ภาษา XML
XML ย่อมาจาก Extensible Markup Language
เป็ นภาษาที่ใช้ในการกําหนดโครงสร้างของข้อมูลหรื อเอกสาร

บทที่ 2
พื้นฐานภาษา XML

มีโครงสร้างในแบบลําดับชั้นที่ชดั เจนแบบ Tree
ข้อมูลที่มีอยูจ่ ะถูกอธิบายความหมายด้วยการกํากับ (Markup) ด้วยแท็ก (Tag)
 <firstName>John</firstname>
 <age>15</age>
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ส่ วนประกอบของ XML
ส่ วนหัว (Prolog)

ส่ วนเนื้อหา
(Document Body)

Element
Element คือ การกําหนดขอบเขตของข้อมูล
 Closed Element มีรูปแบบดังนี้

<?xml version="1.0" encoding="UTF‐8"?>
<albums>
<cd>
<title>Kind of Blue</title>
<artist>Miles Davis</artist>
<track length="9.22">So What</track>
<track length="5.37">Blue in Green</track>
<track length="11.33">All Blues</track>
</cd>
<cd>
<title>Cookin</title>
<artist>Miles Davis</artist>
<track length="5.57">My Funny Valentine</track>
<track length="9.53">Blues by Five</track>
</cd>
</albums>

<element_name>Content</element_name>

 Empty Element มีรูปแบบดังนี้
<element_name />

ตัวอย่างของ Element เช่น
<artist>สิ งโต นําโชค</artist>
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4

Element

Attribute

Element เป็ น case sensitive

Attribute คือ คุณสมบัติของ Element ที่ประกอบด้วยชื่อและค่า
Attribute จะถูกวางภายใน Element เสมอ

<artist>สิ งโต นําโชค</Artist>

<element_name attribute="value"> … </element_name>

สามารถเขียน Element ซ้อนกันได้

ตัวอย่างของ Attribute เช่น

<address>
<road>มิตรภาพ</road>
<zipcode>40002</zipcode>
</address>

<employee

ชื่อของ Attribute คือ id
ค่าของ Attribute คือ 123
id="123">Somchai</employee>

<song name="อาย" artist="สิงโต

นําโชค"

/>
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ตัวอย่ างข้ อมูล
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ตัวอย่ างโครงสร้ างข้ อมูล
<albums>
<cd>

ข้อมูลอัลบั้มเพลง
CD TITLE
Kind of Blue

ARTIST
Miles Davis

TRACKS
So What (9.22)

<title>

"Kind of Blue"

<artist>

"Miles Davis"

<track length="9.22">

"So What"

<track length="5.37">

"Blue in Green"

<track length="11.33">

"All Blues"

Blue in Green (5.37)
All Blues (11.33)
Cookin

Miles Davis

<cd>

My Funny Valentine (5.57)

<title>

"Cookin"

Blues by Five (9.53)

<artist>

"Miles Davis"
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<track length="9.22">

"My Funny Valentine"

<track length="5.37">

"Blues by Five"
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ตัวอย่ างเอกสาร XML

กิจกรรม
จากข้อมูลรายการสัง่ ซื้อสิ นค้าต่อไปนี้ จงออกแบบโครงสร้างข้อมูลของเอกสาร
XML โดยวาดรู ป Tree

<?xml version="1.0" encoding="UTF‐8"?>
<albums>
<cd>
<title>Kind of Blue</title>
<artist>Miles Davis</artist>
<track length="9.22">So What</track>
<track length="5.37">Blue in Green</track>
<track length="11.33">All Blues</track>
</cd>
<cd>
<title>Cookin</title>
<artist>Miles Davis</artist>
<track length="5.57">My Funny Valentine</track>
<track length="9.53">Blues by Five</track>
</cd>
</albums>

Order Date
12/10/2015

20/11/2015

Customer

Items order
A4 paper
Ruler

Mr. Lee

Qty

Price
120

130
120

Mr. Som

Eraser

5
2
10

Mr. Yue

Flash Drive
A4 paper

2
3
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ปัญหา Name Collision
ข้อมูลหนังสือ

ข้อมูลผู้เขียน
<author>
<name>
<publisher>
<price>
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การแก้ ปัญหา Name Collision

Name collision คือ การเกิดชื่อ Element หรื อ Attribute ซํ้ากัน เมื่อมีการรวมเอกสาร
XML ตั้งแต่ 2 เอกสารขึ้นไป ทําให้เกิดความกํากวม
<book>
<book>
<name>
Web Services Technology
</name>
<publisher>
ABC Printing
</publisher>
<price>250</price>
</book>

25
17

<name>

ข้อมูลที่รวบรวมแล้ว
<collection>

<email>

<collection>

<author>
<name>Albert M.</name>
<email>
albertm@gmail.com
</email>
<phone type="mobile">
08 3543 3226
</phone>
</author>

<book>
<name>
<publisher>

<phone type="">

<price>

ใส่เนมสเปซ
หน้าชื่ออิลิเมนต์

<name>

<a:name>

<book>
<name>

<b:name>

<author>

<publisher>
<price>

ชื่ออิลิเมนต์ซ้ํา กัน

<author>

<email>
<name>

<phone type="">

<email>
<phone type="">
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Namespace

ตัวอย่ าง
<?xml version="1.0" encoding="UTF‐8"?>

Namespace คือ ชื่อของกลุ่ม Element และ Attribute
เมื่อระบุ Namespace ร่ วมกับชื่อ Element หรื อ Attribute แล้ว จะทําให้เกิดชื่อที่เป็ น
อันหนึ่งอันเดียว (Unique)
Namespace ใช้ URI ในการกําหนดชื่อ แต่การใช้ URI ทําให้โค้ดยุง่ เหยิงจึงมีการระบุ
ชื่อย่อ หรื อ prefix
รู ปแบบการกําหนด Namespace
ระบุชื่อเต็มของ
xmlns เป็ น attribute ใน
การกําหนด Namespace

<collection>

ชื่อเต็มของ Namespace

<b:book xmlns:b="http://book.org">
<b:name>Web Services Technology</b:name>
<b:publisher>ABC Printing</b:publisher>
<b:price>250</b:price>
</b:book>

Namespace เป็ น URI

<a:author xmlns:a="http://person.com">
<a:name>Albert M.</a:name>
<a:email>albertm@gmail.com</a:email>
<a:phone a:type="mobile">668 3543 3226</a:phone>
</a:author>

<prefix:element xmlns:prefix="uri">
content

ชื่อย่อของ
Namespace

prefix คือ ชื่อย่อของ Namespace

</prefix:element>

</collection>
13

Default Namespace
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ขอบเขตของ Namespace
Namespace จะอยูภ่ ายใต้ที่ Element ที่ namespace นั้นถูกประกาศเริ่ มตั้งแต่ Element
เปิ ดไปจนถึง Element ปิ ด

Default Namespace ใช้ระบุ Namespace ที่ใช้ท้ งั เอกสาร XML
ทุกๆ Element และ Attribute ที่ไม่มีการกําหนด prefix จะถือว่าใช้ Default
Namespace ทั้งหมด

<?xml version="1.0" encoding="UTF‐8"?>

ระบุดว้ ย Attribute
xmlns ไม่ตอ้ งใส่ prefix

Title อยูใ่ น Namespace
http://www.library.com

<Book xmlns="http://www.library.com">
<Title>Sherlock Holmes ‐ I</Title>
<Author>Arthur Conan Doyle</Author>
<Purchase xmlns="http://www.otherlibrary.com">
Title อยูใ่ น Namespace
<Title>Sherlock Holmes ‐ II</Title>
http://www.otherlibrary.com
<Author>Arthur Conan Doyle</Author>
</Purchase>
</Book>

<model xmlns="http://jacksonelect.com/models">
<title>Laser4C (PR205)</title>
<description>
Entry level color laser printer
</description>
<type>color laser</type>
<ordered>320</ordered>
<parts list="chx201,fa100‐5,eng005‐2,cbx‐450V4" />
</model>
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กิจกรรม

XML Schema
เมื่อต้องการให้โครงสร้างของ XML เป็ นไปตามรู ปแบบที่กาํ หนด จะใช้วธิ ีการ
อธิบายด้วย XML Schema

จากเอกสาร XML ต่อไปนี้ เกิด Name Collision จงแก้ปัญหาด้วยการเพิ่ม namespace
<?xml version="1.0" encoding="UTF‐8"?>
<car>
<body>
<factory>oasis world</factory>
</body>
<wheel>
<factory>bridgestone</factory>
</wheel>
</car>

XML Schema คือ การเขียนกฎในการอธิบาย และใช้ตรวจสอบโครงสร้างเอกสาร
XML
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบในรู ปแบบ XML เช่น Web Services จะต้อง
ทราบสิ่ งที่ระบบนั้นต้องการจาก XML Schema
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ชนิดของ Element และ Attribute
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กฎของ Element

Simple Type คือ Element หรื อ Attribute ที่บรรจุเฉพาะข้อความ เช่น

รู ปแบบ
<xs:element name="name" type="xs:type" />

<subject>Web Services Technology</subject>

 name คือ ชื่อของ Element
 type คือ ชนิดของ Element
ตัวอย่างกฎ
<xs:element name="age" type="xs:int"/>
ตัวอย่างเอกสาร XML
<age>23</age>
<age>three</age>

id="322433"

Complex Type คือ Element ที่มี 1 Attribute ขึ้นไป หรื อมี Element ลูกตั้งแต่ 1
Element ขึ้นไป เช่น
<subject id="322433">Web Services Technology</subject>
<author>
<firstName>Theerayyut</firstName>
<lastName>Thongkrau</lastName>
</author>
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ชนิดข้ อมูลของ XML Schema

รู ปแบบ XML Schema และการนําไปใช้ กบั XML
กําหนด Namespace ชื่อเต็มของ XML Schema
โดยให้ใช้ xs เป็ นชื่อย่อ (prefix) เวลาอธิ บายกฎ
XML Schema (my_schema.xsd)
XML Schema คือ เอกสาร XML อย่างหนึ่ง ดังนั้นจึง
ต้องระบุส่วนหัวเช่นเดียวกับเอกสาร XML ทัว่ ไป

ใช้ Element ชื่อ "schema" เป็ น root element
พร้อมกับระบุชื่อ prefix ของ XML Schema ด้วย

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="age" type="xs:int" />

กําหนดกฎตามรู ปแบบ XML Schema

</xs:schema>

XML Document

เอกสาร XML ที่จะใช้กฎของ XML Schema ในการ
ตรวจสอบโครงสร้าง จะต้องประกาศ Namespace นี้

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<age xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="my_schema.xsd">
56
</age>

ระบุชื่อไฟล์ที่เก็บกฎ
ของ XML Schema
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กฎของ Attribute
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รู ปแบบการเขียนกฎของ Complex Type

รู ปแบบ
<xs:attribute name="name" type="xs:type"
use= "required|optional"
default="default"
fixed="fixed"/>

<xs:element name="name">
<xs:complexType>

 name คือ ชื่อ Attribute
 type คือ ชนิดข้อมูล
 use คือ ระบุวา่ จําเป็ นต้องมีเสมอ (required) หรื อไม่มีกไ็ ด้ (optional)
 default คือ ค่าปกติ หากไม่มีการกําหนดค่าใดๆ
 fixed คือ เป็ นค่าที่กาํ หนด
ตัวอย่างกฎ
<xs:attribute name= "studentID" type= "xs:string" />

<xs:compositor>
element declarations
</xs:compositor>
attribute declarations

ชื่อ Element

บอกลําดับหรื อการเกิดของ Element
ระบุกฎ Simple Type สําหรับ Element

ระบุกฎ Simple Type สําหรับ Attribute

</xs:complexType>
</xs:element>
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ชนิดของ Compositor

ตัวอย่ าง Compositor ชนิด Sequence

sequence - ใช้กาํ หนดว่า child elements จะต้องเป็ นไปตามลําดับที่กาํ หนดเท่านั้น

XML Schema

XML Document
<person>

<xs:element name="person">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="firstname" type="xs:string" />
<xs:element name="lastname" type="xs:string" />
<xs:element name="age" type="xs:integer" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

choice - ใช้กาํ หนดว่า child elements จะเป็ น element ใด element หนึ่งดังรายการที่
กําหนดไว้
all - ใช้กาํ หนดว่า child elements จะเรี ยงตามลําดับอย่างไรก็ได้ แต่จะไม่มี element
นั้นไม่ได้ หรื อตัด element ใด element หนึ่งออกก็ไม่ได้เช่นกัน

<person>

<firstname>David</firstname>
<lastname>Joe</lastname>
<age>29</age>
</person>

XML Document
<person>
<lastname>Joe</lastname>

<firstname>

<firstname>David</firstname>
<age>29</age>

<lastname>

</person>

<age>
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ตัวอย่ าง Compositor ชนิด Choice
XML Schema
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ตัวอย่ าง Compositor ชนิด All

XML Document

XML Schema

XML Document
<family>

<sponsor>
<xs:element name="sponsor">
<xs:complexType>
<xs:choice>
<xs:element name="parent" type="xs:string" />
<xs:element name="customer" type="xs:string" />
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="family">

<parent>Mr. Max</parent>

<mother>Mrs. Babara</mother>
<father>Mr. Lee</father>

<xs:complexType>

</sponsor>

</family>

<xs:all>
<xs:element name="father" type="xs:string"/>
<xs:element name="mother" type="xs:string"/>
</xs:all>

XML Document

XML Document

</xs:complexType>

<sponsor>

<family>

</xs:element>

<mother>Mrs. Babara</mother>

<parent>Mr. Max</parent>

</family>

<customer>Martin</customer>

<sponsor>

<family>

</sponsor>

<parent> or
<customer>

<father>

สลับลําดับได้
<mother>
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ตัวอย่ าง Compositor แบบผสม
XML Schema

กําหนดให้ Element มี Element ย่ อยผสมข้ อความ
XML Document

<xs:element name="account">
<xs:complexType>

<account>

XML Schema

<company>ABC company</company>

<xs:sequence>
<xs:choice>
<xs:element name="person" type="xs:string" />
<xs:element name="company" type="xs:string" />
</xs:choice>
<xs:choice>
<xs:element name="cash" type="xs:string" />
<xs:element name="credit" type="xs:string" />
</xs:choice>
<account>
</xs:sequence>

<cash>$1000</cash>

<xs:element name="description">

</account>

ใช้ Attribute mixed
กําหนดให้เป็ น true

This is an <bold>Example</bold> of
<italic>Mixed</italic> Content, Note there

<xs:complexType mixed="true">

are elements mixed in with the elements

<xs:sequence>
<xs:element name="bold" type="xs:string" />

XML Document

data.
</ description >

<xs:element name="italic" type="xs:string" />

<account>

</xs:sequence>

<company>ABC company</company>

</xs:complexType>

</account>

</xs:element>

<person> or
<company>

</xs:complexType>
</xs:element>

XML Document
<description>

<cash> or
<credit>
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การระบุปริมาณการเกิด Element
XML Schema

การสร้ างกฎ Attribute ใน Complex Type
XML Document

<customer>
<xs:element name="customer">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="phone" type= "xs:string"
minOccurs="2" maxOccurs="3" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
ระบุจาํ นวน Element
</xs:element>

<xs:element name="name">
<xs:complexType>

<phone>08-3655-9988</phone>
<phone>08-1572-9546</phone>
<phone>08-9855-6655</phone>

<xs:compositor>
element declarations
</xs:compositor>

</customer>

ตํ่าสุ ดและสู งสุ ด

XML Document

attribute declarations

<customer>
<customer>
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<phone>08-3655-9988</phone>
<phone>

ชื่อ Element

บอกลําดับหรื อการเกิดของ Element
ระบุกฎ Simple Type สําหรับ Element

ระบุกฎ Simple Type
สํ าหรับ Attribute

</xs:complexType>
</xs:element>

</customer>

<phone>
<phone>
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ตัวอย่ าง

กิจกรรม

XML Schema

จงเขียน XML Schema เพื่อตรวจสอบเอกสาร XML ที่มีโครงสร้างดังนี้

XML Document
<patient pid="rd725" gender="female">

<xs:element name="patient">
<xs:complexType>

<fname>Marry</fname>

<xs:sequence>
<xs:element name="fname" type="xs:string" />
<xs:element name="age" type="xs:positiveInteger” />
</xs:sequence>

</patient>

<course>

<subject id="322433"/>

การระบุกฎสําหรับ Attribute จะต้อง
ทําหลังจากระบุ Element ไปแล้ว

</course>

<subject id="">

XML Document

<xs:attribute name="pid" type="xs:string"
use= "required" />
<xs:attribute name="gender" type="xs:string"
default="female"/>
</xs:complexType>
</xs:element>

<course>

<age>5</age>

<patient gender="female">
<fname>Marry</fname>
<age>5</age>
</patient>

<patient pid="" gender="">

<fname>
<age>
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การสร้ างชนิดข้ อมูลใหม่

การบังคับให้ เอกสาร XML ใช้ Namespace ทีต่ ้ องการ

Global Type: ชนิดของกฎของ Element และ Attribute ออกมา

XML Schema (chiose.xsd)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace ="http://www.school.edu/ns"
elementFormDefault="qualified">

ระบุ Namespace ที่จะบังคับ
ให้เอกสาร XML ใช้

<xs:element name="sponsor">
<xs:complexType>
<xs:choice>
<xs:element name="parent" type="xs:string" />
<xs:element name="customer" type="xs:string" />
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
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List: ชนิดข้อมูลที่เป็ นรายการ ของชนิดข้อมูลที่มีอยูแ่ ล้วใน Schema

XML Document
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sponsor
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://www.school.edu/ns"
xsi:schemaLocation="http://www.school.edu/ns a.xsd">
<parent>Mr. Max</parent>
</sponsor>

default name space จะ
เป็ นไปตามที่ XML
Schema กําหหนด

Constraining: ชนิดข้อมูลที่กาํ หนดด้วยเงื่อนไขต่างๆ
Pattern: ชนิดข้อมูลที่กาํ หนดรู ปแบบด้วย Regular expression

</xs:schema>

35

36

Global Type

ชนิดข้ อมูลแบบ List

XML Schema

รู ปแบบ

XML Document

<xs:simpleType

<customer>
<xs:element name="customer">

<fullname>Peter M.</fullname>

<xs:complexType>

<address>

<xs:sequence>
<xs:element name="fullname" type="xs:string" />
<xs:element name="address" type="AddressType" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:list

name="type_name">

itemType="schema_type" />

</xs:simpleType>

<line1>123 Faculty of Science</line1>
<line2>Khon Kaen University</line2>

XML Schema

</address>
</customer>

<xs:element name="patient">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="WBC" type="wbcList" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

<customer>

</xs:element>
<xs:complexType name="AddressType">
<xs:sequence>
<xs:element name="line1" type="xs:string" />
<xs:element name="line2" type="xs:string" />

<fullname>
<address>
<line1>

<patient>
<WBC>15.1 15.8 12.0</WBC>
</patient>

<xs:simpleType name=“wbcList” >
<xs:list itemType=“xs:float” />
</xs:simpleType>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

XML Document

<line2>
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ชนิดข้ อมูลแบบ Constraining

เงื่อนไข (Facet)

รู ปแบบ
<xs:simpleType name="type_name">
<xs:restriction base="schema_type">
<xs:facet1 value="value1" />
<xs:facet2 value="value2" />
<xs:facet3 value="value3" />
…
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
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Constraint

Description

enumeration

Defines a list of acceptable values

fractionDigits

Specifies the maximum number of decimal places allowed. Must be equal to or greater than zero

length

Specifies the exact number of characters or list items allowed. Must be equal to or greater than zero

maxExclusive

Specifies the upper bounds for numeric values (the value must be less than this value)

maxInclusive

Specifies the upper bounds for numeric values (the value must be less than or equal to this value)

maxLength

Specifies the maximum number of characters or list items allowed. Must be equal to or greater than zero

minExclusive

Specifies the lower bounds for numeric values (the value must be greater than this value)

minInclusive

Specifies the lower bounds for numeric values (the value must be greater than or equal to this value)

minLength

Specifies the minimum number of characters or list items allowed. Must be equal to or greater than zero

pattern

Defines the exact sequence of characters that are acceptable

totalDigits

Specifies the exact number of digits allowed. Must be greater than zero

whiteSpace

Specifies how white space (line feeds, tabs, spaces, and carriage returns) is handled
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ตัวอย่ างการใช้ min/maxInclusive
XML Schema
<xs:element name="patient">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="MMR" type="mmrType" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:simpleType name="mmrType">
<xs:restriction base="xs:float">
<xs:minInclusive value="0" />
<xs:maxInclusive value="20" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

ตัวอย่ างการใช้ enumeration กับ element

XML Document

XML Schema
<xs:element name="patient">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="stage" type="stageType" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

<patient>
<MMR>20</MMR>
</patient>

XML Document
<patient>
<stage>I</stage>
</patient>

XML Document

XML Document
<xs:simpleType name=“stageType”>
<xs:restriction base=“xs:string”>
<xs:enumeration value=“I” />
<xs:enumeration value=“II” />
<xs:enumeration value=“III” />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<patient>
<MMR>20.1</MMR>
</patient>

<patient>
<stage>IV</stage>
</patient>
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ตัวอย่ างการใช้ enumeration กับ attribute
XML Schema
<xs:element name="patient">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="fname" type="xs:string" />
</xs:sequence>
<xs:attribute name="gender" type="genderType"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:simpleType name="genderType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="M"/>
<xs:enumeration value="F"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
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ชนิดข้ อมูลแบบ Pattern
การระบุชนิดข้อมูลให้อยูใ่ น Pattern ที่กาํ หนดจะใช้ Regular expression

XML Document
<patient gender="M">

Regular Expression เรี ยกย่อๆว่า Regex คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่ใช้ในการค้นหา
หรื อเปรี ยบเทียบข้อความที่ตรงตามรู ปแบบที่ตอ้ งการ

<fname>Peter</fname>
</patient>

ส่ วนประกอบของ Regular expression ประกอบด้วย
 atom คือ อักขระ 1 ตัว หรื อกฎที่ซอ้ นอยู่
 quantifier คือ สัญลักษณ์ระบุปริ มาณการเกิดอักขระ

XML Document
<patient gender="H">
<fname>Peter</fname>
</patient>
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ตัวอย่ าง Regex

ตัวกําหนดปริมาณ (Pattern Quantifier)

Regex
[A-Z]
[0-9]
[0|9]
[0][9]
[A-Z][a-z]

ตัวอย่ างข้ อมูลทีถ่ ูกต้ องตามกฎ
A, B, M, Z
0, 1, 2, 9
0, 9
09
Aa, Bg, Zy

…
(od|OD)[0-9]
[A-Za-z]
[0-9A-Za-z]

aAb, BaA, dZa, 12a
od5, OD7
A, a, B, z
1, 8, A, a, Z, z

[a-z]-[0-9]9

b-29, g-79

Quantifier
{min, max}
{min, }
{n}
*
+
?

คําอธิบาย
ต้องเกิดอย่างตํ่า min ครั้ง แต่ไม่เกิน max ครั้ง
ต้องเกิดอย่างตํ่า min ครั้ง
ต้องเกิดจํานวน n ครั้งเท่านั้น
เกิดตั้งแต่ 0 ขึ้นไป (หรื อใช้ {0,})
เกิดตั้งแต่ 1 ขึ้นไป (หรื อใช้ {1,})
เกิด 0 หรื อ 1 ครั้ง (หรื อใช้ {0,1})
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ตัวอย่ างการใช้ ตวั กําหนดปริมาณ
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ตัวอย่ างการใช้ ชนิดข้ อมูลแบบ Pattern
XML Schema

Regex
[A-Z]*
[A-Z]{0,4}
[a-f]{2, }
[1-9][0-9]{2}-[0-9]{4}

<xs:element name="patient">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="telephone" type="telType" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

ตัวอย่ างข้ อมูลทีถ่ ูกต้ องตามกฎ
A, AB, ACY, BX, Z
A, AZ, BYZ, UTYX
aa, bcf, abcdef
534-2986, 109-0876

XML Document
<patient>
<telephone>08-3221-2222</telephone>
</patient>

XML Document
<xs:simpleType name="telType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="0[1-9]-[0-9]{4}-[0-9]{4}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
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<patient gender="H">
<telephone>083-221-2222</telephone>
</patient>
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กิจกรรม
จงเขียนกฎ Regex ตามเงื่อนไขดังนี้
รู ปแบบทีต่ ้ องการ

Regex

เป็ นสระในภาษาอังกฤษเท่านั้น และมีได้ 3 ตัว
ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ตวั แรก ที่เหลือเป็ น
ตัวอักษรพิมพ์เล็กตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป
ขึ้นต้นด้วย ord หรื อ order ลงท้ายด้วยตัวเลข 5 ตัว
เป็ นคําว่า frog หรื อ blog หรื อ clog เท่านั้น
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