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บทคัดยอ 
ภาษา XMLไดวิวัฒนาการมาเปนภาษา

มาตรฐานในการ เสนอและแลกเปลี่ ยนขอมูลบน
อินเตอรเน็ตเนื่องจากภาษา XML เปนภาษาที่ใชงายมี
ความยืดหยุน และไมขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของ
เครื่องคอมพิวเตอร แตวาขอมูลที่เปนภาษา XML นั้น
มักจะมีขนาดใหญและมีขอมูลที่ซ้ําซอนอันเนื่องมาจาก
การใชแท็กที่ช่ือซ้ํา ๆ ในการอธิบายขอมูล เอกสาร XML 
จึงมีขนาดใหญซึ่งทําใหตองการพื้นที่ในการจัดเก็บใน
ปริมาณมากและใชเวลานานในการสงขอมูล  ดังนั้น
งานวิจัยที่ตองการจะบีบอัดขอมูลในภาษา XML จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่ง    งานวิจัยที่ไดทํามาแลวนั้น ขอมูลที่
ถูกบีบอัดแลวอาจจะอยูในรูปแบบของไบนารีหรือ
รูปแบบที่เปนที่เขาใจกับผูพัฒนาเครื่องมือเทานั้น   
 งานวิจัยนี้ไดนําเสนอวิธีบีบอัดขอมูลแบบใหม
ช่ือวา เอ็กซเบร็ววิต้ี (XBrevity*) ซึ่งเปนวิธีการที่ใชใน
การบีบอัดขอมูลหรือคลายการบีบอัดขอมูลโดยที่ขอมูลที่
ถูกบีบอัดสามารถเปนที่เขาใจไดกับคนทั่วไป การบีบอัด
ขอมูลโดยที่เอกสารที่ถูกบีบอัดอยูในรูปแบบของภาษา
XMLแบบยอนั้นจะทําใหเอกสารนั้นยังคงขอดีของภาษา 
XML ในขณะที่ขนาดของเอกสารเล็กลงขอมูลที่ถูกบีบอัด
อยูในรูปแบบของภาษา XML  
คําสําคัญ:   เอ็กซเอ็มแอล, การบีบอัดขอมูล 

 
 

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. 
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1. บทนํา 
      ปจจุบัน XML (Extensible Markup Language) [16] 
ไดเขามามีบทบาทและเปนมาตรฐานในการแลกเปลี่ยน
ขอมูล เนื่องจาก XML มีความสามารถในการอธิบาย
ความหมายของขอมูลและมีความยืดหยุนในการใชงาน  

*http://gear.kku.ac.th/~krunapon/research/xbrevity (จะเปดใหดาวนโหลดไดถาหากบทความไดรับการตีพิมพ) 



 

การนํา XML มาใชงานสามารถทําไดโดยการใชแท็กเปน
ตัวกํากับและการตั้งช่ือแท็กที่สื่อถึงความหมายของขอมูล 
ทําใหเอกสารที่ถูกสรางขึ้นเขาใจไดงาย จึงเปนสวน
สําคัญที่ทําใหการเขาถึงขอมูลไดงายขึ้น แตจากการที่มี
การใชแท็กเขามาชวยในการสื่อถึงความหมายทําใหเกิด
การบันทึกแท็ก ชนิดเดียวกันบอยครั้งในเอกสาร 
 

<?xml version=”1.0”?> 
<Book> 
     <Author> 
           <Name> Pissamai </Name> 
    </Author> 
    <Author> 
           <Name> Porntip </Name> 
     </Author> 
</Book> 

รูปที่ 1 ตัวอยางเอกสาร XML 
 

      จากรูปที่ 1 จะเห็นไดวามีการบันทึกขอมูลประเภท
เดียวกันหลายครั้ง ซึ่งในแตละครั้งจะมีรายละเอียด
แตกตางกัน ดวยเหตุนี้ ขนาดของเอกสารจึงมีขนาดใหญ
เมื่อเทียบกับขนาดขอมูลจริงภายในเอกสารนั้น สงผลให
สิ้นเปลืองเนื้อที่หากตองการจัดเก็บเอกสารและสิ้นเปลือง
เวลาในการรับสง หากตองการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
องคกร ผานระบบเครือขาย  
       โดยทั่วไปแลวขอมูล XML จะเก็บอยูในรูปแบบของ
ไฟล ดังนั้นการบีบอัดขอมูล XML ที่จะมีการนําไปใชกัน
ไดจริงจะเปนการบีบอัดไฟล XML   เนื่องจากขอมูล 
XML จํานวนมากจะเก็บไวในไฟล ดังนั้นการบีบอัดไฟล 
XML จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง  
        ปจจุบัน XML ไดถูกนํามาใชงานในหลายสาขา
วิชาชีพ ไมวาจะเปนทางธุรกิจซึ่งมีการนํา ebXML 
(Electronic Business XML) [15]  และ  BPEL (Business 

Process Execution Language ) [2]  ไปใชดานกราฟฟก
ซึ่งมีการนํา SVG (Scalable Vector Graphics) [4] ไปใช  
หรือแมกระทั่งดานวิทยาศาสตรซึ่งมีการนําภาษา CML 
(Chemical Markup Language)  [11] ไปใช ไมวาจะเปน 
BPEL,  SVG, หรือ CML ตางก็เปนภาษา XML ประเภท
หนึ่ง  
 นอกจากนี้แอพพลิเคชั่นอีกอันหนึ่งที่สําคัญของ
ภาษา XML ซึ่งก็คือเว็บเซอรวิส (Web Service) [21]  
เปนซอฟตแวรที่ไดนําเอามาใชอยางมากในปจจุบัน และ
คาดวาจะมีการใชอยางแพรหลายมากขึ้นในอนาคต ใน
ปจจุบันไดมีการนําเว็บเซอรวิสเอามาใชในการใหบริการ 
ผานอินเตอรเน็ตโดยบริษัทช้ันนํา อาทิเชน Yahoo Search 
Web Services [23], Google Web APIs [6], Amazon 
Web Services [1], และ eBay API  [3] จุดเดนของ
เทคโนโลยีเว็บเซอรวิสคือ การที่มันทําใหโปรแกรมที่
พัฒนาโดยภาษาและใชแพลตฟอรมที่แตกตางกัน
สามารถติดตอและทํางานรวมกันไดโดยใชภาษา XML 
เปนภาษาสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนขอมูล  ฉะนั้นจะ
เห็นไดวาขอมูล XML จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและขนาด
ของขอมูลของ XML ที่มักจะมีขนาดใหญจะสงผล
กระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของแอพพลิเคชั่นที่
ใช XML เปนภาษาในการบันทึกขอมูล 
      จากปญหาในเรื่องขนาดของขอมูลแนวทางที่สามารถ
นํามาใชในแกปญหาไดคือการบีบอัดขอมูล XML (XML 
data compression) เพื่อลดขนาดของเอกสารซึ่งเปนการ
บีบอัดขอมูล  XML โดยเฉพาะทํ าใหสามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบีบอัดไดดีกวาการใชวิธีการบีบอัด
ขอมูลทั่วไป 

ในบทความนี้ในหัวขอที่  2 จะไดนําเสนอ
กระบวนการบีบอัดแบบตางๆ ที่มีอยูในปจจุบันซึ่งไดแก 
XMill, XGrind, XPRESS และ XPACK จากนั้นหัวขอที่ 
3 จะมีเนื้อหาในสวนของแนวทางในการพัฒนาเทคนิค
ใหมๆในการบีบอัดขอมูล ผลการทดลองจะนําเสนอใน
หัวขอที่ 4 และบทสรุปอยูในหัวขอที่ 5 



 

 
2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
      โดยปกติแลวในการบีบอัดไฟลขอมูลทั่วไปนั่นจะ
นิยมใช gzip [5] เนื่องจากเปนซอฟตแวรที่นําไปใชได
โดยไมตองเสียคาใชจาย อีกทั้งสามารถจะบีบอัดขอมูลได
ดีและไมจําเปนจะตองมี่ขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางของ
เอกสาร แตวาการบีบอัดไฟล XML โดยใช gzip นั้นมี
ขอจํากัดที่ gzip ไมสามารถตรวจสอบพบอีลิเมนตที่ซ้ํา ๆ 
ที่อาจจะไมไดอยูติดกัน 
      งานวิจัยที่กลาวถึงการบีบอัดขอมูล XML ในปจจุบัน
นั้นมีอยูหลายวิธีการไดแก XMill [8], XGrind [14], 
XPRESS [10] และ XPACK [9] ซึ่งมุงเนนในการลด
ขนาดของขอมูลที่เปน XML ใหเล็กลง โดยแตละวิธีจะ
ใชเทคนิคที่แตกตางกันไป 
2.1 XMill 
 เปนวิธีการแรกที่ไดมีการนําเสนอวิธีการบีบอัด
เอกสาร XML โดยเริ่มจากการแยกสวนแท็กซึ่งภายใน
ประกอบไปดวยอิลิเมนตและแอตทริบิวตออกจากขอมูล
ที่เปนตัวอักขระ จากนั้นจะทําการจัดความสัมพันธของ
กลุมขอมูลเปน containers โดยจัดใหขอมูลที่เปนแบบ
เดียวกันอยูในกลุมเดียวกัน ในขั้นตอนตอมาจะนํา 
containers แตละตัวมาทําการบีบอัดเขาไป จากกันแลวทํา
การบีบอัดทั้งหมดโดยอาศัย gzip [5] เพื่อใหไดขอมูลที่
ออกมาเปนไฟลเดียว 

เนื่องจากการจัดกลุมขอความตองอาศัยความ
เขาใจของความหมายของขอมูลซึ่งขึ้นอยูกับชนิดของ
แอพพลิเคชั่น ฉะนั้น XMill จึงมักตองใหผูใชโปรแกรม
พิจารณาความหมายของขอมูล   อีกทั้งผูใชโปรแกรมไม
สามารถคนหาขอมูลที่ตองการจากเอกสารที่ถูกบีบอัด
แลว   ถึงกระนั้นก็ตาม XMill ถือวาเปนบทความวิจัยแรก 
ๆ ที่ทําใหผูวิจัยทั้งหลายตระหนักถึงความสําคัญของ
ปญหาและวิธิการแกปญหาในการบีบอัดขอมูล XML ซึ่ง
ไดมีผูนําเทคนิคบางเทคนิคของ XMill ไปใชในการเก็บ
และคนหาขอมูล XML [12] 

2.2 XGrind 
 XGrind มีขอดีที่ XMill ซึ่งก็คือผูใช XGrind 
สามารถคนหาขอมูลไดจากเอกสารที่ถูกบีบอัด คุณสมบัติ
นี้เปนผลมาจากการที่ขอมูลที่ถูกบีบอัดแลวยังคงมี
โครงสรางของเอกสารเดิม   
 แตอยางไรก็ตามผูใชโปรแกรม XGrind ไม
สามารถตอบคําถามบางประเภทโดยไมไดคลายการบีบ
อัดของขอมูล ตัวอยางของคําถามที่ตองมีการคลายการ
บีบอัดขอมูลคือคําถามที่ถามชวงของคา (range query) 
หรือคําถามที่ถามหาขอมูลคนหาบางสวนที่ตรงกับขอมูล
ที่มีอยู (partial match) 

 นอกจากนี้ XGrind จะบีบอัดเฉพาะเอกสาร 
XML ที่มีเอกสาร DTD (Document Type Definition) ซึ่ง
เปนเอกสารที่ระบุโครงสรางของเอกสาร XML ซึ่ง
เอกสาร XML บางเอกสารอาจจะไมมี DTD ก็ได ฉะนั้น
ผูใชโปรแกรม XGrind จะตองสราง DTD สําหรับ
เอกสาร XML ที่ยังไมมี DTD 
2.3 XPRESS 
 XPRESS มีขอดีเชนเดียวกับ XGrind ตรงที่
สามารถจะคนหาขอมูลจากเอกสารที่ถูกบีบอัดแลวแตวา 
XPRESS ไมไดใช DTD    
 XPRESS ไดนําเสนอแนวคิดใหมที่ใช reverse 
arithmetic encoding เปนวิธีการในการจัดเรียงขอมูล
เพื่อใหการหาคําตอบสําหรับ XPath expressions เปนไป
ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ XPRESS ได
พัฒนาการหาชนิดของขอมูลโดยไมตองอาศัยขอมูล
อินพุตจากผูใชโปรแกรม  
 แตอยางไรก็ตาม XPRESS มีขอจํากัดที่ 
XPRESS จะไมสามารถเขาใจเอกสาร XML ที่มีการใช 
ID และ IDREF และไมมีวิธีการขยายขอมูลที่ถูกบีบอัด
ใหเปนขอมูล XML ปกติ 
2.4  XPACK 
   เปนการบีบอัดเอกสาร XML โดยใชวิธีการ
เชิงไวยากรณในการบีบอัดและการขยายเอกสาร XML    



 

สวนประกอบหลักของ XPACK คือ Grammar Generator 
ทําหนาที่ในการสรางกฎ         ไวยากรณ สวนที่สองคือ
Compressor ทําหนาที่บีบอัดเอกสาร และในสวนสุดทาย
จะเปน Decompressor ซึ่งทําหนาที่ขยายเอกสารที่ผาน
การบีบอัดโดยอาศัยโครงสรางเดิมของเอกสาร  
 ขอจํากัดของ XPACK ก็คือโปรแกรมไม
สามารถบีบอัดจัดการกับเอกสาร XML ที่มีอิลีเมนตเปน
แบบ mixed-content ซึ่งคืออิลีเมนตที่มีทั้งอีลิเมนตและ
ตัวอักขระอยูขางในและผูใชโปรแกรมไมสามารถคนหา
ขอมูลจากเอกสาร XML ที่ถูกบีบอัดแลว 
 
3. เทคนิคการบีบอัดแบบ XBrevity 

ในเทคนิคการบีบอัดดวย XBrevity นั้นจะ
ประกอบไปดวย สวนของการบีบอัดเอกสาร XML 
(Compressor) และการขยายเอกสาร (Decompressor) 
เพื่อทําใหเอกสารที่ถูกบีบอัดดวย XBrevity กลับมาเปน
เอกสาร XML เดิมได  

โครงสรางการทํางานของ XBrevity แสดงไว
ในรูปที่ 2 
 
3.1 โปรแกรมบีบอัดขอมูล  (Compressor) 

มีหนาที่ในการบีบอัดเอกสาร XML ซึ่งจะใช 
SAX Parser เปนตัวอานวิเคราะหเอกสารที่จะทําการบีบ
อัดเขามา ในระหวางที่ทําการอานวิเคราะหเอกสารอยูนั้น
จะทําการเขารหัสโดยการ Mapping เพื่อเปลี่ยนรูปแบบ
ใหเปนตัวอักษรแลวเขียนคาลงไปบนไฟล โดยการสราง
ไฟลที่มีขอมูลที่ถูกบีบอัดแลว 

SAX Parser

Mapping

XML Document

Compressed XML

SAX Parser

Mapping

Encode Decode

 
รูปที่ 2 แสดงโครงสรางการทํางานของ XBrevity 

 
โดยในเอกสารใหมที่ไดประกอบไปดวย <d>…</d> ซึ่ง
เปนสวนของขอมูลที่ถูกบีบอัดแลวกับ <m …/> ซึ่งเปน
สวนของการอธิบายความหมายของขอมูลภายในเอกสาร 
(Metadata) ซึ่งเอกสารที่ถูกบีบอัดนี้สามารถไปจัดเก็บ 
หรือแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางเครือ ขายได และสามารถ
เขาใจไดงายโดยที่ไมตองขยายขอมูลกลับไปเปนตนฉบับ
เดิม เนื่องจากอยูในรูปแบบของเอกสาร XML แลวและมี
ตัวอธิบายขอมูลอยูภายในใหหรือจะทําการขยายเอกสาร
ใหเปนเอกสารเดมิได ดวยตัวขยายเอกสาร 
(Decompressor) ที่ออกแบบไว 
 
3.2 โปรแกรมคลายการบีบอัดขอมูล (Decompressor) 
 เมื่อเอกสารที่ถูกบีบอัดดวย XBrevity ตองการ
ขยายใหกลับมาเปนเอกสาร XML ตนฉบับสามารถทําได
โดยใช SAX Parser ที่ออกแบบมาเพื่อวิเคราะหเอกสาร 
โดยถอดรหัสเอกสารที่ถูกบีบอัดนั้นออกมา แลวทําการ 
Mapping คาที่ได ในแท็ก <m …/> แลวนําคาที่อานไดไป
แทนที่ตัวแปรเดิมที่อยูภายใน <d>…</d> เพื่อใหกลับ
ออกมาเปนเอกสารตนฉบับ 
 
3.3  ตัวอยางการทํางานของ XBrevity 



 

ในงานวิจัยนี้ไดนําเสนอการบีบอัดขอมูลโดย
ไมใช Schema ซึ่งแสดงตามรูปที่ 3 ซึ่งเปนตัวอยางของ
เอกสารที่ประกอบไปดวย อิลิเมนต และแอตทริบิวส
ตางๆ จะเห็นไดวามีการใชงานของแท็กที่ซ้ําๆกัน แต
ขอมูลภายในแตกตางกัน ทําใหโครงสรางดูซับซอนและ
เอกสารมีขนาดใหญ 
<?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 
(Metadata) เพื่อใชอางอิงอิลิเมนตและแอตทริบิวส ซึ่งทํา
ใหโครงสรางที่มีอยูเดิมสั้นลงทําใหขนาดของเอกสารเล็ก
ลงดวย 

 
<?xml  version="1.0"?> 
<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 
 
โดยที่ c = การบีบอัด (Compressed) 
 d = ขอมูล (Data) 
 m = ขอมูลที่อธิบายขอมูล (Metadata) 
 f  = ช่ือเต็ม (Full name) 
 b = ช่ือยอ (Brieviation name) 
 v = คาของขอมูล (Value) 
 x  = ใชการเรียงซอนของอีลิเมนตที่พบกอน
หนานี้ 
 จากรูปที่ 4 กอนการบีบอัดขอมูล (แท็ก c) จะ
ทําการ mapping ขอมูลตางๆใหเปนตัวแปร และทําให
ขอมูลเมื่อบีบอัดแลวจะเห็นไดวามีขนาดเล็กลง ซึ่งขอมูล
จริงจะถูกบีบอัดอยูในแท็ก d แท็กที่ขึ้นตนดวย e เปน
แท็กที่เปนช่ือยอของอีลิเมนต สวนแท็กที่ขึ้นตนดวย a 
เปนแท็กที่เปนช่ือยอของแอตตริบิวส v เปนตัวอักษรที่
ช้ีใหเห็นวาจะมีการเก็บคาที่อยูในอิลิเมนต  ตัวอักษร x 
เปนตัวอักษรที่บงบอกวา อิลิเมนตปจจุบันจะใชการเรียง 
ลําดับของการซอนกันของอิลิเมนตที่เปนบรรพบุรุษ 
(ancestor elements) ของอิลิเมนตที่เพิ่งพบกอนหนานี้ 
อยางเชน  < e1e2e3 a4="a1" …/>  ตามดวย <xxe3 …/> 



 

นั้นบงบอกวา <xxe3 …/> มีการเรียงลําดับอิลิเมนตเปน 
<e1e2e3 …/> ในขณะที่ <xe8 …/> นั้นมีการจัด
เรียงลําดับอิลิเมนตเปน <e1e8 …/>  สวน e0 ไม
จําเปนตองอยูในขอมูลของการจัดเรียงเนื่องจากในแตละ
เอกสารมี root element มีเพียงตัวเดียว ดังนั้นในเอกสารที่
ถูกบีบอัดจึงมี   <e1e2e3  …/> แทนที่จะเปน <e0e1e2e3 
…/>   จะเห็นไดวาโครงสรางยังคงเปนเอกสาร XML 
จากการบีบอัดดวยวิธีการนี้จะเห็นไดวา เอกสารใหมมี
ขนาดเล็กลงกวาตนฉบับ อีกทั้งยังเปนเอกสารที่สามารถ
อานเขาใจไดงาย และยังอยูในรูปแบบของเอกสาร XML 
ที่ถูกตองตามหลักไวยากรณของภาษา XML ดวย (Well-
formed XML) 
 เอกสาร XML อีกตัวอยางหนึ่งเปนเอกสารที่
เก็บขอมูลของบทความวิจัยตางๆ  เอกสารตัวอยางใน
ลักษณะนี้แสดงในรูปที่ 5 
<?xml  version="1.0"?> 
<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> 
        <year>2004</year> 
        <pages>621-632</pages> 
    </inproceedings> 
</bib> 

รูปที่ 5 เอกสาร XML ตัวอยาง B 
 
หลังจากใชโปรแกรม XBrevity ทําการบีบอัด

ขอมูลแลวจะไดเอกสารที่ถูกบีบอัดดังแสดงในรูปที่ 6 
<?xml  version="1.0"?> 
<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 
4. การทดลอง 
 ในการทดลองการบีบอัดขอมูล ไดทําการสราง
เอกสาร XML ตัวอยางโดยสรางจากแหลงดาวนโหลด
ตามขอมูลที่อางอิงไวหรืออาจใช XMark [13] ในการ
สรางไฟลขึ้นมาก็ได ซึ่งขนาดเอกสารที่นํามาทดสอบจะ
มีคาตางๆกัน และนําเอกสารที่ไดนี้ไปทดสอบกับ gzip 
และ XMill เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบีบอัด
ขอมูล และพัฒนาระบบการบีบอัด โดยการทดลองนี้ได
ทําบน Intel Pentium4 1.80GHz หนวยความจํา 256 MB 
ระบบปฏิบัติการ Windows XP Professional with 
Service Pack 2 และใชภาษาจาวา (J2SE 5.0) ในการสราง
และพัฒนาระบบการบีบอัด แตในการทดลองนี้ไมได
ทดสอบรวมกับ XGrind, XPESS และ XPACK เนื่องจาก 
XGrind เปนโปรแกรมที่ใชทดสอบบน Linux เทานั้น 
สวน XPRESS และ XPACK ไมมีโปรแกรมใหดาวน
โหลดเพื่อทดสอบ 
4.1 การวัดประสิทธิภาพของการบีบอัด 
 ประสิทธิภาพของการบีบอัดคือ อัตราสวนใน
การบีบอัด ซึ่งหาไดจาก 

อัตราสวน = 
สารตนฉบับขนาดของเอก

 ัดแลวสารที่บีบอขนาดของเอก1 −      (1) 

 
 
 

ตารางที่ 1 คุณลักษณะของเอกสารที่ใชในการทดสอบ 
XML 
Files 

Size 
(bytes) 

Depth Elements Attributes 

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
ทดสอบซึ่งเอกสารเหลานี้ผูอานบทความสามารถดาวน
โหลดไดตามเว็บไซตที่ไดระบุไว  นอกจากนี้ในตารางที่ 
1 ยังมีขอมูลซึ่งบงบอกชนิดของขอมูลดังนี้  Size ขนาด
ของเอกสาร XML เปนไบต (bytes) Depth ความลึกหรือ
จํานวนชั้นสูงสุดของการจัดเรียงอีลิเมนตในเอกสาร 
Elements คือจํานวนอิลิเมนตในเอกสารที่เปนช่ือเดียวกัน 
Attributes คือจํานวนแอตทริบิวตในเอกสารที่เปนช่ือ
เดียวกัน 
 เมื่อทําการบีบอัดในแตละวิธีแลว  ผลที่ได
ปรากฏอยูในตารางที่ 2 ซึ่งแสดงขนาดของเอกสารที่ถูก
บีบอัดกับเอกสารตนฉบับ 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบขนาดของเอกสารที่บีบอัดแลว 

Compressed File Size (bytes) 
XML Files 

gzip XMill XBrevity 
f1.xml 66,752 35,528 505,238 
f2.xml 1,002,187 700,137 3,103,734 
f3.xml 114,361 83,618 897,109 
f4.xml 68,000 64,184 226,246 
f5.xml 127,509 74,439 1,868,296 
 
 จากตารางที่ 2 จะเห็นไดวาขนาดที่บีบอัดดวย 
gzip และ XMill มีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับ XBrevity 
เนื่องจากวา XBrevity ทําการบีบอัดเฉพาะสวนของแท็ก1ดาวนโหลดไดจาก http://www.ibiblio.org/xml/examples/1998statistics.xml 

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



 

เทานั้น ซึ่งผูวิจัยกําลังพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อใหบีบอัดสวนที่
เปนขอความไดดวย 

แตอยางก็ตามเมื่อเรานําเอา XBrevity ที่ไดทํา
การจัดเรียงขอมูลแบบกระชับแลว มาใชรวมกับ gzip จะ
ไดผลการทดลองดังตารางที่ 3 และกราฟแสดงขนาดที่ได
จากการบีบอัดจากรูปที่ 7 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบขนาดเมื่อ XBrevity+gzip 

Compressed File Size (bytes) 
XML Files 

gzip XMill XBrevity+gzip 
f1.xml 66,752 35,528 63,612 
f2.xml 1,002,187 700,137 951,463 
f3.xml 114,361 83,618 109,905 
f4.xml 68,000 64,184 66,815 
f5.xml 127,509 74,439 115,960 
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รูปที่ 7 กราฟแสดงขนาดการบีบอัดเมื่อ XBrevity+gzip 

 
 จากการนํา XBrevity รวมกับ gzip ทําให
ประสิทธิภาพในการบีบอัดทําไดดีขึ้นกวาการใช 
XBrevity เพียงอยางเดียว เนื่องจากวาเมื่อ เอกสารที่ผาน
การจัดเรียงแบบกระชับดวย XBrevity แลวน้ันขนาดของ
เอกสารจะเล็กกวาตนฉบับเดิมเมื่อรวมกับ gzip จึงทําให
ขนาดที่บีบอัดไดเล็กกวา gzip ซึง่ผลที่ไดแสดงไวใน
ตารางที่ 3 และรูปที่ 7 แลว แตเมื่อเทียบกับ XMill แลวยัง
ใหญกวาเล็กนอย 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบอัตราสวนในการบีบอัด 
Compression Ratio (%) XML Files 

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 90.6 
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 มีนาดเล็กลงทําใหอัตราสวนใน
การบีบอัดสูงขึ้นตามไปดวย ดังนั้นเวลาที่ใชในการบีบ
อัดขอมูลก็ลดลงดวย ซึ่งผลที่ไดแสดงในตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบเวลาในการบีบอัด 

Compression Time (seconds) 
XML Files 

gzip XMill XBrevity+gzip 
f1.xml1 1.5 1 1.5 
f2.xml2 3 2.5 2.9 
f3.xml3 1 0.8 1 
f4.xml4 0.6 0.3 0.5 
f5.xml5 2.5 2 2.4 
 
และเมื่อมีการนําไฟลที่ถูกบีบอัดในตารางที่ 5 มาทําการ
ขยายออกเปนเอกสารตนฉบับจะไดเวลาที่ใชในการขยาย 
ผลที่ไดคลายคลึงไปในทางเดียวกันกับการบีบอัดเอกสาร
แตการขยายจะเร็วกวาเล็กนอย และในสวน XBrevity ที่
ใชการบีบอัดรวมกับ gzip มีคุณสมบัติเดียวกันกับ gzip 
แตขนาดของไฟลเล็กกวาทําใหการขยายไฟลจึงทําไดเร็ว
กวา gzip 
 
 
 



 

จากผลการทดลองที่ไดน้ัน จะเห็นไดถาเปรียบ 
เทียบอัตราสวนของการบีบอัดแลว XMill และ gzip มีคา
คอนขางสูง และระยะเวลาในการบีบอัดก็ใชเวลาที่นอย 
เมื่อเทียบกับ XBrevity เพราะ XBrevity บีบอัดเฉพาะ
สวนของแท็กเทานั้น แตถานํา XBrevity ที่ไดทําการบีบ
อัดแลวมาใชรวมกับ gzip จะเห็นวามีขนาดของขอมูลที่
ลดลงมาคอนขางมาก รวมถึงเวลาที่ใชในการบีบอัดก็เร็ว
กวาเดิม ซึ่งผลที่ไดใกลเคียงกับการใช gzip และ XMill 
และจะเห็นไดวาเวลาที่ใชในการขยายไฟลออกเปน
เอกสารตนฉบับจะนอยกวาการบีบอัด ไมวาจะใชวิธีการ
ใด  

เนื่องจาก XBrevity ตองเขียนขอมูลที่อานไดลง
ไปบนไฟลที่อยูในรูปแบบภาษา XML ดวยจึงทําใหใช
เวลานานอีกทั้งขอมูลที่เขียนลงไปนั้นเปนรูปยอของ
เอกสาร แตทําใหยังคงขอดีของภาษา XML ไว อีกทั้งยัง
เปนผลดีในแงของการอานทําความเขาใจเอกสารที่บีบอัด
แลวไดงาย เพราะวาในการนําไปใชงานจริงนั้น การที่
ผูใชปลายทางสามารถถอดรหัสที่ถูกบีบอัดออกมาใหเปน
ขอมูลเดิมไดน้ัน จําเปนจะตองใชตัวขยายขอมูลจาก
ขอมูลที่ถูกบีบอัดแลว ซึ่งอาจทําใหไมสะดวกกับการใช
งาน และเปนขอจํากัดในการนําไปใชงานกับกลุมคน
ทั่วไป   
 
5. สรุป 
 การบีบอัดขอมูล XML มีความสําคัญเพราะ 
XML เปนภาษาที่มีขอดีอยูหลายประการ ซึ่งปจจุบันไดมี
การใชกันอยางแพรหลาย แตขอจํากัดของ XML ก็มี
เชนกัน โดยปกติแลวเอกสารภาษา XML จะมีขนาดใหญ
กวาเอกสารของเท็กซไฟล (Text File) เนื่องจากเอกสาร
ภาษา XML มักจะมีการใชแท็กกํากับความหมายของ
ขอมูล การสงขอมูลโดยใชภาษา XML ทําใหเกิดความ
ตองการเน็ตเวิรกแบนดวิดธ (Network Bandwidth) ขนาด
ใหญเนื่องจากขนาดของไฟล วิธีหน่ึงที่จะชวยลดเน็ต
เวิรกแบนดวิดธในการสงขอมูล คือการบีบอัดขอมูลใหมี

ขนาดเล็กลง อีกทั้งยังชวยใหใชพ้ืนที่ในการเก็บขอมูล
ลดลงตามไปดวย จากงานวิจัยที่ผานมาเกี่ยวกับการบีบอัด
ขอมูล XML น้ันไดทําการบีบอัดขอมูลใหมีขนาดเล็กลง 
ซึ่งในบางวิธีการจะตองใช สกีมา (Schema) เปน
ตัวกําหนดไวยากรณเปนของตัวเอง และบางวิธีการตอง
ขยายเอกสารใหเปนตนฉบับกอนจึงจะสามารถใชงานได 
ซึ่งยากตอการนําไปใชงานทั่วๆไป  
 เทคนิคที่ไดนําเสนอคือการบีบอัดขอมูล XML 
โดยใชวิธีจัดเรียงขอมูลแบบกระชับ (XBrevity) ซึ่งเปน
เทคนิคการจัดเรียงแบบกระชับ เพื่อใหเอกสารมีขนาด
เล็กลงจากเดิม และยังสามารถเขาใจความหมายเอกสารที่
ถูกบีบอัดไดงาย โดยไมตองมีการขยายเอกสารใหเปน
ตนฉบับเดิมเพราะอยูในรูปแบบของภาษา XML อยูแลว 
ทําใหยังคงขอดีที่มีอยูในภาษา XML อีกทั้งยังงายตอการ
ใชงานทั่วๆไป ซึ่งไมตองมีตัวกําหนดไวยากรณแบบใด
แบบหนึ่งโดยเฉพาะ และสามารถที่จะคนหา (Query) 
ขอมูลที่ถูกบีบอัดได เพ่ือที่จะไดไมเสียเวลาในการขยาย
ขอมูลอีก 
        ในงานวิจัยน้ีเนนความสําคัญในการบีบอัดขอมูลใน
สวนของโครงสรางแท็ก แตตัวอักขระซึ่งเปนขอมูล
ภายในแท็กยังไมไดรับการบีบอัด ดังนั้นจึงยังสามารถ
พัฒนาประสิทธิภาพของเทคนิคการบีบอัดไดมากขึ้นไป
อีกโดยการบีบอัดอักขระภายในแท็ก  ซึ่งจะมีผลใหขนาด
ของเอกสารลดลงดวย 
       นอกจากนี้แนวทางและวิธีการนําเอาเอกสารที่ถูกบีบ
อัดแลวซึ่งอยูในรูปแบบ XML ไปใชเพื่อการคนหาขอมูล
ก็เปนงานวิจัยที่นาสนใจ   ผลการทดลองจากการเปรียบ 
เทียบเวลารวมจากเวลาในการบีบอัดขอมูลและเวลาใน
การสงเอกสาร XML ที่ถูกบีบอัดแลวกับเวลาที่ใชในการ
สงเอกสาร XML เดิม เปนอีกผลการทดลองตอเนื่องที่
ควรจะทํา 
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