
Інформаційна технологія 
маніпулювання вмістом 
XML-файлів 
 
ВИКОНАВ                                     КЕРІВНИК:  

СІМОНЕНКО  ДМИТРО                 МЕСЮРА  ВОЛОДИМИР  
ІВАНОВИЧ  



  

 Мета дослідження –  зменшення часу пошуку необхідного 
фрагменту та виконання необхідних маніпуляцій із вмістом  

 XML-файлу. 

 Об’єкт дослідження – процеси документообігу на підприємстві із 
використанням сучасних інформаційних технологій.  

 Предмет дослідження – методи та засоби аналізу XML-файлів.  
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      Задачі дослідження: 
• провести аналіз задачі використання даних аналізу XML-файлів на 

сучасному етапі розвитку інформаційних технологій; 

• розглянути існуючі методи вирішення задачі аналізу XML-файлів та 
обрати й обґрунтувати вибір методу, який задовольняє меті даної 
магістерської кваліфікаційної роботи; 

• вдосконалити метод розбору структури XML-файлів та удосконалити 
його згідно мети магістерської кваліфікаційної роботи; 

• розробити структуру та алгоритм роботи програмного засобу 
маніпулювання вмістом XML-файлів; 

• провести тестування розробленого програмного продукту. 
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      Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому: 
• подальший розвиток інформаційної технології роботи із 

структурою XML-файлів за рахунок введення етапів перевірки 
XML-файлу вимогам на коректність; 

• удосконалено метод розбору структури XML-файлів із 
можливістю маніпулювання їх вмістом за рахунок  
комбінованого способу маніпулювання вмістом XML-файлів  
на основі XSLT та DTD; 

• удосконалено алгоритм програми аналізу структури XML-файлів 
із можливістю маніпулювання їх вмістом. 
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      Практичне значення одержаних результатів: 

• розроблено комбінований спосіб аналізу структури XML-
файлів із можливістю маніпулювання їх вмістом. 

• розроблено алгоритм функціонування програмного 
забезпечення для виконання процесів структуризації XML-
файлів. 

• розроблено програмний засіб для аналізу структури XML-
файлів із можливістю маніпулювання його вмістом. 

• Результати роботи впроваджені ФОП Швець Е. І. 
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 АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ 

 Бурхливий розвиток інформаційного суспільства призводить до 
стрімкого зростання інформаційних потоків, поширення 
безпаперових технологій, що збільшує важливість підвищення 
ефективності ведення електронного документообігу, 
продуктивності процесів пошуку необхідних фрагментів у  
великих XML-документах. 

 Саме ці фактори й обумовлюють  актуальність розробленої у 
роботі інформаційної технологія маніпулювання вмістом XML-
файлів, яка забезпечує підвищення продуктивності процесів 
пошуку необхідних фрагментів у великих XML-документах. 
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 РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ СТРУКТУРИ XML-ДОКУМЕНТІВ  

 Найбільш поширеними підзадачами процесів побудові XML-
подібного формату даних є: 
- визначення структури документів; 
- перевірка вивантажених даних на правильність. 

 Основними способами розв’язку таких підзадач є: 
- визначення типу документу (Document Type Declaration); 
- формування схеми документа (XML Schema), що є більш 
складним, а у деяких реалізаціях навіть надто громіздким, але 
й надає значно більше можливостей 
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Технологічний 
ланцюжок 
маніпулювання 
вмістом XML-
файлів 
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Схема перевірки відповідності 
XML-файлу вимогам 

  

  

Перевірка відповідності 

XML-файлу вимогам  

  

Перевірка заголовка 

XML-файлу  

Перевірка синтаксису 

XML-файлу  

  

Перевірка атрибутів 

XML-файлу  

  

Перевірка порядку тегів 

  

Перевірка символів 

форматування 

  

Перевірка регістру  

9 



Схема перевірки XML-файлу на 
коректність 

  

  

Перевірка відповідності XML-

файлу на коректність  

  

Перевірка  

структури  

Відповідність 

Document Type 

Definition  

  

Логічна структуризація  
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Загальна схема методу розбору 
структури XML-файлів із можливістю 

маніпулювання їх вмістом 

  

Аналіз DOM-

структури документу  
  

  

Рекурсивне 

завантаження всіх 

елементів 
  

  

Візуалізація XML-

документу 
  

Маніпуляції вмістом 

XML-файлу 
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Обробка контенту DOM-структури 
XML-документу 

  

Відстежування 

змін у структурі  

  

Обробка контенту 

Фільтрування 

каталогів та XML-

файлів для аналізу 
  

  

Формування 

табличної структури 

Маніпулювання 

динамічною 

таблицею даних «на 

льоту» 
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Візуалізація схеми XML-документу 

Результат  

перевірки 

відповідності 

XML-файлу 

вимогам  

Результат  

перевірка 

XML-файлу 

на коректність 
  

Результат  

визначення 

кореневого 

елемента  

Результат  

формування 

деревовидної 

структури 

Візуалізація XML-

документу 
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Метод розбору структури XML-файлів 
із можливістю маніпулювання їх 

вмістом  
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Алгоритм 
роботи 
програми  
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Діаграма класів програми  

PeekXML

XMLEditPane

XMLAttrTableXMLAttrTable

XMLFileFilter

Відкриття/
Збереження
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Відкриття XML-документу в режимі 
редагування  
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Перегляд XML-файлу в режимі 
структурної візуалізації 
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Відображення помилки синтаксису 
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 

 Розроблено та програмно реалізовано вдосконалену інформаційну технологію маніпулювання 
вмістом XML-файлів, яка дозволила збільшити швидкість пошуку фрагменту XML-файлу завдяки 
використанню запропонованого методу розбору структури XML-файлів із можливістю 
маніпулювання їх вмістом, покращеному за рахунок розробки комбінованого способу 
маніпулювання вмістом XML-файлів на основі XSLT та DTD. 

 Здійснено аналіз задачі визначення структури документів, результати якого дозволили 
вдосконалити інформаційну технологію і методи розбору структури XML-файлів за рахунок 
врахування процесів перевірки вивантажених даних на правильність та коректність структури 
документу, що є ключовим під час аналізу XML-файлів. 

 Запропоновано комбінований підхід, при якому застосування механізмів аналізу структури XML-
файлів на основі XSLT-перетворення та формату DTD, дозволило збільшити швидкість пошуку 
фрагменту XML-файлу.  

 Результати роботи апробовані на двох конференціях та впроваджені в процесі організації 
документообігу на підприємстві ФОП Швець Е. І.      
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Дякую за увагу! 
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