
XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią

Egzamin, 7 lutego 2015 r.

Imię i nazwisko: ________________________________________

Czas: 90 minut. Maksymalna suma punktów: 50.
Pytania testowe są wielokrotnego wyboru, można przyjąć że co najmniej jedna odpowiedź jest 
poprawna. Możliwe są oceny częściowe, choć niekoniecznie wprost proporcjonalne do liczby 
poprawnych podpunktów.
Prefiksy xs i xsl zgodnie z konwencjami wskazują na przestrzenie nazw, odpowiednio, XML Schema i
XSLT. W rozwiązaniach można ich używać bez deklarowania.

 1. (2 pt) Konstrukcja xs:union w XML Schema pozwala zdefiniować

□ a) sekwencję będącą konkatenacją dwóch sekwencji,

□ b) typ prosty, którego zbiór wartości jest sumą zbiorów wartości wielu typów prostych,

□ c) typ złożony, którego zbiór dopuszczalnych zawartości jest sumą zbiorów dopuszczalnych 
zawartości wielu typów złożonych,

□ d) element, który może być podanego typu złożonego lub typu prostego.

 2. (3 pt) Do podanego XML Schema dopisz (można z boku/poniżej i strzałką wskazać gdzie mają być 
umieszczone) deklaracje zapewniające, że zamówienia mają unikalną parę wartości (rok, numer),
a towary w obrębie każdego zamówienia mają unikalne id.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="zamówienia">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="zamówienie"minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="rok" type="xs:unsignedShort/>
              <xs:element name="numer" type="xs:unsignedInt/>
              <xs:element name="towar" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                  <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>



 3. (2 pt) W przykładowym dokumencie pozostawiono luki oznaczone ,  i ➀ ➁ ➂ na wpisanie 
identyfikatorów przestrzeni nazw.

<doc xmlns:p1="  ➀ " xmlns="  ➁ ">
  <a xmlns:p2="  ➂ " p1:x="A" x="B" >
  <p2:a p1:x="A" p2:x="B"/> </a>
</doc>

Dla których z poniższych zestawów po wpisaniu w luki podanych identyfikatorów otrzymamy 
poprawny z punktu widzenia przestrzeni nazw dokument XML?

□ a) ➀= urn:N1 ➁= urn:N1 ➂= urn:N1

□ b) ➀= urn:N1 ➁= urn:N1 ➂= urn:N2

□ c) ➀= urn:N1 ➁= urn:N2 ➂= urn:N1

□ d) ➀= urn:N1 ➁= urn:N2 ➂= urn:N2

 4. (2 pt) Które z poniższych modeli zawartości są wyrażalne w RelaxNG, a nie są wyrażalne w XML 
Schema 1.0:

□ a) model mieszany, tj. dowolny tekst wymieszany z elementami z określonego zbioru, bez 
kontroli liczności i kolejności elementów,

□ b) model mieszany z kontrolą liczności i kolejności elementów, np. element list, w którym 
może wystąpić dowolny tekst, ale muszą wystąpić także elementy powitanie i podpis
(w tej kolejności),

□ c) wybór pomiędzy elementem a atrybutem,

□ d) sekwencja występujących naprzemiennie elementów a i b, przy czym długość sekwencji jest 
dowolna i nie jest określone na jakim elemencie się ona kończy.

 5. (2 pt) Co specyfikuje WSDL?

□ a) format komunikatów (nazwy elementów, typ zawartości w sensie XML Schema),

□ b) nazwy operacji,

□ c) protokół (protokoły), w jakim dostępna jest usługa (np. „SOAP po HTTP”),

□ d) adres (adresy) URL, pod którym dostępna jest usługa.

 6. (3 pt) Dlaczego warto stosować predefiniowane typy XML Schema (takie jak decimal, integer, 
date czy time) i ewentualnie tworzyć ograniczenia na ich bazie zamiast tworzyć własne typy w 
oparciu o string i wyrażenia regularne (pattern)?



 7. (2 pt) Wynik działania poniższego fragmentu XQuery
(<!-- Ha Ha -->,
for $i in (1,2,3) return
  element {concat("elem-", string($i))} { "Ho Ho Ho" })

□ a) nie daje się zapisać przy metodzie serializacji  xml

□ b) daje się zapisać przy serializacji xml i jest dokumentem XML

□ c) daje się zapisać przy serializacji xml i zawiera komentarz  <!-- Ha Ha -->

□ d) przy serializacji text – zawiera napis elem1

 8. (3 pt) Jakie są zalety, a jakie wady formatowania za pomocą zautomatyzowanych arkuszy stylu w 
porównaniu z ręcznym formatowaniem treści w narzędziach WYSIWYG (edytory tekstu, narzędzia
DTP)?

 9. (2 pt) Jakie są zalety, a jakie wady strumieniowego przetwarzania dokumentów XML (rozumiemy 
przez to takie technologie jak w Javie SAX i StAX)?



 10. (2 pt) Które stwierdzenia są prawdziwe odnośnie technologii JAXB w Javie?

□ a) Skorzystanie z parsera polega na napisaniu własnej implementacji ContentHandlera, który 
będzie wykonywany w czasie parsowania dokumentu.

□ b) Na format XML (nazwy elementów itp.) mogą wpływać adnotacje umieszczone w kodzie Java 
klas, których obiekty zapisywane są do XML.

□ c) Adnotacje XML („binding customisation declarations”) umieszczone w schemacie 
(annotation/appinfo) lub w dodatkowym pliku są uwzględniane podczas generowania klas na 
podstawie schematu.

□ d) Technologia ta jest używana przez wysokopoziomową implementację usług sieciowych w 
Javie (JAX-WS).

 11. (2 pt) Czy w przemyśle używa się zazwyczaj najnowszych aktualnych wersji standardów około-
XML-owych (np. XSLT 2.0, od niedawna 3.0, XML Schema 1.1, WSDL 2.0), czy starszych wersji 
(XSLT 1.0, XML Schema 1.0, WSDL 1.1)? Jakie są argumenty za jednym i drugim i co decyduje w 
praktyce?

 12. (2 pt) Jakie elementy XSL Formatting Objects pozwala w nagłówku umieścić fragment treści 
znajdującej się na stronie, np. tytuł bieżącego rozdziału?

□ a) fo:header

□ b) fo:running-header i fo:title

□ c) fo:repeatable-page-master-reference
i fo:conditional-page-master-reference

□ d) fo:marker i fo:retrieve-marker

 13. (2 pt) Element Definition Document w narzędziu Adobe FrameMaker

□ a) Jest dokumentem strukturalnym FrameMakera.

□ b) Jest zwykłym plikiem tekstowym.

□ c) Pozwala zdefiniować tekstowe prefiksy mające ukazać się przed określonymi elementami oraz
ich styl.

□ d) Podczas definiowania dopuszczalnej zawartości stosuje składnię analogiczną do DTD, ale z 
pewnymi rozszerzeniami.

 14. (2 pt) Dlaczego XQuery można uznać za bardziej „samowystarczalny” standard niż XPath?



 15. (4 pt) Dla dokumentu

<towary>
   <towar id="t1"><nazwa>czajnik</nazwa><cena>200</cena></towar>
   <towar id="t2"><nazwa>czajnik</nazwa><cena>300</cena></towar>
   <towar id="t3"><nazwa>pralka</nazwa><cena>900</cena></towar>
   <towar id="t4"><nazwa>odkurzacz</nazwa><cena>200</cena></towar>
</towary>

wypisanie czego (przy metodzie serializacji xml) spowoduje umieszczona w szablonie głównym 
(template match="/") instrukcja: (Zakładamy, że arkusz nie posiada innych szablonów.)

□ a) <xsl:value-of select="//towar[nazwa !=  following::nazwa]"/> (w XSLT 1.0)

□ b) <xsl:value-of select="//towar[nazwa !=  following::nazwa]"/> (w XSLT 2.0)

□ c) <xsl:for-each select="//towar"><xsl:copy/></xsl:for-each>

□ d) <xsl:apply-templates select="//towar[sum(preceding::cena) &lt; cena]"/>

 16. (2 pt) Dla dokumentu o takiej samej strukturze, ale zawierającego być może więcej towarów, 
napisz ścieżkę XPath 1.0, która wybierze taki towar, który ma taką samą nazwę jak inny towar (w 
tym przykładzie takim towarem jest czajnik, ale nie można zakładać, że będą one obok siebie).

 17. (2 pt) Dla dokumentu o takiej samej strukturze, ale zawierającego być może więcej towarów, 
napisz ścieżkę XPath 2.0 lub XQuery, która policzy rozmiar największego zbioru towarów o 
jednakowych nazwach (w powyższym przykładzie wynikiem jest 2).

 18. (2 pt) Który element wskazuje ścieżka XPointer

przyklad.xml#element(/1/3/2)

(zakładamy, że dokument znajduje się w pliku przyklad.xml)?

 19. (2 pt)  Jakie możliwości dają selektory w CSS Level 2?

□ a) Wybór elementów bar zawierających niepusty tekst.

□ b) Wybór elementów o dowolnej nazwie, zawierających podelement foo.

□ c) Wybór elementów o dowolnej nazwie, posiadających atrybut foo.

□ d) Wybór elementów bar posiadających atrybut foo o wartości Hello world.



 20. (2 pt) Jakie sposoby dostępu do danych może oferować „XML-owa” baza danych?

 21. (2 pt) Jakie są dodatkowe możliwości standardu XForms w porównaniu z formularzami HTML? 
Dlaczego mimo to rzadko się go używa?

 22. (3 pt) Jakie są zalety, a jakie wady/ryzyka związane ze zmianą obiegu fizycznych papierowych 
dokumentów na elektroniczny obieg dokumentów?
Jakie operacje powinien taki elektroniczny obieg uwzględniać?


