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АНОТАЦІЯ
Даний проект присвячений вдосконаленню процесу розробки
додатків, які використовують бази даних XML, мовою Common Lisp.
Описані типові проблеми, що постають перед сучасними розробниками,
що використовують дані програмні засоби. Проведено аналіз сучасних баз
даних XML, виявлено їх переваги та недоліки. Сформовані конкретні
вимоги до розширення функціональних можливостей таких додатків за
допомогою драйверу, що розроблюється, а саме: можливість виконання
основних операцій з документами та колекціями всередині бази даних
(створення, вилучення, перегляд та оновлення), подання результатів
виконання надісланих запитів у форматі, придатному для використання
всередині інших додатків, можливість надсилання запитів до бази даних
мовою XQuery, підтримка різних діалектів мови Common Lisp та кросплатформеності.
Розроблено драйвер для роботи з базою даних eXist-db для
інтерпретатора мови програмування Common Lisp. Описано принцип
роботи та розширені функціональні можливості даного драйвера.
Показано, що розширенні можливості розробленого драйвера повністю
відповідають раніше сформульованим вимогам.
Розроблено засоби тестування драйверу та проведено випробування
драйверу на різних операційних системах.

АBSTRACT
This thesis is devoted to improving the process of developing
applications, which use XML databases, in Common Lisp language. Typical
problems faced by modern developers using these software tools are described.
The analysis of modern XML databases is carried out, their advantages and
disadvantages are revealed. Specific requirements are defined for extension of
the applications functionality by a driver being developed, namely: the ability to
perform basic operations with documents and collections within the database
(creation, deletion, viewing and modification), presentation of the results of the
sent requests in a format suitable for use within other applications, the ability to
send XQuery requests to the database, support for various dialects of the
Common Lisp language and cross-platform.
A driver for working with the database eXist-db for the Common Lisp
interpreter was developed using Common Lisp programming language. The
working principle and functional capabilities of the developed driver are
described. It is shown that extended capabilities of the developed driver
completely correspond to the previously formulated requirements.
The driver testing tools was developed and the driver was tested on various
operating systems.
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