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1. BevezetésA disszertáióban egy gráftranszformátort vezetünk be, melyre a rövidségkedvéért szerkezeti rekurzióként hivatkozunk, majd ennek vizsgáljuk megnéhány tulajdonságát. A szerkezeti rekurzió gyakorlati fontosságát a félig-strukturált és XML adatbázisok területén való alkalmazhatósága adja, aholaz adatokat ímkézett gráfokkal és fákkal reprezentálják. Általánosságban aszerkezeti rekurziókat olyan (matematikai) objektumokon alkalmazzák, me-lyeket "konstruktorok" segítségével lehet felépíteni. Az ítéletlogikában ilyenkonstruktorok például a ¬,∧,∨ logikai összeköt®k. Az adatbázisok világábana szerkezeti rekurziók már a 90-es évek elején megjelentek egy olyan lekérde-z®nyelv alapjaként, amely meghaladja reláiós algebra korlátait és egy álta-lános élú programozási nyelvbe beágyazott reláiós lekérdezési nyelv kifeje-z®erejének lehet®ségeihez közelít [7℄. A szerkezeti rekurziók itteni változatahalmazok fölött lett de�niálva. Az elkövetkez® években a szerkezeti rekurzió-kat halmaz-, multihalmaz és listaalapú (beágyazott) kollekiók lekérdezésérealkalmazták [10℄[13℄[12℄. Ezekben a munkákban azonban a szerkezeti rekur-zióknak egy általánosabb formáját használták, mint ami a disszertáióbanszerepel. A mi megközelítésünket közvetlenül a féligstrukturált adatok ke-zelésére bevezetett UnQL nyelv esetében adott de�níió inspirálta [9℄. Itt aszerkezeti rekurzók élímkézett gráfokat dolgoznak fel, és az UnQL mögöttiUnCal-nak nevezett algebra f® m¶veletét alkotják.Korábbi eredmények.. Mindazonáltal a disszertáióban szerepl® de-�níió lépésr®l-lépésre alalult a különböz® XML lekérdez®nyelvek szimulái-ójakor fellép® igények hatására. Emiatt hasznosnak bizonyulhat, ha végig-vesszük a folyamat f®bb állomásait.Els® ikkünkben [1℄ az élímkézett gráfokat feldolgozó szerkezeti rekur-ziók szemantikáját újfajta módon de�niáltuk. A [9℄ ikkben alkalmazott ésaz imént említett szemantika ekvivaleniája bebizonyítható. Emellett meg-mutattuk, miként m¶ködhetnek együtt a szerkezeti rekurziók az adatok szer-kezetére vonatkozó megszorításokkal. Ezeket a megszorításokat sémagráfoksegítségével fejezik ki [8℄.Második ikkünkben [2℄ feltételek megadásának lehet®ségével b®vítettük1



a szerkezeti rekurziót, melyekben isempty és not-isempty logikai függvénye-ket és egyenl®séget használhatunk. Kis súsztatással az isempty, not-isemptyfüggvényekben egy másik szerkezeti rekurzió eredményének ürességét el len®-rizhetjük, melyet az éppen feldolgozott él alatti részgráfon hívunk meg. Azily módon kiterjesztett szerkezeti rekurziók segítségével sikeresen szimuláltukaz XPath 1.0 lekérdez®nyelv egy magját. Az [1℄-ben megjelen® tárgyalásmód-hoz hasonlóan leírtuk, miként lehet a DTD-k (Doument Type De�nitions(DTD) [6℄) és EDTD-k (Extended Doument Type De�nitions (EDTD) [14℄)adta megszorításokat is átvezetni a szimuláló szerkezeti rekurziókba. A szi-muláió egyben egy O(|D||Q|) id®ben m¶köd®, tehát hatékony megvalósítástis implikál, ahol |D| az adat, míg |Q| a lekérdezés méretét jelöli. Ez meg-egyezik a Gottlob és munkatársai által javasolt algoritmus sebességével [11℄.[5℄-ban az iménti szimuláiót terjesztettük ki az XSLT 1.0 egy magjára.A változók jelenléte, melyekhez XPath kifejezések segítségével rendelhetünkértéket, meglehet®sen bonyolulttá tette a részleteket. Ebben az esetben aszimuláió nyújtotta megvalósítás O(|D|2|Q|2) id®ben m¶ködik.A következ® ikkünkben [3℄ a statikus analízishez tartozó szokásos ki-elégíthet®ségi és tartalmazási kérdéseket vizsgáltuk. A szerkezeti rekurziók-nak azonban supán egy sz¶kített változatát elemeztük, ahol a feltételekbenegyetlen not-isempty logikai függvény használata volt engedélyezett. Másszavakkal sem az isempty feltétel, sem egyenl®ségek megadása nem volt le-hetséges. A másik oldalról viszont két esetet különböztettünk meg az elseágak alkalmazhatósága alapján. Kiderült, hogy else ágak nélkül a kielégíthe-t®ségi kérdés négyzetes id®ben megoldható, míg a tartalmazás oNP-nehéz.Az else ágak esetében pedig megmutattuk, hogy a két probléma visszavezet-het® egymásra és mind a kett® PSPACE-nehéz.Végül [4℄-ban az XPath kifejezéseket nevesített kifejezések megadásánaklehet®ségével b®vítettük ki, melyek segítségével � amint a név is mutatja� nevet rendelhetünk egy XPath kifejezéshez. Egy nevesített kifejezésbenönmaga vagy más nevesített kifejezések is szerepelhetnek, melynek köszön-het®en a desendant, anestor stb. tengelyek adta rekurzivitástól eltér®rekurzivitás is megjelenik. Az ötletet az XQuery függvény de�niálási lehe-t®sége inspirálta, melyeknek törzsében más felhasználó által megadott függ-vényeket is meghívhatunk. A nevesített kifejezéseket az iménti függvények2



egyszer¶sített változatának tekinthet®k az XPath kontextusában.A disszertáióban a szerkezeti rekurziók matematikai elemzése lett lé-nyegesen tovább�nomítva. Az itt megjelen® és a fentiekben említett összesikk [1℄[2℄[5℄[3℄[4℄ eredménye a sajátom, mindazonáltal mélyen hálás vagyoktársszer® kollégáim Benzúr András D.S. és Kiss Attila C.S. hasznos meg-látásaiért és tanásaiért.2. F® eredményekA strukturális rekurzió egy négyes, f = (F,Σ, FI ,Γ), ahol F = {f1, . . . , fn}a szerkezeti függvények, FI = {fi1, . . . , fik} a kezd® szerkezeti függvények,
Σ az f által feldolgozandó adatgráfokban alkalmazható élímkék, Γ pedig atranszformáiós szabályok halmaza. Adatfák esetében a szerkezeti rekurziókfelülr®l lefelé haladva dolgozzák fel a bemenetüket, adatgráfoknál a m¶ködéshasonló, emellett minden kört supán egyszer járunk be. Egy transzformáiósszabálynál azt adjuk meg, miként viselkedjen egy szerkezeti függvény, amikorpéldául egy adott ímkéj¶ élhez ér. Ilyen esetben a szerkezeti függvény egyerd®t konstruálhat, melynek leveleihez a szóban forgó él alatti részgráframeghívott szerkezeti függvények eredményeit kapsolhatja. A feltételek if-then-else utasítások formájában adhatók meg.A disszertáióban a bevezetés után a 2. fejezetben az alapfogalmakatismertetjük, míg a 3. fejezetben a szerkezeti rekurziók szemantikáját adjukmeg. A de�níió távolról sem nyilvánvaló, mivel a feltételek kiértékelési mód-jának meghatározása a körök jelenléte miatt ki�nomult tervezést igényel. A4. fejezetben a szerkezeti rekurziók öt osztályát különböztetjük meg egy-mástól, majd összehasonlítjuk ezek kifejez®erejét. SR(n.i., i., el) jelöli azt azosztályt, ahol mind a not-isempty (n.i.), az isempty (i) feltételek, mind az elseágak használata megengedett a transzformáiós szabályokhoz tartozó felté-telekben. Hasonlóképpen SR(n.i., i.) jelöli azt az osztályt, ahol not-isemptyés isempty feltételek is megjelenhetnek, else ágak azonban már nem. Emel-lett az SR(n.i.) és SR() jelölések szintén el®fordulnak, melyeknek értelme aziménti magyarázatok fényében már világos. Egy SR()-beli szerkezeti rekur-zió determinisztikus továbbá, ha supán egyetlen kezd® szerkezeti függvénytartozik hozzá, a transzformáiós szabályaiban pedig legfeljebb egy szerkezeti3



függvény kerül meghívásra. A determinisztikus szerkezeti rekurziók osztályát
Det jelöli.Egy f szerkezeti rekurzió esetében jelölje L(f) azon adatgráfok osztá-lyát, melyekre f nem üres eredményt ad. Szerkezeti rekurziók két SR1,SR2osztályára SR1 kifejez® ereje er®sebb, ha minden f 2 SR2-beli szerkezeti re-kurzióhoz létezik f 1 szerkezeti rekurzió SR1-ben, amire L(f 1) megegyezik
L(f 2)-vel. SR1 szigorúan er®sebb, ha er®sebb, mint SR2, ráadásul léte-zik olyan SR1-beli g1 szerkezeti rekurzió, amihez nem adható meg egyetlenolyan SR2-beli g2 szerkezeti rekurzió sem, amire L(g2) megegyezne L(g1)-gyel. Végül SR1 azonos lekérdez® erej¶ SR2-vel, ha SR1 er®sebb, mint SR2és megfordítva.A disszertáióban a 4.16., 4.19., 4.20. állítások valamint az 5.11. kö-vetkezmény az iménti viszonyokat tisztázza a szerkezeti rekurzió osztályokközött.Tézis 1. (i) A determinisztikus szerkezeti rekurziók osztályának azonos akifejez® ereje a feltétel nélküli szerkezeti rekurziók osztályáéval (SR()).(ii) A not-isempty feltételekkel rendelkez® szerkezeti rekurziók osztálya (SR(n.i.))szigorúan er®sebb, mint SR().(iii) A not-isempty és isempty feltételekkel is rendelkez® szerkezeti rekurziókosztálya (SR(n.i., i.)) szigorúan er®sebb, mint SR(n.i.).(iv) A not-isempty és isempty feltételekkel valamint else ágakkal is ren-delkez® szerkezeti rekurziók osztálya (SR(n.i., i., el)) azonos kifejez® erej¶,mint SR(n.i., i.).Ezt követ®en a 4.4. fejezetben egy adott szerkezeti rekurzióra a bemenetiadatgráfokat adatfákkal "szimuláljuk", ahol az adatgráf feldolgozása hasonlómódon történik, mint a szimuláiójáé. (A hasonlóság mikéntjét egzakt de�-níió taglalja.) Az eredményeket a 4.45. állítás foglalja össze.Tézis 2. Adott f szerkezeti rekurzió esetében, ha létezik olyan adatgráf, amire
f nem üres ereményt ad, akkor létezik olyan adatfa is, amire f nem üreseredménnyel tér vissza. 4



Ezek után az 5. fejezetben a szokásos m¶veleteket: komplementerképzés
(̃ ), unió (⊔), metszet (⊓) vezetjük be. Egy f szerkezeti rekurzióra jelölje
Lroot(f) azon gyökéréles adatgráfok osztályát, melyeken f nem üres ered-ménnyel tér vissza. Egy adatgráf gyökéréles, ha a gyökerének egyetlen kimen®éle van. Az 5.8. és 5.14. állítások a m¶veletek és azon gyökéréles adatgrá-fok osztályainak a viszonyát tisztázzák, melyeknek elemein az operandusokegyike nem üres eredményt ad.Tézis 3. Tetsz®leges f és g szerkezeti rekurziókra:(i) L̃root(f) ugyanaz, mint Lroot(f̃).(ii) Lroot(f ⊓ g) megegyezik Lroot(f) ∩ Lroot(g)-vel.(iii) L(f ⊔ g) ugyanaz, mint L(f) ∪ L(g).Itt L(f) (Lroot(f)) azon adatgráfok osztályát jelöli, melyre f nem üres ered-ménnyel tér vissza.Emellett az 5.17. állításban kiderül, hogy a De Morgan azonosságok szinténteljesülnek a szerkezeti rekurziók iménti m¶veletei között.Hogy mélyebben megérthessük a szerkezeti rekurziók m¶ködését a 6. feje-zetben két jól ismert automata típussal � nemdeterminisztikus, véges állapotúsztring automaták és alternáló faautomaták � hasonlítjuk össze ®ket. Az el-fogadást a nem üres végeremény reprezentálja és megfordítva. Egy Σ-beli wszóra jelölje paw azt az utat, melynek élei w szimbólumaival ímkézettek a
w-beli sorrendnek megfelel®en. Megfordítva egy pa útra jelölje wpa azt a szót,amiben a szimbólumok pa élímkéi által adott sorrendnek megfelel®en köve-tik egymást. A 6.2. és 6.4. állítások a nemdeterminisztikus véges állapotúautomaták és a szerkezeti rekurziók közötti viszonyt tisztázzák.Tézis 4. (i) Tetsz®leges feltétel nélküli f szerkezeti rekurzióra, létezik Afnemdeterminisztikus, véges állapotú automata, amire f akkor és sakakkor ad nem üres eredményt a pa útra, ha Af elfogadja wpa-t.(ii) Létezik olyan nemdeterminisztikus, véges állapotú automata A, amely-hez nem létezik olyan f feltétel nélküli szerkezeti függvény, ami hasonlómódon szimulálná A-t, amiként a szerkezeti rekurziókat szimulálták anemdeterminisztikus, véges állapotú automaták az imént.5



Hogy megfelel®en mérlegelhessük a tézis jelent®ségét, érdemes megjegyezni,hogy ha egy feltételek nélküli szerkezeti rekurzió nem üres eredményt adegy I adatgráfra, akkor I biztosan tartalmaz olyan gyökeréb®l induló utat,melyre f szintén nem üres eredménnyel tér vissza. Másodsorban, a tézismásodik pontja a nem üres eredménnyel való visszatérés, mint tulajdonságmonotonitásából következik. Tudniillik, ha egy feltételek nélküli f szerke-zeti rekurzió nem üres eredményt ad I adatgráfra, akkor f minden olyanadatgráfra, amelynek I részgráfja oly módon, hogy a gyökerek egybeesnek,szintén nem üres eredménnyel tér vissza. A másik oldalról viszont egy nem-determinisztikus, véges állapotú automata nem feltétlenül fogadja el w.a-t,ha w-t el is fogadja, ahol w.a azt a szót jelöli, melyet w-b®l kapunk az aszimbólum hozzáadásával.Az alternáló faautomatákkal való összehasonlítás jóval bonyolultabb, mi-vel ezek rangolt1, rendezett2, pontímkézett fákon dolgoznak, míg a szerkezetirekurziók rangolatlan, rendezés nélküli, élímkézett gráfokon. A szerkezetirekurziók alternáló faautomatákkal történ® reprezentáiójához egy f szerke-zeti rekurzióra nem üres eredményt adó I adatgráf köreit fák egy halmazávalreprezentáljuk, melyekre f szintén nem üres eredménnyel tér vissza. Ezeka fák minden lehetséges módját leírják az I-n történ® konstrukióknak az fáltali feldolgozás során. A bonyodalmak azonban még nem oldódnak meg aziménti helyettesítéssel, mert egy rangolatlan fát nem lehet rangolttá átírniúgy, hogy ez a transzformáió az összes szerkezeti rekurzió esetén megfelel®enm¶ködne. Emiatt az iménti átalakítást minden egyes szerkezeti rekurziórakülön kell megadni. Jelölje If,I az ily módon transzformált fák halmazát.A szimuláió ellentétes irányánál, egy rangolt, rendezett, pontímkézett tfa esetén jelölje Tr(t) a rangolatlan, élímkézett fává történ® transzformáláseredményét, melyben t pontjainak sorrendje is reprezentálódik. Az alternálófaautomata és a szimuláló szerkezeti rekurzió közötti viszony leírásához a
Tr transzformáió mellett ennek "inverzére", ReTr, is szükség lesz. Egy kissúsztatással: egy rangolatlan, élímkézett t fa esetén ReTr(t) azon rangolt,rendezett, pontímkézett t′ fák halmazával egyenl®, melyekre Tr(t′) t-vel1Egy adott ímkéj¶ pont meghatározott számú kimen® éllel rendelkezik a ímkénekmegfelel®en.2A rendezés a pontok között de�niált. 6



azonos. A következ® tézis a 6.10. és 6.16. tételek eredményeit összegzi.Tézis 5. (i) Tetsz®leges f szerkezeti rekurzióhoz létezik Af alternáló faau-tomata úgy, hogy f nem üres eredményt ad I adatgráfra akkor és sakakkor, ha Af If,I összes elemét elfogadja.(ii) Legyen A alternáló faautomata. Jelölje fA az A-t szimuláló szerkezetirekurziót. Ekkora) tetsz®leges rangolt, rendezett, pontímkézett t fára, A akkor és sakakkor fogadja el t-t, ha fA(Tr(t)) nem üres.b) Egy gyökéréles, rangolatlan, élímkézett t fa esetén fA(t) akkor éssak akkor nem üres, ha A elfogadja ReTr(t) összes elemét.Végül a 7. és 8. fejezetekben a szokásos statikus analízisbeli kérdéseketvizsgáljuk. A kielégíthet®ségi probléma esetén azt kérdezzük, hogy adottszerkezeti rekurzióhoz létezik-e olyan adatgráf, melyre a szerkezeti rekurziónem üres eredménnyel tér vissza. A tartalmazási problémánál f és g szer-kezeti rekurziókra azt ellen®rizzük, hogy minden adatgráfra, melyre g nemüres eredményt ad, f szintén nem üres eredménnyel tér-e vissza. Emellett atartalmazás egy szigorúbb változatát is górs® alá vesszük. f és g szerkezetirekurziókra f szigorúan tartalmazza g-t, ha minden I adatgráfra és annakminden e élére, ha g konstruál e-n I feldolgozása során, akkor f szinténkonstruál e-n. Ez a különbségtétel az XPath kifejezések esetében alkalma-zott hasonló megkülönböztetésen alapul [15℄. Mindazonáltal megmutatható,hogy a kétféle típusú tartalmazási feladat polinom id®ben visszavezethet®egymásra (4.8. és 4.12. állítások).Tézis 6. A a szerkezeti rekurziók osztályaira vonatkozó kielégíthet®ségi és tar-talmazási kérdésekre vonatkozó bonyolultságelméleti eredmények a 1. ábrántalálhatók. Az SR(n.i.) osztály tartalmazási és az SR(n.i., i.,≤ k) osztálykielégíthet®ségi és tartalmazási kérdésein kívül minden a táblázatban szerepl®probléma teljes a megfelel® bonyolultsági osztályra nézve (7.9. következmény,7.12., 7.25., 8.9. tételek, 8.13. következmény, 8.18. tétel).Itt az SR(n.i.,∨) osztály esetében sak diszjunkiókat alkalmazhatunk a fel-tételekben, míg az SR(n.i., i.,≤ k) osztály esetében a feltételek supán k7



KIELÉGÍTHET�SÉG TARTALMAZÁSdeterministi PTIME PTIME
SR() PTIME oNP
SR(n.i.,∨) PTIME oNP
SR(n.i.) PTIME PSPACE-nehéz
SR(n.i., i.,≤ k) ΣkP -nehéz ΠkP -nehéz
SR(n.i., i.) DEXPTIME DEXPTIME
SR(n.i., i., el) DEXPTIME DEXPTIME1. ábra. A kielégíthet®ségi és tartalmazási kérdésre vonatkozó disszertáióbelieredmények összefoglalója.mélységig ágyazhatók egymásba, azaz amikor a szerkezeti függvények meg-hívják egymást a transzformáiós szabályaik feltételeiben, nem alakulhat kikör a hívások során, ugyanakkor egy szerkezeti függvény önmagát meghív-hatja a feltételeiben.Publikáiók[1℄ András Benzúr and Balázs Kósa. Stati analysis of strutural reursionsin semistrutured databases and its onsequenes. In ADBIS, pages 189�203, 2004.[2℄ Balás Kósa, András Benzúr, and Attila Kiss. An e�ient implemen-tation of an expressive fragment of XPath for typed and untyped XMLdouments using extended strutural reursion. In Loal Proeedings AD-BIS 2009, pages 156�176, 2009.[3℄ Balás Kósa, András Benzúr, and Attila Kiss. Satis�ability and ontain-ment problem of strutural reursions with onditions. In Proeedings ofthe 14th east European onferene on Advanes in databases and infor-mation systems, pages 336�350. Springer-Verlag, 2010.[4℄ Balázs Kósa. Containment and satis�ability problem for XPath with re-ursion. In Proeedings of the 16th East European onferene on Advanes8
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