
XML i nowoczesne technologie
zarządzania treścią 2009/10 – Zadanie 2

Treścią zadania jest realizacja idei XSLT2, czyli przekształcenia dającego w wyniku kolejne 
przekształcenie,   a   także   zastosowanie   standardów   XSL   Formatting   Objects   i   SVG. 
Zajmujemy się analizą i prezentacją wyników ankiet. 

Definicja ankiety

Definicja   ankiety   jest   dokumentem   zgodnym   ze   schematem  definicjaankiety.xsd, 
przykładową definicją jest definicja1.xml.

Definicja posiada tytuł, zawiera wszystkie pytania ankiety i może zawierać dodatkowe bloki 
tekstowe. Podane są w niej także wskazówki dotyczące sposobu prezentacji wyników ankiet.

Schemat, dokumentacja schematu oraz przykład powinny wiele wyjaśnić. Uwagi:
• pytania mogą występować bezpośrednio w definicji lub w sekcjach, sekcji nie 

można zagnieżdżać,
• identyfikatory sekcji są globalne w skali definicji,
• identyfikatory pytań są globalne w skali sekcji (lub definicji – dla pytań spoza 

sekcji),
• sekcja abstrakcyjna to sposób na wielokrotne wstawienie do ankiety podobnych 

fragmentów (w tym pytań); sekcje takie są sparametryzowane, a konkretyzacje 
wstawiają do ankiety instancje sekcji abstrakcyjnych z podstawionymi na 
parametry wartościami tekstowymi; w przypadku nie podania wartości parametru, 
w konkretyzacji przyjmowana jest wartość domyślna podana w sekcji 
abstrakcyjnej, pusty element <parametr> oznacza pustą wartość parametru 
(domyślną lub konkretną).

Wyniki ankiety

Wyniki ankiet zapisywane są w dokumentach zgodnych ze schematem  wynikiankiety.xml, 
takich jak  wyniki1.xml. Jeden dokument to zbiór „wypełnionych ankiet” zgodnych z jedną 
definicją. W tym dokumencie nie są zapisane tekstowe postaci pytań, a jedynie „suche dane”.

Dodatkowe informacje:
• identyfikatory sekcji, pytań i odpowiedzi odnoszą się do identyfikatorów 

wprowadzonych w definicji ankiety,
• sekcje, pytania i odpowiedzi o tym samym id (lub parze id dla pytań w sekcjach) 

nie powtarzają się w ramach jednego wyniku,
• pytania w ramach wyników mogą być pomijane (takich brakujących pytań nie 

bierzemy pod uwagę przy liczeniu procentów),
• na pytanie może nie zostać udzielona żadna odpowiedź (takie puste pytania 

bierzemy pod uwagę przy liczeniu procentów),
• dla pytań, dla których zostało to dopuszczone w schemacie, respondenci mogli 

podawać dodatkowe odpowiedzi, nie wymienione w definicji; przy analizie 
wyników są one traktowane na równi z wartościami odpowiedzi wybranych z 
listy.

Meta-arkusz

Treścią  zadania  jest  stworzenie arkusza XSLT (w wersji  2.0 lub 1.0), który na podstawie 
definicji ankiety wygeneruje „arkusz prezentacyjny” służący do prezentacji wyników ankiet 

http://www.mimuw.edu.pl/~czarnik/zajecia/xml09/zad2/definicja-ankiety.xsd
http://www.mimuw.edu.pl/~czarnik/zajecia/xml09/zad2/wynik1.xml
http://www.mimuw.edu.pl/~czarnik/zajecia/xml09/zad2/wyniki-ankiety.xsd
http://www.mimuw.edu.pl/~czarnik/zajecia/xml09/zad2/definicja1.xml


zgodnych z daną definicją, zgodnie z podanymi w definicji preferencjami co do prezentacji. 
Metaarkusz nie posiada żadnych dodatkowych parametrów.

Arkusz prezentacyjny

Arkusz prezentacyjny jest arkuszem XSLT w wersji 2.0 lub 1.0.

Dokumentem wejściowym jest dokument z wynikami ankiety, zgodny z definicją ankiety, na 
której podstawie utworzono arkusz.

Dla każdego pytania oznaczonego w definicji jako pytanie filtrujące (w przypadku pytania w 
sekcji  abstrakcyjnej  – dla  każdej   instancji   tego pytania  w konkretyzacji)  arkusz powinien 
posiadać  parametr.  Nazwą  parametru powinien być   identyfikator  pytania,  a w przypadku 
pytań  w   sekcji   abstrakcyjnej  konkatenacja   idsekcji   (konkretyzacji),   krótkiego  myślnika   i 
idpytania (idsekcji-idpytania).  Wartością  parametru może być   lista rozdzielonych 
przecinkiem wartości  atomowych,  z  których każda może  być   identyfikatorem odpowiedzi 
(np. odp1,odp2).

W przypadku podania wartości parametru, w analizie i prezentacji mają być uwzględnione 
jedynie  wyniki,  w których  dla  danego pytania  chociaż   jedna  z  zaznaczonych  odpowiedzi 
należy do zbioru {odp1,odp2}. Nie podanie parametru oznacza nie filtrowanie po danym 
pytaniu. Podanie wartości dla wielu parametrów oznacza koniunkcję warunków.

Dokument XSL-FO

Arkusz prezentacyjny  powinien dawać  w wyniku dokument XSLFO prezentujący wyniki 
ankiet.   Wykresy   należy   zapisać   w   języku   SVG   i   wstawić   do   FO   jako   „obiekty   obce” 
(przykład: svgfo.xml).

Dokument PDF

Docelowym sposobem prezentacji  ma być dokument w postaci graficznej,  np. w formacie 
PDF. Przykładowy (ale nie wzorcowy) sposób prezentacji:  wyniki1.pdf  (uzyskany w Open 
Office ;)).

Wymagania co do zawartości i wyglądu:
1. Dokument umieszczony na stronach formatu A4 z niezerowym marginesem.

2. Tytuł ankiety na początku dokumentu, a także powtarzający się w nagłówku lub stopce 
każdej strony.

3. Informacja  o  sumarycznej  liczbie  wypełnionych  ankiet i  o  liczbie  ankiet 
uwzględnionych w tej analizie (może być mniejsza ze względu na filtrowanie).

4. Informacja o filtrowaniu, jeżeli filtrowanie jest aktywne. Może znaleźć się zbiorczo w 
początkowej części dokumentu lub dalej przy prezentacji pytań filtrujących (np. specjalne 
oznaczenie odpowiedzi wybranych w parametrach filtrujących).

5. Teksty z definicji (akapity, treści pytań i odpowiedzi) umieszczone w wyniku:

a) każdy  akapit jako osobny blok z wcięciem pierwszego wiersza lub odstępem między 
akapitami,

b) znacznik <wyr> (wyróżnienie) zinterpretowany np. jako pogrubienie,

c) referencja  do  parametru sekcji  (<ref-param>)  zastąpiona  wartością  parametru  dla 
danej konkretyzacji.

6. Sekcje abstrakcyjne nie są umieszczane w wyniku, a są umieszczane ich konkretyzacje. 
Dla  każdej  konkretyzacji  wstawiamy  przetworzoną  zawartość  sekcji  abstrakcyjnej,  z 

http://www.mimuw.edu.pl/~czarnik/zajecia/xml09/zad2/wyniki1.pdf
http://www.mimuw.edu.pl/~czarnik/zajecia/xml09/zad2/svgfo.xml


referencjami do parametrów zastąpionymi wartościami parametrów podanymi dla danej 
konkretyzacji.

7. Dla każdego pytania:

a) każde pytanie otoczone obramowaniem lub w inny widoczny sposób oznaczone,

b) w miarę możliwości zapobiegamy dzieleniu pytań między strony (można założyć, że 
ilość tekstu w pytaniach i odpowiedziach jest rozsądna),

c) numerujemy pytania w sposób ciągły, nie wypisujemy id-pytania,

d) jeśli ma być podana średnia waga, podajemy ją,

e) jeśli dla pytania ma zostać narysowany  wykres, część szerokości strony przy danym 
pytaniu  zajmujemy  wykresem,  a  pozostałą  część  wykorzystujemy  na  wypisanie 
odpowiedzi i wyników,

f) odpowiedzi  domyślnie  umieszczamy w kolejności  takiej  jak w definicji,  ale  jeśli  w 
definicji podano atrybut sortuj=”true”, sortujemy według liczby wystąpień,

g) jeśli  podano  ograniczenia na  liczbę  prezentowanych  odpowiedzi  lub  minimalny 
procentowy  udział,  stosujemy  się  do  nich,  nie  można  przy  tym  jednak  pominąć 
odpowiedzi wybranej taką samą liczbę razy jak inna, która jest prezentowana; w takiej 
sytuacji: wydłużamy listę ponad max jeśli chodzi o odpowiedzi wskazane choć raz, a 
skracamy listę jeśli chodzi o odpowiedzi nie wybrane ani razu,

h) odpowiedzi  dodatkowe (ich  wartości  są  podane  w wynikach  ankiety,  podczas  gdy 
wartości  odpowiedzi  do  wyboru  są  podane  w  definicji)  traktujemy  na  równi  z 
odpowiedziami do wyboru: należy je pogrupować (nie martwiąc się o odmianie przez 
przypadki itp.) i każdą grupę umieścić w wyniku na tej samej zasadzie, co odpowiedzi 
do wyboru. Zachowanie w przypadku odpowiedzi dodatkowej o takiej samej wartości 
co odpowiedź do wyboru może być zależne od implementacji.

8. Dla każdej odpowiedzi z definicji (w formie tabeli lub analogicznej do tabulacji):

a) kwadracik z kolorem na wykresie, jeśli rysowany jest wykres,

b) tekst odpowiedzi z definicji,

c) bezwzględna liczba udzielonych odpowiedzi,

d) procentowy  udział respondentów  wybierających  tę  odpowiedź  w  stosunku  do 
wszystkich  respondentów  odpowiadających  na  to  pytanie  (dzielimy  przez  liczbę 
wystąpień  tego  pytania  w  wynikach  ankiet  po  przefiltrowaniu,  suma  wyników 
procentowych może przekroczyć 100% gdy dopuszczalne są odpowiedzi wielokrotne).

9. Wykres, jeśli ma być narysowany, nie musi zawierać żadnych napisów. Powinien używać 
różnych kolorów do prezentacji  udziału różnych odpowiedzi,  z tym że przy więcej niż 
5 odpowiedziach kolory (nie sąsiednie) mogą się powtarzać lub wyglądać podobnie.



Informacje organizacyjne

W razie wątpliwości można pytać mailowo autora zadania: czarnik@mimuw.edu.pl
Rozwiązania   (w   postaci   archiwum  ZIP  o  nazwie   równej   loginowi   studenckiemu)  należy 
wysyłać   do  13   stycznia   2010  włącznie   na   adres:  czarnik@mimuw.edu.pl  z   konta 
mailowego na students.

Arkusze będą testowane: 1.0 – Xalan + FOP, 2.0 – Saxon 9 HE + FOP.

Uzupełnienia i odpowiedzi
1. Sortowanie  odpowiedzi  jest  warunkowe,  zależy  od  atrybutu  sortuj elementu 
prezentacja-wyników.

2. Przy  filtrowaniu  mamy  nie  uwzględniać  w  ogóle  wypełnionej  ankiety  (tzn.  elementu 
wynik) nie spełniającej warunków filtrowania. Motywacją jest analiza jakie owoce lubią 
kobiety, albo jakie poglądy na kwestie emerytur mają zwolennicy PSL.

3. Zmieniłem nazwę atrybutu z odp-id na id-odp, aby było spójnie dla wszystkich id.

4. Dodałem  schemat dla wyników ankiet.  Schematy mają jedynie charakter  informacyjny, 
mówią  jakiego  typu wejścia  mają  spodziewać  się  arkusze.  Wejściem dla  meta-arkusza 
będą dokumenty takie  jak  definicja1.xml,  a dla  arkusza wynikowego (prezentacyjnego) 
dokumenty takie jak  wyniki1.xml.

5. Aby narysować w SVG wycinek koła, trzeba użyć ścieżki. Wygląda na to, że niezbędne są 
funkcje trygonometryczne,  których nie ma wśród standardowych funkcji XPath. Można 
użyć do tego gotowych bibliotek, podając ich źródło.

Jednocześnie  informuję,  że  za  brak  implementacji  jednego  rodzaju  wykresów  odejmę 
1 punkt, a za brak wykresów w ogóle 2,5 punktu.

6. Dodałem króciutką ilustrację (część w komentarzu) jaką postać powinny mieć deklaracje 
parametrów w arkuszu prezentacyjnym: parametry.xsl.

7. Myślnik może występować w id sekcji i pytań, zatem jego wybór jako łącznika między 
dwoma identyfikatorami w nazwie parametru nie jest najszczęśliwszy :(. Można założyć, 
że w id sekcji zawierających pytania filtrujące nie wystąpią myślniki.

8. W rozwiązaniu można korzystać z rozszerzeń EXSLT (www.exslt.org). W szczególności 
są tam funkcje trygonometryczne, ale można korzystać także z innych funkcji i rozszerzeń.

9. Przykładowy dokument PDF jest jedynie ilustracją, co ma zawierać i jak może wyglądać 
ostateczny wynik przekształcenia.  Jako rozwiązanie należy przysłać jeden arkusz XSLT 
(meta-arkusz)  i  ewentualnie  pliki  pomocnicze  (włączane  do  arkusza  lub  przez  niego 
czytane).

10.Aby  wynikowy  dokument  PDF  zawierał  „polskie  znaki”  należy  odpowiednio 
skonfigurować FOP-a:

a) stworzyć plik konfiguracyjny zawierający lokalizację czcionek TrueType, przykładowy 
plik odpowiedni dla Linuxa (działa w Ubuntu 9.10): fop.xconf, w tym pliku podany jest 
cały katalog systemowy z czcionkami, można podawać też czcionki pojedynczo,

b) uruchamiać FOP-a z opcją -c fop.xconf

Będę testował arkusze w opisany sposób, więc znaki nie-ASCII powinny działać, ale nie 
będę też pod tym kątem oceniał rozwiązań.

http://www.mimuw.edu.pl/~czarnik/zajecia/xml09/zad2/fop.xconf
http://www.exslt.org/
http://www.mimuw.edu.pl/~czarnik/zajecia/xml09/zad2/parametry.xsl
http://www.mimuw.edu.pl/~czarnik/zajecia/xml09/zad2/wynik1.xml
http://www.mimuw.edu.pl/~czarnik/zajecia/xml09/zad2/definicja1.xml
http://www.mimuw.edu.pl/~czarnik/zajecia/xml09/zad2/wyniki-ankiety.xsd


11.Sposób  testowania  arkuszy.  Załóżmy,  że  nadesłany  arkusz  nazywa  się  meta.xsl, 
przykładowe pliki to definicja.xml i wyniki.xml

a) xslt meta.xsl definicja.xml > prezentacyjny.xsl

b) xslt prezentacyjny.xsl wyniki.xml [parametry...] > wynik.fo

c) fop -c fop.xconf -fo wynik.fo -pdf wynik.pdf

gdzie  xslt  to coś (wewnętrznie  używające Javy) wykonujące przekształcenie  XSLT dla 
podanego arkusza i pliku, w zależności od wersji XSLT używaną implementacją jest Xalan 
lub Saxon.

12.Wykresy  kołowe  mogą  być  rysowane  także  dla  pytań  wielokrotnego  wyboru.  Należy 
zaprezentować  udział  poszczególnych  odpowiedzi  w  całości,  czyli  inaczej  mówiąc 
„przeskalować” wyniki.

13.Odpowiedzi  pominięte  ze  względu  na  ograniczenia  (punkt  7.g  w  treści)  mogą  być 
zaprezentowane na wykresie kołowym jako osobny obszar z ich sumarycznym udziałem, 
lub pominięte, a pozostałe „przeskalowane do 100%”. Oba rozwiązania są akceptowane.

14.Rozwiązania  spóźnione  do  5  dni  zostaną  ocenione,  ale  za  każdą  rozpoczętą  dobę 
opóźnienia  zostanie  odjęty  jeden  punkt.  Za  pierwsze  6  godzin  wyjątkowo  tylko  0,5 
punktu :)
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