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บทคัดยอ 
 
ภาษาเอกซเอ็มแอล (Extensible Markup Language, XML) ในปจจุบันไดวิวัฒนาการมาเปน

ภาษามาตรฐานในการเสนอและแลกเปลี่ยนขอมูลบนอินเทอรเน็ต เนื่องจากภาษาเอกซเอ็มแอลเปน
ภาษาที่ใชงานงายมีความยืดหยุน และไมขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร แตวา
ขอมูลที่เปนภาษาเอกซเอ็มแอลนั้นมักจะมีขนาดใหญและมีขอมูลที่ซํ้าซอนอันเนื่องมาจากการใชแท็ก
ที่ช่ือซํ้าๆ กันในการอธิบายขอมูล เอกสารเอกซเอ็มแอลจึงมีขนาดใหญซ่ึงทําใหตองการพ้ืนที่ในการ
จัดเก็บในปริมาณมากและใชเวลานานในการสงขอมูล ดังนั้นงานวิจัยที่ตองการจะบีบอัดขอมูลใน
ภาษาเอกซเอ็มแอลจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ในงานวิจัยที่ไดทํามาแลวนั้น ขอมูลที่ถูกบีบอัดแลว
อาจจะอยูในรูปแบบของไบนารีหรือรูปแบบที่เฉพาะผูพัฒนาเครื่องมือเทานั้นที่เขาใจ ในงานวิจัยนี้ได
นําเสนอวิธีบีบอัดขอมูลแบบใหมช่ือวา “เอกซเบร็ววิต้ี (XBrevity)” ซ่ึงเปนวิธีการที่ใชในการบีบอัด
ขอมูลหรือคลายการบีบอัดขอมูลโดยที่ขอมูลท่ีถูกบีบอัดสามารถเปนที่เขาใจไดงายกับคนทั่วไป โดยที่
วิธีบีบอัดที่นําเสนอนี้สามารถจะใชไดกับเอกสารเอกซเอ็มแอลใดๆ รวมทั้ง สามารถใชกับเอกสารเอกซ
เอ็มแอลที่ไมมีเอกสารที่อธิบายโครงสรางของเอกสารเอกซเอ็มแอล (เอกสาร XML Schema)   

งานวิจัยนี้เสนอแนวทางการบีบอัดขอมูลโดยที่เอกสารที่ถูกบีบอัดอยูในรูปแบบของภาษาเอกซ
เอ็มแอลแบบยอซึ่งจะทําใหเอกสารนั้นยังคงขอดีของภาษาเอกซเอ็มแอล ขอบเขตของงานวิจัยนี้ไมไดมี
เปาหมายในการบีบอัดเอกสารเอกซเอ็มแอลใหขนาดของเอกสารเอกซเอ็มแอลมีขนาดเล็กที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับวิธีการบบีอัดขอมูลอื่นๆ แตงานวิจัยนี้มีจุดประสงคใหขอมูลของเอกสารเอกซเอ็มแอลที่
ถูกบีบอัดแลวเปนที่เขาใจงายและยังอยูในรูปแบบของเอกสารเอกซเอ็มแอล วิธีการวิจัยเร่ิมจากการ
ออกแบบโครงสรางของเอกสารเอกซเอ็มแอลในรูปแบบยอ  ออกแบบอัลกอริธึมที่ใชในโปรแกรมที่ใชใน
การบีบอัดและการคลายการบีบอัด จากนั้นทําการพัฒนาโปรแกรม และทําการวัดประสิทธิภาพของ
การบีบอัดตลอดจนเวลาที่ใชในการบีบอัด  โดยใชขอมูล เอกซเอ็มแอล จากการดาวนโหลดไฟล เอกซ
เอ็มแอล จากอินเทอรเน็ตและใชโปรแกรม XMark   ในการสรางไฟลเอกซเอ็มแอลแบบสุม จากผลการ
ทดลองพบวาโปรแกรมบีบอัดขอมูลสามารถทําใหขอมูลเล็กลง และไดขอมูลที่อยูในรูปแบบเอกซเอ็ม
แอล 

 
คําสําคัญ:  เอกซเอ็มแอล การบีบอัดขอมูล การคลายการบีบอัดขอมูล 
 
 



   

Abstract 
 eXtensible Markup Language (XML) becomes the standard language for data 
representation and exchange on the Internet because it is simple, flexible, and platform 
independent. However, XML data is often large and verbose since it consists of many 
repeated tags which are used to self-describe data.  The large size of data results in an 
excessive amount of space required for storing data on the disk space and time required 
for transmitting data over the network. Thus, it is necessary to find an effective compression 
technique for XML data.  In previous compression techniques, the compressed data is in 
the binary form or in the format that is understandable for only a few researchers who own 
those techniques. In this work, we propose XBREVITY, an XML compressor which 
supports compressing and uncompressing XML data.  XBREVITY adopts a novel encoding 
method that has the compressed XML data in the format that is easy to understand for 
anyone.  This method can apply for any XML document including one without its associated 
XML Schema file defined. 
 This research work proposes the method in compressing the original XML data into 
the compressed XML data using a brevity format.  Thus, the compressed XML data still 
preserves the advantage features of XML but the XML document has a smaller size. The 
scope of this research work does not aim to minimize the size of the compressed document 
to be the smallest among all compressing methods.   The goal of this research work is 
rather to make the compressed data easy to understand and still be in the XML format.  The 
research method consists of designing the brevity form of compressed XML document, 
designing the algorithms in compressing and decompressing XML data, developing the 
programs, and measuring the effectiveness and time in compressing XML data. To test the 
compression and decompression techniques, we use input files which are downloaded 
from the Internet and the random generated files using XMark.  Based on the experimental 
results, we found that the compressed data is in the XML file format and has the smaller 
size. 
 Keywords: XML, data compression, data decompression 
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บทนาํ 
  
 ปจจุบัน XML (Extensible Markup Language) [20] ไดเขามามีบทบาทและเปนมาตรฐาน
ในการแลกเปลี่ยนขอมูล เนื่องจาก XML มีความสามารถในการอธิบายความหมายของขอมูลและมี
ความยืดหยุนในการใชงาน การนํา XML มาใชงานสามารถทําไดโดยการใชแท็กเปนตัวกํากับและการ
ต้ังชื่อแท็กที่สื่อถึงความหมายของขอมูล ทําใหเอกสารที่ถูกสรางขึ้นเขาใจไดงาย จึงเปนสวนสําคัญที่
ทําใหการเขาถึงขอมูลไดงายขึ้น แตจากการที่มีการใชแท็กเขามาชวยในการสื่อถึงความหมายทําให
เกิดการบันทึกแท็ก ชนิดเดียวกันบอยคร้ังในเอกสาร  
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<weblog>  
<entry>  
<host>133.5.33.76</host>  
<referer>-</referer>  
<userAgent>-</userAgent> 
<dateTime>9/Aug/2001:00:05:30</dateTime>  
<reqID>-0500</reqID>  
<reqType>GET</reqType> 
<resource>/publish/programming/pippy1.gif  
</resource>  
<protocol>HTTP/1.1</protocol>  
<statusCode>200</statusCode>  
<byteCount>5440</byteCount>  
</entry>  
<entry>  
<host>133.5.33.76</host>  
<referer>-</referer>  
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<userAgent>-</userAgent>  
<dateTime>9/Aug/2001:00:05:30</dateTime>  
<reqID>-0500</reqID>  
<reqType>GET</reqType> 
<resource>/publish/programming/pippy_multi 
eval.gif</resource>  
<protocol>HTTP/1.1</protocol>  
<statusCode>200</statusCode>  
<byteCount>4236</byteCount>  
</entry>  
</weblog>  

ภาพที่ 1 ตัวอยางเอกสาร XML ที่ใชงานจริง 
 
 จากภาพที่ 1 จะเห็นไดวามีการบันทึกขอมูลประเภทเดียวกันหลายครั้ง ซึ่งในแตละ
คร้ังจะมีรายละเอียดแตกตางกัน ดวยเหตุนี้ ขนาดของเอกสารจึงมีขนาดใหญเมื่อเทียบกับ
ขนาดขอมูลจริงภายในเอกสารนั้น สงผลใหส้ินเปลืองเนื้อที่หากตองการจัดเก็บเอกสารและ
ส้ินเปลืองเวลาในการรับสง หากตองการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางองคกรผานระบบ
เครือขาย   โดยทั่วไปแลวขอมูล XML จะเก็บอยูในรูปแบบของไฟล ดังนั้นขอมูล XML ที่จะมี
การนําไปใชกันไดจริงควรจะเปนการบีบอัดไฟล XML ที่ทําใหมีขนาดเล็กและนําไปใชงานได
งาย เนื่องจากขอมูล XML จํานวนมากจะเก็บไวในไฟล ดังนั้นการบีบอัดไฟล XML จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่ง 
 ปจจุบัน XML ไดถูกนํามาใชงานในหลายสาขาวิชาชีพ ไมวาจะเปนทางธุรกิจซึ่งมี
การนํา ebXML (Electronic Business XML) [18] และ BPEL (Business Process 
Execution Language) [2] ไปใชดานกราฟกซึ่งมีการนํา SVG (Scalable Vector 
Graphics) [4] ไปใช หรือแมกระทั่งดานวิทยาศาสตร สาขาเคมี ซึ่งมีการนําภาษา CML 
(Chemical Markup Language) [14] ไปใช ไมวาจะเปน BPEL, SVG, หรือ CML ตางก็
เปนภาษา XML ประเภทหนึ่ง    
 นอกจากนี้แอปพลิเคชันอีกอันหนึ่งที่สําคัญของภาษา XML ซึ่งก็คือเว็บเซอรวิส 
(Web Services) [26] เปนซอฟตแวรที่ไดนําเอามาใชอยางมากในปจจุบัน และคาดวาจะมี
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การใชอยางแพรหลายมากขึ้นในอนาคต ในปจจุบันไดมีการนําเว็บเซอรวิสเอามาใชในการ
ใหบริการ ผานอินเทอรเน็ตโดยบริษัทชั้นนํา อาทิเชน Yahoo Search Web Services [28], 
Google Web APIs [6], Amazon Web Services [1], และ eBay API [3] จุดเดนของ
เทคโนโลยีเว็บเซอรวิสคือ การที่มันทําใหโปรแกรมที่พัฒนาโดยภาษาและใชแพลตฟอรมที่
แตกตางกันสามารถติดตอ และทํางานรวมกันไดโดยใชภาษา XML เปนภาษาสื่อกลางใน
การแลกเปลี่ยนขอมูล ฉะนั้นจะเห็นไดวาขอมูล XML จะมีปริมาณการใชงานเพิ่มมากขึ้น
และขนาดของขอมูลของ XML ที่มักจะมีขนาดใหญจะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการ
ทํางานของแอปพลิเคชันที่ใช XML เปนภาษาในการบันทึกขอมูล 
 จากปญหาในเรื่องขนาดของขอมูลที่มักจะใหญนั้น   แนวทางที่สามารถนํามาใชใน
การแกปญหาไดคือ การบีบอัดขอมูล XML (XML data compression) เพ่ือลดขนาดของ
เอกสารซึ่งเปนการบีบอัดขอมูล XML โดยเฉพาะ ทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบีบ
อัดไดดีกวาการใชวิธีการบีบอัดขอมูลทั่วไป ฉะนั้นในการทําวิจัยครั้งนี้ทําเพื่อการแกไข
ปญหาในเรื่องขนาดที่ใหญของขอมูล XML โดยการบีบอัดขอมูลแบบไมใช Schema ซึ่งการ
ที่ไมใช Schema จะทําใหสามารถบีบอัดขอมูล XML ไดกับทุกเอกสารและทําการเขารหัส
ขอมูลเพ่ือใหไดขอมูลที่มีขนาดเล็กลง [9] 

 
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

 
1. เพ่ือศึกษาและพัฒนาอัลกอริทึม (Algorithm) ในการบีบอัดขอมูล 
2. เพ่ือลดขนาดของขอมูล XML 
3. เพ่ือใหเอกสารที่ถูกบีบอัดงายตอการเขาใจโดยไมตองขยายการบีบอัด 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 
1. บทบาทและความสําคัญของการใช XML 
 เนื่องจากโลกทุกวันนี้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในชีวิตประจําวันมากขึ้น และ
ไดเขามาเปนสวนหนึ่งของการทํางาน ที่เห็นไดชัดคือ เทคโนโลยีบนอินเทอรเน็ต ไมวาจะเปนการ
เขาไปเยี่ยมชมเว็บไซตตาง ๆ หรือการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่เรียกวา อีเมล (E-mail) ซึ่งกําลัง
เปนมาตรฐานของการติดตอส่ือสารสําหรับอนาคต ทําใหตองมีการคิดเพื่อพัฒนาใหมีความกาว 
หนามากขึ้น การเขียนเว็บไซตในปจจุบันนี้ โดยปกติแลวสิ่งที่จะใชสรางเว็บไดคือ ภาษา HTML 
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[21] เทานั้น แตวันนี้โลกไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมที่ใชสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลผานทาง
อินเทอรเน็ต นั่นคือ XML ซึ่งเปนสิ่งที่หลายผลิตภัณฑใหการสนับสนุน 
 ปจจุบันภาษา XML ไดเขามามีบทบาทและเปนมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนขอมูล 
เนื่องจากมีความสามารถในการอธิบายความหมายของขอมูลและมีความยืดหยุนในการใชงาน 
โดยขอมูลภายใน XML เปนขอความตัวอักษร (Text) ซึ่งเคร่ืองคอมพิวเตอรไมวาจะเปน
แพลตฟอรมใดหรือมีระบบในการใชงานที่แตกตางกัน ก็สามารถอานขอความตัวอักษรได ภาษา 
XML จึงถือไดวาเปนเทคโนโลยีที่ไมขึ้นกับแพลตฟอรมใดๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชภาษาวิชวล
เบสิก (Visual Basic) บนระบบปฏิบัติการของไมโครซอฟต (Windows System) สามารถติดตอ
แลกเปลี่ยนขอมูล XML กับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชภาษาจาวา (Java) บนระบบปฏิบัติการลีนุกซ 
(Linux System) ได จากจุดเดนของภาษา XML นี้เองจึงเปนโอกาสที่จะนําภาษา XML ไปใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย เชนในการพัฒนาเว็บเซอรวิส  (Web Services)  ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ทําให
โปรแกรมที่พัฒนาโดยภาษาและบนแพลตฟอรมที่แตกตางกันสามารถติดตอและทํางานรวมกันได
โดยอัตโนมัติ  นอกจากนี้ยังทําใหโปรแกรมสามารถถูกเรียกใชไดจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใด ๆ ที่
ติดตอกับระบบอินเทอรเน็ต 
 XML เปนภาษาที่ใหความชัดเจนในการใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล และการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลโดยแอปพลิเคชันบนเว็บและใชฟอรมที่ยืดหยุนไดตามมาตรฐาน HTML ไดเปด
โลกแหงการแสดงขอมูลตางๆ มานําเสนอ สวน XML จะทําใหการทํางานกับขอมูลโดยตรงที่ชวย
เสริมกับการทํางานของ HTML 
 การนํา XML มาใชงานนั้นสามารถทําไดโดยการใชแท็กเปนตัวกํากับและการตั้งชื่อแท็กที่
ส่ือถึงความหมายของขอมูล แตจากการที่มีการใชแท็กเขามาชวยในการสื่อถึงความหมาย ทําให
เกิดการบันทึกแท็ก ชนิดเดียวกันบอยครั้งและมีอยูจํานวนมากในเอกสาร ดังแสดงในภาพที่ 2  
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<authors> 
 <name> 
  <firstname>Pissamai</firstname> 
  <lastname>Tumpadcha</lastname> 
 </name> 
 <name> 
  <firstname>Veerasak</firstname> 
  <lastname>Lekhasophon</lastname> 
 </name> 
 <name> 
  <firstname>Rukchon</firstname> 
  <lastname>Sakpaisan</lastname> 
 </name> 
</authors> 

ภาพที่ 2 ตัวอยางเอกสาร XML 
 
 จากภาพที่ 2 จะเห็นไดวามีการบันทึกขอมูลประเภทเดียวกันหลายครั้ง ซึ่งในแตละครั้งจะ
มีรายละเอียดแตกตางกัน ดวยเหตุนี้ขนาดของเอกสารจึงมีขนาดใหญเมื่อเทียบกับขนาดขอมูลจริง
ภายในเอกสารนั้น สงผลใหส้ินเปลืองเนื้อที่หากตองการจัดเก็บเอกสารและสิ้นเปลืองเวลาในการ
รับสงหากตองการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางองคกรผานระบบเครือขาย 
 จากปญหาในเรื่องขนาดของขอมูล แนวทางที่สามารถนํามาใชในการแกปญหาไดคือ การ
บีบอัดขอมูลเพ่ือลดขนาดของเอกสาร เนื่องจากเอกสาร XML เปนเอกสารแบบขอความ วิธีการ
หนึ่งซึ่งสามารถนํามาใชไดคือ การบีบอัดขอมูล XML ซึ่งใชในการบีบอัดขอมูล XML โดยเฉพาะ ทํา
ใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบีบอัดไดดีกวาการใชวิธีการบีบอัดดวยการบีบอัดขอมูลทั่วไป 
ในการใหรายละเอียดสวนของโครงสรางเอกสารสวนใหญจะใช DTD (Document Type 
Definition) หรือ XML Schema [23,24,25] 
 ในการบีบอัดขอมูล XML ที่มีอยูในปจจุบันนั้นมีทั้งแบบที่ใชและไมใช DTD  หรือ XML 
Schema เปนตัวกําหนดกฎเกณฑและขอกําหนดโครงสรางของเอกสาร การบีบอัดขอมูลที่ใช DTD 
หรือ XML Schema นั้นมีขอจํากัดคือตองอาศัย DTD หรือ XML Schema ในการนําไปใชงานดวย
ทุกครั้งและเอกสารบางชนิดมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาทําใหโครงสรางเอกสารตองมีการ
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เปลี่ยนแปลงตามไปดวย ซึ่งไมสะดวกตอการใชงาน อีกทั้งเอกสาร XML ไมจําเปนตองมี DTD หรือ 
XML Schema เสมอไป ซึ่งตัวอยางของเอกสารที่ไมจําเปนตองมี DTD หรือ XML Schema เชน 
จดหมาย , ขอความ (Message) หรือขอมูลที่ถูกสรางขึ้นมาโดยอัตโนมัติในเว็บเพจที่มีการใหการ
บริการเฉพาะบุคคล (Dynamically generated for personal customization) เปนตน 
 
2. ประวัติของภาษามารคอัพ 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของขอมูลที่ใชในการแลกเปลี่ยนกัน ระหวางโปรแกรมที่
แตกตางกัน เพ่ือใหการรวบรวมความสามารถในการแลกเปลี่ยนขอมูลและความสามารถในการ
จัดเก็บขอมูลเขาดวยกัน จึงไดมีการกําหนดมาตรฐานเพื่อใชในงานดังกลาว  SGML (Standard 
Generalized Markup Language) [19] จึงถูกสรางขึ้นมาเพื่อเปนมาตรฐานในการกําหนดรูปแบบ
ของขอมูลในวัตถุประสงคที่หลากหลาย และถูกนําไปใชอยางแพรหลายในการจัดเก็บเอกสาร
ขนาดใหญและมีความซับซอน 
 ขอกําหนดในการพัฒนา SGML มักจะใชในการจัดการระบบเอกสารเปนสวนใหญ จึงเปน
การดีหากมีการกําหนดไวยากรณขึ้นมาโดยเฉพาะ เพ่ือใชในการแสดงขอมูลและเชื่อมโยงสวน
ตางๆของขอมูลเขาดวยกัน แอปพลิเคชันของ SGML ที่เปนที่รูจักกันมากที่สุดคือ HTML 
(HyperText Markup Language) ซึ่งถือไดวาเปนการปฏิวัติและสรางมิติใหมในการกระจายขอมูล
และสารสนเทศ การนําเสนอ ตลอดจนการคนขอมูลตางๆ โดยผูใชสามารถใชสารสนเทศที่ตองการ
ไดงายดวยเบราวเซอร (Browser) และมีเครื่องมือในการชวยคนหา (Search Engine) นอกจากนั้น
ยังมีการประยุกตไปใชกับเครือขายในสํานักงานหรืออินเทอรเน็ต และใชสําหรับการบริการขอมูล
สําหรับลูกคาและคูคาใหสามารถตอบสนองทางดานสารสนเทศที่ตองการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยสามารถแสดงผลไดในทุกๆ แอปพลิเคชันที่มีความเขาใจใน HTML ซึ่งก็คือ เว็บ
เบราวเซอร (Web Browser) 
 เว็บเบราวเซอรตางๆ ไมเพียงแตแสดงผลเอกสาร HTML เทานั้น หากมีเพจใดที่มีไฮเปอร
ลิงก (Hyper Link) เชื่อมโยงเอกสารอื่น เว็บเบราวเซอรนั้นจะตองสามารถรองรับเอกสารที่
ปลายทางดวย จากการใชงานของไฮเปอรลิงกนี่เองที่ทําให “เวิลดไวดเว็บ (Wolrd Wide Web : 
WWW)” มีลักษณะ “ใยแมงมุม” ซึ่งสามารถเชื่อมโยงเอกสารใดๆที่อยูบนเว็บตางๆได เพราะ 
HTML เปนไฟลที่มีลักษณะเปนเท็กซ (Text) ทําใหการสรางเอกสาร HTML สามารถทําไดโดยใช
เท็กซเอดิเตอร (Text Editor) หรือเว็บเพจเอดิเตอร (Web Page Editor) ทั่วๆ ไปได 
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3. XML คืออะไร 
 เนื่องจาก SGML เปนภาษาที่มีความสลับซับซอนจึงไมเหมาะกับการนํามาใชใน
กระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูลบนเว็บ และถึงแมวา HTML จะมีผูนําไปใชกันอยางแพรหลาย แตก็
ยังมีขอจํากัดคือ HTML ถูกสรางขึ้นมาใหทําหนาที่ในการนําเสนอขอมูลบนเว็บเบราวเซอรเทานั้น 
โดยที่ HTML ไมสามารถแยกแยะหรืออธิบายขอมูลจากเอกสารวาเปนขอมูลที่เกี่ยวของกับสวน
นั้นๆ ไดเลย 
 XML เปนสวนหนึ่งของ SGML ที่เปนขอกําหนดในการสรางเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่
กําหนดโดย W3C หรือ World Wide Web Consortium โดย XML ถูกสรางขึ้นมาเพื่อใหการ
นําไปใชงายที่สุด และ XML ไดรับการออกแบบมาใหมีความเขากันไดกับ SGML ซึ่งเอกสารใดๆ ที่
มีการสรางตามหลักไวยากรณของ XML แลวจะเปนไปตามหลักไวยากรณของ SGML ดวย อีกทั้ง
ยังสามารถเปดเอกสารนั้นไดดวยเครื่องมือที่ใชกับ SGML ไดทันที ทําให XML เปนมาตรฐาน
ของการสรางภาษาที่เขากันไดตามหลักเกณฑของ XML ซึ่งมีคําอธิบายในตัวของมันเอง (Self-
describing) จากภาพที่ 3 จะเห็นความแตกตางระหวางโครงสราง HTML กับโครงสราง XML ซึ่ง
โครงสราง HTML มีสวนของขอมูลใน <P> เทานั้นไมสามารถกําหนดใหเปนอยางอื่นไดทําใหไม
สามารถแยกแยะขอมูลหรืออธิบายไดวาเปนขอมูลแบบใด ซึ่งตางกับโครงสราง XML ที่มีสวนของ
ขอมูลเกี่ยวกับ <name> , <first> และ <last> โดยผูสรางขอมูลสามารถกําหนดชื่อใดๆ ของแท็ก
ไดตามความตองการ ซึ่งเปนขอดีของการสื่อความหมายของขอมูล ทําใหเกิดความยืดหยุนในการ
กําหนดโครงสรางของขอมูลและสามารถจัดโครงสรางใหมีความเหมาะสมกับแอปพลิเคชันกับใช
งานรวมกับ XML ขอมูลใน XML เปนขอความตัวอักษร (Text) ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอรไมวาจะเปน
แพลตฟอรมใดก็สามารถอานขอความตัวอักษรได จึงกลาวไดวา XML เปนเทคโนโลยีที่ไมขึ้นกับ
แพลตฟอรมใดๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชภาษาวิชวลเบสิก (Visual Basic) บนระบบปฏิบัติการ
ของไมโครซอฟต (Windows System) สามารถติดตอแลกเปลี่ยนขอมูลกับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใช
ภาษาจาวา (Java) บนระบบปฏิบัติการลีนุกซ (Linux System) ไดอยางสะดวก [7] 
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<HTML> 
 <HEAD><TITLE>name</TITLE>
</HEAD> 
 <BODY> 
  <P>Pissamai Tumpadcha 
 </BODY> 
</HTML>   

 
<?xml version="1.0"?> 
<name> 
 <firstname>Pissamai</firstname> 
 <lastname>Tumpadcha</lastname> 
</name> 

   (ก) เอกสาร HTML   (ข) เอกสาร XML 
  ภาพที่ 3 ขอแตกตางระหวาง เอกสาร HTML และเอกสาร XML 
              
 ถึงแมวา XML จะมีขอดีอยูหลายประการแตขอเสียของ XML ก็มีเชนกัน โดยปกติแลว
เอกสารภาษา XML จะมีขนาดใหญกวาเอกสารของเท็กซไฟล (Text File) เนื่องจากเอกสารภาษา 
XML มักจะมีการใชแท็กกํากับความหมายของขอมูลและบอยครั้งที่มีชื่อแท็กที่ซ้ําๆ กัน การสง
ขอมูลโดยใชภาษา XML ทําใหเกิดความตองการแบนดวิดธ (Bandwidth) ขนาดใหญเนื่องจาก
ขนาดของไฟลใหญกวานั่นเอง วิธีหนึ่งที่จะชวยลดแบนดวิดธในการสงขอมูล คือการใช XPath [22] 
ซึ่งเปนภาษาที่ระบุถึงสวนเฉพาะเจาะจงขอมูลของ XML ทําใหเราสามารถดึงขอมูลเฉพาะบางสวน
จาก XML ไดโดยไมตองดึงขอมูลทั้งหมดออกมา และอีกวิธีหนึ่งก็คือการบีบอัดขอมูล  
 
4. เอกซเอ็มแอลพาสเซอร (XML Parser)  
 เมื่อสรางเอกสารที่เปนไปตามหลักเกณฑของ XML จะมีโปรแกรมที่เรียกวา XML Parsers 
ซึ่งเปนตัวที่สามารถอานและเปลี่ยนแปลงขอมูลในเอกสาร XML 

<?xml version="1.0"?> 
<name> 
 <firstname>Pissamai</lastname> 
 <nickname>Aom</nickname> 
 <lastname>Tumpadcha</lastname> 
</name> 

    ภาพที่ 4 แสดงสวนเพิ่มเติมในเอกสาร XML 
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 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลบางสวนภายในเอกสารจากโครงสราง XML ตามภาพที่ 3 (ข) 
ซึ่งปรากฏผลดังภาพที่ 4 Parser จะบอกใหทราบไดวามีสวนของขอมูลที่ชื่อวา <nickname> อยู
โดยที่ผูพัฒนาโปรแกรม Parser ไมจําเปนตองทราบกฎเกณฑตางๆ ของไวยากรณ นอกจากนี้ 
Parser ตัวเดียวกันยังสามารถใชกับแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่มีความแตกตางกันได และยังสามารถ
ทํางานรวมกับภาษาใดๆ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย หรือภาษาอื่นๆ กับ Parser ตัวเดิมได แม
ผูพัฒนา Parser นั้นๆ จะไมเขาใจภาษาที่นํามาใชใน XML เลยก็ตาม 
 เมื่อนําโครงสราง XML จากภาพที่ 3 (ข) ซึ่งจะมีสวนของขอมูลเฉพาะชื่อ <firstname> 
และนามสกุล <lastname> แอปพลิเคชันนั้นๆ ยังสามารถใชงานรวมกับโครงสรางใหมตามภาพที่ 
4 ที่มีขอมูล <nickname> เพ่ิมเติมเขาไป โดยไมตองมีการแกไขโคดใดๆ ในโครงสรางเดิม 
เนื่องจาก Parser จะจัดการในสวนของการนําขอมูลออกจากเอกสาร และแอปพลิเคชันยังสามารถ
ใชประโยชนจากขอมูลที่เพ่ิมเขาไปได 
 
5. โครงสรางของ XML 
 XML ใชการซอนกันของอิลิเมนตเพ่ือบงบอกโครงสรางของเอกสาร หากพิจารณาตัวอยาง
รูปแบบโครงสรางของผูแตงบทความวิชาการ เมื่อผูแตงประกอบดวยจํานวนคนหลายคนในแตละ
คนประกอบดวยขอมูลที่เปน ชื่อ <name> เปนตน 
Begin authors  
     Begin name 1  
  Pissamai  Tumpadcha  
     End name 1  
     Begin name 2  
  Pathumrat  Lekhasophon  
     End name 2  
End authors   

<?xml version="1.0" encoding="tis-620"?> 
 <authors> 
  <name>Pissamai 
Tumpadcha</name> 
  <name>Pathumrat  
Lekhasophon</name> 
 </authors> 

  
 (ก) โครงสรางขอมูล   (ข) นําโครงสรางขอมูลมาเขียนเปน XML 

ภาพที่ 5  โครงสรางของเอกสาร XML ตัวอยาง 
 
 ขอมูลสวนบุคคล จะมีโครงสรางที่มีรายละเอียดที่ซับซอนมากกวานี้ เชน รหัสประจําตัว, ที่
อยู, เบอรโทรศัพท เปนตน กลาวคือ ภายในสวนของขอมูลสวนบุคคล ยังประกอบดวยโครงสราง
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ยอย คือ รหัสประจําตัว (id) ลักษณะของเอกสาร XML เมื่อเขียนตามโครงสรางนั้น สามารถ
อธิบายโดยใชภาพที่ 6 ได ดังนี้ 
 
<?xml version="1.0" encoding="tis-620"?> 
<authors> 
  <name id="a1">Pissamai Tumpadcha</name> 
  <name id="a2">Pathumrat  Lekhasophon</name> 
</authors> 

ภาพที่ 6 เอกสาร XML ที่มีแอตทริบิวต (Attributes) 
 
 จากภาพที่ 6 บรรทัดที่ 1 หมายความวาเราประกาศเอกสารนี้เปนเอกสาร XML และมีการ
เขารหัสอักขระเปน tis-620 เพ่ือใหใชภาษาไทยได ในภาษา XML จะแบง โครงสรางเปน 2 สวน
ใหญ ๆ คือ แท็ก (Tag) และอิลิเมนต (Element) โดยภายในอิลิเมนตอาจมีแอตทริบิวตหรือไมก็ได 
ซึ่งสามารถอธิบายเพิ่มเติมไดดังนี้ 
 5.1 แท็ก (Tag) 
 สําหรับใน XML แลว แท็กมีความหมายในลักษณะเดียวกับที่ใชใน HTML tag คือ
ขอความที่เร่ิมตนดวยสัญลักษณ “<” และลงทายดวยสัญลักษณ “>” 
  5.1.1 แท็กเปด (Start Tag) มีสัญลักษณคือ <...> จากภาพที่ 6 แท็กเปดคือ 
<authors> 
  5.1.2 แท็กปด (End Tag) จะเหมือนกับแท็กเปดแตจะมีเครื่องหมาย / อยูหลัง
สัญลักษณ < ดังนั้นลักษณะของแท็กปดจึง มีรูปแบบคือ </...> หากพิจารณาระหวางแท็กเปดกับ
แท็กปดแลว ขอแตกตางอีกขอหนึ่งคือแท็กเปดเปนแท็กที่สามารถใสขอมูลแอตทริบิวต (Attribute) 
ลงไปภายในแท็กไดแตจะไมทําในแท็กปด จากภาพที่ 6 แท็กปดคือ </authors> 
 5.2 อิลิเมนต (Element) 
 โครงสรางหลักของ XML ซึ่งอยูในรูปของแท็กเชนเดียวกัน ตามตัวอยางขางลางอิลิเมนต
สามารถจะมีลักษณะซอนกันเปนชั้นๆ (Nested) 
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<authors> 
  <name> 
   ...... 
  </name> 
</authors> 

ภาพที่ 7 โครงสรางของอิลิเมนต 
  
 ซึ่งเมื่อเทียบจากภาพที่ 7 ซึ่ง <authors> เปนรูทอิลิเมนต (Root element) ซึ่งเปนอิลิเมนต
ที่ไมไดอยูภายใตอิลิเมนตใดๆ ในเอกสารและอิลิเมนตอ่ืนๆ จะตองอยูภายใตอิลิเมนต เพ่ือใหเขาใจ
ความหมายของศัพทหลายๆ คําศัพท กอนที่จะนําไปใชในการสราง XML ซึ่งจําเปนอยางมาก เมื่อ
พิจารณาขอมูลบางสวนของเอกสารดังภาพที่ 8 
 
  <name id="a1"> Pissamai Tumpadcha </name> 

ภาพที่ 8 ตัวอยางของอิลิเมนต 
 
 จากลักษณะโครงสรางตั้งแต <name ...... ไปจนถึง </name> ถูกเรียกวาอิลิเมนต หรือ
อธิบายไดอีกแบบคือ อิลิเมนต จะเริ่มตนที่แท็กเปด และสิ้นสุดที่แท็กปด ในแท็กคําสั่งเดียวกัน 
เพ่ือใหงายแกการแยกแยะ รายละเอียดของแตละสวนที่ใหไวในตัวอยาง แสดงความหมายที่
เกี่ยวของกับ XML ไดดีขึ้น อิลิเมนตจะมีสวนประกอบของเนื้อหา (Content) และ แอตทริบิวต 
(Attribute) ซึ่งอธิบายไดดังนี้ 
  5.2.1 เนื้อหา (Content Element) หรือ “เนื้อความ” เปนขอมูลเพ่ือใชในการแสดง
ใหผูอานเอกสารไดเห็น หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือเนื้อหา จะอยูหลังแท็กเปด และจบที่กอนถึง       
แท็กปดนั่นเอง 
  5.2.2 แอตทริบิวต (Attribute) คือขอมูลที่มีความหมายเพิ่มเติม เพ่ือแยกแยะสิ่งที่
เหมือนกันออกจากกันได โดยจะถูกบรรจุอยูภายในแท็กเปด ซึ่งแอตทริบิวต อาจจะมีหรือไมมีก็ได 
ในบางครั้งภายในแท็กเปดอาจจะมีไดมากกวาหนึ่งแอตทริบิวต จากภาพที่ 9 สวนที่เปนแอตทริ
บิวตคือ id="a1" และ gender="Female" 
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<name id="a1" gender="Female"> Pissamai Tumpadcha </name> 
   ภาพที่ 9 อิลิเมนตที่มีหลายแอตทริบิวต 
 
 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 Multi-Colored Trees (MCT) [8] เปนแนวคิดที่ไดนําเอาโครงสรางของ XML ที่มีอิลิเมนต
เหมือนกันมาสรางเปนทรี (tree) ใหมโดยการแยกแยะอิลิเมนตนั้นดวยสีเปนตัวแทนในการเก็บ 
tree ดังกลาว เพ่ือใชกับเอกสาร XML ที่มีรายละเอียดของอิลิเมนตเหมือนกันหรือมีการใชซ้ํา
ภายในเอกสารนั้น ทําใหโครงสรางของขอมูลมีขนาดที่เล็กลง 
 

Library

book article

author author

name
(Pissamai T.) name

(Pissamai T.)

name
(Pathumrat L.)

author

published

published

 
   ภาพที่ 10 โครงสราง Tree ของอิลิเมนต 
 

Library

book article

author author

published

name
(Pissamai T.) name

(Pissamai T.)

name
(Pathumrat.)

author

T1T1

published

 
ภาพที่ 11 การจัดกลุมของอลิิเมนตที่เหมือนกนั 



  13 

 
 จากภาพที่ 10 แสดงใหเห็นโครงสราง Tree ของ XML ที่มีอิลิเมนตตางๆ และจะเห็นวามีอิ
ลิเมนตที่เหมือนกันใชงานซ้ํากันอยู จึงทําการจัดกลุมของอิลิเมนตที่เหมือนกันจะจัดใหอยูใน
รูปแบบของโหนด (Node) ซึ่งในที่นี้คือ Node T1 ซึ่งจะใชสีบอกถึงความแตกตางระหวางอิลิเมนต 
แตในรายงานนี้จะใชรูปแบบ (pattern) แทนสีดังแสดงในภาพที่ 12 โดยที่ Node T1 มี
ความสัมพันธระหวางอิลิเมนต author และอิลิเมนต name (Pissamai T.) ซึ่งใชสัญลักษณ T1 
เปนตัวแทนของกลุมที่มีความสัมพันธแบบนี้  
 เมื่อขอมูลในเอกสารมีความซับซอนมากขึ้น จะทําการแทนความหมายของอิลิเมนตที่ถูก
จัดเปนโหนดตางๆ จากภาพที่ 12 มีอิลิเมนตที่มีการใชงานซ้ําเกิดขึ้นอีก ซึ่งก็คือ Node T2 และ 
Node T3 โดยที่ Node T2 มีความสัมพันธระหวางอิลิเมนต author และอิลิเมนต name 
(Pathumrat L.) สวน Node T3 มีความสัมพันธระหวางอิลิเมนต author และอิลิเมนต name 
(Apirak S.) และในทํานองเดียวกันเมื่อมีอิลิเมนตที่ซ้ํากันเกิดขึ้นในสวนอื่นๆ จะกําหนด Node 
ใหกับอิลิเมนตที่มีความสัมพันธกัน 

Library

book article

address

published

author

author
author

author
address

name
(Pissamai T.)

name
(Pathumrat L.)

name
(Pissamai T.)

phone

T1

T2

T1

name
(Pathumrat L.)

T2
name

(Apirak S.)

name
(Apirak S.)

published

published

authorauthor

T3 T3

 
   ภาพที่ 12 โครงสรางเดิมเมื่อเทียบกับ Node ตางๆ ที่กําหนดไว 
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Library

book article

address

published

address

phone

T1

T2

published

published

T2

T1

T3 T3

 
ภาพที่ 13 โครงสรางที่แทนดวย Node 

 
 จากภาพที่ 13 เมื่อโครงสรางถูกแทนดวย Node แลวจะเห็นไดวาขนาดโครงสรางจะเล็ก
ลงเมื่อเทียบกับโครงสรางที่ยังไมมีการแทนดวย Node  
 ในขั้นตอนการบีบอัดขอมูล XML เพ่ือใหมีขนาดที่เล็กลงนั้น โดยเทคนิคที่มีการนําเสนอซึ่ง
ไดแก XMill [11], XGRIND [17], XPRESS [13], และ XPACK [12] ซึ่งทั้ง 4 วิธีเปนการนําเสนอ
โดยใชเทคนิคในการเขารหัสและบีบอัดขอมูลดวย zlib และ gzip [5] ซึ่งเปนเทคนิคที่ใชในการบีบ
อัดขอมูล 
 XMill เปนวิธีการแรกที่ไดมีการนําเสนอวิธีการและเทคนิคในการบีบอัดเอกสาร XML ใน
การบีบอัดขอมูลโดยวิธีนี้จะใช StAX Parser เปนตัวจัดการกับขอมูล XML เพ่ือนําขอมูลที่อานได
เขาสูกระบวนการบีบอัดของ XMill โดยแผนภาพการทํางานไดแสดงไวในภาพที่ 14 ซึ่งมี
กระบวนการ 3 กระบวนการ ไดแก 
 1) แยกโครงสรางออกจากขอมูล เปนการแยกโครงสรางที่ประกอบไปดวยแท็กและแอตทริ
บิวตออกจากสวนที่เปนขอมูลโดยเริ่มจากการแยกสวนแท็ก ซึ่งภายในประกอบไปดวยอิลิเมนต
และแอตทริบิวต ออกจากขอมูลที่เปนตัวอักขระ 
` 2) จัดกลุมใหกับขอมูลตางๆ จากนั้นจะทําการจัดความสัมพันธของกลุมขอมูลเปนเหมือน
ภาชนะบรรจุ หรือเรียกวา Containers โดยจัดใหขอมูลที่เปนแบบเดียวกันอยูในกลุมเดียวกัน 
สวนขอมูลจะเรียงกันไปตอจากแท็กที่ไดจัดกลุมไวแลว 
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 3) นําขอมูลที่ไดเขาสูกระบวนการสรางความสัมพันธทางกลุมคํากับสัญลักษณ ในขั้นตอน
นี้จะนํา Containers แตละกลุมมาทําการคัดแยกออกเปนชุด จากนั้นใหนํา Containers ทั้งหมด
โดยอาศัย gzip ทําการบีบอัดอีกครั้งเพื่อใหไดขอมูลที่ออกมาเปนไฟลเดียว 

 
   ภาพที่ 14 การทํางานของ XMill [11] 
 
 เนื่องจากการจัดกลุมขอความตองอาศัยความเขาใจความหมายของขอมูล ซึ่งขึ้นอยูกับ
ชนิดของแอปพลิเคชัน ฉะนั้น XMill จึงมักตองใหผูใชโปรแกรมพิจารณาความหมายของขอมูล   อีก
ทั้งผูใชโปรแกรมไมสามารถคนหาขอมูลที่ตองการจากเอกสารที่ถูกบีบอัดแลว   ถึงกระนั้นก็ตาม 
XMill ถือวาเปนบทความวิจัยแรกๆ ที่ทําใหผูวิจัยทั้งหลายตระหนักถึงความสําคัญของปญหาและ
วิธีการแกปญหาในการบีบอัดขอมูล XML ซึ่งไดมีผูนําเทคนิคบางเทคนิคของ XMill ไปใชในการ
เก็บและคนหาขอมูล XML [15] 
 XGRIND เปนวิธีการบีบอัดอีกแบบหนึ่งที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมา โดยมีขอดีที่ XMill ยังไม
สามารถทําไดซึ่งก็คือ ผูใช XGRIND สามารถคนหาขอมูลไดจากเอกสารที่ถูกบีบอัด คุณสมบัตินี้
เปนผลมาจากการที่ขอมูลที่ถูกบีบอัดแลวยังคงมีโครงสรางของเอกสารเดิม แตอยางไรก็ตามผูใช
โปรแกรม XGRIND ไมสามารถตอบคําถามบางประเภทโดยไมไดคลายการบีบอัดของขอมูล 
ตัวอยางของคําถามที่ตองมีการคลายการบีบอัดขอมูลคือ คําถามที่ถามชวงของคา (Range 
Query) และคําถามที่ถามหาขอมูลคนหาบางสวนที่ตรงกับขอมูลที่มีอยู (Partial Match) โดย
แผนภาพการทํางานของ XGRIND ไดแสดงไวในภาพที่ 15 ดังนี้ 
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ภาพที่ 15 การทํางานของ XGRIND [17] 

 
 นอกจากนี้ XGRIND จะบีบอัดเฉพาะเอกสาร XML ที่มีเอกสาร DTD ซึ่งเปนเอกสารที่ระบุ
โครงสรางของเอกสาร XML ซึ่งเอกสาร XML บางเอกสารอาจจะไมมี DTD ก็ได ฉะนั้นผูใช
โปรแกรม XGRIND จะตองสราง DTD สําหรับเอกสาร XML ที่ยังไมมี DTD 
 XPRESS ไดนําเสนอแนวคิดใหมที่ใชการเขารหัสทางคณิตศาสตรแบบผันกลับ (Reverse 
Arithmetic Encoding) เปนวิธีการในการจัดเรียงขอมูลเพ่ือใหการหาคําตอบสําหรับนิพจนของ 
XPath เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ XPRESS ไดพัฒนาการหาชนิดของขอมูลโดยไม
ตองอาศัยขอมูลอินพุตจากผูใชโปรแกรม การแยกอิลิเมนตที่เปนชนิดของขอมูลและขอมูลที่มีการ
ใชบอยครั้ง ออกเปน 2 สวนคือสวนที่เปนแท็กกับสวนที่เปนคาของขอมูล (Value) โดยมี XML 
Parser เปนตัวเปลี่ยนแปลงขอมูลในเอกสาร เพ่ือทําการวิเคราะหเอกสารและเขารหัสเอกสาร เขา
สูกระบวนการบีบอัดขอมูล จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดจากการบีบอัดแลวไปทําการ query ตอไป ซึ่ง
สามารถแสดงแผนภาพการทํางานของ XPRESS ไดในภาพที่ 16 
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ภาพที่ 16 การทํางานของ XPRESS [13] 

 
 จากภาพที่ 16 วิธีการนี้ขึ้นอยูกับชนิดของขอมูลโดยจะมีหลักการทํางานคือ 
 1) ตัววิเคราะหขอมูล XML (XML Analyzer) อัลกอริทึมของตัววิเคราะหขอมูล XML จะ
สราง Hash table ที่เรียกวา Elemhash ซึ่งจะเก็บขอมูลตางๆ อันไดแก ชนิดของขอมูล, ความถี่ใน
การใชงาน เปนตน คาดังกลาวจะถูกจัดเก็บใหอยูในชวง Interval เรียกคานี้วา Statistics collector 
ซึ่งจะคอยนับจํานวนของอิลิเมนตที่เกิดขึ้น อยางไรก็ตามถาแท็กนั้นเปนอิลิเมนตระดับที่สูงกวา 
เชน Root element จะเปนการยากที่จะกําหนดชวงเสนทางของขอมูล จึงจําเปนตองใชหลักการ
ความถูกตองระดับสูงทางคณิตศาสตร (High Precision Floating Arithmetic) 
 2) เขารหัสขอมูล XML (XML Encoder) ในการเขารหัสขอมูลจะทําการเปลี่ยนรูปให
เปนไบนารี ซึ่งในแตละชวงของการเขารหัสจะแทนดวย u8 ใช 7 บิต จํานวน 1 ไบต, u16 ใช 15 บิต 
จํานวน 2 ไบตและ u32 ใช 31 บิต จํานวน 4 ไบต เมื่อเขารหัสแลวจึงทําการบีบอัดขอมูลตอไป ดัง
ตารางที่ 1 
       ตารางที่ 1 Data Encoders ที่ XPRESS ใช 

Encoder Description 

u8 

u16 

u32 

f32 

dict8 

encoder for integers where max-min < 27 

encoder for integers where< 27+1 < max-min < 215 

encoder for integers where < 215+1 <max-min< 231 

encoder for floating values 

dictionary encoder of textual data 
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 กระบวนการคนหาขอมูลที่ถูกบีบอัดแลว (Query Processing) เมื่อขอมูลถูกบีบอัดโดย 
XPRESS แลว กระบวนการคนหา (Query) จะทําใหชื่อที่มีความยาวสั้นลงแลวทําการแปลงรูปไป
เปนลําดับชวง ซึ่งโดยทั่วไปแลวหนึ่งลําดับชวงจะเทากับเสนทางของชื่อที่ทําใหสั้นลงแลว หรือเปน
การลดความยาวของชื่อใหส้ันลงไปนั่นเอง เมื่อตองการคนหาขอมูลจะทําการคนหาจาก Hash 
table ซึ่งจะเก็บชวงของขอมูลนั้นๆ ที่ไดทําการบีบอัดแลว เพ่ือใหไดชวงของขอมูลที่ตรงกับการ
คนหานั้น  
 XPRESS มีขอดีเชนเดียวกับ XGRIND ตรงที่สามารถจะคนหาขอมูลจากเอกสารที่ถูกบีบ
อัดแลว แตวา XPRESS ไมไดใช DTD ถึงอยางไรก็ตาม XPRESS มีขอจํากัดตรงที่ XPRESS จะไม
สามารถเขาใจเอกสาร XML ที่มีการใช ID และ IDREF และไมไดกลาวถึงวิธีการขยายขอมูลที่ถูก
บีบอัดใหเปนขอมูล XML ปกติ 
 XPACK เปนการบีบอัดเอกสาร XML ดวยวิธีการเชิงไวยากรณ ซึ่งใชวิธีการเชิงไวยากรณ
ในการบีบอัดและการขยายเอกสาร XML ซึ่งแสดงแผนภาพการทํางานในภาพที่ 17 และมีสวน
ประกอบหลักของ XPACK คือ 
 1) Grammar Generator ทําหนาที่ในการสรางกฎไวยากรณ 
 2) Compressor ทําหนาที่บีบอัดเอกสาร 
 3) Decompressor ทําหนาที่ขยายเอกสารที่ผานการบีบอัด 
 1) ตัวสรางกฎไวยากรณ (Grammar Generator) มีหนาที่ในการสรางกฎไวยากรณเพ่ือใช
ในการบีบอัดเอกสาร โดยการวิเคราะหคําอธิบายโครงสรางเอกสาร XML ภาษาที่ใชในการอธิบาย
โครงสรางดังกลาวไดแก XML Schema 
 2) ตัวบีบอัดขอมูล (Compressor) ทําหนาที่ในการบีบอัดเอกสารโดยประกอบไปดวย
สวนประกอบยอย 4 สวนดวยกันคือ Scanner, Parser, Encoder และ Zip Processor ดังภาพที่ 
17  โดยการทํางานภายใน Compressor เร่ิมตนที่ Scanner รับเอกสาร XML เขามาเพื่อเปล่ียนให
เปนเครื่องหมาย (Token) ที่ใชในกฎไวยากรณ จากนั้น Parser ทําการวิเคราะหดวยวิธีการเชิงไว
ยา กรณ เพ่ือใหไดผลลัพธออกมาเปน Parser Tree ตอมาจึงนํา Parser Tree มาเขารหัสใหอยูใน
รูปของแถวลําดับดวย Encoder ซึ่งผลลัพธที่ไดจะนําไปทําการบีบอัดในขั้นตอนสุดทายที่ Zip 
Processor โดยทําการบีบอัดขอมูลดวย อัลกอริทึมการบีบอัดขอมูลทั่วไป ผลลัพธจากการบีบอัด
คือเอกสารที่ไดรับการบีบอัด (Compressed Document) ซึ่งสามารถนําไปจัดเก็บ หรือแลกเปลี่ยน
ระหวางองคกรผานเครือขายตอไป 
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 3) ตัวขยายขอมูลที่ถูกบีบอัด (Decompressor) เมื่อตองการใชเอกสารที่ไดรับการบีบอัด
แลว จําเปนตองทําการขยายเอกสารกอนโดยใช Decompressor ซึ่งประกอบไปดวย 4 สวนยอย 
คือ Unzip Processor, Decoder, Derivation Processor และ Document Generator ดังภาพที่ 
17    Decompressor มีการทํางานโดยเริ่มที่ Unzip Processor ทําการขยายเอกสารที่ผานการบีบ
อัด ใหอยูในรูปของขอมูลที่เขารหัส จากนั้น Decode ทําการถอดรหัสขอมูลใหอยูในรูปของ Parser 
Tree เพ่ือให Derivation Processor ใชวิธีการเชิงไวยากรณใหไดมา ซึ่งสัญลักษณที่จะใชในการ
สรางเอกสาร สุดทาย Document Generator ทําการสรางเอกสาร XML ที่มีความหมายของขอมูล
ภายในเหมือนกับเอกสารตนฉบับ 

 
ภาพที่ 17 การทํางานของ XPACK [12] 

การจัดโครงสรางไวยากรณของ XPACK เปนดังนี้ 
<t> ::= t # / d (a, v) 
โดยที่ 
 <t> แทนรูปแบบการจัดเรียงขอมูลในเอกสาร XML (ไมใชแท็ก!!) 
 t แทนแท็กเปด (Open Tag) 
 # แทนขอมูลภายในแท็ก 
 /  แทนแท็กปด (Close Tag) 
 d แทนประเภทขอมูลภายในแท็ก (Element Data Type) 
 a แทนชื่อแอตทริบิวส (Attribute Name) 
 v แทนประเภทขอมูลของแอตทริบิวต (Attribute Data Type) 
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 ขอจํากัดของ XPACK คือโปรแกรมที่บีบอัดขอมูลไมสามารถจัดการกับเอกสาร XML ที่มีอิ
ลิเมนตเปนแบบผสมผสาน (Mixed-content element) ซึ่งคืออิลิเมนตที่มีทั้งอิลิเมนตและตัว
อักขระอยูขางใน และผูใชโปรแกรมไมสามารถคนหาขอมูลจากเอกสาร XML ที่ถูกบีบอัดแลว 
 
การออกแบบการวิจัย 
 
 1) ศึกษาและคนควาภาษา XML  
 2) ศึกษาและคนควาการทํางานของการบีบอัดขอมูล XML 
 3) วางขอบเขตและกําหนดเปาหมายของงานวิจัย 
 4) ออกแบบและพัฒนาอัลกอริทึม 
 5) ออกแบบการทดลอง 
 6) เขียนโปรแกรม ทําการทดลอง และปรับปรุงแกไข 
 7) สรุปผลการทดลองและเขียนรายงานสรุปผล 
 
    ขอบเขตของการวิจัย 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้จะทําการพัฒนาอัลกอริทึม เพ่ือใชในการบีบอัดขอมูล XML โดยที่ไมใช
โครงสรางของเอกสาร ใชเทคนิคจัดกลุมของขอมูลที่เปนแท็กชนิดเดียวกันและมีการใชงาน รวมเขา
ไปแลวจัดรูปแบบของกลุมดังกลาวขึ้นมาเปนจุดศูนยรวมของขอมูลแตละกลุม เพ่ือใชเปนตัวแทน
ในการอางอิงถึงของขอมูลนั้น ขั้นตอนตอไปทําการบีบอัดโดยการเขารหัสขอมูลดวยวิธีการจัดเรียง
แบบกระชับเพ่ือใหไดขอมูลที่มีขนาดเล็กลง เมื่อไดขอมูล XML ที่บีบอัดแลว ทําการเปรียบเทียบ
ขนาดกับขอมูลเดิมที่ยังไมไดทําการบีบอัด ขั้นตอนตอไปคือการขยายขอมูลที่บีบอัดไวใหเปน
ขอมูล XML ในรูปแบบปกติ 
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ระเบยีบวธิวีจิัย 
 
1. ขอกําหนดแบบจําลอง 
 1.1 ขอตกลงเบื้องตน 

1) ขอมูลที่ใชในการทดสอบตองเปน XML 
2) ขอมูล XML จะตองมีรูปแบบที่ถูกตองตามแบบฟอรม (Well-Formed) 
3) เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชทดสอบตองสามารถใชงานภาษา JAVA ได 
4) การคลายการบีบอัดตองใชกับขอมูลที่ถูกบีบอัดดวย XBrevity เทานั้น 

 1.2 ขอกําหนดของขอมูล 
1) การทดสอบบีบอัดใชโปรแกรม 3 โปรแกรมคือ 

   1.1) การทดสอบบีบอัดดวย gzip     
1.2) ทําการทดสอบบีบอัดดวย XMill 
1.3) ทําการทดสอบบีบอัดดวย XBrevity 

2) ขอมูล XML ที่ใชในการทดสอบ 
2.1) ดาวนโหลดตัวอยางจากเว็บไซต 
2.2) สรางจากโปรแกรม XMark โดยกําหนดแฟกเตอรในการสราง 

 
2. องคประกอบและสถาปตยกรรมของ XBrevity 
  ในเทคนิคการบีบอัดดวย XBrevity [10] นั้นจะประกอบไปดวย สวนของการบีบอัดเอกสาร 
XML (Compressor) และการขยายเอกสาร (Decompressor) เพ่ือทําใหเอกสารที่ถูกบีบอัดดวย 
XBrevity กลับมาเปนเอกสาร XML ตนฉบับเดิมได ในโครงสรางของ XBrevity จะใช StAX Parser 
เปนตัวอานเอกสารทั้งในกระบวนการ การบีบอัดเอกสารและขยายการบีบอัดโดยในแตละ
กระบวนการจะมีการเขารหัสและถอดรหัสเอกสาร XML ที่ไดอาน ซึ่งโครงสรางการทํางานของ 
XBrevity ไดแสดงไวในภาพที่ 18 
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ภาพที่ 18 โครงสรางการทํางานของ XBrevity 

 
  2.1 โปรแกรมบีบอัดขอมูล (Compressor) 
  มีหนาที่ในการบีบอัดเอกสาร XML ซึ่งจะใช StAX Parser เปนตัวอานวิเคราะหเอกสารที่
จะทําการบีบอัดเขามา ในระหวางที่ทําการอานวิเคราะหเอกสารอยูนั้นจะทําการเขารหัสโดยการ
แทนที่ (Mapping) เพ่ือเปล่ียนรูปแบบใหเปนตัวอักษรแลวบันทึกคาตางๆ ลงไปบนไฟล โดยในการ
สรางไฟลที่มีขอมูลที่ถูกบีบอัดแลวนั้น จะยังคงอยูในรูปแบบของภาษา XML และถูกตองตาม
แบบฟอรม (Well-formed) 
      โดยในเอกสารใหมที่ไดประกอบไปดวย <d>…</d> โดยที่ d ยอมาจาก Data หมายถึง
สวนของขอมูล ซึ่งมีสวนของขอมูลที่ถูกบีบอัดแลวอยูภายใน และ <m …/> โดยที่ m ยอมาจาก 
Metadata หมายถึงสวนของการอธิบายความหมายของขอมูลภายในเอกสาร ซึ่งเอกสารที่ถูกบีบ
อัดนี้สามารถจัดเก็บ หรือแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางเครือขายได และสามารถเขาใจไดงายโดยที่ไม
ตองขยายขอมูลกลับไปเปนตนฉบับเดิม เนื่องจากอยูในรูปแบบของเอกสาร XML แลวและมีตัว
อธิบายขอมูลอยูภายในให หรือสามารถทําการขยายเอกสารใหเปนเอกสารเดิมไดดวยตัวขยาย
เอกสาร (Decompressor) ที่ออกแบบไว 
 
  2.2 โปรแกรมคลายการบีบอัดขอมูล (Decompressor) 
  เมื่อเอกสารที่ถูกบีบอัดดวย XBrevity ตองการขยายใหกลับมาเปนเอกสาร XML ตนฉบับ
สามารถทําไดโดยใช StAX Parser ที่ออกแบบมาเพื่อวิเคราะหเอกสาร โดยทําการถอดรหัสเอกสาร
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ที่ถูกบีบอัดนั้นออกมา จากนั้นทําการ Mapping คาที่ได ในแท็ก <m …/> แลวนําคาที่อานไดไป
แทนที่ตัวแปรเดิมที่อยูภายใน <d>…</d> เพ่ือใหกลับออกมาเปนเอกสารตนฉบับ 
 
  2.3 ตัวอยางการทํางานของ XBrevity 
  ในรายงานนี้ไดนําเสนอการบีบอัดขอมูล โดยไมใชโครงสรางของเอกสาร XML (XML 
Schema) ซึ่งแสดงตามภาพที่ 19 ซึ่งเปนตัวอยางของเอกสารที่ประกอบไปดวยอิลิเมนต และ         
แอตทริบิวตตางๆ จะเห็นไดวามีการใชงานของแท็กที่ซ้ําๆ กัน แตขอมูลภายในแตกตางกัน ทําให
โครงสรางดูซับซอนและเอกสารมีขนาดใหญ 
 
<?xml version="1.0"?> 
<bib> 
 <article> 
  <authors> 
   <author aid="a1" eid="e1"> 
    <name>Pissamai<nickname>Aom</nickname></name> 
   </author> 
   <author aid="a2"><name>Veerasuk</name></author> 
  </authors> 
  <year>2005</year> 
 </article> 
 <article> 
  <authors> 
   <author aid="a3"><name>Patumrut</name></author> 
  </authors> 
 </article> 
</bib> 

ภาพที่ 19 เอกสาร XML ตัวอยาง A 
 
  ในการบีบอัดขอมูลนั้นจะมีขอมูลเมตาดาตา เพ่ือใชอางอิงอิลิเมนตและแอตทริบิวต ซึ่งทํา
ใหโครงสรางที่มีอยูเดิมส้ันลง ทําใหขนาดของเอกสารเล็กลงตามไปดวย 
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<c> 
    <d> 
       <e1e2e3 a4="a1" a5="e1" e6v="Pissamai" e7v="Aom" /> 
      <xe1e2 e3a4="a2" e6v="Veerasuk" /> 
      <xe1 e8v="2005" /> 
      <e1e2e3 a4="a3" e6v="Patumrut" /> 
    </d> 
    <m f="bib article authors author aid eid name nickname year " 
       b="0 1 2 3 a4 a5 6 7 8 "/> 
</c> 

ภาพที่ 20 เอกสาร XML ตัวอยาง A ที่ถูกบีบอัดแลว 
 
โดยที่ c  =  การบีบอัด (Compressed) 
  d  =  ขอมูล (Data) 
  m =  ขอมูลที่อธิบายขอมูล (Metadata) 
   f  =  ชื่อเต็ม (Full name) 
  b  =  ชื่อยอ (Brevity name) 
  v  =  คาของขอมูล (Value) 
  x  =  การอางอิงอิลิเมนตที่เรียงซอนกันกอนหนานี้ 
 
  จากภาพที่ 20 ในการบีบอัดขอมูลซึ่งเริ่มตนดวยแท็ก c คือสวนที่ไดทําการ Mapping 
ขอมูลตางๆ ใหเปนตัวแปร และทําใหขอมูลเมื่อบีบอัดแลวจะไดขนาดที่เล็กลง ซึ่งขอมูลจริงจะถูก
บีบอัดอยูในแท็ก d โดยแท็กที่ขึ้นตนดวย e เปนแท็กที่เปนชื่อยอของอิลิเมนต สวนแท็กที่ขึ้นตนดวย 
a เปนแท็กที่เปนชื่อยอของแอตทริบิวต v เปนตัวอักษรที่ชี้ใหเห็นวาจะมีการเก็บคาที่อยูในอิลิเมนต  
ตัวอักษร x เปนตัวอักษรที่บงบอกวาเปนอิลิเมนตอางอิงเพื่อใชการเรียง ลําดับของการซอนกัน
ของอิลิเมนตที่เปนบรรพบุรุษ (Ancestor elements) ในอิลิเมนตที่เพิ่งพบกอนหนานี้ อยางเชน  
<e1e2e3  a5="a1" …/>  ตามดวย <xe1e2 e3a4="a2" .../> นั้นบงบอกวา <xe1e2 e3a4="a2"  
…/> มีการเรียงลําดับอิลิเมนตที่อยูภายใต e1e2 ในขณะที่บรรทัดถัดลงมานั้นมีการจัด
เรียงลําดับอิลิเมนตเปน <xe1 e8v …/>  ตามลําดับไปจนจบ สวน e0 ไมจําเปนตองอยูในขอมูล
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ของการจัดเรียง เนื่องจากในแตละเอกสารมีรูทอิลิเมนต (Root element) ไดเพียงตัวเดียวเทานั้น 
  ดังนั้นในเอกสารที่ถูกบีบอัดจึงมี   <e1e2e3  …/> แทนที่จะเปน <e0e1e2e3 …/>   และ
ในการอานทําความเขาใจเอกสารนั้นมีวิธีการคือ ในหนึ่งแท็กของเอกสารที่ถูกบีบอัด เชน 
<e1e2e3 a4="a1" a5="e1" e6v="Pissamai" e7v="Aom" /> จะอานโดยไลจาก e1 ซึ่งไมมี
เนื้อหา ภายใต e1 มี e2 ซึ่งไมมีเนื้อหาเชนกันจะเรียงชิดติดกันกับ e1 ภายใต e2 มี e3 ซึ่งมี          
แอตทริบิวตอยู 2 คาดวยกัน เมื่อเร่ิมมีคาของขอมูลจะมีการแยกดวยชองวางเพื่อใหอยูในรูปของ              
แอตทริบิวต แลวจึงแสดงคาของขอมูลออกมา จากนั้นในทุกๆ คาที่ถัดมาจะแยกดวยชองวาเสมอ 
ภายใต e3 ยังมี e6 ซึ่งมีเนื้อหาประกอบอยูดวย และภายใต e6 ยังมี e7 ที่มีเนื้อหาซอนอยูอีกชั้น 
ซึ่งเปนชั้นสุดทายของแท็กนี้ โดยการไลลําดับชั้นของขอมูลจะเริ่มจาก e ตัวแรกเปนตนไป ตัวอยาง
ถาตองการทราบวา  "Aom" อยูภายใตอิลิเมนตใดบาง จะทําการอานเรียงคา e ภายในแท็กไป
เร่ือยๆจนถึงคาของขอมูลที่ตองการทราบ ซึ่งจะไดวา "Aom" อยูภายใต e1, e2, e3 และ e6 
เรียงลําดับกันไปนั่นเอง 
  ในกรณีที่ขอมูลมีความยาว หรือมีการปดแท็กเกิดขึ้นในเอกสารจะเกิดแท็กใหมและมี x 
เปนตัวอางอิงลําดับชั้นของอิลิเมนตกอนหนาที่จะแสดงขอมูลตอทาย เชน <xe1e2 e3a4="a2" 
e6v="Veerasuk" /> จะเห็นไดวา e3 ซึ่งมีคาของขอมูล จะอยูภายใต e1 และ e2 ตามลําดับ และ 
e6 ซึ่งมีคาของขอมูลจะอยูภายใต e1, e2 และ e6 ตามลําดับ  และมีขอสังเกตวา <e1e2e3 
a4="a1" .../> ระหวาง e3 กับ a4 จะแยกกัน แตถามีการอางอิงถึงอิลิเมนตกอนหนา อยางเชน 
<xe1e2 e3a4="a2" .../> ระหวาง e3 กับ a4 จะอยูติดกัน 
  จะเห็นไดวาโครงสรางยังคงเปนเอกสาร XML จากการบีบอัดดวยวิธีการนี้จะเห็นไดวา 
เอกสารใหมมีความกระชับและขนาดเล็กลงกวาตนฉบับ อีกทั้งยังเปนเอกสารที่สามารถอานเขาใจ
ไดงาย และยังอยูในรูปแบบของเอกสาร XML ที่ถูกตองตามแบบฟอรมดวย 
  เอกสาร XML อีกตัวอยางหนึ่งเปนเอกสารที่เก็บขอมูลเกี่ยวกับบทความวิจัยตางๆ 
ตัวอยางในลักษณะนี้แสดงไวในภาพที่ 21 

 
<?xml  version="1.0"   encoding="UTF-8"?> 
<bib> 
    <inproceedings> 
        <authors> 
            <author>N. Zhang</author> 
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            <author>V. Kacholia</author> 
           <author>M. T. Ozsu</author> 
     </authors> 
    <title>A Succinct Physical Storage Scheme for Efficient Evaluation for Path Queries in 
XML</title> 
   <booktitle>Proceedings of the IEEE International Conference on Data Engineering 
   </booktitle> 
   <month>March</month> <year>2004</year> 
   <pages>55-65</pages> 
    </inproceedings> 
<inproceedings> 
        <authors> 
            <author>B. B. Yao</author> 
            <author>M. T. Ozsu</author> 
            <author>N. Khandelwal</author> 
        </authors> 
        <title>XBench Benchmark and Performance Testing of XML DBMSs</title> 
        <booktitle>Proceedings of the IEEE International Conference on Data Engineering 
</booktitle> 
        <month>March</month> 
        <year>2004</year> 
        <pages>621-632</pages> 
    </inproceedings> 
</bib> 

ภาพที่ 21 เอกสาร XML ตัวอยาง B 
 
 หลังจากใชโปรแกรม XBrevity ทําการบีบอัดขอมูลแลวจะไดเอกสารที่ถูกบีบอัดดังแสดงในภาพ
ที่ 22 
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<c> 
   <d> 
      <e1e2e3 v="N. Zhang" /> 
      <xe1e2 e3v="V. Kacholia" /> 
      <xe1e2 e3v="M. T. Ozsu" /> 
      <xe1 e4v="A Succinct Physical Storage Scheme for Efficient Evaluation for Path Queries in 
XML" /> 
      <xe1 e5v="Proceedings of the IEEE International Conference on Data Engineering" /> 
      <xe1 e6v="March" /> 
      <xe1 e7v="2004" /> 
      <xe1 e8v="55-65" /> 
      <e1e2e3 v="B. B. Yao" /> 
      <xe1e8 e3v="M. T. Ozsu" /> 
      <xe1e8 e3v="N. Khandelwal" /> 
      <xe1 e4v="XBench Benchmark and Performance Testing of XML DBMSs" /> 
      <xe1 e5v="Proceedings of the IEEE International Conference on Data Engineering" /> 
      <xe1 e6v="March" /> 
      <xe1 e7v="2004" /> 
      <xe1 e8v="621-632" /> 
   </d> 
   <m f="bib inproceedings authors author title booktitle month year pages "  

b="0 1 2 3 4 5 6 7 8 "/> 
</c> 

ภาพที่ 22 เอกสาร XML ตัวอยาง B ที่ถูกบีบอัดแลว 
 
 ในสวนของเอกสารที่มีอิลิเมนตแบบผสมผสานนั้นสามารถใช XBrevity ในการบีบอัดไดเชนกัน
โดยมีตัวอยางของเอกสารดังตัวอยางที่อยูในภาพที่ 23 ซึ่งเปนตัวอยางของเอกสารที่เปน Mixed-
Content Element โดยในเอกสารประกอบไปดวย <movie> ที่เปน Root element และมี 
<mtitle>, <mname> และ <actor> เปนลูก (Child) ซึ่งใน  <mname> จะมี “shawshank” เปน
เนื้อหา (Content) และอยูระหวางเนื้อหาของ <mtitle> ซึ่งมี “the prisoner of” และมี 
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“redemption” เปนเนื้อหาโดยมี “year” เปนแอตทริบิวตซึ่งมีคาเปน “1994” สวนแท็ก actor มีชื่อ
แท็กเหมือนกันซอนกันอยูสูงสุด 3 ชั้น ซึ่งมีเนื้อหาที่แตกตางกันไป 

 
<?xml version="1.0"?> 
<movie> 
    <mtitle year="1994">the prisonner of  
<mname>shawshank</mname>redemption</mtitle> 
   <actor>Tim Robbins 
       <actor>Morgan Freeman <actor>Bob Gunton  
       </actor>William Sadler<actor>Clancy Brown  
       </actor>Gil Bellows</actor> 
    </actor> 
</movie> 

ภาพที่ 23 เอกสาร XML ตัวอยาง C 
 

<c> 
  <d> 
    <e1 a2="1994" v="the prisonner of"  e3v="shawshank"/> 
    <xe1 v="redemption"/> 
    <e4 v="Tim Robbins" e4v="Morgan Freeman"  e4v2=" Bob Gunton" /> 
    <xe4e4 v="William Sadler" e4v="Clancy Brown"/> 
    <xe4e4 v="Gil Bellows" /> 
  </d> 
<m f="movie mtitle year mname actor " 
 b="0 1 a2 3 4 "/> 
</c> 

ภาพที่ 24 เอกสาร XML ตัวอยาง C ที่ถูกบีบอัดแลว 
 
 เมื่อมีเอกสารที่มีอิลิเมนตแบบผสมผสานเกิดขึ้น XBrevity จะพิจารณาบีบอัดเอกสารดังกลาว
โดยถาพบแท็กปดเกิดขึ้นในตัวอยางนี้คือ </mname> ซึ่งจะได <e1 a2="1994" v="the prisoner 
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of" e3v="shawshank"/> จะจัดใหอยูในอิลิเมนตเดียวกัน สวน “redemption” จะแยกเปนอิลิเมนต
ใหมโดยภายในจะแทนดวย x เพ่ือบงบอกวาเปนเนื้อหาที่อยูในอิลิเมนตเดียวกันกับอิลิเมนตอางอิง
กอนหนานี้ซึ่งก็คือ <mtitle> นั่นเอง ในสวนแท็ก <actor> ที่มีชื่ออิลิเมนตเดียวกันและมีจํานวนชั้น
ซอนกันตั้งแต 3 ชั้นขึ้นไป จะแยกเปน 1 อิลิเมนต คือ e4 และมี 3 แอตทริบิวต คือ v ซึ่งเปนคาของ 
actor ตัวแรก ตัวถัดมาคือ e4v เปนคาของ actor ตัวที่สอง และ e4v2 เปนคาของ actor ตัว
สุดทาย จะสังเกตไดวาเมื่อมีอิลิเมนตซอนกันหลายตัวและมีชื่อเดียวกัน XBrevity จะทําการ
กําหนดคาตัวเลขใหต้ังแตการซอนกัน 3 ชั้นขึ้นไป โดยเริ่มใสตัวเลข 2 เปนตนไป ผลที่ไดเปนไปตาม
ภาพที่ 24 ซึ่งจะเห็นไดวาแมเอกสารจะมีอิลิเมนตแบบเนื้อหาผสมระหวางอักขระและแท็ก (Mixed-
Content Element) เอกสารนั้นก็สามารถถูกบีบอัดดวย XBrevity ไดเชนกัน 
 
  3. สวนประกอบตาง ๆ ของโปรแกรม 
  3.1 ตัวจําแนกเอกสาร XML (XML File Filter) 
  ในการทํางานของ XBrevity นั้นสามารถจําแนกเอกสารที่เขามาไดโดยรับคํารองขอเปน
แบบ ไฟล หรือเลือกทําไดทั้งแฟมที่มีเอกสาร XML อยูภายใน ซึ่งแสดงในภาพที่ 25 
  

 
ภาพที่ 25 ผังการจําแนกเอกสาร XML วาเรียกจากไฟลหรือแฟม 
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  3.2 ตัวบีบอัด (Compressor) 
  ในกระบวนการบีบอัดนี้สามารถเลือกบีบอัดทั้งแบบไฟลเดียวหรือทั้งแฟมได เมื่อจําแนก
ไฟลที่จะทําการบีบอัดจะเขาสูกระบวนการอานขอมูลภายในไฟลนั้น โดยอาศัยการเก็บขอมูลลงใน 
Hash table แลวทําการเขียนขอมูลดังกลาวลงบนไฟลซึ่งจะมีการจัดรูปแบบตางๆใหเหมาะสมและ
ทําการจัดเรียงแบบกระชับ ซึ่งแสดงผังการทํางานในภาพที่ 26 

 
 

ภาพที่ 26 ผังกระบวนการบบีอัดดวยการจัดเรียงแบบกระชับ 
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  3.3 ตัวขยายการบีบอัด (Decompressor) 
  กอนการขยายตัวขยายจะทําการจําแนกเอกสารเหมือนกับการจําแนกของตัวบีบอัด เมื่อ
ผานสวนของการจําแนกเอกสารแลวจะเขาสูกระบวนการขยายการบีบอัด 

 
ภาพที่ 27 ผังกระบวนการคลายการบีบอัด 
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ภาพที่ 28 ผังกระบวนการคลายการบีบอัด (ตอ) 

  
 
การประมวลผลขอมูลที่ไดจากการจําลอง 
 4.1 วัดอัตราสวนของการบีบอัด (Compression Ratio) ซึ่งเปนอัตราสวนรอยละในการบีบอัด 
โดยหาไดจากสมการที่ (1) 
 

อัตราสวนของการบีบอัด = (
สารตนฉบับขนาดของเอก

 ัดแลวสารที่บีบอขนาดของเอก1− )× 100% (1) 

 
 4.2 เวลาในการบีบอัด  (Compression Time) คือเวลาที่ใชในการบีบอัดเอกสาร XML 
โดยมีหนวยในการวัดเปนวินาที 
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ผลการวิจัย 
 
1. คุณลักษณะของเอกสารที่ใชทดลอง 
  ในการทดลองนี้ไดใชตัวอยางในการทดลองเปน 2 สวนคือสวนที่ไดจากการสรางเอกสาร
ดวย XMark [16] ซึ่งทําการสรางเอกสาร XML ขึ้นมาทั้งหมด 5 เอกสาร โดยมีขนาดของเอกสารที่
แตกตางกันขึ้นอยูกับคาแฟกเตอร (XMark factor) ที่ใชในการกําหนดขนาดของเอกสารที่จะสราง
ขึ้นมา ซึ่งแสดงคุณลักษณะของเอกสารดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 คุณลักษณะของเอกสารที่ใชในการทดสอบโดยสรางจาก XMark 
XML 
Files 

Size 
(bytes) 

Depth Element 
Types 

Attribute 
Types 

XMark 
factor 

a.xml 27,233 8 58 3 0.0001 
b.xml 118,274 9 72 4 0.001 
c.xml 1,182,547 10 72 5 0.01 
d.xml 11,875,066 10 72 5 0.1 
e.xml 118,552,713 10 72 5 1 

 
 จากขอมูลในตารางที่ 2 ขอมูลซึ่งบงบอกชนิดของขอมูลซึ่งไดแก 
 Size คือขนาดของเอกสาร XML มีหนวยเปนไบต (bytes) 
 Depth คือความลึกหรือจํานวนชั้นที่ซอนกันสูงสุดที่เกิดขึ้นในเอกสาร 
 Element Types คือจํานวนชนิดของอิลิเมนตในเอกสาร  
 Attribute Types คือจํานวนชนิดของแอตทริบิวตในเอกสาร 
 Xmark factor คือคาแฟกเตอรที่ใชกําหนดขนาดในการสรางเอกสารตัวอยาง 
 
 ในสวนที่สองเปนเอกสาร XML ที่มีการใชงานจริง ซึ่งไดทําการดาวนโหลดมาจากเครือขาย
อินเทอรเน็ตซึ่งมีที่มาจากแหลงตางๆ และมีคุณลักษณะทั่วไปที่นํามาใชเหมือนกับเอกสารที่สราง
จาก XMark ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 คุณลักษณะของเอกสารที่ใชในการทดสอบจากอนิเทอรเน็ต 

XML Files 
Size 
(bytes) Depth 

Element 
Types 

Attribute 
Types 

1998statistics.xml1 669,309 7 46 0 

factbook.xml2 4,222,646 7 199 0 
format.xml3 1,166,916 6 15 1 
shakespeare.xml 251,865 6 17 0 
weblog.xml4 3,021,921 3 12 0 

 
2. ผลการทดลอง 
      เมื่อทําการบีบอัดในแตละวิธีแลว ผลที่ไดปรากฏอยูในตารางที่ 4 โดยวัดจากขนาดที่บีบ
อัดไดซึ่งมีหนวยเปนกิโลไบต (KByte) 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบขนาดของเอกสารที่บีบอัดแลว 
XML  Compressed File Size (KByte) 
Files Original gzip XMill XBrevity 
a.xml 27.0 10.4 10.4 25.6 
b.xml 115.5 39.8 37.9 112.1 
c.xml 1154.8 371.5 338.1 1,119.1 
d.xml 11596.7 3,731.6 3,320 11,238.9 
e.xml 115774.1 37,357.6 32,996 112,223.2 
1998statistics.xml 653.6 65.2 34.70 648.0 
factbook.xml 4,123.7 978.7 683.7 3,259.6 
format.xml 1,139.6 111.7 81.66 1,012.1 
shakespeare.xml 246.0 66.4 62.68 252.5 
weblog.xml 2,951.1 124.5 72.69 2,055.4 

                                                
1 http://www.ibiblio.org/xml/examples/1998statistics.xml 
2 http://www.w3.org/XML/Binary/2005/03/test-data/Over100K/factbook.xml 
3 http://www.eda.org/pub/ibis/xml/sample1/format.xml 
4 http://gnosis.cx/download/weblog.xml 
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 โดยการทดลองนี้ไดทําบน Intel Pentium 4 CPU 1.70 GHz หนวยความจํา 512 MB 
ระบบปฏิบัติการ Windows XP Professional with Service Pack 2 และใชภาษาจาวา (JDK 5.0 
Update  1.6.0 ) ในการสรางและพัฒนาระบบการบีบอัด 
  จากตารางที่ 4 จะเห็นไดวาขนาดที่บีบอัดดวย gzip และ XMill มีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบ
กับ XBrevity เนื่องจากวา gzip และ XMill เปนการบีบอัดในรูปแบบของไบนารี แต XBrevity ทํา
การบีบอัดเฉพาะสวนของแท็กเทานั้น และยังคงเปนเอกสารในรูปแบบ XML อยู แตอยางไรก็ตาม
เมื่อเรานําเอา XBrevity ที่ไดทําการจัดเรียงขอมูลแบบกระชับแลว มาใชรวมกับ gzip จะไดผลการ
ทดลองที่แตกตางออกไป ดังแสดงในตารางที่ 5 
 
             ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบขนาดเมื่อ XBrevity+gzip 

XML  Compressed File Size (KByte) 
Files Original gzip XMill XBrevity+gzip 
a.xml 27.0 10.40 10.4 10.5 
b.xml 115.5 39.8 37.9 40.4 
c.xml 1154.8 371.5 338.1 373.4 
d.xml 11596.7 3,731.6 3,320 3744.9 
e.xml 115774.1 37,357.6 32,996 37482.4 
1998statistics.xml 653.6 65.2 34.70 66.1 
factbook.xml 4,123.7 978.7 683.7 945.6 
format.xml 1,139.6 111.7 81.66 109.4 
shakespeare.xml 246.0 66.4 62.68 66.3 
weblog.xml 2,951.1 124.5 72.69 114.6 

 
       จากการนําผลการบีบอัดที่ไดจาก XBrevity มารวมกับ gzip ทําใหประสิทธิภาพในการ
บีบอัดเอกสาร ทําไดดีขึ้นกวาการใช XBrevity บีบอัดเพียงอยางเดียว เนื่องจากวาเอกสารที่ผาน
การจัดเรียงแบบกระชับดวย XBrevity แลวนั้นขนาดของเอกสารจะเล็กกวาตนฉบับเดิมและเมื่อ
รวมกับ gzip จึงทําใหขนาดที่บีบอัดไดใกลเคียงกับการบีบอัดดวย gzip เพียงอยางเดียว แตการ
รวมกันของ XBrevity+gzip นั้นจะมีคุณสมบัติเหมือน gzip ซึ่งคนหาขอมูลที่ถูกบีบอัดไมไดและไม 
Well-formed โดยผลของการบีบอัดที่ไดแสดงไวในตารางที่ 6 และ 7 
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     ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบอัตราสวนในการบีบอัดไฟลจาก XMark 
XML 
Files 

Compression Ratio (%) 
gzip XMill XBrevity+gzip 

a.xml 61.47 61.83 61.2 
b.xml 65.55 67.18 65.0 
c.xml 67.83 70.72 67.7 
d.xml 67.82 71.50 67.7 
e.xml 67.73 68.52 67.6 
Average 66.08 68.52 65.8 

 
 
          ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบอัตราสวนในการบีบอัดไฟลจากอินเทอรเน็ต 

XML  Compression Ratio (%) 
Files Gzip XMill XBrevity+gzip 
1998statistics.xml 90.03 94.69 89.9 
factbook.xml 76.27 83.42 77.1 
format.xml 90.20 92.83 90.4 
shakespeare.xml 73.00 74.52 73.0 
weblog.xml 95.78 97.54 96.1 
Average 85.06 88.60 85.3 

 
  แตเมื่อเทียบกับ XMill แลวเอกสารยังมีขนาดใหญกวาเล็กนอย จะเห็นไดวาเมื่อขนาดของ 
XBrevity ที่รวมกับ gzip มีขนาดเล็กลงทําใหอัตราสวนในการบีบอัดสูงขึ้นตามไปดวย และขนาดมี
ความใกลเคียงกันมากเมื่อเทียบกับการบีบอัดดวย gzip เพียงอยางเดียว ในบางเอกสารที่มีอัตรา
การบีบอัดนอยกวาเล็กนอยนั้น เนื่องมาจากอิลิเมนตและเนื้อหาจํานวนไมนอยอยูในชั้นที่ลึกลงไป
ภายในเอกสาร ทําใหเกิดการอางอิงอิลิเมนตกอนหนามีความยาวและมีจํานวนมากตามไปดวย 
โดยประสิทธิภาพการบีบอัดเมื่อนํา XBrevity ที่รวมกับ gzip ไดแสดงไวดังกราฟจากภาพที่ 29 
และ 30 
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ภาพที่ 29 กราฟแสดงประสิทธิภาพการบีบอัดไฟลจาก XMark 
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ภาพที่  30 กราฟแสดงประสิทธิภาพการบีบอัดไฟลจากอินเทอรเน็ต 

 
  จากประสิทธิภาพการบีบอัดที่ไดแสดงไวแลว เมื่อทําการวัดเวลาที่ใชในการบีบอัดแลวซึ่ง
ไดผลตามตารางที่ 8 ซึ่งแสดงเวลาที่ใชในการบีบอัดดวยวิธีตางๆ 
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ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบเวลาที่ใชในการบีบอัด 
XML  Compressed Time (second) 
Files gzip XMill XBrevity 
a.xml 0.4 < 0.1 0.7 
b.xml 0.8 0.1 1.0 
c.xml 1.5 0.3 2.3 
d.xml 6 3 8.5 
e.xml 36 30 8.5 
1998statistics.xml 0.3 0.2 2.8 
factbook.xml 1 0.6 4.3 
format.xml 0.6 0.3 3.3 
shakespeare.xml 0.4 0.1 1.2 
weblog.xml 1 0.6 5.5 

 
  เมื่อนําเวลามาประเมินผลแลวผลการบีบอัดที่ไดจาก XMill ใชเวลานอยที่สุดและ XBrevity 
ใชเวลามากกวาวิธีการอื่นๆ เมื่อเอกสารมีขนาดเล็กความแตกตางเรื่องเวลาถือไดวานอย แตถา
เอกสารมีขนาดใหญขึ้นทําใหเห็นความแตกตางไดชัดเจนมากขึ้นตามไปดวย อันเนื่องมาจาก 
XBrevity ใชภาษาจาวา (Java language) เปนเครื่องมือในการสรางโปรแกรมเพื่อทดสอบเทคนิค
นี้ โดยมีขั้นตอนของการอานไฟลและแยกสวนของขอมูลออกเปนอิลิเมนต แอตทริบิวต และเนื้อหา
ของเอกสาร เมื่ออานเอกสารในแตละสวนแลวจะตองเก็บคาลงใน Hashtable กอนแลวจึงเรียก
ขอมูลมาทําการเขียนลงไปบนไฟล โดยในการเขียนลงไฟลนั้นตองทําการตรวจสอบใหเปนไปตาม
แบบฟอรมของภาษา XML อีกดวย ซึ่งกระบวนการตางๆ ดังกลาวมีหลายขั้นตอนทําใหเวลาที่ใช
บีบอัดมากตามไปดวย แต XMill ใชภาษาซีพลัสพลัส (C++ language) ในการพัฒนาโดยเมื่ออาน
เอกสารและทําการคัดแยกแลวจะทําการเขารหัสซึ่งเปนแบบไบนารีไปจนเสร็จกระบวนการ และ 
gzip ใชภาษาซี (C language) ในการพัฒนาโดยอานไฟลแลวเขารหัสแบบไบนารีไปจนเสร็จ
กระบวนการโดยไมไดทําการแยกแยะสวนประกอบตางๆ ของภาษา XML แตอยางใด ซึ่งไฟลที่ได
จากการบีบอัดของ XBrevity เปนรูปแบบที่แตกตางกันกับ XMill และ gzip  กลาวคือ XBrevity ยัง
เปนไฟล XML อยูสามารถนําไปใชไดโดยไมตองขยาย สวน XMill และ gzip ตองขยายการบีบอัด
กอนจึงจะสามารถใชงานเอกสารนั้นได ซึ่งผลที่ไดแสดงเปนกราฟไวในภาพที่ 31 และ 32 
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ภาพที่  31 กราฟแสดงเวลาที่ใชในการบีบอัดไฟลจาก XMark 
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ภาพที่  32 กราฟแสดงเวลาที่ใชในการบีบอัดไฟลจากอนิเทอรเน็ต 

 
  จากผลการทดลองที่ไดนั้น จะเห็นไดถาเปรียบเทียบอัตราสวนของการบีบอัดแลว XMill 
และ gzip มีคาคอนขางสูง และระยะเวลาในการบีบอัดก็ใชเวลาที่นอย เมื่อเทียบกับการใช 
XBrevity เพียงอยางเดียวเพราะ XBrevity บีบอัดเฉพาะสวนของแท็กเทานั้น แตอยางไรก็ตามถา
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นํา XBrevity ที่ไดทําการบีบอัดแลวมาใชรวมกับ gzip จะเห็นวามีขนาดของขอมูลที่ลดลงมา
คอนขางมาก รวมถึงเวลาที่ใชในการบีบอัดก็เร็วกวาเดิมแตไมสามารถทําการคนหาขอมูลที่ผาน
การรวมกันได ซึ่งผลที่ไดใกลเคียงกับการใช gzip และ XMill โดยเวลาที่ใชในการขยายไฟล
ออกเปนเอกสารตนฉบับเดิมนอยกวาการบีบอัดเอกสาร ไมวาจะใชวิธีการใด แตเนื่องจาก 
XBrevity ตองเขียนขอมูลที่อานไดลงไปบนไฟลที่เปน .xml ดวยจึงทําใหใชเวลานานแตมีความ
กระชับ อีกทั้งขอมูลที่เขียนลงไปนั้นเปนรูปยอของเอกสาร ซึ่งยังคงขอดีของภาษา XML ไว ทําให
เปนผลดีในแงของการอานเอกสารเพื่อทําความเขาใจเอกสารที่อยูในรูปแบบที่บีบอัดแลวไดงาย 
เพราะวาในการนําไปใชงานจริงนั้น การที่ผูใชปลายทางสามารถถอดรหัสที่ถูกบีบอัดออกมาใหเปน
ขอมูลเดิมไดนั้น จําเปนจะตองใชตัวขยายขอมูลจากขอมูลที่ถูกบีบอัดแลว ซึ่งอาจทําใหไมสะดวก
กับการใชงาน และเปนขอจํากัดในการนําไปใชงานกับกลุมคนทั่วไป รวมถึงการที่ตองใชเวลาใน
การขยายขอมูลเพ่ิมขึ้นตามไปดวย 
  ในกระบวนการคลายการบีบอัดนั้น จะนําไฟลที่ถูกบีบอัดมาทําการขยายออกเปนเอกสาร
ตนฉบับ ผลที่ไดเปนเอกสารตนฉบับที่มีความสมบูรณ และถูกตองตามหลักของภาษา XML และ
เปนไปในทางเดียวกันทุกเอกสารที่มีการบีบอัด แตการขยายเอกสารจะทําไดเร็วกวาการบีบอัด 
และในสวน XBrevity ที่ใชการบีบอัดรวมกับ gzip มีคุณสมบัติเดียวกันกับ gzip และจะตองทําการ 
gunzip กอนจึงจะไดเอกสารในรูปแบบที่ถูกบีบอัดดวย XBrevity 
 
 

สรุปผล 
 
  การบีบอัดขอมูล XML มีความสําคัญเพราะ XML เปนภาษาที่มีขอดีอยูหลายประการ ซึ่ง
ปจจุบันไดมีการใชกันอยางแพรหลาย แตขอจํากัดของ XML ก็มีเชนกัน โดยปกติแลวเอกสารภาษา 
XML จะมีขนาดใหญกวาเอกสารของเท็กซไฟล (Text File) เนื่องจากเอกสารภาษา XML มักจะมี
การใชแท็กกํากับความหมายของขอมูล การสงขอมูลโดยใชภาษา XML ทําใหเกิดความ
ตองการเน็ตเวิรกแบนดวิดธ (Network Bandwidth) ขนาดใหญเนื่องจากขนาดของไฟล วิธีหนึ่งที่
จะชวยลดเน็ตเวิรกแบนดวิดธในการสงขอมูล คือการบีบอัดขอมูลใหมีขนาดเล็กลง อีกทั้งยังชวยให
ใชพ้ืนที่ในการเก็บขอมูลลดลงตามไปดวย จากงานวิจัยที่ผานมาเกี่ยวกับการบีบอัดขอมูล XML 
นั้นไดทําการบีบอัดขอมูลใหมีขนาดเล็กลง ซึ่งในบางวิธีการจะตองใชโครงสรางของภาษา เปน
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ตัวกําหนดไวยากรณเปนของตัวเอง และบางวิธีการตองขยายเอกสารใหเปนตนฉบับกอนจึงจะ
สามารถใชงานได ซึ่งยุงยากตอการนําไปใชงานทั่วๆ ไป 
  เทคนิคที่ไดนําเสนอคือการบีบอัดขอมูล XML โดยใชวิธีจัดเรียงขอมูลแบบกระชับ 
(XBrevity) ซึ่งเปนเทคนิคการจัดเรียงแบบกระชับ เพื่อใหเอกสารมีขนาดเล็กลงจากเดิม และยัง
สามารถเขาใจความหมายเอกสารที่ถูกบีบอัดไดงาย โดยไมตองมีการขยายเอกสารใหเปนตนฉบับ
เดิม เพราะอยูในรูปแบบของภาษา XML อยูแลว ทําใหยังคงขอดีที่มีอยูในภาษา XML อีกทั้งยัง
งายตอการใชงานทั่วๆ ไป ซึ่งไมตองมีตัวกําหนดไวยากรณแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ และ
สามารถที่จะคนหาขอมูลที่ถูกบีบอัดไดดวย XQuery [27] เพ่ือที่จะไดไมเสียเวลาในการขยาย
ขอมูลอีก หรือหากจะขยายขอมูลก็สามารถทําไดเชนกัน ในการพัฒนานี้ไดมีการเพิ่มเติมให
โปรแกรมสามารถเลือกบีบอัดและคลายการบีบอัดแฟมที่มีเอกสาร XML ไดทั้งแฟมอีกดวย
นอกเหนือจากการบีบอัดทีละไฟล 
  งานวิจัยนี้มีผลงานตีพิมพดังตอไปนี้ 
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Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications; 2006 July 10-13; 
Chiang Mai, Thailand; 2006. 
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ปญหาและอุปสรรค 

 
 เนื่องจากเวลาที่ใชบีบอัดคอนขางนาน จึงจําเปนตองเขาไปแกไขในสวนของการทํางาน
ภายในใหมบางสวนเพื่อใหไดรูปแบบที่ถูกตองและสามารถทํางานไดเร็วขึ้นกวาเดิม  โดยที่สาเหตุที่
โปรแกรมในเวอรชันกอนหนานี้ทํางานชาเนื่องจากมีการเปลี่ยนไลบรารีที่ใชในการอานเอกสาร
เอกซเอ็มแอลจาก Simple API for XML (SAX) เปน Streaming API for XML (StAX) และไดปรับปรุงโคด
ในโปรแกรม โดยใหมีการสรางออปเจกตใหมใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได เพ่ือประหยัดพ้ืนที่
หนวยความจํา 
 

การทดลองนี้ไดเปลี่ยนไลบรารีที่ใชในการอานเอกสารเอกซเอ็มแอลจาก Simple API for 
XML (SAX) เปน Streaming API for XML (StAX) เนื่องจากการทํางานของ StAX นั้นจะเร็วกวาการทํา
การของ SAX ดังตารางที่ 9 ซึ่งเปนการเปรียบเทียบเวลาในการประมวลผลไฟลโดยใช SAX และ 
StAX โดยเวลาเฉลี่ยในการประมวลผลไฟลของ SAX จะประมาณ 7.28 วินาที สวนเวลาเวลาเฉลี่ย
ในการประมวลผลไฟลของ StAX จะประมาณ 6.60 วินาที ซึ่งนอยกวา SAX ถึง 0.68 วินาที 
 
ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบเวลาในการประมวลผลไฟลโดยใช SAX และ StAX 
 

XML  Processing Time (second) 
Files SAX StAX 
1998statistics.xml 8.07 5.84 
a.xml 0.70 0.65 
b.xml 1.14 1.13 
format.xml 10.59 9.48 
shakespeare.xml 2.13 2.02 
weblog.xml 21.04 20.48 
Average 7.28 6.60 
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 และนอกจากนั้น SAX ยังมีขอเสียตรงที่ SAX แตละเหตุการณของ SAX นั้น อาจจะมีการ
ประมวลผลมากกวา 1 คร้ังก็ได ซึ่งมีผลทําใหผลลัพธที่ไดไมถูกตอง แตการทํางานของ StAX แตละ
เง่ือนไขของตัวอาน จะประมวลผลเพียงแคคร้ังเดียวซึ่งจะไดผลลัพธที่ถูกตอง 
 ตารางที่ 10 เปรียบเทียบเวลาที่ใชในการบีบอัดไฟลของโปรแกรมเวอรชันเกา (ซึ่งใชในการ
รายงานผลการทดลองในรายงานความกาวหนาของงานวิจัย) กับโปรแกรมเวอรชันใหม และตาราง
ที่ 11 เปรียบเทียบเวลาที่ใชในการขยายไฟลของโปรแกรมเวอรชันเกากับโปรแกรมเวอรชันใหม 
 
 
ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบเวลาที่ใชในการบีบอัดไฟลของโปรแกรมเวอรชันกับโปรแกรมเวอรชัน
ใหม 

XML  Compressed Time (second) 
Files XBrevity (old) XBrevity (new) 
a.xml 2.4 0.7 
b.xml 8.6 0.9 
c.xml 80.4 2.3 
d.xml 776.6 2.8 
e.xml 7735.6 8.5 
1998statistics.xml 157.2 2.9 
factbook.xml 212.3 4.3 
format.xml 172.2 3.4 
shakespeare.xml 26.9 1.2 
weblog.xml 296.3 5.5 
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ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบเวลาที่ใชในการขยายไฟลของโปรแกรมเวอรชันเกากับโปรแกรม
เวอรชันใหม 

XML  Decompressed Time (second) 
Files XBrevity (old) XBrevity (new) 
a.xml 2.3 0.7 
b.xml 6.5 1.2 
c.xml N/A 2.8 
d.xml N/A 9.7 
e.xml N/A 6.8 
1998statistics.xml 83.3 3.8 
factbook.xml N/A 7.1 
format.xml 8.3 4.3 
shakespeare.xml 17.3 1.6 
weblog.xml 85.5 9.2 

   * หมายเหตุ คา N/A หมายถึง โปรแกรมไมสามารถประมวลผลไฟลนั้นๆได
เนื่องจากเกิดขอผิดพลาด 
 
 และในโปรแกรมเกานั้นยังไมสามารถทํางานรวมกับเอกสารเอกซเอ็มแอลบางเอกสารที่มี
เครื่องหมายพิเศษ เชน <, >, &, “ ดังนั้นจึงไดมีการแกไขปญหานี้กับโปรแกรมใหม 
 
 ในเทคนิค XBrevity ที่ไดนําเสนอไป ซึ่งเนนถึงความสําคัญในการบีบอัดขอมูลในสวนของ
โครงสรางแท็ก แตตัวอักขระซึ่งเปนขอมูลภายในแท็ก (Content element) ยังไมไดรับการบีบอัด 
ดังนั้นจึงยังสามารถพัฒนาประสิทธิภาพของเทคนิคการบีบอัดไดมากขึ้นไปอีกโดยการบีบอัด
อักขระภายในแท็ก  ซึ่งจะมีผลใหขนาดของเอกสารลดลงไดอีก รวมไปถึงการพัฒนาใหการบีบอัด
ใชเวลานอยลงจากเดิมที่เปนอยู นอกจากนี้แนวทางในการนําเอาเอกสารที่ถูกบีบอัดแลวซึ่งอยูใน
รูปแบบ XML อยูแลวไปใชเพ่ือการคนหาขอมูลก็เปนงานวิจัยที่นาสนใจ และผลการทดลองจาก
การบีบอัดขอมูล XML หากสามารถนําไปประยุกตใชงานที่ตองใชภาษา XML รวมถึงการใชงาน
บนเว็บเซอรวิส (Web Services) ซึ่งเปนอีกงานวิจัยหนึ่งที่นาสนใจ และเกิดประโยชนในอนาคต ใน
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สวนของการ Query นั้นสามารถทําไดแตตองปรับปรุงวิธีการเดิมที่มีอยูแลวซึ่งคือ XQuery มา
ประยุกตวิธีการเพื่อใหใชกับเอกสารที่บีบอัดดวย XBrevity ซึ่งสามารถทําไดดวยการ Query สอง
ชั้น โดยชั้นแรกใหทําการคนหาชื่ออิลิเมนตที่ตองการแลวทําการ Mapping กับ Index ที่เปน
หมายเลขซึ่งอยูภายในแท็ก <m …/> เมื่อไดผลจากชั้นนี้แลว ในชั้นที่สองจึงทําการ Query ใน
เอกสารซึ่งอยูภายในแท็ก <d …/> ตอไป ทําใหการคนหาขอมูลที่ถูกบีบอัดดวย XBrevity สามารถ
ทําไดเชนกัน 
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บทคัดยอ 
 ขอมูลบนเว็บที่แลกเปลี่ยนกันในปจจุบันสวน
ใหญนิยมแสดงในรูปแบบของเอกสาร  XML 
(Extensible Markup Language) ซึ่งโดยทั่วไป
เอกสาร XML มีขนาดใหญเมื่อเทียบกับขนาดของ
ขอมูลจริงในเอกสาร เนื่องจากมีการใชแท็กที่ซ้ํากัน
ใ นก า ร อ ธิ บ า ย ข อ มู ลป ร ะ เ ภท เ ดี ย ว กั น ที่ มี
รายละเอียดตางกัน ในบทความนี้ไดสํารวจถึง
เทคนิคที่ใชในการบีบอัดเอกสาร XML ถึงแมวาแต
ละเทคนิคที่ใชในการบีบอัดเอกสาร XML มีวิธีการที่
แตกตางกันซึ่งพบวาทุกเทคนิคมีความจําเปนตอง
ใชขอมูลเกี่ยวของกับโครงสรางของเอกสารทั้งส้ิน 
โดยการกําหนดกฎไวยากรณจากการวิเคราะห
โครงสรางเอกสาร จากผลการสํารวจนั้นแตละ
เทคนิคมีจุดเดนและจุดดอยที่แตกตางกันและทําให
ความสามารถในการใชงานแตกตางกันอีกดวย 
 
คําสําคัญ  การบีบอัดขอมูล, XML, กฎไวยากรณ 
 
1. บทนํา 
 ปจจุบัน XML (Extensible Markup 
Language) [6] ไดเขามามีบทบาทและเปน
มาตรฐานในการแลกเปลี่ยนขอมูล เนื่องจากการ
สรางเอกสารอาจมีโครงสรางที่หลากหลาย และ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลเกิดขึ้นยอมตองมีการ

เปล่ียนแปลงโครงสรางตามไปดวย ซึ่งจะมีความ
ยุงยากในการแกไขสําหรับแอปพลิเคชันขนาดใหญ 
ดวยเหตุนี้ XML จึงมีบทบาทมากขึ้น ซึ่ง XML มี
ความสามารถในการอธิบายความหมายของขอมูล
และมีความยืดหยุนในการใชงาน การนํา XML มา
ใชงานสามารถทําไดโดยการใชแท็กเปนตัวกํากับ
และการตั้งชื่อแท็กที่ส่ือถึงความหมายของขอมูล 
ทําใหเอกสารที่ถูกสรางขึ้นเขาใจไดงาย จึงเปนสวน
สําคัญที่ทําใหการเขาถึงขอมูลไดงายขึ้น แตจาก
การที่ มี การ ใช แท็ ก เข ามาช วยในการสื่ อถึ ง
ความหมายทําใหเกิดการบันทึกแท็ก ชนิดเดียวกัน
บอยครั้งในเอกสาร 

 
<Book> 
     <Author> 
           <Name> Pissamai 
</Name> 
    </Author> 
    <Author> 
           <Name> Porntip 
</Name> 
     </Author> 
</Book> 
รูปที่ 1 ตัวอยางเอกสาร XML 
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 จากรูปที่ 1 จะเห็นไดวามีการบันทึกขอมูล
ประเภทเดียวกันหลายครั้ง ซึ่งในแตละครั้งจะมี
รายละเอียดแตกตางกัน ดวยเหตุนี้ ขนาดของ
เอกสารจึงมีขนาดใหญเมื่อเทียบกับขนาดขอมูล
จริงภายในเอกสารนั้น สงผลใหส้ินเปลืองเนื้อที่หาก
ตองการจัดเก็บเอกสารและสิ้นเปลืองเวลาในการ
รับสง หากตองการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
องคกร ผานระบบเครือขาย 
      จากปญหาในเรื่องขนาดของขอมูลแนวทางที่
สามารถนํามาใชในแกปญหาไดคือการบีบอัด
ขอมูล XML (XML data compression) เพื่อลด
ขนาดของเอกสารซึ่งเปนการบีบอัดขอมูล XML 
โดยเฉพาะทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บีบอัดไดดีกวาการใชวิธีการบีบอัดขอมูลทั่วไป 
      ในการใหรายละเอียดของโครงสรางเอกสาร 
สวนใหญจะใช DTD หรือ XML Schema ซึ่ง
รายละเอียดของโครงสรางเอกสาร XML มักจะถูก
อธิบายดวย DTD (Document Type Definition) 
[1] ถาหากมีการสงขอมูล XML โดยมี DTD เปน
สวนเพิ่มเติม XML จะทําใหการแลกเปลี่ยนขอมูล
งายขึ้นเนื่องจากมีการกําหนดวา แท็กอะไรที่ควรมี 
และความสัมพันธระหวางขอมูลประเภทตางๆ ควร
จะเปนอยางไร แตในการสราง DTD มีรายละเอียด
และขั้นตอนที่ยุงยากพอสมควร ทําใหการสราง
เอกสารมีความยุงยาก บอยครั้งที่มีเอกสารซึ่งประ 
กอบดวยเนื้อหาที่ มีชนิดตางกัน  และตองการ
ตรวจสอบชนิดของขอมูล (Datatypes) [10] 
เหลานี้ได แต DTD ไมไดถูกออกแบบมาเพื่อ
ตรวจสอบชนิดของขอมูลเหลา นี้หรือการตรวจสอบ
ขอบเขตของคา (Value) ดังนั้น XML Schema 
[8,9] จึงถูกสรางขึ้นมาเพื่อการแกปญหาเหลานี้ 
XML Schema ตางจาก DTD ตรงที่ DTD มีรูป
ประโยค (Syntax) เปนของตัวเอง สวน XML 
Schema นั้นถูกเขียนขึ้นโดยใชไวยากรณของภาษา 

XML นอกจากการจัดสรางขอมูลที่ DTD นําเสนอ
แลว XML Schema ยังชวยกําหนดชนิดของขอมูล
โดยใชเนมสเปซ (Namespace) [7] และกําหนด
ชวงคาของแอตทริบิวต (Attribute) และอิลิเมนต 
(Element) 
 
 ตัวอยาง DTD ของเอกสาร XML จากรูปที่ 1 

<!ELEMENT Book (Author+)> 
<!ELEMENT Author (Name)> 
<!ELEMENT Name (#PCDATA)> 
 

 จากตัวอยางขางตนในลิสตลําดับ จะประกอบ
ไปดวยการประกาศให <Book> เปนอิลิเมนตที่มี 
Author อยางนอยหนึ่ง Author โดยอิลิเมนต 
Author นั้นมีขอมูลของอิลิเมนต Name และอิลิ
เมนต Name เก็บขอมูลตัวอักษรซึ่งถูกประกาศ
เนื้อหาเปน PCDATA (Parsed Character Data) 
 เทคนิคในการบีบอัดขอมูล XML ที่มีอยูใน
ปจจุบันนั้น จะใช XML Schema เปนกฎเกณฑ
และขอกําหนดในการทําการบีบอัดขอมูล XML 
และในบทความนี้ในหัวขอที่  2 จะไดนําเสนอ
กระบวนการบีบอัดแบบตางๆ ที่มีอยูในปจจุบันซึ่ง
ไดแก XMILL, XPRESS และ XPACK โดยที่ทั้ง 3 
วิธีดังกลาวจะไดนําเสนอภาพรวมถึงขอเดนขอดอย 
และแนว ทางในการพัฒนาเทคนิคใหมๆในการบีบ
อัดขอมูล XML จะนําเสนอในหัวขอที่ 3 และ
บทสรุปในหัวขอที่ 4 

 
2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 งานวิจัยที่กลาวถึงการบีบอัดขอมูล XML ใน
ปจจุบันนั้นมีอยู 3 วิธีไดแก XMILL, XPRESS และ 
XPACK ซึ่งทั้ง 3 เทคนิคมุงเนนในการลดขนาดของ
ขอมูลที่ เปน XML ใหเล็กลง โดยแตละวิธีจะใช
เทคนิคที่แตกตางกันไป ดังที่จะไดเสนอตอไปนี้ 
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2.1 XMILL [2] 
เปนเทคนิคแรกที่ไดทําการบีบอัดเอกสาร XML 
เพื่อใหมีขนาดเล็กลงโดยไดใช zlib เปนไลเบอรี่ใน
ตัว XMILL ซึ่งเปนตัวเดียวกันกับที่ใชใน GZip โดย
ใชหลักการ 3 ขอ คือ 1) แยกโครงสรางออกจาก
ขอมูล 2) จัดกลุมใหกับขอมูลตางๆ 3) นําขอมูลที่
ไดเขาสูกระบวนการสรางความสัมพันธทางกลุมคํา
กับสัญลักษณ ซึ่งในการบีบอัดขอมูลโดยวิธีนี้จะใช 
SAX Parser เปนตัวจัดการกับขอมูล XML เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดเขาสูกระบวนการบีบอัดของ XMILL โดย
ที่หลักการดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 
      2.1.1 แยกโครงสรางออกจากขอมูล เปน
การแยกโครงสรางที่ประกอบไปดวยแท็ก และแอ
ตทริบิวตออกจากสวนที่เปนขอมูล 
      2.1.2 จัดกลุมใหกับขอมูลตางๆ ที่ไดจาก
การแยกโครงสรางออกจากขอมูล โดยใหขอมูลที่
เปนแบบเดียวกันจัดอยูในกลุมเดียวกัน สวนขอมูล
จะเรียงกันไปตอจากแท็กที่ไดจัดกลุมแลว 
      2.1.3 ขอมูลที่ไดจะเขาสูกระบวนการสราง
ความสัมพันธทางกลุมคํากับสัญลักษณ เพื่อให
สามารถอางถึงกลุมคําที่ ไดจัดแยกแลว  และ
สามารถบอกความหมายของกลุมคํานั้นๆได 
 

รูปที่ 2 ผังการทํางานของ XMILL 
  
ตัวอยางในการทํางานของ XMILL 
เอกสาร XML ตนฉบับ 
 

<Book> 
<Author> 
 <Name> Pissamai 
</Name> 
</Author> 
<Author> 
 <Name> Porntip </Name> 
</Author> 

</Book> 
ทําการแยกแท็กและขอมูลออกจากกนัได 
Book = T1, Author = T2, Name = T3 
C1=Pissamai, C2=Porntip 
 
โครงสรางที่สมบูรณ 
Structure = T1 T2 T3 C1 / T2 T3 C2  / / 
 
 จากตัวอยาง XMILL จะทําการจัดการ
โครงสรางของเอกสารใหมกอนการบีบอัดและบีบ
อัดเสร็จแลว จะเห็นไดวาโครงสรางเล็กลงจาก
ตนฉบับ แตเรายังไมสามารถเขาใจโครงสรางที่ทํา
ขึ้นมาใหมได ตองอาศัยการขยายขอมูลที่ถูกบีบอัด
นี้ใหเปนขอมูลเดิมกอนจึงจะสามารถเขาใจขอมูล
ภาย ในได 
2.2 XPRESS [4] 
 เปนเทคนิคการบีบอัดขอมูล XML ที่สนับสนุน
การคนหา (Query) ขอมูลที่ถูกบีบอัดแลวไดโดยใช
การเขารหัสที่ เรียกวา reverse arithmetic 
encoding ซึ่งวิธีการนี้ขึ้นอยูกับชนิดของขอมูลโดย
จะมีหลักการทํางานคือ 1) วิเคราะหขอมูล XML 2) 
เขารหัสขอมูล XML 3) กระบวนการ คนหา ขอมูลที่
ถูกบีบอัดแลว (Query Processing) 
 2 . 2 . 1  ตั ว วิ เ ค ร าะห ข อมู ล  XML ( XML 
Analyzer) อัลกอริทึมของตัววิเคราะหขอมูล XML 
จะสราง Hash table ที่เรียกวา Elemhash ซึ่งจะ
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เก็บขอมูลตางๆอันไดแก ชนิดของขอมูล, ความถี่ใน
การใชงานเปนตน คาดังกลาวจะถูกจัดเก็บใหอยู
ในชวง Interval เรียกคานี้วา Statistics collector 
ซึ่งจะคอยนับจํานวนของอิลิเมนตที่เกิดขึ้น อยางไร
ก็ตามถาแท็กนั้นเปนอิลิเมนตระดับที่สูงกวา เชน 
root element จะเปนการยากที่จะกําหนดชวง
เสนทางของขอมูล  จึงจําเปนตองใชหลักทาง
คณิตศาสตรชั้นสูง (high precision floating 
arithmetic) 
 2.2.2 เขารหัสขอมูล XML (XML Encoder) 
ในการเขารหัสขอมูลจะทําการเปลี่ยนรูปใหเปนไบ
นารี ซึ่งในแตละชวงของการเขารหัสจะแทนดวย u8 
ใช 7 บิต จํานวน 1 ไบต, u16 ใช 15 บิต จํานวน 2 
ไบตและ u32 ใช 31 บิต จํานวน 4 ไบต เมื่อ
เขารหัสแลวจึงทําการบีบอัดขอมูลตอไป ดังตาราง
ที่ 1 
 
ตารางที่ 1 Data Encoders 

Encode
r 

Description 

u8 
u16 
u32 
f32 
dict8 

encoder for integers where max-min < 27 
encoder for integers where< 27+1 < max-min 
< 215 
encoder for integers where < 215+1 <max-
min< 231 
encoder for floating values 
dictionary encoder of textual data 

     
     2.2.3 กระบวนการคนหาขอมูลที่ถูกบีบอัด
แลว (Query Processing) เมื่อขอมูลถูกบีบอัด
โดย XPRESS แลวกระบวนการ คนหา (Query) จะ
ทําใหชื่อที่มีความยาวสั้นลงแลว ทําการแปลงรูปไป
เปนลําดับชวง ซึ่งโดยทั่วไปแลว หนึ่งลําดับชวงจะ
เทากับเสนทางของชื่อที่ทําใหส้ันลงแลว หรือเปน
การลดความยาวของชื่อใหส้ันลงไปนั่นเอง เมื่อ

ตองการคนหา (Query) ขอมูลจะทําการคนหาจาก 
Hash table ซึ่งจะเก็บชวงของขอมูลนั้นๆ ที่ไดทํา
การบีบอัดแลว เพื่อใหไดชวงของขอมูลที่ตรงกับ
การคนหา (Query) นั้น  
 
 

รูปที่ 3 ผังการทํางานของ XPRESS 
 
ตัวอยางการทํางานของ XPRESS 
เอกสาร XML ตนฉบับ 
 
<Book> 

<Author> 
 <Name> Pissamai 
</Name> 
</Author> 
<Author> 
 <Name> Porntip </Name> 
</Author> 

</Book> 
 
ทําการแยกโครงสรางแท็กออกจากขอมูล 
Book=T1, Author=T2, Name=T3, 
C1=Pissamai, C2=Porntip 
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โครงสรางใหมที่ได 
 

  
 
      จากตัวอยางจะสามารถแบงการบีบอัดเปน 2 
แบบคือ แบบแยกการบีบอัดแท็กและขอมูลออก
จากกัน (Non-homomorphic) และแบบรวมสวนที่
เปนแท็กและขอมูลไวดวยกัน (Homomorphic) 
แลวทําการบีบอัด ซึ่งทั้ง 2 แบบใหผลที่ไมแตกตาง
กันมากนัก จะเห็นไดวาขนาดของโครงสรางใหมที่
ไดเล็กลง และขอมูลยังดูเขาใจยากอยู และไมมีตัว
ขยายขอมูลที่บีบอัดแลว 
 
2.3 XPACK [3] 
      เปนการบีบอัดเอกสาร XML ดวยวิธีการเชิงไว
ยากรณ ในหัวขอนี้นําเสนอภาพรวมสวนประกอบ
ของเทคนิคที่เรียก วา XPACK ซึ่งใชวิธีการเชิงไว
ยากรณในการบีบอัดและการขยายเอกสาร XML ส
วนประกอบหลักของ XPACK คือ 1) Grammar 
Generator ทําหนาที่ในการสรางกฎไวยากรณ 2) 
Compressor ทําหนาที่บีบอัดเอกสาร และ 3) 
Decompressor ทําหนาที่ขยายเอกสารที่ผานการ
บีบอัด ซึ่งสวนประกอบตางๆมีรายละเอียดดัง
ปรากฏในรูปที่ 4 

 

รูปที่ 4 ผังการทํางานของ XPACK 
 

 2.3.1 ตัวสรางกฎไวยากรณ (Grammar 
Generator) มีหนาที่ในการสรางกฎไวยากรณเพื่อ
ใชในการบีบอัดเอกสาร โดยการวิเคราะห
คําอธิบายโครงสรางเอกสาร XML ภาษาที่ใชในการ
อธิบายโครงสรางดังกลาวไดแก XML Schema 
 2.3.2 ตัวบีบอัดขอมูล (Compressor) ทํา
หนาที่ในการบีบอัดเอกสารโดยประกอบไปดวย
สวนประกอบยอย 4 สวนดวยกันคือ Scanner, 
Parser, Encoder และ Zip Processor ดังรูปที่ 4 
โดยการทํางานภายใน  Compressor เริ่มตนที่ 
Scanner รับเอกสาร XML เขามาเพื่อเปล่ียนใหเปน
ของเครื่องหมาย (Token) ที่ใชในกฎไวยากรณ 
จากนั้น Parser ทําการวิเคราะหดวยวิธีการเชิงไว
ยากรณ เพื่อใหไดผลลัพธออกมาเปน Parser Tree 
ตอมาจึงนํา Parser Tree มาเขารหัสใหอยูในรูป
ของแถวลําดับดวย Encoder ซึ่งผลลัพธที่ไดจะ
นําไปทําการบีบอัดในขั้นตอนสุดทายที่ Zip 
Processor โดยทําการบีบอัดขอมูลดวย อัลกอริทึม
การบีบอัดขอมูลทั่วไป ผลลัพธจากการบีบอัดคือ
เ อ ก ส า ร ที่ ไ ด รั บ ก า ร บี บ อั ด  (Compressed 

Non-homomorphic 
  
XX00  
T1 
T2 T3 C1 / / 
T2 T3 C2 / / 
/ 
XX11  
encode(Pissamai) 
encode(Porntip) 

Homomorphic 
 

T1 
T2 

T3 encode(Pissamai) / 
/ 

T2 
T3 encode(Porntip) / 

/ 
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Document) ซึ่งสามารถนําไปจัดเก็บ หรือ
แลกเปลี่ยนระหวางองคกรผานเครือขายตอไป 
 2 . 3 . 3  ตั ว ข ย า ย ข อ มู ล ที่ ถู ก บี บ อั ด 
(Decompressor) เมื่อตองการใชเอกสารที่ไดรับ
การบีบอัดแลว จําเปนตองทําการขยายเอกสาร
กอนโดยใช Decompressor ซึ่งประกอบไปดวย 4 
สวนยอย คือ Unzip Processor, Decoder, 
Derivation Processor และ Document 
Generator ดังรูปที่ 4  Decompressor มีการ
ทํางานโดยเริ่มที่ Unzip Processor ทําการขยาย
เอกสารที่ผานการบีบอัด ใหอยูในรูปของขอมูลที่
เขารหัส จากนั้น Decode ทําการถอดรหัสขอมูลให
อยูในรูปของ Parse Tree เพื่อให Derivation 
Processor ใชวิธีการเชิงไวยากรณใหไดมา ซึ่ง
สัญลักษณที่จะใชในการสรางเอกสาร สุดทาย 
Document Generator ทําการสรางเอกสาร XML 
ที่มีความหมายของขอมูลภายในเหมือนกับเอกสาร
ตนฉบับ 
 
การจัดโครงสรางไวยากรณของ XPACK เปนดังนี้ 
 
<t> ::= t # / d (a, v) 
 
โดยที่ 
<t>  แทนรูปแบบการจัดเรียงขอมูลในเอกสาร  
   XML   (ไมใชแท็ก!!) 
t  แทนแท็กเปด (Open Tag) 
#  แทนขอมูลภายในแท็ก 
/  แทนแท็กปด (Close Tag) 
d  แทนประเภทขอมูลภายในแท็ก (Element Data  
 Type) 
a  แทนชื่อแอตทริบิวส (Attribute Name) 
v  แทนประเภทขอมูลของแอตทริบิวต 
 (Attribute Data Type) 

 
 จากหลักการจัดโครงสรางไวยากรณขางตนนี้ 
เมื่อมีเอกสารที่จะทําการบีบอัดขอมูล XPACK จะ
ทําการจัดโครงสรางใหมไดจากตัวอยางตอไปนี้ 
 
ตัวอยางการทํางานของ XPACK 
เอกสาร XML ตนฉบับ 
 
<Book> 

<Author> 
 <Name> Pissamai 
</Name> 
</Author> 
<Author> 
 <Name> Porntip </Name> 
</Author> 

</Book> 
 
สรางกฎไวยากรณ 
1 <Book> ::= Book <Author><Name> / 
2 <Author> ::= Author <Name> / 
3 <Name> ::= Name # / string 
 
โครงสรางใหมที่ได 
Book Author  Name Pissamai / Author Name 
Porntip/ / 
 
 จากตัวอยางจะเห็นไดวามีการนําเอกสาร XML 
ตนฉบับมาทําการสรางกฎไวยากรณขึ้นมาแลว 
จากนั้นจึงทําการจัดรูปแบบโครงสราง ที่สอดคลอง
กับกฎไวยากรณที่ไดกําหนดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
โครงสรางเดิมจะเห็นไดวามีขนาดที่ เล็กลง แต
อยางไรก็ตามยังตองมีการขยายขอมูลที่ถูกบีบอัด
ออกมาโดยอางอิงกับกฎไวยากรณนั้นๆ ใหเปน
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เอกสารตนฉบับกอน จึงจะสามารถเขาใจขอมูล
ภายในได 

 
3. ภาพรวมของการบีบอัดขอมูล XML และ
แนวทางในการพัฒนาการบีบอัด 
 จากการทํางานของการบีบอัดขอมูล XML ทั้ง 3 
เทคนิคนั้นในแตละเทคนิคจะมีทั้งจุดเดนและจุด
ดอยอยู ซึ่งสามารถจําแนกสวนที่สําคัญๆไดดังนี้ 
      XMILL ใชเทคนิคในการแยกโครงสรางของ
เอกสารโดยการแยกสวนที่เปนแท็กออกจากสวนที่
เปนขอมูล ซึ่งทําใหงายในการจําแนกชนิดของ
ขอมูล จากนั้นในกระบวนการบีบอัดไดมีการใช zlib 
เปนไลบารีซึ่งไลบารีดังกลาวเปนสวนหนึ่งที่ใชใน
โปรแกรม GZip ที่มีความสามารถในการบีบอัด 
และสามารถขยายขอมูลที่ถูกบีบอัดได แตอยางไรก็
ตาม XMILL ยังมีขอที่ควรปรับปรุงบางประการคือ 
ในการบีบอัดดวยเทคนิคนี้ยังตองอาศัยการใช 
Schema เปนตัวสรางไวยากรณกอนการบีบอัด
ขอมูล อีกทั้งขอมูลที่ถูกบีบอัดดวยเทคนิคนี้ยังไม
สามารถคนหา (Query) ขอมูลที่ถูกบีบอัดอยูได 
      XPRESS ใชเทคนิคในการแยกโครงสรางกอน
การบีบอัด โดยแยกสวนที่เปนแท็กและสวนที่เปน
ขอมูลออกจากกันโดยใช hash table เปนที่เก็บตัว
บงชี้ขอมูลตางๆ จากนั้นจะใช XML Parser รวมใน
กระบวนการบีบอัด และสามารถคนหาขอมูลที่ถูก
บีบอัดแลวได ซึ่งเปนสวนที่สําคัญของเทคนิคนี้ แต
อยางไรก็ตาม XPRESS ยังคงมีขอปรับปรุงบาง
ประการคือ การใชการบีบอัดดวยเทคนิคนี้ยังคงใช 
Schema เปนตัวสรางไวยากรณกอนการบีบอัด 
และขอมูลที่ถูกบีบอัดดวยเทคนิคนี้ยังไมมีตัวขยาย 
ขอมูลที่ถูกบีบอัดใหเปนขอมูลเดิมได 
 XPACK การบีบอัดดวยเทคนิคนี้จะมีตัวสราง
กฎไว-ยากรณขึ้นมา ทําใหงายในการจัดการกับ
เอกสารกอนการบีบอัดขอมูล อีกทั้งยังสามารถ

ขยายเอกสาร XML ที่ไดทําการบีบอัดแลวให
สามารถเปนเอกสาร XML ปกติได แตถึงอยางไรก็
ตาม XPACK ยังคงมีขอที่ควรปรับปรุงคือจะตองใช 
สกีมา (Schema) เพื่อสรางกฎไวยากรณเปนหลัก 
ซึ่งเปนสวนสําคัญของเทคนิคนี้ อีกทั้งยังไมสามารถ
คนหา (Query) ขอมูลที่ถูกบีบอัดอยูได 
 จากภาพรวมของเทคนิคการบีบอัดขอมูล XML 
จะสังเกตเห็นไดวาทุกเทคนิคจะทําการแยกสวนที่
เปน แท็กและสวนที่เปนขอมูลออกจากกัน เพื่องาย
ตอการจําแนกชนิดของขอมูล สวนการบีบอัดขอมูล
จะมีความแตกตางกันไป โดยที่วิธี XMILL จะใช 
zlib ที่เปนไลบารีของ GZip และเมื่อพัฒนาแลวจะ
บีบอัดขอมูลไดดีกวา GZip โดยตรง สวน XPRESS 
จะใช XML Parser ซึ่งใหผลในการบีบอัดดีกวา 
XMILL [4] และวิธี XPACK จะใช Zip Processor 
ซึ่งไมไดบอกวาเปนแบบใดในการบีบอัดขอมูลและ
บทความที่อางถึงไดกลาววา สามารถบีบอัดขอมูล
ไดดีกวา XMILL [3] จากการเปรียบเทียบขอมูล
ดังกลาวจะเห็นไดวา XMILL จะเปนตัวเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการบีบอัดขอมูล ที่ทําใหขอมูล
ลดลง แตยังไมมีบทความที่รายงานผล 
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการบีบอัดขอมูล
ระหวางเทคนิค XPRESS และเทคนิค XPACK 
      โดยสรุปแลวทั้งสามเทคนิคนี้ จะให
ความสําคัญกับการลดขนาดของขอมูลเปนหลัก
และจะใช Schema เปนตัวกําหนดไวยากรณใหกับ
ขอมูลที่จะทําการบีบอัด ซึ่งในการนําไปใชงานจริง
นั้น การที่ผูใชปลายทางสามารถถอดรหัสที่ถูกบีบ
อัดออกมาใหเปนขอมูลเดิมไดนั้น จํา-เปนจะตองใช
ตัวขยายขอมูลจาก วิธีการที่ถูกบีบอัดจากตนทาง
นั้นๆ ทําใหไมสะดวกกับการใชงานซึ่งอาจเปน
ขอจํากัดในการนําไปใชงานกับกลุมคนทั่วไป และ
นอก จากนั้นเอกสารบางชนิดมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา  ทําใหโครงสรางเอกสารตองมีการ
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เปล่ียนแปลงและสกีมา เปล่ียนแปลงตามไปดวย 
ดังนั้นควรจะมีเทคนิคในการบีบอัดขอมูล XML โดย
ไมใช Schema เพื่อลดขอจํากัดดังกลาวได 
4. บทสรุป 
      การบีบอัดขอมูล XML มีความสําคัญเพราะ 
XML เปนภาษาที่มีขอดีอยูหลายประการ ซึ่ง
ปจจุบันไดมีการใชกันอยางแพรหลาย แตขอเสีย
ของ XML ก็มีเชนกัน โดยปกติแลวเอกสารภาษา 
XML จะมีขนาดใหญกวาเอกสารของเท็กซไฟล 
(Text File) เนื่องจากเอกสารภาษา XML มักจะมี
การใชแท็กกํากับความหมายของขอมูล การสง
ขอมูลโดยใชภาษา XML ทําใหเกิดความ
ต อ ง ก า ร เ น็ ต เ วิ ร ก แ บ น ด วิ ด ธ  (Network 
Bandwidth) ขนาดใหญเนื่องจากขนาดของไฟล 
วิธีหนึ่งที่จะชวยลดเน็ตเวิรกแบนดวิดธในการสง
ขอมูล คือการบีบอัดขอมูลใหมีขนาดเล็กลง อีกทั้ง
ยังชวยใหใชพื้นที่ในการเก็บขอมูลลดลงตามไป
ดวย จากงานวิจัยที่ผานมาเกี่ยวกับการบีบอัด
ขอมูล XML นั้นไดทําการบีบอัดขอมูลใหมีขนาด
เล็กลง ซึ่งในแตละวิธีจะใช สกีมา (Schema) เปน
ตัวกําหนดไวยากรณเปนของตัวเอง ซึ่งยากตอการ
นําไปใชงานทั่วๆไป โดยเทคนิคที่ควรมีคือการบีบ
อัดขอมูลไมจําเปนตองใชสกีมา(Schema) เพื่อให
งายตอการใชงานทั่วๆไปซึ่งไมตองมีตัวกําหนด
ไวยากรณแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ และสามารถ
ที่จะคนหา (Query) ขอมูลที่ถูกบีบอัดได เพื่อที่จะ
ไดไมเสียเวลาในการขยายขอมูล 
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บทคัดยอ 
 ภาษา XMLไดวิวัฒนาการมาเปนภาษา
มาตรฐานในการเสนอและแลกเปลี่ยนขอมูลบน
อินเทอรเน็ตเนื่องจากภาษา XML เปนภาษาที่ใช
งายมีความยืดหยุน และไมขึ้นอยูกับ
ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร แตวา
ขอมูลที่เปนภาษา XML นั้นมักจะมีขนาดใหญและ
มีขอมูลที่ซ้ําซอนอันเนื่องมาจากการใชแท็กที่ชื่อ
ซ้ํา ๆ ในการอธิบายขอมูล เอกสาร XML จึงมี
ขนาดใหญซึ่งทําใหตองการพ้ืนที่ในการจัดเก็บใน
ปริมาณมากและใชเวลานานในการสงขอมูล  
ดังนั้นงานวิจัยที่ตองการจะบีบอัดขอมูลในภาษา 
XML จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง    งานวิจัยที่ไดทํา
มาแลวนั้น ขอมูลที่ ถูกบีบอัดแลวอาจจะอยูใน
รูปแบบของไบนารีหรือรูปแบบที่เปนที่เขาใจกับ
ผูพัฒนาเครื่องมือเทานั้น   
 งานวิจัยนี้ไดนําเสนอวิธีบีบอัดขอมูลแบบใหม
ชื่อวา เอ็กซเบร็ววิต้ี (XBrevity*) ซึ่งเปนวิธีการที่
ใชในการบีบอัดขอมูลหรือคลายการบีบอัดขอมูล
โดยท่ีขอมูลที่ถูกบีบอัดสามารถเปนที่เขาใจไดกับ
คนทั่วไป การบีบอัดขอมูลโดยที่เอกสารที่ถูกบีบ
อัดอยูในรูปแบบของภาษา XML แบบยอนั้นจะทํา
ใหเอกสารนั้นยังคงขอดีของภาษา XML ในขณะที่
ขนาดของเอกสารเล็กลงขอมูลที่ถูกบีบอัดอยูใน
รูปแบบของภาษา XML การบีบอัด  
 
คําสําคัญ:   เอกซเอ็มแอล, การบีบอัดขอมูล, การ 
 

Abstract 
XML becomes the standard language for 

data representation and exchange on the 
Internet because it is simple, flexible, and 
platform neutral. However, XML data is often 
large and verbose since it consists of many 
repeated tags which are used to self-describe 
data.  The large size of data results in an 
excessive amount of space required for storing 
data on the disk space and that of time 
required for transmitting data over the 
network.  Thus, it is necessary to find an 
effective compression technique for XML data. 
Previous compression techniques generate the 
compressed XML data that is in the binary 
format or in the proprietary format to only that 
XML compressor tool.  Such format is often 
incomprehensible to others or difficult to 
automatically parse. 

In this work, we propose XBrevity, an XML 
compressor which supports compressing and 
uncompressing XML data.    XBrevity adopts a 
novel encoding method that has the 
compressed XML data in the XML format.  
Thus, the compressed XML data still preserve 
the advantage features of XML but the XML 
document has the smaller size. 
 
Keywords:  XML, Compression, Data 
exchange  
 
 
1. บทนํา 

ปจจุบัน XML (Extensible Markup Language) 
[16] ไดเขามามีบทบาทและเปนมาตรฐานในการ
แลกเปลี่ยนขอมูล เนื่องจาก XML มีความสามารถ*http://gear.kku.ac.th/~krunapon/research/xbrevity 
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ในการอธิบายความหมายของขอมูลและมีความ
ยืดหยุนในการใชงาน การนํา XML มาใชงาน
สามารถทําไดโดยการใชแท็กเปนตัวกํากับและการ
ต้ังช่ือแท็กที่สื่อถึงความหมายของขอมูล ทําให
เอกสารที่ถูกสรางขึ้นเขาใจไดงาย จึงเปนสวนสําคัญ
ที่ทําใหการเขาถึงขอมูลไดงายขึ้น แตจากการที่มี
การใชแท็กเขามาชวยในการสื่อถึงความหมายทําให
เกิดการบันทึกแท็ก ชนิดเดียวกันบอยครั้งในเอกสาร 
 

<Book> 
     <Author> 
           <Name> Pissamai </Name> 
    </Author> 
    <Author> 
           <Name> Porntip </Name> 
     </Author> 
</Book> 

รูปที่ 1 ตัวอยางเอกสาร XML 
 

จากรูปที่  1 จะเห็นไดว ามีการบันทึกขอมูล
ประเภทเดียวกันหลายครั้ง ซึ่งในแตละครั้งจะมี
รายละเอียดแตกตางกัน ดวยเหตุนี้ ขนาดของ
เอกสารจึงมีขนาดใหญเมื่อเทียบกับขนาดขอมูลจริง
ภายในเอกสารนั้น สงผลใหสิ้นเปลืองเนื้อที่หาก
ตองการจัดเก็บเอกสารและสิ้นเปลืองเวลาในการ
รับสง หากตองการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางองคกร
ผานระบบเครือขาย  

โดยทั่วไปแลวขอมูล XML จะเก็บอยูในรูปแบบ
ของไฟล ดังนั้นการบีบอัดขอมูล XML ที่จะมีการ
นําไปใชกันไดจริงจะเปนการบีบอัดไฟล XML   
เนื่องจากขอมูล XML จํานวนมากจะเก็บไวในไฟล 
ดังนั้นการบีบอัดไฟล XML จึงมีความจําเปนอยาง
ยิ่ง  

ปจจุบัน XML ไดถูกนํามาใชงานในหลายสาขา
วิชาชีพ ไมวาจะเปนทางธุรกิจซึ่งมีการนํา ebXML 
(Electronic Business XML) [15] และ BPEL 
(Business Process Execution Language) [2] ไปใช
ดานกราฟกซึ่งมีการนํา SVG (Scalable Vector 
Graphics) [4] ไปใช หรือแมกระทั่งดาน
วิทยาศาสตรซึ่งมีการนําภาษา CML (Chemical 
Markup Language) [11] ไปใช ไมวาจะเปน BPEL, 
SVG, หรือ CML ตางก็เปนภาษา XML ประเภท
หนึ่ง  

นอกจากนี้แอปพลิเคชันอีกอันหนึ่งที่สําคัญของ
ภาษา XML ซึ่งก็คือเว็บเซอรวิส (Web Service) [21]  
เปนซอฟตแวรที่ไดนําเอามาใชอยางมากในปจจุบัน 
และคาดวาจะมีการใชอยางแพรหลายมากขึ้นใน
อนาคต ในปจจุบันไดมีการนําเว็บเซอรวิสเอามาใช
ในการใหบริการ ผานอินเทอรเน็ตโดยบริษัทช้ันนํา 
อาทิเชน Yahoo Search Web Services [23], Google 
Web APIs [6], Amazon Web Services [1], และ 
eBay API  [3] จุดเดนของเทคโนโลยีเว็บเซอรวิสคือ 
การที่มันทําใหโปรแกรมที่พัฒนาโดยภาษาและใช
แพลตฟอรมที่แตกตางกันสามารถติดตอและทํางาน
รวมกันไดโดยใชภาษา XML เปนภาษาสื่อกลางใน
การแลกเปลี่ยนขอมูล  ฉะนั้นจะเห็นไดวาขอมูล 
XML จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและขนาดของขอมูล
ของ XML ที่มักจะมีขนาดใหญจะสงผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของแอปพลิเคชันที่ใช 
XML เปนภาษาในการบันทึกขอมูล 

จากปญหาในเรื่องขนาดของขอมูลแนวทางที่
สามารถนํามาใชในแกปญหาไดคือการบีบอัดขอมูล 
XML (XML data compression) เพื่อลดขนาดของ
เอกสารซึ่งเปนการบีบอัดขอมูล XML โดยเฉพาะทํา
ใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบีบอัดไดดีกวา
การใชวิธีการบีบอัดขอมูลทั่วไป 
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ในบทความนี้ ในหัวขอที่  2  จะไดนํ า เสนอ
กระบวนการบีบอัดแบบตางๆ ที่มีอยูในปจจุบันซึ่ง
ไดแก XMill, XGrind, XPRESS และ XPACK 
จากนั้นหัวขอที่ 3 จะมีเนื้อหาในสวนของแนวทาง
ในการพัฒนาเทคนิคใหมๆในการบีบอัดขอมูล ผล
การทดลองจะนําเสนอในหัวขอที่ 4 บทสรุปอยูใน
หัวขอที่ 5 และในหัวขอ 6 กลาวถึงแนวทางในการ
พัฒนาในอนาคต 

 
2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

โดยปกติแลวในการบีบอัดไฟลขอมูลทั่วไปนั้น 
จะนิยมใช gzip [5] เนื่องจากเปนซอฟตแวรที่
นําไปใชไดโดยไมตองเสียคาใชจาย อีกทั้งสามารถ
จะบีบอัดขอมูลไดดี และไมจําเปนจะตองมีขอมูล
เกี่ยวกับโครงสรางของเอกสาร แตวาการบีบอัดไฟล 
XML โดยใช gzip นั้นมีขอจํากัดที่ gzip ไมสามารถ
ตรวจสอบพบอิลิเมนตที่ซ้ํา ๆ ที่อาจจะไมไดอยู
ติดกัน 

งานวิจัยที่กลาวถึงการบีบอัดขอมูล XML ใน
ปจจุบันนั้นมีอยูหลายวิธีการไดแก XMill [8], 
XGrind [14], XPRESS [10] และ XPACK [9] ซึ่ง
มุงเนนในการลดขนาดของขอมูลที่เปน XML ให
เล็กลง โดยแตละวิธีจะใชเทคนิคที่แตกตางกันไป 
 
2.1 XMill 

XMill เปนวิธีการแรกที่ไดมีการนําเสนอวิธีการ
และเทคนิคในการบีบอัดเอกสาร XML โดยเริ่มจาก
การแยกสวนแท็ก ซึ่งภายในประกอบไปดวยอิลิ
เมนตและแอตทริบิวต  ออกจากขอมูลที่ เปนตัว
อักขระ จากนั้นจะทําการจัดความสัมพันธของกลุม
ขอมูลเปน containers โดยจัดใหขอมูลที่เปนแบบ
เดียวกันอยูในกลุมเดียวกัน ในขั้นตอนตอมาจะนํา 
containers แตละตัวมาทําการบีบอัดเขาไป จากกัน

แลวทําการบีบอัดทั้งหมดโดยอาศัย gzip เพื่อใหได
ขอมูลที่ออกมาเปนไฟลเดียว 

เนื่องจากการจัดกลุมขอความตองอาศัยความ
เขาใจของความหมายของขอมูล ซึ่งขึ้นอยูกับชนิด
ของแอปพลิเคชัน ฉะนั้น XMill จึงมักตองใหผูใช
โปรแกรมพิจารณาความหมายของขอมูล   อีกทั้ง
ผูใชโปรแกรมไมสามารถคนหาขอมูลที่ตองการจาก
เอกสารที่ถูกบีบอัดแลว   ถึงกระนั้นก็ตาม XMill ถือ
วาเปนบทความวิจัยแรก ๆ ที่ทําใหผูวิจัยทั้งหลาย
ตระหนักถึงความสําคัญของปญหาและวิธีการ
แกปญหาในการบีบอัดขอมูล XML ซึ่งไดมีผูนํา
เทคนิคบางเทคนิคของ XMill ไปใชในการเก็บและ
คนหาขอมูล XML [12] 
 
2.2 XGrind 

XGrind มีขอดีที่ XMill ยังไมสามารถทําไดซึ่งก็
คือ ผูใช XGrind สามารถคนหาขอมูลไดจาก
เอกสารที่ถูกบีบอัด คุณสมบัตินี้เปนผลมาจากการที่
ขอมูลที่ถูกบีบอัดแลวยังคงมีโครงสรางของเอกสาร
เดิม แตอยางไรก็ตามผูใชโปรแกรม XGrind ไม
สามารถตอบคําถามบางประเภทโดยไมไดคลายการ
บีบอัดของขอมูล ตัวอยางของคําถามที่ตองมีการ
คลายการบีบอัดขอมูลคือ คําถามที่ถามชวงของคา 
(range query) หรือคําถามที่ถามหาขอมูลคนหา
บางสวนที่ตรงกับขอมูลที่มีอยู (partial match) 

นอกจากนี้ XGrind จะบีบอัดเฉพาะเอกสาร 
XML ที่มีเอกสาร DTD (Document Type 
Definition) ซึ่งเปนเอกสารที่ระบุโครงสรางของ
เอกสาร XML ซึ่งเอกสาร XML บางเอกสารอาจจะ
ไมมี DTD ก็ได ฉะนั้นผูใชโปรแกรม XGrind 
จะตองสราง DTD สําหรับเอกสาร XML ที่ยังไมมี 
DTD 
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2.3 XPRESS 
XPRESS มีขอดีเชนเดียวกับ XGrind ตรงที่

สามารถจะคนหาขอมูลจากเอกสารที่ถูกบีบอัดแลว 
แตวา XPRESS ไมไดใช DTD    

XPRESS ไดนําเสนอแนวคิดใหมที่ใช reverse 
arithmetic encoding เปนวิธีการในการจัดเรียง
ข อ มู ล เ พื่ อ ให ก า รห าคํ า ต อบสํ าห รั บ  XPath 
expressions เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ XPRESS ไดพัฒนาการหาชนิดของ
ขอมูลโดยไมตองอาศัยขอมูลอินพุตจากผู ใช
โปรแกรม แตอยางไรก็ตาม XPRESS มีขอจํากัดที่ 
XPRESS จะไมสามารถเขาใจเอกสาร XML ที่มีการ
ใช ID และ IDREF และไมมีวิธีการขยายขอมูลที่ถูก
บีบอัดใหเปนขอมูล XML ปกติ 
2.4 XPACK 

XPACK เปนการบีบอัดเอกสาร XML โดยใช
วิธีการเชิงไวยากรณในการบีบอัดและการขยาย
เอกสาร XML สวนประกอบหลักของ XPACK คือ 
Grammar Generator ทําหนาที่ในการสรางกฎไว
ยากรณ สวนที่สองคือCompressor ทําหนาที่บีบอัด
เอกสาร และในสวนสุดทายจะเปน Decompressor 
ซึ่งทําหนาที่ขยายเอกสารที่ผานการบีบอัดโดยอาศัย
โครงสรางเดิมของเอกสาร 
 ขอจํากัดของ XPACK ก็คือโปรแกรมไม
สามารถบีบอัดจัดการกับเอกสาร XML ที่มีอิลิเมนต
เปนแบบ mixed-content ซึ่งคืออิลิเมนตที่มีทั้งอิลิ
เมนตและตัวอักขระอยูขางใน และผูใชโปรแกรมไม
สามารถคนหาขอมูลจากเอกสาร XML ที่ถูกบีบอัด
แลว 
 
3. เทคนิคการบีบอัดแบบ XBrevity 

ในเทคนิคการบีบอัดดวย XBrevity นั้นจะ
ประกอบไปดวย สวนของการบีบอัดเอกสาร XML 
(Compressor) และการขยาย เอกสาร 

(Decompressor) เพื่อทําใหเอกสารที่ถูกบีบอัดดวย 
XBrevity กลับมาเปนเอกสาร XML ตนฉบับเดิมได 

ในโครงสรางของ XBrevity จะใช SAX Parser 
เปนตัวอานเอกสารทั้งในกระบวนการการบีบอัด
เอกสารและขยายการบีบอัด  ซึ่งโครงสรางการ
ทํางานของ XBrevity ไดแสดงไวในรูปที่ 2 
 
3.1 โปรแกรมบีบอัดขอมูล (Compressor) 

มีหนาที่ในการบีบอัดเอกสาร XML ซึ่งจะใช 
SAX Parser เปนตัวอานวิเคราะหเอกสารที่จะทํา
การบีบอัดเขามา ในระหวางที่ทําการอานวิเคราะห
เอกสารอยูนั้นจะทําการเขารหัสโดยการ Mapping 
เพื่อเปลี่ยนรูปแบบใหเปนตัวอักษรแลวเขียนคาลง
ไปบนไฟล โดยในการสรางไฟลที่มีขอมูลที่ถูกบีบ
อัดแลวนั้น จะยังคงอยูในรูปแบบของภาษา XML 
อยู และถูกตองตามหลัก (Well-formed) 

SAX Parser

Mapping

XML Document

Compressed XML

SAX Parser

Mapping

Encode Decode

Xbrevity Architecture

 
รูปที่ 2 แสดงโครงสรางการทํางานของ XBrevity 
 

โดยในเอกสารใหมที่ ไดประกอบไปดวย 
<d>…</d> ซึ่งเปนสวนของขอมูลที่ถูกบีบอัดแลว
กับ <m …/> ซึ่งเปนสวนของการอธิบายความหมาย
ของขอมูลภายในเอกสาร (Metadata) ซึ่งเอกสารที่
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ถูกบีบอัดนี้สามารถไปจัดเก็บ หรือแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางเครือ ขายได และสามารถเขาใจได
งายโดยที่ไมตองขยายขอมูลกลับไปเปนตนฉบับ
เดิม เนื่องจากอยูในรูปแบบของเอกสาร XML แลว
และมีตัวอธิบายขอมูลอยูภายในให หรือจะทําการ
ขยายเอกสารใหเปนเอกสารเดิมไดดวยตัวขยาย
เอกสาร (Decompressor) ที่ออกแบบไว 
 
3.2 โปรแกรมคลายการบีบอัดขอมูล 
(Decompressor) 

เมื่อเอกสารที่ถูกบีบอัดดวย XBrevity ตองการ
ขยายใหกลับมาเปนเอกสาร XML ตนฉบับสามารถ
ทําไดโดยใช SAX Parser ที่ออกแบบมาเพื่อ
วิเคราะหเอกสาร โดยทําการถอดรหัสเอกสารที่ถูก
บีบอัดนั้นออกมา จากนั้นทําการ Mapping คาที่ได 
ในแท็ก <m …/> แลวนําคาที่อานไดไปแทนที่ตัว
แปรเดิมที่อยูภายใน <d>…</d> เพื่อใหกลับออกมา
เปนเอกสารตนฉบับ 
 
3.3 ตัวอยางการทํางานของ XBrevity 

ในงานวิจัยนี้ไดนําเสนอการบีบอัดขอมูล โดยไม
ใช Schema ซึ่งแสดงตามรูปที่ 3 ซึ่งเปนตัวอยางของ
เอกสารที่ประกอบไปดวย อิลิเมนต และแอตทริ
บิวตตางๆ จะเห็นไดวามีการใชงานของแท็กที่ซ้ําๆ
กันแตขอมูลภายในแตก-ตางกัน ทําใหโครงสรางดู
ซับซอนและเอกสารมีขนาดใหญ 

 
<?xml version="1.0"?> 
    <bib> 
        <article> 
            <authors> 
                <author aid="a1" eid="e1"> 
  <name>Pissamai<nickname>Aom 
     </nickname></name> 

 </author> 
 <author aid="a2"> 
     <name>Porntip</name> 
 </author> 
            </authors> 
            <year>2005</year> 
        </article> 
        <article> 
            <authors> 
 <author aid="a3"> 
     <name>Thongchai</name> 
 </author> 
            </authors> 
        </article> 
    </bib> 

รูปที่ 3 เอกสาร XML ตัวอยาง A 
 

ในการบีบอัดขอมูลนั้นจะมีขอมูลเมตาดาตา 
(Meta data) เพื่อใชอางอิงอิลิเมนตและแอตทริบิวต 
ซึ่งทําใหโครงสรางที่มีอยูเดิมสั้นลง ทําใหขนาด
ของเอกสารเล็กลงตามไปดวย 

<?xml  version="1.0"   encoding="UTF-8"?> 
<c> 
    <d> 
        <e1e2e3 a4="a1" a5="e1" e6v="Pissamai"        
  e7v="Aom"/> 
        <xxe3 a4="a2" e6v="Porntip"/> 
        <xe8 v="2005"/> 
        <e1e2e3 a4="a3" e6v="Thongchai"/> 
    </d> 
    <m f="bib article authors author aid eid name 
nickname year " b="0 1 2 3 a4 a5 6 7 8 "/> 
</c> 
รูปที่ 4 เอกสาร XML ตัวอยาง A ที่ถูกบีบอัดแลว 
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โดยที่  c = การบีบอัด (Compressed) 
 d = ขอมูล (Data) 
 m = ขอมูลที่อธิบายขอมูล (Metadata) 
 f = ช่ือเต็ม (Full name) 
 b = ช่ือยอ (Brieviation name) 
 v = คาของขอมูล (Value) 
 x = ใชการเรียงซอนของอิลิเมนตที่พบกอนหนา
นี้ 

จากรูปที่ 4 กอนการบีบอัดขอมูล (แท็ก c) จะทํา
การ mapping ขอมูลตางๆใหเปนตัวแปร และทําให
ขอมูลเมื่อบีบอัดแลวจะเห็นไดวามีขนาดเล็กลง ซึ่ง
ขอมูลจริงจะถูกบีบอัดอยูในแท็ก d แท็กที่ขึ้นตน
ดวย e เปนแท็กที่เปนช่ือยอของอิลิเมนต สวนแท็กที่
ขึ้นตนดวย a เปนแท็กที่เปนช่ือยอของแอตทริบิวต 
v เปนตัวอักษรที่ช้ีใหเห็นวาจะมีการเก็บคาที่อยูในอิ
ลิเมนต  ตัวอักษร x เปนตัวอักษรที่บงบอกวา อิลิ
เมนตปจจุบันจะใชการเรียง ลําดับของการซอนกัน
ของอิลิเมนตที่เปนบรรพบุรุษ (ancestor elements) 
ของอิ ลิ เมนตที่ เพิ่ งพบกอนหน านี้  อย า ง เชน  
<e1e2e3  a5=“a1” …/>  ตามดวย <xxe3 …/> นั้น
บงบอกวา <xxe3 …/> มีการเรียงลําดับอิลิเมนตเปน 
<e1e2e3 …/> ในขณะที่ <xe8 …/> นั้นมีการจัด
เรียงลําดับอิลิเมนตเปน <e1e8 …/>  สวน e0 ไม
จําเปนตองอยูในขอมูลของการจัดเรียงเนื่องจากใน
แตละเอกสารมี root element มีเพียงตัวเดียว ดังนั้น
ในเอกสารที่ถูกบีบอัดจึงมี   <e1e2e3  …/> แทนที่
จะเปน <e0e1e2e3 …/>   จะเห็นไดวาโครงสราง
ยังคงเปนเอกสาร XML จากการบีบอัดดวยวิธีการนี้
จะเห็นไดวา เอกสารใหมมีขนาดเล็กลงกวาตนฉบับ 
อีกทั้งยังเปนเอกสารที่สามารถอานเขาใจไดงาย 
และยังอยูในรูปแบบของเอกสาร XML ที่ถูกตอง
ตามหลักดวย (Well-formed) 

เอกสาร XML อีกตัวอยางหนึ่งเปนเอกสารที่เก็บ
ขอมูลของบทความวิจัยตางๆ เอกสารตัวอยางใน
ลักษณะนี้แสดงในรูปที่ 5 

 
<?xml  version="1.0"   encoding="UTF-8"?> 
<bib> 
    <inproceedings> 
        <authors> 
            <author>N. Zhang</author> 
            <author>V. Kacholia</author> 
            <author>M. T. Ozsu</author> 
        </authors> 
        <title>A Succinct Physical Storage Scheme 
for Efficient Evaluation for Path Queries in 
XML</title> 
        <booktitle>Proceedings of the IEEE 
International Conference on Data 
Engineering</booktitle> 
        <month>March</month> 
        <year>2004</year> 
        <pages>55-65</pages> 
    </inproceedings> 
    <inproceedings> 
        <authors> 
            <author>B. B. Yao</author> 
            <author>M. T. Ozsu</author> 
            <author>N. Khandelwal</author> 
        </authors> 
        <title>XBench Benchmark and Performance 
Testing of XML DBMSs</title> 
        <booktitle>Proceedings of the IEEE 
International Conference on Data 
Engineering</booktitle> 
        <month>March</month> 
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        <year>2004</year> 
        <pages>621-632</pages> 
    </inproceedings> 
</bib> 

รูปที่ 5 เอกสาร XML ตัวอยาง B 
 
หลังจากใชโปรแกรม XBrevity ทําการ

บีบอัดขอมูลแลวจะไดเอกสารที่ถูกบีบอัดดังแสดง
ในรูปที่ 6 

 
<c> 
    <d> 
        <e1e2e3 v="N. Zhang"/> 
        <xxe3 v="V. Kacholia"/> 
        <xxe3 v="M. T. Ozsu"/> 
        <xe4 v="A Succinct Physical Storage Scheme 
for Efficient Evaluation for Path Queries in 
XML"/> 
        <xe5 v="Proceedings of the IEEE 
International Conference on Data Engineering"/> 
        <xe6 v="March"/> 
        <xe7 v="2004"/> 
        <xe8 v="55-65"/> 
        <e1e2e3 v="B. B. Yao"/> 
        <xxe3 v="M. T. Ozsu"/> 
        <xxe3 v="N. Khandelwal"/> 
        <xe4 v="XBench Benchmark and 
Performance Testing of XML DBMSs"/> 
        <xe5 v="Proceedings of the IEEE 
International Conference on Data Engineering"/> 
        <xe6 v="March"/> 
        <xe7 v="2004"/> 
        <xe8 v="621-632"/> 
    </d> 

    <m f="bib inproceedings authors author title 
booktitle month year pages " b="0 1 2 3 4 5 6 7 8 
"/> 
</c> 
รูปที่ 6 เอกสาร XML ตัวอยาง B ที่ถูกบีบอัดแลว 
 

ในส วนของ เ อกสารที่ เ ป น  Mixed-Content 
Element นั้นสามารถใช XBrevity ในการบีบอัดได
เชนกันดังนี้ 

 
<?xml version="1.0"?> 
<Conversation> 
    <word1>hello<word2>thai people</word2>i 
love 
          Thailand</word1> 
</Conversation> 

รูปที่ 7 เอกสาร XML ตัวอยาง C 
 
<c> 

<d> 
      <e1 v="hello" e2v="thai people"/> 

       <x v="i love Thailand"/> 
</d> 
<m f="Conversation word1 word2 " 
     b="0 1 2 "/> 

</c> 
รูปที่ 8 เอกสาร XML ตัวอยาง C ที่ถูกบีบอัดแลว 
 

จากตัวอยางที่อยูในรูปที่ 7 เปนตัวอยางของ
เอกสารที่เปน Mixed-Content Element โดยใน
เอกสารประกอบไปดวย <Conversation> ที่เปน 
root element และมี <word1> และ <word2> เปน 
child ซึ่ง  <word2> จะมี “thai people” เปน content 
และอยูระหวาง content ของ <word1> ซึ่งมี “hello” 
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และ “I love Thailand” เปน content เมื่อมี mixed-
content เกิดขึ้น XBrevity จะพิจารณาบีบอัดเอกสาร
ดังกลาวถาพบแท็กปดเกิดขึ้นในตัวอยางนี้คือ 
</word2> ซึ่งจะได <e1 v="hello"e2 v="thai 
people"/> จะจัดใหอยูในอิลิเมนตเดียวกัน สวน “I 
love Thailand” จะแยกเปนอิลิเมนตใหมโดยภายใน
จะแทนดวย x เพื่อบงบอกวาเปน content ที่อยูในอิลิ
เมนตเดียวกันกับอิลิเมนตกอนหนานี้คือ <word1> 
นั่นเอง ผลที่ไดเปนไปตามรูปที่ 8 ซึ่งจะเห็นไดวาแม
จะเปน mixed-content ก็สามารถบีบอัดดวย 
XBrevity ไดเชนกัน 
 
4. การทดลอง 

ในการทดลองการบีบอัดขอมูลนี้ ไดนําเอกสาร 
XML ตัวอยางโดยเปนเอกสารที่ถูกสรางขึ้นมาจาก
ที่ตางๆ จากแหลงดาวนโหลดตามขอมูลที่อางอิงไว 
หรืออาจจะใช XMark [13] ในการสรางไฟลขึ้นมาก็
ได ซึ่งขนาดเอกสารที่นํามาทดสอบจะมีคาตางๆกัน 
และนําเอกสารที่ไดนี้ไปทดสอบกับ  gzip และ 
XMill เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบีบอัด
ขอมูล และพัฒนาระบบการบีบอัด โดยการทดลอง
นี้ไดทําบน Intel Pentium4 1.80GHz หนวยความจํา 
256 MB ระบบปฏิบัติการ Windows XP 
Professional with Service Pack 2 และใชภาษาจาวา 
(JDK 5.0 Update 4 ) ในการสรางและพัฒนาระบบ
การบีบอัด แตในการทดลองนี้ไมไดทดสอบรวมกับ 
XGrind, XPRESS และ XPACK เนื่องจาก XGrind 
เปนโปรแกรมที่ใชทดสอบบนระบบปฏิบัติการ 
Linux หรือบนระบบ Unix เทานั้น สวน XPRESS 
และ XPACK ไมมีโปรแกรมใหดาวนโหลดเพื่อ
ทดสอบ  จึ งไมสามารถนํ ามาใชทดสอบเพื่ อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพกับ Compressor ตัวอื่นๆ
ได ดังนั้นในการทดสอบนี้ จึงทําการเปรียบการบีบ
อัดดวย gzip, XMill และ XBrevity 

4.1 การวัดประสิทธิภาพของการบีบอัด 
ประสิทธิภาพของการบีบอัดวัดจากอัตราสวนใน

การบีบอัด ซึ่งหาไดจากสมการที่ (1) 
 

อัตราสวน=
สารตนฉบับขนาดของเอก

 ัดแลวสารที่บีบอขนาดของเอก1 − (1) 

 
ตารางที่  1 คุณลักษณะของเอกสารที่ใชในการ
ทดสอบ 
XML 
Files 

Size 
(bytes) Depth Elem Attr 

f1.xml1 669,309 7 46 0 
f2.xml2 4,222,646 7 199 0 
f3.xml3 1,166,916 6 15 1 
f4.xml4 251,865 6 17 0 
f5.xml5 3,021,921 3 12 0 

 
จากขอมูลในตารางที่ 1 f1.xml, f2.xml, …, 

f5.xml เปนช่ืออางอิงถึงเอกสาร XML ที่ใชในการ
ทดสอบ ซึ่งเอกสารเหลานี้ผูอานบทความสามารถ
ดาวนโหลดได ตามเว็บไซตที่ไดระบุไว  นอกจากนี้
ในตารางที่ 1 ยังมีขอมูลซึ่งบงบอกชนิดของขอมูล
ดังนี้  Size ขนาดของเอกสาร XML เปนไบต (bytes) 
Depth ความลึกหรือจํานวนชั้นสูงสุดที่เกิดขึ้นใน
เอกสาร Element คือจํานวนอิลิเมนตในเอกสารที่
เปนช่ือเดียวกัน Attributes คือจํานวนแอตทริบิวต
ในเอกสารที่เปนช่ือเดียวกัน เมื่อทําการบีบอัดในแต
ละวิธีแลว ผลที่ไดปรากฏอยูในตารางที่ 2  
 
 
 
 
 
 

1 http://www.ibiblio.org/xml/examples/1998statistics.xml 
2 http://www.w3.org/XML/Binary/2005/03/test-data/Over100K/factbook.xml 
3 http://www.eda.org/pub/ibis/xml/sample1/format.xml 
4ไฟลใน /examples/shakespeare.xml ของ XMill 
  ดาวนโหลดไดจาก http://www.research.att.com/sw/tools/xmill/ 
5 http://gnosis.cx/download/weblog.xml 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบขนาดของเอกสารที่บีบ
อัดแลว 

XML Files Compressed File Size (bytes) 
gzip XMill XBrevity 

f1.xml 66,752 35,528 503,806 
f2.xml 1,002,187 700,137 3,095,133 
f3.xml 114,361 83,618 862,410 
f4.xml 68,000 64,184 225,339 
f5.xml 127,509 74,439 1,868,629 

 
จากตารางที่ 2 จะเห็นไดวาขนาดที่บีบอัดดวย 

gzip และ XMill มีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับ 
XBrevity เนื่องจากวา XBrevity ทําการบีบอัด
เฉพาะสวนของแท็กเทานั้น ซึ่งผูวิจัยกําลังพัฒนา
เพิ่มเติมเพื่อใหบีบอัดสวนที่เปนขอความไดดวยแต
อยางไรก็ตามเมื่อเรานําเอา XBrevity ที่ไดทําการ
จัดเรียงขอมูลแบบกระชับแลว มาใชรวมกับ gzip 
จะไดผลการทดลองดังตารางที่ 3 และกราฟแสดง
ขนาดที่ไดจากการบีบอัดจากรูปที่ 7 
 
ตารางที่  3 การเปรียบเทียบขนาดเมื่อ 
XBrevity+gzip 
XML 
Files 

Compressed File Size (bytes) 
gzip XMill XBrevity+gzip 

f1.xml 66,752 35,528 63,452 
f2.xml 1,002,187 700,137 950,807 
f3.xml 114,361 83,618 108,338 
f4.xml 68,000 64,184 66,727 
f5.xml 127,509 74,439 115,990 
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รู ป ที่  9  ก ร า ฟ แ ส ด ง ข น า ด ก า ร บี บ อั ด เ มื่ อ 
XBrevity+gzip 
 

จากการนํา XBrevity มารวมกับ gzip ทําให
ประสิทธิภาพในการบีบอัดเอกสาร ทําไดดีขึ้นกวา
การใช XBrevity เพียงอยางเดียว เนื่องจากวาเมื่อ 
เอกสารที่ผานการจัดเรียงแบบกระชับดวย XBrevity 
แลวนั้นขนาดของเอกสารจะเล็กกวาตนฉบับเดิม
เมื่อรวมกับ gzip จึงทําใหขนาดที่บีบอัดไดเล็กกวา 
gzip ซึ่งผลที่ไดแสดงไวในตารางที่ 3 และรูปที่ 9 
แลว แตเมื่อเทียบกับ XMill แลวยังมีขนาดใหญกวา
เล็กนอย 
 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบอัตราสวนในการบีบอัด 

XML 
Files 

Compression Ratio (%) 
gzip XMill XBrevity+gzip 

f1.xml 90.0 94.7 90.5 
f2.xml 76.3 83.4 77.5 
f3.xml 90.2 92.8 90.7 
f4.xml 73.0 74.5 73.5 
f5.xml 95.8 97.5 96.2 
Average 85.0 88.6 85.7 

 
จากตารางที่ 4 จะเห็นไดวาเมื่อขนาดของ 

XBrevity ที่รวมกับ gzip มีนาดเล็กลงทําให
อัตราสวนในการบีบอัดสูงขึ้นตามไปดวย ดังนั้น
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เวลาที่ใชในการบีบอัดก็เร็วขึ้นดวย ซึ่งผลที่ไดแสดง
ในตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบเวลาในการบีบอัด 
XML 
Files 

Compression Time (seconds) 
gzip XMill XBrevity+gzip 

f1.xml 1.5 1 1.5 
f2.xml 3 2.5 2.9 
f3.xml 1 0.8 1 
f4.xml 0.6 0.3 0.5 
f5.xml 2.5 2 2.4 
 

และเมื่อนําไฟลที่ถูกบีบอัดในตารางที่ 5 มาทํา
การขยายออกเปนเอกสารตนฉบับจะไดเวลาที่ใชใน
การขยาย ผลที่ไดคลายคลึงไปในทางเดียวกันกับ
การบีบอัดเอกสาร แตการขยายจะเร็วกวาเล็กนอย 
และในสวน XBrevity ที่ใชการบีบอัดรวมกับ gzip 
มีคุณสมบัติเดียวกันกับ gzip แตขนาดของไฟลเล็ก
กวา การขยายไฟลจึงทําไดเร็วกวา gzip 

จากผลการทดลองที่ไดนั้น จะเห็นไดถาเปรียบ 
เทียบอัตราสวนของการบีบอัดแลว XMill และ gzip 
มีคาคอนขางสูง และระยะเวลาในการบีบอัดก็ใช
เวลาที่นอย เมื่อเทียบกับ XBrevity เพราะ XBrevity 
บีบอัด เฉพาะสวนของแท็ก เท านั้น  แตถ านํ า 
XBrevity ที่ไดทําการบีบอัดแลวมาใชรวมกับ gzip 
จะเห็นวามีขนาดของขอมูลที่ลดลงมาคอนขางมาก 
รวมถึงเวลาที่ใชในการบีบอัดก็เร็วกวาเดิม ซึ่งผลที่
ไดใกลเคียงกับการใช gzip และ XMill และจะเห็น
ไดวาเวลาที่ใชในการขยายไฟลออกเปนเอกสาร
ตนฉบับจะนอยกวาการบีบอัด ไมวาจะใชวิธีการใด 
แตเนื่องจาก XBrevity ตองเขียนขอมูลที่อานไดลง
ไปบนไฟลที่เปน .xml ดวยจึงทําใหใชเวลานานอีก
ทั้งขอมูลที่เขียนลงไปนั้นเปนรูปยอของเอกสาร ซึ่ง
ยังคงขอดีของภาษา XML ไว อีกทั้งยังเปนผลดีใน

แงของการอานเพื่อทําความเขาใจเอกสารที่บีบอัด
แลวไดงาย เพราะวาในการนําไปใชงานจริงนั้น การ
ที่ผูใชปลายทางสามารถถอดรหัสที่ถูกบีบอัดออกมา
ใหเปนขอมูลเดิมไดนั้น จําเปนจะตองใชตัวขยาย
ขอมูลจากขอมูลที่ถูกบีบอัดแลว ซึ่งอาจทําใหไม
สะดวกกับการใชงาน  และเปนขอจํากัดในการ
นําไปใชงานกับกลุมคนทั่วไป   
 
5. สรุป 

การบีบอัดขอมูล XML มีความสําคัญเพราะ 
XML เปนภาษาที่มีขอดีอยูหลายประการ ซึ่ง
ปจจุบันไดมีการใชกันอยางแพรหลาย แตขอจํากัด
ของ XML ก็มีเชนกัน โดยปกติแลวเอกสารภาษา 
XML จะมีขนาดใหญกวาเอกสารของเท็กซไฟล 
(Text File) เนื่องจากเอกสารภาษา XML มักจะมี
การใชแท็กกํากับความหมายของขอมูล การสง
ขอมูลโดยใชภาษา XML ทําใหเกิดความ
ตองการเน็ตเวิรกแบนดวิดธ (Network Bandwidth) 
ขนาดใหญเนื่องจากขนาดของไฟล วิธีหนึ่งที่จะชวย
ลดเน็ตเวิรกแบนดวิดธในการสงขอมูล คือการบีบ
อัดขอมูลใหมีขนาดเล็กลง อีกทั้งยังชวยใหใชพ้ืนที่
ในการเก็บขอมูลลดลงตามไปดวย จากงานวิจัยที่
ผานมาเกี่ยวกับการบีบอัดขอมูล XML น้ันไดทําการ
บีบอัดขอมูลใหมีขนาดเล็กลง ซึ่งในบางวิธีการ
จะตองใชสกีมา (Schema) เปนตัวกําหนดไวยากรณ
เปนของตัวเอง และบางวิธีการตองขยายเอกสารให
เปนตนฉบับกอนจึงจะสามารถใชงานได ซึ่งยากตอ
การนําไปใชงานทั่วๆไป  

เทคนิคที่ไดนําเสนอคือการบีบอัดขอมูล XML 
โดยใชวิธีจัดเรียงขอมูลแบบกระชับ (XBrevity) ซึ่ง
เปนเทคนิคการจัดเรียงแบบกระชับ เพื่อใหเอกสารมี
ขนาด เล็ กลงจาก เดิ ม  และยั งสามารถ เข า ใจ
ความหมายเอกสารที่ถูกบีบอัดไดงาย โดยไมตองมี
การขยายเอกสารใหเปนตนฉบับเดิมเพราะอยูใน
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รูปแบบของภาษา XML อยูแลว ทําใหยังคงขอดีที่มี
อยูในภาษา XML อีกทั้งยังงายตอการใชงานทั่วๆไป 
ซึ่งไมตองมีตัวกําหนดไวยากรณแบบใดแบบหนึ่ง
โดยเฉพาะ และสามารถที่จะคนหา (Query) ขอมูลที่
ถูกบีบอัดได เพื่อที่จะไดไมเสียเวลาในการขยาย
ขอมูลอีก 
 
6. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

นอกจากงานวิจัย XBrevity ที่ไดนําเสนอไป ซึ่ง
เนนถึงความสําคัญในการบีบอัดขอมูลในสวนของ
โครงสรางแท็ก แตตัวอักขระซึ่งเปนขอมูลภายใน
แท็กยังไมไดรับการบีบอัด ดังนั้นจึงยังสามารถ
พัฒนาประสิทธิภาพของเทคนิคการบีบอัดไดมาก
ขึ้นไปอีกโดยการบีบอัดอักขระภายในแท็ก  ซึ่งจะมี
ผลใหขนาดของเอกสารลดลงไดอีก นอกจากนี้
แนวทางและวิธีการนําเอาเอกสารที่ถูกบีบอัดแลวซึ่ง
อยูในรูปแบบ XML ไปใชเพื่อการคนหาขอมูลก็
เปนงานวิจัยที่น าสนใจ  รวมถึงการพัฒนาให
โปรแกรมสามารถบีบอัดแฟมที่มีเอกสาร XML ได
ทั้งแฟมแทนที่จะบีบอัดทีละไฟล ผลการทดลองจาก
การเปรียบเทียบเวลารวมในการบีบอัดขอมูล
ระหวางเวลาในการสงเอกสาร XML ที่ถูกบีบอัด
แลวกับเวลาที่ใชในการสงเอกสาร XML เดิมเปนอีก
ผลการทดลองตอเนื่องที่ควรจะทํา 
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ABSTRACT 

 XML becomes the standard language for data 
representation and exchange on the Internet because 
it is simple, flexible, and platform neutral. However, 
XML data is often large and verbose since it consists 
of many repeated tags which are used to self-
describe data.  The large size of data results in an 
excessive amount of space required for storing data 
on the disk space and that of time required for 
transmitting data over the network. Thus, it is 
necessary to find an effective compression technique 
for XML data. In this work, we propose 
XBREVITY, an XML compressor which supports 
compressing and uncompressing XML data.  
XBREVITY adopts a novel encoding method that has 
the compressed XML data in the XML format.  Thus, 
the compressed XML data still preserves the 
advantage features of XML but the XML document 
has the smaller size. 

Keywords: XML, Compression, Brevity 

1. INTRODUCTION 

 Currently, XML [10] becomes the standard 
language for data exchange because it is self-
described and flexible. XML uses tag names to 
describe data so that a created document is easy to 
understand. When XML tags are used to describe 
data, an XML document usually has many repeated 

tags. Therefore, the large size of data results in an 
excessive amount of space required for storing data 
on the disk space and that of time required for 
transmitting data over the network. 
 The remainder of the paper is organized as 
follows: In section 2 we present related work. Section 
3 presents features of XBrevity. Section 4 presents 
compression techniques in XBrevity. The experiments 
of these techniques are studied in section 5. Finally, 
conclusions are given in section 6. 

2. RELATED WORK 

 File compression often uses gzip [2] because it is 
freeware and does not need the information of 
document structure. The disadvantage of using gzip 
in XML is that it cannot check continued repeated 
elements since it is not designed for XML 
compression. 
 Important or recent related work of XML 
compression includes XMill, XGrind, XPRESS and 
XPACK [3]. These methods reduce the size of an 
XML document using different techniques as 
described in the following subsections. 
 

2.1 XMILL 

      XMill [4] achieves better compression rate 
compared to gzip (by a factor of 2, for data-like XML 
documents) without sacrificing speed. This owes to 
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the fact that it separates structure from content. This 
makes it a clear winner for applications like data 
archiving since these applications require lesser disk 
space. At the same time, it reduces network 
bandwidth. XMill is moderately faster than gzip in 
XML publishing. However, relative advantage of XMill 
depends on the application it is used. However, 
compressed output of XMill is not queryable except 
the document has to be decompressed. 
     If the size of the input document is less than 20KB, 
XMill will not exhibit any significant advantage over 
gzip. Here the compression is targeted for 
applications, such as data exchanging, data 
archiving, but not for deriving a meaningful view of 
the input document as is the case of compressing 
images or video sequences. To apply specialized 
compressors to containers, human intervention is 
required to specify the required container. Path 
processor is configured by user commands to map 
values. XMill precludes incremental processing of 
compressed documents; it actually hinders 
compressors other than gzip, and requires user 
assistance to achieve the best compression [7]. 

2.2 XGRIND 

 XGrind [9] has a considerable improvement in 
query response time and disk bandwidth.  Its 
effective compression is processed through 
increased information density so that memory hit 
buffer ratio increases. In addition, XGrind 
compresses at the granularity of element/attribute 
value using context-free compression scheme.  
Furthermore, for range and partial match queries, on 
the fly decompression is required for only those 
elements that feature in the query predicates. 
 However, XGrind does not support several 
operations such as non-equality selections. In 
addition, it cannot perform any join, aggregation, and 
nested queries or construct operations. XGrind 

depend on one-time statistics of an XML document 
before the compression, but the statistics can change 
due to updates made to the compressed XML 
document. Lastly, XGrind uses a fixed root-to-leaf 
navigation strategy, which is insufficient to provide 
alternative evaluation strategies. 
 
 

2.3 XPRESS 

 Like XGrind, XPRESS [6] also allows queries on 
compressed data. XPRESS works only on XML trees. 
It cannot handle ID/IDREF tags. It creates bisimilar 
partitions of elements in the XML document. Then, it 
encodes partitions by assigning disjoint intervals and 
allows query evaluation by operations on these 
intervals. It uses an encoding method known as the 
reverse arithmetic encoding. It is a combination of 
differential and binary encoding methods. This is an 
efficient path encoding method, which yields fewer 
overheads of partial decompression and quicker path 
evaluation. XPRESS provides high compression ratio. 

2.4 XPACK 

 XPACK [5] is an XML compressor that uses 
grammar for compressing and decompressing XML 
documents. XPACK is composed of the following 
three parts: the Grammar Generator, the Compressor, 
and the Decompressor. The Grammar Generator 
creates grammar. The Compressor compresses XML 
document and the Decompressor decompresses 
compressed XML document by using the old 
structure of the document. 
 The disadvantage of XPACK is that it cannot  
compress XML documents that have mixed-content 
elements (elements that have both elements and 
character data). Moreover, users cannot query data 
from compressed XML documents. 

3. FEATURES OF XBREVITY 
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The important features of XBrevity are as follows: 
o Being able to compress and decompress an 

XML document 
o Being able to compress an XML document 

with mixed-content elements 
o Being able to query compressed XML 

documents 
o Being able to compress a folder of XML 

documents 
Following paragraphs describe one of features of 

XBrevity which is that it can compress an XML 
document that has mixed-content elements. The 
example of the XML document with mixed-content 
elements is shown in Fig.1. This document consists of 
“movie” element which is the root element, then the 
“mtitle” element which has “mname” element. Here, it 
can be seen that “mtitle” element is a mixed-content 
element since it contains both sub-elements (“mtitle”) 
and the character data (“the prisoner of”).  “actor” 
element is also a mixed-content element since it 
contains both character data (“Tim Robbins”) and 
other elements (“actor”) which are nested.  The 
“mtitle” element has one attribute which its name is 
“year” and its value is “1994”, and two sections of 
character data that has value “the prisoner of” and 
“redemption”.   

 
<?xml version="1.0"?> 
<movie> 
    <mtitle year="1994">the prisonner of  
      
<mname>shawshank</mname>redemption</mtitle> 
   <actor>Tim Robbins 
       <actor>Morgan Freeman <actor>Bob Gunton  
       </actor>William Sadler<actor>Clancy Brown  
       </actor>Gil Bellows</actor> 
    </actor> 
</movie> 

Fig.1: An Original Sample XML File 

<?xml version=="1.0"?> 
<c> 
<d> 
    <e1 a2="1994" v="the prisonner of" 
 e3v="shawshank"/> 
    <xe1 v="redemption"/> 
    <e4 v="Tim Robbins" e4v="Morgan Freeman" 
 e4v2=" Bob Gunton" /> 
    <xe4e4 v="William Sadler" e4v="Clancy Brown"/> 
    <xe4e4 v="Gil Bellows" /> 
</d> 
<m f="movie mtitle year mname actor" 
 b="0 1 a2 3 4 "/> 
</c> 

Fig.2: The Compressed Sample XML File 

 When an XML document has mixed-content 
elements, XBrevity uses the following rules in 
compressing the document. If a close tag occurs in a 
mixed-content element, XBrevity separates the results 
into multiple parts. For example, in the “mtitle” 
element, there is a close tag which is </mname>.  
The first part of the result is <e1 a2=“1994” v=“the 
prisoner of” e3v=“shawshank”/>.  Then, “redemption” 
is included in the second part of the result which is a 
new element that has “x” as a prefix to indicate that 
this element is the part of the previous element which 
is the “mtitle” element. 
 The actor tags are nested in three levels and are 
mapped into “e4” with three attributes which are “v” 
(which is corresponding to the content of the first 
actor), “e4v” (which is corresponding to the content of 
the second actor) , and “e4v2” (which is 
corresponding to the content of the third actor). When 
the same element is nested more than three levels, 
XBrevity adds level number starting from the number 
“2”.  Fig. 2 shows the compressed XML version of the 
sample XML document with mixed-content elements, 
which the document is shown in Fig. 1.      
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4. COMPRESSION TECHNIQUES IN XBREVITY 

 The architecture of XBrevity consists of 
Compressor which is used to encode the original 
XML document to the compressed XML document 
and Decompressor which is used to decode the 
compressed XML document back to the original XML 
document. XBrevity has the XML File Filter to 
distinguish the program input that is a single XML 
document and the program input that is a folder 
containing several XML documents. SAX Parser is 
used to parse and analyze documents for encoding 
and decoding the documents. The architecture of 
XBrevity is shown in Fig.3.  
 

 
Fig.3: The Architecture of XBrevity 

4.1 COMPRESSOR 

 The function of Compressor is to compress an 
XML document which uses SAX Parser for reading 
and analyzing the input XML document. While SAX 
Parser analyses the document, it encodes the data by 
using the mapping method that produces the result 
which is then saved in a new well-formed XML file. 
 The new XML document consists of the “c” 
element which is the root element.  “c” stands for 
“compressed” data.  The “c” element has two child 
elements: the “d” element and the “m” element. “d” 

stands for data and “m” stands for “metadata” Thus, 
the information between                <d> and </d> is 
the compressed XML data and the information inside 
<m…/> is the metadata of the compressed XML data. 
The new compressed XML document can be stored, 
exchanged over the network, and is easy to 
understand since it is in an XML format and has 
metadata.  
 The next subsection will describe how the 
Decompressor component of XBrevity decodes the 
compressed XML document back to the original 
document. 
 
4.2 DECOMPRESSOR 
 The Decompressor of XBrevity also uses  SAX 
Parser to read and analyze the compressed XML 
document by mapping information inside <m…/> tag 
then using the mapped information to construct  the 
data inside that is in between <d> and </d> in a new 
XML file.  As a result, it will generate an XML 
document that is the same as the original XML 
document. 
 

5. EXPERIMENTAL EVALUATION 

In this section, we present the results from an 
experimental evaluation of XBrevity, and compare it 
with current compression techniques.   

5.1 EXPERIMENTAL SETUP 

XBrevity that we implemented is a stand-alone 
Java application.   It uses the Apache Xerces Java 
version 2.8 [1] as SAX Parser APIs.  The source code 
can be downloaded at 
 
http://gear.kku.ac.th/~krunapon/research/xbrevity/ 
 
 All our experiments operate on Intel Pentium 4 1.8 
GHz, RAM 256 MB, Windows XP Professional with 
Service Pack 2 OS. 
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We use XMark [8] to randomly generate XML 

documents with different sizes.  The properties of 
XML files are shown in Table 1.  After generating XML 
documents, we compare the performance of XBrevity 
and other current techniques which include gzip and 
XMill.  We cannot test XGrind, XPRESS, and XPACK 
because the available XGrind program is available 
only on the platform that is different from the platform 
that we use.  XPRESS and XPACK do not have the 
programs available for downloading. 

Table 1: XML Data Set 
XML 
Files 

Size 
(bytes) Depth Elem Attr XMark 

factor 
a.xml 27,233 8 58 3 0.0001 
b.xml 118,274 9 72 4 0.001 
c.xml 1,182,547 10 72 5 0.01 
d.xml 11,875,066 10 72 5 0.1 
e.xml 118,552,713 10 72 5 1 

5.2 EXPERIMENTAL RESULTS 

In this section, we first present the 
compression ratio of each compressor. The 
compression ratio is defined as follows: 
 
 
        (1) 
 
      
      Table 2 shows that compressed XML documents 
have smaller sizes than that of original documents. 
 
 
 
 
 
 

Table 2: Compression Size after Performing 
gzip 

XML 
Files 

Compressed Size (bytes) 

Original XBrevity XBrevity 
+gzip 

a.xml 27,233 26,587 10,813 
b.xml 118,274 116,051 41,535 
c.xml 1,182,547 1,158,109 383,921 
d.xml 11,875,066 11,631,650 3,850,626 
e.xml 118,552,713 115,701,249 38,860,417 

 XMILL and gzip are binary compression but 
XBrevity compresses only tag. When we combine 
using  XBrevity with gzip, the result from applying 
different techniques are shown in Table 3. 

Table 3: Compression Ratio after Performing 
gzip 

XML Files 
Compression Ratio (%) 
gzip XMill XBrevity+gzip 

a.xml 61.47 61.83 60.30 
b.xml 65.55 67.18 64.88 
c.xml 67.83 70.72 67.53 
d.xml 67.82 71.37 67.57 
e.xml 67.73 71.50 67.22 
Average 66.08 68.52 65.50 

 
We also plot the graph to compare the 

performance of gzip, XMill, and XBrevity+gzip as 
shown in Fig. 4 

 
Fig.4: Compression Ratios of Different Techniques 

 

Compression ratio = Size of Compressed XML
               

  Size of Original XML 
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6. CONCLUSIONS 

 XML compression is important because XML 
language has many advantages but its disadvantage 
is its large size since an XML document usually has 
repeated tags. Large size of data results in an 
excessive amount of time in transmitting XML data 
since it requires a large network bandwidth and also 
results in a large disk space. Several researchers 
have developed many compression techniques that 
can reduce XML data size but some methods need 
XML schema [11,12,13] in order to be able to 
compress data and some methods have to decode 
document to original document before applying 
queries [14]. 
 In this paper, we propose the technique for 
compressing and decompressing XML data, which is 
called XBrevity. It can reduce the document size of a 
single XML file as well as a folder of several XML files.  
XBrevity has several advantages, such as it does not 
require the schema information of XML document and 
the user can query compressed document which 
saves decoded time.   
 In the future, we plan to enhance XBrevity to be 
able to compress the character data section in an 
XML document which will result in greater reduced 
size of the document. 
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ภาคผนวก ค 
คําส่ังเทียม (Pseudo code) ของ XBrevity 
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คําสั่งเทียมของตัวบีบอัด (Compressor) 
START 
 INTEGER index = 0 
 STRING describe = “”   

STRING file_name = “”   
STRING compress_file = “” 

 READ file_name 
 OPEN file_name 

READ file_name 
 IF not end file THEN 
  IF declaration THEN 
   READ new describe 
  END-IF 
  PUSH describe AND index TO hashtable  
  CREATE compress_file  
  OPEN  compress_file 
  WRITE open tag   \\(open tag is “<” ) 
  index = index + 1 
 END-IF 
 WHILE not end file  
  READ new describe 
  IF element OR attribute THEN 
   IF not in hashtable THEN 
    PUSH describe AND index TO hashtable 
    index = index + 1 
   END-IF 
   GET index value is describe FROM hashtable 
   WRITE index AND describe refer TO defined format 
  ELSE-IF 

content element THEN 
   WRITE describe refers TO defined format 
  ELSE 
   WRITE close_tag  \\(close tag is “>”)    
  END-IF 
 END-WHILE 
STOP 
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คําสั่งเทียมของตัวขยายการบีบอัด (Decompressor) 
 
START  
 STRING describe = “”  

STRING index = “” 
STRING file_name = “” 
STRING decompress_name = “” 

 READ file_name 
 OPEN file_name 
 READ metadata_tag    \\(data in “<m …>” tag ) 
 PUSH metadata AND index TO hashtable 
 CREATE decompress_name 
 OPEN decompress_name 
 WRITE open_root_tag 
 WRITE not_end_file   
  READ describe 
  IF describe is element THEN 
   IF starts with “e” THEN 
    SPRIT “e” FROM describe 
    GET index which it’s value is describe FROM hashtable 
    WRITE index AND describe refer TO defined format 
   ELSE-IF starts with “a” THEN 
    SPLIT “e” FROM describe 
    GET index value is describe FROM hashtable 
    WRITE index and describe refer TO defined format 
    ELSE 
    WRITE describe refers TO defined format 
   END-IF  
  ELSE-IF starts with “x” THEN 
   SPRIT “e” FROM describe 
   GET index which it’s value is describe FROM hashtable 
   WRITE index AND describe refer TO defined format 
   ELSE 
    WRITE close tag_refers TO defined format 
  END-IF 
 End-WHILE 
STOP 
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ภาคผนวก ง 
การใชงาน XBrevity 
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 การบีบอัด ซ่ึงแบงออกเปน 2 แบบคือ การบีบอัดไฟลเดียว หรือบีบอัดทั้งแฟม โดยทําการพิมพ
คําสั่งที่ command line ไดดังนี้ 
 
 สําหรับการบีบอัดไฟลเดียวใชคําสั่ง 
java Compress [drive]:\folder\file.xml 
 
ในตัวอยางภาพที่ 33 ใชไฟลที่ช่ือ movie.xml 

 
ภาพที่ 33 การใสคําสั่งเพ่ือบีบอัดแบบไฟลเดียวและผลการบีบอัด 

 
เมื่อบีบอัดเสร็จแลวจะไดไฟลใหม ซ่ึงจะใช “_c” กํากับหลังชื่อไฟลเดิมเพื่อบงบอกวาเปนไฟลที่ถูกบีบ
อัดของไฟลใด ซ่ึงในตัวอยางนี้คือ movie_c.xml 

 
ภาพที่ 34 เมื่อเทียบไฟลเดิมกับไฟลที่บีบอัดเสร็จแลว 

 

 
ภาพที่ 35 เอกสารภายในกอนทําการบีบอัด 

 
 



85 
 
 

 
ภาพที่ 36 เอกสารภายในเมือ่ผานการบีบอัดแลว 

 
 สําหรับการบีบอัดทั้งแฟมใชคําสั่ง 
java Compress [drive]:\folder 
 
ในตัวอยางภาพที่ 37 ใชแฟมที่ช่ือ test ซ่ึงมีไฟลทั้งสิ้น 4 ไฟล 

 
ภาพที่ 37 การใสคําสั่งเพื่อบีบอัดทั้งแฟมและผลการบีบอัด 
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ภาพที่ 38 เมื่อเทียบไฟลเดิมกับไฟลที่บีบอัดเสร็จแลวภายในแฟม 

 
 การขยายการบีบอัด ซ่ึงแบงออกเปน 2 แบบคือ ขยายการบีบอัดไฟลเดียว หรือขยายการบีบอัด
ทั้งแฟม โดยทําการพิมพคําสั่งที่ command line ไดดังนี้ 
 
 สําหรับขยายการบีบอัดไฟลเดียวใชคําสั่ง 
java Decomp [drive]:\folder\file_c.xml 
ในตัวอยางภาพที่ 39 ใชไฟลที่ช่ือ movie_c.xml 

 
ภาพที่ 39 การใสคําสั่งเพื่อขยายการบีบอัดแบบไฟลเดียวและผลการขยายการบีบอัด 

 
 และเมื่อเปดเอกสารที่ผานการขยายการบีบอัดแลวจะไดเอกสารที่มีความถูกตองเชนเดียวกับ
เอกสารกอนการบีบอัดทุกประการ 
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ภาพที่ 40 เอกสารภายในเมือ่ผานการขยายการบีบอัดแลว 

 
 สําหรับขยายการบีบอัดทั้งแฟมใชคําสั่ง 
java Decomp [drive]:\folder 
ในตัวอยางภาพที่ 41 ใชแฟมที่ช่ือ test ซ่ึงมีไฟลทั้งสิ้น 4 ไฟล 

 
ภาพที่ 41 การใสคําสั่งเพื่อขยายการบีบอัดทั้งแฟมและผลการขยายการบีบอัด 

หมายเหตุ 
 หลังจากบีบอัดหรือขยายการบีบอัดแลวไฟลเหลานั้นจะอยูในโฟลเดอรปจจุบันที่ไดทําการบีบอัด
หรือขยายการบีบอัด 


