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Przetwarzanie danych XML i JSON

• Dwa istotne problemy podczas wymiany danych przez aplikację 
wykorzystującą sieć Internet to rozmiar danych i przejrzystość formatu.

• Rozmiar jest istotny bo mniejsze pakiety danych wymagają 
mniejszego czasu transmisji i przepustowości.

• Przejrzystość umożliwia łatwe zrozumienie struktury danych oraz 
szybszą reakcję w przypadku błędów czy też łatwiejsze stworzenie 
narzędzi wieloplatformowych do obsługi danego formatu.

• W tym wykładzie omówiona zostanie specyfika przetwarzania 
danych w dwóch formatach – XML i JSON – w kontekście systemu 
Android.
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Dlaczego taki format kodowania danych?



Odczyt XML

• Extensible Markup Language (XML) to uniwersalny, niezależny od 
platformy i czytelny dla użytkownika język znaczników do 
reprezentowania danych strukturalnych.

• XML podobny jest do <znaczników html>, ale wszystkie są 
definiowane przez użytkownika.

Przykład:
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<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<time golfcourse="Augusta Ntl" tournament="The Masters" >

<hour> 21 </hour>
<minutes> 25 </minutes>
<seconds> 45 </seconds>
<zone> UTC−05:00 </zone>

</time>

Czym jest format danych XML?



Odczyt danych XML

Technologie wykorzystujące XML: RSS , Atom, SOAP, XHTML, KML, Xquery, Xpath,
OpenDocument, OpenMath itp.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_XML_markup_languages)
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Charakterystyka formatu XML

Zalety:
Niezależny od używanej technologii – Jest to zwykły plik tekstowy, dlatego 
każdy język programowania może go wykorzystać do transmisji czy 
przechowywania danych.
Łatwy do zrozumienia przez człowieka – Nawet bardzo skomplikowane 
zależności hierarchiczne można z rozsądnym czasie przeanalizować i zrozumieć.
Rozszerzalny – Umożliwia stworzenie dowolnej liczby nowych znaczników czy 
atrybutów.
Umożliwia walidację – Wykorzystując XSD, DTD można w łatwy sposób 
sprawdzić poprawność struktury XML pod kątem narzuconych ograniczeń.
Wady:
Duża redundancja – Zwykle plik XML zawiera wiele powtarzających się 
elementów.
Rozwlekły – Duża redundancja może niepotrzebnie zwiększać rozmiar pliku i 
koszty transmisji.

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_XML_markup_languages


XML może być używany do definicji
(pliki .xsd) oraz zapisu (.xml) danych.
Poniżej przedstawiono strukturę klasy 
Employee. Każdy węzeł grafu to 
znacznik xml. Id i Title to atrybuty 
klasy.
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Odczyt danych XML



Rysunek z
Microsoft XML
Notepad.

Po lewej 
stronie widzimy 
strukturę klasy
Employee w 
formie drzewa.

Po prawej stronie 
widoczna jest 
porcja danych dla 
zaznaczonego 
elementu.
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Przykładowe pliki XSD/XML

Odczyt danych XML



Poniższy fragment XML przedstawia strukturę obiektów typu Employee z danymi.

Atrybuty: id, title<Employee id="12615" title="Architect">
<! This is a comment >

Element: Street<Street>507 20th Ave. E. Apt. 2A</Street>
<City>Seattle</City>

<?xml version="1.0" encoding="utf8" ?>
<Employees xmlns="http://Employees">

<Name>

<First>Nancy</First>
<Middle>J.</Middle>
<Last>Davolio</Last>

</Name>

<Zip>98122</Zip>
<Country>

<Name>U.S.A.</Name>
</Country>

<Office>5/7682</Office>
<Phone>(206) 5559857</Phone>
<Photo>Photo.jpg</Photo>

</Employee>
<Employee>

. . .
</Employee>

</Employees>

Przykładowe pliki XSD/XML

Odczyt danych XML

http://Employees


<?xml version="1.0" ?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" targetNamespace="http://Employees" xmlns="http://Employees">

<xs:complexType name="Country">

<xs:sequence>
<xs:element name="Name" type="xs:string" default="U.S.A." />

</xs:sequence>
<xs:attribute name="code" type="xs:language">

<xs:annotation>
<xs:documentation>Registered IANA country code – Format xxxx. Example: enus.
</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:attribute>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="City">

<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1" />
<xs:maxLength value="50" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType> Pokazano tylko fragment

<xs:simpleType name="Zip">

<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
<xs:maxInclusive value="99999" />
<xs:minInclusive value="00001" />
</xs:restriction>

</xs:simpleType>                                                                                                                       8

Employee.xsd – Definicja schematu (fragment)

Odczyt danych XML

http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://Employees
http://Employees


KeyHole Markup languale (KML) jest formatem dedykowanym dla danych geograficznych
przedstawianych w aplikacjach typu: Google Earth, Google Maps

Źródło: http://code.google.com/apis/kml/documentation/kml_tut.html 9

KML i dane geograficzne

Odczyt danych XML

http://code.google.com/apis/kml/documentation/kml_tut.html


W tym przykładzie dokument 
składa się z szeregu oznaczeń 
miejsc (Placemarks).

Każdy znacznik zawiera kolejno
nazwę, opis i lokalizację 
geograficzną (w formie punktów: 
szerokość, długość i opcjonalnie
wysokość geograficzną).

Źródło: http://code.google.com/apis/kml/documentation/kml_tut.html 10
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http://code.google.com/apis/kml/documentation/kml_tut.html


11

<?xml version="1.0" encoding=“utf-8" ?>

<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
<Document>

<gcPlace gcName="Manakiki Golf Course" gcCity="Willoughby Hills" gcState="Ohio" />

<Placemark>

<name par="4" yards="390" >Tee Hole 1</name>
<Point>

<coordinates>81.4324182271957,41.5984273639879,0</coordinates>
</Point>

</Placemark>

<Placemark>

<name>Front of Green Hole 1</name>
<Point>

<coordinates>81.433182656765,41.5955730479591,0</coordinates>
</Point>

</Placemark>

<Placemark>

<name>Middle of Green Hole 1</name>
<Point>

<coordinates>81.4331665635109,41.5954647298964,0</coordinates>
</Point>

</Placemark>

</Document>

</kml>

KML i dane geograficzne

Odczyt danych XML

http://www.opengis.net/kml/2.2


Opcje przetwarzania plików XML
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OPCJA 1                                                            OPCJA 2
A SAX (Simple API for XML)                            W3C Document Builder
XmlPullParser

W sposób programowy przechodzi się po  Obiekt DocumentBuilder dokonuje dekompozycji
dokumencie w poszukiwaniu znaczników pliku XML, dając w wyniku ekwiwalentną
początku i końca danego elementu, reprezentację  drzewiastą. Węzły w 
powiązanego z nimi tekstu oraz atrybutów. drzewie traktowane są później jak obiekty typu 

ArrayList.

Źródła: 
http://www.saxproject.org/
http://www.w3.org/DOM/

SAX
Simple API for XML

Odczyt danych XML

http://www.saxproject.org/
http://www.w3.org/DOM/
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http://code.google.com/apis/kml/documentation/kml_tut.html


Typical Distances for (Good) Amateur Players

Driver

3-wood

200-230-260

180-215-235

150-175-200

125-150-180

3-Hybrid 160-180-200 100-125-160

5-iron 140-160-170 80-110-140

7-iron 120-140-150 65-90-120

9-iron 95-115-130 55-70-95

SW 60-80-100 40-50-60

Źródło:
http://golfcartoons.blogspot.com/ Golf Monthly 2009
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PW                          80-105-120             50-60-80

8-iron                     110-130-140           60-80-110

6-iron                     130-150-160          70-100-130

4-iron                     150-170-185          90-120-150

2-Hybrid                 170-195-210          105-135-170

Club                             Men                    Women

Przykład 1. Wspomaganie golfistów i KML

Odczyt danych XML

http://golfcartoons.blogspot.com/


• W tym przykładzie przeczytany zostanie plik XML zapisany w /res/xml.
Plik zawiera zbiór oznaczeń miejsc w formie KML dotyczących danego 
pola golfowego (lokalizacja dołków, przeszkody itp.).

• Wykorzystując obiekt XmlPullParser zostanie przejrzany cały dokument 
(za pomocą metody .next()) by zidentyfikować zdarzenia typu:

• Gdy początek znacznika zostanie zarejestrowany, wykorzystamy 
metodę getName() by uzyskać jego nazwę.

• Metoda.getText() posłuży do wydobycia danych po zdarzeniu "TEXT".

15Źródło: http://www.saxproject.org/

START_TAG
TEXT END_TAG 
END_DOCUMENT

SAX
Simple API for XML

Przykład 1. Wykorzystanie mechanizmu SAX

Odczyt danych XML

http://www.saxproject.org/


Wewnętrzne attributes należące do <znacznika> mogą zostać pobrane przez:
.getAttributeCount()
.getAttributeName()
.getAttributeValue()

Przykładowo dla elementu <name>:

<name par="4" yards="390" >Tee Hole 1</name>

2
atr
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Element: “name”
Tekst:  “Tee Hole 1”

Atrybuty

AttributeName AttributeValue

par 4

yards 390

SAX
Simple API for XML

Przykład 1. Wykorzystanie mechanizmu SAX

Odczyt danych XML



Poniższy rysunek prezentuje cykl życia obiektu klasy XmlPullParser. Każdy dokument 
XML o prawidłowej strukturze może zostać w ten sposób przetworzony.

SAX
Simple API for XML

Przykład 1. Wykorzystanie mechanizmu SAX

Odczyt danych XML



Przetwarzanie poniższego pliku:
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<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<time golfcourse="Augusta Ntl"

tournament="The Masters" >
<hour> 21 </hour>
<minutes> 25 </minutes>
<seconds> 45 </seconds>
<zone> UTC−05:00 </zone>

</time>

SAX
Simple API for XML

Przykład 1. Wykorzystanie mechanizmu SAX

Odczyt danych XML



Ten sam schemat jest wykorzystywany do 
przetwarzania pliku KML z rzeczywistimi
danymi.
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SAX
Simple API for XML

Przykład 1. Wykorzystanie mechanizmu SAX

Odczyt danych XML



<kml xmlns='http://www.opengis.net/kml/2.2'>

<Document>

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>

<gcPlace

gcName="Manakiki Golf Course"
gcCity="Willoughby Hills"
gcState="Ohio"  >

</gcPlace>

<Placemark>
<name>Tee - Hole 1</name>
<Point>

<coordinates>-81.4324182271957,41.5984273639879,0</coordinates>
</Point>

</Placemark>

<Placemark>
<name>Front of Green - Hole 1</name>
<Point>

<coordinates>-81.433182656765,41.5955730479591,0</coordinates>
</Point>

</Placemark>

. . .
</Document>

</kml>

20

SAX
Simple API for XML

Przykład 1. Wykorzystanie mechanizmu SAX

Odczyt danych XML

http://www.opengis.net/kml/2.2
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent" 
android:orientation="vertical" >

<Button android:id="@+id/btnReadXml" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_gravity="center" 
android:text="Read XML data" />

<ScrollView 
android:id="@+id/ScrollView01" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="0dp" 
android:layout_weight="2" 
android:padding="10dp">

<TextView android:id="@+id/txtMsg" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:background="#ffeeeeee" />

</ScrollView>

</LinearLayout>

SAX
Simple API for XML

Przykład 1. Wykorzystanie mechanizmu SAX

Odczyt danych XML
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mailto:@+id
mailto:@+id
mailto:@+id


1

2

public class ActivityMain extends Activity {

private TextView txtMsg;
Button btnGoParser;

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState)

{ super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main);
txtMsg = (TextView) findViewById(R.id.txtMsg);
btnGoParser = (Button) findViewById(R.id.btnReadXml);

btnGoParser.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

@Override
public void onClick(View v) {

btnGoParser.setEnabled(false);
// Odczyt jest często powolny – powinien być wykonany w innym wątku 
(AsyncTask)
Integer xmlResFile = R.xml.manakiki_hole1_v2;

new backgroundAsyncTask().execute(xmlResFile);
}

});
}// onCreate

22

SAX
Simple API for XML

Przykład 1. Wykorzystanie mechanizmu SAX

Odczyt danych XML

mailto:@Override
mailto:@Override


3

4

public class backgroundAsyncTask extends
AsyncTask<Integer, Void, StringBuilder> { 

ProgressDialog dialog = new
ProgressDialog(ActivityMain.this);

@Override
protected void onPostExecute(StringBuilder result) {

super.onPostExecute(result); 
dialog.dismiss(); 
txtMsg.setText(result.toString());

}

@Override
protected void onPreExecute() { 

super.onPreExecute(); 
dialog.setMessage("Please wait..."); 
dialog.setCancelable(false); 
dialog.show();

}

@Override
protected void onProgressUpdate(Void... values) {

super.onProgressUpdate(values);
// Potrzebny by zaimplementować interfejs

}                                                                         23

SAX
Simple API for XML

Przykład 1. Wykorzystanie mechanizmu SAX

Odczyt danych XML
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5

6

7

@Override
protected StringBuilder doInBackground(Integer... params) {

int xmlResFile = params[0];
XmlPullParser parser =
getResources().getXml(xmlResFile); StringBuilder
stringBuilder = new StringBuilder();
String nodeText = "";
String nodeName = "";
try {

int eventType = -1;
while (eventType != XmlPullParser.END_DOCUMENT) {

eventType = parser.next();

if (eventType == XmlPullParser.START_DOCUMENT) {
stringBuilder.append("\nSTART_DOCUMENT");

} else if (eventType == XmlPullParser.END_DOCUMENT) {
stringBuilder.append("\nEND_DOCUMENT");

} else if (eventType == XmlPullParser.START_TAG) { 
nodeName = parser.getName(); 
stringBuilder.append("\nSTART_TAG: "+nodeName); 
stringBuilder.append(getAttributes(parser));

} else if (eventType == XmlPullParser.END_TAG) { 
nodeName = parser.getName(); 
stringBuilder.append("\nEND_TAG: " +nodeName);

24

SAX
Simple API for XML

Przykład 1. Wykorzystanie mechanizmu SAX

Odczyt danych XML

mailto:@Override
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} else if (eventType == XmlPullParser.TEXT) { 
nodeText = parser.getText(); 
stringBuilder.append("\nTEXT: " +nodeText);

}
}

} catch (Exception e) {
Log.e("<<PARSING ERROR>>", e.getMessage());

}
return stringBuilder;

}// doInBackground

SAX
Simple API for XML

Przykład 1. Wykorzystanie mechanizmu SAX

Odczyt danych XML
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private String getAttributes(XmlPullParser parser) {
StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
// przetwarzanie atrybutów wewnątrz znacznika
String name = parser.getName();

if (name != null) {
int size = parser.getAttributeCount();
for (int i = 0; i < size; i++) {

String attrName = parser.getAttributeName(i); 
String attrValue = parser.getAttributeValue(i); 
stringBuilder.append("\n   Attrib <key,value>="

+ attrName + ", " + attrValue);
}

}
return stringBuilder.toString();

}// getAttribures

}// backgroundAsyncTask

}// ActivityMain

SAX
Simple API for XML

Przykład 1. Wykorzystanie mechanizmu SAX

Odczyt danych XML
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SAX
Simple API for XML

Przykład 1. Komentarz

1.   Plik XML to wewnętrzny zasób aplikacji i znajduje się w folderze /res/xml.
2.   Proces odczytu powinien być wykonany w nowym wątki – AsyncTask.

Identyfikator pliku podawany jest jako argument.
3.   Proces został zakończony. Dialog postępu jest zamykany.
4.   Tworzony jest prosty dialog typu ProgressDialog by użytkownik był 

informowany na bieżąco o postępach.
5.   Stwórz obiekt XmlPullParser wykorzystując dany zasób plikowy.
6.   Pętla while przechodzi przez wszystkie stany parsera SAX zgodnie z 

zaprezentowanym wcześniej cyklem życia. Każde wywołanie metody
.next() dostarcza nowy element. Instrukcje warunkowe dokonują 
przyporządkowywania elementu do danego typu, by móc wydobyć tekst, 
atrybuty bądź reagować na początek czy koniec znacznika.

7.   Po wykryciu zdarzenia START_TAG parser sprawdza istnienie atrybutów.
Zostają one zaprezentowane w formie par <klucz, wartość>.

8.   Metoda getAttributes() wydobywa atrybuty i ich wartości (jeśli to możliwe).

Odczyt danych XML



Odczyt danych XML

W tym przykładzie drugie podejście do przetwarzania danych typu XML 
zostanie wykorzystane.

1. Mechanizm W3C DocumentBuilder zostanie wykorzystany do 
przetworzenia pliku XML.
Zakłada się, że plik do odczytu przechowywany jest na karcie pamięci.
Plik zawiera szereg znaczników jak: <course>, <name>, <coordinate>.
Parser wygeneruje listy znane z języka Java zawierające informacje o 
danych, atrybutach i nazwie znaczników.
Biorąc pod uwagę dane rzeczywiste dotyczące pól golfowych znacznik
<name> zawiera nazwy poszczególnych miejsc w formie: ‘Tee-Box
Hole1’, ‘Front of Green – Hole1’, ‘Bunker1-GreenLeft-Hole1’, …, ‘Back of
Green – Hole18’. Lista dla elementów typu <coordinate> zawiera 
natomiast dane geograficzne powiązane z elementami z listy 
elementów <name>.

2.
3.
4.

28

Przykład 2. Klasa DocumentBuilder



Charakterystyka działania

<Znaczniki> z pliku XML stają się węzłami w 
drzewie reprezentującym zbiór danych 
hierarchicznych. Znacznik <Document> jest 
głównym znacznikiem pliku.
Faza1. Dla każdego elementu XML stwórz 
strukturę listy (jak np. kolekcja typu
ArrayList) wykorzystując metodę:
.getElementsByTagName().

Faza2. Dokonaj eksploracji danego 
elementu listy wykorzystując metody:
.
.
.
.
.

item(i),

getName(), 
getValue(), 
getFirstChild(), 
getAttributes(), itd.
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Dla uproszczenia tylko kilka wpisów zostało pokazanych. Zostaną zaraz stworzone listy 
dla elementów bazowych takich jak: course, name, czy coordinate.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">

<Document>
<course phone="(440)942-2500" length="6">Manakiki Golf Course</course>
<Placemark>

<name>Tee Box - Hole 1</name>
<Point>
<coordinates>-81.4324182271957,41.5984273639879,0</coordinates>

</Point>
</Placemark>
<Placemark>

<name>Front of Green - Hole 1</name>
<Point>
<coordinates>-81.433182656765,41.5955730479591,0</coordinates>

</Point>
</Placemark>
<Placemark>

<name>Middle of Green - Hole 1</name>
<Point>
<coordinates>-81.4331665635109,41.5954647298964,0</coordinates>

</Point>
</Placemark>                                                               30

Przykład 2. Klasa DocumentBuilder

Odczyt danych XML

http://www.opengis.net/kml/2.2


Po przetworzeniu pokazanego 
wcześniej pliku KML otrzymujemy 
następujące listy elementów.

Pierwsza strzałka pokazuje wpis
<name> [2] z oznaczeniem
“Middle of the Green – Hole1”.

Druga strzałka wskazuje jego 
położenie geograficzne 
(<coordinate>[2] )

31

Przykład 2. Klasa DocumentBuilder

Odczyt danych XML



1. Na końcu rezultatu znajdują się dane dotyczące znacznika <course>.

2. Strzałka wskazuje atrybuty znacznika <course> : nr telefonu i wielkość

32

Przykład 2. Klasa DocumentBuilder

Odczyt danych XML



Układ widoku pozostał niezmieniony względem poprzedniego przykładu.

1

public class MainActivity extends Activity {
private TextView txtMsg;
Button btnGoParser;
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState)

{ super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.activity_main);
txtMsg = (TextView) findViewById(R.id.txtMsg); btnGoParser
= (Button) findViewById(R.id.btnReadXml); 
btnGoParser.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
{

@Override
public void onClick(View v) {

btnGoParser.setEnabled(false);

// this xml file includes elements: <course>,
// <name>, <coordinates> for just a few holes
String xmlFile = "manakiki_holes1and2.kml";
// do slow XML reading in a separated thread
new backgroundAsyncTask().execute(xmlFile);

}
});

}// onCreate                                                                 33

Przykład 2. Klasa DocumentBuilder
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Przykład 2. Klasa DocumentBuilder

private class backgroundAsyncTask extends AsyncTask<String, Void, String> {
ProgressDialog dialog = new ProgressDialog(MainActivity.this);

@Override
protected void onPostExecute(String result){ 

super.onPostExecute(result); 
dialog.dismiss(); 
txtMsg.setText(result.toString());

}

@Override
protected void onPreExecute() { 

super.onPreExecute(); 
dialog.setMessage("Please wait..."); 
dialog.setCancelable(false); 
dialog.show();

}

@Override
protected void onProgressUpdate(Void... values) {

super.onProgressUpdate(values);
}

Odczyt danych XML
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Przykład 2. Klasa DocumentBuilder

@Override
protected String doInBackground(String... params) {

String xmlFileName = params[0];

return useW3CParser(xmlFileName);

}// doInBackground
}// backgroundAsyncTask

private String useW3CParser(String xmlFileName) {
StringBuilder str = new StringBuilder();
try {

String kmlFile = Environment.getExternalStorageDirectory()
.getPath() + "/" + xmlFileName; 

InputStream is = new FileInputStream(kmlFile);

DocumentBuilder docBuilder = DocumentBuilderFactory.newInstance()
.newDocumentBuilder(); 

Document document = docBuilder.parse(is);

if (document == null) {
Log.v("REALLY BAD!!!!", "document was NOT made by parser");
return "BAD-ERROR";

}

Odczyt danych XML
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// put all data into NodeLists
NodeList listNameTag =
document.getElementsByTagName("name"); NodeList
listCoordinatesTag = document

.getElementsByTagName("coordinates");
NodeList listCourseTag = document.getElementsByTagName("course");

// traverse NodeLists for elements: <name>, <coordinates>, <course>. 
str.append(getAllDataFromNodeList(listNameTag, "name")); 
str.append(getAllDataFromNodeList(listCoordinatesTag,
"coordinates")); str.append(getAllDataFromNodeList(listCourseTag,
"course"));

} catch (FileNotFoundException e) {
Log.e("W3C Error", e.getMessage());

} catch (ParserConfigurationException e) {
Log.e("W3C Error", e.getMessage());

} catch (SAXException e) {
Log.e("W3C Error", e.getMessage());

} catch (IOException e) {
Log.e("W3C Error", e.getMessage());

}
return str.toString();

}// useW3cOrgDocumentBuilder

Przykład 2. Klasa DocumentBuilder
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private Object getAllDataFromNodeList(NodeList list, String strElementName) {
StringBuilder str = new StringBuilder();
// dealing with the <strElementName> tag 
str.append("\n\nNodeList for: <" + strElementName + ">Tag"); 
for (int i = 0; i < list.getLength(); i++) {

Node node = list.item(i);
int size =node.getAttributes().getLength(); 
String text = node.getTextContent(); 
str.append("\n " + i + ": " + text);

// get all attributes of the current element (i-th hole)
for (int j = 0; j < size; j++) {

String attrName = node.getAttributes().item(j).getNodeName(); 
String attrValue=node.getAttributes().item(j).getNodeValue();

str.append("\n attr. info-" + i + "-" + j + ": " + attrName
+ " " + attrValue);

}
}

return str;
}//getAllDataFromNodeList

}// ActivityMain

Przykład 2. Klasa DocumentBuilder

Odczyt danych XML
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Przykład 2. Komentarz

1. Ze względu na potencjalnie powolne przetwarzanie pliku XML 
rezydującego na karcie pamięci wykorzystaj osobny wątek tworząc obiekt 
AsyncTask, przekazując do niego nazwę parsowanego pliku.

2. Metoda doInBackground wywołuje useW3CParser, gdzie wykonywane 
jest rzeczywiste przetwarzanie pliku.

3. Metoda useW3CParser tworzy instancję obiektu DocumentBuilder , które 
akceptuje dane strumieniowe pochodzące z pliku XML. Tworzy ona 
strukturę drzewiastą.

4. Drzewo reprezentujące dokument jest przeglądane i tworzone są Listy dla 
znaczników: <name>, <coordinates> i <course>.

5. Każda z list jest przeglądana pod kątem jej zawartości.
6. Dla każdego węzła wydobądź tekst znajdujący się między znacznikiem    

początkowym a końcowym.
7. Wydobądź wszystkie atrybuty w formie par <klucz, wartość>.

Odczyt danych XML



Odczyt danych JSON
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Czym jest JSON ?

JSON (JavaScript Object Notation) jest tekstowym formatem wymiany 
danych.

1.   JSON bazuje na języku programowania JavaScript

2.   Jest niezależny od używanego języka i platformy.

3.   Jest potencjalny łatwiejszy do odczytu i zapisu niż XML.

4. Tworzenie danych w formacie JSON bazuje na dwóch koncepcjach 
programistycznych: prostych tablicach i obiektach.

5. Każdy obiekt jest reprezentowany jako tablica asocjacyjna
przechowująca kolekcję atrybutów i ich wartości.

6.   Wartość danego atrybutu może być typu prostego lub być kolejnym 

zagnieżdżonym obiektem typu JSON.



•
•

•

•

Elementy danych przedstawione w formie par klucz : wartość
Elementy oddzielone są przecinkami
Obiekty są oddzielone przy użyciu nawiasów klamrowych { }
Tablice obiektów przechowywane są w formie nawiasów kwadratowych [ ]

Przykład.  Tablica trzech obiektów klasy Person, a każdy z nich posiada imię i 

wiek.

"Person" : [
{"name":"Maria",
{"name":"Peter",
{"name":"Arbie",

"age":21},
"age":33},
"age":11}

] 40

Object[ 0 ] Object[ 1 ] Object[ M ]

{
Attr_1 : value1
. . .
Attr_n0 : value_n0

}

{
Attr_1 : value1
. . .
Attr_n1 : value_n1

}

{
Attr_1 : value1
. . .
Attr_nM : value_nM

}

Syntaktyka

Odczyt danych JSON



$person0 = array('name' => 'Maria', 'age' => 21);

$person2 = array('name' => 'Arbie', 'age' => 11);

$people[2] = $person2;

1

2

41

Przykład 3. Przetwarzanie JSON a PHP

<?php
// define native PHP objects                  

$person1 = array('name' => 'Peter', 'age' => 33);

$people = array($person0, $person1);              

// PHP objects are converted to JSON format       
echo "<p>" . json_encode($person1);               

$jsondata = json_encode($people);
echo "<p>" . $jsondata;
// JSON formated data is decoded into native PHP objects
$parr = json_decode($jsondata);

cont
echo "<p>" . var_export($parr);

echo "<br>" . $parr['0']->name;
echo "<br>" . $parr['0']->age;
?>

Odczyt danych JSON
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Przykład 3. Przetwarzanie JSON a PHP

{"name":"Peter","age":33}     ⟵ pojedyczny obiekt typu Person

⟵ tablica obiektów typu Person
[ {"name":"Maria","age":21},{"name":"Peter","age":33},{"name":"Arbie","age":11} ]

array (                                              ⟵ transformacja z tablicy JSON do PHP

0 => stdClass:: set_state(array( 'name' => 'Maria', 'age' => 21, )),
1 => stdClass:: set_state(array( 'name' => 'Peter', 'age' => 33, )),
2 => stdClass:: set_state(array( 'name' => 'Arbie', 'age' => 11, )), )

Maria   ⟵ Wartości obiektu w PHP

21
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import java.lang.reflect.Type;
import com.google.gson.Gson;
import java.util.ArrayList;

import com.google.gson.reflect.TypeToken;

public class Main {

public static void main(String[] args) {     

Person person0 = new Person("Maria", 21);
// convert Person (Java object) to JSON format
// display it as a JSON formatted string
Gson gson = new Gson();
String json = gson.toJson(person0);
System.out.println("Json serialized object: " + json );
// create a few more Person objects
Person person1 = new Person("Peter", 33);
Person person2 = new Person("Arbie", 11);

Przykład 4. Przetwarzanie JSON a JAVA

Ściągnij i dodaj bibliotekę JSON API z: 
https://code.google.com/p/google-gson/downloads/list
Dodatkowa dokumentacja dostępna jest na:
http://code.google.com/p/google-gson

Odczyt danych JSON
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// place all Person objects in an ArrayList 
ArrayList<Person> lstPerson = new
ArrayList<Person>(); lstPerson.add(person0);
lstPerson.add(person1);
lstPerson.add(person2);

// convert Java ArrayList to JSON string String jsonList
= gson.toJson(lstPerson); System.out.println("Json
serialized list: " + jsonList );

// use Java reflection to find the list's type
Type arrPersonType = new TypeToken<ArrayList<Person>>(){}.getType();
// deserialize JSON string representing the list of objects
ArrayList<Person> lst2 = gson.fromJson(jsonList, arrPersonType);

System.out.println("Deserialized Json list:" + lst2 );
// explore the Java ArrayList
for(int i=0; i<lst2.size(); i++){

Person p = lst2.get(i);
System.out.println(i + "-Person Deserialized:" + p.toString()
); System.out.println("\tname:" + p.getName()); 
System.out.println("\tage: " + p.getAge() );

}
}// main

}// class                                                                      45

Przykład 4. Przetwarzanie JSON a JAVA

Odczyt danych JSON



7

Przykład 4. Przetwarzanie JSON a JAVA
public class Person {

private String name;
private Integer age;

public Person (String name, Integer age) {
this.name = name; this.age = age;

}
public Person() {

this.name = "n.a."; this.age=0;
};

public String getName() {
return name;

}
public void setName(String name) {

this.name = name;
}
public Integer getAge() {

return age;
}
public void setAge(Integer age) {

this.age = age;
}
public String toString() {

return "POJO name:" + name + " age:" + age;
}

}
46
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Wynik działania programu:

Json serialized object:

{"name":"Maria","age":21} 

Json serialized list:

[{"name":"Maria","age":21},{"name":"Peter","age":33},{"name":"Arbie","age":11}]

Deserialized Json list:
[POJO name:Maria age:21, POJO name:Peter age:33, POJO name:Arbie age:11]

0-Person Deserialized:POJO name:Maria
age:21 name:Maria
age: 21

1-Person Deserialized:POJO name:Peter
age:33 name:Peter
age: 33

2-Person Deserialized:POJO name:Arbie
age:11 name:Arbie
age: 11

Przykład 4. Przetwarzanie JSON a JAVA
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Komentarz

1.   Standardowy obiekt Javy jest tworzony.
2. Instrukcja gson.toJson(person0) dokonuje przedstawienia danych o 

obiekcie person0 w formie JSON.
3.    Struktura ArrayList<Person> jest tworzona i wypełniana instancjami 3 

obiektów klasy Person.
4.   Metoda .toJson( ) dokonuje transformacji obiektu ArrayList<Person> do 

formatu JSON.
5.   Często wykorzystuje się klase TypeToken by znaleźć rzeczywisty typ danego 

obiektu:
Type typeOfCollectionOfFoo = new

TypeToken<Collection<Foo>>(){}.getType()

Typ musi implementować metody equals() i hashCode().

Przykład 4. Przetwarzanie JSON a JAVA
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Komentarz

6. Instrukcja .fromJson( ) wykorzystuje informacje o rzeczywistym typie 
danego obiektu by przekształcić łańcuch znaków w odpowiadające mu 
obiekty.

7.   Dane JSON zostają ponownie przedstawione jako bazowe obiekty kolekcji 
ArrayList<Person> i są przeszukiwane by wyświetlić ich zawartość.

8.    Obiekty zakodowane przy użyciu PHP i JAVY są identyczne.

Przykład 4. Przetwarzanie JSON a JAVA
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Przetwarzanie XML I JSON

< Pytania />

Źródła:

http://developer.android.com/index.html
http://www.w3.org
http://www.saxproject.org/
https://code.google.com/p/google-gson/

50

http://developer.android.com/index.html
http://www.w3.org/
http://www.saxproject.org/
https://code.google.com/p/google-gson/


52

Uwaga:

W przypadku tego typu aplikacji może być zasadnym blokada orientacji ekranu 
na poziomą. W tym celu należy dodać następujące wpisy do znacznika
<activity … >

android:screenOrientation="portrait"
android:configChanges="keyboardHidden|orientation"

Dodatek. Orientacja pionowa

Przetwarzanie XML I JSON


