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Abstrakt 

Cílem této práce je porovnání výkonnosti XML parserů se streamovacím přístupem, převážně pak 

parserů implementujících rozhraní SAX. V první části je popsán problém čtení XML dokumentů 

různými metodami a jsou představena známá rozhraní používaná pro streamované čtení XML 

dokumentů, kterými jsou SAX, StAX a XMLPull API a jejich použití při parsování (a popřípadě i 

tvoření) XML dokumentu. Následuje kapitola představující implementace jednotlivých API, jejich 

vlastností a limitací. Dále práce popisuje rozdíly mezi implementačními prostředími, samotnou 

implementaci testovacích aplikací s ohledem na testované soubory dat a ukazuje srovnání výkonu 

jednotlivých vybraných parserů při jejich parsování. Výsledkem je porovnání propustnosti 

jednotlivých parserů a výkonnosti streamovacích API s přihlédnutím k paměťové náročnosti. 

Klíčová slova: XML, SAX, StAX, XMLPull, Java, .NET, testování, parser 

Abstract 

The purpose of this study is to compare performance of the various, mainly SAX, XML parsers with 

streaming approach to XML document parsing. The first part introduces the issue of the XML 

document parsing by various approaches. The known streaming APIs such as SAX, StAX and 

XMLPull API and their applications (including XML document creation) are presented. Next chapter 

describes individual implementations of presented APIs, their attributes and limitations. The further 

part of this study describes the differences between implementation environments of testing 

applications considering the variety of tested input data and shows a comparison of each parser 

performance. The outcome of the performed study is a comparison of throughput of APIs and their 

implemented parsers, considering memory requirements.  

Keywords: XML, SAX, StAX, XMLPull, Java, .NET, testing, parser 
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1. Úvod 

eXtensible Markup Language (XML) je specifikace pravidel vycházející z jazyka SGML
1
, která 

byla v roce 1998 přijata jako W3C doporučení. Nejedná se přímo o značkovací jazyk, ale o jakýsi 

meta-jazyk, umožňující specifikaci dalších jazyků a dokumentů na něm postavených. Množina 

pravidel stanovuje např. tvar sémantické značky (tagy, elementy), rozdělení dokumentu na části podle 

struktury či identifikaci části dokumentu. Konkrétní názvy elementů a atributů jsou již ale v režii 

tvůrce XML dokumentu. Aktuálně se využívá stále verze XML 1.0, nyní již ve své páté reedici. 

Na základě XML specifikace vzniklo mnoho nových značkovacích jazyků. Patří mezi ně 

například XHTML, které je upravenou striktnější specifikací HTML (původně také vycházející 

z SGML), SVG což je formát pro popis vektorové grafiky, RSS a mnoho dalších
2
. Mezi aplikace XML 

patří také formáty kancelářských balíků, jako jsou Open Office (OpenDocument) a Microsoft Office 

(Office XML Open). 

Data v XML jsou reprezentována ve strojově čitelné formě, ze které je však potřeba tato data pro 

zobrazení uživateli zpracovat. K tomu slouží API
3
 pro čtení (streamová a stromová), transformaci 

(XSLT
4
) a objektovou reprezentaci XML. Tato práce je zaměřena na API pro čtení, především pak na 

streamované čtení. 

DOM je stromově založený přístup k XML dokumentu, kde každý element je reprezentován 

objektem v paměti, což si vedle výhody rychlého přístupu k jednotlivým prvkům stromu bere daň 

v podobě velké paměťové náročnosti, neboť před čtením musí být celý dokument načten do paměti, 

což nejen prodlužuje dobu zobrazení požadovaných dat uživateli, ale také prakticky znemožňuje 

zpracování velkých (řádově stovky MB až GB) souborů. 

K řešení těchto a dalších problémů bylo vytvořeno členy skupiny XML-DEV mailing list
5
 Simple 

API for XML (SAX). Na rozdíl od DOM je SAX událostně řízené API, které místo tvoření stromu 

v paměti a předávaní jej klientskému programu umožňuje programu zaregistrovat se na různé události, 

které jsou vyvolávány během parsování daného XML souboru.  

V metodách navázaných na tyto události se pak aktuální data zpracovávají. Tento přístup má také 

své nevýhody. Klade větší nároky na programátora, kdy musí například tvořit své vlastní datové 

struktury, do kterých ukládá data parsovaného dokumentu, ke kterým bude později potřebovat 

přistupovat. Není možné jednoduše vyhledávat jako ve stromové struktuře DOM. 

Kromě událostně řízených SAX parserů existují ještě pull parsery, které na rozdíl od SAX parserů 

nevyvolávají události, ale klientský program sám vyvolává metody pro čtení dalších prvků. To mu 

umožňuje větší kontrolu nad parsováním, protože si může např. zvolit přeskočení určité části 

dokumentu. 

V této práci budou porovnány příklady obou streamovaných přístupů, především pak API SAX, 

na různých kolekcích převážně reálných dat, jejichž výstupem by mělo být porovnání výkonnosti 

testovaných implementací daných rozhraní. 

                                                      
1
 Standard Generalized Markup Language – je univerzální značkovací metajazyk 

2
 XML Applications and Initiatives – http://xml.coverpages.org/xmlApplications.html  

3
 Application programming interface – rozhraní pro programování aplikací 

4
 eXtensible Stylesheet Language Transformations – jazyk pro transformaci převádění XML dokumentů 

5
 http://www.xml.org/xml-dev/  

http://xml.coverpages.org/xmlApplications.html
http://www.xml.org/xml-dev/
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1.1. Simple API for XML 

1.1.1. Historie 

Vývoj SAX verze 1.0 začal v roce 1997, krátce po vydání specifikace XML 1.0. Základním 

impulsem pro jeho vývoj bylo umožnit nezávislost Java aplikace na použitém parseru a snaha podpořit 

jednotnost datového modelu nezávisle na konkrétní reprezentaci dat. V té době již několik parserů 

existovalo (Ælfred, Lark, MSXML a XP), každý z nich však měl své vlastní API a funkce. Tento 

přístup se ukázal kontraproduktivním, a tak se vývoj primárně sjednotil na Internet XML-DEV 

mailing listu, který spustil a spravoval tvůrce parseru Ælfred, David Megginson. Zde přispívali 

vývojáři ostatních parserů svými vylepšeními a návrhy. Vývoj probíhal veřejně a bez jakýchkoli 

dohod o právech duševního vlastnictví. Celý archiv komunikace je veřejně dostupný
6
 a je možné z něj 

zjistit, proč a jak byly jednotlivé části SAX řešeny [1]. 

SAX1 API bylo dokončeno v květnu 1998, tři měsíce po konečném vydání XML, a bylo 

všeobecně dobře přijato. Většina Java XML parserů se na něj rychle adaptovala a vznikaly i 

implementace úplně nové. 

Jádro první verze SAX API však nezpřístupňovalo informace potřebné různými aplikacemi a 

především API DOM. Z toho důvodu vývoj pokračoval a vyústil až v oddělení vývoje SAX2 a lexical 

handlers (komentáře a CDATA
7
) od jádra původního SAX. Rozhraní a jádro SAX 2.0 byly dokončeny 

v prosinci roku 2000. Hlavní devizou SAX 2.0 je plná podpora pro namespaces. V následujích letech 

došlo k několika revizím a nejnovější verzí API je SAX 2.0.2 vydané v dubnu 2004. 

1.1.2. Princip SAX parsování 

V událostně řízeném případě, kterým je SAX, API samo nealokuje v paměti úložiště pro obsah 

dokumentu. Obsah elementů je předán notifikační události a následně zapomenut. To znamená, že ať 

už měl dokument 10 kilobytů nebo 10 megabytů, výkon a paměťová náročnost aplikace zůstanou 

prakticky nezměněné. Ukázka událostí vyvolaných průchodem dokumentu je znázorněna na Obr. 1. 

 
Obr. 1: Událostně řízený průchod XML souborem 

Každá SAX aplikace musí pro zpracování XML dokumentu projít několika základními kroky: 

1. Získat odkaz na objekt, který implementuje rozhraní XMLReader. 

2. Vytvořit instanci objektu, který implementuje jedno nebo více SAX rozhraní handlerů 

(DTDhander, ContentHandler, ErrorHandler a LexicalHandler). DefaultHandler obsahuje 

anotace všech rozhraní (kromě LexicalHandler), ale je možné vytvořit každý typ handleru i 

samostatně. 

                                                      
6
 http://lists.xml.org/archives/xml-dev/    

7
 http://www.w3schools.com/xml/xml_cdata.asp 

http://lists.xml.org/archives/xml-dev/
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3. Registrovat tento objekt XMLReaderu, aby od něj získával notifikace, když dané parsovací události 

při procházení XML nastanou. 

4. Zavolat XMLReader.parse() na XML dokument, který má být zpracován. Instance objektu, který 

byl zaregistrován, pak postupně dostává notifikace tak, jak se XML dokumentem prochází. 

Příklad 1: Ukázka základní implementace SAX parseru 

import org.xml.sax.XMLReader; 

import org.xml.sax.helpers.DefaultHandler; 

import org.xml.sax.helpers.XMLReaderFactory; 

import org.xml.sax.Attributes; 

import org.xml.sax.InputSource; 

 

public class SAXExample implements DefaultHandler 

{ 

 public static void main(String args[]) throws Exception  

 { 

  XMLReader xr = XMLReaderFactory.createXMLReader(); //Získání XMLReaderu 

SAXExample handler = new SAXExample(); //Objekt zpracovávající události 

xr.setContentHandler(handler); //Registrování handleru XMLReaderu 

xr.setErrorHandler(handler);   

for (int i = 0; i < args.length; i++) //Projde každý soubor v parametru 

  { 

 FileReader r = new FileReader(args[i]); 

 xr.parse(new InputSource(r)); //Spuštění parsování daného objektu 

} 

} 

public SAXExample() 

{ 

 super(); 

} 

 

//Metody starající se o zpracování událostí vyvolaných parsováním dokumentu 

public void startDocument() { … } 

public void endDocument() { … } 

public void startElement(String uri, String localName, String qName, 

Attributes atts) { … } 

public void endElement(String uri, String localName, String qName) { … } 

public void characters(char ch[], int start, int length) { … } 

… 

} 

 

Příklad 1 ukazuje nezávislost na konkrétní implementaci parseru. Třída XMLReaderFactory 

vytvoří instanci defaultního XMLReaderu podle toho, jak je nastavena systémová property 

org.xml.sax.driver. Ta je nastavena na defaultní při spuštění aplikace, nebo může být nastavena 

pomocí příkazu System.setProperty(), či parametrem v příkazovém řádku. 

Události, které vyvolává ContentHandler pro prvky XML textu, jsou: 

 startDocument() a endDocument() informující o počátku a konci dokumentu. 
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 startElement(uri, localName, qName, atts) značící počátek elementu, kde uri je adresa 

namespace pokud je dostupné, localName je jméno bez namespace prefixu, qName jméno 

s prefixem, pokud je dostupný, atts je objekt obsahující atributy, pokud je element obsahuje. 

 characters(ch[], start, length) přijímá notifikaci o znacích uvnitř elementu. Parametr 

ch[] je pole přijatých znaků, start je první pozice v poli a length je počet znaků v řetězci. 

 endElement(uri, localName, qName) přijímá notifikaci o konci elementu. Obsahuje pak 

shodné parametry jako startElement, ale bez objektu atributů.  

1.1.3. Namespaces 

XML Namespaces poskytují možnost jak se vyhnout konfliktům stejného jména dvou různých 

atributů. Tvoří se přidáním atributu do jakéhokoli elementu, v němž je následně platný. Obvykle se 

vkládají do kořenového elementu XML dokumentu. Deklarace atributu pro prefix vypadá následovně: 

xmlns:prefix="URI". Ukázka, jak výsledné XML může vypadat, je níže. 

Příklad 2: Ukázka XML s Namespace 

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

<root xmlns:h=http://www.w3.org/TR/html4/> 

  <h:table> 

   <h:tr> 

     <h:td>Apples</h:td> 

     <h:td>Bananas</h:td> 

   </h:tr> 

  </h:table> 

</root> 

 

Podpora byla do SAX přidána ve verzi 2.0, a to z toho důvodu, že ji vyžadují vysokoúrovňové 

(angl. higher-level) standardy jako XPath
8
, XML Schema

9
 a další. Každá implementace SAX2 

XMLReader rozhraní musí v základu podporovat zpracování namespace. V metodách pak získáme 

v startElement a endElement z parametru uri URI
10

 deklarovanou v xmlns:prefix atributu 

a z qName získáme celý název elementu i s prefixem. 

Používání namespace je defaultně u většiny parserů povolené. Lze je dodatečně aktivovat pomocí 

XMLReader.setFeature("http://xml.org/sax/features/namespaces", true). 

1.1.4. Validace 

Validace XML zjišťuje, zda je zpracovávaný dokument správně formovaný, tzv. „well-formed―, 

a zároveň validní podle definované struktury. „Well-formed― XML dokument musí splňovat základní 

syntaktická pravidla XML, validní dokument pak ještě pravidla stanovená připojeným DTD nebo 

XML Schema. 

SAX parser umožňuje při zapnuté validaci pomocí událostí v rozhraní ErrorHandler reagovat na 

tři události vyvolané při parsování warning(exc), error(exc), fatalError(exc). 

Většina parserů má v základu tuto vlastnost deaktivovanou. Lze ji zapnout nastavením property 

XMLReader.setFeature("http://xml.org/sax/features/validation", true). 

                                                      
8
 XML Path Language – je jazyk pro hledání v XML dokumentech. 

9
 XML Schema – popisuje strukturu XML. Jedná se o novější a schopnější alternativu DTD. 

10
 Uniform Resource Identifier – sekvence znaků, která identifikuje abstraktní (URN) nebo fyzický (URL) 

zdroj. 
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1.2. XML Pull API 

Většina SAX parserů je postavena nad pull parsovací vrstvou[2]. Pull parsovací vrstvu 

představuje Reader, který čte text dokumentu, rozpoznává a vrací jeho jednotlivé elementy a jejich 

vnitřní texty. To umožňuje zajímavou vlastnost; v aplikaci využívat pull parsování a přitom nepřestat 

využívat SAX API.  

Při využívání SAX je nutné udržení stavu mezi zpětnými voláními, aby bylo možné provést 

správnou akci pro dané volání. Při pull parsování může být aplikace přirozeně strukturovaná 

a informace mohou být z XML čteny přesně ve chvíli, kdy je aplikace připravena další prvek 

zpracovat. 

Prvním pokusem o vytvoření jednotného API pro pull parsery byl projekt XmlPull API[3]. 

Vyznačuje se především jednoduchostí implementace a malou velikostí kódu, která předurčila jeho 

využití například v mobilním J2ME prostředí. Nepodporuje validaci, podporuje však namespace. 

Existují dvě známé implementace tohoto rozhraní, XPP3/MXP1[4] a kXML2[5]. Nicméně právě díky 

své jednoduchosti není příliš vhodné pro použití v desktopových aplikacích. 

Novější generací pull API je Streaming API for XML (StAX) podle specifikace JSR-173
11

. Na 

tomto API spolupracovali BEA Systems, autoři XMLPull API (Stefan Haustein and Aleksandr 

Slominski), James Clark, Sun, Oracle a mnozí další z Java komunity [6].  

Příklad 3: Ukázka implementace StAX parseru 

import javax.xml.stream.*; 

 

public class StAXTest { 

 public static void main(String[] args) { 

 if (args.length == 0) { return; } 

 try { 

  InputStream in = new FileInputStream(args[0])); 

  XMLInputFactory factory = XMLInputFactory.newInstance(); 

  XMLStreamReader parser = factory.createXMLStreamReader(in); 

  for (int event = parser.next(); event != XMLStreamConstants.END_DOCUMENT; 

  event = parser.next()) { 

   switch (event){ 

    case XMLStreamConstants.START_DOCUMENT: 

     break; 

    case XMLStreamConstants.START_ELEMENT: 

     break; 

    case XMLStreamConstants.CHARACTERS: 

     break; 

    case XMLStreamConstants.END_ELEMENT: 

     break; 

   } 

  } 

  parser.close(); 

    } 

    catch (XMLStreamException ex) {  System.out.println(ex);  } 

  } 

} 

                                                      
11

 http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=173 
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Příklad 3 zjednodušeně ukazuje inicializaci parseru a samotný průchod XML souborem předaným 

v parametru při spouštění. Opět jako v případě SAX je vidět nezávislost na konkrétní implementaci 

StAX parseru, neboť se vytváří instance XMLInputFactory, kterou můžeme opět nastavit pomocí 

systémové property, a to javax.xml.stream.XMLInputFactory. 

Díky filozofii pull API však umožňuje StAX i zápis, který je ukázán v příkladu níže. Nastaví se 

výstupní stream, vytvoří se nová instance XMLOutputFactory nastavitelná také systémovou property 

javax.xml.stream.XMLOutputFactory. Instance XMLStreamWriter pak obsahuje metody pro zápis 

elementů, jejich atributů a vnitřních textů. 

Příklad 4: Ukázka vytváření XML pomocí StAX 

import java.io.*; 

import javax.xml.stream.*; 

public class Main{ 

 public static void main(String[] args) { 

  try{ 

   OutputStream out = new FileOutputStream("data.xml"); 

   XMLOutputFactory factory = XMLOutputFactory.newInstance(); 

   XMLStreamWriter writer = factory.createXMLStreamWriter(out, "utf-8");

   writer.writeStartDocument(); 

    writer.writeStartElement("messages"); 

     writer.writeStartElement("message"); 

     writer.writeAttribute("id", "1"); 

     writer.writeCharacters("Hello StAX"); 

     writer.writeEndElement(); 

     writer.writeStartElement("message"); 

     writer.writeAttribute("id", "2"); 

     writer.writeCharacters("Hello World"); 

     writer.writeEndElement(); 

   writer.writeEndDocument(); 

   writer.flush(); 

   writer.close(); 

   out.close(); 

  } 

  catch (FileNotFoundException e){} 

  catch (XMLStreamException e){} 

  catch (IOException e){} 

 } 

} 

Výsledkem tohoto kódu bude jednoduché XML: 

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

<messages> 

<message id="1">Hello StAX</message> 

<message id="2">Hello World</message> 

</messages> 
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2. Rozhraní 
Následující kapitola obsahuje výčet známých implementací push (SAX) a pull (XPP, StAX) 

parserů, které představují nejnižší vrstvu při zpracovávání XML, čtou dokument ve smyslu elementů a 

poskytují data vyšším vrstvám, které je pak zpravidla reprezentují jako objekty ať už generické 

(DOM) nebo třídy (například serializace). SAX (také push) parsery jsou nejstaršími implementacemi 

stream parserů. Některé z nich existovaly již před vydáním SAX specifikace na vlastních API. Pull 

parsery, především pak StAX parsery jsou o poznání mladší, neboť samotná finální implementace 

StAX je mladší než jeho SAX alternativa. Nicméně velká část z nich umožňuje parsovat dokument i 

push přístupem skrze SAX API jako nadstavbu. Implementace .NET nelze zařadit přímo pod Java pull 

API, jeho přístup je však obdobný. SAX jako takový je doménou jazyka Java, jeho verze v C jsou 

často portacemi Java parserů. Z následující kapitoly navíc vyplývá, že porovnání C a Java by bylo 

neobjektivní vzhledem k jejich rozdílným filozofiím běhu, parsery v C nebyly proto do testu zařazeny. 

2.1. SAX Parsery 

2.1.1. Crimson 

Apache Crimson[7] je XML parser založený na Sun Project X Parseru vyvíjený Apache Software 

Foundation. Byl součástí JDK do verze 1.4, Poté byl nahrazen Xerces-J parserem. Podporuje SAX2, 

SAX2 rozšíření 1.0, DOM level 2 a JAXP
12

 1.1 (kromě transformací). Poslední revize proběhla v říjnu 

2001. V roce 2010 byl projekt ukončen a přesunut do Apache Attic
13

. 

2.1.2. Piccolo  

Piccolo[8] je malý, rychlý XML parser implementující SAX1, SAX2.0.1 a JAXP (jen SAX). 

Podporuje namespaces, je nevalidující, ale snaží se detekovat všechna porušení well-formedness. Jeho 

autorem je Yuval Oren, kterému s vývojem pomohli James Clark a Apache project. Parser je vydaný 

jako opensource pod Apache Software License 2.0. Poslední verze byla vydána v červenci 2004. 

2.1.3. Xerces2 

Xerces[9] je kolekce knihoven pro parsování, serializování a validaci XML, nejen v jazyce Java, 

ale i v C++ či Perl. Je vyvíjen Apache Software Foundation. Xerces je vývojovým nástupcem parseru 

Crimson. Xerces2 je nejnovější generace tohoto Java parseru, která představuje referenční 

implementaci Xerces Native Interface (XNI)
14

, což je modulární a rychlý framework pro tvorbu 

součástí parseru a jeho konfigurací. Xerces2 je kompletně přepsaný a je, na rozdíl od jeho první, spíše 

monolitické implementace, více modulární. Umožňuje tak efektivněji upravovat jednotlivé části, ale 

zachovává přitom všechna standardní rozhraní kompatibilní s verzí Xerces 1.x. Implementuje 

SAX 2.0.2, DOM level 3, JAXP 1.4 a podporuje standard XML Schema 1.0 a 1.1 (draft verzi 

z prosince 2009). Jedná se v současnosti o jeden z nejaktivněji vyvíjených SAX parserů, jeho poslední 

verze pochází z listopadu 2010. 

2.1.4. Oracle SAXParser 

Oracle XML Developer Kit (XDK) zahrnuje proprietární implementaci SAX parseru. Podle verze 

JAXP 1.3 by měl obsahovat implementace rozhraní SAX2 a DOM level 3. Podporuje namespaces a 

validaci. Poslední verze byla vydána v Oracle Database 11g Release 2 v roce 2010 [10]. 

                                                      
12

 Java API for XML Processing – http://jaxp.java.net/ 
13

 http://attic.apache.org 
14

 http://xerces.apache.org/xerces2-j/xni.html 

http://jaxp.java.net/
http://attic.apache.org/
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2.1.5. Woodstox 

Woodstox[11] je velmi populární a doporučovanou implementací StAX rozhraní, která využívá 

experimentální API StAX2, které oproti původnímu API obsahuje vývojová vylepšení předtím, než 

jsou zařazena do standardního StAX API. Woodstox vyhovuje specifikaci XML 1.0 a 1.1, 

Namespace 1.0 a 1.1, obsahuje nativní podporu DTD validace a od verze 3.2 v roce 2006 obsahuje 

plnou podporu SAX2 API, použitelnou jak přímo, tak přes JAXP. Je vydáván pod dvěma licencemi 

LGPL
15

 a Apache License 2.0. Nejnovější verze tohoto parseru je z ledna roku 2011. 

2.1.6. Ælfred2 

Ælfred je jeden z původních XML parserů vyvinutý, dnes již neexistující Microstar Software 

Limited, který byl následně přizpůsoben SAX specifikaci, kterou jeho autor David Megginson 

inicioval. Ælfred byl dlouho uznáván pro svou jednoduchost, malou velikost a výkon. Později byl 

upraven Davidem Brownellym a stal se vůbec prvním parserem s plnou podporou SAX2 pod názvem 

Ælfred2[12]. Jeho současná verze z roku 2001 je licencovaná pod GNU General Public License 

(GPL), s výjimkou umožňující jeho využiti v proprietárních aplikacích, které nejsou samy o sobě pod 

GPL licencí. Ælfred2 byl sestaven jako modulární nezávislý na ostatních balíčcích, oproti původní 

verzi obsahuje nepovinný balík umožňující validaci dle DTD. 

2.2. Pull Parsery 

2.2.1. MXP1Parser 

MXP1Parser[4] je stabilní verzí implementace XMLPull rozhraní, založená na Xml Pull 

Parser (XPP) a zejména XPP2, která byla však kompletně přepsána tak, aby využívala nejnovější 

výhody JIT JVM jako například Hotspot
16

 v JDK 1.4+. Vyznačuje se snahou o co nejmenší, 

nejrychlejší a nejjednodušší implementaci XMLPull rozhraní. Nejnovější implementace tohoto parseru 

je součástí XPP3. Poslední verze je z listopadu 2006. 

2.2.2. SJSXP 

Sun Java Streaming XML Parser (SJSXP)[13] je jednou z prvních implementací StAX API, která 

splňuje XML 1.0 a Namespace 1.0 specifikaci. Je nevalidující a je postaven na základě zdrojových 

kódů Xerces2, kde byly nejnižší vrstvy uzpůsobeny tak, aby se chovaly ve smyslu pull parsování. 

Současná verze je z ledna roku 2010. 

2.2.3. Microsoft XmlReader 

XmlReader[14] a její potomci (XmlTextReader, XmlValidatingReader …) jsou třídy jazyka C# 

Microsoft .NET frameworku, které prochází dokument sekvenčním pull přístupem. Jelikož se nejedná 

o třídy Javy, neimplementují žádné z výše zmíněných rozhraní. Přístup, s jakým XmlReader čte 

dokument, je však principiálně srovnatelný s výše uvedenými Java pull parsery. Parser umožňuje jak 

práci s namespaces, tak validaci podle DTD či XML Schema. Pro testování byly využity třídy 

z .NET 4.0, který vyšel v roce 2010. 

                                                      
15

 http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html 
16

 http://openjdk.java.net/groups/hotspot/ 

http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
http://openjdk.java.net/groups/hotspot/
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2.3. Netestované Parsery 

2.3.1. XP 0.5 

XP 0.5[15] je nevalidující XML parser implementující pouze SAX1 rozhraní. Jeho autorem je 

James Clark. Od roku 1998 nebyl dále vyvíjen. James Clark se však aktivně podílel na vývoji jiných 

SAX i pull parserů. Vzhledem k tomu, že parser je velmi starý a sám neimplementuje SAX2 (a tím 

pádem ani namespaces), nebyl zvolen pro testování. 

2.3.2. MSXML 

Microsoft XML Core Services (MSXML) [16] je knihovna servisů, která umožňuje uživatelům 

v JScript, VBScript a dalších MS vývojových nástrojích přes Component Object Model (COM) 

rozhraní využívat metody a třídy v ní naimplementované. Knihovna obsahuje třídy pro zpracování 

SAX2, DOM, XSLT i XML Schema validaci. Použití této knihovny však není v .NET aplikacích 

podporováno, a nelze ji tak v C# použít.  

2.3.3. kXML2 

kXML[5] vzniklo jako potomek XP SAX parseru. Pro použití v mobilních zařízeních bylo 

potřeba zbavit se závislosti na SAX. Byl vytvořen jednoduchý pull parser vracející objekty. Současná 

verze kXML2 implementuje kurzorové XMLPull API, které snižuje režii vytváření objektů, a proto je 

vhodnější pro použití v J2ME. kXML2 je vydán pod BSD
17

 licencí a jeho nejnovější verze je 

z prosince 2005. Jelikož parser je méně výkonný a XMLpull API není cílem této práce, byl 

kvůli nadbytečnosti z testování odstraněn. 

2.3.4. Aalto 

Aalto[17] je po Woodstoxu další implementací StAX API, které rovněž využívá i experimentální 

verzi StAX2. Umožňuje parsovat jak pomocí StAX tak pomocí SAX. Jeho nejnovější verze je z února 

2011. Jelikož však jeho implementace SAX není úplně kompatibilní a parser se zaměřuje především 

na StAX, který opět není cílem testování, byl z testu také vyřazen. 

  

                                                      
17

 http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php 

http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php
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3. Implementace 
Jelikož testování probíhalo ve dvou odlišných programovacích jazycích a několika rozhraních, 

nebylo možné napsat jeden jediný testovací kód. Všechny třídy však sledují určitý vzor a přístup 

k měření času, liší se pouze v přímé implementaci daných procedur. 

3.1. Srovnání implementačních prostředí 

Java je programovací jazyk vyvinutý Jamesem Gostlingem v Sun Microsystems (nyní součást 

Oracle) a vydaný v roce 2005. Jeho syntaxe z velké části čerpá z C++ a Objective-C. Hlavní vlastností 

je, že předkompilovaný bytecode aplikace lze, tak jak je, spustit ve virtuálním stroji (JVM) na 

libovolné počítačové architektuře, která je schopna virtuální stroj spustit. Java je v současné době 

velmi populární jazyk a umožňuje programování v širokém spektru aplikací od mobilních přes 

desktopové až po serverové aplikace v J2EE. 

C# je programovací jazyk vyvinutý v Microsoftu, jehož první distribuovaná verze byla vydána 

v roce 2000 jako součást .NET Frameworku. Jeho vývoj vedl Anders Hejlsberg, který je autorem 

jazyka Turbo Pascal. Původní název Cool byl po zařazení do .NET architektury přejmenován na C#. 

Byl ovlivněn jazyky Java a C++. Jeho kód je zkompilován stejně jako kód ostatních jazyků 

.NET Frameworku (J#, VB.NET) do CIL (Common Intermediate Language), který je pak inter-

pretován do strojového kódu v CLR (Common Language Runtime). 

Java a C# jsou si filozofií velmi podobné jazyky, ale mají své specifické vlastnosti. C# je navíc již 

v základu provázán s jazykem C a obsahuje nástroje, pomocí kterých je možné využití interoperability 

mezi těmito dvěma jazyky. Konkrétní porovnání Javy s C# je obsáhlé téma [18]. Na internetu existuje 

celá řada benchmarků testujících výkony těchto dvou jazyků, ovšem vždy ve specifické oblasti. Jako 

nejvhodnější pro srovnání výkonnosti jsem zvolil test, který provedl Decebal Mihailescu[19] na 

.NET/C#, Javě, Mono/C# a na nativním C++. Z testů jsem vybral pro mou aplikaci srovnání výkonu 

při opakovaném spouštění aplikace (tzv. warm start), přesněji pak čas spuštění programu do hlavní 

třídy, celkový procesorový čas vykonání a paměťovou náročnost. Jak je ukazuje Obr. 2, v Startup 

Time a CPU Time jsou viditelné rozdíly nejen mezi Java a C#, ale také mezi implementacemi 

samotného C#, kde Mono vyvíjené firmou Novell je implementací nástrojů kompatibilních s .NET 

architekturou dle standardu Ecma, použitelnou na jiných OS než MS Windows. Největší rozdíly mezi 

jazyky je pak vidět v paměťové náročnosti. 

 
Obr. 2: Porovnání času spuštění, CPU Time a využití paměti při opakovaném spuštění 

94 92

39,1

93 92

4,3

46

77

7,1
15 15

0,25
0

20

40

60

80

100

Startup Time(ms) CPU Time(ms) Private Usage (MB)

Java 1.6 

Mono 2.6.4 

.Net 4.0 

CPP code 



 

 

16 

3.2. Zvolené parsery 

Tab. 1 obsahuje souhrn zvolených SAX a pull parserů, které budou v této práci testovány. Bylo 

zvoleno 6 známých SAX2 implementací a 4 implementace pull parserů (XMLPull, StAX, 

MS XMLReader). Parser Woodstox byl testován jak v SAX, tak v StAX implementaci, aby poskytl 

náhled na rozdíl náročnosti těchto dvou rozhraní. 

Parser Typ rozhraní Validace Namespace 

Crimson SAX2 Ano Ano 

Piccolo SAX2 Ne Ano 

Xerces2 SAX2 Ano Ano 

Oracle SAX2 Ano Ano 

Woodstox SAX2/StAX2 Ano Ano 

Ælfred2 SAX2 Ano Ano 

MXP1 XMLPull Ne Ano 

SJSXP StAX Ne Ano 

MS XMLReader – Ano Ano 

Tab. 1: Souhrn testovaných Parserů 

3.3. Testované soubory 

Tab. 2 podává souhrn testovaných kolekcí souborů v pořadí, v jakém budou testovány: 

 SOAP zprávy – jedná se o soubor 10 000 totožných SOAP zpráv z Performance testu Aleksandera 

Slominského[20]. Otestuje, jak se jednotlivé parsery vypořádají s duplicitními hodnotami. 

 Bible – soubor obsahující kapitoly a verše Starého a Nového zákona v základní angličtině. Tento 

soubor otestuje parsery při práci s xml, ve kterém převládá text nad elementy[21]. 

 Anglicko-thajský slovník – data v něm pochází z NECTEC LEXiTRON 2.0. Ten byl do XML 

překonvertován na Bangkok Library[22]. Tento soubor demonstruje nezávislost parserů na znakové 

sadě ASCII. 

 EPA geografická data [23] – data Americké agentury pro ochranu prostředí (US EPA), obsahují 

informace o zařízeních a oblastech podléhajících environmentální regulaci.  

 UniProtKB/Swiss-Prot – ručně spravovaná databáze Švýcarského institutu bioinformatiky 

obsahující sekvence proteinů [24]. 

 XMark[25] – obsahuje data z XML Benchmark generátoru simulujícího aukční web. 

 UniProtKB/TrEMBL – automaticky spravovaná databáze proteinů obsahující proteiny 

nezanesené v UniProtKB/Swiss-Prot. Databáze obsahuje i redundantní data[24]. 

 Offline soubory Wikipedie – 10 000 souborů z offline Wikipedie[26]. 

Název Soubor / Složka Velikost [kB] Opakování 

SOAP zprávy list_soapized_10000.xml 2 654 100 

Bible BasicEnglish.xml 5 103 50 

Anglicko-thajský slovník etlex.xml 18 430 10 

EPA geografická data EPAXMLDownload.xml 215 485 5 

UniProtKB/Swiss-Prot swiss.xml 722 585 1 

XMark xmark.xml 2 333 191 1 

UniProtKB/TrEMBL uniprot_trembl.xml 30 984 667 1 

Offline soubory Wikipedie wiki 225 328 1 

Tab. 2: Souhrn testovaných souborů 
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3.4. Popis programu a průběh testování 

Testování probíhalo na PC s Intel Core 2 Duo 2,4 GHz T8300 s 3,5 GB RAM pod Windows 7 

Professional. Použité prostředí byly JRE 1.6 revize 24 a .NET 4.0. Testované soubory byly rozděleny 

do 3 skupin: 

 Soubory načtené do paměti – zejména pro menší soubory do 500 MB, které jsou VM jazyků 

schopné načíst je do paměti, aby jejich testování bylo co nejméně ovlivněno I/O přístupy na disk. 

 Soubory čtené ze souboru přímo – pro velké soubory, které nebylo možné nahrát do paměti. 

 Soubory čtené ze složky – pro čtení velkého počtu souborů z testované složky. 

Implementace v Javě obsahuje třídy: 

 ParserTest – hlavní třída, která se stará o spouštění a vyměňování jednotlivých parserů nad 

různými soubory, 

 SAXTest – třída pro rozhraní SAX, 

 PullTest – třída pro rozhraní XMLPull, 

 StAXTest – třída pro rozhraní StAX. 

Ve všech třídách testovací implementace v Javě jsou obsaženy metody dle rozdělených skupin 

souborů: 

 testPreloadParser – testování souboru přednačteného do paměti, 

 testFileParser – testování souboru přímo z disku (pro soubory větší jak 500 MB), 

 testDirectoryParser – pro testování souborů ve složce, 

 nactiSoubor – načte daný soubor do vnitřního bufferu, 

 vymazSoubor – uvolní načtený soubor z paměti. 

Implementace v C# testuje jediný parser, proto nebylo nutné, aby byla aplikace tak náročně 

strukturovaná jako aplikace v Javě. Obsahuje ovšem všechny metody uvedené výše pro jazyk Java. 

Před zahájením měření jednotlivých souborů byly všechny soubory menší než 1 GB nejprve 5 s 

parserem procházeny, aby se aktivovala JIT kompilace a neovlivnila tak měření výsledků menších 

souborů. U menších souborů bylo navíc měření opakováno podle jejich velikosti tolikrát, aby se 

dosáhlo co nejvěrohodnějšího průměrného výsledku měření. Počet opakování ukazuje Tab. 1. 

Při testování byla u všech vybraných parserů zapnuta podpora namespace, a jelikož několik 

implementací nepodporuje validaci, byla pro korektnost testování validace souborů deaktivována. 

Při testování je nutné u Java VM nastavit větší velikost dostupné paměti 1GB, to se provede 

parametrem -Xmx1024m, který dostupnou paměť zvětší př.: C:\>java -Xmx1024m -jar JBench.jar 

3.5. Popis výsledků 

Při testování je měřen čas, za který se soubor proparsuje. Aby bylo možné testy objektivně 

srovnat, je potřeba zavést porovnatelnou jednotku zpracování. Tou je propustnost, která se měří jako 

podíl velikosti souboru v kB a času, který trvalo jeho zpracování v ms. 

V grafech je propustnost znázorněna na ose x. Jednotlivé API a jazyky jsou pak v grafu odlišeny 

barvami: 

 zelená – reprezentuje MS XMLReader v .NET, 

 světle modrá – StAX a XMLPull API v Javě, 

 tmavě modrá – SAX API v Javě.  
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4. Testování 

4.1. SOAP zprávy 

Jako první byla otestována výkonnost při parsování opakujících se SOAP zpráv. Výsledek testu 

ukazuje Obr. 3. Struktura XML je jednoduchá, element body obsahuje 10 000 elementů ListEntry, 

které jsou v namespace ns2, a ty obsahují identifikační informace o zprávě, její tělo a id následující 

zprávy. Text je zde obsažen minoritně, většinu XML dokumentu tvoří elementy. 

 
Obr. 3: Výsledná propustnost v kB/ms pro soubor SOAP zpráv 

Nejlepší propustnosti dosáhl MS XMLReader s 51,67 kB/ms, který je následován většinou pull 

parserů. Nejlepší ze SAX parserů Piccolo se umístil na čtvrtém místě s 39,28 kB/ms. Vůbec 

nejhoršími jsou parsery Crimson a Ælfred2, které mají oproti MS XMLReaderu zhruba jen třetinovou 

propustnost. Velký rozdíl je patrný i z časů průchodu, kde v Tab. 3 vidíme rozdíl mezi prvním 

a posledním parserem přibližně 133 ms. 

Parser 

(100 opakování) 
Celkový 

čas v ms 

Ø Čas jednoho 

průchodu v ms 

Propustnost 

v kB/ms 

MS XMLReader 5 136 51,36 51,67 

Woodstox StAX 5 714 57,14 46,45 

MXP1Parser 5 927 59,27 44,78 

Piccolo 6 675 66,75 39,76 

SJSXP 7 123 71,23 37,26 

Woodstox SAX 7 283 72,83 36,44 

Xerces2 7 882 78,82 33,67 

Oracle 10 509 105,09 25,25 

Crimson 16 333 163,33 16,25 

Ælfred2 18 459 184,59 14,38 

Tab. 3: Celkové výsledky testu SOAP zpráv pro 100 opakování 
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4.2. Bible 

Dalším testovaným souborem je Bible obsahující Starý a Nový zákon. Jehož struktura elementů je 

poměrně jednoduchá, Starý a Nový zákon se člení na knihy, ty pak následně na kapitoly a verše. Oba 

zákony mají dohromady 62 knih, v nichž se nalézá, 31 172 veršů. Obr. 4 ukazuje, jak efektivní jsou 

parsery při převaze textu v XML souboru. 

 
Obr. 4: Propustnost při testování textu bible v kB/ms 

 

Výsledky tohoto testu ukazují, že MS XMLReader je zdaleka nejefektivnější s 144,23 kB/ms a 

jeho následovník Woodstox StAX má téměř o třetinu horší propustnost. Oproti nejhorším parserům 

Crimson a Ælfred2 má XMLReader téměř trojnásobný náskok. Woodstox je v tomto testu nejlepším 

StAX i SAX parserem v Javě. Je vidět, že režie SAX rozhraní nad pull parsovací vrstvou snižuje jeho 

propustnost v tomto dokumentu přibližně o 7 kB/ms. MXP1Parser se propadl oproti předchozímu testu 

na 7. pozici. 

Parser 

(50 opakování) 
Celkový 

čas v ms 

Ø Čas jednoho 

průchodu v ms 

Propustnost 

v kB/ms 

MS XMLReader 1 769 35,38 144,23 

Woodstox StAX 2 664 53,28 95,78 

SJSXP 2 819 56,38 90,51 

Woodstox SAX 2 889 57,78 88,32 

Xerces2 3 171 63,42 80,46 

Piccolo 3 484 69,68 73,23 

MXP1Parser 4 036 80,72 63,22 

Oracle 4 070 81,40 62,69 

Crimson 4 707 94,14 54,21 

Ælfred2 4 777 95,54 53,41 

Tab. 4: Celkové výsledky testu textu Bible pro 50 opakování  
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4.3. Anglicko-thajský slovník 

Soubor obsahuje celkem 83 232 překladů anglických  hesel do thajštiny. Každé heslo pak 

obsahuje vyhledávací tvar v angličtině, anglický a thajský tvar slova, element určující, o jaký se jedná 

slovní druh, a některé obsahují přesnější významový popis slova v thajštině. 

 
Obr. 5: Propustnost v kB/ms při testování hesel anglicko-thajského slovníku 

Oproti testovanému souboru Bible se již propustnosti opět více přiblížily a MS XMLReader má 

nad Woodstox StAX převahu jen asi 7 kB/ms. Woodstox je také opět i nejvýkonnějším SAX 

parserem. Crimson si na úkor parserů Ælfred2 a Oracle oproti předchozím testům polepšil a se ztrátou 

31 kB/ms se umístil na 8. místě. Také MXP1parser se při parsování tohoto souboru umístil na vyšší 

pozici, kde vystřídal SJSXP. Piccolo si drží svou pozici a není u něj vidět zlepšení nebo zhoršení 

v porovnání s předchozím převážně textovým dokumentem. 

Parser  

(10 opakování) 
Celkový 

čas v ms 

Ø Čas jednoho 

průchodu v ms 

Propustnost 

v kB/ms 

MS XMLReader 2 662 266,2 69,23 

Woodstox StAX 3 020 302,0 61,03 

MXP1Parser 3 664 366,4 50,30 

Woodstox SAX 3 691 369,1 49,93 

SJSXP 3 878 387,8 47,52 

Piccolo 3 911 391,1 47,12 

Xerces2 4 613 461,3 39,95 

Crimson 4 899 489,9 37,62 

Oracle 5 265 526,5 35,00 

Ælfred2 5 475 547,5 33,66 

Tab. 5: Celkové výsledky měření anglicko-thajského slovníku pro 10 opakování 
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4.4. EPA geografická data 

Geografická data Americké agentury pro ochranu prostředí (US EPA), obsahuje kompletní 

informace o 114 360 zařízeních a jejich běžících programech v oblastech podléhajících 

environmentální regulaci. Zařízení obsahuje informace o názvu, adrese, přesné zeměpisné poloze 

a URL adresu. Program obsahuje název, zařízení, kterému náleží, a pak přesnější popis dané 

problematiky spolu s URL adresou, která ji popisuje. 

 
Obr. 6: Propustnost v kB/ms při testování geografických dat 

Jak ilustruje Obr. 6, při procházení této geografické databáze se opět výrazně odlišil 

MS XMLReader a je o třetinu výkonnější než druhý Woodstox StAX. Druhý nejvýkonnější SAX 

parser po Woodstox SAX je opět Xerces2, který vystřídal Piccolo a drží si stálou pozici ve všech 

testech. I v tomto testu je vidět, že rozdíl StAX a SAX verze Woodstox parseru je pořád 7 kB/ms. Jak 

dobře ukazuje Tab. 6, posledními parsery jsou opět Oracle, Ælfred2 a Crimson, které i v tomto testu 

výrazně zaostávají s poloviční propustností než nejvýkonnější MS XMLReader. 

Parser 
Celkový 

čas v ms 

Ø Čas jednoho 

průchodu v ms 

Propustnost 

v kB/ms 

MS XMLReader 9 848 1 969,6 109,41 

Woodstox StAX 14 736 2 947,2 73,12 

SJSXP 14 763 2 952,6 72,98 

Woodstox SAX 16 339 3 267,8 65,94 

MXP1Parser 18 918 3 783,6 56,95 

Xerces2 19 233 3 846,6 56,02 

Piccolo 19 395 3 879,0 55,55 

Oracle 21 575 4 315,0 49,94 

Ælfred2 22 814 4 562,8 47,23 

Crimson 23 452 4 690,4 45,94 

Tab. 6: Celkové výsledky měření geografických dat 
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4.5. UniProtKB/Swiss-Prot 

Databáze Švýcarského institutu bioinformatiky obsahující 262 525 sekvencí proteinů 

a 89 717 977 jejich reziduí, aminokyselin vzniklých po štěpení a dalších procesech. Každá položka 

proteinu obsahuje podrobné informace jako jméno, zdroj proteinu, jeho objevitele, různé specifické 

vlastnosti a DNA sekvenci samotného proteinu. Swiss-Prot je manuálně zapisovaná a kontrolovaná 

databáze. 

 
Obr. 7: Propustnost v kB/ms při testování sekvencí proteinů 

Tento soubor již nebyl načten v paměti, a tak již hraje roli I/O operace čtení. Mezi 

implementacemi v Javě poprvé překonal SJSXP další StAX parser Woodstox StAX. A celkem 

překvapivým výsledkem je, že druhým nejlepším SAX parserem je Crimson s 32,06 kB/ms, který se 

v předchozích testech zdržoval na nejnižších pozicích. Obr. 7 i Tab. 7 ukazují, že všechny Java parsery 

však mají téměř poloviční propustnost než MS XMLReader s 66,12 kB/ms. 

Parser 
Celkový 

čas v ms 

Propustnost 

v kB/ms 

MS XMLReader 10 929 66,12 

SJSXP 18 564 38,92 

Woodstox StAX 18 886 38,26 

Woodstox SAX 19 995 36,14 

Crimson 22 538 32,06 

Xerces2 22 693 31,84 

Piccolo 23 854 30,29 

Oracle 27 587 26,19 

MXP1Parser 29 033 24,89 

Ælfred2 31 451 22,97 

Tab. 7: Celkové výsledky měření sekvencí proteinů 
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4.6. XMark – XML Benchmark 

Generovaný soubor simuluje celosvětovou aukční webovou aplikaci, obsahující v 6 regionech 

435 000 předmětů, které jsou zařazeny v 20 000 kategoriích a mají příslušnou aukci, ve které může 

přihazovat každá z evidovaných 510 000 osob. Předmět obsahuje lokaci, popis a další informace. Jeho 

aukce pak datum konce dražení. Osoba obsahuje jméno a různé kontaktní informace. 

 
Obr. 8: Propustnost v kB/ms při testování dat webové aukční síně 

Při testování tohoto souboru byly rozdíly v propustnosti parserů jedny z nejnižších ze všech testů, 

nejlépe to dokazují výsledky propustnosti v Tab. 8. Jak ukazuje Obr. 8, poprvé nebyl nejlepším 

parserem MS XMLReader, ale MXP1Parser s propustností 34,67 kB/ms, těsně následovaný Woodstox 

StAX s 34,44 kB/ms. MS XMLReader byl překonán i SAX parserem Xerces2 s 33,59 kB/ms. 

Parser 
Celkový 

čas v ms 

Propustnost 

v kB/ms 

MXP1Parser 67 304 34,67 

Woodstox StAX 67 742 34,44 

SJSXP 68 738 33,94 

Xerces2 69 452 33,59 

Woodstox SAX 69 538 33,55 

MS XMLReader 69 641 33,50 

Piccolo 69 936 33,36 

Oracle 72 472 32,19 

Ælfred2 73 917 31,57 

Crimson 76 449 30,52 

Tab. 8: Celkové výsledky měření dat webové aukční síně 
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4.7. UniProtKB/TrEMBL 

TrEMBL je automaticky zadávanou a nekontrolovanou databází proteinů, která obsahuje 

redundance. Jakmile je určitý protein prozkoumán a zařazen do Swiss-Prot, jsou z TrEMBL vymazány 

všechny jeho výskyty. Struktura je shodná s databází Swiss-Prot. Aktuální verze (5. duben 2011) 

obsahuje 14 555 721 sekvencí, zahrnujících 4 685 791 965 aminokyselin. Testovaný 32GB XML 

soubor je však jen ořezanou verzí této databáze. 

U tohoto XML souboru nebylo možné změřit parser Crimson, neboť vyvolal InternalError 

a ukončil celý proces kvůli známému bugu
18

, který je reprodukovatelný, pokud se v XML nachází 

sekvence znaků "]]>". Bylo navrhnuto řešení, které se nicméně do oficiální verze nedostalo 

a vzhledem k ukončení vývoje nikdy nebude zapracováno. 

 
Obr. 9: Propustnost při testování podrobné databáze proteinů TrEMBL 

Jak ukazuje Obr. 9, při testování největšího testovacího souboru se těsně umístil MS XMLReader 

opět až na druhém místě s propustností 38,88 kB/ms, následovaný Woodstox SAX parserem 

s 37,56 kB/ms. První byl Woodstox StAX s propustností 39,01 kB/ms. Nejhůře skončil Ælfred2 

s 22,55 kB/ms, což je skoro poloviční propustnost prvních 4 parserů. 

Parser 
Celkový 

čas v ms 

Propustnost 

v kB/ms 

Woodstox StAX 794 182 39,01 

MS XMLReader 796 950 38,88 

Woodstox SAX 822 867 37,65 

SJSXP 825 601 37,53 

MXP1Parser 986 296 31,42 

Xerces2 1 016 459 30,48 

Piccolo 1 066 828 29,04 

Oracle 1 176 681 26,33 

Ælfred2 1 373 951 22,55 

Tab. 9: celkové výsledky měření podrobné databáze proteinů TrEMBL 

                                                      
18

 http://bugs.sun.com/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=4766061 
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4.8. Offline soubory Wikipedie 

Poslední testovanou položkou je výběr 10 000 souborů z offline Wikipedie. Soubory mají 

proměnnou velikost, ve většině případů se ale pohybují kolem průměrné velikosti 23 kB. Výsledky 

provedeného testu ukazuje Obr. 10. 

 
Obr. 10: Propustnost v kB/ms při testování offline souborů Wikipedie 

 

MS XMLReader je pro velké množství souborů nejrychlejší s propustností 30,76 kB/ms. Těsně jej 

následuje Woodstox StAX (30,16 kB/ms) a SAX (26,65 kB/ms) parser. Výsledky je také možno 

interpretovat jako počet souborů, které daný parser zpracuje za 1 ms. Poměr výsledků je pak naprosto 

totožný. Průměrný počet zpracovaných souborů za ms ukazuje poslední sloupec Tab. 10. 

 

Parser 
Celkový 

čas v ms 

Propustnost 

v kB/ms  

Ø počet souborů 

za ms 

MS XMLReader 7 325 30,76 1,37 

Woodstox StAX 7 472 30,16 1,34 

Woodstox SAX 8 455 26,65 1,18 

SJSXP 8 767 25,70 1,14 

MXP1Parser 8 908 25,30 1,12 

Oracle 11 029 20,43 0,91 

Xerces2 11 170 20,17 0,90 

Piccolo 13 681 16,47 0,73 

Ælfred2 14 492 15,55 0,69 

Crimson 14 540 15,50 0,69 

Tab. 10: Celkové výsledky měření offline souborů Wikipedie 
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4.9. Celkové porovnání 

Tab. 11 obsahuje výsledky testů pro všechny parsery, které znázorňuje Obr. 11 na straně 27. 

Obr. 12 pak ukazuje souhrnné výsledky jen pro parsery implementující rozhraní SAX. 

 
SOAP Bible ETlex EPA Swiss-Prot XMark TrEMBL Wiki 

Ælfred2 14,38 53,41 33,66 47,23 22,97 31,57 22,55 30,76 

Crimson 16,25 54,21 37,62 45,94 32,06 30,52 - 30,16 

MS XMLReader 51,67 144,23 69,23 109,41 66,12 33,5 38,88 26,65 

MXP1Parser 44,78 63,22 50,3 56,95 24,89 34,67 31,42 25,7 

Oracle 25,25 62,69 35 49,94 26,19 32,19 26,33 25,3 

Piccolo 39,76 73,23 47,12 55,55 30,29 33,36 29,04 20,43 

SJSXP 37,26 90,51 47,52 72,98 38,92 33,94 37,53 20,17 

Woodstox SAX 36,44 88,32 49,93 65,94 36,14 33,55 37,65 16,47 

Woodstox StAX 46,45 95,78 61,03 73,12 38,26 34,44 39,01 15,55 

Xerces2 33,67 80,46 39,95 56,02 31,84 33,59 30,48 15,5 

Tab. 11: Souhrn výsledů propustností v kB/ms všech testů 

Z výsledků je vidět, že největších propustností dosahují všechny parsery především při parsování 

souborů načtených do paměti, což také poukazuje na to, že jde o jeden z důležitých faktorů, který 

ovlivňuje jejich výkonnost.  

Největší propustnosti bylo dosaženo při testování souboru Bible a geografických dat organizace 

EPA. Nejmenší propustnost mělo testování velkého množství malých XML souborů, kde hraje 

významnou roli režie vyměňování souborů. Z grafů je také patrné, že souboru Xmark zatížil všechny 

parsery nejrovnoměrněji a jejich propustnosti se u něj liší oproti ostatním testům jen minimálně.  

Při měření byla také sledována přibližná paměťová náročnost parserů při měření souborů, které 

nebyly předem načteny do paměti. Detailnější výsledky ukazuje Tab. 12 a Obr. 13 na straně 27. 

Nejmenší paměťovu náročnost má MS XMLReader s průměrně 6 MB operační paměti. Java parsery 

spotřebují obvykle kolem 10–11 MB. Nejlepší je SJSXP s průměrně 9,5 MB, následovaný 

MXP1Parser (10 MB). Třetím nejméně paměťově náročným Java parserem je Ælfred2 s 10,5 MB, 

který je naopak, jak vyplývá z předcházejících testů, jeden z nejpomalejších parserů.  

 
Swiss-Prot XMark TrEMBL Wiki 

Ælfred2 10 168 9 952 10 184 11 784 

Crimson 10 328 10 492 – 12 472 

MS XMLReader 5 532 5 428 5 544 8 300 

MXP1Parser 10 112 9 704 9 732 11 332 

Oracle 11 372 11 124 11 072 13 348 

Piccolo 11 860 11 176 11 404 12 752 

SJSXP 7 624 7 656 10 284 12 256 

Woodstox SAX 10 792 10 712 11 032 12 448 

Woodstox StAX 10 668 10 684 10 920 12 296 

Xerces2 11 088 11 076 11 080 13 696 

Tab. 12: Paměťová náročnost parserů v kB při testování souborů nenačítaných do RAM 
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Obr. 11: Propustnost v kB/ms všech parserů v jednotlivých testech 

 

Obr. 12: Propustnost v kB/ms parserů implementujících SAX 

 

Obr. 13: Paměťová náročnost v kB při testování souborů nenačítaných do RAM 
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5. Závěr 
Cílem této práce bylo otestování parserů implementujících streamovací API, především pak SAX 

parserů, nad různými variacemi dat, od malých souborů přes soubory s převahou textu, geografická 

data až po databáze proteinových sekvencí obsahující miliony elementů. 

Z výsledků testu vyplývá, že výkonnější jsou parsery využívající pull parsovací přístup, tedy 

parsery MS XMLReader, Woodstox, SJSXP a MXP1Parser, což plyne i z toho, že obecně se SAX 

implementuje nad určitou pull parsovací vrstvou a tak, že se k ní přidá vrstva umožňující vyvolávání 

událostí. Nejlépe demonstruje tento rozdíl Woodstox parser, který je primárně pull parsovací StAX 

parser, ale nabízí nad svým jádrem použití SAX API přes určitou nástavbu, která pak logicky zvyšuje 

jeho režii, což ukazuje i Obr. 11 na straně 27, kde má Woodstox SAX vždy určitý hendikep 

propustnosti oproti Woodstox StAX. 

Celkově nejvýkonnější je MS XMLReader, a to v 6 z 8 provedených testů ve kterých výrazně 

převyšuje ostatní parsery. To je dle kapitoly 3.1 o srovnání implementačních prostředí celkem 

pochopitelné, neboť .NET má před Javou určitou výkonnostní výhodu. To potvrzuje i orientační 

měření spotřeby operační paměti (viz str. 26), kdy spotřeba programu napsaného v C# (tedy programu 

testujícího MS XMLReader) je téměř poloviční oproti programu testujícímu Java parsery. Největší 

rozdíl ve výkonnosti byl při testování souboru veršů Bible, kdy byl druhý nejlepší Woodstox StAX 

parser až o třetinu horší. Naopak při testování dvou největších souborů (2,2 GB a 32 GB) byl 

MS XMLReader některými Java parsery překonán, což může být jednak způsobeno I/O přístupy na 

disk, tak případně efektivnějším zpracování některých Java parserů. Při tomto testu na straně 23 byl 

výkonnějším i Xerces2 SAX parser. Rozdíly výsledků byly však nejmenší ze všech provedených 

měření, a tak je interpretace výsledků problematická. 

Nejlepším parserem implementujícím SAX je Woodstox, který byl nejvýkonnějším v 6 z 8 testů, 

ten je následován parserem Xerces2, který byl ve 4 případech druhým nejlepším a v testu 6 překonal 

i nejlepší Woodstox SAX. Třetím nejlepším SAX parserem je pak Piccolo, který byl v jednom testu 

nejlepší a ve dvou případech druhý. Uprostřed se svým výkonem nalézá také Oracle SAXParser, který 

byl jen v jednom případě druhý. Nejhoršími parsery, co se týče výkonnosti, zůstávají Crimson 

a Ælfred2, které měly v některých testech i méně než poloviční propustnost. Obecně se tak dá říci, že 

výkonnější jsou zejména novější parsery, respektive ty, jež jsou stále vyvíjeny. Výjimku pak tvoří 

parser Piccolo, jehož poslední verze pochází z roku 2004; drží velmi vyrovnané výsledky 

i s nejnovějšími verzemi parserů Woodstox a Xerces2. 

Jak bylo naznačeno v kapitole 1.1.2 Princip SAX parsování, SAX (a respektive i všechny pull) 

parsery nejsou paměťově závislé na velikosti souboru, což dokazují i výsledky měření na straně 26, 

kde rozdíl mezi paměťovou náročností např. MS XMLReaderu při parsování 700MB souboru 

Swiss-Prot a 32GB souboru TrEMBL tvoří asi 100 kB. Celkově pak při parsování souborů 

nenačítaných do paměti nezabíral žádný parser více než 12 MB RAM.  
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7. Přílohy 

DVD1 Obsah adresáře 

bin/ Zkompilované testovací aplikace v Javě a C# 

bin/xml/ Zabalené testovací XML (pro testování je potřeba soubory ve složce rozbalit) 

src/ Zdrojové kódy testovacích aplikací 

text/ Bakalářská práce ve formátu PDF/A 

 

DVD2 Obsah adresáře 

bin/xml/ Zabalený testovací soubor uniprot_trembl.xml (potřeba rozbalit k ostatním souborům) 
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