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Dziedzina problemu
• W bazach danych do poprawy wydajności 

zapytań stosuje się rożnego rodzaju indeksy
• Wprowadzenie do baz danych typu danych XML 

ułatwiło przetwarzanie danych tego typu
• Następnie wprowadzono różne mechanizmy służące 

do poprawy wydajności przetwarzania dokumentów 
XML  



Cel i teza
• Cel pracy: Zaprojektowanie modelu badania wydajności 

zapytań, oraz zbadanie wydajność mechanizmów mających 
zwiększać wydajność przetwarzania dokumentów XML w SQL 
Server 2008.

• Teza: Jakie mechanizmy służące do poprawy wydajności 
przetwarzania dokumentów XML stosować, żeby zyskać 
poprawę wydajności?



XML i XSD
• XML

– Dokument tekstowy
– Elastyczność
– Uniwersalność

• XSD – XML Schema
– Dokument XML
– Nakładanie ograniczeń na:

• Strukturę
• Typy danych



Obsługa XML w SQL Server
• Value

• Exists

• Query

• Nodes



Środowisko testowe – struktura bazy



Środowisko testowe – dokument XML



Generowanie danych

• Źródła danych
– 903 miasta – wykaz miast Polski wikipedia.org

– 939 różnych elementów faktur – asortyment różnych sklepów 
internetowych

• Tabela kontrahenci 
– 10 000 wierszy

• 1-30 faktur
– 1-20 elementów



Model badania wydajności

• Testy czterech zapytań ukierunkowanych na różne 
aspekty wydajności

• Dla każdego 3 testy po 12 wykonań każdy
– Odrzucenie dwóch skrajnych wyników z każdego testu

• 12 różnych warunków testowych dla każdego 
zapytania
– „czyste zapytanie”
– Cztery rodzaje indeksów XML oraz wszystkie razem
– Schemat XSD
– Schemat XSD oraz testy wszystkich

rodzajów indeksów



Wyniki testów



Zapytanie pierwsze

• Podsumowanie ze sprzedaży poszczególnych 
produktów dla kontrahentów konkretnego typu



Zapytanie pierwsze

• Trzy testy 4:57min



Zapytanie drugie

• Podsumowanie ze sprzedaży kontrahentów 
konkretnego typu



Zapytanie drugie

• Trzy testy 3:34min



Zapytanie trzecie

• Podsumowanie ze sprzedaży kontrahentów 
konkretnego typu, tylko dla elementów faktury ze 
stawką vat >=22



Zapytanie trzecie

• Trzy testy 2:41min



Zapytanie czwarte

• Lista klientów danego typu z fakturą w roku 2010



Zapytanie czwarte

• Trzy testy 0:26min



Podsumowanie 1/2
• Testy trwały ok. 27 godzin
• Zmiana warunków dla jednego testu średnio 1:12
• Suma bez zmian warunków testów 11:40



Podsumowanie 2/2
• Z przeprowadzonych testów wynika:

– Najlepsze wyniki daje stosowanie schematów XSD
– Stosowanie indeksów w większości przypadków spowodowało 

znaczne pogorszenie wydajności.
– W przypadku indeksów XML można zakładać wzrost wydajności dla 

dokumentów XML o bardziej złożonej strukturze

• Wykonany model testowy jest bardzo elastyczny, można go w 
przyszłości z powodzeniem stosować do testowania różnych 
aspektów wydajności



Dziękuję za uwagę
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