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1 Wstęp 

Instruktaż ma na celu zapoznanie Uczestników z zaprezentowanym materiałem teoretycznym w po-

staci praktycznej. Trener prezentuje oraz omawia krok po kroku proces realizacji poszczególnych za-

dań. Uczestnicy mają obowiązek wykonywać wszystkie prezentowane kroki równolegle z Trenerem. 

Ćwiczenia mają na celu weryfikację zrozumienia omawianego tematu przez Uczestników. Zadania 

należy wykonywać samodzielnie, a na koniec zajęć zostaną omówione i przedyskutowane rozwiąza-

nia dla poszczególnych zadań. Zadania ćwiczeniowe nie są liniowe, w większości są to zadania otwar-

te, w związku z czym mogą mieć wiele prawidłowych rozwiązań. Dodatkowo po każdym ćwiczeniu 

Trener zaprezentuje przykładowe rozwiązania. 

Zadania będą wykonywane w specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym Altova XMLSpy. 

 

2 Rozdział I – Tworzenie pliku XSD 

2.1 Instruktaż 

Na podstawie prostego diagramu klas UML (Rysunek 1) proszę opracować poprawny (pozbawiony 

błędów składniowych i walidujący się) dokument zapisany w języku XML Schema (plik XSD). 

 

 

Rysunek 1 – Fragment diagramu klas „Species Distribution overview” 

 

class Species Distribution ov erv iew

«dataType»

PopulationSizeType

+ countingMethod: String

+ countingUnit: String

+ populationSize: RangeType

«featureType»

SpeciesDistributionUnit

+ inspireId: String [0..1]

+ geometry: String [0..1]

+ beginLifespanVersion: DateTime

+ endLifespanVersion: DateTime [0..1]

+ speciesName: String

+ distributionInfo: DistributionInfoType [0..*]

«dataType»

DistributionInfoType

+ populationSize: PopulationSizeType [0..1]

+ sensitiveInfo: Boolean [0..1]

+ collectedFrom: Date

+ collectedTo: Date

+ residencyStatus: ResidencyStatusValue [0..1]

«dataType»

RangeType

+ upperBound: Integer [0..1]

+ lowerBound: Integer [0..1]

«enumeration»

ResidencyStatusValue

Attributes

+ cultivated

+ extinct

+ introducedEstablished

+ introducedImpermanent

+ native

+ naturallyImpermanent

+ probablyExtinct

+ re-introducedOrTranslocated
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3 Rozdział II – Tworzenie pliku XML 

3.1 Instruktaż 

Na podstawie opracowanego w poprzednim zadaniu (Rozdział I) pliku XSD proszę wygenerować przy-

kładową próbkę danych – dokument XML. Przygotowany plik XML pomyślnie powinien przechodzić 

proces walidacji schematem XSD, tzn. struktura i zawartość pliku XML musi być zgodna ze strukturą 

zdefiniowaną w pliku XSD. 
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4 Rozdział III – Tworzenie pliku XML z metadanymi 

4.1 Instruktaż 

Korzystając z klienta usługi katalogowej Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Insty-

tutu Badawczego [http://metadane.pgi.gov.pl/] proszę znaleźć metadane opisujące zbiór danych 

„Mapa geologiczno-turystyczna Drawieńskiego Parku Narodowego 1:40 000” (Rysunek 2). 

 

 

Rysunek 2 – „Mapa geologiczno-turystyczna Drawieńskiego Parku Narodowego 1:40 000" – metadane 
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Na podstawie znalezionych informacji (Rysunek 2) w aplikacji Altova XMLSpy proszę przygotować plik 

XML z metadanymi. 

Opracowany plik XML pomyślnie powinien przechodzić proces walidacji schematem XSD dla metada-

nych (plik gmd.xsd). 

Wskazówka 1: Proszę skorzystać ze strony: http://schemas.opengis.net/iso/19139/20060504/gmd/. 

Wskazówka 2: W aplikacji Altova XMLSpy proszę otworzyć poniższy adres URL: 

http://schemas.opengis.net/iso/19139/20060504/gmd/metadataEntity.xsd 

Wskazówka 3: W celu weryfikacji poprawności rozwiązania zadania proszę pobrać gotowy plik XML 

z metadanymi dostępny na stronie klienta usługi katalogowej Państwowego Instytutu Geologicznego 

– Państwowego Instytutu Badawczego oraz przeprowadzić proces jego walidacji w środowisku Altova 

XMLSpy. 

 


