
XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią

Egzamin, 1 lutego 2013 r.

Imię i nazwisko: ________________________________________

Czas: 75 minut.
Pytania testowe są wielokrotnego wyboru – jeśli nie napisano inaczej, możliwy jest dowolny układ 
odpowiedzi. Jeśli nie napisano inaczej, za pytanie można uzyskać maksymalnie 1 punkt. Aby zdobyć 
punkt z pytania testowego, należy poprawnie odpowiedzieć na wszystkie podpunkty (3 lub 4 w 
zależności od pytania).
Prefiksy xsd i xsl zgodnie z konwencjami wskazują na przestrzenie nazw, odpowiednio, XML Schema 
i XSLT. W rozwiązaniach można ich używać bez deklarowania.

 1. Jakie są zalety, a jakie wady formatu XML w stosunku do formatów binarnych i specyficznych dla 
zastosowania? Podaj co najmniej cztery cechy.
 Różne „zastosowania XML” mają te same wspólne podstawy, dzięki czemu można korzystać z 

istniejących bibliotek, parserów itp. i nie tworzyć takiego wsparcia od podstaw.
 Gotowe wysokopoziomowe technologie jak XML Schema, XSLT, XQuery, XML Signature, ...
 Format w wysokim stopniu niezależny od platformy, wsparcie dostępne na różnych platformach.
 Format dający się przeczytać przez człowieka i „samoopisujący się” - choć to w dużym stopniu 

zależy od konkretnego zastosowania.

─ Rozmiar dokumentów / komunikatów zwykle większy niż mógłby być w formacie binarnym 
i zoptymalizowanym pod kątem konkretnego zastosowania.

─ Przetwarzanie bardziej kosztowne obliczeniowo, szczególnie gdy dane są tłumaczone 
wewnętrznie na postać binarną (liczby, data i czas, obrazki i inne dane binarne).

 2. Znak & ma w tablicy Unicode numer 38 (dziesiętnie). Podaj cztery różne sposoby zapisania tego 
znaku w zawartości tekstowej dokumentu XML (po sparsowaniu węzeł tekstowy ma zawierać ten 
znak).

&amp; &#38; &#x26; <![CDATA[&]]>

 3. Które cechy uznajemy za charakterystyczne dla „tekstowych” zastosowań XML, w odróżnieniu od 
zastosowań „bazodanowych”?

□ a) Ścisła kontrola typu i rozmiaru wartości zapisanych w węzłach tekstowych i atrybutach.

☑ b) Mieszany model zawartości.

☑ c) Dowolna kolejność i krotność wystąpień elementów.

☑ d) Treść dokumentu pisana przez ludzi i przeznaczona do czytania przez ludzi.
To pytanie nawiązywało bezpośrednio do fragmentu wykładu 2 (slajd „Two faces of XML” i kolejne z 
przykładami). W punkcie d) nie chodziło o ręczne pisanie znaczników, ale o treść dokumentów.
Ponieważ jednak było to trochę pytanie z kategorii „co autor miał na myśli?” i trudno było trafić we 
wszystkie punkty, stawiam 0,5 w sytuacji jednego podpunktu zaznaczonego nieprawidłowo.

 4. W DTD można wyrazić następujące ograniczenia:

☑ a) Element super zawiera dwa lub więcej elementy sub.

□ b) Element super posiada albo atrybut sub, albo dokładnie jeden podelement sub.

☑ c) Element super posiada atrybut sub i może zawierać zero lub jeden podelement sub.

□ d) Element super zawiera tekst, a w nim zanurzony co najmniej jeden element sub.



 5. Wskaż dostępne sposoby powiązania dokumentu XML z DTD:

☑ a) DTD umieszczone w samym dokumencie XML wewnątrz deklaracji DOCTYPE.

☑ b) DTD umieszczone w zewnętrznym pliku wskazanym w deklaracji DOCTYPE.

☑ c) Część DTD umieszczona w dokumencie, a część w zewnętrznym pliku.

 6. Zaznacz prawdziwe stwierdzenia dotyczące przestrzeni nazw w XML 1.0:

☑ a) Atrybut bez prefiksu nie należy (nigdy) do żadnej przestrzeni nazw.

□ b) Element bez prefiksu nie należy (nigdy) do żadnej przestrzeni nazw.

☑ c) Identyfikator przestrzeni nazw powinien być poprawnym URI.
Chociaż standard tego wymaga, wiele aplikacji tego nie kontroluje – stąd „powinien”.

□ d) W każdym miejscu dokumentu z każdą przestrzenią nazw może być związany co najwyżej 
jeden prefiks.

 7. (2 punkty) Do podanego XML Schema dopisz (można z boku i strzałką wskazać gdzie mają być) 
deklaracje zapewniające, że reprezentant zbioru jest jednym z jego elementów.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="urn:X"
        elementFormDefault="qualified"     targetNamespace="urn:X">
  <element name="zbiory">
    <complexType><sequence>
        <element name="zbiór"minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="element" type="string"
                       minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
              </element>
            </sequence>
            <attribute name="reprezentant" type="string" use="required"/>
          </complexType>
          <key name="elementy">
            <selector xpath="tns:element"/>
            <field xpath="."/>
          </key>
          <keyref name="reprezentant" refer="tns:elementy">
            <selector xpath="."/>
            <field xpath="@reprezentant"/>
          </keyref>
        </element>
</sequence></complexType></element></schema>

Przykład dokumentu do powyższego:

<zbiory xmlns="urn:X">
  <zbiór reprezentant="dwa">
    <element>jeden</element>
    <element>dwa</element>
    <element>trzy</element>
  </zbiór>
  <zbiór reprezentant="trzy">
    <element>jeden</element>
    <element>dwa</element>
    <element>osiem</element>
  </zbiór>
</zbiory>

poprawnie

niepoprawnie



 8. Podaj co najmniej trzy cechy / możliwości łącz rozszerzonych (extended links) w XLink nieobecne 
w łączach prostych (simple links) ani w odnośnikach HTML.

─ więcej niż dwa zasoby w relacji,

─ łącze definiowane w osobnym dokumencie / łączenie wyłącznie zewnętrznych zasobów,

─ łącza dwukierunkowe i swobodne definiowane łuków / przejść (arcs) w obrębie łącza,

─ metadane (label, title, role) zasobów i „łuków” (arcs) w łączu,

─ akceptowałem także – łącza w elementach o dowolnych nazwach – choć łącze proste w XLink 
też ma taką cechę.

 9. Ścieżka XPointer dokument.xml#xpointer(/def-podatnik) wskazuje w dokumencie  
dokument.xml

□ a) wszystkie elementy o nazwie def-podatnik

☑ b) element o nazwie def-podatnik, o ile jest on elementem głównym

□ c) element o ID równym def-podatnik

 10. Selektory w Cascading Style Sheets pozwalają wybrać:

☑ a) elementy A będące dziećmi elementów o dowolnej nazwie posiadających atrybut T

☑ b) elementy A będące potomkami elementów B

□ c) elementy A zawierające (jako potomka) element o dowolnej nazwie posiadający atrybut T

□ d) elementy A zawierające (jako potomka) element B

 11. Jakie korzyści daje oddzielenie treści od formatowania?

─ Możliwość użycia tego samo arkusza stylu dla wielu dokumentów.

─ Możliwość sformatowania tego samego dokumentu na wiele różnych sposobów.

─ Spójny styl dla całego dokumentu i wszystkich dokumentów z tej samej klasy; łatwa 
modyfikacja stylu.

─ Dokumenty lżejsze, bardziej czytelne i zwykle o lepiej dopracowanej strukturze 
zorientowanej na semantykę, a nie wygląd; dzięki temu łatwiejsze i pewniejsze 
przetwarzanie dokumentów przez aplikacje, przekształcenia, zapytania.

─ Wygodniejszy podział pracy i odpowiedzialności między „autorów” i „grafików”.

 12. W standardzie XSL Formatting Objects:

☑ a) Formatowanie (np. rozmiar czcionki) opisane jest w atrybutach formatowanych elementów.

□ b) Formatowanie opisane jest w zewnętrznym arkuszu stylu, który może być napisany 
w formacie CSS.

□ c) Informacje o podziale na strony podaje się za pomocą instrukcji przetwarzania.

☑ d) Można zdefiniować zawartość, która będzie się powtarzać na każdej stronie.

Punkt c) okazał się na tyle złośliwy, że na 0,5 pkt ocenię odpowiedzi gdzie c jest źle,  a reszta 
prawidłowo.

 13. (2 punkty) Elementem głównym pewnego dokumentu jest sklep, który zawiera sekwencję 
elementów towar z atrybutami cena i nazwa, np. <towar cena="10" nazwa="kawa"/>. 
Można założyć, że towarów jest co najmniej 3, ceny wszystkich towarów są różne, a w 
dokumencie nazwy sklep, towar, cena ani nazwa nie występują w innym znaczeniu.
Napisz wyrażenie XPath 1.0, które zwraca nazwę towaru trzeciego pod względem wysokości ceny.

Wygląda na to, że zadałem zadanie, które nie ma rozwiązania. Bez current() albo for ani rusz. 
Przepraszam.



 14. Wymień trzy różne możliwości XQuery niedostępne w XPath 2.0.

─ Tworzenie węzłów nie występujących w dokumencie wejściowym.

─ Tworzenie elementów i atrybutów o wyliczanych nazwach (tak, mieści się w powyższym...).

─ Wyrażenie FLWOR, które daje sortowanie (niedostępne w XPath) i filtrowanie (dostępne 
wprawdzie za pomocą predykatów lub if-a).

─ Definiowanie własnych funkcji, podział zapytania na pliki.

─ Dostęp do wielu dokumentów na raz.

─ Deklarowanie przestrzeni nazw.

─ Komentarze.

 15. Które z poniższych fragmentów szablonu XSLT 2.0 są poprawne i dadzą w wyniku napis TAK?

☑ a) <xsl:variable name="x">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="2 > 1">TAK</xsl:when>
    <xsl:otherwise>NIE</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</xsl:variable>
<xsl:value-of select="$x"/>

□ b) <xsl:choose>
  <xsl:when test="2 > 1">
    <xsl:variable name="x">TAK</xsl:variable>
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>
    <xsl:variable name="x">NIE</xsl:variable>
  </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<xsl:value-of select="$x"/>

□ c) <xsl:variable name="x">NIE</xsl:variable>
<xsl:if test="2 > 1">
  <xsl:variable name="x">TAK</xsl:variable>
</xsl:if>
<xsl:value-of select="$x"/>

☑ d)<xsl:variable name="x" select="if (2 > 1) then 'TAK' else 'NIE'"/>
<xsl:value-of select="$x"/>



 16. Poniższy arkusz XSLT

<xsl:stylesheet version="1.0" 
      xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:output method="text"/>
  <xsl:template match="liczba">
    <xsl:value-of select="@wartość"/>  <xsl:text>,</xsl:text>
    <xsl:apply-templates
        select="//liczba[@wartość > current()/@wartość]"/>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

przy dokumencie wejściowym

<liczby><liczba wartość="1"/><liczba wartość="2"/>
<liczba wartość="3"/><liczba wartość="4"/></liczby>

i metodzie serializacji text zadziała w następujący sposób (jedna odp. poprawna):

□ a) zapętli się

□ b) zakończy się i nic nie zwróci (nie licząc ewentualnych białych znaków)

□ c) zakończy się i wypisze 1,2,3,4,

□ d) zakończy się i wypisze 1,2,3,4,2,3,4,3,4,4,

☑ e) zakończy się i wypisze 1,2,3,4,4,3,4,4,2,3,4,4,3,4,4,

 17. Spośród czterech technologii dostępu do dokumentu XML w Javie – DOM, JAXB, SAX, StAX – 
wskaż te, które są odpowiednie dla danego problemu (osobno dla każdego podpunktu, kilka 
odpowiedzi może być poprawnych).

SAX, StAX
a) Odczyt dużych dokumentów w środowisku o ograniczonej ilości pamięci operacyjnej.

DOM, ew. JAXB
b) Skomplikowane operacje na drzewie dokumentu wymagające jednoczesnego dostępu do 

wielu węzłów i zmieniające ten dokument.

SAX, StAX c) Przefiltrowanie elementów dokumentu na podstawie wartości atrybutów; istotna 
efektywność rozwiązania.

JAXB
d) Znamy schemat dokumentów, które będziemy czytać; chcemy użyć w naszej aplikacji 

modelu danych wyspecyfikowanego przez schemat.

 18. Zaznacz prawdziwe stwierdzenia dotyczące technologii SAX.

☑ a) Kod napisany przez programistę jest wywoływany przez parser w miarę czytania dokumentu.

☑ b) Parser kontroluje poprawność składniową dokumentu, w tym zgodność znaczników 
zamykających ze znacznikami otwierającymi.

□ c) W pamięci tworzone jest drzewo dokumentu, po którym można przechodzić za pomocą 
referencji.

□ d) Aby poznać identyfikator przestrzeni nazw dla elementów bądź atrybutów, należy obsługiwać 
zdarzenia startPrefixMapping i endPrefixMapping i zapamiętywać znaczenie prefiksów 
w pewnym fragmencie dokumentu.



 19. Dopasuj standardy do ich opisów (wpisz właściwe litery lub nazwy obok opisów):
A - WSDL B -  EDIFACT C - ebXML D - SOAP

C - ramowy standard związany z elektroniczną wymianą danych oparty o XML,

B - standard związany z elektroniczną wymianą danych nie oparty o XML, lecz definiujący własny 
tekstowy format,

A - język do opisu interfejsu usług sieciowych (dostępnych operacji, struktury przesyłanych 
komunikatów itp.),

D - standard definiujący m.in. XML-ową „kopertę”, w której mogą być przesyłane komunikaty 
XML do i od usług sieciowych.

 20. W jakim czasie można sprawdzić zgodność dokumentu XML o rozmiarze N z zadanym DTD o 
rozmiarze M, przy czym DTD może definiować niedeterministyczny model zawartości?

□ a) co najmniej wykładniczym ze względu na DTD, bo trzeba najpierw zamienić wyrażenia 
regularne na automaty niedeterministyczne, a potem zdeterminizować,

☑ b) O(N2·M2) (wynika z c, akceptowałem także samo c)

☑ c) O(N·M2)

 21. W proceso-centrycznym podejściu do zarządzania dokumentami („zarządzanie procesem”) typowe 
jest, że:

☑ a) Dokumenty są dostępne dla różnych użytkowników w zależności od fazy swojego cyklu życia.

☑ b) Użytkownik wykonuje zadania wskazane przez system.

□ c) Użytkownik przeglądając katalogi lub wyszukując wybiera dokumenty, z których w danej 
chwili korzysta.

☑ d) System kieruje przepływem dokumentów zgodnie ze zdefiniowanymi regułami biznesowymi.

 22. Podaj dwa specyficzne wymagania dotyczące systemu typu „elektroniczne archiwum” oraz dwa 
typowe wymagania dotyczące „zwykłego” systemu CMS, a nie obowiązujące dla archiwum.

Specyfika archiwum:

─ duże rozmiary danych, duża liczba dokumentów,

─ specyficzne wymagania bezpieczeństwa: głównie trwałość danych i zabezpieczenie przed 
modyfikacją; zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem też, ale zwykle mniej 
skomplikowany system użytkowników / ról / uprawnień niż w standardowym CMS,

─ przechowywanie dokumentów i danych w różnych formatach,

─ wsparcie dla niszczenia danych po określonym czasie,

─ metadane typowe dla gotowych dokumentów, ułatwiające wyszukiwanie, związane z 
przechowywaniem, ale nie z edycją,

Funkcjonalności CMS niepotrzebne w archiwum:

─ wsparcie dla edycji,

─ kontrola wersji typowa dla dokumentu w edycji (blokowanie do modyfikacji, rozgałęzianie, 
scalanie, oznaczanie wydań),

─ modyfikacja stylu, formatowanie na różne sposoby, publikowanie wydań,

─ szybki dostęp do treści (może być wolny, np. roboty podające nośniki, odczyt z taśm itp.)



 23. Podaj trzy możliwości (funkcjonalności dla użytkownika lub cechy algorytmu) zaawansowanego 
wyszukiwania  (w porównaniu do prostego wyszukiwania tekstu w tekście).

─ Indeksowanie treści i wyszukiwanie w oparciu o indeks.

─ Przekształcenia zapytania, np.: usunięcie nieznaczących słów, poprawienie literówek, 
doprowadzenie wyrazów do podstawowej formy gramatycznej.

─ Uwzględnianie języka.

─ Uwzględnianie typu dokumentu, metadanych, uprawnień.

─ Wyrażenia logiczne w zapytaniach.

─ Szukanie tylko we fragmentach o określonym znaczeniu (znaczniki semantyczne treści lub na 
podstawie kontekstu).

─ Podpowiedzi, rankingi.

─ ...


