self::element() union 

$el/descendant::element() 

};  

 

<regular_closed_auctions> 

{ 

 <!-- All closed auctions whose type is regular (that is: every  

returned closed auction is in samepath with a type element-->,  

 <!-- whose value is regular) and which are also in the same 

path with date and price elements.-->,  

 pXQuery:tree( 

 let $doc :=  doc("D:/saxonb8-

7j/xqueries/benchmark_queries/XMLsources/instance0.xml") 

 for $closed_auction in $doc//closed_auction 

 let $regular_type :=  fn:zero-or-one(pXQueryExtra:elements-in-

samepath($closed_auction)/self::type)[./@name="regular"] 

 where (not(empty($regular_type))) and 

pXQuery:samepath(($closed_auction, "date", "price", 

$regular_type)) 
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 return $closed_auction 

 ) 

} 

</regular_closed_auctions> 

 

• ∆ιατύπωση µε την tree υλοποιηµένη σε Java 

declare namespace pXQuery = "pXQuery.Functions"; 

 

declare namespace pXQueryExtra = 

"http://www.dblab.ntua.gr/pxquery/extra"; 

 

(: returns all elements being in the same path with $el :) 

declare function pXQueryExtra:elements-in-samepath($el as 

element()) as element()+ 

{ 

 $el/ancestor-or-self::element() union 

$el/descendant::element() 

};  

 

<regular_closed_auctions> 

{ 

 <!-- All closed auctions whose type is regular (that is: every  

returned closed auction is in samepath with a type element-->,  

 <!-- whose value is regular) and which are also in the same 

path with date and price elements.-->,  

 pXQuery:tree( 

 let $doc :=  doc("D:/saxonb8-

7j/xqueries/benchmark_queries/XMLsources/instance0.xml") 

 for $closed_auction in $doc//closed_auction 

 let $regular_type :=  fn:zero-or-one(pXQueryExtra:elements-in-

samepath($closed_auction)/self::type)[./@name="regular"] 

 where (not(empty($regular_type))) and 

pXQuery:samepath(($closed_auction, "date", "price", 

$regular_type)) 

 return $closed_auction 

 ) 

} 
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</regular_closed_auctions> 

 

7.1.3.3.2.2 Ερώτηµα 2 

Επίστρεψε το πλήρες µονοπάτι κάθε ατόµου (person) που βρίσκεται στο ίδιο µονοπάτι µε τα 

όλα τα παρακάτω στοιχεία: business, hobby και country (το καθένα µία φορά ακριβώς). 

• ∆ιατύπωση µε την tree υλοποιηµένη σε XQuery 

import module namespace  pXQuery = 

"http://www.dblab.ntua.gr/pxquery" at 

"../pxquery_samepath.xquery", "../pxquery_tree.xquery"; 

 

<persons> 

{ 

<!--All persons being in the same path with business, hobby and 

country elements. Their children elements are omitted. -->, 

pXQuery:tree( 

 let $doc := doc("D:/saxonb8-

7j/xqueries/benchmark_queries/XMLsources/instance0.xml") 

 for $person in $doc//person 

 where pXQuery:samepath(($person, "business", "hobby", 

"country"))      

 return $person, 

 false() 

) 

} 

</persons> 

 

• ∆ιατύπωση µε την tree υλοποιηµένη σε Java 

declare namespace pXQuery="pXQuery.Functions"; 

 

<persons> 

{ 

<!--All persons being in the same path with business, hobby and 

country elements. Their children elements are omitted. -->, 

pXQuery:tree( 

 let $doc := doc("D:/saxonb8-

7j/xqueries/benchmark_queries/XMLsources/instance0.xml") 
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 for $person in $doc//person 

 where pXQuery:samepath(($person, "business", "hobby", 

"country"))      

 return $person, 

 false() 

) 

} 

</persons> 

 

7.1.3.3.2.3 Ερώτηµα 3 

Επίστρεψε τα πλήρη µονοπάτια για τις πρώτες 2000 και την τελευταία δηµοπρασία που 

βρίσκονται σε εξέλιξη (open_auction) και τις πρώτες 2000 και την τελευταία δηµοπρασία που 

έχουν ολοκληρωθεί (closed_auction). 

• ∆ιατύπωση µε την tree υλοποιηµένη σε XQuery 

import module namespace  pXQuery = 

"http://www.dblab.ntua.gr/pxquery" at 

"../pxquery_samepath.xquery", "../pxquery_tree.xquery"; 

 

<auctions>{ 

<!-- The first 2000 and last 1 open auctions and the first 2000 

and last one closed auctions. -->, 

pXQuery:tree( 

let $doc := doc("D:/saxonb8-

7j/xqueries/benchmark_queries/XMLsources/instance0.xml") 

let $first2000AndLast1open_auctions := 

($doc//open_auction)[fn:position()=(1 to 2000, fn:last())]   

let $first2000AndLast1closed_auctions := 

($doc//closed_auction)[fn:position()=(1 to 2000, fn:last())] 

return ($first2000AndLast1open_auctions, 

$first2000AndLast1closed_auctions) 

) 

}</auctions> 

 

• ∆ιατύπωση µε την tree υλοποιηµένη σε Java 

declare namespace pXQuery="pXQuery.Functions"; 
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<auctions>{ 

<!-- The first 2000 and last 1 open auctions and the first 2000 

and last one closed auctions. -->, 

pXQuery:tree( 

let $doc := doc("D:/saxonb8-

7j/xqueries/benchmark_queries/XMLsources/instance0.xml") 

let $first2000AndLast1open_auctions := 

($doc//open_auction)[fn:position()=(1 to 2000, fn:last())]   

let $first2000AndLast1closed_auctions := 

($doc//closed_auction)[fn:position()=(1 to 2000, fn:last())] 

return ($first2000AndLast1open_auctions, 

$first2000AndLast1closed_auctions) 

) 

}</auctions> 

 

7.1.3.3.2.4 Ερώτηµα 4 

Επίστρεψε τα µονοπάτια (χωρίς τους απογόνους) για τις πρώτες 2000 και την τελευταία 

δηµοπρασία που βρίσκονται σε εξέλιξη (open_auction) και τις πρώτες 2000 και την τελευταία 

δηµοπρασία που έχουν ολοκληρωθεί (closed_auction). 

• ∆ιατύπωση µε την tree υλοποιηµένη σε Xquery 

import module namespace  pXQuery = 

"http://www.dblab.ntua.gr/pxquery" at 

"../pxquery_samepath.xquery", "../pxquery_tree.xquery"; 

 

<auctions>{ 

<!-- The first 2000 and last 1 open auctions and the first 2000 

and last one closed auctions. -->, 

pXQuery:tree( 

let $doc := doc("D:/saxonb8-

7j/xqueries/benchmark_queries/XMLsources/instance0.xml") 

let $first2000AndLast1open_auctions := 

($doc//open_auction)[fn:position()=(1 to 2000, fn:last())]   

let $first2000AndLast1closed_auctions := 

($doc//closed_auction)[fn:position()=(1 to 2000, fn:last())] 

return ($first2000AndLast1open_auctions, 

$first2000AndLast1closed_auctions), 
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false() 

) 

}</auctions> 

 

• ∆ιατύπωση µε την tree υλοποιηµένη σε Java 

declare namespace pXQuery="pXQuery.Functions"; 

 

<auctions>{ 

<!-- The first 2000 and last 1 open auctions and the first 2000 

and last one closed auctions. -->, 

pXQuery:tree( 

let $doc := doc("D:/saxonb8-

7j/xqueries/benchmark_queries/XMLsources/instance0.xml") 

let $first2000AndLast1open_auctions := 

($doc//open_auction)[fn:position()=(1 to 2000, fn:last())]   

let $first2000AndLast1closed_auctions := 

($doc//closed_auction)[fn:position()=(1 to 2000, fn:last())] 

return ($first2000AndLast1open_auctions, 

$first2000AndLast1closed_auctions), 

false() 

) 

}</auctions> 

 

7.1.4 Έλεγχος 

∆ηµιουργούνται XML αρχεία διαφόρων µεγεθών για να διαπιστωθεί αν όντως έχει 

σχεδιαστεί σωστά το XML Schema.  

Επίσης, για να ελεγχθεί η σηµασιολογική ισοδυναµία των ερωτηµάτων στις τριάδες της 

πρώτης σειράς πειραµάτων και στα ζευγάρια της δεύτερης σειράς γίνονται διάφορα 

τρεξίµατα για διαφόρων µεγεθών αρχεία. Τα XML αρχεία εξόδου ελέγχονται για την ταύτισή 

τους µε χρήση του συγκριτή αρχείων που διαθέτει το Oxygen XML Editor.  

 

7.1.5 Αποτελέσµατα Εκτελέσεων 

Το σύνολο των εκτελέσεων αυτών των σειρών πειραµάτων έγινε σε Η/Υ µε Intel Pentium 4 

CPU 3,40GHz, 1GB of RAM και µε λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows XP Home 
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Edition Version 2002 Service Pack 2. Ως XQuery µηχανή χρησιµοποιήθηκε η Java 

υλοποίηση Saxon-B 8.7.1. Η έκδοση Java που χρησιµοποιήθηκε είναι η 1.5.0_07.  

7.1.5.1 Πρώτη Σειρά Πειραµάτων  

7.1.5.1.1 Ερώτηµα 1 

Aπλή XQuery 
    Μετρήσεις χρόνου (ms) Μέσος χρόνος (ms) 

Επαναλήψεις Μέγεθος αρχείου (KB) #1 #2 #3   
2 88 360 375 375 370 
3 288 687 688 672 682 
5 1336 1953 1969 1969 1964 
8 5727 6734 6734 6735 6734 

12 20777 21953 21969 21937 21953 
19 88170 89187 89313 89328 89276 
21 119024 121453 123640 123828 122974 

 

 

Mε τη samepath υλοποιηµένη σε XQuery 
    Μετρήσεις χρόνου (ms) Μέσος χρόνος (ms) 

Επαναλήψεις Μέγεθος αρχείου (KB) #1 #2 #3   
2 88 422 437 422 427 
3 288 609 594 609 604 
5 1336 1140 1125 1125 1130 
8 5727 2594 2578 2578 2583 
12 20777 6610 6656 6656 6641 
19 88170 23250 23313 23250 23271 
21 119024 31312 31266 30782 31120 

 

 

Mε τη samepath υλοποιηµένη σε Java 
    Μετρήσεις χρόνου (ms) Μέσος χρόνος (ms) 

Επαναλήψεις Μέγεθος αρχείου (KB) #1 #2 #3   
2 88 281 282 297 287 
3 288 437 421 421 426 
5 1336 750 750 750 750 
8 5727 1750 1750 1750 1750 
12 20777 4078 4078 4063 4073 
19 88170 13031 13000 13031 13021 
21 119024 17844 17454 17438 17579 
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Aπλή XQuery Mε τη samepath υλοποιηµένη σε XQuery Mε τη samepath υλοποιηµένη σε Java  

 

 

7.1.5.1.2 Ερώτηµα 2 

Aπλή XQuery 
    Μετρήσεις χρόνου (ms) Μέσος χρόνος (ms) 

Επαναλήψεις Μέγεθος αρχείου (KB) #1 #2 #3   
2 88 375 360 359 365 
3 288 656 656 640 651 
5 1336 1844 1828 1843 1838 
8 5727 6563 6578 6563 6568 

12 20777 21062 21000 21047 21036 
19 88170 86391 86265 86672 86443 
21 119024 113094 115453 113750 114099 

 

 

Mε τη samepath υλοποιηµένη σε XQuery 
    Μετρήσεις χρόνου (ms) Μέσος χρόνος (ms) 

Επαναλήψεις Μέγεθος αρχείου (KB) #1 #2 #3   
2 88 359 359 375 364 
3 288 531 531 516 526 
5 1336 906 922 922 917 
8 5727 2062 2062 2078 2067 
12 20777 5250 5266 5265 5260 
19 88170 18875 18813 19453 19047 
21 119024 24812 24484 24453 24583 
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Mε τη samepath υλοποιηµένη σε Java 
    Μετρήσεις χρόνου (ms) Μέσος χρόνος (ms) 

Επαναλήψεις Μέγεθος αρχείου (KB) #1 #2 #3   
2 88 234 235 250 240 
3 288 360 359 359 359 
5 1336 641 641 640 641 
8 5727 1500 1500 1500 1500 
12 20777 3547 3563 3547 3552 
19 88170 12078 12406 13000 12495 
21 119024 16000 15875 15812 15896 
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Aπλή XQuery Mε τη samepath υλοποιηµένη σε XQuery Mε τη samepath υλοποιηµένη σε Java  

 

7.1.5.1.3 Ερώτηµα 3 

 

Aπλή XQuery 
    Μετρήσεις χρόνου (ms) Μέσος χρόνος (ms) 

Επαναλήψεις Μέγεθος αρχείου (KB) #1 #2 #3   
2 88 531 516 516 521 
3 288 1391 1375 1390 1385 
5 1336 5688 5688 5688 5688 
8 5727 21407 21407 21328 21381 

12 20777 72937 72969 75562 73823 
19 88170 311437 312515 314735 312896 
21 119024 420391 424000 424078 422823 
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Mε τη samepath υλοποιηµένη σε XQuery 
    Μετρήσεις χρόνου (ms) Μέσος χρόνος (ms) 

Επαναλήψεις Μέγεθος αρχείου (KB) #1 #2 #3   
2 88 375 359 360 365 
3 288 562 547 563 557 
5 1336 985 1000 1016 1000 
8 5727 2297 2297 2296 2297 
12 20777 6187 5844 5859 5963 
19 88170 20282 20203 20172 20219 
21 119024 28641 27688 27750 28026 

 

Mε τη samepath υλοποιηµένη σε Java 
    Μετρήσεις χρόνου (ms) Μέσος χρόνος (ms) 

Επαναλήψεις Μέγεθος αρχείου (KB) #1 #2 #3   
2 88 328 328 328 328 
3 288 500 500 485 495 
5 1336 937 922 922 927 
8 5727 2281 2234 2250 2255 
12 20777 5656 5578 5593 5609 
19 88170 19422 20407 19562 19797 
21 119024 25391 25781 25484 25552 
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Aπλή XQuery Mε τη samepath υλοποιηµένη σε XQuery Mε τη samepath υλοποιηµένη σε Java  
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7.1.5.1.4 Ερώτηµα 4 

 

Aπλή XQuery 
    Μετρήσεις χρόνου (ms) Μέσος χρόνος (ms) 

Επαναλήψεις Μέγεθος αρχείου (KB) #1 #2 #3   
2 88 297 297 297 297 
3 288 438 422 437 432 
5 1336 938 938 953 943 
8 5727 2703 2672 2687 2687 
12 20777 7922 7891 7922 7912 
19 88170 30750 31688 31172 31203 
21 119024 42844 43391 43344 43193 

 

 

Mε τη samepath υλοποιηµένη σε XQuery 
    Μετρήσεις χρόνου (ms) Μέσος χρόνος (ms) 

Επαναλήψεις Μέγεθος αρχείου (KB) #1 #2 #3   
2 88 328 344 344 339 
3 288 406 422 422 417 
5 1336 656 687 672 672 
8 5727 1328 1328 1344 1333 
12 20777 3328 3329 3328 3328 
19 88170 12390 13235 13343 12989 
21 119024 16828 18328 17297 17484 

 

 

Mε τη samepath υλοποιηµένη σε Java 
    Μετρήσεις χρόνου (ms) Μέσος χρόνος (ms) 

Επαναλήψεις Μέγεθος αρχείου (KB) #1 #2 #3   
2 88 250 250 234 245 
3 288 328 328 328 328 
5 1336 547 531 531 536 
8 5727 1281 1265 1282 1276 
12 20777 3156 3141 3156 3151 
19 88170 11063 11531 11750 11448 
21 119024 14703 13922 13938 14188 
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Aπλή XQuery Mε τη samepath υλοποιηµένη σε XQuery Mε τη samepath υλοποιηµένη σε Java  

 

7.1.5.1.5 Ερώτηµα 5 

Aπλή XQuery 
    Μετρήσεις χρόνου (ms) Μέσος χρόνος (ms) 

Επαναλήψεις Μέγεθος αρχείου (KB) #1 #2 #3   
2 88 250 265 281 265 
3 288 438 438 437 438 
5 1336 1969 1891 1890 1917 
8 5727 23188 21937 22484 22536 

12 20777 274344 274078 269469 272630 
19 88170 4396000 4105171 4108609 4203260 
21 119024 7784469 8063375 7434906 7760917 

 

 

 

Mε τη samepath υλοποιηµένη σε XQuery 
    Μετρήσεις χρόνου (ms) Μέσος χρόνος (ms) 

Επαναλήψεις Μέγεθος αρχείου (KB) #1 #2 #3   
2 88 359 375 375 370 
3 288 609 593 594 599 
5 1336 1312 1297 1297 1302 
8 5727 5172 5172 5172 5172 

12 20777 25157 25187 25172 25172 
19 88170 216734 216375 213734 215614 
21 119024 343188 337000 336921 339036 
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Mε τη samepath υλοποιηµένη σε Java 
    Μετρήσεις χρόνου (ms) Μέσος χρόνος (ms) 

Επαναλήψεις Μέγεθος αρχείου (KB) #1 #2 #3   
2 88 282 281 281 281 
3 288 437 453 438 443 
5 1336 890 891 875 885 
8 5727 2578 2594 2579 2584 

12 20777 10594 10594 10594 10594 
19 88170 75422 77203 76454 76360 
21 119024 120032 118125 117156 118438 
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Aπλή XQuery Mε τη samepath υλοποιηµένη σε XQuery Mε τη samepath υλοποιηµένη σε Java  

 

 

 

7.1.5.1.6 Ερώτηµα 6 

Aπλή XQuery 
    Μετρήσεις χρόνου (ms) Μέσος χρόνος (ms) 

Επαναλήψεις Μέγεθος αρχείου (KB) #1 #2 #3   
2 88 359 360 360 360 
3 288 656 641 656 651 
5 1336 1844 1843 1813 1833 
8 5727 6328 6266 6265 6286 

12 20777 20516 20500 20547 20521 
19 88170 91672 90859 91922 91484 
21 119024 126563 125437 125766 125922 
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Mε τη samepath υλοποιηµένη σε XQuery 
    Μετρήσεις χρόνου (ms) Μέσος χρόνος (ms) 

Επαναλήψεις Μέγεθος αρχείου (KB) #1 #2 #3   
2 88 375 359 359 364 
3 288 516 516 516 516 
5 1336 922 906 922 917 
8 5727 2047 2047 2047 2047 
12 20777 5234 5234 5219 5229 
19 88170 18235 18562 18125 18307 
21 119024 25406 25516 25468 25463 

 

 

Mε τη samepath υλοποιηµένη σε Java 
    Μετρήσεις χρόνου (ms) Μέσος χρόνος (ms) 

Επαναλήψεις Μέγεθος αρχείου (KB) #1 #2 #3   
2 88 281 281 282 281 
3 288 407 406 406 406 
5 1336 735 734 750 740 
8 5727 1703 1703 1703 1703 
12 20777 4141 4171 4156 4156 
19 88170 14453 14344 14359 14385 
21 119024 20390 20032 20359 20260 
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Aπλή XQuery Mε τη samepath υλοποιηµένη σε XQuery Mε τη samepath υλοποιηµένη σε Java  
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7.1.5.1.7 Ερώτηµα 7 

Aπλή XQuery 
    Μετρήσεις χρόνου (ms) Μέσος χρόνος (ms) 

Επαναλήψεις Μέγεθος αρχείου (KB) #1 #2 #3   
2 88 312 297 296 302 
3 288 422 422 422 422 
5 1336 891 890 875 885 
8 5727 2594 2594 2578 2589 
12 20777 7594 7594 7594 7594 
19 88170 31422 31422 31375 31406 
21 119024 44375 43531 45093 44333 

 

Mε τη samepath υλοποιηµένη σε XQuery 
    Μετρήσεις χρόνου (ms) Μέσος χρόνος (ms) 

Επαναλήψεις Μέγεθος αρχείου (KB) #1 #2 #3   
2 88 265 250 266 260 
3 288 343 344 359 349 
5 1336 547 547 547 547 
8 5727 1203 1203 1187 1198 
12 20777 3047 3047 3063 3052 
19 88170 10547 10563 10547 10552 
21 119024 15093 16875 16922 16297 

 

 

Mε τη samepath υλοποιηµένη σε Java 
    Μετρήσεις χρόνου (ms) Μέσος χρόνος (ms) 

Επαναλήψεις Μέγεθος αρχείου (KB) #1 #2 #3   
2 88 235 235 234 235 
3 288 313 313 313 313 
5 1336 563 531 531 542 
8 5727 1234 1234 1218 1229 
12 20777 3046 3047 3062 3052 
19 88170 10500 10453 11422 10792 
21 119024 15906 15828 14359 15364 
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Aπλή XQuery Mε τη samepath υλοποιηµένη σε XQuery Mε τη samepath υλοποιηµένη σε Java  

 

 

 

7.1.5.1.8 Ερώτηµα 8 

Aπλή XQuery 
    Μετρήσεις χρόνου (ms) Μέσος χρόνος (ms) 

Επαναλήψεις Μέγεθος αρχείου (KB) #1 #2 #3   
2 88 375 375 359 370 
3 288 641 641 641 641 
5 1336 1844 1813 1828 1828 
8 5727 6328 6328 6297 6318 

12 20777 20687 20375 20344 20469 
19 88170 84000 85468 86000 85156 
21 119024 114703 113640 112969 113771 

 

 

Mε τη samepath υλοποιηµένη σε XQuery 
    Μετρήσεις χρόνου (ms) Μέσος χρόνος (ms) 

Επαναλήψεις Μέγεθος αρχείου (KB) #1 #2 #3   
2 88 406 422 406 411 
3 288 562 563 563 563 
5 1336 907 891 890 896 
8 5727 1719 1718 1719 1719 
12 20777 4219 4062 4062 4114 
19 88170 13360 13343 13468 13390 
21 119024 22344 23704 20032 22027 
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Mε τη samepath υλοποιηµένη σε Java 
    Μετρήσεις χρόνου (ms) Μέσος χρόνος (ms) 

Επαναλήψεις Μέγεθος αρχείου (KB) #1 #2 #3   
2 88 281 297 281 286 
3 288 391 375 375 380 
5 1336 687 688 688 688 
8 5727 1532 1516 1532 1527 
12 20777 3953 3969 4000 3974 
19 88170 14031 14016 14047 14031 
21 119024 21313 22219 22047 21860 
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Aπλή XQuery Mε τη samepath υλοποιηµένη σε XQuery Mε τη samepath υλοποιηµένη σε Java  

 

7.1.5.1.9  Σχολιασµός -  Συγκεντρωτικά Αποτελέσµατα 

Παρακάτω, θα αναφέρονται οι διατυπώσεις µε «σκέτη» XQuery, µε samepath υλοποιηµένη 

σε XQuery και µε samepath υλοποιηµένη σε Java ως διατύπωση Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα.  

Από τις παραπάνω γραφικές παραστάσεις, παρατηρούνται τα εξής: 

• Στο σύνολο των ερωτηµάτων, η διατύπωση Ι απαιτεί τον περισσότερο χρόνο για µέγεθος 

XML εγγράφου πάνω από 1MByte. 

• Στο σύνολο των ερωτηµάτων, η διατύπωση ΙΙΙ απαιτεί λιγότερο χρόνο από τις άλλες δύο 

διατυπώσεις. Σε κάποια ερωτήµατα ο απαιτούµενος χρόνος των διατυπώσεων ΙΙ και ΙΙΙ 

είναι προσεγγιστικά ίσος. Η αυξηµένη απόδοση της διατύπωσης ΙΙΙ οφείλειται σηµαντικά 

στην αναπαράσταση των γράφων µε δοµές της Java αντί µε XML έγγραφο. 
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Επίσης, παρατηρούνται ειδικά για κάποια ερωτήµατα τα παρακάτω: 

• Στα ερωτήµατα 2 και 7, τα ορίσµατα της samepath περιέχουν ονόµατα στοιχείων (hobby 

και product) τα οποία δεν υπάρχουν στο γράφο διαστάσεων (άρα και στο XML έγγραφο). 

Και τα δύο ερωτήµατα αυτά της διατύπωσης Ι έχουν σηµαντικά µεγαλύτερο χρόνο 

εκτέλεσης από αυτόν των αντιστοίχων της διατύπωσης ΙΙ και ΙΙΙ. Το αποτέλεσµα αυτό 

ήταν αναµενόµενο δεδοµένου ότι κατά την εκτέλεση των ερωτηµάτων της ΙΙ και ΙΙΙ δεν 

παράγεται κανένα ΠΚΜ και συνεπώς δεν εξετάζεται καθόλου το XML δέντρο. 

• Στο ερώτηµα 6, τα ορίσµατα της samepath περιέχουν ονόµατα στοιχείων που 

συναντιούνται  στο γράφο διαστάσεων (άρα και στο XML έγγραφο). Όµως, τα ονόµατα 

αυτά δε συναντιούνται όλα µαζί σε µονοπάτι του γράφου διαστάσεων (άρα ούτε και στο 

XML έγγραφο). Το ερώτηµα της διατύπωσης Ι έχει σηµαντικά µεγαλύτερο χρόνο 

εκτέλεσης από αυτόν των αντιστοίχων της διατύπωσης ΙΙ και ΙΙΙ. Το αποτέλεσµα αυτό 

ήταν αναµενόµενο δεδοµένου ότι κατά την εκτέλεση των ερωτηµάτων της ΙΙ και ΙΙΙ δεν 

παράγεται κανένα ΠΚΜ και συνεπώς δεν εξετάζεται καθόλου το XML δέντρο. 

• Στα υπόλοιπα ερωτήµατα, επιστρέφονται τα ΠΚΜ από το γράφο διαστάσεων, τα οποία 

περιορίζουν την αναζήτηση στο XML δέντρο και συντελούν στην επίτευξη µειωµένων 

χρόνων εκτέλεσης των διατυπώσεων ΙΙ και ΙΙΙ σε σχέση µε τη διατύπωση Ι. 

Παρακάτω, παρουσιάζεται το σύνολο των χρόνων που απαιτούν για την εκτέλεση τους τα 

οχτώ ερωτήµατα του πειράµατος επί του µέγιστου XML εγγράφου που χρησιµοποιήθηκε 

(119.024ΚΒ).  
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Aπλή XQuery Mε τη samepath  υλοποιηµένη σε XQuery Mε τη samepath  υλοποιηµένη σε Java  
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7.1.5.2 ∆εύτερη Σειρά Πειραµάτων 

7.1.5.2.1 Ερώτηµα 1  

Υλοποίηση XQuery 
    Μετρήσεις χρόνου (ms) Μέσος χρόνος (ms) 

Επαναλήψεις Μέγεθος αρχείου (KB) #1 #2 #3   
2 88 469 453 453 458 
3 288 656 656 656 656 
5 1336 1265 1250 1250 1255 
8 5727 3203 3212 3203 3206 

12 20777 12609 12343 12375 12442 
19 88170 95469 95437 95516 95474 
21 119024 170860 167406 169766 169344 

 

 

Υλοποίηση Java 
    Μετρήσεις χρόνου (ms) Μέσος χρόνος (ms) 

Επαναλήψεις Μέγεθος αρχείου (KB) #1 #2 #3   
2 88 375 375 375 375 
3 288 547 562 547 552 
5 1336 1031 1031 1031 1031 
8 5727 2234 2250 2234 2239 
12 20777 5578 5563 5578 5573 
19 88170 22438 22563 23094 22698 
21 119024 34906 33844 33984 34245 
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Υλοποίηση XQuery Υλοποίηση Java  
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7.1.5.2.2 Ερώτηµα 2 

Υλοποίηση XQuery 
    Μετρήσεις χρόνου (ms) Μέσος χρόνος (ms) 

Επαναλήψεις Μέγεθος αρχείου (KB) #1 #2 #3   
2 88 359 359 359 359 
3 288 516 515 516 516 
5 1336 921 906 907 911 
8 5727 2110 2093 2094 2099 
12 20777 5344 5312 5312 5323 
19 88170 18172 18141 18187 18167 
21 119024 26375 26250 25704 26110 

 

Υλοποίηση Java 
    Μετρήσεις χρόνου (ms) Μέσος χρόνος (ms) 

Επαναλήψεις Μέγεθος αρχείου (KB) #1 #2 #3   
2 88 282 281 281 281 
3 288 391 390 391 391 
5 1336 656 656 687 666 
8 5727 1516 1516 1500 1511 
12 20777 3531 3532 3532 3532 
19 88170 11656 11734 12813 12068 
21 119024 16922 18750 17563 17745 
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Υλοποίηση XQuery Υλοποίηση Java  
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7.1.5.2.3 Ερώτηµα 3 

 

Υλοποίηση XQuery 
    Μετρήσεις χρόνου (ms) Μέσος χρόνος (ms) 

Επαναλήψεις Μέγεθος αρχείου (KB) #1 #2 #3   
2 88 594 594 594 594 
3 288 766 735 750 750 
5 1336 2828 2860 2828 2839 
8 5727 16750 16719 16750 16740 
12 20777 40125 40187 40187 40166 
19 88170 60062 59234 59453 59583 
21 119024 70579 71344 71719 71214 

 

Υλοποίηση Java 
    Μετρήσεις χρόνου (ms) Μέσος χρόνος (ms) 

Επαναλήψεις Μέγεθος αρχείου (KB) #1 #2 #3   
2 88 609 593 578 593 
3 288 844 843 844 844 
5 1336 1844 1860 1796 1833 
8 5727 5547 5531 5531 5536 
12 20777 12016 11812 11828 11885 
19 88170 28468 28391 28359 28406 
21 119024 36157 36031 36250 36146 
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Υλοποίηση XQuery Υλοποίηση Java  
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7.1.5.2.4 Ερώτηµα 4 

Υλοποίηση XQuery 
    Μετρήσεις χρόνου (ms) Μέσος χρόνος (ms) 

Επαναλήψεις Μέγεθος αρχείου (KB) #1 #2 #3   
2 88 406 406 406 406 
3 288 1203 1203 1234 1213 
5 1336 13953 13938 13984 13958 
8 5727 159281 159203 159188 159224 

 

Υλοποίηση Java 

    
Μετρήσεις χρόνου 

(ms) Μέσος χρόνος (ms) 
Επαναλήψεις Μέγεθος αρχείου (KB) #1 #2 #3   

2 88 360 359 344 354 
3 288 609 547 563 573 
5 1336 1203 1203 1218 1208 
8 5727 5172 5188 5141 5167 

 

Οι µετρήσεις δεν έγιναν για αρχεία µεγαλύτερα (όπως και στους άλλους πίνακες) λόγω του 

υπερβολικού χρόνου εκτέλεσης των ερωτηµάτων της XQuery υλοποίησης. 
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7.1.5.2.5 Σχολιασµός -  Συγκεντρωτικά Αποτελέσµατα 

Παρατηρούµε ότι στο σύνολο των ερωτηµάτων αυτής της σειράς, η Java υλοποίηση είναι 

γρηγορότερη της XQuery υλοποίησης. Αυτό οφείλεται κυρίως στη χρήση του XOM API για 
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το διάβασµα των XML εγγράφων εισόδου της tree και για την κατασκευή του XML δέντρου 

εξόδου. 

Παρακάτω, παρατίθεται γραφική παράσταση του (µέσου) χρόνου εκτέλεσης του κάθε 

ερωτήµατος σε κάθε µία από τις δύο υλοποιήσεις  για µέγεθος XML εγγράφου  5727KBytes. 
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7.2 Πειραµατική Αξιολόγηση Μηχανών XQuery 

Στην ενότητα αυτή, αρχικά παρουσιάζονται τέσσερις από τις δηµοφιλέστερες µηχανές 

XQuery, οι AltovaXMLTM 2006, Qexo (Kawa 1.8), Qizx/open 1.0 και Saxon-B 8.7.1. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται τρία από τα δηµοφιλέστερα benchmarks για επεξεργαστές XML 

δεδοµένων, τα Michigan, XMach-1 και XMark. Τέλος, περιγράφεται η διεξαγωγή και 

παρατίθενται τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα ενός πειράµατος µε αντικείµενο τη 

σύγκριση του κόστους αποτίµησης ερωτηµάτων, µε χρήση των τεσσάρων παραπάνω XQuery 

µηχανών. Ως benchmark του πειράµατος έχει επιλεχθεί το XMark. 

 

7.2.1 Μηχανές XQuery 

Η XQuery είναι µία γλώσσα ερωτήσεων σε XML δεδοµένα, η οποία διαµορφώνεται 

(Υποψήφια Σύσταση, Candidate Recommendation) από το World Wide Web Consortium 
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(W3C). ∆εν αποτελεί ακόµα πρότυπο, αλλά, όπως είναι αναµενόµενο, σύντοµα θα 

αποτελέσει. Ήδη υπάρχουν διαθέσιµες αρκετές υλοποιήσεις της XQuery, είτε πλήρεις είτε 

µερικές. Λεπτοµερής κατάλογος των υλοποιήσεων βρίσκεται στην ιστοσελίδα 

http://www.w3.org/XML/Query. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα βασικά 

χαρακτηριστικά τεσσάρων από τις δηµοφιλέστερες µηχανές XQuery, των          

AltovaXMLTM 2006, Qexo (Kawa 1.8), Qizx/open 1.0 και Saxon-B 8.7.1. Σηµειώνεται ότι η 

παρουσίαση είναι ενδεικτική και αφορά στους επεξεργαστές XQuery ερωτηµάτων των 

µηχανών (κάποιες µηχανές ενσωµατώνουν κι άλλους επεξεργαστές). 

 

7.2.1.1  AltovaXMLTM 2006 

H AltovaXMLTM 2006 είναι µία υλοποίηση κλειστού κώδικα της XQuery, η οποία διατίθεται 

δωρεάν από την Altova στην ιστοσελίδα http://www.altova.com/altovaxml.html, υπό την 

άδεια Altova Developer License Agreement for AltovaXML software και µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ελεύθερα σε κάθε εφαρµογή. Εκτός από τη µηχανή XQuery, περιλαµβάνει 

XML parser, XSLT 1.0 µηχανή και XSLT 2.0 µηχανή µε υποστήριξη σχήµατος. Όσον αφορά 

στην XQuery, υποστηρίζει τη χρήση σχήµατος (DTD και XML Schema). Είναι η µηχανή που 

χρησιµοποιείται στα εµπορικά εργαλεία ανάπτυξης XML εφαρµογών, XMLSpy® και 

MapForce®. 

Η AltovaXMLTM 2006 εκτελείται από τη γραµµή εντολών, µέσω ενός αρχείου .exe. 

 

Πλεονεκτήµατα: 

• Καλή τεκµηρίωση. 

• Υποστήριξη χρήσης σχήµατος (DTD και XML Schema). 

• Χρήση της µηχανής σε εργαλεία ανάπτυξης XML εφαρµογών τα οποία προσφέρουν 

πολλές δυνατότητες και ευκολίες, τα οποία όµως είναι εµπορικά και δε διατίθενται 

δωρεάν. 

 

Μειονεκτήµατα: 

• Υλοποίηση κλειστού κώδικα. Έτσι δεν καθίσταται δυνατό για έναν χρήστη να προσθέσει 

προσωπικές του επεκτάσεις ή να την προσαρµόσει στις ανάγκες του. 

• Χαµηλή επίδοση στην επεξεργασία µεγάλων σε µέγεθος XML εγγράφων. Στη συγκριτική 

δοκιµή µας (ενότητα 7.2.3), για τα έγγραφα των 2700 KB και 27030 KB και στη 

συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηµάτων του XMark, απαιτεί για την εκτέλεσή τους τον 
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περισσότερο χρόνο και από τις τέσσερις µηχανές, µε σηµαντική διαφορά µάλιστα σε σχέση 

µε τις υπόλοιπες. 

• Μέτρια διαχείριση της µνήµης. Στα πλαίσια της συγκριτικής δοκιµής µας (ενότητα 7.2.3), 

παρουσίασε πρόβληµα επεξεργασίας του εγγράφου µεγέθους 270002 KB. 

 

7.2.1.2 Qexo (Kawa 1.8) 

Η Qexo είναι µία µερική υλοποίηση της XQuery, σε Java. Είναι ανοιχτού κώδικα και 

διατίθεται από το GNU στην ιστοσελίδα http://www.gnu.org/software/qexo, υπό την άδεια 

Kawa license (http://www.gnu.org/software/kawa/License.html), η οποία είναι ουσιαστικά η 

GNU Public License (GPL), µε κάποιες προσθήκες. Η Qexo αποτελεί µέρος του πλαισίου 

εργασίας Kawa, το οποίο περιλαµβάνει και υλοποίηση της XSLT. Το Kawa είναι γραµµένο 

σε Java. Η πρώτη υλοποίηση του ολοκληρώθηκε στη Cygnus Solutions (η οποία είναι µέρος 

της Red Hat), µε σκοπό να µεταγλωττίζει τη συναρτησιακή γλώσσα προγραµµατισµού 

Scheme σε Java bytecodes. Από τότε, το Kawa έχει γενικευτεί και υποστηρίζει και άλλες 

γλώσσες προγραµµατισµού, συµπεριλαµβανοµένης και της XQuery. Η πιο πρόσφατη έκδοση 

είναι η Kawa 1.8.  

Η Qexo βελτιστοποιεί τις ακολουθίες (sequences) και τους κατασκευαστές στοιχείων για 

αποφυγή δηµιουργίας προσωρινών τιµών. Σε πολλές περιπτώσεις, η έξοδος γράφεται 

απευθείας ως xml/html, δίχως να κατασκευάζονται στην πραγµατικότητα κόµβοι. Επίσης, 

µεταγλωττίζει τα ερωτήµατα σε Java bytecode (αρχεία class), τα οποία αναλύει και 

βελτιστοποιεί κατά τη µεταγλώττιση. Υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα αποθήκευσης µιας 

µεταγλωττισµένης εφαρµογής για επαναχρησιµοποίησή της. Η δυνατότητα αυτή προσφέρει 

ελάττωση του απαιτούµενου χρόνου εκτέλεσης. 

Η Qexo ενεργοποιείται από τη γραµµή εντολών. Υπάρχουν τρεις δυνατότητες λειτουργίας: i) 

Ο προσδιορισµός ενός αρχείου που περιέχει κάποιο ερώτηµα, το οποίο στη συνέχεια 

αποτιµάται, ii) Η σύνταξη του ερωτήµατος απευθείας στη γραµµή εντολών, σε ένα interactive 

περιβάλλον, το οποίο και αποτιµά το ερώτηµα και iii) Ο προσδιορισµός κάποιου ή κάποιων 

αρχείων τα οποία περιέχουν ερωτήµατα και τα οποία µεταγλωττίζονται και αποθηκεύονται 

µεταγλωττισµένα σε αρχεία .class, τα οποία µπορούν στη συνέχεια να εκτελεστούν µε 

χρήση της εντολής java. 

 

Πλεονεκτήµατα: 

• Υλοποίηση ανοιχτού κώδικα. 

• Καλή τεκµηρίωση. 
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• ∆υνατότητα αποθήκευσης µεταγλωττισµένων εφαρµογών σε αρχεία .class για 

επαναχρησιµοποίησή τους. 

 

Μειονεκτήµατα: 

• Μερική υλοποίηση της XQuery. Στην ιστοσελίδα 

http://www.gnu.org/software/qexo/status.html δίδεται αναλυτική λίστα των 

χαρακτηριστικών της προδιαγραφής του W3C για την XQuery τα οποία υποστηρίζονται 

από το Kawa 1.8. 

• Μέτρια διαχείριση της µνήµης. Στα πλαίσια της συγκριτικής δοκιµής µας (ενότητα 7.2.3), 

παρουσίασε πρόβληµα µεγέθους διαθέσιµου Java σωρού για το έγγραφο των 270002 KB 

σε όλα τα ερωτήµατα του XMark, ακόµα και όταν παραχωρήθηκε µνήµη 1 GB. 

• Μη υποστήριξη χρήσης σχήµατος. 

 

7.2.1.3 Qizx/open 1.0 

Η Qizx/open 1.0 είναι µία υλοποίηση ανοιχτού κώδικα της XQuery, σε Java. ∆ιατίθεται από 

την Axyana στην ιστοσελίδα http://www.axyana.com/qizxopen/download.html, υπό την άδεια 

Mozilla Public License (MPL). Είναι µία µειωµένη σε δυνατότητες έκδοση του εµπορικού 

προϊόντος XQuest, το οποίο αποτελεί µία �αποθήκη� και µηχανή αναζήτησης αποκλειστικά 

για XML δεδοµένα και παρέχει πολλές και αποδοτικές δυνατότητες επεξεργασίας των 

δεδοµένων αυτών, µε χρήση της XQuery.  

Η Qizx περιλαµβάνει ποικίλες συναρτήσεις-επεκτάσεις, που συµπληρώνουν τις δυνατότητες 

και τις ευκολίες που παρέχει η XQuery. Εκτελείται από τη γραµµή εντολών, αλλά παρέχει 

επίσης ένα γραφικό περιβάλλον (GUI), το Qizx/open Studio, για σύνταξη και εκτέλεση 

ερωτηµάτων XQuery. 

 

Πλεονεκτήµατα: 

• Υλοποίηση ανοιχτού κώδικα. 

• Καλή τεκµηρίωση. 

• Καλή επίδοση. Στη συγκριτική δοκιµή µας (ενότητα 7.2.3), επιτυγχάνει συνολικά την 

καλύτερη επίδοση από τις τέσσερις µηχανές επεξεργασίας ερωτηµάτων XQuery. 

• Καλή διαχείριση µνήµης. Για την επεξεργασίας ενός XML εγγράφου, απαιτεί µέγεθος 

µνήµης περίπου 2.5 φορές το µέγεθος του εγγράφου. Στα πλαίσια της συγκριτικής δοκιµής 
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µας (ενότητα 7.2.3) εκτέλεσε µε επιτυχία όλα τα ερωτήµατα του XMark για το έγγραφο 

των 270002 KB, µε διαθέσιµη µνήµη 600 MB. 

• ∆ιάθεση γραφικού περιβάλλοντος (GUI).  

 

Μειονεκτήµατα: 

• Επιβολή αυστηρού static ελέγχου των τύπων δεδοµένων (static type checking), ο οποίος 

έλεγχος έχει διαφορετικό χαρακτήρα από αυτόν που παρουσιάζεται στον ορισµό της 

XQuery από το W3C. Πλησιάζει περισσότερο στον έλεγχο τύπων των κλασικών γλωσσών 

προγραµµατισµού, όπως της Java. Η αυστηρότητα αυτή επιφέρει βεβαίως αυξηµένη 

απόδοση στην αποτίµηση ερωτηµάτων. 

• Περιπτώσεις αποτίµησης εκφράσεων αξόνων στις οποίες δεν επιστρέφεται το αναµενόµενο 

αποτέλεσµα. 

• Μη υποστήριξη χρήσης σχήµατος. 

 

7.2.1.4 Saxon-B 8.7.1 

Η Saxon-B 8.7.1 είναι µία υλοποίηση ανοιχτού κώδικα της XQuery, σε Java. ∆ιατίθεται από 

τη Saxonica στην ιστοσελίδα http://saxon.sourceforge.net, υπό την άδεια Mozilla Public 

License (MPL). Η Saxon-B είναι µία έκδοση η οποία δεν υποστηρίζει τη χρήση κάποιου 

σχήµατος για τα XML αρχεία εισόδου. Η πιο πλούσια έκδοση, η οποία υποστηρίζει τη χρήση 

σχήµατος και ενσωµατώνει κάποιες επιπλέον λειτουργίες, κυρίως ως προς τη βελτιστοποίηση 

της εκτέλεσης των ερωτηµάτων, είναι η Saxon-SA και αποτελεί εµπορικό προϊόν. 

Η Saxon-B 8.7.1 έχει αναπτυχθεί από τον Michael Kay, ο οποίος είναι µέλος της συντακτικής 

οµάδας του �XML Path Language (XPath) 2.0�, W3C Candidate Recommendation. Η Saxon 

συµµορφώνεται σε πολύ µεγάλο βαθµό µε το W3C Candidate Recommendation που 

εκδόθηκε στις 3 Νοεµβρίου 2005. Εξ� αιτίας της αξιοπιστίας της, χρησιµοποιείται ως µηχανή 

επεξεργασίας ερωτηµάτων σε διάφορα εργαλεία επεξεργασίας XML δεδοµένων, όπως το 

Nux και σε διάφορα XML IDEs, όπως το Stylus Studio και το Oxygen XML Editor 

(εµπορικά προϊόντα). 

Η Saxon-B 8.7.1 περιλαµβάνει ποικίλες συναρτήσεις-επεκτάσεις, που συµπληρώνουν τις 

δυνατότητες και τις ευκολίες που παρέχει η XQuery. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα στο 

χρήστη να γράψει και να χρησιµοποιήσει δικές του συναρτήσεις. Εκτελείται από τη γραµµή 

εντολών. Σηµειώνεται επίσης ότι εκτός από XQuery µηχανή, είναι και µηχανή XSLT 2.0, 

καθώς και ότι διατίθεται και σε πλατφόρµα .NET.  
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Εγγύηση για τεχνική υποστήριξη βεβαίως δεν παρέχεται, αλλά συνήθως απαντάται κάθε 

ερώτηση που υποβάλλεται στη διεύθυνση http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/saxon-help, 

από τον Michael Kay. Επίσης, ο Michael Kay συµµετέχει σε διάφορα forums στο ∆ιαδίκτυο, 

σχετικά µε την XQuery και την XSLT, όπως τα http://sourceforge.net/forum και 

http://xquery.com/mailman/listinfo/talk.    

 

Πλεονεκτήµατα: 

• Υλοποίηση ανοιχτού κώδικα. 

• Καλή τεκµηρίωση. 

• Καλή τεχνική υποστήριξη (µέσω forum). 

• Αξιοπιστία. 

• Καλή διαχείριση µνήµης. Για την επεξεργασίας ενός XML εγγράφου, απαιτεί µέγεθος 

µνήµης περίπου 5 φορές το µέγεθος του εγγράφου. Στα πλαίσια της συγκριτικής δοκιµής 

µας (ενότητα 7.2.3) εκτέλεσε µε επιτυχία όλα τα ερωτήµατα του XMark (εκτός από το 

Q19) για το έγγραφο των 270002 KB, µε διαθέσιµη µνήµη 960 MB. 

• Χρήση της µηχανής σε XML IDEs, όπως τα Stylus Studio και Oxygen XML Editor, τα 

οποία προσφέρουν πολλές δυνατότητες και ευκολίες, αλλά τα οποία είναι εµπορικά και δε 

διατίθενται δωρεάν. 

 

Μειονεκτήµατα: 

• Μη υποστήριξη χρήσης σχήµατος. 

• Η έκδοση Saxon-B δεν ενσωµατώνει όλα τα εξελιγµένα χαρακτηριστικά της εµπορικής 

έκδοσης Saxon-SA. 

 

7.2.2 Benchmarks 

Στις µέρες µας, η XML (eXtensible Markup Language) διαδίδεται ταχέως, καθώς τα XML 

δεδοµένα χρησιµοποιούνται σε µεγάλη ποικιλία εφαρµογών, κυρίως στον Παγκόσµιο Ιστό. 

Ακολούθως, αυξάνεται η ανάγκη για αποθήκευση και διαχείριση µεγάλων ποσοτήτων XML 

δεδοµένων. Για το σκοπό αυτό, δηµιουργούνται εξειδικευµένες �αποθήκες� και σχεσιακά 

συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων επεκτείνονται για υποστήριξη της XML. 

Τα παραπάνω δηµιουργούν έντονη ανάγκη για την ανάπτυξη ενός πλαισίου εργασίας για 

ανάλυση των δυνατοτήτων και της επίδοσης προϊόντων επεξεργασίας XML δεδοµένων. Ως 

συνέπεια αυτού, έχουν προταθεί διάφορα εργαλεία για σύγκριση των δυνατοτήτων τέτοιων 
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προϊόντων (benchmarks), τα οποία εξυπηρετούν τους µηχανικούς στην ανάπτυξή των 

προϊόντων και τους χρήστες στην επιλογή αυτού ή αυτών που καλύπτουν τις ανάγκες τους. 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τρία από τα πιο δηµοφιλή και ευρέως 

χρησιµοποιούµενα benchmarks (πηγές αποτελούν τα [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], 

[21] και [22]): το Michigan, το XMach-1 και το XMark, το οποίο παρουσιάζεται 

εκτενέστερα, καθώς στην ενότητα 7.2.3 παρατίθεται µία σύγκριση των µηχανών 

επεξεργασίας XQuery ερωτηµάτων που παρουσιάστηκαν στην ενότητα 7.2.1, δηλαδή των 

AltovaXMLTM 2006, Qexo (Kawa 1.8), Qizx/open 1.0 και Saxon-B 8.7.1, µε χρήση του 

XMark. 

 

7.2.2.1 Michigan 

7.2.2.1.1 Εισαγωγή 

Το Michigan είναι ένα �micro-benchmark� για διαχείριση XML δεδοµένων. Η ανάλυση των 

αποτελεσµάτων των ερωτηµάτων του προσφέρει βοήθεια στη διάγνωση των πλεονεκτηµάτων 

και των µειονεκτηµάτων XML βάσεων δεδοµένων. Επίσης, αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο 

για την αποτίµηση της επίδοσης διαφόρων µηχανών επεξεργασίας ερωτηµάτων. Το Michigan 

διαφέρει από τα benchmarks επιπέδου εφαρµογής. Πρωταρχικός στόχος του είναι να 

λαµβάνει υπόψη τη µεγάλη ποικιλία των δοµών και των κατανοµών που πιθανόν υπάρχουν 

σε XML δεδοµένα και να αποµονώνει τις επιδράσεις τους, δίχως όµως να µιµείται κάποια 

συγκεκριµένη εφαρµογή. Το Michigan benchmark προσδιορίζει ένα σύνολο δεδοµένων, στο 

οποίο τίθενται προσεκτικά διατυπωµένα ερωτήµατα, για την αποτίµηση της επίδοσης ενός 

συστήµατος ως προς την επεξεργασία XML δεδοµένων µε ποικίλα χαρακτηριστικά. 

Το σύνολο δεδοµένων ενός micro-benchmark πρέπει να είναι αρκετά πολύπλοκο, έτσι ώστε 

να ενσωµατώνει χαρακτηριστικά τα οποία πιθανών έχουν επίδραση στις λειτουργίες των 

ερωτηµάτων. Ωστόσο, το σύνολο δεδοµένων πρέπει συγχρόνως να είναι απλό, τόσο για την 

εύκολη παράθεση και κατανόηση ερωτηµάτων όσο και για την εύκολη εξακρίβωση της 

συνιστώσας του συστήµατος που επηρεάζει αρνητικά την απόδοσή του. Το Michigan 

προσπαθεί να ισορροπήσει αυτές τις απαιτήσεις, χρησιµοποιώντας ένα σύνολο δεδοµένων το 

οποίο υπακούει σε ένα απλό σχήµα, αλλά του οποίου η δοµή είναι ιδιαίτερα προσεγµένη. 

Επιπλέον, γεννήτριες τυχαίων αριθµών χρησιµοποιούνται φειδωλά στην παραγωγή του 

συνόλου δεδοµένων του benchmark. Το Michigan χρησιµοποιεί τέτοιες γεννήτριες για δύο 

µόνο τιµές attribute και παράγει όλες τις άλλες παραµέτρους δεδοµένων από αυτές τις δύο 

τιµές. Επιπροσθέτως, χρησιµοποιούνται αντιπροσωπευτικά ονόµατα attribute για το πεδίο 

ορισµού και την κατανοµή των τιµών των attributes. 
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Σε XML βάσεις δεδοµένων, τα κύρια χαρακτηριστικά των δεδοµένων είναι η κατανοµή και 

το πεδίο τιµών των τιµών των attributes, ο πληθάριθµος των σχέσεων, όπως και το πλάτος και 

το βάθος του δέντρου, που σχετίζονται µε τη δοµή των XML κειµένων και συνεισφέρουν 

στην πλούσια δοµή των XML δεδοµένων. Ένα XML benchmark πρέπει να ενσωµατώνει όλα 

αυτά τα χαρακτηριστικά στα δεδοµένα του και στο σχεδιασµό του συνόλου των ερωτηµάτων. 

Το Michigan επιτυγχάνει το παραπάνω, χρησιµοποιώντας ένα σύνολο δεδοµένων που 

περιέχει αυτά τα χαρακτηριστικά, δίχως να εισάγει µη απαραίτητη πολυπλοκότητα στην 

παραγωγή του συνόλου και σχεδιάζοντας προσεκτικά τα ερωτήµατα που εξετάζουν την 

επίδραση των χαρακτηριστικών σε ιδιαίτερες λειτουργίες των ερωτηµάτων. 

Από τα παραπάνω, συµπεραίνουµε ότι το Michigan benchmark επιτυγχάνει τα εξής: 

• Την ενσωµάτωση χαρακτηριστικών XML δεδοµένων που πιθανόν επηρεάζουν την επίδοση 

των µηχανών επεξεργασίας XML ερωτηµάτων. 

• Ένα ετερογενές σύνολο δεδοµένων στο οποίο τίθενται ερωτήµατα, τα οποία καθορίζονται 

µε ιδιαίτερη προσοχή και τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αποτίµηση της 

επίδοσης ενός συστήµατος ως προς την επεξεργασία XML δεδοµένων µε ποικίλα 

χαρακτηριστικά. 

Το Michigan benchmark συµµορφώνεται µε τα κύρια κριτήρια ενός επιτυχηµένου 

benchmark, τα οποία είναι: καταλληλότητα (relevance), φορητότητα (portability), κλιµάκωση 

(scalability) και απλότητα (simplicity). Είναι κατάλληλο για την αποτίµηση της απόδοσης 

XML µηχανών, καθώς τα προτεινόµενα ερωτήµατα αποτελούν τα κύρια συστατικά των 

περισσότερων λειτουργιών των XML εφαρµογών. Είναι φορητό, γιατί η διεξαγωγή του σε 

πολλά διαφορετικά συστήµατα είναι εύκολη. Μάλιστα, η γεννήτρια δεδοµένων προσφέρεται 

δωρεάν στο δικτυακό τόπο του Michigan Βenchmark 

(http://www.eecs.umich.edu/db/mbench). Είναι κλιµακούµενο µε χρήση µιας παραµέτρου 

κλίµακας. Είναι απλό, καθώς χρησιµοποιεί µόνο ένα σύνολο δεδοµένων και ένα σύνολο 

απλών ερωτηµάτων, κάθε ένα από τα οποία είναι σχεδιασµένο ώστε να εξετάζει µια 

συγκεκριµένη λειτουργία.   

 

7.2.2.1.2 Το Σχήµα των ∆εδοµένων 

Η κατασκευή των δεδοµένων του benchmark εστιάζεται γύρω από το element του τύπου 

BaseType. Κάθε element BaseType έχει τα παρακάτω attributes: 

• aUnique1: Ένας µοναδικός ακέραιος αριθµός που παράγεται µε κατά πλάτος (breadth-

first) διάσχιση ολόκληρου του δέντρου δεδοµένων. Αυτό το attribute χρησιµεύει ως 

�ταυτότητα� του element.  
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• aUnique2: Ένας µοναδικός ακέραιος αριθµός που παράγεται τυχαία. 

• aLevel: Ένα σύνολο ακεραίων αριθµών για αποθήκευση του επιπέδου του κόµβου.  

• aFour: Ένας ακέραιος στον οποίο ανατίθεται η τιµή aUnique2 mod 4.  

• aSixteen: Ένας ακέραιος στον οποίο ανατίθεται η τιµή aUnique1 + aUnique2 mod 16. 

Αυτό το attribute παράγεται µε χρήση και των δύο µοναδικών attributes, για την αποφυγή 

της συσχέτισης µεταξύ της τιµής του και άλλων παραγόµενων attributes. 

• aSixtyFour: Ένας ακέραιος στον οποίο ανατίθεται η τιµή aUnique2 mod 64. 

• aString: Ένα string µήκους περίπου 32 bytes. 

Το περιεχόµενο κάθε element BaseType είναι ένα string µεγάλο σε µήκος, περίπου 512 

bytes. 

Εκτός από τα attributes που παρουσιάστηκαν παραπάνω, κάθε element BaseType έχει δύο 

σύνολα subelements. Το πρώτο είναι τύπου BaseType. Ο αριθµός επαναλήψεων αυτού του 

subelement καθορίζεται από το fanout του element πατέρα. Το δεύτερο subelement είναι 

τύπου OccasionalType και µπορεί να εµφανίζεται 0 ή 1 φορά. Η παρουσία του element 

OccasionalType καθορίζεται από την τιµή του attribute aSixtyFour του element πατέρα. Ένα 

element BaseType έχει ένα φωλιασµένο element (φύλλο) τύπου OccasionalType, αν το 

aSixtyFour attribute έχει την τιµή 0. Ένα element OccasionalType έχει περιεχόµενο που είναι 

πανοµοιότυπο µε το περιεχόµενο του πατέρα, αλλά έχει µόνο ένα attribute, aRef. Το element 

OccasionalType αναφέρεται στον κόµβο BaseType µε τιµή aUnique1 ίση µε την aUnique1-

11 του πατέρα (η αναφορά επιτυγχάνεται µε ανάθεση της τιµής σε ένα aRef attribute). Στην 

περίπτωση όπου δεν υπάρχει element BaseType που να έχει την τιµή aUnique1-11 του 

πατέρα (για παράδειγµα µερικοί κόµβοι ψηλά στο δέντρο), το element OccasionalType 

αναφέρεται στον κόµβο-ρίζα του δέντρου. Το XML Schema των δεδοµένων του benchmark 

παρουσιάζεται παρακάτω: 

<?xml version="1.0"?> 
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
  targetNamespace="http://www.eecs.umich.edu/db/mbench/bm.xsd" 
  xmlns="http://www.eecs.umich.edu/db/mbench/bm.xsd" 
  elementFormDefault="qualified"> 
 <xsd:complexType name="BaseType" mixed="true"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="eNest" type="BaseType"     
                             maxOccurs="unbounded"> 
    <xsd:key name="aU1PK"> 
     <xsd:selector xpath=".//eNest"/> 
     <xsd:field xpath="@aUnique1"/> 
    </xsd:key> 
    <xsd:unique name="aU2"> 
     <xsd:selector xpath=".//eNest"/> 
     <xsd:field xpath="@aUnique2"/> 
    </xsd:unique> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element name="eOccasional" type="OccasionalType"  
    minOccurs="0"> 
    <xsd:keyref name="aU1FK" refer="aU1PK"> 
    <xsd:selector xpath="../eOccasional"/> 
    <xsd:field xpath="@aRef"/> 
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    </xsd:keyref> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
  <xsd:attributeGroup ref="BaseTypeAttrs"/> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="OccassionalType"> 
  <xsd:simpleContent> 
   <xsd:extension base="xsd:string"> 
    <xsd:attribute name="aRef" type="xsd:integer"  
             use="required"/> 
   </xsd:extension> 
  </xsd:simpleContent> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:attributeGroup name="BaseTypeAttrs"> 
  <xsd:attribute name="aUnique1" type="xsd:integer" use="required"/> 
  <xsd:attribute name="aUnique2" type="xsd:integer" use="required"/> 
  <xsd:attribute name="aLevel" type="xsd:integer" use="required"/> 
  <xsd:attribute name="aFour" type="xsd:integer" use="required"/> 
  <xsd:attribute name="aSixteen" type="xsd:integer" use="required"/> 
  <xsd:attribute name="aSixtyFour" type="xsd:integer"  
                    use="required"/> 
  <xsd:attribute name="aString" type="xsd:string" use="required"/ > 
 </xsd:attributeGroup> 
</xsd:schema> 

 

7.2.2.1.3 Τα Ερωτήµατα 

Κατά την παραγωγή του παραπάνω συνόλου δεδοµένων, είναι δυνατό να διαχωριστούν 

δεδοµένα µε διαφορετικά χαρακτηριστικά και καθίσταται εφικτή η παράθεση ερωτηµάτων µε 

ποικίλες τεχνικές προσπέλασης δεδοµένων, οι οποίες ελέγχονται σε µεγάλο βαθµό. Υψηλό 

ενδιαφέρον παρουσιάζει κυρίως η αποτίµηση του κόστους επεξεργασίας συγκεκριµένων 

τµηµάτων ερωτηµάτων, θεµελιωδών λειτουργιών και όχι η αποτίµηση του κόστους 

επεξεργασίας σύνθετων ερωτηµάτων επιπέδου εφαρµογής. Γνωρίζοντας το κόστος 

µεµονωµένων βασικών λειτουργιών, είναι δυνατό να εκτιµηθεί το κόστος κάθε σύνθετου 

ερωτήµατος, απλά προσθέτοντας, µε ξεχωριστά βήµατα, σχετικά κόστη (έχοντας υπόψη την 

σωληνωµένη (pipelined) φύση της αποτίµησης και την αλλαγή στα µεγέθη ενδιάµεσων 

αποτελεσµάτων όταν οι τελεστές είναι σωληνωµένοι). 

Κρίνεται χρήσιµη η αναφορά στα ερωτήµατα ως �ερωτήµατα επιλογής (selection queries)�, 

�ερωτήµατα συνδέσµου (join queries)� και άλλα, για την ξεκάθαρη υποδήλωση της 

λειτουργίας κάθε ερωτήµατος. Η επεξεργασία ενός σύνθετου ερωτήµατος, το οποίο περιέχει 

πολλές από αυτές τις απλές λειτουργίες, µπορεί να διαρκέσει χρόνο που µεταβάλλεται 

µονοτονικά µε το χρόνο που απαιτείται για αυτές τις απλές λειτουργίες. Παρακάτω, 

αναφέρεται κάθε ένας από τους τύπους ερωτηµάτων: 

• Επιλογής (selection): 39 ερωτήµατα. 

• Συνδέσµου µε βάση την τιµή (value-based join): 2 ερωτήµατα. 

• Συνδέσµου µε βάση δείκτες (pointer-based join): 2 ερωτήµατα. 

• Συνάθροισης (aggregate): 6 ερωτήµατα. 

• Ενηµέρωσης (update): 7 ερωτήµατα. 
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7.2.2.2 XMach-1 

7.2.2.2.1 Εισαγωγή 

Το XMach-1 benchmark (XML Data Management benchmark, Version 1) αναπτύχθηκε στο 

Πανεπιστήµιο Leipzig το 2000. Η προδιαγραφή του δηµοσιεύτηκε στις αρχές του 2001. Ήταν 

το πρώτο benchmark XML βάσεων δεδοµένων. Το XMach-1 ορίζει µία βάση δεδοµένων 

XML εγγράφων και ένα σύνολο λειτουργιών που καλύπτουν σηµαντικά χαρακτηριστικά 

επεξεργασίας XML δεδοµένων και παράθεσης ερωτηµάτων σε αυτά. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά του είναι η κλιµάκωση (scalability), η προσοµοίωση πολλαπλών χρηστών 

(multi-user simulation) και η αποτίµηση της απόδοσης ολόκληρου του συστήµατος 

διαχείρισης δεδοµένων. 

Καθώς το XMach-1 είναι ένα benchmark πολλαπλών χρηστών, το κυριότερο µέτρο επίδοσης 

είναι ο ρυθµός διέλευσης (throughput), µε µονάδα µέτρησης τα Xqps (XML ερωτήµατα ανά 

δευτερόλεπτο, XML queries per second). Αυτή η τιµή υπολογίζεται από την επεξεργασία του 

συνόλου των ερωτηµάτων, τα οποία ορίζουν αυστηρές αναλογίες για κάθε λειτουργία. Το 

σύνολο των ερωτηµάτων δίνει έµφαση στην ανάκτηση ολόκληρων εγγράφων και όχι στις 

λειτουργίες ενηµέρωσης. Ωστόσο, οι λειτουργίες αυτές είναι δυνατό να έχουν σηµαντική 

επίδραση στην εκτέλεση των ερωτηµάτων, καθώς πρέπει να παρέχονται έγκυρα δεδοµένα. 

Βεβαίως, το benchmark µπορεί να εφαρµοστεί σε κατάσταση ενός χρήστη. 

Το XMach-1 benchmark διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα                                

http://dbs.uni-leipzig.de/projekte/XML/XmlBenchmarking.html. 

 

7.2.2.2.2 Το Σύστηµα 

Το XMach-1 βασίζεται σε µία δικτυακή εφαρµογή, µε σκοπό τη µοντελοποίηση ενός 

συστήµατος διαχείρισης XML δεδοµένων. Όσον αφορά στην αρχιτεκτονική του συστήµατος, 

αυτό αποτελείται από τέσσερα µέρη: την XML βάση δεδοµένων, εξυπηρετητές εφαρµογών 

(application servers), φορτωτές (loaders), οι οποίοι αποθηκεύουν δεδοµένα στη βάση και 

πελάτες (browser clients). Οι εξυπηρετητές εφαρµογών θέτουν σε λειτουργία έναν web 

(HTTP) εξυπηρετητή και άλλα middleware συστατικά, για να υποστηρίζουν την επεξεργασία 

των XML εγγράφων και να αλληλεπιδρούν µε τη βάση. Η XML βάση περιέχει τόσο 

document-centric όσο και data-centric XML έγγραφα. Το µεγαλύτερο µέρος είναι document-

centric και αποτελείται από έγγραφα µερικώς δοµηµένα, µε µεγάλα ποσοστά κειµένων, όπως 

βιβλία ή δοκίµια. Αυτά τα έγγραφα παράγονται από µια παραµετροποιήσιµη γεννήτρια. Το 

κείµενο παράγεται από τις 10.000 αγγλικές λέξεις που χρησιµοποιούνται πιο συχνά, 
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χρησιµοποιώντας µία κατανοµή που συµφωνεί µε την κατανοµή ενός φυσικού κειµένου της 

αγγλικής γλώσσας. Σκοπός αυτού του τρόπου παραγωγής του κειµένου είναι η επιθυµία για 

αποτελέσµατα που πλησιάζουν την πραγµατικότητα. Το µέγεθος των εγγράφων κυµαίνεται 

από 2 ΚB έως 100 ΚB. Η δοµή τους επίσης ποικίλει, καθώς υπάρχουν τόσο ρηχές όσο και 

βαθιές ιεραρχίες. Το δεύτερο µέρος της βάσης δεδοµένων είναι ένα data-centric ευρετήριο, το 

οποίο περιέχει τα µεταδεδοµένα των άλλων εγγράφων, όπως και URL εγγράφων, ονόµατα 

και χρόνους εισαγωγής και ενηµέρωσης. Όλα τα δεδοµένα σε αυτό το έγγραφο 

αποθηκεύονται σε attributes (όχι µεικτού περιεχοµένου) και η σειρά των element-siblings 

είναι τυχαία. Σε σύγκριση µε δοµηµένα δεδοµένα σε σχεσιακές βάσεις δεδοµένων, 

παρουσιάζει κάποιες ιδιότητες µερικής δοµής, όπως µεταβλητό µήκος µονοπατιών, 

χρησιµοποιώντας αναδροµικά στοιχεία ή προαιρετικά attributes. 

Το µέγεθος της βάσης δεδοµένων µπορεί να µεταβάλλεται µε αύξηση του αριθµού των 

εγγράφων (για παράδειγµα από 1000 σε 10.000.000 έγγραφα κειµένου). Το έγγραφο µε τα 

µεταδεδοµένα κλιµακώνεται αναλογικά µε τον αριθµό των εγγράφων κειµένου. Ένα 

σηµαντικό χαρακτηριστικό του XMach-1 είναι το γεγονός ότι τα έγγραφα είναι δυνατό είτε 

να υπακούν σε κάποιο σχήµα είτε όχι και ότι µπορεί να αυξάνεται ο αριθµός των σχηµάτων 

µε την αύξηση του αριθµού των εγγράφων. Αυτό επιτρέπει τη δοκιµή της δυνατότητας ενός 

συστήµατος βάσης δεδοµένων να διαχειρίζεται µε επιτυχία έναν αυξανόµενο αριθµό 

διαφορετικών τύπων element και τον έλεγχο του χρόνου εκτέλεσης ερωτηµάτων επί 

πολλαπλών σχηµάτων. Επιπλέον, το benchmark υποστηρίζει την αποτίµηση της αποθήκευσης 

εγγράφων που είτε υπακούν σε κάποιο σχήµα είτε όχι. 

 

7.2.2.2.3 Τα Ερωτήµατα 

Το σύνολο των ερωτηµάτων του XMach-1 αποτελείται από 8 κλασικά ερωτήµατα και 3 

λειτουργίες ενηµέρωσης. Καλύπτει µεγάλη ποικιλία χαρακτηριστικών επεξεργασίας, όπως 

πλήρη ανακατασκευή σύνθετων κειµένων, ανάκτηση κειµένου, ερωτήµατα καθοδήγησης, 

ερωτήµατα που χρησιµοποιούν µεθόδους ταξινόµησης και οµαδοποίησης και άλλα. Οι 

λειτουργίες ενηµέρωσης καλύπτουν εισαγωγές και διαγραφές εγγράφων, όπως και αλλαγές 

τιµών attributes. 
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7.2.2.3 XMark 

7.2.2.3.1 Εισαγωγή 

Το XMark benchmark αποτελεί ένα σύνολο εργαλείων που βοηθούν στην αποτίµηση της 

επίδοσης µηχανών επεξεργασίας ερωτηµάτων. Είναι το αποτέλεσµα έρευνας που διεξήχθει µε 

συνεργασία ερευνητών πανεπιστηµίων και της βιοµηχανίας. Παρέχει ένα κλιµακούµενο 

(scalable) έγγραφο και ένα σύνολο ποικίλων, περιεκτικών ερωτηµάτων. Κάθε ένα από τα 

ερωτήµατα είναι σχεδιασµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε η µηχανή που το αποτιµά να 

επεξεργάζεται κάποια από τις πρωταρχικές λειτουργίες της γλώσσας ερωτήσεων. Αυτό βοηθά 

στην ανάλυση και την ερµηνεία των αποτελεσµάτων.  

Πρώτον, η συστηµατική εξέταση των µηχανών επεξεργασίας ερωτηµάτων κρίνεται 

εποικοδοµητική, καθώς κάθε µηχανή µπορεί να λειτουργεί σε διάφορες αρχιτεκτονικές, κάθε 

µία εκ των οποίων έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και είναι κατάλληλη για συγκεκριµένες 

εφαρµογές. ∆ιάφορα προϊόντα µπορεί να παρουσιάζουν συµπεριφορά που διαφέρει ως προς 

την απόδοσή τους, ανάλογα µε την αρχιτεκτονική του συστήµατος και τη δοµή των 

δεδοµένων. ∆εύτερον, το έγγραφο του benchmark και τα ερωτήµατα µπορούν να βοηθήσουν 

στη σύγκριση των αποτελεσµάτων που παράγουν οι διάφορες µηχανές και στην εξακρίβωση 

αν αυτά ταυτίζονται. Με την εµφάνιση των γλωσσών ερωτήσεων υψηλού επιπέδου, 

παρουσιάστηκε το πρόβληµα της ισοδυναµίας των αποτελεσµάτων που παράγονται από κάθε 

µηχανή. Μάλιστα, το πρόβληµα αυτό συνεχώς επιδεινώνεται, όσον αφορά στα XML 

δεδοµένα. Το γεγονός αυτό οφείλεται στον υψηλό βαθµό ελευθερίας που εισάγεται από τις 

ποικίλες δυνατές φυσικές αναπαραστάσεις των XML δεδοµένων και ακόµα περισσότερο στο 

συνδυασµό της ελευθερίας αυτής µε την ελευθερία στην εκτέλεση των ερωτηµάτων σε σχέση 

µε τη σειρά των attributes, τις διάφορες κωδικοποιήσεις χαρακτήρων, τα namespaces και 

άλλα. Τρίτον, η εκτέλεση του συνόλου των ερωτηµάτων φανερώνει λεπτοµερώς την εργασία 

που πρέπει να φέρει σε πέρας η µηχανή επεξεργασίας ερωτηµάτων στα πλαίσια µιας 

συγκεκριµένης εφαρµογής. Συνεπώς, το benchmark µπορεί να βοηθήσει ένα χρήστη να 

εκτιµήσει το κόστος λειτουργίας ενός συστήµατος για µια εφαρµογή και να επιλέξει το 

σύστηµα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του. 

Το XMark benchmark απευθύνεται σε τρεις τύπους χρηστών. Πρώτον, σε µηχανικούς 

ανάπτυξης εφαρµογών, τους οποίους βοηθά να επαληθεύσουν τη σωστή λειτουργία των 

προσωπικών τους µηχανών επεξεργασίας ερωτηµάτων και να τις βελτιώσουν. ∆εύτερον, σε 

χρήστες µηχανών, οι οποίοι διευκολύνονται στην επιλογή µεταξύ ποικίλων προτάσεων. 

Τρίτον, σε ερευνητές, στους οποίους παρέχεται ένα δείγµα συνόλου δεδοµένων και ένα 

πλαίσιο που µπορεί να τους προσφέρει βοήθεια στην ανάπτυξη της υπάρχουσας τεχνολογίας, 

σχετικής µε την XML, και στην τελειοποίηση ή στο σχεδιασµό αλγορίθµων. 
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Το XMark benchmark διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα http://www.xml-benchmark.org. 

 

7.2.2.3.2 Σύνολο ∆εδοµένων 

Ο σχεδιασµός ενός benchmark απαιτεί µία βάση δεδοµένων, µοντελοποιηµένη µε ιδιαίτερη 

προσοχή, έτσι ώστε η συµπεριφορά των ερωτηµάτων να είναι προβλέψιµη και να είναι 

δυνατή η διατύπωση ερωτηµάτων, τα οποία να µοιάζουν ρεαλιστικά και συγχρόνως να 

θέτουν ακριβείς προκλήσεις στα συστήµατα στα οποία απευθύνονται. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του εγγράφου του XMark benchmark και περιγράφονται 

εν συντοµία οι τεχνικές παραγωγής ενός στιγµιοτύπου αυτού του τύπου εγγράφου. 

 

Ιεραρχική ∆οµή των Στοιχείων 

Το φώλιασµα των στοιχείων αντανακλά το σύνολο της δενδρικής δοµής των XML κειµένων. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η δοµή του εγγράφου του XMark, όπως αυτό χρησιµοποιείται ως 

βάση δεδοµένων από έναν υποτιθέµενο δικτυακό τόπο δηµοπρασιών. Οι κύριες οντότητες 

µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο οµάδες: στη µία οµάδα ανήκουν οι person, open 

auction, closed auction, item και category και στην άλλη οµάδα οι annotation και description. 

Οι σχέσεις µεταξύ των οντοτήτων της πρώτης οµάδας εκφράζονται µέσω αναφορών, ενώ 

αυτές µεταξύ των οντοτήτων της δεύτερης οµάδας είναι ενσωµατωµένες στα υποδέντρα στα 

οποία αυτές ανήκουν σηµασιολογικά. Οι οντότητες της δεύτερης οµάδας περιέχουν κείµενο 

φυσικής γλώσσας. Η ιεραρχία των στοιχείων παρουσιάζεται στο Σχήµα 7.1. Η σηµασιολογία 

των οντοτήτων που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι: 

• Items είναι τα αντικείµενα τα οποία βρίσκονται προς πώληση ή έχουν ήδη πωληθεί. Κάθε 

ένα item έχει ένα µοναδικό αναγνωριστικό και φέρει ιδιότητες όπως πληρωµή (payment), 

µία αναφορά στον πωλητή, µία περιγραφή (description) και άλλες. Κάθε αντικείµενο είναι 

εκχωρηµένο σε µία περιοχή του κόσµου (region), η οποία αντιπροσωπεύεται από τον 

πατέρα του item. 

•  Open auctions είναι οι δηµοπρασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι κύριες ιδιότητές τους 

είναι η ιστορία των προσφορών, καθώς και οι αναφορές στους πλειοδότες και στον 

πωλητή, η τρέχουσα προσφορά, το χρονικό διάστηµα στο οποίο γίνονται αποδεκτές οι 

προσφορές, η κατάσταση της συναλλαγής και η αναφορά στο αντικείµενο (item) το οποίο  

πωλείται. 

• Closed auctions είναι οι δηµοπρασίες που έχουν ολοκληρωθεί. Οι ιδιότητές τους είναι ο 

πωλητής (µία αναφορά σε πρόσωπο, person), ο αγοραστής (µία αναφορά σε  πρόσωπο, 

person), µία αναφορά στο αντίστοιχο αντικείµενο (item), η τιµή, ο αριθµός των 
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αντικειµένων που πωλήθηκαν, η ηµεροµηνία τέλεσης της τελικής συναλλαγής, ο τύπος 

συναλλαγής και τα σχόλια που έγιναν πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τη διαδικασία της 

δηµοπρασίας. 

• Persons είναι τα άτοµα, τα οποία χαρακτηρίζονται από το όνοµα, τη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τον αριθµό τηλεφώνου, την ταχυδροµική διεύθυνση, τη 

διεύθυνση προσωπικής ιστοσελίδας, τον αριθµό της πιστωτικής κάρτας τους, το προφίλ 

των αγορών για τις οποίες ενδιαφέρονται, και το σύνολο των ανοιχτών δηµοπρασιών για 

τις οποίες ενδιαφέρονται και ενηµερώνονται. 

• Categories είναι οι κατηγορίες, οι οποίες περιλαµβάνουν ένα όνοµα και µία περιγραφή. 

Χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση ενός τύπου ταξινόµησης των αντικειµένων (items). 

Ένας γράφος κατηγοριών (category_graph) συνδέει τις κατηγορίες σε ένα δίκτυο. 

Αυτές οι οντότητες αποτελούν το µέρος του εγγράφου που είναι δοµηµένο µε σχέσεις και 

είναι προσανατολισµένο στα δεδοµένα. Οι απόγονοι των element annotation (σχόλιο) και 

description (περιγραφή) αποτελούν το document-centric µέρος του εγγράφου. Εκεί, το µήκος 

του κειµένου και η εσωτερική δοµή των subelements ποικίλλει σε µεγάλο βαθµό. Το κείµενο 

αυτό καλύπτει το πλήρες φάσµα των XML κειµένων, από mark-up δοµές, έως κείµενο 

φυσικής γλώσσας ή παραδοσιακό πεζό λόγο. 

 

 

 

Σχήµα 7.1: Οι σχέσεις των περισσότερων στοιχείων από αυτά που ερωτώνται στα 

          ερωτήµατα του XMark benchmark 
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Αναφορές 

Μία σύνοψη των αναφορών που συνδέουν τα υποδέντρα παρουσιάζεται στο Σχήµα 7.2. 

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στο γεγονός ότι οι αναφορές χαρακτηρίζουν διάφορες 

κατανοµές, που παράγονται από τυχαίες µεταβλητές σταθερής, κανονικής και εκθετικής 

κατανοµής. Επίσης, όλες οι αναφορές είναι κάποιου τύπου, δηλαδή όλα τα στιγµιότυπα ενός 

XML στοιχείου δείχνουν σε XML στοιχείο του ίδιου τύπου. Για παράδειγµα, οι αναφορές για 

τις αγορές για τις οποίες ένα άτοµο ενδιαφέρεται αναφέρονται πάντα σε κατηγορίες. 

 

 

Σχήµα 7.2: Οι αναφορές του XMark benchmark 

 

 

Παραγόµενο Κείµενο 

Για την παραγωγή κειµένου που µοιάζει µε κείµενο φυσικής γλώσσας, έχει πραγµατοποιηθεί 

ανάλυση έργων του Shakespeare και έχουν προσδιοριστεί στατιστικά στοιχεία, όπως η 

συχνότητα εµφάνισης λέξεων. Η γεννήτρια κειµένου που διαθέτει το XMark µιµείται τα 

χαρακτηριστικά που έχουν βρεθεί στα έργα αυτά, χρησιµοποιώντας τις 17000 πιο συχνά 

χρησιµοποιούµενες λέξεις. ∆εν έχουν ενσωµατωθεί πρόσθετα χαρακτηριστικά, όπως στίξη, 

καθώς ο ρόλος που διαδραµατίζουν στην αποτίµηση της επίδοσης είναι ελάσσονος σηµασίας. 

Για τις οντότητες, όπως ονόµατα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και άλλες, έχουν 

χρησιµοποιηθεί ποικίλες πηγές από το ∆ιαδίκτυο, όπως ηλεκτρονικά ευρετήρια, οι οποίες 

έχουν αναµειχθεί. 

 

xmlgen 

Έχει σχεδιαστεί και  υλοποιηθεί µία γεννήτρια εγγράφων, η οποία ονοµάζεται xmlgen και 

παράγει ένα κείµενο, το µέγεθος του οποίου µπορεί να ρυθµιστεί. Η γεννήτρια αυτή 

δηµιουργεί κείµενο που έχει τα χαρακτηριστικά που παρουσιάστηκαν παραπάνω, αλλά 

συγχρόνως καλύπτει τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
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• Είναι ανεξάρτητη της πλατφόρµας, έτσι ώστε κάθε χρήστης που ενδιαφέρεται να 

πραγµατοποιήσει το benchmark να έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει το εκτελέσιµο 

αρχείο και να δηµιουργήσει το ίδιο έγγραφο, οποιοδήποτε υλικό (hardware) ή λειτουργικό 

σύστηµα χρησιµοποιεί. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η υλοποίηση της xmlgen έχει 

γίνει σε ANSI C. 

• Το µέγεθος του εγγράφου που παράγεται είναι µεταβλητό και µπορεί να ρυθµιστεί µε 

µεγάλη ακρίβεια. Είναι δυνατό να δηµιουργηθεί κείµενο µεγέθους πολύ µικρού, έως και 

αυθαίρετα µεγάλου. Ο περιορισµός έγκειται µόνο στη χωρητικότητα του συστήµατος. 

• Είναι αποδοτική ως προς το χρόνο εκτέλεσης και ως προς την απαίτηση πόρων από το 

σύστηµα. Ο χρόνος εκτέλεσης µεταβάλλεται περίπου γραµµικά µε το µέγεθος του 

παραγόµενου εγγράφου και η απαίτηση πόρων είναι σταθερή και ανεξάρτητη από το 

µέγεθος του εγγράφου. 

• Είναι ντετερµινιστική. ∆ηλαδή, η έξοδος εξαρτάται µόνο από τις εισόδους.       

Όσον αφορά στην πρώτη απαίτηση (ανεξαρτησία από την πλατφόρµα), έχει ενσωµατωθεί µία 

γεννήτρια τυχαίων αριθµών και δε χρησιµοποιούνται οι γεννήτριες τυχαίων αριθµών που 

παρέχονται από το λειτουργικό σύστηµα. Έχουν εφαρµοστεί βασικοί αλγόριθµοι, οι οποίοι 

περιγράφονται σε πολλά βιβλία στατιστικής, αλλά υλοποιούνται και υψηλής ποιότητας 

µέθοδοι παραγωγής σταθερής, κανονικής και εκθετικής κατανοµής. Μάλιστα, τα παιδιά και 

οι αναφορές κάθε element ακολουθούν αληθοφανείς κατανοµές και διατηρείται συνέπεια 

ανάµεσα στις αναφορές και στα elements στα οποία αυτές αναφέρονται. Για παράδειγµα, ο 

συνολικός αριθµός των αντικειµένων (item) που οργανώνονται ανά ήπειρο είναι ίσος µε το 

άθροισµα των ανοιχτών δηµοπρασιών και των δηµοπρασιών που έχουν ολοκληρωθεί. Για τη 

δεύτερη απαίτηση (ακριβής κλιµάκωση του εγγράφου), συγκεκριµένα σύνολα, όπως ο 

αριθµός των αντικειµένων και των ατόµων κλιµακώνονται ανάλογα µε έναν παράγοντα 

κλίµακας, στον οποίο αναθέτει τιµή ο χρήστης της γεννήτριας. Πιο συγκεκριµένα, έχει 

καθορισθεί ότι όταν η τιµή του παράγοντα κλίµακας είναι ίση µε 1.0, τότε παράγεται έγγραφο 

συνολικού µεγέθους λίγο παραπάνω από 100 MB. Ως προς την απαίτηση της αποδοτικής 

λειτουργίας της γεννήτριας, είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς δηµιουργούνται πολυάριθµες 

αναφορές σε διάφορα σηµεία του εγγράφου και συγχρόνως υπάρχει η απαίτηση για 

ακεραιότηταú δηλαδή κάθε αναφορά πρέπει να δείχνει σε ένα έγκυρο στοιχείο. Μία απλή 

λύση θα ήταν η διατήρηση ενός αρχείου των αναφορών που έχουν δηµιουργηθεί. Αυτό όµως 

φαντάζει ανέφικτο για µεγάλα έγγραφα. Η λύση δόθηκε µε τροποποίηση της γεννήτριας 

τυχαίων αριθµών, έτσι ώστε να παράγει κάποιους ίδιους τυχαίους αριθµούς. Η xmlgen 

απαιτεί λιγότερα από 2 MB κύριας µνήµης και µε χρήση επεξεργαστή Pentium III, 450 MHz 

παράγει έγγραφα των 100 MB και του 1 GB σε περίπου 33.4 sec και 333.5 sec αντίστοιχα 

(ένα έγγραφο για κάθε αναφερόµενο µέγεθος). 
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7.2.2.3.3 Ερωτήµατα 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα ερωτήµατα του benchmark. Είναι εκφρασµένα σε XQuery. Τα 

ερωτήµατα οµαδοποιούνται σε κατηγορίες, ανάλογα µε τις λειτουργίες που εξετάζουν. 

 

Ακριβές Ταίριασµα 

Αυτό το απλό ερώτηµα χρησιµοποιείται κυρίως για τον ορισµό µιας στοιχειώδους µονάδας 

µέτρησης απόδοσης, µε σκοπό τη διευκόλυνση της ερµηνείας των επόµενων ερωτηµάτων. 

Ελέγχει την ικανότητα της µηχανής επεξεργασίας ερωτηµάτων ως προς τη διαχείριση απλών 

αναζητήσεων ακολουθιών χαρακτήρων, µε πλήρη προσδιορισµό του µονοπατιού. 

Q1. Επίστρεψε το όνοµα του ατόµου µε ταυτότητα �person0�. 

let $auction := doc("auction.xml") return 

for $b in $auction/site/people/person[@id = "person0"] return  

    $b/name/text()    

 

∆ιατεταγµένη Προσπέλαση 

Τα παρακάτω ερωτήµατα αποκαλύπτουν πόσο αποδοτικά χειρίζεται το σύστηµα ερωτήµατα 

µε περιορισµούς διάταξης. 

Q2. Επίστρεψε τις αρχικές αυξήσεις όλων των ανοιχτών δηµοπρασιών. 

let $auction := doc("auction.xml") return 

for $b in $auction/site/open_auctions/open_auction 

return <increase>{$b/bidder[1]/increase/text()}</increase> 

Αυτό το ερώτηµα υπολογίζει το κόστος αναζητήσεων σε µία παράταξη. Η αποτίµηση του 

ίσως είναι δυσκολότερη από όσο φαίνεται. 

 

Q3. Επίστρεψε τις ταυτότητες όλων των ανοιχτών δηµοπρασιών, των οποίων η τρέχουσα 

αύξηση είναι τουλάχιστον διπλάσια της αρχικής.  

let $auction := doc("auction.xml") return 

for $b in $auction/site/open_auctions/open_auction 

where zero-or-one($b/bidder[1]/increase/text()) * 2 <=  

         $b/bidder[last()]/increase/text() 

return 

  <increase 

  first="{$b/bidder[1]/increase/text()}" 

  last="{$b/bidder[last()]/increase/text()}"/>   
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Αυτή η εφαρµογή της αναζήτησης σε παράταξη είναι πιο σύνθετη. 

 

Q4. Επίστρεψε τις κρατήσεις εκείνων των ανοιχτών δηµοπρασιών για τις οποίες ένα 

συγκεκριµένο άτοµο έχει καταθέσει προσφορά πριν από ένα άλλο άτοµο.  

let $auction := doc("auction.xml") return 

for $b in $auction/site/open_auctions/open_auction 

where 

  some $pr1 in $b/bidder/personref[@person = "person20"], 

       $pr2 in $b/bidder/personref[@person = "person51"] 

  satisfies $pr1 << $pr2 

return <history>{$b/reserve/text()}</history> 

Αυτό το ερώτηµα εξετάζει τη βασισµένη στη δοµή του εγγράφου πλευρά των XML 

εγγράφων, ρωτώντας σχετικά µε τη σειρά ετικετών στο έγγραφο πηγή. 

 

Μετατροπή Τύπου (Casting) 

Οι ακολουθίες χαρακτήρων είναι ο γενικός τύπος δεδοµένων στα XML έγγραφα. Ερωτήµατα 

που επεξεργάζονται τέτοιες ακολουθίες συχνά τις µετατρέπουν σε άλλο τύπο δεδοµένων, που 

περιέχουν περισσότερη σηµασιολογική πληροφορία. Το παρακάτω ερώτηµα εξετάζει την 

ικανότητα του συστήµατος στις µετατροπές τύπων.  

Q5. Πόσα αντικείµενα από αυτά που έχουν πωληθεί κοστίζουν πάνω από 40; 

let $auction := doc("auction.xml") return 

count( 

  for $i in $auction/site/closed_auctions/closed_auction 

  where $i/price/text() >= 40 

  return $i/price 

) 

 

Κανονικές Εκφράσεις Μονοπατιών 

Οι κανονικές (regular) εκφράσεις µονοπατιών είναι θεµελιώδης λίθος σχεδόν κάθε γλώσσας 

ερωτήσεων για XML δεδοµένα. Τα ερωτήµατα αυτά εξετάζουν πόσο καλά µπορεί η µηχανή 

επεξεργασίας να βελτιστοποιεί εκφράσεις µονοπατιών και να �κόβει� διασχίσεις µη σχετικών 

µερών του δέντρου. 

Q6. Πόσα αντικείµενα βρίσκονται καταγεγραµµένα σε όλες τις ηπείρους; 

let $auction := doc("auction.xml") return 

for $b in $auction//site/regions return count($b//item) 



 

  203

Μία καλή µηχανή, πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν είναι ανάγκη να διασχίσει ολόκληρο το 

δέντρο του εγγράφου για να αποτιµήσει τέτοιες εκφράσεις. 

Q7. Πόσα τµήµατα πεζού λόγου βρίσκονται στη βάση δεδοµένων; 

let $auction := doc("auction.xml") return 

for $p in $auction/site 

return 

  count($p//description) + count($p//annotation) +  

  count($p//emailaddress) 

Σηµειώνεται ότι οι αθροίσεις count δεν απαιτούν τη διάσχιση ολόκληρου του δέντρου του 

εγγράφου. Αρκεί ο πληθάριθµος των τµηµάτων υπό µέτρηση.  

 

Αναζήτηση Αναφορών 

Οι αναφορές είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της XML, καθώς επιτρέπουν πλουσιότερες σχέσεις 

από τις απλές ιεραρχικές δοµές στοιχείων. Αυτά τα ερωτήµατα ορίζουν οριζόντιες διασχίσεις 

µε αυξανόµενη πολυπλοκότητα. Ένας καλός βελτιστοποιητής ερωτηµάτων πρέπει να 

εκµεταλλεύεται τον πληθάριθµο των τελεστέων του συνδέσµου.   

Q8. Επίστρεψε τα ονόµατα των ατόµων και τον αριθµό των αντικειµένων που αυτά (τα άτοµα) 

έχουν αγοράσει. (υπολογίζεται ο σύνδεσµος άτοµο, δηµοπρασία που έχει ολοκληρωθεί) 

let $auction := doc("auction.xml") return 

for $p in $auction/site/people/person 

let $a := 

  for $t in $auction/site/closed_auctions/closed_auction 

  where $t/buyer/@person = $p/@id 

  return $t 

return <item person="{$p/name/text()}">{count($a)}</item> 

 

Q9. Επίστρεψε τα ονόµατα των ατόµων και τα ονόµατα των αντικειµένων που αυτά (τα άτοµα) 

έχουν αγοράσει στην Ευρώπη. (υπολογίζεται ο σύνδεσµος άτοµο, δηµοπρασία που έχει 

ολοκληρωθεί, αντικείµενο) 

let $auction := doc("auction.xml") return 

let $ca := $auction/site/closed_auctions/closed_auction return 

let 

    $ei := $auction/site/regions/europe/item 

for $p in $auction/site/people/person 

let $a := 
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  for $t in $ca 

  where $p/@id = $t/buyer/@person 

  return 

    let $n := for $t2 in $ei where $t/itemref/@item = $t2/@id   

    return $t2 

    return <item>{$n/name/text()}</item> 

return <person name="{$p/name/text()}">{$a}</person> 

 

Κατασκευή Πολύπλοκων Αποτελεσµάτων 

Η κατασκευή νέων στοιχείων είναι δυνατό να δυσκολέψει τη µηχανή, ιδίως όταν στα στοιχεία 

που µόλις έχουν κατασκευαστεί τίθενται νέες ερωτήσεις. Το επόµενο ερώτηµα αντιστρέφει 

τη δοµή των εγγραφών των ατόµων, οµαδοποιώντας τα ανάλογα µε το προφίλ των αγορών 

για τις οποίες ενδιαφέρονται. Μεγάλα τµήµατα των στοιχείων person κατασκευάζονται ξανά. 

Για αποφυγή της απλής αντιγραφής της αρχικής βάσης δεδοµένων, οι ονοµασίες των 

στοιχείων δίδονται στα Γαλλικά.   

Q10. Επίστρεψε τα ονόµατα µε βάση το ενδιαφέρον τους. 

let $auction := doc("auction.xml") return 

for $i in 

distinct-values  

($auction/site/people/person/profile/interest/@category) 

let $p := 

  for $t in $auction/site/people/person 

  where $t/profile/interest/@category = $i 

  return 

    <personne> 

      <statistiques> 

        <sexe>{$t/profile/gender/text()}</sexe> 

        <age>{$t/profile/age/text()}</age> 

        <education>{$t/profile/education/text()}</education> 

        <revenu>{fn:data($t/profile/@income)}</revenu> 

      </statistiques> 

      <coordonnees> 

        <nom>{$t/name/text()}</nom> 

        <rue>{$t/address/street/text()}</rue> 

        <ville>{$t/address/city/text()}</ville> 

        <pays>{$t/address/country/text()}</pays> 
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        <reseau> 

          <courrier>{$t/emailaddress/text()}</courrier> 

          <pagePerso>{$t/homepage/text()}</pagePerso> 

        </reseau> 

      </coordonnees> 

      <cartePaiement>{$t/creditcard/text()}</cartePaiement> 

    </personne> 

return <categorie>{<id>{$i}</id>, $p}</categorie> 

 

Σύνδεσµοι Τιµών 

Αυτά τα ερωτήµατα εξετάζουν την ικανότητα διαχείρισης µεγάλων ενδιάµεσων 

αποτελεσµάτων. Οι σύνδεσµοι υπολογίζονται µε βάση τις τιµές. Τα δύο ερωτήµατα Q11 και 

Q12 διαφέρουν κυρίως στο µέγεθος του αποτελέσµατος και έτσι παρέχουν διαφορετικές 

ευκαιρίες βελτιστοποίησης. 

Q11. Για κάθε άτοµο, επίστρεψε τον αριθµό των αντικειµένων που βρίσκονται σε πώληση, των 

οποίων η τιµή δεν υπερβαίνει το 0.02% του εισοδήµατος του ατόµου. 

let $auction := doc("auction.xml") return 

for $p in $auction/site/people/person 

let $l := 

  for $i in $auction/site/open_auctions/open_auction/initial 

  where $p/profile/@income > 5000 * exactly-one($i/text()) 

  return $i 

return <items name="{$p/name/text()}">{count($l)}</items> 

 

Q12. Για κάθε άτοµο µε εισόδηµα µεγαλύτερο από το µέσο όρο των εισοδηµάτων, επίστρεψε 

τον αριθµό των αντικειµένων που βρίσκονται σε πώληση, των οποίων η τιµή δεν υπερβαίνει το 

0.02% του εισοδήµατος του ατόµου. 

let $auction := doc("auction.xml") return 

for $p in $auction/site/people/person 

let $l := 

  for $i in $auction/site/open_auctions/open_auction/initial 

  where $p/profile/@income > 5000 * exactly-one($i/text()) 

  return $i 

where $p/profile/@income > 50000 

return <items person="{$p/profile/@income}">{count($l)}</items> 
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Ανακατασκευή 

Το ερώτηµα αυτό εξετάζει την ικανότητα ανακατασκευής τµηµάτων του αρχικού XML 

εγγράφου. 

Q13. Επίστρεψε τα ονόµατα των αντικειµένων που είναι καταγεγραµµένα στην Αυστραλία, 

καθώς και τις περιγραφές αυτών.  

let $auction := doc("auction.xml") return 

for $i in $auction/site/regions/australia/item 

return <item name="{$i/name/text()}">{$i/description}</item> 

 

Πλήρες Κείµενο 

Σε αυτά τα ερωτήµατα εκτελείται αναζήτηση σε πλήρες κείµενο (full text) µε κλειδί 

αναζήτησης µία λέξη. Το ερώτηµα Q14 περιορίζεται σε ένα υποσύνολο του εγγράφου, 

συνδυάζοντας περιεχόµενο και δοµή. 

Q14. Επίστρεψε τα ονόµατα των αντικειµένων, των οποίων η περιγραφή περιέχει τη λέξη 

�gold�. 

let $auction := doc("auction.xml") return 

for $i in $auction/site//item 

where contains(string(exactly-one($i/description)), "gold") 

return $i/name/text() 

 

∆ιασχίσεις Μονοπατιών 

Σε αντίθεση µε τα ερωτήµατα κανονικών εκφράσεων µονοπατιών, αυτά τα ερωτήµατα 

προσπαθούν να υπολογίσουν το κόστος διάσχισης µεγάλων σε µήκος µονοπατιών, τα οποία 

δεν περιέχουν χαρακτήρες �µπαλαντέρ� (wildcards). Στο ερώτηµα Q15 γίνεται διάσχιση έως 

µεγάλο βάθος. Στο Q16 γίνεται επιπλέον επιστροφή σε µικρότερο βάθος µε λειτουργία 

επιλογής. Και τα δύο ερωτήµατα απλά ελέγχουν την ύπαρξη µονοπατιών. 

Q15. Τύπωσε τις λέξεις κλειδιά µε έµφαση, στα σχόλια των δηµοπρασιών που έχουν 

ολοκληρωθεί. 

let $auction := doc("auction.xml") return 

for $a in  

$auction/site/closed_auctions/closed_auction/annotation/descript

ion/parlist/listitem/parlist/listitem/text/emph/keyword/text() 

return <text>{$a}</text> 
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Q16. Επίστρεψε τις ταυτότητες των πωλητών εκείνων των δηµοπρασιών που έχουν µία ή 

περισσότερες λέξεις µε έµφαση.  

let $auction := doc("auction.xml") return 

for $a in $auction/site/closed_auctions/closed_auction 

where 

  not( 

    empty( $a/annotation/description/parlist/listitem/ 

  parlist/listitem/text/emph/keyword/text() 

      ) 

     ) 

return <person id="{$a/seller/@person}"/> 

 

Απόντα Μονοπάτια 

Το ερώτηµα Q17 εξετάζει πόσο καλά η µηχανή επεξεργασίας ερωτήσεων χειρίζεται τα 

ηµιδοµηµένα XML δεδοµένα.  

Q17. Ποια πρόσωπα δεν έχουν ιστοσελίδα; 

let $auction := doc("auction.xml") return 

for $p in $auction/site/people/person 

where empty($p/homepage/text()) 

return <person name="{$p/name/text()}"/> 

 

Εφαρµογή Συναρτήσεων 

Το ερώτηµα αυτό εξετάζει την εφαρµογή συναρτήσεων που έχουν οριστεί από το χρήστη. Η 

δυνατότητα ορισµού συναρτήσεων από το χρήστη είναι ιδιαίτερης σηµασίας στην 

επεξεργασία XML δεδοµένων, καθώς ο χρήστης µπορεί να προσδώσει πλούσιο 

σηµασιολογικό περιεχόµενο σε ακολουθίες χαρακτήρων γενικής χρήσης.  

Q18. Μετάτρεψε το νόµισµα των κρατήσεων όλων των ανοιχτών δηµοπρασιών σε άλλο 

νόµισµα. 

declare namespace local = "http://www.foobar.org"; 

declare function local:convert($v as xs:decimal?) as xs:decimal? 

{ 

  2.20371 * $v (: convert Dfl to Euro :) 

}; 

 

let $auction := doc("auction.xml") return 
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for $i in $auction/site/open_auctions/open_auction 

return local:convert(zero-or-one($i/reserve)) 

 

Ταξινόµηση 

Αυτό το ερώτηµα απαιτεί ταξινόµηση µε κριτήριο ακολουθίες χαρακτήρων. 

Q19. Επίστρεψε όλα τα αντικείµενα, µε αλφαβητική σειρά, βάσει της τοποθεσίας τους,, καθώς 

και την τοποθεσία τους.  

let $auction := doc("auction.xml") return 

for $b in $auction/site/regions//item 

let $k := $b/name/text() 

order by zero-or-one($b/location) ascending empty greatest 

return <item name="{$k}">{$b/location/text()}</item> 

Συνάθροιση 

Το ερώτηµα αυτό υπολογίζει µία απλή συνάθροιση, αντιστοιχίζοντας κάθε άτοµο σε µία 

κατηγορία. Σηµειώνεται ότι η συνάθροιση είναι πραγµατικά ηµιδοµηµένη, καθώς περιέχει κι 

εκείνα τα άτοµα των οποίων η σχετική πληροφορία δεν είναι διαθέσιµη.   

Q20. Οµαδοποίησε τους πελάτες µε βάση το εισόδηµά τους και τύπωσε τον πληθάριθµο κάθε 

οµάδας. 

let $auction := doc("auction.xml") return 

<result> 

  <preferred> 

    {count($auction/site/people/person/profile[@income >=  

        100000])} 

  </preferred> 

  <standard> 

    { 

      count( 

        $auction/site/people/person/ 

         profile[@income < 100000 and @income >= 30000] 

      ) 

    } 

  </standard> 

  <challenge> 

    {count($auction/site/people/person/profile[@income <  

        30000])} 

  </challenge> 
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  <na> 

    { 

      count( 

        for $p in $auction/site/people/person 

        where empty($p/profile/@income) 

        return $p 

      ) 

    } 

  </na> 

</result> 

 

7.2.3 Πείραµα 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουµε µία σύγκριση του κόστους υπολογισµού ερωτηµάτων 

διατυπωµένων σε XQuery, µε χρήση διαφόρων µηχανών επεξεργασίας XQuery ερωτηµάτων. 

Οι µηχανές που συγκρίναµε είναι αυτές που έχουν παρουσιαστεί στην 7.2.1, δηλαδή οι: 

AltovaXMLTM 2006, Qexo (Kawa 1.8), Qizx/open 1.0 και Saxon-B 8.7.1. 

Χρησιµοποιήσαµε το benchmark XMark, καθώς κρίναµε ότι είναι το καταλληλότερο για µια 

τέτοια σύγκριση. Κατά το σχεδιασµό ενός benchmark, αντικρούονται δύο κύρια 

χαρακτηριστικά, τα οποία είναι επιθυµητό να του αποδοθούν. Το πρώτο είναι η οµοιότητα 

τόσο του εγγράφου στο οποίο τίθενται τα ερωτήµατα, όσο και των ίδιων των ερωτηµάτων, µε 

έγγραφο και ερωτήµατα που συναντιούνται σε πραγµατικές εφαρµογές. Αυτή η οµοιότητα 

προσφέρει µία αίσθηση φυσικότητας και προβάλλει τη χρησιµότητα του benchmark. Το 

δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η προβλεψιµότητα της συµπεριφοράς των ερωτηµάτων, έτσι 

ώστε να προσφέρεται απόλυτος έλεγχος των απαντήσεων των ερωτηµάτων. Η σχεδίαση 

αυτών των εγγράφων βασίζεται συνήθως σε µαθηµατικά µοντέλα, µε αποτέλεσµα οι δοµές 

τους να είναι πολύ τυπικές και να µη φαίνονται �φυσικές� στο χρήστη. Ο συνδυασµός των 

δύο παραπάνω χαρακτηριστικών είναι ιδιαίτερα δύσκολος και οδηγεί σε παραχωρήσεις είτε 

ως προς τη µία απαίτηση είτε ως προς την άλλη. Το Michigan Benchmark αποσκοπεί στην 

όσο το δυνατό υψηλότερη προβλεψιµότητα όλων των ερωτηµάτων και το έγγραφό του είναι 

πολύ αυστηρά δοµηµένο και καθόλου �φυσικό�. Το XMach-1 επιδιώκει κυρίως τη 

φυσικότητα των κειµένων. Το XMark είναι αυτό που επιτυγχάνει το καλύτερο trade-off των 

δύο αντικρουόµενων χαρακτηριστικών. Στην περίπτωση δηµιουργίας κάποιου προβλήµατος 

στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, προβάδισµα έχει δοθεί στην προβλεψιµότητα των 

απαντήσεων των ερωτηµάτων. 
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Επιπροσθέτως, σύµφωνα µε το [22], τόσο το Michigan όσο και το XMach-1 περιλαµβάνουν 

ερωτήµατα τα οποία είναι συντακτικά λανθασµένα. Επίσης, το Michigan περιλαµβάνει 

τουλάχιστον ένα ερώτηµα το οποίο είναι σηµασιολογικά λανθασµένο. Αντιθέτως, όλα τα 

ερωτήµατα του XMark είναι σωστά. Φαίνεται λοιπόν ότι το XMark είναι το πιο αξιόπιστο 

benchmark από τα τρία προαναφερόµενα. 

Το XMark είναι άλλωστε το πιο διαδεδοµένο και το ευρύτερα αποδεκτό benchmark, τόσο για 

ερευνητικές όσο και για εµπορικές εφαρµογές.  

 

7.2.3.1 Μέθοδος ∆ιεξαγωγής 

Το πείραµα διεξήχθει σε Η/Υ µε επεξεργαστή Pentium M µε συχνότητα ρολογιού 2.00 GHz, 

κύρια µνήµη 1 GB και λειτουργικό σύστηµα Windows XP Home Edition. Κάθε εκτέλεση 

ερωτήµατος πραγµατοποιήθηκε στη γραµµή εντολών. Όσον αφορά στις µηχανές Qexo, 

Qizx/open 1.0 και Saxon-B 8.7.1, είναι υλοποιήσεις Java και η κάθε µία από αυτές περιέχει 

ένα εκτελέσιµο jar αρχείο. Κατά την εκτέλεση αυτών των µηχανών χρησιµοποιήσαµε την 

επιλογή της java Xmx, διαθέτοντας µέγιστο µέγεθος σωρού 980 MB (δηλαδή java �

Xmx980M �). Η εξήγηση για την επιλογή αυτή θα δοθεί παρακάτω. Η AltovaXMLTM 2006 

διαθέτει απλά ένα εκτελέσιµο αρχείο exe, το οποίο δεν παραµετροποιείται ως προς τη 

µέγιστη παραχώρηση κύριας µνήµης του συστήµατος. 

Όσον αφορά στη µέτρηση του χρόνου εκτέλεσης των ερωτηµάτων, οι µηχανές Qizx/open 1.0 

και Saxon-B 8.7.1 διαθέτουν επιλογές για ποικίλες πληροφορίες σχετικά µε το χρόνο 

επεξεργασίας κάθε ερωτήµατος. Αντιθέτως, οι AltovaXMLTM 2006 και Qexo δε διαθέτουν 

κάποια τέτοια επιλογή. Για τη µέτρηση του συνολικού χρόνου εκτέλεσης κάθε ερωτήµατος 

επιλέχθηκε και χρησιµοποιήθηκε η εφαρµογή ptime 1.0, η οποία διατίθεται δωρεάν στο 

δικτυακό τόπο http://www.pc-tools.net. Το ptime χρησιµοποιήθηκε σε κάθε εκτέλεση 

ερωτήµατος. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίστηκε ένα µέσο µέτρησης χρόνου για τις µηχανές 

AltovaXMLTM 2006 και Qexo που δεν παρέχουν κάποιο και συνολικά ένας κοινός τρόπος 

µέτρησης. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, χρησιµοποιήθηκε το XMark benchmark. Πιο συγκεκριµένα, µε 

χρήση της γεννήτριας εγγράφων xmlgen του XMark δηµιουργήσαµε 5 έγγραφα, 

διαφορετικού µεγέθους το καθένα. Ακολούθως, εκτελέσαµε για κάθε ένα από αυτά τα 20 

ερωτήµατα του XMark µε χρήση κάθε µίας από τις 4 µηχανές επεξεργασίας ερωτηµάτων που 

έχουν αναφερθεί παραπάνω. Με κάθε µία µηχανή και κάθε ένα έγγραφο, εκτελέσαµε το κάθε 

ερώτηµα 11 φορές, µετρώντας το χρόνο εκτέλεσης. Έπειτα, παραλείποντας την πρώτη 

µέτρηση, υπολογίσαµε το µέσο χρόνο των υπολοίπων 10 µετρήσεων. Στους πίνακες και στις 
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γραφικές παραστάσεις που παρουσιάζονται στη συνέχεια, χρησιµοποιούνται οι µέσοι χρόνοι. 

Αναλυτικοί πίνακες µε όλες τις µετρήσεις παρατίθενται στο Παράρτηµα 10.2.  

 

7.2.3.2 Τα Έγγραφα 

Όπως αναφέρθηκε, δηµιουργήσαµε 5 έγγραφα, διαφορετικού µεγέθους το καθένα, µε χρήση 

της γεννήτριας εγγράφων xmlgen. Η παράµετρος της xmlgen που καθορίζει το µέγεθος του 

κειµένου είναι ο παράγοντας κλίµακας  f (µε f = 1 παράγεται έγγραφο µεγέθους 115775 KB). 

Αναλυτικότερα, για το όνοµα και το µέγεθος κάθε εγγράφου που δηµιουργήσαµε, καθώς και 

για τον παράγοντα  f που αντιστοιχεί στο κάθε µέγεθος, έχουµε: 

• xmark27k.xml: παράγοντας  f = 0.00007, µέγεθος = 27 KB  

• xmark263k.xml: παράγοντας  f = 0.00245, µέγεθος = 263 KB 

• xmark2_7m.xml: παράγοντας  f = 0.02321, µέγεθος = 2700 KB 

• xmark27m.xml: παράγοντας  f = 0.23300, µέγεθος = 27030 KB 

• xmark270m.xml: παράγοντας  f = 2.32000, µέγεθος = 270002 KB 

Στη συνέχεια, σε µερικά σηµεία θα αναφερόµαστε σε κάθε αρχείο µε το όνοµα του, όπως 

φαίνεται ακριβώς παραπάνω. 

 

7.2.3.3 Πρώτες Παρατηρήσεις 

Αφού δηµιουργήσαµε τα 5 έγγραφα, εκτελέσαµε το πείραµα (αρχικά 1 εκτέλεση για κάθε 

ερώτηµα) για το έγγραφο xmark27k.xml. Υπήρξαν κάποιες άµεσες παρατηρήσεις. 

Οι µηχανές AltovaXMLTM 2006 και Saxon-B 8.7.1 εκτέλεσαν όλα τα ερωτήµατα. Αντιθέτως, 

οι µηχανές Qexo και Qizx/open 1.0 παρήγαγαν µηνύµατα λάθους για κάποια ερωτήµατα. Πιο 

συγκεκριµένα: 

• Η Qexo στα ερωτήµατα Q3, Q18 και Q19 τύπωσε το µήνυµα:  

unknown function zero-or-one. 

Στα ερωτήµατα Q11, Q12 και Q14 τύπωσε το µήνυµα:  

unknown function exactly-one. 

Τέλος, στο ερώτηµα Q10 τύπωσε το µήνυµα:  

unknown function fn:data. 

Όπως είναι εµφανές, η Qexo δεν υποστηρίζει τις συναρτήσεις zero-or-one, 

exactly-one και data της XQuery. 
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• Η Qizx/open 1.0 στο ερώτηµα Q3 τύπωσε το µήνυµα:  

parsing/static error(s):  

 at line 3 in q3.xquery: 

where zero-or-one($b/bidder[1]/increase/text()) * 2 <= 

$b/bidder[last()]/increase/text() 

   ------------------------------------------------^ 

    error: operator * cannot be applied to ( xs:anySimpleType?, xs:integer )       

      known signature(s): 

      operator * ( $op1 as xs:integer?, $op2 as xs:integer? ) as xs:integer? 

      operator * ( $op1 as xs:decimal?, $op2 as xs:decimal? ) as xs:decimal? 

      operator * ( $op1 as xs:float?, $op2 as xs:float? ) as xs:float? 

      operator * ( $op1 as xs:double?, $op2 as xs:double? ) as xs:double?.  

Στο ερώτηµα Q11 τύπωσε το µήνυµα: 

parsing/static error(s): 

 at line 5 in q11.xquery: 

  where $p/profile/@income > 5000 * exactly-one($i/text()) 

----------------------------------^ 

  error: operator * cannot be applied to ( xs:integer, xs:anySimpleType ) 

      known signature(s): 

   operator * ( $op1 as xs:integer?, $op2 as xs:integer? ) as xs:integer? 

   operator * ( $op1 as xs:decimal?, $op2 as xs:decimal? ) as xs:decimal? 

       operator * ( $op1 as xs:float?, $op2 as xs:float? ) as xs:float? 

   operator * ( $op1 as xs:double?, $op2 as xs:double? ) as xs:double?  

Στο ερώτηµα Q12 τύπωσε το µήνυµα: 

parsing/static error(s): 

 at line 5 in q12.xquery: 

  where $p/profile/@income > 5000 * exactly-one($i/text()) 

----------------------------------^ 

  error: operator * cannot be applied to ( xs:integer, xs:anySimpleType ) 

      known signature(s): 

   operator * ( $op1 as xs:integer?, $op2 as xs:integer? ) as xs:integer? 

   operator * ( $op1 as xs:decimal?, $op2 as xs:decimal? ) as xs:decimal? 

       operator * ( $op1 as xs:float?, $op2 as xs:float? ) as xs:float? 

   operator * ( $op1 as xs:double?, $op2 as xs:double? ) as xs:double?  

Τέλος, στο ερώτηµα Q18 τύπωσε το µήνυµα: 

parsing/static error(s): 

 at line 9 in q18.xquery: 
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return local:convert(zero-or-one($i/reserve)) 

-------^ 

error: local:convert cannot be applied to ( xs:anySimpleType? ) 

  known signature(s): 

  local:convert ( $v as xs:decimal? ) as xs:decimal? 

Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε, ο λόγος για τον οποίο τυπώνονται τα παραπάνω 

µηνύµατα στα Q3, Q11 και Q12 είναι παρόµοιος. Όπως αναφέρεται, ο τελεστής  �*� δεν 

µπορεί να εφαρµοστεί σε έναν τελεστέο τύπου xs:integer και σε έναν τελεστέο τύπου 

xs:anySimpleType? στο Q3 ή xs:anySimpleType στα Q11 και Q12. Όσον αφορά 

στο Q18, το µήνυµα λάθους αναφέρει ότι η οριζόµενη από το χρήστη συνάρτηση 

local:convert ( $v as xs:decimal? ) as xs:decimal? δεν µπορεί να 

εφαρµοστεί σε item τύπου xs:anySimpleType?. 

Βλέπουµε ότι στα ερωτήµατα Q3 και Q18 χρησιµοποιείται η συνάρτηση zero-or-one 

και στα ερωτήµατα Q11 και Q12 η συνάρτηση exactly-one. Σύµφωνα µε το [7], η 

δήλωση της fn:zero-or-one είναι: 

fn:zero-or-one($arg as item()*) as item()?  

Η συνάρτηση επιστρέφει το $arg, αν αυτό περιέχει 0 ή 1 αντικείµενα (items). 

∆ιαφορετικά εγείρει λάθος [err:FORG0003]. 

Η δήλωση της fn:exactly-one είναι: 

fn:exactly-one($arg as item()*) as item() 

Η συνάρτηση επιστρέφει το $arg, αν αυτό περιέχει ακριβώς 1 αντικείµενο (item). 

∆ιαφορετικά εγείρει λάθος [err:FORG0005]. 

Οι συναρτήσεις αυτές, όπως και η fn:one-or-more εξετάζουν αν ο πληθάριθµος µιας 

ακολουθίας βρίσκεται σε συγκεκριµένο εύρος. Χρησιµεύουν ιδιαίτερα στο στατικό έλεγχο 

τύπων (static typing). 

Το γεγονός ότι η Qizx/open 1.0 επιστρέφει αυτά τα µηνύµατα λάθους, οφείλεται στην 

επιβολή αυστηρού στατικού ελέγχου των τύπων δεδοµένων (static typing), ο οποίος 

έλεγχος έχει διαφορετικό χαρακτήρα από αυτόν που παρουσιάζεται στον ορισµό της 

XQuery από το W3C. Πλησιάζει περισσότερο στον έλεγχο τύπων των κλασικών γλωσσών 

προγραµµατισµού, όπως της Java. Η αυστηρότητα αυτή επιφέρει αυξηµένη απόδοση στην 

αποτίµηση ερωτηµάτων. 

Σηµειώνουµε ότι αφαιρώντας τις zero-or-one και exactly-one τα ερωτήµατα 

εκτελέστηκαν δίχως πρόβληµα, παράγοντας σωστά αποτελέσµατα. Όµως, όπως 

αναφέρεται και στην παρουσίαση του XMark (ενότητα 7.2.2.3), ένας από τους σκοπούς 

του benchmark είναι η σύγκριση των αποτελεσµάτων που παράγουν οι διάφορες µηχανές 
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και η εξακρίβωση αν αυτά ταυτίζονται. Για το λόγο αυτό, στους πίνακες και στις γραφικές 

παραστάσεις που παρουσιάζονται στη συνέχεια αναφέρεται ότι το Qizx/open 1.0 δεν 

εκτελεί τα ερωτήµατα Q3, Q11, Q12 και Q18.     

Ακολούθως, εκτελέσαµε το πείραµα (αρχικά 1 εκτέλεση για κάθε ερώτηµα) για όλα τα 

υπόλοιπα έγγραφα. Για τα xmark263k.xml, xmark2_7m.xml, xmark27m.xml οι παρατηρήσεις 

είναι κοινές µε αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω για το xmark27k.xml. Όσον αφορά όµως 

στο xmark270m.xml, παρουσιάστηκαν κάποια προβλήµατα. Πιο συγκεκριµένα, κατά τη 

χρήση της AltovaXMLTM 2006 εµφανίστηκε το µήνυµα: Error retrieving resource - 

'C:\Program Files\Altova\AltovaXML2006\xmark270m.xml' – doc. Σηµειώνεται 

ότι ακόµα και στην περίπτωση που το πρόβληµα αυτό οφείλεται στο µέγεθος της διαθέσιµης 

µνήµης, δεν µπορεί να ξεπεραστεί, καθώς η AltovaXMLTM 2006 διαθέτει απλά ένα 

εκτελέσιµο αρχείο exe, το οποίο δεν παραµετροποιείται ως προς τη µέγιστη παραχώρηση 

κύριας µνήµης του συστήµατος. Οι υπόλοιπες µηχανές παρουσίασαν φανερά πρόβληµα 

µεγέθους διαθέσιµου Java σωρού, καθώς κατά την εκτέλεση των ερωτηµάτων εµφανίστηκε 

το µήνυµα: Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java 

heap space. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιήσαµε την επιλογή -Xmx της Java και 

δοκιµάσαµε διάφορες τιµές για τον παράγοντα αυτό. Η Qexo δεν εκτέλεσε κανένα από τα 

ερωτήµατα, ακόµα και όταν διαθέσαµε το σύνολο της κύριας µνήµης του συστήµατος          

(1 GB). Η Qizx/open 1.0 χρειάστηκε τουλάχιστον 600 MB για να εκτελέσει όλα τα 

ερωτήµατα. Τέλος, η Saxon-B 8.7.1 απαίτησε τουλάχιστον 960 MB για την εκτέλεση όλων 

των ερωτηµάτων, εκτός του Q19, το οποίο δεν το εκτέλεσε ούτε όταν διαθέσαµε ολόκληρη τη 

µνήµη του συστήµατος. Εξ� αιτίας των παραπάνω, χρησιµοποιήσαµε την επιλογή -Xmx της 

Java, διαθέτοντας µέγιστο µέγεθος σωρού 980 MB (λίγο µεγαλύτερο από το ελάχιστο 

απαιτούµενο µέγεθος από τη Saxon-B 8.7.1) για την εκτέλεση όλων των ερωτηµάτων. 

Σηµειώνεται ότι το απαιτούµενο µέγεθος µνήµης για την εκτέλεση ενός ερωτήµατος 

εξαρτάται κυρίως από τη µέθοδο αναπαράστασης των XML δεδοµένων που χρησιµοποιεί 

κάθε µηχανή. Υπάρχουν ποικίλες τεχνικές αναπαράστασης XML δεδοµένων, από τις οποίες 

κάθε µία έχει βεβαίως τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά της. Το απαιτούµενο µέγεθος 

µνήµης εξαρτάται επίσης από τους αλγορίθµους που χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση 

κάθε βασικής λειτουργίας. 

Σηµειώνεται επίσης ότι τα αποτελέσµατα (η έξοδος) και των 4 µηχανών για κάθε ερώτηµα 

ήταν ισοδύναµα. Η µόνη διαφοροποίηση υπήρξε στο Q3, όπου επιστρέφεται ένα element µε 

δύο attributes, το first και το last. H AltovaXMLTM 2006 εµφανίζει πρώτα το first και µετά το 

last. Η Saxon-B 8.7.1 τα εµφανίζει αντίστροφα (όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι Qexo και 

Qizx/open 1.0 δεν εκτελούν το Q3). Σύµφωνα µε την προδιαγραφή του W3C για την XQuery 

και τα δύο αυτά αποτελέσµατα είναι αποδεκτά.       
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7.2.3.4 Τελικές Μετρήσεις και Σχόλια     

Στη συνέχεια εκτελέσαµε µε χρήση κάθε µίας µηχανής όλα τα ερωτήµατα, για κάθε ένα από 

τα έγγραφα. Παρακάτω παρουσιάζονται οι πίνακες µε τις µετρήσεις. Σε κάθε µέγεθος 

εγγράφου αντιστοιχεί ένας πίνακας, ο οποίος περιέχει τις τιµές χρόνου σε ms για κάθε 

µηχανή και κάθε ερώτηµα. Υπενθυµίζουµε ότι κάθε τιµή από αυτές είναι η µέση τιµή των 10 

αντίστοιχων εκτελέσεων που πραγµατοποιήθηκαν (αναλυτικοί πίνακες µε όλες τις µετρήσεις 

παρατίθενται στο Παράρτηµα 10.2). Η συντοµογραφία �e.r.r.� (error retrieving resource) 

αντιστοιχεί στο µήνυµα λάθους της µηχανής AltovaXMLTM 2006, η �n.s.� (not supported) 

σηµαίνει ότι το ερώτηµα δεν υποστηρίζεται από τη µηχανή και η �o.o.m.e.� (out of memory 

error) αντιστοιχεί στο µήνυµα λάθους της Java ως προς το διαθέσιµο µέγεθος του σωρού. 

Αρχείο xmark27k.xml, µεγέθους 27 KB: 

 AltovaXMLTM 2006 Qexo Qizx/open 1.0 Saxon-B 8.7.1 

Q1 251 593 493 743 

Q2 257 602 513 766 

Q3 250 n.s. n.s. 770 

Q4 247 598 508 766 

Q5 239 559 519 762 

Q6 268 628 514 766 

Q7 250 636 497 764 

Q8 245 617 523 756 

Q9 242 624 510 780 

Q10 241 n.s. 525 785 

Q11 249 n.s. n.s. 766 

Q12 230 n.s. n.s. 762 

Q13 257 594 515 759 

Q14 251 n.s. 496 759 

Q15 255 589 488 759 

Q16 260 658 509 754 

Q17 248 597 491 762 

Q18 255 n.s. n.s. 766 

Q19 260 n.s. 501 760 

Q20 236 656 502 776 

Μέσοι χρόνοι (σε ms) εκτέλεσης των ερωτηµάτων του XMark στο έγγραφο µεγέθους 27 KB 
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Αρχείο xmark263k.xml, µεγέθους 263 KB: 

 

 AltovaXMLTM 2006 Qexo Qizx/open 1.0 Saxon-B 8.7.1 

Q1 458 675 559 834 

Q2 468 643 555 848 

Q3 452 n.s. n.s. 868 

Q4 445 665 570 847 

Q5 474 648 586 872 

Q6 485 759 563 842 

Q7 496 932 561 848 

Q8 456 832 589 884 

Q9 444 818 596 937 

Q10 460 n.s. 601 878 

Q11 465 n.s. n.s. 930 

Q12 475 n.s. n.s. 921 

Q13 441 662 570 848 

Q14 437 n.s. 568 860 

Q15 432 657 560 835 

Q16 433 698 558 858 

Q17 430 647 554 851 

Q18 432 n.s. n.s. 845 

Q19 457 n.s. 531 869 

Q20 437 721 601 882 

 

Μέσοι χρόνοι (σε ms) εκτέλεσης των ερωτηµάτων του XMark στο έγγραφο µεγέθους 

263 KB 
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Αρχείο xmark2_7m.xml, µεγέθους 2700 KB: 

 

 AltovaXMLTM 2006 Qexo Qizx/open 1.0 Saxon-B 8.7.1 

Q1 2.049 926 780 1.130 

Q2 2.063 983 828 1.121 

Q3 2.025 n.s. n.s. 1.210 

Q4 2.071 985 829 1.185 

Q5 2.037 937 790 1.125 

Q6 2.116 1.504 746 1.119 

Q7 2.150 2.857 820 1.149 

Q8 3.409 7.128 882 1.529 

Q9 3.643 8.435 868 1.605 

Q10 2.707 n.s. 978 1.355 

Q11 7.046 n.s. n.s. 1.717 

Q12 6.998 n.s. n.s. 1.410 

Q13 2.042 939 775 1.174 

Q14 2.146 n.s. 829 1.155 

Q15 2.042 949 773 1.120 

Q16 2.013 1.042 769 1.137 

Q17 2.056 965 803 1.159 

Q18 2.045 n.s. n.s. 1.169 

Q19 2.102 n.s. 845 1.398 

Q20 2.041 1.073 794 1.210 

 

Μέσοι χρόνοι (σε ms) εκτέλεσης των ερωτηµάτων του XMark στο έγγραφο µεγέθους 

2700 KB 
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Αρχείο xmark27m.xml, µεγέθους 27030 KB: 

 

 AltovaXMLTM 2006 Qexo Qizx/open 1.0 Saxon-B 8.7.1 

Q1 18.606 2.712 2.129 3.488 

Q2 18.689 2.881 2.282 3.528 

Q3 18.780 n.s. n.s. 3.779 

Q4 18.675 2.981 2.152 3.693 

Q5 18.573 2.813 2.161 3.571 

Q6 21.281 9.957 2.219 3.458 

Q7 21.567 20.323 2.355 3.622 

Q8 243.040 650.356 2.406 35.048 

Q9 216.164 785.629 2.444 38.542 

Q10 97.841 n.s. 7.141 8.238 

Q11 606.384 n.s. n.s. 47.414 

Q12 588.627 n.s. n.s. 16.417 

Q13 19.200 2.775 2.235 3.632 

Q14 21.786 n.s. 2.385 3.780 

Q15 18.512 2.693 2.123 3.503 

Q16 18.508 2.910 2.140 3.596 

Q17 18.698 2.942 2.235 3.690 

Q18 18.710 n.s. n.s. 3.760 

Q19 20.193 n.s. 2.388 5.382 

Q20 18.820 3.124 2.235 3.753 

 

Μέσοι χρόνοι (σε ms) εκτέλεσης των ερωτηµάτων του XMark στο έγγραφο µεγέθους 

27030 KB 
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Αρχείο xmark270m.xml, µεγέθους 270002 KB: 

 

 AltovaXMLTM 2006 Qexo Qizx/open 1.0 Saxon-B 8.7.1 

Q1 e.r.r. o.o.m.e. 16.753 65.585 

Q2 e.r.r. o.o.m.e. 17.168 68.039 

Q3 e.r.r. n.s. n.s. 68.970 

Q4 e.r.r. o.o.m.e. 16.878 67.813 

Q5 e.r.r. o.o.m.e. 16.806 67.915 

Q6 e.r.r. o.o.m.e. 17.717 66.083 

Q7 e.r.r. o.o.m.e. 19.162 68.985 

Q8 e.r.r. o.o.m.e. 18.080 3.057.426 

Q9 e.r.r. o.o.m.e. 18.027 3.464.409 

Q10 e.r.r. n.s. 431.107 457.118 

Q11 e.r.r. n.s. n.s. 4.421.927 

Q12 e.r.r. n.s. n.s. 1.334.176 

Q13 e.r.r. o.o.m.e. 17.295 66.218 

Q14 e.r.r. n.s. 18.677 94.759 

Q15 e.r.r. o.o.m.e. 16.545 62.476 

Q16 e.r.r. o.o.m.e. 16.586 65.374 

Q17 e.r.r. o.o.m.e. 16.860 65.548 

Q18 e.r.r. n.s. n.s. 66.004 

Q19 e.r.r. n.s. 18.474 o.o.m.e. 

Q20 e.r.r. o.o.m.e. 16.882 67.358 

 

Μέσοι χρόνοι (σε ms) εκτέλεσης των ερωτηµάτων του XMark στο έγγραφο µεγέθους 

270002 KB 

 

Για την ευκολότερη ερµηνεία των αποτελεσµάτων, παρουσιάζουµε τις ακόλουθες γραφικές 

παραστάσεις. Σε κάθε ερώτηµα του XMark αντιστοιχεί µία γραφική παράσταση. Ο 

οριζόντιος άξονας αντιπροσωπεύει το µέγεθος των εγγράφων που χρησιµοποιούνται (5 

έγγραφα) σε KB. Στον κατακόρυφο άξονα αντιστοιχεί ο µετρούµενος χρόνος σε ms. Και 

στους δύο άξονες έχει χρησιµοποιηθεί λογαριθµική κλίµακα. Σε κάθε γράφηµα 
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παρουσιάζονται οι καµπύλες και των 4 µηχανών επεξεργασίας ερωτηµάτων, για την 

ευκολότερη σύγκριση αυτών:  
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Το ερώτηµα Q1 αποτελεί ένα απλό ερώτηµα. Περιέχει ουσιαστικά µία κύρια αναζήτηση µε 

βάση ένα δείκτη και κάποιες επιπλέον. Εξυπηρετεί κυρίως ως βάση για τη µέτρηση της 

επίδοσης µιας µηχανής επεξεργασίας στα επόµενα ερωτήµατα. 

Η πρώτη ίσως παρατήρηση είναι ότι κάθε µηχανή χρειάζεται περισσότερο χρόνο για την 

αποτίµηση του ερωτήµατος, όσο αυξάνεται το µέγεθος του εγγράφου. Αυτό είναι βεβαίως 

απολύτως λογικό και παρατηρείται για κάθε ερώτηµα όπως θα φανεί στη συνέχεια. Αυτό που 

προκαλεί εντύπωση είναι ότι η AltovaXMLTM 2006 στα έγγραφα των 27 KB και των 263 KB 

επιτυγχάνει τον καλύτερο χρόνο µε σχετικά σηµαντική διαφορά µάλιστα, ενώ στα έγγραφα 

των 2700 KB και 27030 KB απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο από τις υπόλοιπες µηχανές. 

Υπενθυµίζουµε ότι για το έγγραφο των 270002 KB αποτυγχάνει να εκτελέσει τα ερωτήµατα, 

όπως και η Qexo. Αυτή η ραγδαία αύξηση του χρόνου εκτέλεσης των ερωτηµάτων στα 

έγγραφα µεγάλου µεγέθους το πιθανότερο είναι να οφείλεται σε µη αποδοτική τεχνική ως 

προς το parsing του XML εγγράφου και ως προς την κατασκευή της εσωτερικής 

αναπαράστασης του εγγράφου, σύµφωνα µε το µοντέλο δεδοµένων της µηχανής. Στο σηµείο 

αυτό κρίνετε σκόπιµο να παρουσιάσουµε µία ενδιαφέρουσα δοκιµή: Τροποποιήσαµε το XML 

έγγραφο των 27030 KB, προκαλώντας ένα συντακτικό λάθος, λίγο πριν το τέλος αυτού. Στη 

συνέχεια δοκιµάσαµε να εκτελέσουµε το ερώτηµα Q1. Σκοπός µας ήταν να συγκρίνουµε τον 

απαιτούµενο χρόνο κάθε µηχανής έως ότου εντοπίσει το συντακτικό λάθος του κειµένου. 

Παρατηρήσαµε ότι η AltovaXMLTM 2006 εντόπισε το λάθος σε χρόνο 8,4 sec, η Qexo σε 2,5 

sec, η Qizx/open 1.0 σε 3,5 sec και η Saxon-B 8.7.1 σε 3,4 sec. Πράγµατι εποµένως η 
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AltovaXMLTM 2006 καθυστερεί χαρακτηριστικά στο parsing του κειµένου. Ένας άλλος 

παράγοντας που µπορεί να συντελέσει καθοριστικά στην πολύ µεγάλη αύξηση του 

απαιτούµενου χρόνου εκτέλεσης ενός ερωτήµατος σε µεγάλα σε µέγεθος έγγραφα, είναι ο 

τρόπος υλοποίησης του document order (ουσιαστικά της διάταξης των κόµβων στο έγγραφο). 

∆υστυχώς, δεν έχουµε πληροφορίες για τον τρόπο υλοποίησης που χρησιµοποιεί η 

AltovaXMLTM 2006. 

Όσον αφορά στις καµπύλες των Qexo, Qizx/open 1.0 και Saxon-B 8.7.1, βλέπουµε ότι 

µεταβάλλονται µε παρόµοιο τρόπο σε σχέση µε το µέγεθος του εγγράφου. Είναι εµφανές ότι 

από το έγγραφο των 2700 KB κι έπειτα, τον καλύτερο χρόνο εκτέλεσης επιτυγχάνει η 

Qizx/open 1.0, έπειτα η Qexo και τέλος η Saxon-B 8.7.1.                       
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Η αποτίµηση των ερωτηµάτων Q2 και Q3 είναι πιο δύσκολη από όσο φαίνεται, βλέποντας τη 

διατύπωσή τους σε XQuery. Απαιτείται υπολογισµός δεικτών, για την εύρεση του πρώτου και 

του τελευταίου πλειοδότη. Παρά το γεγονός αυτό, όλες οι µηχανές ανταπεξέρχονται 

εξαιρετικά καλά, καθώς οι χρόνοι εκτέλεσης αυτών των ερωτηµάτων ελάχιστα διαφέρουν 

από το χρόνο εκτέλεσης του Q1. Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι ο σχεδιασµός της εκτέλεσης του 

ερωτήµατος και το στάδιο της βελτιστοποίησης όλων των µηχανών πραγµατοποιούνται µε 

επιτυχία. Όσον αφορά στη σύγκριση µεταξύ των µηχανών, τα συµπεράσµατα είναι παρόµοια 

µε αυτά για το ερώτηµα Q1. Σηµειώνεται ότι οι Qexo και Qizx/open 1.0 δεν εκτελούν το Q3, 

όπως έχει αναλυθεί παραπάνω.  
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Στο ερώτηµα Q4 η πράξη µε τον τελεστή �<<� ίσως είναι χρονοβόρα. Όµως φαίνεται ότι και 

σε αυτή την περίπτωση όλες οι µηχανές ανταποκρίνονται µε επιτυχία. Τα συµπεράσµατα από 

τη µεταξύ τους σύγκριση είναι παρόµοια µε τα προηγούµενα.  
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Το ερώτηµα Q5 εξετάζει το κόστος µετατροπής τύπου (casting), η οποία είναι υποχρεωτική 

στο συγκεκριµένο ερώτηµα για την τέλεση της σύγκρισης. Εύκολα διαπιστώνεται ότι το 

κόστος αυτό είναι σχετικά χαµηλό για όλες τις µηχανές. Τα γενικά συµπεράσµατα 

παραµένουν ίδια. 
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Στα ερωτήµατα Q6 και Q7 εξετάζονται οι κανονικές (regular) εκφράσεις µονοπατιών. Πρέπει 

να δοθεί έµφαση στο γεγονός ότι τέτοιες εκφράσεις συναντιούνται πολύ συχνά σε ερωτήµατα 

XQuery και η ικανότητα µιας µηχανής να τις βελτιστοποιεί µε επιτυχία είναι καίριας 

σηµασίας. Για το λόγο αυτό, τα συµπεράσµατα από τις δύο παραπάνω γραφικές παραστάσεις 

είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για την αξιολόγηση των µηχανών. Παρατηρούµε ότι οι    
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Qizx/open 1.0 και Saxon-B 8.7.1 απαιτούν χρόνο περίπου ίσο µε αυτό των προηγούµενων 

ερωτηµάτων. ∆ηλαδή παρουσιάζουν παρόµοια συµπεριφορά σε σχέση µε τα προηγούµενα 

ερωτήµατα. Η AltovaXMLTM 2006 απαιτεί αρκετά περισσότερο χρόνο, κυρίως στο αρχείο 

των 27030 KB. Εντύπωση προκαλεί η συµπεριφορά της Qexo. Πιο συγκεκριµένα, για το 

έγγραφο των 27030 KB και το ερώτηµα Q6, απαιτεί περίπου τριπλάσιο µε τετραπλάσιο 

χρόνο σε σχέση µε τα προηγούµενα ερωτήµατα. Για το ίδιο έγγραφο και για το ερώτηµα Q7, 

απαιτεί περίπου επταπλάσιο χρόνο. Έτσι, για πρώτη φορά στα ερωτήµατα Q6 και Q7 και για 

τα έγγραφα των 2700 KB και 27030 KB, η Qexo χρειάζεται περισσότερο χρόνο από τη 

Saxon-B 8.7.1 και µάλιστα σηµαντικά περισσότερο. Επίσης, για πρώτη φορά, για το Q7 και 

το έγγραφο των 2700 KB, χρειάζεται περισσότερο χρόνο και από την AltovaXMLTM 2006. 
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Στα ερωτήµατα Q8 και Q9 ουσιαστικά εξετάζεται η ικανότητα µιας µηχανής να υλοποιεί 

συνδέσµους. Εύκολα φαίνεται ότι το Qizx/open 1.0 τους υλοποιεί µε πολύ αποδοτικό τρόπο, 

καθώς οι χρόνοι εκτέλεσης των ερωτηµάτων αυτών είναι παραπλήσιοι µε τους χρόνους 

εκτέλεσης των προηγούµενων ερωτηµάτων. Οι υπόλοιπες µηχανές παρουσιάζουν ιδιαίτερα 

σηµαντική αύξηση του απαιτούµενου χρόνου σε σχέση µε τα προηγούµενα ερωτήµατα. Για 

το αρχείο των 27030 KB, για την AltovaXMLTM 2006 και τη Saxon-B 8.7.1 παρατηρείται 

περίπου δεκαπλασιασµός του χρόνου. Για την Qexo ο χρόνος είναι πολλαπλασιασµένος µε 

έναν παράγοντα 30-40. Σε αυτά τα ερωτήµατα, όπως εύκολα παρατηρείται, συνολικά 

γρηγορότερη µηχανή είναι η Qizx/open 1.0, έπειτα η Saxon-B 8.7.1, ακολουθεί η 

AltovaXMLTM 2006 και η πιο αργή είναι η Qexo. 
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Το ερώτηµα Q10 εξετάζει την παραγωγή πολύπλοκων αποτελεσµάτων, όπου 

κατασκευάζονται πολλά νέα στοιχεία. Οι εκφράσεις των µονοπατιών είναι απλές, όπως και ο 

σύνδεσµος που υπολογίζεται, µε σκοπό να δοθεί έµφαση στην κατασκευή της απάντησης. 

Υπενθυµίζουµε ότι η Qexo δεν εκτελεί το ερώτηµα αυτό (λεπτοµέρειες έχουν δοθεί 

παραπάνω). Παρατηρείται ότι στα έγγραφα των 2700 KB και 27030 KB οι Qizx/open 1.0 και 

Saxon-B 8.7.1 παρουσιάζουν πολύ καλύτερη συµπεριφορά από την AltovaXMLTM 2006. Η 

Qizx/open 1.0 είναι ξανά συνολικά γρηγορότερη, αλλά µε πολύ µικρότερη σχετική διαφορά 

από τη Saxon-B 8.7.1, σε σχέση µε τα προηγούµενα ερωτήµατα. 
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Υπενθυµίζουµε ότι οι Qexo και Qizx/open 1.0 δεν εκτελούν τα ερωτήµατα Q11 και Q12. Τα 

ερωτήµατα αυτά εξυπηρετούν στην ανάλυση της ικανότητας της µηχανής στη διαχείριση 

ενδιάµεσων αποτελεσµάτων. ∆ιαφέρουν κυρίως στο µέγεθος του αποτελέσµατος. Κυρίως το 

Q12 αποτελεί µία ιδιαίτερη πρόκληση προς το βελτιστοποιητή ερωτηµάτων, ως προς την 

επιλογή ενός καλού πλάνου εκτέλεσης και προσφέρει επίσης την ευκαιρία για την εξαγωγή 

σηµαντικών συµπερασµάτων ως προς τον τρόπο µε τον οποίο ο όγκος των δεδοµένων 

επηρεάζει την επίδοση του συστήµατος. Η υπεροχή της Saxon-B 8.7.1 έναντι της 

AltovaXMLTM 2006 είναι εµφανής στα µεγάλα έγγραφα των 2700 KB και 27030 KB. Επίσης, 

παρατηρείται ότι όσον αφορά στην AltovaXMLTM 2006, οι απαιτούµενοι χρόνοι για τα δύο 

ερωτήµατα παρουσιάζουν µικρές διαφορές. Στην περίπτωση της Saxon-B 8.7.1 και για τα 
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έγγραφα των 2700 KB και 27030 KB, το Q11 εκτελείται περίπου σε τριπλάσιο χρόνο από το 

Q12. Αυτό φανερώνει την καλή βελιστοποίηση που επιτυγχάνεται. 
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Μία ενδιαφέρουσα λειτουργία στην επεξεργασία XML δεδοµένων, της οποίας όµως το 

κόστος ίσως είναι υψηλό, είναι η ανακατασκευή ενός µέρους του εγγράφου πηγή, όπου το 

ανακατασκευασµένο τµήµα να είναι της ίδιας µορφής, αν όχι ισοδύναµο του αρχικού. Το 

ερώτηµα Q13 δοκιµάζει ακριβώς αυτή τη λειτουργία. Η συµπεριφορά των µηχανών κρίνεται 

ιδιαίτερα ικανοποιητική. Τα συµπεράσµατα ως προς τη σύγκρισή τους είναι παρόµοια µε 

αυτά για τα ερωτήµατα Q1-Q5. 
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Όπως έχει αναλυθεί παραπάνω, το Qexo δεν εκτελεί το ερώτηµα Q14. Στο Q14 εκτελείται 

αναζήτηση µιας λέξης κλειδί σε πλήρες κείµενο (full text). Λογικά, η  αναζήτηση αυτή 

απαιτεί και τον περισσότερο από το χρόνο εκτέλεσης. Παρατηρούµε ότι οι µηχανές 

ανταπεξέρχονται µε επιτυχία. Όµως, στο έγγραφο των 270002 KB, η Saxon-B 8.7.1 απαιτεί 

σχετικά υψηλό χρόνο σε σχέση µε την πλειοψηφία των ερωτηµάτων. 
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Τα δύο παραπάνω ερωτήµατα, Q15 και Q16, αποσκοπούν στον έλεγχο της ικανότητας µιας 

µηχανής ως προς τη διάσχιση µεγάλων σε µήκος µονοπατιών. Στο Q16 µάλιστα 

χρησιµοποιείται η λειτουργία της επιλογής για επιστροφή σε µικρότερο βάθος. Είναι λογικό 
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να απαιτείται αρκετά περισσότερος χρόνος για την εκτέλεση του Q16 σε σχέση µε την 

εκτέλεση του Q15. Βλέπουµε όµως ότι όλες οι µηχανές εκτελούν και τα δύο ερωτήµατα σε 

ικανοποιητικό χρόνο σε σχέση µε τα περισσότερα από τα προηγούµενα, καθώς επίσης και ότι 

για κάθε µηχανή, η διαφορά του απαιτούµενου χρόνου για την εκτέλεση τους είναι πολύ 

µικρή. Όσον αφορά στη σύγκριση µεταξύ τους, οι παρατηρήσεις είναι κοινές µε αυτές των 

ρωτηµάτων Q1-Q5 και Q13. 
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Ερώτηµα Q19
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Το ερώτηµα Q17 αναζητά για µη υπάρχοντα δεδοµένα, το Q18 εξετάζει το κόστος 

εφαρµογής συναρτήσεων που έχουν γραφτεί από τον χρήστη, το Q19 το κόστος της 

λειτουργίας της ταξινόµησης και το Q20 το κόστος συνάθροισης. Υπενθυµίζουµε ότι η 

µηχανή Qexo δεν εκτελεί τα Q18 και Q19 και η Qizx/open 1.0 το Q18. Επίσης, η Saxon-B 

8.7.1 δεν εκτέλεσε το Q19 για το έγγραφο των 270002 KB, καθώς παρουσιάστηκε πρόβληµα 

µεγέθους διαθέσιµου σωρού (Exception in thread "main" 

java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space). Γενικά, και στα τέσσερα αυτά 

ερωτήµατα η συµπεριφορά των µηχανών είναι παρόµοια µε αυτή που παρουσιάζουν στα   

Q1-Q5, Q13, Q15 και Q16, εκτός από το Q19, όπου ο απαιτούµενος χρόνος για τις 

AltovaXMLTM 2006 και  Saxon-B 8.7.1 είναι σχετικά αυξηµένος.     
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7.2.3.5 Συµπεράσµατα 

Εύκολα παρατηρείται ότι η µηχανή AltovaXMLTM 2006 για τα έγγραφα µεγέθους 27 KB και 

263 KB επιτυγχάνει το µικρότερο χρόνο εκτέλεσης από όλες τις µηχανές, για όλα τα 

ερωτήµατα. Όµως, επίσης εύκολα παρατηρείται ότι για τα έγγραφα των 2700 KB και     

27030 KB απαιτεί γενικά τον υψηλότερο χρόνο εκτέλεσης, µε σηµαντική διαφορά µάλιστα 

σε σχέση µε τις υπόλοιπες µηχανές (εκτός από τα ερωτήµατα Q7, Q8 και Q9). 

Υπενθυµίζουµε επίσης ότι αδυνατεί να επεξεργαστεί το έγγραφο των 270002 KB. 

Σηµειώνεται ότι οι απαιτούµενοι χρόνοι για τα δύο µικρότερα έγγραφα είναι ιδιαίτερα µικροί 

για όλες τις µηχανές. Όλοι είναι µικρότεροι του ενός 1 sec. Για το λόγο αυτό, η υπεροχή της 

AltovaXMLTM 2006 δεν κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική για την πλειοψηφία των περιπτώσεων 

χρήσης µιας µηχανής επεξεργασίας ερωτηµάτων. Επιπροσθέτως, η AltovaXMLTM 2006 δεν 

είναι µηχανή ανοιχτού κώδικα. Έτσι δεν καθίσταται δυνατό για έναν χρήστη να προσθέσει 

προσωπικές του επεκτάσεις ή να την προσαρµόσει στις ανάγκες του. 

Όσον αφορά στην Qexo, στα περισσότερα ερωτήµατα επιτυγχάνει χρόνους που την 

κατατάσσουν ανάµεσα στην Qizx/open 1.0 και τη Saxon-B 8.7.1 (πιο αργή από την 

Qizx/open 1.0 και πιο γρήγορη από τη Saxon-B 8.7.1). Στα ερωτήµατα Q7, Q8 και Q9 

απαιτεί τον περισσότερο χρόνο από όλες τις µηχανές. Επίσης, υπενθυµίζουµε ότι δεν εκτελεί 

τα ερωτήµατα Q3, Q10, Q11, Q12, Q14, Q18, Q19, λόγω µη υποστήριξης των συναρτήσεων 

zero-or-one, exactly-one και data και ότι αδυνατεί να επεξεργαστεί το έγγραφο των 

270002 KB. Σηµειώνεται ότι η Qexo δεν εγγυάται πλήρη υποστήριξη της XQuery, καθώς 

αποτελεί µερική υλοποίηση αυτής. Βεβαίως, σηµαντικό πλεονέκτηµα αποτελεί το γεγονός ότι 

παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης ενός µεταγλωττισµένου ερωτήµατος και χρήσης αυτού 

οποιαδήποτε στιγµή. Η δυνατότητα αυτή εξασφαλίζει καλύτερη επίδοση του συστήµατος για 

ερωτήµατα που αποτιµώνται επανειληµµένα. 

Η Qizx/open 1.0 για τα έγγραφα των 27 KB και 263 KB είναι η δεύτερη πιο αποδοτική 

µηχανή µετά την AltovaXMLTM 2006 και για τα υπόλοιπα έγγραφα (τα επεξεργάζεται όλα) 

είναι η πιο αποδοτική από όλες. ∆εν εκτελεί τα ερωτήµατα Q3, Q11, Q12 και Q18, καθώς 

εφαρµόζει πολύ αυστηρό στατικό έλεγχο τύπων (static typing) σε σχέση µε τις συναρτήσεις 

zero-or-one και exactly-one. 

Η Saxon-B 8.7.1 για τα έγγραφα των 27 KB και 263 KB απαιτεί τον υψηλότερο χρόνο και 

από τις τέσσερις µηχανές για την εκτέλεση όλων των ερωτηµάτων, µε εξαίρεση το ερώτηµα 

Q7 στο έγγραφο των 263 KB, όπου επιτυγχάνει καλύτερο χρόνο από την Qexo. Για τα 

υπόλοιπα έγγραφα, σε όλα τα ερωτήµατα απαιτεί λιγότερο χρόνο από την          

AltovaXMLTM 2006 και περισσότερο από την Qizx/open 1.0. Συγκριτικά µε την Qexo, στα 

Q6, Q7, Q8 και Q9 η Saxon-B 8.7.1 είναι πιο αποδοτική από αυτήν, ενώ στα υπόλοιπα 
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υπολείπεται αυτής. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το γεγονός ότι αποτελεί τη µόνη µηχανή από 

αυτές της δοκιµής, η οποία εκτελεί όλα τα ερωτήµατα για όλα τα έγγραφα, µε εξαίρεση την 

περίπτωση του Q19 για το έγγραφο των 270002 KB, όπου αντιµετωπίζει πρόβληµα µεγέθους 

διαθέσιµου Java σωρού. 

Το συµπέρασµα που απορρέει από τα παραπάνω είναι ότι καµία µηχανή δεν αποτελεί την 

καλύτερη επιλογή για κάθε χρήση. Κάθε µία έχει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά 

της. Αναµφισβήτητα, η Qizx/open 1.0 επιτυγχάνει γενικά τους µικρότερους χρόνους 

εκτέλεσης των ερωτηµάτων. Η AltovaXMLTM 2006 και η Saxon-B 8.7.1 εκτελούν όλα τα 

ερωτήµατα, σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες δύο, ενώ η Saxon-B 8.7.1 είναι η µοναδική που 

επιπλέον µπορεί να επεξεργαστεί τα έγγραφα όλων των µεγεθών που χρησιµοποιήσαµε στη 

σύγκριση. Σηµαντικό παράγοντα για την επιλογή µιας µηχανής αποτελούν οι προσωπικές 

ανάγκες του χρήστηú κυρίως το µέγεθος και η δοµή των εγγράφων που χρησιµοποιεί και το 

είδος των λειτουργιών που περιέχονται στα ερωτήµατα που θέτει προς αποτίµηση στη 

µηχανή. Σύµφωνα µε τις ανάγκες του λοιπόν, ο χρήστης µπορεί να καταλήξει στο επιθυµητό 

trade-off των παραγόντων που τον οδηγούν στην τελική του επιλογή. Παράδειγµα αποτελεί 

το παρακάτω: Στη δοκιµή που παρουσιάστηκε, συνολικά και για οποιαδήποτε χρήση, οι δύο 

καλύτερες λύσεις εµφανίζονται να είναι οι µηχανές Qizx/open 1.0 και Saxon-B 8.7.1. Η 

Qizx/open 1.0, όπως εύκολα φαίνεται και αναφέρθηκε, είναι η πιο αποδοτική ως προς το 

χρόνο αποτίµησης των ερωτηµάτων. Όµως, από τα ερωτήµατα τα οποία δεν εκτελεί (όπως 

και από άλλες δοκιµές) παρατηρείται ότι η υλοποιηµένη αντίληψη του αυστηρού στατικού 

ελέγχου τύπων (static typing) απέχει από αυτήν του W3C, σε αντίθεση µε την περίπτωση της 

Saxon-B 8.7.1. Επίσης, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις αποτίµησης εκφράσεων αξόνων, όπου 

η Qizx/open 1.0 δεν επιστρέφει το αναµενόµενο αποτέλεσµα. Για παράδειγµα, στο ερώτηµα:  

let $tree :=( 

                    <aaa> 

                        <aaa>ccc</aaa> 

                        <bbb/> 

                     </aaa>     

  ) 

  return $tree/aaa/following::node() 

επιστρέφει ccc <bbb/>, ενώ θα έπρεπε να επιστρέφει <bbb/>. Σηµειώνεται ότι ο άξονας 

following είναι προαιρετικός και ανήκει στο �Full Axis Feature� της προδιαγραφής του 

W3C για την XQuery. Όµως, µία µηχανή που συµµορφώνεται στην προδιαγραφή, πρέπει ή 

να υλοποιεί αυτό τον άξονα σωστά ή να εγείρει static σφάλµα (static error). 

Βλέπουµε λοιπόν ότι ανάλογα µε τις ανάγκες κάποιου χρήστη, αυτός µπορεί να προτιµήσει 

την ταχύτητα της Qizx/open 1.0 ή την αξιοπιστία της Saxon-B 8.7.1. 
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8  

Επίλογος 

Στην πρώτη ενότητα αυτού του κεφαλαίου επιχειρείται µια σύνοψη της διπλωµατικής 

εργασίας και δίδονται τα γενικά συµπεράσµατα. Στη δεύτερη ενότητα προτείνονται 

ενδιαφέρουσες µελλοντικές επεκτάσεις. 

  

8.1 Σύνοψη και Συµπεράσµατα 

Στη διπλωµατική εργασία αυτή παρουσιάστηκε µία επέκταση της XQuery, µιας γλώσσας 

ερωτήσεων σε XML δεδοµένα, η οποία διαµορφώνεται (Υποψήφια Σύσταση, Candidate 

Recommendation) από το World Wide Web Consortium. 

Η ιεραρχική φύση των XML δεδοµένων και η ενδεχόµενη ανοµοιογένειά τους, προκαλεί 

δυσκολία στο χρήστη ως προς τη διατύπωση XQuery ερωτηµάτων προς αυτά, στην 

περίπτωση που είτε δε γνωρίζει τη δοµή των XML αρχείων είτε δεν ενδιαφέρεται για αυτή. Η 

δυσκολία αυτή έγκειται στο γεγονός ότι τα ερωτήµατα XQuery βασίζονται σε εκφράσεις 

µονοπατιών, στις οποίες ο χρήστης οφείλει να καθορίσει διάταξη µεταξύ των στοιχείων 

(elements). Όταν θέλει να ελέγξει αν ένα στοιχείο είναι σε ίδιο µονοπάτι µε (ν-1) άλλα 

στοιχεία, πρέπει στο ερώτηµά του να διατυπώσει τις ν! δυνατές διατάξεις των ν στοιχείων. Το 

ερώτηµα αυτό, εκτός από τη συνεπαγόµενη δυσκολία στη σύνταξη, έχει υψηλό κόστος 

υπολογισµού. Επίσης, η XQuery επιστρέφει στοιχεία του XML αρχείου. Όµως, σε αρκετές 

περιπτώσεις, διευκολύνει η επιστροφή ολόκληρων µονοπατιών από τη ρίζα ως και τα 



 

  234

στοιχεία αυτά, δεδοµένου ότι τα µονοπάτια αυτά περιέχουν πληροφορία σχετική µε τα 

συγκεκριµένα στοιχεία. 

Στην παρούσα εργασία σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δύο νέες συναρτήσεις, η samepath 

και η tree, οι οποίες καλύπτουν τις παραπάνω ανάγκες του χρήστη και ενσωµατώνονται στη 

λογική της βασικής έκφρασης της XQuery, του FLWOR (For,  Let, Where, Order by, 

Return). Μάλιστα, για τον αποδοτικό υπολογισµό της samepath, δηµιουργήθηκε ένα εργαλείο 

για αυτόµατη κατασκευή γράφων διαστάσεων (dimension graphs). Οι γράφοι διαστάσεων 

έχουν οριστεί σε δηµοσιεύσεις του Εργαστηρίου Βάσεων Γνώσεων και ∆εδοµένων. 

Η συνάρτηση samepath έχει ως όρισµα µία ακολουθία από αναφορές σε στοιχεία XML 

αρχείων και από ονόµατα στοιχείων. Επιστρέφει την boolean τιµή της πρότασης «Όλα τα 

αναφερόµενα στοιχεία στην ακολουθία εισόδου ανήκουν στο ίδιο µονοπάτι ενός XML 

δέντρου, στο οποίο µονοπάτι επίσης συναντιούνται όλα τα ονόµατα στοιχείων της εισόδου». 

Η συνάρτηση tree λαµβάνει ως ορίσµατα µία ακολουθία από αναφορές σε στοιχεία ενός ή 

περισσότερων XML αρχείων και µία προαιρετική boolean τιµή (µε default αληθή τιµή). 

Επιστρέφει ένα δέντρο, το οποίο έχει ρίζα που τα παιδιά της είναι δέντρα µε σύνολα κόµβων 

και ακµών υποσύνολα των αντιστοίχων των XML δέντρων εισόδου. Το καθένα από αυτά τα 

δέντρα περιέχει τα µονοπάτια από τη ρίζα ως και τα στοιχεία εισόδου που δεν έχουν άλλα 

στοιχεία εισόδου ως απογόνους. Αν η προαιρετική παράµετρος έχει τιµή αληθή, τότε το 

επιστρεφόµενο δέντρο περιέχει επιπλέον το σύνολο των απογόνων αυτών των στοιχείων 

εισόδουú διαφορετικά δεν περιέχει κανέναν από τους απογόνους αυτούς. 

Ο χρήστης µπορεί να αξιοποιήσει τις νέες αυτές λειτουργίες ως εξής: α) για το σύνολο των 

XML αρχείων που τον ενδιαφέρουν, κατασκευάζει και αποθηκεύει εφάπαξ τους γράφους 

διαστάσεων (ένα για κάθε έγγραφο) και β) διατυπώνει τα ερωτήµατά του καλώντας τις 

συναρτήσεις samepath και tree. 

Οι συναρτήσεις samapath και tree, καθώς και ο αυτοµατισµός κατασκευής γράφων 

διαστάσεων υλοποιήθηκαν µε δύο τρόπους: α) σε XQuery και β) σε Java, ως επεκτάσεις της 

XQuery µηχανής ανοικτού κώδικα (open source) Saxon-B 8.7.1, η οποία είναι υλοποιηµένη 

σε Java. 

Στη συνέχεια έγινε σύγκριση, µε πειράµατα, του κόστους υπολογισµού οµάδων 

σηµασιολογικά ισοδύναµων ερωτηµάτων µε µερικό καθορισµό δοµικών περιορισµών. Σε 

κάθε οµάδα υπήρχαν τρία είδη ερωτηµάτων, καθένα από τα οποία διατυπώθηκε: α) σε 

«κλασική» XQuery (µε όλες τις δυνατές διατάξεις), β) µε χρήση της samepath, υλοποιηµένης 

σε XQuery και γ) µε χρήση της samepath, υλοποιηµένης σε Java. Το συµπέρασµα αυτού του 

πειράµατος ήταν ότι το µικρότερο χρόνο εκτέλεσης απαίτησαν τα ερωτήµατα µε τη samepath 

υλοποιηµένη σε Java, ενώ το µεγαλύτερο χρόνο εκτέλεσης απαίτησαν τα ερωτήµατα της 

κλασικής XQuery. 
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Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκε σύγκριση, µε πειράµατα, του κόστους υπολογισµού ζευγαριών 

σηµασιολογικά ισοδύναµων ερωτηµάτων, στα οποία χρησιµοποιήθηκε η tree υλοποιηµένη σε 

XQuery και Java, αντίστοιχα. Ο µικρότερος χρόνος εκτέλεσης παρατηρήθηκε στο δεύτερο 

ερώτηµα κάθε ζεύγους, το οποίο χρησιµοποίησε την tree υλοποιηµένη σε Java. 

Τέλος, εκτελέστηκε µια ακόµα σειρά πειραµάτων για τη σύγκριση του κόστους αποτίµησης 

ερωτηµάτων, µε χρήση τεσσάρων από τις δηµοφιλέστερες XQuery µηχανές, των 

AltovaXMLTM 2006, Qexo (Kawa 1.8), Qizx/open 1.0 και Saxon-B 8.7.1. Το benchmark που 

επιλέχθηκε για τη σύγκριση αυτή είναι το XMark (τα ερωτήµατα του είναι βεβαίως 

διατυπωµένα σε «κλασική» XQuery). Αποδοτικότερη µηχανή αναδείχθηκε η Qizx/open 1.0 

και πιο αξιόπιστη η Saxon-B 8.7.1. 

Ως συµπέρασµα των παραπάνω, η συνεισφορά της διπλωµατικής αυτής εργασίας έγκειται 

στο γεγονός ότι ο χρήστης χρησιµοποιώντας την XQuery µε τις επεκτάσεις που 

υλοποιήθηκαν, µπορεί µε σύντοµο και εύκολο τρόπο: 

• να διατυπώνει ερωτήµατα µε µερικό καθορισµό δοµικών περιορισµών προς ανοµοιογενή 

XML δεδοµένα (τα ερωτήµατα υπολογίζονται αποδοτικά χάρη στους γράφους 

διαστάσεων) και  

• να λαµβάνει τα µονοπάτια που αντιστοιχούν στα στοιχεία που τον ενδιαφέρουν. 

 

8.2 Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Η διπλωµατική εργασία αυτή µπορεί να επεκταθεί µελλοντικά, τουλάχιστον ως προς µία 

σηµαντική κατεύθυνση. 

Η XQuery αποτελεί µία γλώσσα υψηλού επιπέδου, όπου ο χρήστης διατυπώνει ερωτήµατα 

προς XML δεδοµένα χρησιµοποιώντας εκφράσεις και σύνταξη που πλησιάζουν στη φυσική 

γλώσσα. Ένας επεξεργαστής ερωτηµάτων, στα στάδια της ανάλυσης και της αποτίµησης ενός 

ερωτήµατος, µετατρέπει το ερώτηµα αυτό σε δενδρικές εκφράσεις (tree patterns), τις οποίες 

προσπαθεί να αντιστοιχίσει στη δενδρική αναπαράσταση των XML δεδοµένων εισόδου που 

έχει κατασκευάσει. Για την επίτευξη αυτού του στόχου και µάλιστα µε όσο το δυνατό πιο 

αποδοτικό τρόπο,  χρησιµοποιούνται ποικίλες τεχνικές βελτιστοποίησης.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα ως προς τις µεθόδους βελτιστοποίησης της αποτίµησης 

ερωτηµάτων µε µερικό καθορισµό δοµικών περιορισµών. Μετά την εύρεση κατάλληλων 

τεχνικών, µπορεί να ακολουθήσει η υλοποίηση και η ενσωµάτωσή τους στην XQuery µηχανή 

Saxon, η οποία έχει επεκταθεί στη διπλωµατική εργασία αυτή µε την προσθήκη των 

συναρτήσεων samepath και tree και του αυτοµατισµού κατασκευής γράφων διαστάσεων.  
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10  

Παραρτήµατα 

10.1  XML Schema των Πειραµάτων της Ενότητας 7.1 

Στην ενότητα αυτή του παραρτήµατος παρατίθεται το xsd (XML Schema) που 

χρησιµοποιήθηκε για τη διεξαγωγή των δύο πρώτων πειραµάτων του Κεφαλαίου 7 (ενότητα 

7.1): 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!-- XSD for auction database --> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

elementFormDefault="qualified"> 

 

 

 <!--       E L E M E N T S       --> 

 

 <xsd:element name="site"> 

  <xsd:complexType> 

   <xsd:sequence> 

    <xsd:element ref="people"/> 

    <xsd:element ref="open_auctions"/> 
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    <xsd:element ref="closed_auctions"/> 

   </xsd:sequence> 

  </xsd:complexType> 

  <xsd:unique name="auction_uniqueness"> 

   <xsd:selector xpath=".//open_auction|.//closed_auction"/> 

   <xsd:field xpath="./@id"/> 

  </xsd:unique> 

 </xsd:element> 

 

 <xsd:element name="people" type="people_type"/> 

 

 <xsd:element name="interest"> 

  <xsd:complexType> 

   <xsd:attribute name="category" use="required" 

type="categoryNameType"/> 

  </xsd:complexType> 

 </xsd:element> 

 

 <xsd:element name="open_auctions"> 

  <xsd:complexType> 

   <xsd:sequence> 

    <xsd:element name="open_auction" 

type="openAuction_type1" minOccurs="1" 

     maxOccurs="unbounded"/> 

    <xsd:element name="type" type="openAuctionType_type2" 

minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 

    <xsd:element name="seller" 

type="openAuctionSeller_type3" minOccurs="1" 

     maxOccurs="unbounded"/> 

   </xsd:sequence> 

  </xsd:complexType> 

 </xsd:element> 

 

 <xsd:element name="initial" type="xsd:positiveInteger"/> 

 

 <xsd:element name="bidder"> 

  <xsd:complexType> 
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   <xsd:sequence> 

    <xsd:element name="date" type="xsd:date"/> 

    <xsd:element name="time" type="xsd:time"/> 

    <xsd:element ref="personref"/> 

    <xsd:element name="increase" type="moneytype"/> 

   </xsd:sequence> 

  </xsd:complexType> 

 </xsd:element> 

 

 <xsd:element name="personref"> 

  <xsd:complexType> 

   <xsd:attribute name="person_id" use="required" 

type="xsd:IDREF"/> 

  </xsd:complexType> 

 </xsd:element> 

 

 <xsd:element name="privacy" type="xsd:string"/> 

 

 <xsd:element name="location"> 

  <xsd:complexType> 

   <xsd:attribute name="name" type="locationNameType"/> 

  </xsd:complexType> 

 </xsd:element> 

 

 

 

 <xsd:element name="description"> 

  <xsd:complexType> 

   <xsd:choice> 

    <xsd:element ref="text"/> 

    <xsd:element ref="parlist"/> 

   </xsd:choice> 

  </xsd:complexType> 

 </xsd:element> 

 <xsd:element name="text" type="xsd:string"/> 
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 <xsd:element name="parlist"> 

  <xsd:complexType> 

   <xsd:sequence> 

    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" 

ref="listitem"/> 

   </xsd:sequence> 

  </xsd:complexType> 

 </xsd:element> 

 <xsd:element name="listitem"> 

  <xsd:complexType> 

   <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:element ref="text"/> 

   </xsd:choice> 

  </xsd:complexType> 

 </xsd:element> 

 <xsd:element name="shipping" type="shipping_type"/> 

 <xsd:element name="mailbox"> 

  <xsd:complexType> 

   <xsd:sequence> 

    <xsd:element ref="mail" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

   </xsd:sequence> 

  </xsd:complexType> 

 </xsd:element> 

 <xsd:element name="mail"> 

  <xsd:complexType> 

   <xsd:sequence> 

    <xsd:element name="from" 

type="mailAddressWithName_type"/> 

    <xsd:element name="to" 

type="mailAddressWithName_type"/> 

    <xsd:element name="mail_date" type="xsd:date"/> 

    <xsd:element ref="text"/> 

   </xsd:sequence> 

  </xsd:complexType> 
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 </xsd:element> 

 

 

 <xsd:element name="seller"> 

  <xsd:complexType> 

   <xsd:attribute name="person" use="required" 

type="xsd:IDREF"/> 

  </xsd:complexType> 

 </xsd:element> 

 <xsd:element name="annotation"> 

  <xsd:complexType> 

   <xsd:sequence> 

    <xsd:element ref="author"/> 

    <xsd:element ref="description" minOccurs="0"/> 

    <xsd:element name="happinessPerCent" 

type="happinessType"/> 

   </xsd:sequence> 

  </xsd:complexType> 

 </xsd:element> 

 <xsd:element name="author"> 

  <xsd:complexType> 

   <xsd:attribute name="person" use="required" 

type="xsd:IDREF"/> 

  </xsd:complexType> 

 </xsd:element> 

 

 <xsd:element name="interval"> 

  <xsd:complexType> 

   <xsd:sequence> 

    <xsd:element name="start" type="xsd:date"/> 

    <xsd:element name="end" type="xsd:date"/> 

   </xsd:sequence> 

  </xsd:complexType> 

 </xsd:element> 

 <xsd:element name="closed_auctions"> 

  <xsd:complexType> 

   <xsd:sequence> 
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    <xsd:element name="seller" 

type="closedAuctionSeller_type1" minOccurs="1" 

maxOccurs="unbounded"/> 

    <xsd:element name="buyer" 

type="closedAuctionBuyer_type2" minOccurs="1" 

     maxOccurs="unbounded"/> 

    <xsd:element name="type" type="closedAuctionType_type3" 

minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 

    <xsd:element name="date" type="closedAuctionDate_type4" 

minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" 

    /> 

   </xsd:sequence> 

  </xsd:complexType> 

 </xsd:element> 

 <xsd:element name="buyer"> 

  <xsd:complexType> 

   <xsd:attribute name="person" use="required" 

type="xsd:IDREF"/> 

  </xsd:complexType> 

 </xsd:element> 

 <xsd:element name="price" type="moneytype"/> 

 

 

 <!-- C O M P L E X      T Y P E S  --> 

 

 <!-- about people  from here... --> 

 <xsd:complexType name="people_type"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="business" type="businessType1" 

minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="country" type="countryType2" 

minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="education" type="educationType3" 

minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 

 <xsd:complexType name="businessType1"> 
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  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="country" type="countryType1" 

minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="name" type="businessNameType"/> 

 </xsd:complexType> 

 

 <xsd:complexType name="countryType1"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="person" type="personType" 

minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="name" type="countryNameType"/> 

 </xsd:complexType> 

 

 <xsd:complexType name="personType"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="fullname" type="fullname_type"/> 

   <xsd:element name="emailaddress" 

type="emailAddress_type"/> 

   <xsd:element minOccurs="0" name="phone" 

type="phone_type"/> 

   <xsd:element name="street" type="streetType"/> 

   <xsd:element name="city" type="cityType"/> 

   <xsd:element name="province" type="provinceType" 

minOccurs="0"/> 

   <xsd:element name="zipcode" type="zipcodeType"/> 

   <xsd:element minOccurs="0" name="homepage" 

type="homepageType"/> 

   <xsd:element minOccurs="0" name="creditcard" 

type="creditcardType"/> 

   <xsd:element ref="interest" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="gender" type="genderType"/> 

   <xsd:element name="age" type="ageType" minOccurs="0"/> 

   <xsd:element name="incomeInEurosPerYear" 

type="incomeType"/> 

  </xsd:sequence> 
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  <xsd:attribute name="id" use="required" type="xsd:ID"/> 

 </xsd:complexType> 

 

 <xsd:complexType name="countryType2"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="business" type="businessType2" 

minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="name" type="countryNameType"/> 

 </xsd:complexType> 

 

 <xsd:complexType name="businessType2"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="person" type="personType" 

minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="name" type="businessNameType"/> 

 </xsd:complexType> 

 

 <xsd:complexType name="educationType3"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="business" type="businessType3a" 

minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="country" type="countryType3b" 

minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="title" type="educationTitleType"/> 

 </xsd:complexType> 

 

 <xsd:complexType name="businessType3a"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="country" type="countryType3a" 

minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="name" type="businessNameType"/> 

 </xsd:complexType> 
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 <xsd:complexType name="countryType3a"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="person" type="personType" 

minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="name" type="countryNameType"/> 

 </xsd:complexType> 

 

 <xsd:complexType name="countryType3b"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="business" type="businessType3b" 

minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="name" type="countryNameType"/> 

 </xsd:complexType> 

 

 <xsd:complexType name="businessType3b"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="person" type="personType" 

minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="name" type="businessNameType"/> 

 </xsd:complexType> 

 

 

 <!-- ...about people up to here --> 

 

 

 <xsd:complexType name="auctionType_type"> 

  <xsd:attribute name="name" type="auctionTypeName_type"/> 

 </xsd:complexType> 

 

 <!-- about open_auctions from here... --> 

 

 <xsd:complexType name="openAuction_type1"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element ref="initial"/> 
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   <xsd:element name="reserve" type="moneytype" 

minOccurs="0"/> 

   <xsd:element ref="bidder" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="current" type="moneytype"/> 

   <xsd:element ref="privacy" minOccurs="0"/> 

   <xsd:element name="item" type="itemType"/> 

   <xsd:element ref="seller"/> 

   <xsd:element ref="annotation"/> 

   <xsd:element name="quantity" type="quantity_type"/> 

   <xsd:element name="type" type="auctionType_type"/> 

   <xsd:element ref="interval"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="id" use="required" 

type="auctionIDType"/> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="itemType"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element ref="location"/> 

   <xsd:element name="quantity" type="quantity_type"/> 

   <xsd:element name="unit" type="unitType"/> 

   <xsd:element name="name" type="itemNameType"/> 

   <xsd:element name="payment" type="payment_type"/> 

   <xsd:element ref="description"/> 

   <xsd:element ref="shipping"/> 

   <xsd:element name="category" type="categoryType"/> 

   <xsd:element ref="mailbox"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="id" use="required" type="itemIDType"/> 

  <xsd:attribute name="featured" type="xsd:boolean"/> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="categoryType"> 

  <xsd:attribute name="name" type="categoryNameType"/> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="openAuctionType_type2"> 

  <xsd:sequence> 
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   <xsd:element name="open_auction" type="openAuction_type2" 

minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" 

   /> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="name" use="required" 

type="auctionTypeName_type"/> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="openAuction_type2"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element ref="initial"/> 

   <xsd:element name="reserve" type="moneytype" 

minOccurs="0"/> 

   <xsd:element ref="bidder" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="current" type="moneytype"/> 

   <xsd:element minOccurs="0" ref="privacy"/> 

   <xsd:element name="item" type="itemType"/> 

   <xsd:element ref="seller"/> 

   <xsd:element ref="annotation"/> 

   <xsd:element name="quantity" type="quantity_type"/> 

   <xsd:element ref="interval"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="id" use="required" 

type="auctionIDType"/> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="openAuctionSeller_type3"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="type" type="openAuctionType_type3" 

minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="person" type="xsd:IDREF"/> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="openAuctionType_type3"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="open_auction" type="openAuction_type3" 

minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" 

   /> 
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  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="name" use="required" 

type="auctionTypeName_type"/> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="openAuction_type3"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element ref="initial"/> 

   <xsd:element minOccurs="0" name="reserve" 

type="moneytype"/> 

   <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" 

ref="bidder"/> 

   <xsd:element name="current" type="moneytype"/> 

   <xsd:element minOccurs="0" ref="privacy"/> 

   <xsd:element name="item" type="itemType"/> 

   <xsd:element ref="annotation"/> 

   <xsd:element name="quantity" type="quantity_type"/> 

   <xsd:element ref="interval"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="id" use="required" 

type="auctionIDType"/> 

 </xsd:complexType> 

 

 <!-- ...about open_auctions up to here --> 

 

 

 <!-- about closed_auctions from here... --> 

 

 <xsd:complexType name="closedAuctionSeller_type1"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="buyer" 

type="closedAuctionBuyer_type1a" minOccurs="1" 

maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="type" type="closedAuctionType_type1b" 

minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="person" type="xsd:IDREF"/> 

 </xsd:complexType> 
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 <xsd:complexType name="closedAuctionBuyer_type1a"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="type" type="closedAuctionType_type1a" 

minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="person" type="xsd:IDREF"/> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="closedAuctionType_type1a"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="closed_auction" 

type="closedAuctionType1a" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="name" type="auctionTypeName_type"/> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="closedAuctionType1a"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="item" type="itemType"/> 

   <xsd:element ref="price"/> 

   <xsd:element name="date" type="date_type"/> 

   <xsd:element name="quantity" type="quantity_type"/> 

   <xsd:element ref="annotation" minOccurs="0"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="id" use="required" 

type="auctionIDType"/> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="closedAuctionType_type1b"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="closed_auction" 

type="closedAuctionType1b" minOccurs="1" 

    maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="name" type="auctionTypeName_type"/> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="closedAuctionType1b"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element ref="buyer"/> 

   <xsd:element name="item" type="itemType"/> 
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   <xsd:element ref="price"/> 

   <xsd:element name="date" type="date_type"/> 

   <xsd:element name="quantity" type="quantity_type"/> 

   <xsd:element ref="annotation" minOccurs="0"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="id" use="required" 

type="auctionIDType"/> 

 </xsd:complexType> 

 

 <xsd:complexType name="closedAuctionBuyer_type2"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="type" type="closedAuctionType_type2" 

minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="person" type="xsd:IDREF"/> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="closedAuctionType_type2"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="closed_auction" 

type="closedAuctionType2" minOccurs="1" 

    maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="name" type="auctionTypeName_type"/> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="closedAuctionType2"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="item" type="itemType"/> 

   <xsd:element ref="price"/> 

   <xsd:element name="date" type="date_type"/> 

   <xsd:element name="quantity" type="quantity_type"/> 

   <xsd:element minOccurs="0" ref="annotation"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="id" use="required" 

type="auctionIDType"/> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="closedAuctionType_type3"> 

  <xsd:sequence> 
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   <xsd:element name="buyer" type="closedAuctionBuyer_type3" 

minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" 

   /> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="name" type="auctionTypeName_type"/> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="closedAuctionBuyer_type3"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="closed_auction" 

type="closedAuction_type3" minOccurs="1" 

    maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="person" type="xsd:IDREF"/> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="closedAuction_type3"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="item" type="itemType"/> 

   <xsd:element ref="price"/> 

   <xsd:element name="date" type="date_type"/> 

   <xsd:element name="quantity" type="quantity_type"/> 

   <xsd:element minOccurs="0" ref="annotation"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="id" use="required" 

type="auctionIDType"/> 

 </xsd:complexType> 

 

 <xsd:complexType name="closedAuctionDate_type4"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="type" type="closedAuctionType_type4" 

minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="value" type="xsd:date"/> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="closedAuctionType_type4"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="buyer" type="closedAuctionBuyer_type4" 

minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" 



 

  256

   /> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="name" type="auctionTypeName_type"/> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="closedAuctionBuyer_type4"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="closed_auction" 

type="closedAuction_type4" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="person" type="xsd:IDREF"/> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="closedAuction_type4"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="item" type="itemType"/> 

   <xsd:element ref="price"/> 

   <xsd:element name="quantity" type="quantity_type"/> 

   <xsd:element minOccurs="0" ref="annotation"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="id" use="required" 

type="auctionIDType"/> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="date_type"> 

  <xsd:attribute name="value" type="xsd:date"/> 

 </xsd:complexType> 

 

 <!--...about closed_auctions up to here --> 

 

 

 <!-- S I M P L E     T Y P E S  --> 

 

 <xsd:simpleType name="fullname_type"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:pattern value="[A-Z][a-z]{8} [A-Z][a-z]{8}"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="emailAddress_type"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
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   <xsd:pattern value="[A-Z][a-z]{8}[A-Z][a-

z]{8}@gmail\.com"/> 

   <xsd:pattern value="[A-Z][a-z]{8}[A-Z][a-

z]{8}@yahoo\.com"/> 

   <xsd:pattern value="[A-Z][a-z]{8}[A-Z][a-

z]{8}@hotmail\.com"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="phone_type"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:pattern value="[1-9]([0-9]{9})"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="streetType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:pattern value="street[0-9][0-9][0-9]"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="cityType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:pattern value="city[0-9][0-9]"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="countryNameType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:enumeration value="Australia"/> 

   <xsd:enumeration value="Austria"/> 

   <xsd:enumeration value="Belgium"/> 

   <xsd:enumeration value="Bulgaria"/> 

   <xsd:enumeration value="Canada"/> 

   <xsd:enumeration value="China"/> 

   <xsd:enumeration value="Cuba"/> 

   <xsd:enumeration value="Cyprus"/> 

   <xsd:enumeration value="Denmark"/> 

   <xsd:enumeration value="Egypt"/> 

   <xsd:enumeration value="Estonia"/> 

   <xsd:enumeration value="France"/> 
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   <xsd:enumeration value="France"/> 

   <xsd:enumeration value="Germany"/> 

   <xsd:enumeration value="Greece"/> 

   <xsd:enumeration value="India"/> 

   <xsd:enumeration value="Indonesia"/> 

   <xsd:enumeration value="Iran"/> 

   <xsd:enumeration value="Iraq"/> 

   <xsd:enumeration value="Israel"/> 

   <xsd:enumeration value="Italy"/> 

   <xsd:enumeration value="Japan"/> 

   <xsd:enumeration value="Luxembourg"/> 

   <xsd:enumeration value="Monaco"/> 

   <xsd:enumeration value="Netherlands"/> 

   <xsd:enumeration value="Poland"/> 

   <xsd:enumeration value="Russia"/> 

   <xsd:enumeration value="Sweden"/> 

   <xsd:enumeration value="Switzerland"/> 

   <xsd:enumeration value="United Kingdom"/> 

   <xsd:enumeration value="United States"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="provinceType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:pattern value="province[0-9][0-9]"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="zipcodeType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:pattern value="[A-Z][A-Z][0-9][0-9][0-9][0-9][0-

9]"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="homepageType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:pattern value="http://[a-

z]{10}\.(com|gr|co\.uk|fr|de|it)"/> 

  </xsd:restriction> 
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 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="creditcardType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:pattern value="[0-9]{4} [0-9]{4} [0-9]{4} [0-

9]{4}"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="categoryNameType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:pattern value="category[0-9]"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="educationTitleType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:enumeration value="lyceum"/> 

   <xsd:enumeration value="BSc"/> 

   <xsd:enumeration value="BEng"/> 

   <xsd:enumeration value="MSc"/> 

   <xsd:enumeration value="MRes"/> 

   <xsd:enumeration value="MBA"/> 

   <xsd:enumeration value="MEng"/> 

   <xsd:enumeration value="MPhil"/> 

   <xsd:enumeration value="PhD"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="genderType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:enumeration value="male"/> 

   <xsd:enumeration value="female"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="businessNameType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:enumeration value="Customer Support"/> 

   <xsd:enumeration value="Executive Office"/> 

   <xsd:enumeration value="Consultant"/> 

   <xsd:enumeration value="Engineering"/> 
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   <xsd:enumeration value="Finance"/> 

   <xsd:enumeration value="Marketing"/> 

   <xsd:enumeration value="Software Development"/> 

   <xsd:enumeration value="Manufacturing"/> 

   <xsd:enumeration value="Press/Media"/> 

   <xsd:enumeration value="Student"/> 

   <xsd:enumeration value="Other"/> 

   <xsd:enumeration value="IT/MIS - Database 

Administration"/> 

   <xsd:enumeration value="IT/MIS - Networking"/> 

   <xsd:enumeration value="IT/MIS - System 

Integration/Architect"/> 

   <xsd:enumeration value="IT/MIS - System Administration"/> 

   <xsd:enumeration value="IT/MIS - Internet/Interactive 

Media"/> 

   <xsd:enumeration value="IT/MIS - Other"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="ageType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger"> 

   <xsd:minInclusive value="18"/> 

   <xsd:maxInclusive value="80"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="incomeType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger"> 

   <xsd:minInclusive value="12000"/> 

   <xsd:maxInclusive value="10000000"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="moneytype"> 

  <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger"/> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="locationNameType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:pattern value="USA|Japan|Germany|Egypt|Australia"/> 

  </xsd:restriction> 
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 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="quantity_type"> 

  <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger"> 

   <xsd:minInclusive value="1"/> 

   <xsd:maxInclusive value="10"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="unitType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:enumeration value="grammar(s)"/> 

   <xsd:enumeration value="package(s)"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="itemNameType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:pattern value="item[0-9]"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="payment_type"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:pattern value="creditcard|cash"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="shipping_type"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:pattern value="international|(within country)"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="mailAddressWithName_type"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:pattern value="[A-Z][a-z]{8} [A-Z][a-z]{8} 

mailto:[A-Z][a-z]{8}[A-Z][a-z]{8}@gmail\.com"/> 

   <xsd:pattern value="[A-Z][a-z]{8} [A-Z][a-z]{8} 

mailto:[A-Z][a-z]{8}[A-Z][a-z]{8}@yahoo\.com"/> 

   <xsd:pattern value="[A-Z][a-z]{8} [A-Z][a-z]{8} 

mailto:[A-Z][a-z]{8}[A-Z][a-z]{8}@hotmail\.com"/> 

  </xsd:restriction> 
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 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="itemIDType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:pattern value="[a-z]{10}[0-9]{10}[a-z]"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="auctionTypeName_type"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:pattern value="regular|featured"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="happinessType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:integer"> 

   <xsd:minInclusive value="0"/> 

   <xsd:maxInclusive value="100"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="auctionIDType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:pattern value="[A-Z]{10}[0-9]{10}"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

</xsd:schema> 
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10.2  Αναλυτικοί Πίνακες των Χρόνων Εκτέλεσης των 

Ερωτηµάτων του Πειράµατος της Ενότητας 7.2.3 

Στην ενότητα αυτή του παραρτήµατος παρατίθενται οι αναλυτικοί πίνακες µε όλες τις 

µετρήσεις του πειράµατος της ενότητας 7.2.3. Η συντοµογραφία �e.r.r.� (error retrieving 

resource) αντιστοιχεί στο µήνυµα λάθους της µηχανής AltovaXMLTM 2006, η �n.s.� (not 

supported) σηµαίνει ότι το ερώτηµα δεν υποστηρίζεται από τη µηχανή και η �o.o.m.e.� (out 

of memory error) αντιστοιχεί στο µήνυµα λάθους της Java ως προς το διαθέσιµο µέγεθος του 

σωρού. 

 

Αρχείο xmark27k.xml, µεγέθους 27 KB: 

  AltovaXMLTM 2006 Qexo Qizx/open 1.0 Saxon-B 8.7.1 
Q1  277 630 468 717
  276 515 519 734
  238 576 518 781
  276 575 477 779
  212 580 515 727
  274 624 468 779
  192 551 516 727
  241 590 465 719
  253 627 520 727
  274 658 465 744
 average: 251 593 493 743
   
Q2  203 629 465 779
  276 575 519 781
  274 634 567 735
  357 627 494 779
  216 655 579 741
  284 573 479 788
  240 577 482 721
  213 574 465 779
  278 600 619 782
  227 577 462 779
 average: 257 602 513 766
   
Q3  265 n.s. n.s. 779
  277 n.s. n.s. 782
  231 n.s. n.s. 782
  217 n.s. n.s. 723
  230 n.s. n.s. 783
  275 n.s. n.s. 783
  247 n.s. n.s. 776
  273 n.s. n.s. 731
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  272 n.s. n.s. 783
  209 n.s. n.s. 778
 average: 250  770
   
Q4  268 648 517 776
  270 640 524 776
  205 571 466 778
  203 564 567 777
  273 574 466 716
  212 578 474 777
  293 577 519 783
  275 575 516 777
  228 680 569 784
  243 576 464 716
 average: 247 598 508 766
   
Q5  226 510 516 738
  222 577 474 780
  274 581 465 726
  204 574 523 787
  220 578 516 779
  277 523 525 783
  197 522 570 776
  255 526 468 729
  238 577 667 777
  274 625 464 740
 average: 239 559 519 762
   
Q6  272 626 518 776
  285 573 520 781
  219 625 575 788
  272 760 568 735
  285 558 481 732
  263 625 475 782
  241 582 514 786
  258 706 514 729
  281 585 464 777
  306 638 515 776
 average: 268 628 514 766
   
Q7  249 626 514 781
  285 684 527 788
  270 635 514 776
  268 680 463 778
  273 625 569 780
  202 681 515 727
  276 573 472 776
  243 681 466 779
  220 577 467 734
  209 593 463 717
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 average: 250 636 497 764
   
Q8  211 635 517 789
  262 576 513 776
  234 572 520 749
  277 700 569 732
  206 629 515 782
  225 577 468 714
  265 626 566 725
  266 656 568 776
  276 625 463 786
  231 574 531 731
 average: 245 617 523 756
   
Q9  215 641 514 778
  208 645 514 776
  252 625 569 777
  230 625 515 789
  212 575 565 771
  277 642 465 790
  249 632 516 779
  268 576 463 777
  230 575 516 787
  278 705 463 778
 average: 242 624 510 780
   
Q10  225 n.s. 514 778
  289 n.s. 471 787
  278 n.s. 566 790
  258 n.s. 514 773
  264 n.s. 514 796
  222 n.s. 515 790
  214 n.s. 617 791
  229 n.s. 573 782
  208 n.s. 455 785
  222 n.s. 515 777
 average: 241 525 785
   
Q11  233 n.s. n.s. 789
  275 n.s. n.s. 780
  276 n.s. n.s. 778
  217 n.s. n.s. 723
  275 n.s. n.s. 777
  208 n.s. n.s. 776
  224 n.s. n.s. 768
  253 n.s. n.s. 741
  249 n.s. n.s. 779
  284 n.s. n.s. 749
 average: 249  766
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Q12  231 n.s. n.s. 777
  245 n.s. n.s. 776
  210 n.s. n.s. 780
  249 n.s. n.s. 720
  207 n.s. n.s. 719
  210 n.s. n.s. 768
  240 n.s. n.s. 784
  240 n.s. n.s. 791
  225 n.s. n.s. 725
  242 n.s. n.s. 778
 average: 230  762
   
Q13  276 570 480 776
  276 627 515 777
  245 623 568 727
  271 647 478 776
  229 512 516 780
  281 628 463 728
  227 568 470 733
  256 559 529 786
  276 628 615 781
  231 580 514 724
 average: 257 594 515 759
   
Q14  271 n.s. 514 738
  204 n.s. 463 776
  276 n.s. 514 780
  267 n.s. 515 779
  248 n.s. 569 790
  279 n.s. 464 776
  225 n.s. 526 727
  251 n.s. 469 727
  208 n.s. 464 718
  276 n.s. 463 777
 average: 251 n.s. 496 759
   
Q15  271 574 453 776
  248 648 462 790
  273 572 464 787
  217 571 566 725
  220 575 460 776
  272 642 457 717
  274 572 467 727
  248 573 515 779
  246 574 515 777
  276 587 516 738
 average: 255 589 488 759
   
Q16  272 675 532 735
  274 624 516 780
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  227 623 616 726
  268 678 466 779
  276 625 520 779
  279 626 584 726
  278 675 460 736
  273 698 468 725
  246 679 464 777
  209 674 464 777
 average: 260 658 509 754
   
Q17  272 627 508 740
  271 657 518 778
  275 577 454 777
  208 506 462 778
  215 626 463 717
  207 633 480 775
  261 572 475 781
  278 515 565 776
  210 626 463 776
  281 628 519 717
 average: 248 597 491 762
   
Q18  264 n.s. n.s. 789
  209 n.s. n.s. 782
  263 n.s. n.s. 776
  274 n.s. n.s. 777
  231 n.s. n.s. 731
  272 n.s. n.s. 776
  277 n.s. n.s. 782
  274 n.s. n.s. 738
  276 n.s. n.s. 779
  211 n.s. n.s. 725
 average: 255  766
   
Q19  228 n.s. 463 745
  282 n.s. 514 780
  286 n.s. 462 776
  216 n.s. 514 780
  277 n.s. 514 787
  209 n.s. 515 784
  281 n.s. 532 779
  280 n.s. 465 715
  287 n.s. 514 736
  257 n.s. 519 719
 average: 260 501 760
   
Q20  206 626 456 737
  277 638 515 778
  236 682 463 779
  247 771 515 786
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  215 637 566 769
  245 623 471 790
  216 655 518 778
  228 624 463 795
  231 625 568 776
  260 679 481 776
 average: 236 656 502 776

 

Πίνακας 10.1: Χρόνοι (σε ms) εκτέλεσης των ερωτηµάτων του XMark στο      

      έγγραφο µεγέθους 27 KB 

 

 

Αρχείο xmark263k.xml, µεγέθους 263 KB: 

  AltovaXMLTM 2006 Qexo Qizx/open 1.0 Saxon-B 8.7.1 
Q1  468 642 531 770
  414 713 617 831
  381 675 567 822
  484 637 523 879
  490 780 549 780
  483 682 618 879
  449 639 520 879
  472 734 579 833
  494 687 519 829
  443 559 567 836
 average: 458 675 559 834
   
Q2  413 641 568 832
  412 686 567 832
  417 624 541 832
  487 622 511 881
  482 620 566 829
  488 645 515 879
  496 624 566 832
  558 663 579 836
  483 629 566 890
  446 679 566 840
 average: 468 643 555 848
   
Q3  411 n.s. n.s. 821
  443 n.s. n.s. 894
  481 n.s. n.s. 867
  408 n.s. n.s. 890
  449 n.s. n.s. 830
  479 n.s. n.s. 882
  481 n.s. n.s. 835
  443 n.s. n.s. 881
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  454 n.s. n.s. 898
  467 n.s. n.s. 881
 average: 452  868
   
Q4  470 636 583 835
  435 676 568 884
  469 674 566 834
  465 623 566 829
  457 631 567 839
  421 687 537 829
  481 681 566 879
  424 675 619 838
  444 675 566 882
  384 687 565 820
 average: 445 665 570 847
   
Q5  457 683 667 879
  429 627 515 879
  566 681 567 882
  461 684 572 896
  402 625 571 886
  471 624 623 829
  453 691 517 878
  465 624 566 880
  571 566 631 835
  464 679 629 879
 average: 474 648 586 872
   
Q6  515 797 582 840
  467 731 519 883
  455 783 516 833
  445 740 516 833
  522 749 568 830
  492 728 570 827
  531 724 569 882
  493 692 515 830
  432 781 575 829
  499 865 702 831
 average: 485 759 563 842
   
Q7  516 960 633 852
  533 886 565 778
  480 896 577 886
  490 928 514 886
  525 946 508 834
  454 943 566 827
  484 959 578 878
  503 944 531 882
  481 957 566 881
  496 899 571 777
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 average: 496 932 561 848
   
Q8  430 738 583 885
  416 908 566 894
  427 833 571 875
  416 836 618 877
  544 767 617 897
  498 919 569 894
  419 829 616 895
  468 779 566 862
  445 781 567 879
  496 927 619 881
 average: 456 832 589 884
   
Q9  432 791 583 939
  438 781 568 954
  472 829 633 956
  404 831 566 948
  439 838 566 953
  477 779 624 937
  421 831 565 942
  427 870 617 929
  471 776 615 916
  462 857 619 900
 average: 444 818 596 937
   
Q10  398 n.s. 583 891
  484 n.s. 568 875
  489 n.s. 618 884
  409 n.s. 668 884
  494 n.s. 627 885
  495 n.s. 617 871
  507 n.s. 567 873
  439 n.s. 561 875
  478 n.s. 620 868
  411 n.s. 582 878
 average: 460 601 878
   
Q11  488 n.s. n.s. 896
  422 n.s. n.s. 915
  507 n.s. n.s. 942
  518 n.s. n.s. 936
  438 n.s. n.s. 929
  437 n.s. n.s. 930
  432 n.s. n.s. 932
  452 n.s. n.s. 950
  438 n.s. n.s. 934
  517 n.s. n.s. 933
 average: 465  930
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Q12  460 n.s. n.s. 939
  469 n.s. n.s. 931
  466 n.s. n.s. 892
  541 n.s. n.s. 946
  434 n.s. n.s. 933
  433 n.s. n.s. 909
  540 n.s. n.s. 904
  542 n.s. n.s. 932
  433 n.s. n.s. 896
  432 n.s. n.s. 930
 average: 475  921
   
Q13  417 599 632 812
  393 685 517 827
  411 816 566 828
  480 636 570 832
  449 682 566 829
  385 638 624 830
  431 679 506 883
  486 626 515 879
  469 629 619 878
  490 627 580 880
 average: 441 662 570 848
   
Q14  389 n.s. 632 877
  414 n.s. 517 828
  501 n.s. 566 880
  391 n.s. 568 880
  419 n.s. 516 886
  423 n.s. 616 880
  498 n.s. 570 830
  494 n.s. 515 832
  444 n.s. 616 830
  392 n.s. 568 879
 average: 437 568 860
   
Q15  462 599 534 831
  453 678 569 780
  420 679 518 828
  436 623 621 882
  428 685 566 829
  384 628 566 828
  410 679 515 831
  443 687 572 828
  473 678 568 830
  412 631 566 878
 average: 432 657 560 835
   
Q16  405 675 533 789
  437 689 567 832
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  445 686 567 833
  467 725 565 878
  417 683 515 892
  443 675 617 878
  432 698 514 886
  474 676 516 878
  399 727 617 881
  407 750 565 832
 average: 433 698 558 858
   
Q17  423 584 538 840
  451 624 566 840
  397 623 565 881
  388 655 518 879
  416 708 568 820
  426 614 565 878
  496 654 568 883
  474 645 570 832
  450 675 518 830
  383 683 566 831
 average: 430 647 554 851
   
Q18  415 n.s. n.s. 839
  425 n.s. n.s. 845
  532 n.s. n.s. 836
  439 n.s. n.s. 832
  420 n.s. n.s. 820
  408 n.s. n.s. 883
  388 n.s. n.s. 853
  437 n.s. n.s. 828
  415 n.s. n.s. 827
  437 n.s. n.s. 884
 average: 432  845
   
Q19  436 n.s. 531 856
  458 n.s. 531 854
  490 n.s. 531 848
  397 n.s. 531 877
  497 n.s. 531 877
  457 n.s. 531 869
  459 n.s. 531 875
  481 n.s. 531 879
  408 n.s. 531 885
  486 n.s. 531 873
 average: 457 531 869
   
Q20  420 681 582 877
  400 731 617 888
  419 726 570 886
  398 749 619 884
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  485 744 622 889
  470 675 565 879
  406 728 616 884
  397 775 617 881
  477 725 628 877
  501 675 570 870
 average: 437 721 601 882

 

Πίνακας 10.2: Χρόνοι (σε ms) εκτέλεσης των ερωτηµάτων του XMark στο  

              έγγραφο µεγέθους 263 KB 

 

 

Αρχείο xmark2_7m.xml, µεγέθους 2700 KB: 

  AltovaXMLTM 2006 Qexo Qizx/open 1.0 Saxon-B 8.7.1 
Q1           2.104            945          770           1.145  
           2.097            874          773           1.153  
           2.042            946          796          1.102  
           1.988            925          729           1.195  
           2.052            939          831           1.124  
           2.019            894          781           1.071  
           2.082            940          753           1.137  
           2.072            947          789           1.122  
           1.992            882          773           1.140  
           2.037            966          803          1.106  
 average:         2.049            926         780          1.130  
   
Q2           2.033            910          838           1.183  
           2.048            988          827           1.124  
           2.099          1.001          790           1.134  
           2.102          1.015          832           1.097  
           2.105            956          789           1.160  
           2.092          1.003           832           1.087  
           2.029          1.003          885           1.117  
           2.013          1.018          830           1.096  
           2.076            943          781           1.090  
           2.031            994          877           1.121  
 average:         2.063            983         828          1.121  
   
Q3           2.022  n.s. n.s.          1.207  
           2.001  n.s. n.s.          1.245  
           2.028  n.s. n.s.          1.160  
           1.999  n.s. n.s.          1.167  
           2.004  n.s. n.s.          1.244  
           2.087  n.s. n.s.          1.191  
           2.029  n.s. n.s.          1.194  
           2.055  n.s. n.s.          1.188  
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           2.021  n.s. n.s.          1.249  
           2.007  n.s. n.s.          1.252  
 average:         2.025           1.210  
   
Q4           2.049            962          778           1.205  
           2.065            937          824           1.230  
           2.110          1.005          826           1.156  
           2.058            999          829           1.171  
           2.069            981          901           1.208  
           2.105          1.001          792           1.157  
           2.101            999          850           1.173  
           1.992            967          832           1.169  
           2.067          1.001          853           1.206  
           2.096          1.000          804           1.175  
 average:         2.071            985         829          1.185  
   
Q5           1.993            949          775           1.123  
           2.033            903          742           1.085  
           2.099            935          771           1.123  
           2.062            937          833           1.109  
           2.071            944          850           1.155  
           2.025            956          783           1.148  
           2.036            957          770           1.145  
           1.992            945          775           1.101  
           1.984            945          777           1.153  
           2.070            897          824           1.108  
 average:         2.037            937         790         1.125  
   
Q6           1.976          1.464          719           1.051  
           2.157          1.536          720           1.091  
           2.086          1.516          752           1.120  
           2.139          1.505          770           1.097  
           2.168          1.481          720           1.160  
           2.104          1.519          796           1.150  
           2.170          1.596           720           1.132  
           2.128          1.475          731           1.143  
           2.125          1.493          746           1.138  
           2.108          1.457          782           1.105  
 average:         2.116         1.504         746          1.119  
   
Q7           2.115          2.912          822           1.104  
           2.190          2.812          844           1.175  
           2.188          2.853          789           1.122  
           2.154          2.834          783           1.152  
           2.142          2.885          836           1.119  
           2.146          2.810          777           1.186  
           2.173          2.899          856           1.188  
           2.130          2.834          854           1.133  
           2.105          2.849          856           1.197  
           2.155          2.882          780           1.114  
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 average:         2.150         2.857         820          1.149  
   
Q8           3.413          7.150          873           1.505  
           3.423          7.031          942           1.551  
           3.382          7.116          878           1.580  
           3.420          7.173          878           1.513  
           3.377          7.254          888           1.528  
           3.374          7.134          851           1.493  
           3.452          7.067          871           1.547  
           3.403          7.083          877           1.540  
           3.400          7.136          827           1.479  
           3.449          7.131          930           1.551  
 average:         3.409         7.128         882          1.529  
   
Q9           3.635          8.513          930           1.625  
           3.622          8.408          875           1.551  
           3.612          8.438          843           1.625  
           3.646          8.425          880           1.555  
           3.679          8.439          880           1.610  
           3.615          8.402          831           1.651  
           3.626          8.415          838           1.642  
           3.705          8.457          842           1.603  
           3.678         8.446          831           1.608  
           3.614          8.402          925           1.578  
 average:         3.643         8.435         868          1.605  
   
Q10           2.674  n.s.         956           1.335  
           2.711  n.s.         929           1.334  
           2.738  n.s.         981           1.325  
           2.764  n.s.         980           1.353  
           2.678  n.s.         955           1.373 
           2.694  n.s.         943           1.400  
           2.763  n.s.      1.035           1.303  
           2.687  n.s.      1.025           1.379  
           2.665  n.s.         984           1.396  
           2.699  n.s.         992           1.352  
 average:         2.707         978          1.355  
   
Q11           7.122  n.s. n.s.          1.734  
           7.037  n.s. n.s.          1.652  
           7.083  n.s. n.s.          1.719  
           7.020  n.s. n.s.          1.723  
           6.999  n.s. n.s.          1.713  
           7.027  n.s. n.s.          1.766  
           7.050  n.s. n.s.          1.739  
           7.023  n.s. n.s.          1.692  
           7.051  n.s. n.s.          1.752  
           7.051  n.s. n.s.          1.676  
 average:         7.046           1.717  
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Q12           6.976  n.s. n.s.          1.371  
           7.033  n.s. n.s.          1.422  
           6.969  n.s. n.s.          1.465  
           7.034  n.s. n.s.          1.399  
           6.995  n.s. n.s.          1.347  
           6.932  n.s. n.s.          1.415  
           6.971  n.s. n.s.          1.422  
           7.017 n.s. n.s.          1.448  
           7.015  n.s. n.s.          1.415  
           7.033  n.s. n.s.          1.396  
 average:         6.998           1.410  
   
Q13           2.087            907          804           1.164 
           2.029            901          728           1.164  
           2.081            973          771           1.201  
           2.025            872          800           1.186  
           2.093             949          780           1.183  
           2.025          1.083          738           1.190  
           2.032            967          779           1.169  
           1.983            885          794           1.157  
           2.012            904          780           1.137  
           2.052            952          776           1.193  
 average:         2.042            939         775          1.174  
   
Q14           2.131  n.s.         827           1.145  
           2.118  n.s.         820           1.147  
           2.094  n.s.         840           1.135  
           2.150  n.s.         828           1.135  
           2.179  n.s.          768           1.198  
           2.177  n.s.         822           1.132  
           2.102  n.s.         871           1.154  
           2.192  n.s.         822           1.120  
           2.172  n.s.         834           1.196  
           2.144  n.s.         855           1.188  
 average:         2.146         829          1.155  
   
Q15           1.972            974          747           1.104  
           2.090            955          790           1.106  
           2.057            993          778           1.138  
           2.040            898          725           1.160  
           2.082            971          805           1.155  
           1.986            936          806           1.141  
           2.052            959          774           1.115  
           2.034            894          773           1.083  
           2.089            942          735           1.099  
           2.022            967          795           1.103  
 average:         2.042            949         773          1.120  
   
Q16           2.014            963          755           1.117  
           2.024          1.046          781           1.083  
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           2.023            989          745           1.122  
           1.999          1.054          796           1.166  
           1.984           1.078          778           1.187  
           2.017          1.048          724           1.180  
           2.023          1.101          792           1.194  
           1.970          1.093          821           1.083  
           2.049          1.061          729           1.118  
           2.025            982          769           1.124  
 average:         2.013         1.042         769          1.137  
   
Q17           2.026           908          749           1.116  
           2.092            944          774           1.133  
           2.055          1.027          782           1.159  
           2.000            980          874           1.174  
           2.120            943          763           1.184  
           2.019            885          788           1.132  
           2.019          1.098          852           1.194  
           2.097            931          787           1.142  
           2.033            987          823           1.171  
           2.095            943          839           1.186  
 average:         2.056            965          803          1.159  
   
Q18           2.025  n.s. n.s.          1.186  
           2.093  n.s. n.s.          1.169  
           2.020  n.s. n.s.          1.186  
           2.025  n.s. n.s.          1.152  
           2.066  n.s. n.s.          1.193  
           2.022  n.s. n.s.          1.176  
           1.996  n.s. n.s.          1.158  
           2.066  n.s. n.s.          1.124  
           2.060  n.s. n.s.          1.198  
           2.074  n.s. n.s.         1.150  
 average:         2.045  n.s.         1.169  
   
Q19           2.103  n.s.         836           1.391  
           2.104  n.s.         823           1.402  
           2.122  n.s.         825           1.424  
           2.080  n.s.         842           1.407  
           2.134  n.s.         845           1.405  
           2.082  n.s.         827           1.401  
           2.063  n.s.         841           1.386  
           2.166  n.s.         899           1.406  
           2.105  n.s.         893           1.405  
           2.062  n.s.         820           1.354  
 average:         2.102         845          1.398  
   
Q20           2.003          1.010          747           1.202  
           2.034          1.141          821           1.245  
           2.022          1.177          785           1.190  
           2.013          1.027          795          1.179  
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           2.032          1.043          798           1.213  
           2.092          1.093          780           1.170  
           2.061          1.081          827           1.199  
           2.066          1.047          779           1.252  
           2.048          1.056          832           1.222  
           2.038          1.052          778           1.228  
 average:         2.041         1.073         794         1.210  

 

Πίνακας 10.3: Χρόνοι (σε ms) εκτέλεσης των ερωτηµάτων του XMark στο 

                    έγγραφο µεγέθους 2700 KB 

 

 

Αρχείο xmark27m.xml, µεγέθους 27030 KB: 

  AltovaXMLTM 2006 Qexo Qizx/open 1.0 Saxon-B 8.7.1 
Q1             18.473              2.667          2.140             3.496  
             18.560              2.732          2.173             3.503  
             18.684              2.698          2.099             3.464  
             18.570              2.753          2.124             3.454  
             18.818              2.634          2.083             3.482  
             18.581              2.767          2.105             3.516  
             18.564               2.801          2.114             3.482  
             18.615              2.710          2.180             3.481  
             18.587              2.651          2.134             3.517  
             18.610              2.711          2.136             3.486  
 average:          18.606             2.712         2.129            3.488  
   
Q2             18.845              2.939          2.265             3.506  
             18.657              2.918          2.300             3.576  
             18.717              2.870          2.261             3.512  
             18.691              2.884          2.278             3.596  
             18.634               2.818          2.280             3.434  
             18.620              2.900          2.265             3.499  
             18.649              2.866          2.286             3.540  
             18.647               2.843         2.288             3.588  
             18.746              2.877          2.289             3.522  
             18.686              2.891          2.310             3.504  
 average:          18.689              2.881         2.282            3.528  
   
Q3             18.798  n.s. n.s.            3.802  
             18.756  n.s. n.s.            3.795  
             18.721  n.s. n.s.            3.761  
             18.770  n.s. n.s.           3.770  
             18.810  n.s. n.s.            3.762  
             18.903  n.s. n.s.            3.779  
             18.761  n.s. n.s.            3.821  
             18.762  n.s. n.s.            3.771  
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             18.751  n.s. n.s.            3.738  
             18.770  n.s. n.s.            3.793  
 average:          18.780             3.779  
   
Q4             18.665              3.023          2.126             3.745  
             18.682              2.999          2.163             3.750  
             18.671              2.952          2.174             3.709  
             18.709              2.974          2.157             3.675  
             18.703               2.950          2.184             3.639  
             18.644              2.994          2.200             3.686  
             18.619              3.015          2.123             3.710  
             18.665               2.939          2.114             3.649  
             18.683              2.955          2.123             3.711  
             18.711              3.005          2.160             3.657  
 average:          18.675              2.981         2.152            3.693  
   
Q5             18.580              2.799          2.140             3.564  
             18.581              2.836          2.128             3.694  
             18.573              2.823          2.157             3.537  
             18.583              2.747          2.147             3.550  
             18.572              2.781          2.180             3.596  
             18.587               2.830          2.143             3.560  
             18.642              2.783          2.160             3.588  
             18.551              2.909          2.146             3.490  
             18.535              2.834          2.229             3.565  
             18.528              2.791          2.176             3.562  
 average:          18.573             2.813         2.161            3.571  
   
Q6             21.231             10.004          2.225             3.446  
             21.298              9.929          2.228             3.465  
             21.239            10.000          2.188             3.466  
             21.291               9.917          2.245             3.462  
             21.310              9.966          2.255             3.460  
             21.347            10.044          2.181             3.416  
             21.263              9.906          2.203             3.460  
             21.256              9.912          2.235             3.450  
             21.293              9.994          2.179             3.459  
             21.277              9.899          2.255             3.491  
 average:          21.281             9.957         2.219            3.458  
   
Q7             21.650            20.309          2.373             3.596  
             21.525             20.290         2.383             3.595  
             21.575            20.428          2.313             3.669  
             21.655            20.282          2.311             3.658  
             21.534            20.352          2.313             3.594  
             21.568            20.256          2.359             3.637  
             21.551            20.305          2.400             3.610  
             21.524            20.296           2.389             3.665  
             21.549            20.420          2.351             3.611  
             21.534            20.288          2.357             3.586  
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 average:          21.567           20.323          2.355            3.622  
   
Q8           243.040          651.027          2.374           35.036  
           243.089          649.016          2.382           35.104  
           243.026          650.915          2.396           35.070  
           242.994          650.720          2.419           34.990  
           243.014          650.433          2.435           35.010  
           243.028          650.209          2.381           35.082  
           243.018          650.347          2.418           35.030  
           242.997          649.806          2.433           34.990  
           243.094          650.198          2.382           35.087  
           243.103          650.892          2.438           35.077  
 average:        243.040         650.356         2.406          35.048  
   
Q9           216.092          785.916          2.404           38.531  
           216.207          785.804          2.474           38.566  
           216.209          785.526          2.428           38.601  
           216.192          785.832          2.475           38.506  
           216.207           785.406          2.467           38.553  
           216.124          785.386          2.456           38.538  
           216.120          785.712          2.480           38.502  
           216.161          785.549          2.428           38.498  
           216.189          785.415          2.408           38.543  
           216.136          785.739          2.415           38.583  
 average:        216.164         785.629         2.444          38.542  
   
Q10             97.904  n.s.         7.167             8.262  
             97.919  n.s.         7.118             8.280  
             97.890  n.s.         7.160             8.223  
             97.680  n.s.         7.171             8.228  
             97.857  n.s.         7.161             8.282  
             97.814  n.s.         7.074             8.261  
             97.823  n.s.         7.103             8.206  
             97.885  n.s.         7.154             8.199  
             97.798  n.s.         7.142             8.186  
             97.837  n.s.         7.155             8.257  
 average:          97.841         7.141            8.238  
   
Q11           606.307  n.s. n.s.          47.413  
           606.471  n.s. n.s.          47.392  
           606.201  n.s. n.s.          47.436  
           606.340  n.s. n.s.          47.411  
           606.421  n.s. n.s.         47.387  
           606.559  n.s. n.s.          47.428  
           606.491  n.s. n.s.          47.424  
           606.328  n.s. n.s.          47.418  
           606.294  n.s. n.s.          47.432  
           606.428  n.s. n.s.          47.398  
 average:        606.384           47.414  
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Q12           588.707  n.s. n.s.          16.496  
           588.591  n.s. n.s.          16.411  
           588.581  n.s. n.s.          16.432  
           588.701  n.s. n.s.          16.331  
           588.678  n.s. n.s.          16.428  
           588.632  n.s. n.s.          16.383  
           588.601  n.s. n.s.          16.412  
           588.587  n.s. n.s.          16.447  
           588.592 n.s. n.s.          16.407  
           588.604  n.s. n.s.          16.427  
 average:        588.627           16.417  
   
Q13             19.210              2.791          2.193             3.591  
             19.196              2.816          2.265             3.670  
             19.195              2.807          2.244             3.667  
             19.262              2.756          2.252             3.680  
             19.185              2.750          2.223             3.597  
             19.221              2.791          2.231             3.574  
             19.209              2.761          2.251             3.589  
             19.179              2.790          2.259             3.679  
             19.132              2.755          2.221             3.670  
             19.213              2.730          2.208             3.606  
 average:          19.200             2.775         2.235            3.632  
   
Q14             21.872  n.s.         2.378             3.763  
             21.746  n.s.         2.378             3.837  
             21.820  n.s.         2.394             3.772 
             21.712  n.s.         2.388             3.744  
             21.981  n.s.         2.311             3.803  
             21.743  n.s.         2.391             3.730  
             21.738  n.s.         2.408            3.827  
             21.754  n.s.         2.430             3.806  
             21.730  n.s.         2.392             3.726  
             21.764  n.s.         2.381             3.788  
 average:          21.786          2.385            3.780  
   
Q15             18.484              2.667          2.099             3.455  
             18.503              2.675          2.114             3.511  
             18.542              2.717          2.109             3.538  
             18.546              2.739          2.126             3.472  
             18.500              2.743          2.144             3.514  
             18.468              2.653          2.124             3.500  
             18.496              2.643          2.180             3.438  
             18.583              2.736          2.147             3.534  
             18.499              2.647           2.094             3.557  
             18.495              2.709          2.092             3.511  
 average:          18.512             2.693         2.123            3.503  
   
Q16             18.533              2.866          2.114             3.627  
             18.560              2.944          2.176             3.547  
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             18.497              2.921          2.152             3.623  
             18.465              2.856          2.145             3.574  
             18.533              2.890          2.156             3.614  
             18.507              2.908          2.088             3.637  
             18.512              2.922           2.112             3.580  
             18.490              2.940          2.183             3.597  
             18.483              2.921          2.119             3.586  
             18.503              2.932           2.153             3.571  
 average:          18.508             2.910         2.140            3.596  
   
Q17             18.717              2.913          2.224             3.667  
             18.690              2.928          2.217             3.713  
             18.707              2.873          2.264             3.679  
             18.667              3.013          2.266             3.724  
             18.716              2.927          2.201             3.719  
             18.761              2.960          2.206             3.638  
             18.692              2.921          2.255             3.697  
             18.716              2.999           2.226             3.710  
             18.617              2.905          2.233             3.647  
             18.699              2.981          2.260             3.710  
 average:          18.698             2.942          2.235            3.690  
   
Q18             18.749  n.s. n.s.            3.749  
             18.666  n.s. n.s.            3.749  
             18.700  n.s. n.s.            3.730  
             18.735  n.s. n.s.            3.760  
             18.697  n.s. n.s.            3.798  
             18.761  n.s. n.s.            3.779  
             18.730  n.s. n.s.            3.749  
             18.689  n.s. n.s.            3.740  
             18.667  n.s. n.s.           3.752  
             18.702  n.s. n.s.            3.791  
 average:          18.710             3.760  
   
Q19             20.239  n.s.         2.387             5.398  
             20.181  n.s.         2.372             5.374  
             20.243  n.s.         2.375             5.410  
             20.227  n.s.         2.382             5.406  
             20.196  n.s.         2.381             5.352  
             20.195  n.s.         2.393             5.384  
             20.136  n.s.         2.385             5.407  
             20.180  n.s.         2.402             5.354  
             20.178  n.s.         2.390             5.328  
             20.155  n.s.          2.410             5.411  
 average:          20.193         2.388            5.382  
   
Q20             18.930              3.164          2.267             3.768  
             18.806              3.128          2.258             3.720  
             18.822              3.108          2.255             3.758  
             18.818              3.132          2.204             3.756  
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             18.802              3.114          2.201            3.774  
             18.843              3.116          2.241             3.724  
             18.775              3.110          2.240             3.753  
             18.810              3.104          2.220            3.777  
             18.829              3.153          2.235             3.749  
             18.763              3.106          2.226             3.749  
 average:          18.820             3.124         2.235           3.753  

 

Πίνακας 10.4: Χρόνοι (σε ms) εκτέλεσης των ερωτηµάτων του XMark στο 

                    έγγραφο µεγέθους 27030 KB 

 

 

 

Αρχείο xmark270m.xml, µεγέθους 270002 KB: 

 

  AltovaXMLTM 2006 Qexo Qizx/open 1.0 Saxon-B 8.7.1 
Q1  e.r.r.  o.o.m.e.           16.631                65.313  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.490                64.854  
  e.r.r. o.o.m.e.           17.086                65.835  
  e.r.r. o.o.m.e.           17.027                66.755  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.481                64.491  
  e.r.r. o.o.m.e.           17.115                65.657  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.782                66.768  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.962                64.981  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.531                67.043  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.428                64.155  
 average:          16.753               65.585  
   
Q2  e.r.r.  o.o.m.e.           17.121                66.518  
  e.r.r. o.o.m.e.           17.276                68.410  
  e.r.r. o.o.m.e.           17.189                69.759  
  e.r.r. o.o.m.e.           17.376                66.324  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.992                69.277  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.955                68.365  
  e.r.r. o.o.m.e.           17.033                66.543  
  e.r.r. o.o.m.e.           17.332                68.519  
  e.r.r. o.o.m.e.           17.163                67.849  
  e.r.r. o.o.m.e.           17.241                68.822  
 average:          17.168               68.039  
   
Q3  e.r.r. n.s. n.s.               68.400  
  e.r.r. n.s. n.s.               70.727  
  e.r.r. n.s. n.s.               68.646  
  e.r.r. n.s. n.s.               66.987  
  e.r.r. n.s. n.s.               70.138  
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  e.r.r. n.s. n.s.               68.801  
  e.r.r. n.s. n.s.               70.453  
  e.r.r. n.s. n.s.               67.952  
  e.r.r. n.s. n.s.               68.210  
  e.r.r. n.s. n.s.               69.385  
 average:               68.970  
   
Q4  e.r.r.  o.o.m.e.           17.067                66.341  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.729                70.192  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.954               70.037  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.977                66.676  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.972                70.245  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.978                65.417  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.744               65.689  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.728                69.799  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.778                67.169  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.853                66.564  
 average:          16.878               67.813  
   
Q5  e.r.r.  o.o.m.e.           16.829                66.367  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.844                69.164  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.800                66.936  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.967               69.053  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.744                70.497  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.645                70.340  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.745                66.782  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.767               66.637  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.939                66.769  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.782                66.601  
 average:          16.806               67.915  
   
Q6  e.r.r.  o.o.m.e.           17.631                65.880  
  e.r.r. o.o.m.e.           17.687                67.380  
  e.r.r. o.o.m.e.           17.697                67.643  
  e.r.r. o.o.m.e.           17.565                65.150  
  e.r.r. o.o.m.e.           17.821                67.882  
  e.r.r. o.o.m.e.           17.742                65.177  
  e.r.r. o.o.m.e.           17.786                65.284  
  e.r.r. o.o.m.e.           17.699                66.107  
  e.r.r. o.o.m.e.           17.802                65.329  
  e.r.r. o.o.m.e.           17.739                65.002  
 average:          17.717               66.083  
   
Q7  e.r.r.  o.o.m.e.           19.162                69.051  
  e.r.r. o.o.m.e.           19.383                69.396  
  e.r.r. o.o.m.e.           19.029                70.375  
  e.r.r. o.o.m.e.           19.140                68.604  
  e.r.r. o.o.m.e.           19.228                67.765  
  e.r.r. o.o.m.e.           19.021                69.824  
  e.r.r. o.o.m.e.           19.114                68.031  
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  e.r.r. o.o.m.e.           19.237                68.955  
  e.r.r. o.o.m.e.           19.184                69.337  
  e.r.r. o.o.m.e.           19.124                68.511  
 average:          19.162               68.985  
   
Q8  e.r.r.  o.o.m.e.           18.125            3.055.915  
  e.r.r. o.o.m.e.           17.964            3.060.440  
  e.r.r. o.o.m.e.           18.230            3.059.282  
  e.r.r. o.o.m.e.           18.265            3.056.845  
  e.r.r. o.o.m.e.           17.931            3.057.392  
  e.r.r. o.o.m.e.           17.997            3.055.202  
  e.r.r. o.o.m.e.           18.097            3.056.103  
  e.r.r. o.o.m.e.           18.021            3.056.294  
  e.r.r. o.o.m.e.           18.048            3.058.951  
  e.r.r. o.o.m.e.           18.124            3.057.834  
 average:          18.080          3.057.426  
   
Q9  e.r.r.  o.o.m.e.           18.104            3.460.331  
  e.r.r. o.o.m.e.           17.876            3.467.946  
  e.r.r. o.o.m.e.           18.197            3.462.438  
  e.r.r. o.o.m.e.           17.964            3.465.221  
  e.r.r. o.o.m.e.           17.886            3.460.817  
  e.r.r. o.o.m.e.           17.919            3.466.264  
  e.r.r. o.o.m.e.           18.174            3.464.925  
  e.r.r. o.o.m.e.           18.127            3.463.903 
  e.r.r. o.o.m.e.           18.025            3.465.312  
  e.r.r. o.o.m.e.           17.998            3.466.934  
 average:          18.027          3.464.409  
   
Q10  e.r.r. n.s.         430.744              460.444  
  e.r.r. n.s.         430.565              455.090  
  e.r.r. n.s.         431.199              455.036  
  e.r.r. n.s.         431.374              458.217  
  e.r.r. n.s.         431.242              457.184  
  e.r.r. n.s.          430.413              458.936  
  e.r.r. n.s.         430.669              454.839  
  e.r.r. n.s.         431.753              459.837  
  e.r.r. n.s.         431.764              456.294  
  e.r.r. n.s.         431.346              455.298  
 average:        431.107             457.118  
   
Q11  e.r.r. n.s. n.s.           4.425.497  
  e.r.r. n.s. n.s.           4.418.545  
  e.r.r. n.s. n.s.           4.424.364  
  e.r.r. n.s. n.s.           4.424.615  
  e.r.r. n.s. n.s.           4.420.594  
  e.r.r. n.s. n.s.           4.425.016  
  e.r.r. n.s. n.s.           4.419.425  
  e.r.r. n.s. n.s.           4.423.541  
  e.r.r. n.s. n.s.           4.417.835  
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  e.r.r. n.s. n.s.           4.419.841  
 average:          4.421.927  
   
Q12  e.r.r. n.s. n.s.           1.333.208  
  e.r.r. n.s. n.s.           1.332.571  
  e.r.r. n.s. n.s.           1.334.284  
  e.r.r. n.s. n.s.           1.337.910  
  e.r.r. n.s. n.s.           1.332.198  
  e.r.r. n.s. n.s.           1.333.194  
  e.r.r. n.s. n.s.           1.332.831  
  e.r.r. n.s. n.s.           1.335.347  
  e.r.r. n.s. n.s.           1.334.572  
  e.r.r. n.s. n.s.           1.335.646  
 average:          1.334.176  
   
Q13  e.r.r.  o.o.m.e.           17.208                66.752  
  e.r.r. o.o.m.e.           17.188                69.847  
  e.r.r. o.o.m.e.           17.310                64.775  
  e.r.r. o.o.m.e.           17.365                63.212  
  e.r.r. o.o.m.e.           17.221                67.703  
  e.r.r. o.o.m.e.           17.322                64.589  
  e.r.r. o.o.m.e.           17.348                64.939  
  e.r.r. o.o.m.e.           17.387                66.448  
  e.r.r. o.o.m.e.           17.294                68.724  
  e.r.r. o.o.m.e.           17.306                65.188  
 average:          17.295               66.218  
   
Q14  e.r.r. n.s.           18.813                95.017  
  e.r.r. n.s.           18.629                96.058  
  e.r.r. n.s.           18.652                96.399  
  e.r.r. n.s.           18.719                93.177  
  e.r.r. n.s.           18.531                93.412  
  e.r.r. n.s.           18.573                94.338  
  e.r.r. n.s.           18.877                95.283  
  e.r.r. n.s.           18.639                93.952  
  e.r.r. n.s.           18.596                96.211  
  e.r.r. n.s.           18.745                93.739  
 average:          18.677               94.759  
   
Q15  e.r.r.  o.o.m.e.           16.511                63.443  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.755                63.919  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.334                62.741  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.434                60.523  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.489                61.146  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.511                63.109  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.789                62.433  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.572                62.810  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.601                63.253  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.453                61.387  
 average:          16.545               62.476  



 

  287

   
Q16  e.r.r.  o.o.m.e.           16.784                66.991  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.479                65.029  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.601                63.894  
  e.r.r. o.o.m.e.            16.678                66.926  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.512                65.173  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.423                63.975  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.778                66.106  
  e.r.r. o.o.m.e.            16.531                65.353  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.583                66.011  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.490                64.284  
 average:          16.586               65.374  
   
Q17  e.r.r.  o.o.m.e.            16.770                63.674  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.888                67.843  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.933                63.740  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.779                64.371  
  e.r.r. o.o.m.e.            16.844                67.864  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.992                67.608  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.856                64.285  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.865                63.857  
  e.r.r. o.o.m.e.            16.755                66.385  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.922                65.849  
 average:          16.860               65.548  
   
Q18  e.r.r. n.s. n.s.               68.285  
  e.r.r. n.s. n.s.               64.752  
  e.r.r. n.s. n.s.               64.593  
  e.r.r. n.s. n.s.               64.935  
  e.r.r. n.s. n.s.               68.552  
  e.r.r. n.s. n.s.               65.438  
  e.r.r. n.s. n.s.               66.484  
  e.r.r. n.s. n.s.               64.758  
  e.r.r. n.s. n.s.               64.852  
  e.r.r. n.s. n.s.               67.395  
 average:               66.004  
   
Q19  e.r.r. n.s.           18.624   o.o.m.e.
  e.r.r. n.s.           18.407  o.o.m.e.
  e.r.r. n.s.            18.507  o.o.m.e.
  e.r.r. n.s.           18.641  o.o.m.e.
  e.r.r. n.s.           18.486  o.o.m.e.
  e.r.r. n.s.           18.230  o.o.m.e.
  e.r.r. n.s.           18.629  o.o.m.e.
  e.r.r. n.s.           18.630  o.o.m.e.
  e.r.r. n.s.           18.278  o.o.m.e.
  e.r.r. n.s.           18.308  o.o.m.e.
 average:          18.474  o.o.m.e.
   
Q20  e.r.r.  o.o.m.e.           16.998                68.229  
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  e.r.r. o.o.m.e.           16.812                65.501  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.779                69.257  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.800                65.486  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.933                69.829  
  e.r.r. o.o.m.e.           17.102                66.350  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.999                67.464  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.722                68.272  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.878                65.873  
  e.r.r. o.o.m.e.           16.799                67.319  
 average:          16.882               67.358  

 

Πίνακας 10.5: Χρόνοι (σε ms) εκτέλεσης των ερωτηµάτων του XMark στο  

                    έγγραφο µεγέθους 270002 KB 

 

 
 


