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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 for 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. 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 preserves the advantage features 
of XML but the XML document has the smaller size. 
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บทคัดยอ − ภาษาเอ็กซเอ็มแอล  (Extensible Markup Language, XML) ไดวิวัฒนาการมาเปนภาษามาตรฐานใน
การเสนอและแลกเปลี่ยนขอมูลบนอินเทอรเน็ตเนื่องจากภาษา XML เปนภาษาที่ใชงายมีความยืดหยุน และไมขึ้นอยู
กับระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร แตวาขอมูลท่ีเปนภาษา XML นั้นมักจะมีขนาดใหญและมีขอมูลท่ีซ้ําซอน
อันเนื่องมาจากการใชแท็กท่ีชื่อซ้ํา ๆ ในการอธิบายขอมูล เอกสาร XML จึงมีขนาดใหญซึ่งทําใหตองการพื้นที่ในการ
จัดเก็บในปริมาณมากและใชเวลานานในการสงขอมูล  ดังนั้นงานวิจัยท่ีตองการจะบีบอัดขอมูลในภาษา XML จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่ง    งานวิจัยท่ีไดทํามาแลวนั้น ขอมูลท่ีถูกบีบอัดแลวอาจจะอยูในรูปแบบของไบนารีหรือรูปแบบที่
เปนที่เขาใจกับผูพัฒนาเครื่องมือเทานั้น  ในงานวิจัยนี้ไดนําเสนอวิธีบีบอัดขอมูลแบบใหมชื่อวา “เอ็กซเบร็ววิต้ี 
(XBrevity)” ซึ่งเปนวิธีการที่ใชในการบีบอัดขอมูลหรือคลายการบีบอัดขอมูลโดยท่ีขอมูลท่ีถูกบีบอัดสามารถเปนที่
เขาใจไดกับคนทั่วไป การบีบอัดขอมูลโดยที่เอกสารที่ถูกบีบอัดอยูในรูปแบบของภาษา XML แบบยอนั้นจะทําให
เอกสารนั้นยังคงขอดีของภาษา XML ในขณะที่ขนาดของเอกสารเล็กลงขอมูลท่ีถูกบีบอัดอยูในรูปแบบของภาษา 
XML 
คําสําคัญ − เอ็กซเอ็มแอล, การบีบอัดขอมูล, การแลกเปลี่ยนขอมูล, การยอ 

 
 
 
 



1. บทนํา 
ปจจุบันภาษาเอ็กซเอ็มแอล (Extensible Markup Language, 
XML) [15] ไดเขามามีบทบาทและเปนมาตรฐานในการ
แลกเปลี่ยนขอมูล เนื่องจาก XML มีความสามารถในการ
อธิบายความหมายของขอมูลและมีความยืดหยุนในการใชงาน 
การนํา XML มาใชงานสามารถทําไดโดยการใชแท็กเปนตัว
กํากับและการตั้งชื่อแท็กที่ส่ือถึงความหมายของขอมูล ทําให
เอกสารที่ถูกสรางขึ้นเขาใจไดงาย จึงเปนสวนสําคัญที่ทําให
การเขาถึงขอมูลไดงายขึ้น แตจากการที่มีการใชแท็กเขามาชวย
ในการสื่อถึงความหมายทําใหเกิดการบันทึกแท็ก ชนิดเดียวกัน
บอยครั้งในเอกสาร 

 
<?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> 
   <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> 

รูปที่ 1 ตัวอยางเอกสาร XML ที่ใชงานจริง 
 

จากรูปที ่ 1 จะเห็นไดวามีการบันทกึขอมูลประเภทเดียวกัน
หลายครั้ง ซ่ึงในแตละครั้งจะมีรายละเอียดแตกตางกัน ดวยเหตุ
นี้ ขนาดของเอกสารจึงมีขนาดใหญเมื่อเทียบกับขนาดขอมลู
จริงภายในเอกสารนั้น สงผลใหส้ินเปลืองเนือ้ที่หากตองการ
จัดเก็บเอกสารและสิ้นเปลอืงเวลาในการรับสง หากตองการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางองคกรผานระบบเครือขาย  

โดยทั่วไปแลวขอมูล XML จะเก็บอยูในรูปแบบของไฟล 
ดังนั้นขอมลู XML ที่จะมีการนําไปใชกันไดจริงควรจะเปนการ
บีบอัดไฟล XML ที่ทําใหมีขนาดเล็กและนําไปใชงานไดงาย 
เนื่องจากขอมลู XML จํานวนมากจะเก็บไวในไฟล ดังนั้นการ
บีบอัดไฟล XML จึงมีความจําเปนอยางย่ิง  
 

โดยในปจจุบนั XML ไดถูกนํามาใชงานในหลายสาขาวิชาชพี 
ไมวาจะเปนทางธุรกิจซ่ึงมีการนําอบีีเอ็กซเอ็มแอล (Electronic 
Business XML, ebXML) [14] และ บีเพล (Business Process 
Execution Language, BPEL) [2] ไปใช  ดานกราฟฟกซ่ึงมีการ
นําเอสวีจี (Scalable Vector Graphics, SVG) [4] ไปใช หรือ
แมกระทั่งดานวทิยาศาสตรเคมี ซ่ึงมีการนําภาษาซีเอ็มแอล 
(Chemical Markup Language, CML) [10] ไปใช ไมวาจะเปน 
BPEL, SVG, หรือ CML ตางก็เปนภาษา XML ประเภทหนึ่ง 

 

นอกจากนี้แอปพลิเคชันอีกอันหนึ่งที่สําคัญของภาษา XML ซ่ึง
ก็คือเว็บเซอรวิส (Web Services) [16]  เปนซอฟตแวรที่ได
นําเอามาใชอยางมากในปจจุบัน และคาดวาจะมีการใชอยาง
แพรหลายมากขึ้นในอนาคต ในปจจุบันไดมีการนําเว็บเซอรวิส
เอามาใชในการใหบริการ ผานอินเทอรเน็ตโดยบริษัทชั้นนํา 
อาทิเชน Yahoo Search Web Services [18], Google Web APIs 
[6], Amazon Web Services [1], และ eBay API  [3] จุดเดนของ
เทคโนโลยีเว็บเซอรวิสคือ การที่มันทําใหโปรแกรมที่พัฒนา
โดยภาษาและใชแพลตฟอรมที่แตกตางกันสามารถติดตอและ



ทํางานรวมกันไดโดยใชภาษา XML เปนภาษาส่ือกลางในการ
แลกเปลี่ยนขอมูล ฉะนั้นจะเห็นไดวาขอมูล XML จะมีปริมาณ
เพิ่มมากขึ้นและขนาดของขอมูลของ XML ที่มักจะมีขนาด
ใหญจะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของแอป
พลิเคชันที่ใช XML เปนภาษาในการบันทึกขอมูล 

 

จากปญหาในเรื่องขนาดของขอมูลแนวทางที่สามารถนํามาใช
ในแกปญหาไดคือการบีบอัดขอมูล XML (XML data 
compression) เพื่อลดขนาดของเอกสารซึ่งเปนการบีบอัดขอมูล 
XML โดยเฉพาะทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบีบอัด
ไดดีกวาการใชวิธีการบีบอัดขอมูลทั่วไป 
 

ในบทความนี้ในหัวขอที่ 2 จะไดนําเสนอกระบวนการบีบอัด
แบบตางๆ ที่มีอยูในปจจุบันซ่ึงไดแก XMill, XGrind, XPRESS 
และ XPACK จากนั้นหัวขอที่ 3 จะมีเนื้อหาในสวนของ
แนวทางในการพัฒนาเทคนิคใหมๆในการบีบอัดขอมูล ผลการ
ทดลองจะนําเสนอในหัวขอที่ 4 บทสรุปอยูในหัวขอที่ 5 และ
ในหัวขอที่ 6 กลาวถึงแนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 
2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
โดยปกติแลวในการบีบอัดไฟลขอมูลทั่วไปนั้น จะนยิมใช gzip 
[5] เนื่องจากเปนซอฟตแวรที่นําไปใชไดโดยไมตองเสีย
คาใชจาย อีกทัง้สามารถจะบบีอดัขอมูลไดดี และไมจาํเปน
จะตองมีขอมูลเกีย่วกับโครงสรางของเอกสาร แตวาการบีบอัด
ไฟล XML โดยใช gzip นั้นมีขอจํากดัที่ gzip ไมสามารถ
ตรวจสอบพบอิลิเมนตที่ซํ้า ๆ ทีอ่าจจะไมไดอยูตดิกันแตจะเปน
การบีบอัดไฟลทัว่ๆไป ซ่ึงไมไดออกแบบมาใหใชกบั XML 
โดยเฉพาะ 

 

งานวิจัยที่กลาวถึงการบีบอัดขอมูล XML ในปจจบุันนัน้มีอยู
หลายวิธีการไดแก XMill [7], XGrind [13], XPRESS [9] และ 
XPACK [8] ซ่ึงมุงเนนในการลดขนาดของขอมลูทีเ่ปน XML 
ใหเล็กลง โดยแตละวิธีจะใชเทคนคิที่แตกตางกนัไป 
 

2.1 XMill 
XMill เปนวิธีการแรกที่ไดมีการนาํเสนอวิธีการและเทคนิคใน
การบีบอัดเอกสาร XML โดยเริ่มจากการแยกสวนแท็ก ซ่ึง
ภายในประกอบไปดวยอลิิเมนตและแอตทริบวิต ออกจาก
ขอมูลที่เปนตัวอักขระ จากนั้นจะทําการจดัความสมัพันธของ

กลุมขอมูลเปนเหมือนภาชนะบรรจ ุ หรือเรียกวา containers 
โดยจัดใหขอมูลทีเ่ปนแบบเดียวกันอยูในกลุมเดียวกนั ใน
ข้ันตอนตอมาจะนํา containers แตละกลุมมาทาํการบีบอัด ซ่ึง
จะได containers ที่อยูในรูปของขอมูลที่บบีอดัแลว จากนั้นให
นํา containers ทั้งหมดโดยอาศัย gzip ทําการบบีอัดอีกครั้ง
เพื่อใหไดขอมลูทีอ่อกมาเปนไฟลเดียว เนื่องจากการจัดกลุม
ขอความตองอาศยัความเขาใจของความหมายของขอมูล ซ่ึง
ข้ึนอยูกับชนิดของแอปพลิเคชัน ฉะนั้น XMill จึงมักตองให
ผูใชโปรแกรมพจิารณาความหมายของขอมูล   อีกทั้งผูใช
โปรแกรม ไมสามารถคนหาขอมลูที่ตองการจากเอกสารที่ถูก
บีบอัดแลว   ถึงกระนั้นกต็าม XMill ถือวาเปนบทความวิจัย
แรก ๆ ทีท่ําใหผูวิจัยทั้งหลายตระหนักถึงความสําคัญของ
ปญหาและวิธีการแกปญหาในการบีบอัดขอมลู XML ซ่ึงไดมี
ผูนําเทคนิคบางเทคนิคของ XMill ไปใชในการเก็บและคนหา
ขอมูล XML [11] 
 

2.2 XGrind  
XGrind มีขอดทีี่ XMill ยังไมสามารถทําไดซ่ึงก็คือ ผูใช 
XGrind สามารถคนหาขอมูลไดจากเอกสารที่ถูกบีบอัด 
คุณสมบัตินี้เปนผลมาจากการที่ขอมูลที่ถกูบบีอดัแลว ยังคงมี
โครงสรางของเอกสารเดิม แตอยางไรก็ตามผูใชโปรแกรม 
XGrind ไมสามารถตอบคําถามบางประเภทโดยไมไดคลายการ
บีบอัดของขอมูล ตัวอยางของคําถามที่ตองมีการคลายการบบี
อัดขอมลูคือ คําถามที่ถามชวงของคา (range query) หรือคําถาม
ที่ถามหาขอมูลคนหาบางสวนที่ตรงกับขอมูลที่มีอยู (partial 
match) นอกจากนี้ XGrind จะบีบอัดเฉพาะเอกสาร XML ที่มี
เอกสาร DTD (Document Type Definition) ซ่ึงเปนเอกสารที่
ระบุโครงสรางของเอกสาร XML ซ่ึงเอกสาร XML บาง
เอกสารอาจจะไมมี DTD ก็ได ฉะนั้นผูใชโปรแกรม XGrind 
จะตองสราง DTD สําหรับเอกสาร XML ที่ยังไมมี DTD 
 

2.3 XPRESS 
XPRESS มีขอดีเชนเดียวกับ XGrind ตรงที่สามารถจะคนหา
ขอมูลจากเอกสารที่ถูกบีบอัดแลว แต XPRESS ไมไดใช DTD 
XPRESS ไดนาํเสนอแนวคิดใหมทีใ่ชการเขารหัสทาง
คณิตศาสตรแบบผันกลบั (reverse arithmetic encoding) เปน
วิธีการในการจัดเรียงขอมูลเพื่อใหการหาคําตอบสําหรับนิพจน
ของ XPath เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 



XPRESS ไดพัฒนาการหาชนดิของขอมูลโดยไมตองอาศัย
ขอมูลอนิพุตจากผูใชโปรแกรม แตอยางไรก็ตาม XPRESS มี
ขอจํากัดที่ XPRESS จะไมสามารถเขาใจเอกสาร XML ที่มีการ
ใช ID และ IDREF และไมไดกลาวถึงวิธีการขยายขอมูลทีถู่ก
บีบอัดใหเปนขอมูล XML ปกต ิ
 

2.4 XPACK 
XPACK เปนการบีบอัดเอกสาร XML โดยใชวิธีการเชิงไวยา-
กรณในการบีบอัดและการขยายเอกสาร XML สวนประกอบ
หลักของ XPACK คือ Grammar Generator ทําหนาที่ในการ
สรางกฎไวยากรณ สวนที่สองคือ Compressor ทําหนาที่บีบอัด
เอกสาร และในสวนสุดทายจะเปน Decompressor ซ่ึงทําหนาที่
ขยายเอกสารที่ผานการบีบอัดโดยอาศัยโครงสรางเดิมของ
เอกสาร ขอจํากัดของ XPACK ก็คือโปรแกรมไมสามารถบีบ
อัดจัดการกับเอกสาร XML ที่มีอิลีเมนตเปนแบบผสมผสาน 
(Mixed-content) ซ่ึงคืออิลีเมนตที่มีทั้งอิลิเมนตและตัวอักขระ
อยูขางใน และผูใชโปรแกรมไมสามารถคนหาขอมูลจาก
เอกสาร XML ที่ถูกบีบอัดแลว 
 
3. เทคนิคการบีบอัดแบบ XBrevity 
ในเทคนิคการบีบอัดดวย XBrevity นั้นจะประกอบไปดวย 
สวนของการบบีอดัเอกสาร XML (Compressor) และการขยาย
เอกสาร (Decompressor) เพื่อทําใหเอกสารทีถ่กูบีบอัดดวย 
XBrevity กลับมาเปนเอกสาร XML ตนฉบบัเดิมได 
 

ในโครงสรางของ XBrevity จะใช SAX Parser (Simple API 
for XML) เปนตัวอานเอกสารทั้งในกระบวนการการบีบอัด
เอกสารและขยายการบีบอัด โดยในแตละกระบวนการจะมีการ
เขารหัสและถอดรหัสเอกสาร XML ที่ไดอาน ซ่ึงโครงสราง
การทํางานของ XBrevity ไดแสดงไวในรูปที่ 2 
 

3.1 โปรแกรมบีบอัดขอมูล (Compressor) 
มีหนาที่ในการบบีอัดเอกสาร XML ซ่ึงจะใช SAX Parser เปน
ตัวอานวิเคราะหเอกสารที่จะทาํการบีบอัดเขามา ในระหวางที่
ทําการอานวิเคราะหเอกสารอยูนัน้ และจะทําการเขารหัสโดย
การ mapping เพื่อเปลี่ยนรูปแบบใหเปนตัวอักษรแลวเขียนคา
ลงไปบนไฟล โดยในการสรางไฟลที่มีขอมูลที่ถูกบีบอัดแลว

นั้น จะยังคงอยูในรูปแบบของภาษา XML และถูกตองตาม
แบบฟอรม (Well-formed) 
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รูปที่ 2 แสดงโครงสรางการทํางานของ XBrevity 

 
โดยในเอกสารใหมที่ไดประกอบไปดวย <d>…</d> ซ่ึงเปน
สวนของขอมูลที่ถูกบีบอัดแลวกับ <m …/> ซ่ึงเปนสวนของ
การอธิบายความหมายของขอมูลภายในเอกสาร (Metadata) ซ่ึง
เอกสารที่ถูกบีบอัดนี้สามารถไปจัดเก็บ หรือแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางเครือขายได และสามารถเขาใจไดงายโดยที่ไมตอง
ขยายขอมูลกลับไปเปนตนฉบับเดิม เนื่องจากอยูในรูปแบบของ
เอกสาร XML แลวและมีตัวอธิบายขอมูลอยูภายในให หรือจะ
ทําการขยายเอกสารใหเปนเอกสารเดิมไดดวยตัวขยายเอกสาร 
(Decompressor) ที่ออกแบบไว 
 

3.2 โปรแกรมคลายการบีบอัดขอมูล (Decompressor) 
เมื่อเอกสารที่ถกูบบีอัดดวย XBrevity ตองการขยายใหกลับมา
เปนเอกสาร XML ตนฉบบัสามารถทําไดโดยใช SAX Parser ที่
ออกแบบมาเพือ่วิเคราะหเอกสาร โดยทําการถอดรหัสเอกสาร
ที่ถูกบีบอัดนัน้ออกมา จากนัน้ทําการ mapping คาที่ได ในแท็ก 
<m …/> แลวนําคาทีอ่านไดไปแทนที่ตัวแปรเดิมที่อยูภายใน 
<d>…</d> เพื่อใหกลับออกมาเปนเอกสารตนฉบับ 
 
 



3.3 ตัวอยางการทํางานของ XBrevity 
ในงานวิจัยนี้ไดนาํเสนอการบบีอัดขอมูล โดยไมใชโครงสราง
ของเอกสาร XML (XML Schema) [16,17,18] ซ่ึงแสดงตามรูป
ที่ 3 ซ่ึงเปนตัวอยางของเอกสารที่ประกอบไปดวย อิลิเมนต 
และแอตทริบวิสตางๆ จะเห็นไดวามีการใชงานของแท็กที่ซํ้าๆ
กันแตขอมลูภายในแตกตางกนั ทาํใหโครงสรางดูซับซอนและ
เอกสารมีขนาดใหญ 

 
<?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> 

รูปที่ 3 เอกสาร XML ตัวอยาง A 
 

ในการบีบอัดขอมลูนั้นจะมีขอมลูเมตาดาตา (Meta data) เพื่อ
ใชอางอิงอิลิเมนตและแอตทริบวิส ซ่ึงทําใหโครงสรางที่มีอยู
เดิมส้ันลง ทําใหขนาดของเอกสารเล็กลงตามไปดวย 

 

 
<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> 

รูปที่ 4 เอกสาร XML ตัวอยาง A ที่ถูกบบีอดัแลว 
 
โดยที่  c = ขอมูลที่ถูกบบีอัด (Compressed) 
 d = ขอมูล (Data) 
 m = ขอมูลทีอ่ธิบายขอมูล (Metadata) 
 f = ชื่อเต็ม (Full name) 
 b = ชื่อยอ (Brevity name) 
 v = คาของขอมูล (Value) 
 x = การอางอิงอลิิเมนตที่เรียงซอนกนักอนหนานี ้

 
จากรูปที ่ 4 กอนการบีบอัดขอมูล (แท็ก c) จะทาํการ mapping 
ขอมูลตางๆใหเปนตัวแปร และทําใหขอมูลเมื่อบบีอดัแลวจะได
ขนาดที่เล็กลง ซ่ึงขอมูลจริงจะถูกบบีอัดอยูในแท็ก d โดยแท็ก
ที่ข้ึนตนดวย e เปนแท็กที่เปนชือ่ยอของอลิิเมนต สวนแท็กที่
ข้ึนตนดวย a เปนแท็กที่เปนชือ่ยอของแอตตริบิวส v เปน
ตัวอักษรที่ชี้ใหเห็นวาจะมกีารเก็บคาที่อยูในอิลิเมนต  ตัวอักษร 
x เปนตัวอักษรที่บงบอกวาเปนอลิิเมนตอางอิงเพื่อใชการเรียง 
ลําดบัของการซอนกันของอิลิเมนตที่เปนบรรพบุรุษ (ancestor 
elements) ในอิลิเมนตที่เพิ่งพบกอนหนานี้ อยางเชน  <e1e2e3  
a5="a1" …/>  ตามดวย <xe1e2 e3a4="a2" .../> นั้นบงบอก
วา <xe1e2 e3a4="a2" .../> มีการเรียงลําดับอลิิเมนตทีอ่ยู
ภายใต e1e2 ในขณะทีบ่รรทัดถัดลงมานั้นมีการจัดเรียงลําดับอิ
ลิเมนตเปน <xe1 e8v …/>  ตามลําดบัไปจนจบ สวน e0 ไม



จําเปนตองอยูในขอมูลของการจดัเรียง เนื่องจากในแตละ
เอกสารมี root element ไดเพียงตัวเดียวเทานัน้ ดังนั้นใน
เอกสารที่ถูกบีบอดัจึงมี   <e1e2e3  …/> แทนที่จะเปน 
<e0e1e2e3 …/>   และในการอานทําความเขาใจเอกสารนั้นมี
วิธีการคือ ในหนึง่แท็กของเอกสารที่ถูกบีบอัด เชน <e1e2e3 
a4="a1" a5="e1" e6v="Pissamai" e7v="Aom" /> จะอานโดย
ไลจาก e1 ซ่ึงไมมีเนื้อหา ภายใต e1 มี e2 ซ่ึงไมมีเนื้อหาเชนกัน
จะเรียงชิดติดกันกับ e1 ภายใต e2 มี e3 ซ่ึงมีแอตทริบิวตอยู 2 
คาดวยกัน เมื่อเริ่มมีคาของขอมูลจะมีการแยกดวยชองวาง
เพื่อใหอยูในรูปของแอตทริบวิตแลวจึงแสดงคาของขอมูล
ออกมา จากนั้นในทกุๆคาทีถ่ัดมาจะแยกดวยชองวาเสมอ 
ภายใต e3 ยังมี e6 ซ่ึงมีเนื้อหาประกอบอยูดวย และภายใต e6 
ยังมี e7 ที่มีเนื้อหาซอนอยูอีกชั้น ซ่ึงเปนชั้นสุดทายของแท็กนี ้
โดยการไลลําดบัชั้นของขอมลูจะเริ่มจาก e ตัวแรกเปนตนไป 
ตัวอยางถาตองการทราบวา  "Aom" อยูภายใตอิลิเมนตใดบาง 
จะทําการอานเรียงคา e ภายในแท็กไปเรือ่ยๆจนถึงคาของ
ขอมูลทีต่องการทราบ ซ่ึงจะไดวา "Aom" อยูภายใต e1, e2, e3 
และ e6 เรียงลําดบักันไปนัน่เองในกรณีที่ขอมลูมีความยาว 
หรือมีการปดแทก็เกิดขึ้นในเอกสารจะเกิดแท็กใหมและมี x 
เปนตัวอางอิงลาํดบัชั้นของอิลิเมนตกอนหนาที่จะแสดงขอมลู
ตอทาย เชน <xe1e2 e3a4="a2" e6v="Veerasuk" /> จะเห็นได
a2 ซ่ึงเปนคาของขอมูลใน a4 จะอยูภายใต e1, e2 และ e3 
ตามลําดบั ในขณะที่ Veeraksuk ซ่ึงเปนคาของขอมลูใน e6 จะ
อยูภายใต e1, e2 และ e6 ตามลําดบั  และมีขอสังเกตวา ถาเปน
แทก <e1e2e3 a4="a1" .../>  e3 กับ a4 จะอยูแยกกนั แตถามี
การอางอิงถึงอลิิเมนต <e1e2e3 …>กอนหนานี้จะทําใหแทก
ของ   อิลิเมนตนี้เขียนอยูในรูปแบบ <xe1e2 e3a4="a2" .../> ซ่ึง 
e3 กับ a4 จะอยูติดกัน 
 

จะเห็นไดวาโครงสรางยังคงเปนเอกสาร XML จากการบบีอดั
ดวยวิธีการนี้จะเห็นไดวา เอกสารใหมมีความกระชบัและขนาด
เล็กลงกวาตนฉบบั อีกทั้งยังเปนเอกสารที่สามารถอานเขาใจได
งาย และยังอยูในรูปแบบของเอกสาร XML ที่ถูกตองตามหลัก
ดวย (Well-formed) 

ในสวนของเอกสารที่มีอลิิเมนตแบบ mixed-content นั้น
สามารถใช XBrevity ในการบีบอัดไดเชนกนัโดยมีตวัอยางของ
เอกสารดังตัวอยางที่อยูในรูปที่ 5 ซ่ึงเปนตัวอยางของเอกสารที่
มีอิลิเมนตแบบ mixed-content โดยในเอกสารมี  <mtitle> 

เปนอลิิเมนตแบบ mixed-content ซ่ึงมีทั้งอิลิเมนต  <mname> 
และเนือ้หา (content) ซ่ึงมีคาเปน “the prisoner of” และ
“redemption”  นอกจากนี้ในเอกสารตัวอยางในรูปที่ 5 ยังแสดง
ใหเห็นถึงตัวอยางของเอกสารทีอ่ิลิเมนตที่ซอนกัน ในเอกสาร
นี้มีอิลิเมนต actor ซ่ึงซอนกันอยูหลายชั้น โดยทีแ่ตละ actor มี
เนื้อหาทีแ่ตกตางกันไป 

 
<?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> 

รูปที่ 5 เอกสาร XML ตัวอยาง B 
 

<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> 

รูปที่ 6 เอกสาร XML ตัวอยาง B ที่ถูกบบีอดัแลว 
 

เมื่อมีเอกสารที่มอีลิิเมนตที่เปนแบบ mixed-content เกิดขึ้น 
XBrevity จะพจิารณาบบีอัดเอกสารดังกลาว ถาพบแท็กปด
เกิดขึ้นในตัวอยางนี้คือ </mname> ซ่ึงจะได <e1 a2="1994" 



v="the prisoner of" e3v="shawshank"/> จะจัดใหอยูในอิลิ
เมนตเดียวกัน สวน “redemption” จะแยกเปนอิลิเมนตใหมโดย
ภายในจะแทนดวย x เพื่อบงบอกวาเปนเนื้อหาทีอ่ยูในอิลิเมนต
เดียวกันกับอิลิเมนตอางอิงกอนหนานี้ซ่ึงก็คือ <mtitle> นัน่เอง 
ในสวนแท็ก <actor> ที่มีชือ่อลิิเมนตเดียวกันและมจีํานวนชั้น
ซอนกันตั้งแต 3 ชั้นขึ้นไป จะแยกเปน 1 อิลิเมนต คือ e4 และมี 
3 แอตทรบิิวส คือ v ซ่ึงเปนคาของ actor ตัวแรก ตัวถัดมาคือ 
e4v เปนคาของ actor ตัวที่สอง และ e4v2 เปนคาของ actor ตัว
สุดทาย จะสังเกตไดวาเมือ่มีอลิิเมนตซอนกันหลายตวัและมีชื่อ
เดียวกัน XBrevity จะทําการกําหนดคาตัวเลขใหตั้งแตการซอน
กัน 3 ชั้นขึ้นไป โดยเริ่มใสตัวเลข 2 เปนตนไป ผลที่ไดเปนไป
ตามรูปที่ 6 จะเห็นไดวาแมเอกสารจะมีอลิิเมนตแบบ mixed-
content ก็สามารถบีบอัดดวย XBrevity ไดเชนกัน 
 
4. การทดลอง 
ในการทดลองการบีบอัดขอมลูนี้ ไดนําเอกสาร XML ตัวอยาง
โดยเปนเอกสารทีถู่กสรางขึ้นมาจากที่ตางๆ ไมวาจะไดจาก
แหลงดาวนโหลดตางๆ หรืออาจจะใช XMark [12] ในการ
สรางเอกสาร .xml ข้ึนมาก็ได ซ่ึงขนาดเอกสารที่นํามาทดสอบ
จะมีคาตางๆกัน และนําเอกสารที่ไดนี้ไปทดสอบกับ gzip และ 
XMill เพื่อเปรยีบเทียบประสทิธิภาพการบีบอัดขอมูล และ
พัฒนาระบบการบีบอัด โดยการทดลองนี้ไดทาํบน Intel 
Pentium4 1.80GHz หนวยความจาํ 256 MB ระบบปฏิบตัิการ 
Windows XP Professional with Service Pack 2 และใชภาษาจา
วา (JDK 5.0 Update 4 ) ในการสรางและพัฒนาระบบการบีบ
อัด แตในการทดลองนี้ไมสามารถทดสอบรวมกับ XGrind, 
XPRESS และ XPACK เนื่องจาก XGrind เปนโปรแกรมที่ใช
ทดสอบบนระบบปฏิบัติการ Linux หรือบนระบบ Unix 
เทานั้น สวน XPRESS และ XPACK ไมมีโปรแกรมใหดาวน
โหลดเพื่อใชทดสอบ จึงไมสามารถนํามาใชทดสอบเพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพกบัตัวบบีอัด (Compressor) ตัวอื่นๆ
ได ดังนั้นในการทดสอบนี้จึงทาํการเปรียบการบบีอดัดวย gzip, 
XMill และ XBrevity 
 

4.1 การวัดประสิทธิภาพของการบีบอัด 
ประสิทธิภาพของการบีบอัดวัดจากอัตราสวนในการบีบอัด ซ่ึง
หาไดจากสมการที่ (1) 

 

อัตราสวน = 
สารตนฉบับขนาดของเอก

 ัดแลวสารที่บีบอขนาดของเอก1 −  (1) 

 
ในการทดลองนีไ้ดใช XMark สรางเอกสาร XML ข้ึนมา
ทั้งหมด 5 เอกสาร โดยมีขนาดของเอกสารที่แตกตางกันขึ้นอยู
กับคาแฟกเตอร (XMark factor) ที่ใชในการกําหนดขนาดของ
เอกสารที่จะสรางขึ้นมา ซ่ึงแสดงคุณลักษณะของเอกสารดัง
ตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 คุณลกัษณะของเอกสารที่ใชในการทดสอบ 
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 

 
จากขอมูลในตารางที่ 1 a.xml, b.xml, c.xml, d.xml และ e.xml 
เปนชื่ออางอิงถึงเอกสาร XML ที่ใชในการทดสอบ นอกจากนี้
ในตารางที่ 1 ยังมีขอมูลซ่ึงบงบอกชนิดของขอมูลซ่ึงไดแก 

Size คือขนาดของเอกสาร XML มีหนวยเปนไบต  (bytes) 
   Depth คือความลึกหรือจํานวนชัน้ที่ซอนกันสูงสุดที่เกิดขึ้น 

ในเอกสาร 
   Elem คือจํานวนอิลิเมนต (Elelment types)ในเอกสาร  
   Attr คือจํานวนแอตทริบิวต (Attribute types) ในเอกสาร 
   XMark factor คือคาแฟกเตอรที่ใชกําหนดขนาดในการสราง- 

เอกสารตัวอยาง 
 

4.2 ผลการทดลอง 
เมื่อทําการบีบอัดในแตละวิธีแลว ผลทีไ่ดปรากฏอยูในตารางที ่
2 โดยวัดจากขนาดที่บบีอัดไดซ่ึงมีหนวยเปนกิโลไบต (Kbyte) 
ขนาดทีบ่ีบอัดดวย gzip และ XMill มีขนาดเล็กกวาเมื่อเทียบ
กับ XBrevity เพียงอยางเดียวเนื่องจากวา gzip และ XMill เปน
การบีบอัดในรปูแบบของไบนารี แต XBrevity ทําการบีบอัด
เฉพาะสวนของแท็กเทานัน้ ซ่ึงผูวจิัยกําลังพัฒนาเพิม่เติมเพื่อให



บีบอัดสวนที่เปนขอความไดดวย แตอยางไรกต็ามเมื่อนําเอา 
XBrevity ที่ไดทําการจดัเรียงขอมูลแบบกระชับแลว มาใช
รวมกับ gzip จะไดผลการทดลองทีแ่ตกตางออกไป ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการบบีอดั 
XML 
Files 

Compressed File Size (KBytes) 
gzip XMill XBrevity XBrevity+gzip 

a.xml 10.25 10.15 25.96 10.55 
b.xml 39.79 37.91 113.3 40.56 
c.xml 371.5 338.1 1,130 374.9 
d.xml 3,732 3,320 11,359 3,760 
e.xml 37,358 32,996 112,989 37,949 

 
จากการนําผลการบีบอัดที่ไดจาก XBrevity มารวมกับ gzip ทํา
ใหประสิทธิภาพในการบีบอัดเอกสาร ทําไดดีข้ึนกวาการใช 
XBrevity บีบอัดเพียงอยางเดียว เนื่องจากวาเมื่อ เอกสารที่ผาน
การจัดเรียงแบบกระชับดวย XBrevity แลวนั้นขนาดของ
เอกสารจะเล็กกวาตนฉบับเดิมและเมื่อรวมกับ gzip จึงทําให
ขนาดที่บีบอัดไดใกลเคียงกับการบีบอัดดวย gzip เพียงอยาง
เดียว แตเมื่อเทียบกับ XMill แลวเอกสารยังมีขนาดใหญกวา
เล็กนอย เมื่อขนาดของ XBrevity ที่รวมกับ gzip มีขนาดเล็กลง
กวาการใช XBrevity เพียงอยางเดียวทําใหบีบอัดไดมากขึ้นตาม
ไปดวย อยางไรก็ตามการรวมกันดังกลาวไมสามารถทําการ 
Query ได เนื่องจาก XBrevity ที่รวมกับ gzip จะมีคุณสมบัติ
เหมือน gzip นั้นเอง 
 

เนื่องจากในการพฒันาโปรแกรม XBrevity ไดใชภาษาจาวา 
(Java language) เปนเครื่องมือในการสรางโปรแกรมเพื่อ
ทดสอบเทคนิคนี ้ โดยมีข้ันตอนของการอานไฟลและแยกสวน
ของขอมูลออกเปนอิลิเมนต แอตทริบิวต และเนื้อหาของ
เอกสาร เมื่ออานเอกสารในแตละสวนแลวจะตองเก็บคาลงใน 
Hashtable กอนแลวจึงเรียกขอมูลมาทําการเขียนลงไปบนไฟล 
โดยในการเขียนลงไฟลนัน้ตองทําการตรวจสอบใหเปนไปตาม
แบบฟอรมของภาษา XML อีกดวย ซ่ึงกระบวนการตางๆ
ดังกลาวมีหลายขั้นตอน ทําใหเวลาที่ใชบีบอัดมากตามไปดวย 
แต XMill ใชภาษาซีพลัสพลัส (C++ language) ในการพัฒนา

โดยเมื่ออานเอกสารและทําการคัดแยกแลวจะทําการเขารหัสซ่ึง
เปนแบบไบนารไีปจนเสร็จกระบวนการ และ gzip ใชภาษาซี 
(C language) ในการพัฒนาโดยอานไฟลโดยไมมกีารแยกอิลิ
เมนตใดๆแลวเขารหัสแบบไบนารไีปจนเสร็จกระบวนการ ซ่ึง
ไฟลที่ไดจากการบีบอัดของ XBrevity เปนรูปแบบที่แตกตาง
กันกับ XMill และ gzip  กลาวคือ XBrevity ยังเปนไฟล XML 
อยูสามารถนําไปใชไดโดยไมตองขยาย สวน XMill และ gzip 
ตองขยายการบีบอัดกอนจึงจะสามารถใชงานเอกสารนั้นได 
 

ดวยความแตกตางของโปรแกรมภาษาที่ใชในการพฒันา จึง
เปรียบเทียบเวลาในการบบีอดัดวยการเทียบกับไฟลอางอิง ซ่ึง
ในที่นี้ไดใช a.xml เปนไฟลอางอิงกับไฟลอื่นๆ เมื่อทําการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในดานของเวลา ปรากฎวา XBrevity 
ใชเวลาไดนอยกวา XMill เมื่อเทียบกันดวยไฟลอางอิง โดยการ
ทดลองนี้จะไมใชกับ gzip เนื่องจากไมไดใชบบีอดั ไฟลที่เปน 
XML โดยเฉพาะ ดังผลทีแ่สดงไวในรูปที ่7 
 
 

 
รูปที่ 7 กราฟแสดงการเทียบเวลาที่ใชในการบบีอดั 

 
 

ในกระบวนการขยายการบีบอัดนัน้ จะนําไฟลทีถู่กบบีอัดมาทาํ
การขยายออกเปนเอกสารตนฉบับ ผลทีไ่ดเปนเอกสารตนฉบบั
ที่มีความสมบูรณและถูกตองตามหลักของภาษา XML และ
เปนไปในทศิทางเดียวกันทกุเอกสารที่มีการบบีอดั แตการขยาย
เอกสารจะทาํไดเร็วกวาการบีบอัด และในสวน XBrevity ที่ใช
การบีบอัดรวมกับ gzip มีคุณสมบัติเดียวกันกบั gzip และ
จะตองทําการ gunzip กอนจึงจะไดเอกสารในรูปแบบที่ถูกบีบ
อัดดวย XBrevity 

 

จากผลการทดลองที่ไดและแสดงไวในตารางที่ 2 นั้น จะเห็น
ไดถาเปรียบเทียบอัตราสวนของการบีบอัดแลว XMill และ 
gzip มีคาคอนขางสูงเมื่อเทียบกับการใช XBrevity เพียงอยาง
เดียวเพราะ XBrevity บีบอัดเฉพาะสวนของแท็กเทานั้น แต



อยางไรก็ตามถานาํ XBrevity ที่ไดทําการบบีอดัแลวมาใช
รวมกับ gzip จะเห็นวามีขนาดของขอมลูที่ลดลงมา
คอนขางมาก แตไมสามารถ Query ไดเพราะใช gzip ในการบีบ
อัดในขั้นสุดทายจงึมีคุณสมบัติของไฟลเปน gzip และผลที่ไดมี
ความใกลเคียงกับการใช gzip และ XMill โดยเวลาที่ใชในการ
ขยายไฟลออกเปนเอกสารตนฉบับเดิมนั้น นอยกวาการบีบอัด
เอกสาร ไมวาจะใชวิธีการใด แตเนื่องดวยความแตกตางทาง
โปรแกรมภาษา ทําให XBrevity เสียเปรียบในเรื่องนี้ แตเมื่อ
เปรียบเทียบเวลาที่ใชในการบบีอัด โดยเทียบจากไฟลอางอิง 
แลวทําการวัดเวลาการบบีอดัดวยโปรแกรมภาษานั้นๆ ปรากฏ
วา XBrevity สามารถทําไดดีกวา XMill เนื่องจาก XBrevity ทํา
การบีบอัดเฉพาะในสวนของแทก็ แต XMill บีบอัดในสวนของ
เนื้อหาของอลิิเมนต (element content) ดวย ซ่ึงผูใชปลายทาง
ตองคลายการบีบอัดของเนือ้หาของอิลิเมนต และเปนเหตุให
ตองใชเวลาในการขยายขอมูลเพิ่มขึ้นตามไปดวย 
 
5. สรุป 
การบีบอัดขอมูล XML มีความสําคญัเพราะ XML เปนภาษาที่มี
ขอดีอยูหลายประการ ซ่ึงปจจุบันไดมีการใชกันอยางแพรหลาย 
แตขอจํากดัของ XML ก็มีเชนกัน โดยปกตแิลวเอกสารภาษา 
XML จะมีขนาดใหญกวาเอกสารของเท็กซไฟล (Text File) 
ทั่วไป เนื่องจากเอกสารภาษา XML มักจะมีการใชแท็กกาํกับ
ความหมายของขอมูล การสงขอมลูโดยใชภาษา XML ทําให
เกิดความตองการเน็ตเวิรกแบนดวดิธ (Network Bandwidth) 
ขนาดใหญเนื่องจากขนาดของไฟล วิธีหนึ่งที่จะชวยลดเน็ต
เวิรกแบนดวิดธในการสงขอมูล คือการบีบอัดขอมลูใหมีขนาด
เล็กลง อีกทั้งยังชวยใหใชพื้นที่ในการเก็บขอมลูลดลงตามไป
ดวย จากงานวิจัยที่ผานมาเกี่ยวกับการบีบอัดขอมูล XML นั้น
ไดทาํการบบีอัดขอมูลใหมีขนาดเลก็ลง ซ่ึงในบางวิธีตองใช
โครงสรางของภาษา (XML Schema) เปนตัวกําหนดไวยากรณ
เปนของตัวเอง แตวาเอกสารเอ็กซเอ็มแอลบางเอกสารก็ไมมี
เอกสารอธิบายโครงสรางของเอกสาร ซ่ึงหากใชวิธีนั้น จะตอง
มีการสรางเอกสารอธิบายโครงสรางของเอกสาร ทาํใหยุงยาก
ตอการนาํไปใชงานทั่วๆไป 

 

เทคนิคที่ไดนําเสนอคือการบบีอดัขอมูล XML โดยใชวิธี
จัดเรียงขอมูลแบบกระชบั (XBrevity) ซ่ึงเปนเทคนิคการ

จัดเรียงแบบกระชบั เพือ่ใหเอกสารมีขนาดเล็กลงจากเดิม และ
ยังสามารถเขาใจความหมายเอกสารที่ถูกบีบอัดไดงาย โดยไม
ตองมีการขยายเอกสารใหเปนตนฉบับเดิม เพราะอยูในรูปแบบ
ของภาษา XML อยูแลว ทําใหยังคงขอดีที่มีอยูในภาษา XML 
อีกทั้งยังงายตอการนําไปใชงานทัว่ๆไป ซ่ึงไมตองมตีัวกําหนด
ไวยากรณแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อที่จะไดไมเสียเวลา
ในการขยายขอมูลอีก หรือหากตองการขยายขอมูลกส็ามารถทํา
ไดเชนกนั 
 
6. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
นอกจากงานวิจัย XBrevity ที่ไดนําเสนอไป ซ่ึงเนนถึง
ความสําคัญในการบีบอัดขอมูลในสวนของโครงสรางแท็ก แต
ตัวอักขระซึ่งเปนขอมูลภายในแท็ก (content) ยังไมไดรับการ
บีบอัด ดังนั้นจึงยังสามารถพัฒนาประสิทธิภาพของเทคนิคการ
บีบอัดไดมากขึ้นไปอีกโดยการบีบอัดอักขระภายในแท็ก  ซ่ึง
จะมีผลใหขนาดของเอกสารลดลงไดอีก นอกจากนี้แนวทาง
และวิธีการนําเอาเอกสารที่ถูกบีบอัดแลวซ่ึงอยูในรูปแบบ 
XML ไปใชเพื่อการคนหาขอมูลก็เปนงานวิจัยที่นาสนใจ 
รวมถึงการพัฒนาใหโปรแกรมสามารถบีบอัดแฟมที่มีเอกสาร 
XML ไดทั้งแฟมแทนที่จะบีบอัดทีละไฟล และผลการทดลอง
จากการบีบอัดขอมูล XML หากสามารถนําไปประยุกตใชงาน
บนเว็บเซอรวิส (Web Services) จะเปนอีกงานวิจัยหนึ่งที่
นาสนใจ และเกิดประโยชนในอนาคต ในสวนของการคนหา 
(Query) ขอมูลที่ถูกบีบอัดนั้นนาที่จะสามารถทําได เนื่องจาก
ขอมูลที่ผานการบีบอัดแลวนั้นยังอยูในรูปแบบของภาษา XML 
อยู เพียงแตมีรูปแบบที่ตางกันออกไป ซ่ึงอาจจะตองทําการ
ประยุกตใชกับ XQuery [17] ซ่ึงเปนขอกําหนดในการคนหา
ขอมูลในภาษา XML 
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สําเร็จศึกษาในระดับปริญญาโท สาขา
วิ ศ ว ก ร ร ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน มีความสนใจ

งานวิจัยดาน XML Data Compression, Web Services, 
Computer Network and Security, and Parallel Computing. 
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