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บทที่ 1
บทนํา
1.1 คอมไพเลอร์ คืออะไร?
เครื่ องคอมพิวเตอร์ สามารถเข้ าใจคําสัง่ ภาษาเครื่ องเท่านัน้
ไม่สามารถเข้ าใจภาษา
ระดับสูง เช่น ภาษาปาสคาล หรื อภาษาซี เป็ นต้ น ฉะนันโปรแกรมที
้
่เขียนด้ วยภาษาระดับสูง
จะต้ องมีตวั แปล ซึง่ ทําหน้ าที่แปลจากภาษาระดับสูงไปเป็ นภาษาเครื่ อง ตัวแปลดังกล่าวเรี ยกว่า
คอมไพเลอร์ (compiler) ภาษาที่ถกู แปล เรี ยกว่า ภาษาต้ นฉบับ (source language) ส่วน
ภาษาที่ได้ จากการแปลเรี ยกว่า ภาษาเป้าหมาย (target language) หรื อ ภาษาจุดหมาย
(object language) และเรี ยกโปรแกรมที่เขียนด้ วยภาษาต้ นฉบับกับภาษาเป้าหมายว่า โปรแกรม
ต้ นฉบับกับโปรแกรมเป้าหมาย
ตามลําดับ
คอมไพเลอร์ เป็ นโปรแกรมค่อนข้ างใหญ่และ
้
าหน้ าที่อย่างชัดเจน
สลับซับซ้ อน จึงจําเป็ นต้ องแบ่งออกเป็ นขั ้นตอนย่อยๆ โดยที่แต่ละขันตอนจะทํ
คอมไพเลอร์ อาจจะมีจํานวนขันตอนแตกต่
้
างกัน
แต่ขั ้นตอนที่สําคัญซึง่ คอมไพเลอร์ สว่ นใหญ่
จะต้ องมี ดังแสดงในรูปที่ 1.1 คือ ตัววิเคราะห์ศพั ท์ (lexical analyzer) ตัววิเคราะห์เชิง
วากยสัมพันธ์ (syntax analyzer) ตัววิเคราะห์ความหมาย (semantic analyzer) และ ตัว
ก่อกําเนิดรหัส (code generator) นอกจากนี ้คอมไพเลอร์ จะบันทึกข้ อมูลต่างๆ เช่น ชื่อของตัวระบุ
(identifier) และ ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับตัวระบุ เป็ นต้ น ไว้ ในตารางสัญลักษณ์ (symbol table)
และถ้ ามีความผิดพลาดเกิดขึ ้นจะต้ องรายงานให้ ทราบ
โปรแกรมต้นฉบับ
ตัววิเคราะห์ศพั ท์

ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์
รายงานความผิดพลาด
ตารางสัญลักษณ์
ตัววิเคราะห์ความหมาย

ตัวก่อกําเนิ ดรหัส

โปรแกรมเป้าหมาย
รูปที่ 1.1 ขั ้นตอนสําคัญที่คอมไพเลอร์ จะต้ องมี

2 ทฤษฎีการเขียนคอมไพเลอร์
สําหรับขั ้นตอนอื่นๆ เช่น ตัวก่อกําเนิดรหัสระหว่างกลาง (intermediate code generator)
และตัวทํารหัสให้ ได้ ผลดีที่สดุ (code optimizer) จะมีหรื อไม่มีก็ได้ ดังแสดงในรูปที่ 1.2
คอมไพเลอร์ ที่มีตวั ทํารหัสให้ ได้ ผลดีที่สดุ จะผลิตภาษาเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ คือ ใช้
เนื ้อที่น้อยและทํางานได้ เร็ ว แต่มีความซับซ้ อนและเสียเวลาในการแปลมากขึ ้น เรี ยกคอมไพเลอร์
ประเภทนี ้ว่า ออบติไมซ์ คอมไพเลอร์ (optimize compiler) เหมาะสําหรับใช้ แปลโปรแกรมที่
เขียนถูกต้ องแล้ วและจําเป็ นต้ องใช้ โปรแกรมดังกล่าวบ่อยๆ แต่ไม่เหมาะสําหรับใช้ แปลโปรแกรม
เพื่อการศึกษา ซึง่ ส่วนใหญ่จะตรวจสอบเฉพาะความถูกต้ องของโปรแกรม และไม่ได้ นําโปรแกรม
ไปใช้ งานอย่างจริ งจัง
โปรแกรมต้นฉบับ
ตัววิเคราะห์ศพั ท์

ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์
รายงานความผิดพลาด
ตารางสัญลักษณ์
ตัววิเคราะห์ความหมาย

ตัวก่อกําเนิ ดรหัสระหว่างกลาง

ตัวทํารหัสให้ได้ผลดีที่สุด

ตัวก่อกําเนิ ดรหัส

โปรแกรมเป้าหมาย
รูปที่ 1.2 ขั ้นตอนต่างๆ ของคอมไพเลอร์
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คอมไพเลอร์ ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับภาษาเป้าหมายที่เปลี่ยนไป โดยไม่ต้องเขียนส่วนที่
ไม่ขึ ้นอยูก่ บั เครื่ องใหม่ เรี ยกว่า รี ทาเก็ตเทเบิลคอมไพเลอร์
(retargetable compiler)
คอมไพเลอร์ ประเภทนี ้จะเขียนได้ ยากกว่า และภาษาเป้าหมายที่ผลิตได้ จะมีประสิทธิภาพน้ อยกว่า
คอมไพเลอร์ ธรรมดา แต่มีข้อดี คือ สามารถสร้ างคอมไพเลอร์ สําหรับแต่ละสถาปั ตยกรรม โดยไม่
ต้ องเขียนใหม่ทั ้งหมด คอมไพเลอร์ ประเภทนี ้จะใช้ ขั ้นตอนตัวก่อกําเนิดรหัสระหว่างกลาง ผลิตรหัส
ระหว่างกลางซึง่ ไม่ขึ ้นอยูก่ บั เครื่ องก่อน แล้ วใช้ ขนตอนตั
ั้
วก่อกําเนิดรหัสผลิตภาษาเป้าหมายตามที่
ต้ องการ ในกรณีที่ต้องการผลิตภาษาเป้าหมายอื่น ก็ไม่จําเป็ นต้ องเขียนใหม่ทั ้งหมด เขียนแต่
เฉพาะตัวก่อกําเนิดรหัสของภาษาเป้าหมายใหม่ที่ต้องการ
คอมไพเลอร์ ที่ทํางานบนเครื่ องเครื่ องหนึง่ แต่ผลิตภาษาเป้าหมายที่เป็ นภาษาเครื่ องของ
อีกเครื่ องหนึ่ง (ซึง่ มีภาษาเครื่ องที่แตกต่างกัน) เรี ยกว่า ครอสคอมไพเลอร์ (cross compiler)
ถ้ าเราต้ องการสร้ างภาษาใหม่และคอมไพเลอร์ ของภาษาดังกล่าว สมมุติวา่ ชื่อ ภาษา Z
เราอาจใช้ วิธีการบูทสเตร็ ป (bootstrapping) ดังนี ้ สร้ างคอมไพเลอร์ ง่ายๆ ของภาษาซึง่ เป็ นเซต
ย่อยของภาษา Z สมมุติวา่ เรี ยกว่าภาษา X ด้ วยภาษาที่มีให้ ใช้ จากนั ้นเขียนคอมไพเลอร์ ของภาษา
X ใหม่ ด้ วยภาษา X แล้ วนําภาษา X ไปเขียนคอมไพเลอร์ ของภาษาที่เป็ นซุปเปอร์ เซตของภาษา X
สมมุติวา่ ชื่อภาษา Y จากนันเขี
้ ยนคอมไพเลอร์ ภาษา Y ใหม่ด้วยภาษา Y ทําเช่นนี ้ จนกว่าจะได้
คอมไพเลอร์ ของภาษา Z ที่เขียนด้ วยภาษา Z
เมื่อพูดถึงคอมไพเลอร์
จะมีภาษาที่เกี่ยวข้ องสามภาษา
คือ
ภาษาต้ นฉบับ
ภาษาเป้าหมาย และภาษาที่ใช้ เขียนคอมไพเลอร์ เช่น คอมไพเลอร์ ภาษาปาสคาล เขียนด้ วย
ภาษาซี แปลภาษาปาสคาลเป็ นภาษาเครื่ องของสถาปั ตยกรรมอินเทล ในที่นี ้ภาษาต้ นฉบับ คือ
ภาษาปาสคาล ภาษาเป้าหมาย คือ ภาษาเครื่ องของสถาปั ตยกรรมอินเทล และภาษาที่ใช้ เขียน
คอมไพเลอร์ คือ ภาษาซี (ต้ องมีคอมไพเลอร์ ภาษาซีมาก่อน) เป็ นต้ น

1.2 ตัวแปลอื่นๆ
ตัวแปลที่แปลภาษาแอสเซมบลีไปเป็ นภาษาเครื่ อง
เรี ยกว่า
แอสเซมเบลอร์
(assembler) ภาษาแอสเซมบลีที่มีคําสัง่ แมโคร (macro) ให้ ใช้ จะมีตวั แปลที่ทําหน้ าที่แปลคําสัง่
แมโครให้ เป็ นภาษาแอสเซมบลี ตัวแปลดังกล่าวเรี ยกว่า แมโครโพรเซสเซอร์ (macro
processor) เช่น ภาษาต้ นฉบับที่เป็ นภาษาแอสเซมบลีและคําสัง่ แมโคร ต่อไปนี ้
MACRO

ADD2
LOAD
ADD
STORE
ENDMACRO
ADD2
ADD2

X,Y
Y
X
Y
A,B
C,D
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เมื่อใช้ แมโครโพรเซสเซอร์ แปล จะได้ ภาษาเป้าหมายเป็ นภาษาแอสเซมบลี ต่อไปนี ้
LOAD
ADD
STORE
LOAD
ADD
STORE

B
A
B
D
C
D

เป็ นต้ น
แมโครโพรเซสเซอร์ กบั แอสเซมเบลอร์ สามารถเขียนรวมเป็ นโปรแกรมเดียวกันได้ เรี ยกว่า
แมโครแอสเซมเบลอร์
คําสัง่ แมโครนอกจากจะใช้ ในภาษาแอสเซมบลีแล้ ว
ยังได้ นํามา
ประยุกต์ใช้ เพิม่ เติมในภาษาระดับสูง เช่น ใน ภาษาซี เป็ นต้ น นอกจากแมโครแล้ ว ภาษาระดับสูง
ยังมีคําสัง่ เพิ่มเติมจากภาษาเดิม เช่น คําสัง่ #include ในภาษาซี หรื อคําสัง่ ที่ใช้ ติดต่อกับ
ฐานข้ อมูล ซึง่ มักจะขึ ้นต้ นด้ วย ## หรื อคําสัง่ แบบมีโครงสร้ าง IF-THEN-ELSE ซึง่ ไม่มีในภาษา
FORTRAN IV แต่มีในภาษา Rational FORTRAN เป็ นต้ น คําสัง่ เหล่านี ้จําเป็ นต้ องมีตวั แปล แปล
ไปเป็ นภาษาระดับสูงเดิมที่มีอยูแ่ ล้ ว โดยไม่จําเป็ นต้ องเขียนตัวแปลใหม่ทงหมด
ั้
ตัวแปลที่แปล
คําสัง่ เพิ่มเติมจากภาษาระดับสูงไปเป็ นภาษาระดับสูง (ก่อนที่จะใช้ ตวั แปลภาษาระดับสูงแปลอีก
ทอดหนึง่ ) เรี ยกว่า พรี โพรเซสเซอร์ (preprocessor)
ตัวแปลอีกประเภทหนึง่ เรี ยกว่า อินเทอร์ พรี เตอร์ (interpreter) ทําหน้ าที่แปลภาษา
ต้ นฉบับไปเป็ นรหัสระหว่างกลางและปฏิบตั ิการกับรหัสระหว่างกลางนันไปพร้
้
อมๆ กัน โดยไม่ต้อง
แปลไปเป็ นภาษาเครื่ อง (ปรกติจะเป็ นการแปลและปฏิบตั ิการทีละคําสัง่ ) ดังนัน้ เวลาแปล
(compile time) กับเวลาวิ่ง (run time) โปรแกรมจึงต้ องทําไปพร้ อมๆ กัน ดังแสดงในรูปที่ 1.3 (ก)
ซึง่ จะต่างกับคอมไพเลอร์ ที่เวลาแปลกับเวลาวิง่ โปรแกรมไม่ต้องทําไปพร้ อมๆ กัน ดังแสดงในรูปที่
1.3 (ข) ความแตกต่างอีกประการหนึง่ ก็คือ อินเทอร์ พรี เตอร์ จะหยุดแปลเมื่อพบความผิดพลาด แต่
คอมไพเลอร์ จะแปลตังแต่
้ ต้นจนจบโปรแกรม ซึง่ อาจจะพบความผิดพลาดหลายๆ แห่งในโปรแกรม
ข้ อดีของอินเทอร์ พรี เตอร์ คือ สร้ างได้ ง่ายกว่าคอมไพเลอร์ และสามารถทํางานในลักษณะโต้ ตอบ
กับผู้ใช้ แต่มีข้อเสีย คือ เมื่อต้ องการวิ่งโปรแกรมจะต้ องแปลใหม่ทกุ ครัง้ และจะทํางานได้ ช้ากว่า
การวิ่งโปรแกรมภาษาเครื่ องโดยตรง สําหรับคอมไพเลอร์ ถ้ าโปรแกรมที่จะนํามาแปลเขียนถูกต้ อง
จะเสียเวลาแปลเพียงครัง้ เดียว จากนันสามารถนํ
้
าโปรแกรมภาษาเครื่ องที่ได้ จากการแปลไปวิ่งโดย
ไม่ต้องแปลใหม่อีก
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ข้อมูล

โปรแกรมต้นฉบับ

อินเทอร์พรีเตอร์

ผลลัพธ์

เวลาแปลและเวลาวิ่ง

(ก) อินเทอร์ พรี เตอร์

โปรแกรมต้นฉบับ

คอมไพเลอร์

โปรแกรมภาษาเครื่อง

เวลาแปล
ข้อมูล

โปรแกรมภาษาเครื่อง

ผลลัพธ์

เวลาวิ่ง

(ข) คอมไพเลอร์
รูปที่ 1.3 ความแตกต่างระหว่างอินเทอร์ พรี เตอร์ กบั คอมไพเลอร์
สําหรับตัวแปลภาษาจาวา จะใช้ จาวาคอมไพเลอร์ แปลภาษาจาวาไปเป็ นภาษาเครื่ องของ
เครื่ องเสมือน (virtual machine) ซึง่ เรี ยกว่า รหัสไบต์ (byte code) ก่อน ถ้ าต้ องการวิง่ โปรแกรม
รหัสไบต์ จะต้ องใช้ จาวาอินเทอร์ พรี เตอร์ แปลและปฏิบตั ิการกับรหัสไบต์นั ้น ข้ อดีของการทําเช่นนี ้
้
งแต่
้
ก็คือ โปรแกรมที่แปลเป็ นรหัสไบต์แล้ วไม่จําเป็ นต้ องแปลใหม่ เป็ นการลดขันตอนการแปลตั
ต้ น และยังสามารถเคลื่อนย้ ายไปวิง่ บนเครื่ องอื่นได้ โดยไม่ต้องแก้ ไขรหัสไบต์อีกเลย โปรแกรม
ภาษาจาวาจึงสามารถวิ่งบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้ หลายยี่ห้อ เพราะรหัสไบต์ไม่ขึ ้นอยูก่ บั เครื่ องใด
เครื่ องหนึง่ อย่างไรก็ตาม เครื่ องที่จะวิง่ โปรแกรมรหัสไบต์ได้ จะต้ องมีอินเทอร์ พรี เตอร์ เพื่อแปล
และปฏิบตั ิการกับรหัสไบต์นั ้น ทําให้ โปรแกรมวิ่งช้ ากว่าภาษาเครื่ องโดยตรง วิธีการหนึง่ ที่จะเพิ่ม
ความเร็ ว คือ แปลจากโปรแกรมรหัสไบต์ไปเป็ นโปรแกรมภาษาเครื่ องของเครื่ องใดเครื่ องหนึง่ ซึง่
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จะสามารถวิ่งได้ เฉพาะบนเครื่ องนันเท่
้ านัน้ การทําเช่นนี ้ จะทําให้ สญ
ู เสียคุณสมบัตทิ ี่สําคัญของ
ภาษาจาวา ซึง่ ออกแบบมาเพื่อให้ สามารถวิ่งบนเครื่ องใดๆ ก็ได้ จุดเด่นอีกอย่างหนึง่ ของภาษาจา
วา คือ สามารถเขียนโปรแกรมในรู ปแบบที่เรี ยกว่า แอปเพล็ต (applet) ซึง่ สามารถอ้ างถึงได้ ใน
ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ดังนัน้ โปรแกรมค้ นผ่านเว็บ (web browser) เช่น Netscape
Navigator หรื อ Internet Explorer ที่มีจาวาอินเทอร์ พรี เตอร์ ด้วย สามารถวิง่ โปรแกรมดังกล่าวได้

1.3 ขัน้ ตอนของคอมไพเลอร์
ขันตอนของคอมไพเลอร์
้
อาจแบ่งออกได้ ตามหน้ าที่ เรี ยกว่า เฟส (phase) ดังนี ้ ตัว
วิเคราะห์ศพั ท์ ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ ตัววิเคราะห์ความหมาย ตัวก่อกําเนิดรหัสระหว่าง
กลาง ตัวทํารหัสให้ ได้ ผลดีที่สดุ และตัวก่อกําเนิดรหัส สําหรับตัวก่อกําเนิดรหัสระหว่างกลางและตัว
ทํารหัสให้ ได้ ผลดีที่สดุ จะมีหรื อไม่มีก็ได้ หรื ออาจจะมีมากกว่าหนึง่ ครัง้ ก็ได้ เฟสเหล่านี ้อาจแบ่ง
ออกได้ เป็ นสองพวก ตามลักษณะการขึ ้นหรื อไม่ขึ ้นอยูก่ บั เครื่ อง คือ เฟสที่ขึ ้นอยูก่ บั ภาษาต้ นฉบับ
ไม่ได้ ขึ ้นอยูก่ บั เครื่ อง ได้ แก่ ตัววิเคราะห์ศพั ท์ ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์
ตัววิเคราะห์
ความหมาย ตัวก่อกําเนิดรหัสระหว่างกลาง และตัวทํารหัสระหว่างกลางที่ไม่ขึ ้นอยูก่ บั เครื่ องให้
ได้ ผลดีที่สดุ เรี ยกเฟสเหล่านี ้ว่า ส่ วนหน้ า (front end) กับเฟสที่ขึ ้นอยูก่ บั เครื่ อง ได้ แก่ ตัวทํารหัส
ระหว่างกลางที่ขึ ้นอยูก่ บั เครื่ องให้ ได้ ผลดีที่สดุ และตัวก่อกําเนิดรหัส เรี ยกเฟสเหล่านี ้ว่า ส่ วนหลัง
(back end) หรื ออาจจะแบ่งเป็ น ส่ วนวิเคราะห์ (analysis part) กับ ส่ วนสังเคราะห์ (synthesis
part) เฟสที่อยู่ในส่วนวิเคราะห์ทําหน้ าที่แยกโปรแกรมต้ นฉบับออกเป็ นส่วนย่อยๆ แล้ วสร้ างรหัส
ระหว่างกลางแทนโปรแกรมต้ นฉบับดังกล่าว
ส่วนเฟสที่อยูใ่ นส่วนสังเคราะห์ทําหน้ าที่สร้ าง
โปรแกรมเป้าหมายจากรหัสระหว่างกลางดังกล่าว นอกจากนี ้คอมไพเลอร์ จะบันทึกข้ อมูลต่างๆ
เช่น ชื่อของตัวระบุ เป็ นต้ น ไว้ ในตารางสัญลักษณ์ และถ้ ามีความผิดพลาดจะต้ องรายงานให้ ทราบ
ขันตอนของคอมไพเลอร์
้
อาจแบ่งออกตามลักษณะการอ่านข้ อมูลเข้ าจากแฟ้ม และนํา
ข้ อมูลออกไปยังแฟ้ม เรี ยกว่า พาส (pass) ดังนั ้น หนึง่ พาสอาจจะมีหลายๆ เฟสรวมกัน หรื อหนึง่
เฟสอาจจะทําหลายๆพาส ถ้ าเป็ นไปได้ ก็ควรจะมีพาสให้ น้อยที่สดุ เพราะไม่ต้องเสียเวลาอ่าน
ข้ อมูลจากแฟ้ม คอมไพเลอร์ แต่ละตัวมีการรวมเฟสเป็ นพาสต่างกัน เช่น คอมไพเลอร์ ที่มีพาสเดียว
้ ต้นจนจบเพียงครัง้ เดียวแล้ วผลิตแฟ้มโปรแกรมเป้าหมาย
จะอ่านแฟ้มที่เก็บโปรแกรมต้ นฉบับตังแต่
คอมไพเลอร์ บางตัวรวม ตัววิเคราะห์ศพั ท์ ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ ตัววิเคราะห์ความหมาย
และตัวก่อกําเนิดรหัสระหว่างกลาง ไว้ ด้วยกันเป็ นหนึง่ พาส แยกตัวทํารหัสให้ ได้ ผลดีที่สดุ ออกเป็ น
หลายๆพาส (ตัวอย่างคอมไพเลอร์ ภาษา PL/I ของบริ ษัท IBM สมัยแรกๆมีถงึ 30 พาส) เป็ นต้ น
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1.3.1 ตัววิเคราะห์ ศัพท์
ขันตอนแรกของคอมไพเลอร์
้
คือ แยกโปรแกรมต้ นฉบับออกเป็ นหน่วยย่อยๆ ที่เรี ยกว่า
โทเค็น (token) แต่ละภาษาจะมีโทเค็นไม่เหมือนกัน แต่สว่ นใหญ่จะคล้ ายๆ กัน เช่น โทเค็น
PROGRAM หรื อ โทเค็น IF ซึง่ เป็ นคําหลักในภาษาปาสคาล หรื อ โทเค็น +, -, *, หรื อ / ซึง่ เป็ น
ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์ เป็ นต้ น ตัวอย่างโปรแกรมภาษาปาสคาลในรูปที่ 1.4 โทเค็น คือ
ส่วนที่อยูใ่ นกรอบสี่เหลี่ยม

PROGRAM

HELLO

(

OUTPUT

)

;

BEGIN
WRITELN
END

(

‘Hello World’

)

.

รูปที่ 1.4 โปรแกรมภาษาปาสคาล ส่วนที่อยูใ่ นกรอบสี่เหลี่ยม คือ โทเค็น
สําหรับอักขระที่ไม่อยูใ่ นเซตของอักขระของภาษาต้ นฉบับ เช่น อักขระ ! ที่ไม่อยูใ่ นค่าคงที่
อักขระหรื อสายอักขระหรื อหมายเหตุ (comment) ของภาษาปาสคาล เป็ นต้ น จะถูกตรวจจับได้
และรายงานความผิดพลาดให้ ผ้ เู ขียนโปรแกรมทราบ ขั ้นตอนนี ้จะขจัดช่องว่าง (white space)
และหมายเหตุทิ ้งด้ วย เพราะไม่ถือว่าเป็ นโทเค็น โทเค็นแต่ละตัวจะมีรหัสและลักษณะเฉพาะ
(attribute) ที่จะนําไปใช้ ในขันตอนอื
้
่น สําหรับโทเค็นที่มีลกั ษณะเฉพาะเป็ นค่าอยูน่ อกช่วง เช่น ค่า
ของเลขจํานวนเต็มที่ใหญ่เกินไป เป็ นต้ น สามารถรายงานให้ ผ้ เู ขียนโปรแกรมทราบได้ ในขั ้นตอนนี ้
1.3.2 ตัววิเคราะห์ เชิงวากยสัมพันธ์
ขันตอนที
้
่สองทําหน้ าที่ตรวจสอบความถูกต้ องของภาษาในส่วนของวากยสัมพันธ์ โดย
ตรวจสอบเฉพาะการเรี ยงลําดับของโทเค็นว่าถูกต้ องหรื อไม่ เช่น โปรแกรมภาษาปาสคาลในรูปที่
1.5 เขียนผิดวากยสัมพันธ์ เพราะโทเค็นคําหลัก PROGRAM หายไป และระหว่างคําสัง่ WRITE
้จะใช้ ไวยากรณ์ (grammar) ในการตรวจสอบ
กับ WRITELN ไม่มี ; คัน่ เป็ นต้ น ขันตอนนี
้
วากยสัมพันธ์ของภาษา
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INCORRECT_SYNTAX (INPUT, OUTPUT);
BEGIN
WRITE(‘Hello ‘)
WRITELN(‘World’)
END .
รูปที่ 1.5 โปรแกรมภาษาปาสคาลที่เขียนผิดวากยสัมพันธ์

1.3.3 ตัววิเคราะห์ ความหมาย
ขันตอนนี
้
้ทําหน้ าที่ตรวจสอบความหมายของภาษา โดยการบันทึกข้ อมูลต่างๆ เช่น ข้ อมูล
เกี่ยวกับประเภทของตัวระบุ ได้ แก่ ชื่อตัวแปร ชื่อค่าคงที่ ชื่อฟั งก์ชนั หรื อ แบบชนิดข้ อมูล (data
type) ได้ แก่ จํานวนเต็ม จํานวนจริง เป็ นต้ น ไว้ ในตารางสัญลักษณ์ เมื่อตัวระบุดงั กล่าว ถูกใช้ ใน
โปรแกรม จะได้ ตรวจสอบได้ วา่ ใช้ ได้ ถกู ต้ องตามข้ อกําหนดของภาษาหรื อไม่ เช่น โปรแกรมภาษา
ปาสคาลในรู ปที่ 1.6 เขียนผิดความหมาย เพราะ X DIV Y ไม่ได้ เนื่องจาก DIV เป็ นตัวดําเนินการ
สําหรับแบบชนิดข้ อมูลจํานวนเต็มเท่านัน้ แต่ X และ Y มีแบบชนิดข้ อมูลจํานวนจริ ง เป็ นต้ น
PROGRAM INCORRECT_SEMANTICS;
VAR X, Y, Z : REAL;
BEGIN
Z := X DIV Y
END .
รูปที่ 1.6 โปรแกรมภาษาปาสคาลที่เขียนผิดความหมาย
1.3.4 ตัวก่ อกําเนิดรหัสระหว่ างกลาง
คอมไพเลอร์ ที่ผลิตภาษาเป้าหมายโดยตรงเลย โดยไม่ผลิตรหัสระหว่างกลางก่อน เมื่อมี
ความจําเป็ นต้ องผลิตภาษาเป้าหมายใหม่ จะมีความยุง่ ยากในการแก้ ไขในภายหลัง วิธีการที่ดีกว่า
คือ ผลิตรหัสระหว่างกลางก่อน เมื่อจําเป็ นต้ องผลิตภาษาเป้าหมายใหม่ ก็เพียงแต่เขียนเฉพาะ
้
ขันตอนที
้
่เปลีย่ นจากรหัสระหว่างกลางไปเป็ นภาษาเป้าหมายใหม่ ไม่จําเป็ นต้ องคํานึงถึงขันตอน
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ก่อนหน้ านี ้ ตัวอย่างของรหัสระหว่างกลาง เช่น ต้ นไม้ (tree) และรหัสสามเลขที่อยู่ (threeaddress code) เป็ นต้ น ดังแสดงในรูปที่ 1.7
:=

X

T1 := A + B
X := C * T1

*

C

+

A
ก. ต้ นไม้

B
ข. รหัสสามเลขที่อยู่

รูปที่ 1.7 ตัวอย่างรหัสระหว่างกลาง ของคําสัง่ X := C*(A+B)

1.3.5 ตัวทํารหัสให้ ได้ ผลดีท่ สี ุด
การทํารหัสให้ ได้ ผลดีที่สดุ มีหลายระดับ และหลายวิธี จะกล่าวถึงบางวิธีพอเป็ นสังเขป
และจะอธิบายโดยใช้ ภาษาระดับสูง เพื่อให้ เห็นแนวความคิดเท่านั ้น
ก. การขจัดนิพจน์ยอ่ ยซํ ้าซ้ อน (common subexpression) เช่น ส่วนของโปรแกรมต่อไปนี ้
A := X + 2;
B := 2 * (X + 2) - (X + 2);
สามารถทําให้ ได้ ผลดีที่สดุ ได้ ดังนี ้
A := X + 2;
B := 2 * A - A;
เพราะสามารถลดการคํานวณ X + 2 ได้ ถงึ สองครัง้
ข. การขจัดรหัสตาย (dead code) เช่น ส่วนของโปรแกรมต่อไปนี ้
DEBUG := FALSE;
IF (DEBUG) THEN WRITELN(‘DEBUG’);
ELSE WRITELN(‘NO DEBUG’);
สามารถทําให้ ได้ ผลดีที่สดุ ได้ ดังนี ้
WRITELN(‘NO DEBUG’);
เพราะ DEBUG ให้ คา่ เท็จเสมอ ไม่จําเป็ นต้ องทําคําสัง่ หลัง THEN
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ค. การทํารอบซํ ้าๆ ให้ ได้ ผลดีที่สดุ (loop optimization) เช่น ส่วนของโปรแกรมต่อไปนี ้
FOR I := 1 TO N DO
FOR J:= 1 TO M DO
BEGIN
A[I,J] := A[I,J] + B[I,J];
X := I + J;
END;
สามารถทําให้ ได้ ผลดีที่สดุ ได้ ดังนี ้
FOR I := 1 TO N DO
FOR J:= 1 TO M DO
BEGIN
A[I,J] := A[I,J] + B[I,J];
END;
X := N + M;
เพราะ X ไม่ได้ ถกู ใช้ ในรอบซํ ้าๆ จึงสามารถนําออกนอกรอบซํ ้าได้ โดยที่คา่ ของ X หลังจากออกมา
จากรอบซํ ้าแล้ ว มีค่าเท่ากับ N + M จะทําให้ สามารถลดการคํานวณ X := I + J ได้ ถงึ N * M ครัง้
แต่ใช้ เวลาคํานวณ X := N + M เพียงครัง้ เดียว
ง. การใช้ คําสัง่ ที่เร็ วกว่า เช่น แทน 2 * X ด้ วย X + X เพราะการบวกจะเร็ วกว่าการคูณ หรื อ แทน
X + 1 ด้ วย INC(X) โดยที่ คําสัง่ หลังมีความหมายเหมือน X + 1 แต่ทํางานได้ เร็ วกว่าในระดับคําสัง่
ภาษาเครื่ อง เป็ นต้ น
จ. การคํานวณนิพจน์คา่ คงที่ในช่วงการแปล เช่น แทนการคํานวณ 1+2*(9-7) ด้ วย 5 เป็ นต้ น
1.3.6 ตัวก่ อกําเนิดรหัส
ตัวก่อกําเนิดรหัสทําหน้ าที่ผลิตภาษาเป้าหมายตามที่ต้องการ
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1.4 คอมไพเลอร์ คอมไพเลอร์
เนื่องจากคอมไพเลอร์ เป็ นโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่และซับซ้ อน จึงได้ มีแนวความคิดที่สร้ าง
โปรแกรมเพื่อผลิตคอมไพเลอร์ ขึ ้นมาโดยอัตโนมัติ
โดยมีข้อมูลเข้ าเป็ นข้ อกําหนดของ
ภาษาต้ นฉบับกับภาษาเป้าหมาย แล้ วให้ โปรแกรมดังกล่าวซึง่ เรี ยกว่า คอมไพเลอร์ คอมไพเลอร์
สร้ างคอมไพเลอร์ ที่แปลภาษาต้ นฉบับไปเป็ นภาษาเป้าหมาย ปั จจุบนั เท่าที่ผ้ เู ขียนทราบยังไม่มี
คอมไพเลอร์ คอมไพเลอร์ ที่สมบูรณ์แบบตามแนวความคิดดังกล่าว แต่ได้ มีการพัฒนาโปรแกรม
ผลิตขันตอนบางขั
้
นตอนของคอมไพเลอร์
้
เช่น โปรแกรม lex, flex ซึง่ ผลิต ตัววิเคราะห์ศพั ท์
และโปรแกรม psullgen, yacc, bison ซึง่ ผลิตตัววิเคราะห์วากยสัมพันธ์ เป็ นต้ น

1.5 บทสรุ ป
ตัวแปลมีหลายประเภท ตัวแปลที่แปลจากภาษาระดับสูงไปเป็ นภาษาเครื่ อง เรี ยกว่า
คอมไพเลอร์ ตัวแปลที่แปลภาษาต้ นฉบับไปเป็ นรหัสระหว่างกลางและปฏิบตั ิการกับรหัสระหว่าง
กลางนั ้นไปพร้ อมๆ กัน โดยไม่ต้องแปลไปเป็ นภาษาเครื่ อง เรี ยกว่า อินเทอร์ พรี เตอร์ ตัวแปลที่
แปลภาษาแอสเซมบลีไปเป็ นภาษาเครื่ อง เรี ยกว่า แอสเซมเบลอร์ ตัวแปลที่ทําหน้ าที่แปลคําสัง่
แมโครให้ เป็ นภาษาแอสเซมบลี เรี ยกว่า แมโครโพรเซสเซอร์
ตัวแปลที่แปลคําสัง่ เพิ่มเติม
จากภาษาระดับสูงไปเป็ นภาษาระดับสูง เรี ยกว่า พรี โพรเซสเซอร์
คอมไพเลอร์ มีขั ้นตอนต่างๆ ดังนี ้ ตัววิเคราะห์ศพั ท์ ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์
ตัววิเคราะห์ความหมาย ตัวก่อกําเนิดรหัสระหว่างกลาง ตัวทํารหัสให้ ได้ ผลดีที่สดุ และตัวก่อกําเนิด
รหัส
สําหรับตัวก่อกําเนิดรหัสระหว่างกลางและการทํารหัสให้ ได้ ผลดีที่สดุ จะมีหรื อไม่มีก็ได้
นอกจากนี ้คอมไพเลอร์ จะบันทึกข้ อมูลต่างๆ ไว้ ในตารางสัญลักษณ์และถ้ ามีความผิดพลาด
จะต้ องรายงานให้ ทราบ
คอมไพเลอร์ ที่มีตวั ทํารหัสให้ ได้ ผลดีที่สดุ จะผลิตภาษาเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ เรี ยกว่า
ออบติไมซ์ คอมไพเลอร์ คอมไพเลอร์ ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับภาษาเป้าหมายที่เปลี่ยนไป โดยไม่
ต้ องเขียนส่วนที่ไม่ขึ ้นอยูก่ บั เครื่ องใหม่ เรี ยกว่า รี ทาเก็ตเทเบิลคอมไพเลอร์ คอมไพเลอร์ ที่
ทํางานบนเครื่ องเครื่ องหนึง่ แต่ผลิตภาษาเป้าหมายที่เป็ นภาษาเครื่ องของอีกเครื่ องหนึง่ เรี ยกว่า
ครอสคอมไพเลอร์
โปรแกรมที่ผลิตคอมไพเลอร์ ขึ ้นมาโดยอัตโนมัติ
โดยมีข้อมูลเข้ าเป็ น
ข้ อกําหนดของ ภาษาต้ นฉบับกับภาษาเป้าหมาย เรี ยกว่า คอมไพเลอร์ คอมไพเลอร์
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1.6 แบบฝึ กหัด
1.1 จงอธิบายความแตกต่างระหว่างคอมไพเลอร์ กบั อินเทอร์ พรี เตอร์
1.2 คอมไพเลอร์ ที่ใช้ เพื่อการเรี ยนการสอนการเขียนโปรแกรม สําหรับแปลโปรแกรมการบ้ าน และ
ไม่ได้ นําโปรแกรมดังกล่าวไปใช้ งานจริ งๆ ควรจะมีขั ้นตอนการทํารหัสให้ ได้ ผลดีที่สดุ หรื อไม่
1.3 จงอธิบายความแตกต่างระหว่างเฟสกับพาส

บทที 2
ตัววิเคราะห์ศพ
ั ท์
ตัววิเคราะห์ศพั ท์เป็ นขันตอนแรกของคอมไพเลอร์

ทําหน้ าทีอา่ นอักขระทีละอักขระ จาก
โปรแกรมต้ นฉบับ ขณะทีอา่ นจะจดจําตําแหน่ง (บรรทัด และสดมภ์) ของอักขระนัน เมือพบโทเค็น
จะส่งโทเค็นและลักษณะเฉพาะของมันไปให้ ขั นตอนต่อไป กรณีทีอา่ นอักขระเกินมาจะคืนอักขระ
นั นกลับไป ดังแสดงในรูปที 2.1
อ่านอักขระ
โปรแกรมต้นฉบับ

ตัววิเคราะห์ศพั ท์
คืนอักขระ

ส่งโทเค็น
และ
ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์
ลักษณะเฉพาะ

รูปที 2.1 ขั นตอนตัววิเคราะห์ศพั ท์

สําหรับช่องว่างและหมายเหตุ ไม่ถือว่าเป็ นโทเค็น จะอ่านทิ งไป ช่องว่าง ได้ แก่ อักขระว่าง
(space), อักขระตังระยะ

(tab), และอักขระบรรทัดใหม่ (newline) มีสญ
ั ลักษณ์พิเศษอีกตัวหนึง ที
ตัววิเคราะห์ศพั ท์ ต้ องบอกให้ ขนตอนต่
ั
อไปทราบ คือ สัญลักษณ์สิ นสุดข้ อมูลเข้ า บอกให้ ร้ ู ว่าเป็ น
การสิ นสุดโปรแกรมต้ นฉบับ การเขียนโทเค็นผิด จะตรวจจับได้ ในขันตอนนี

 เช่น เขียนอักขระที
ไม่ได้ อยู่ในเซตของอักขระของภาษาต้ นฉบับ เป็ นต้ น

2.1 แผนภาพทรานซิชัน
การกระทําของตัววิเคราะห์ศพั ท์เพือแยกโทเค็น สามารถเขียนแทนได้ ด้วย แผนภาพ
ทรานซิชัน (transition diagram) เช่น การแยกโทเค็นตัวระบุ สามารถเขียนแทนด้ วยแผนภาพ
ทรานซิชนั ได้ ดังแสดงในรู ปที 2.2
อักษรหรือตัวเลข
อักษร
เริมต้น

1

อืนๆ
2

3

*

รูปที 2.2 แผนภาพทรานซิชนั ของโทเค็นตัวระบุ

แผนภาพทรานซิชนั ใช้ เพือตรวจจับ แบบรูป (pattern) ของโทเค็น เช่น โทเค็นตัวระบุใน
รู ปที 2.2 มีแบบรูป ดังนี  ขึ นต้ นด้ วยอักษร ตามด้ วยอักษรหรื อตัวเลขตังแต่
 ศนู ย์ตวั ขึ นไป เป็ นต้ น
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สายอักขระในโปรแกรมต้ นฉบับทีตรงกับแบบรูปของโทเค็น เช่น X, Y, THISMONTH, หรือ
YEAR2001 ซึง ตรงกับแบบรูปของโทเค็นตัวระบุ เป็ นต้ น เรี ยกว่า ศัพท์ (lexeme)
แผนภาพทรานซิซนั ประกอบด้ วย วงกลม แทน สถานะ (state) วงกลมซ้ อนกันสองวง แทน
สถานะยอมรับ (accepting state) ลูกศร แทน เส้ นเชือม (edge) ตรงเส้ นเชือมจะมีป้ายบอกไว้
เพือบอกว่าตรงกับอักขระใด เช่น อักษร หรื อ ตัวเลข เป็ นต้ น กรณีทีมีเส้ นเชือมมากกว่าหนึงเส้ น
ออกจากสถานะเดียวกัน (เช่น สถานะ 2 ในรู ปที 2.2) ต้ องไม่มปี ้ ายบนเส้ นเชือมซํ ากัน (เช่น ถ้ ามี
เส้ นเชือมเพิมอีกสองเส้ น คือ ระหว่าง 1 ไปยัง 3 และ 2 ไปยัง 3 จะมีป้ายอักษรอีกไม่ได้ ) และถ้ า
ต้ องการให้ เส้ นเชือมหนึง มีป้ายบอกว่าเป็ นอักขระใดๆทีไม่ตรงกับป้ายของเส้ นเชือมอืน จะใช้ ป้าย
อื(นๆ แทนอักขระเหล่านัน (เช่น ป้าย อื(นๆ ตรงสถานะ 2 ไปยังสถานะ 3 จะหมายอักขระใดๆ ที
ไม่ใช่อกั ษรหรื อตัวเลข) สําหรับป้าย เริ(มต้ น ถ้ าชี ไปยังสถานะใดจะบอกให้ ทราบว่าสถานะนั นเป็ น
สถานะเริ มต้ น (start state) ซึง จะมีเพียงสถานะเดียวเท่านัน เครื องหมายดอกจัน (*) หนึง อัน แทน
การส่งอักขระตัวล่าสุดทีอ่านมาจากโปรแกรมต้ นฉบับคืนกลับไปหนึง ตัว
การทํางานจะเริ มจาก สถานะเริ มต้ น กําหนดให้ เป็ นสถานะปั จจุบนั ทีสถานะปั จจุบนั ถ้ ามี
เส้ นเชือมออกไป จะไปอ่านข้ อมูลจากโปรแกรมต้ นฉบับมาหนึง อักขระ ถ้ าอักขระนันตรงกั

บป้าย
ของเส้ นเชือมใด ก็จะเปลียนสถานะปั จจุบนั ใหม่ให้ เป็ นสถานะทีเส้ นเชือมนันชี
 ไป มิฉะนั น อักขระ
ทั งหมดทีอา่ นมาตั งแต่สถานะเริ มต้ น จะไม่ตรงกับโทเค็นของแผนภาพทรานซิชนั ดังกล่าว ในกรณีที
สถานะปั จจุบนั เป็ นสถานะยอมรับ แสดงว่าพบโทเค็น ถ้ าทีสถานะยอมรับมีดอกจัน แสดงว่าอ่าน
อักขระเกินมาเท่ากับจํานวนดอกจัน
ต้ องคืนอักขระทังหมดที

อา่ นเกินมากลับไปยังโปรแกรม
ต้ นฉบับ และศัพท์ของโทเค็น คือ อักขระทังหมดที

อา่ นมาตังแต่
 สถานะเริ มต้ น
ในกรณีของโทเค็นคําหลัก ซึง มีแบบรู ปเป็ นอักษรตั งแต่หนึง ตัวขึ นไป เช่น คําหลัก
PROGRAM เป็ นต้ น จะตรงกับแบบรู ปของตัวระบุด้วย ดังนั นแทนทีจะเขียนแผนภาพทรานซิชนั
ของโทเค็นคําหลักกับตัวระบุแยกกัน ซึง จะทําให้ มีจํานวนสถานะมากขึ นตามจํานวนคําหลัก เรา
อาจจะเขียนรวมกันได้ ดังรู ปที 2.3 ในกรณีทีคําหลักเป็ นคําสงวน (reserved word) คือ จะตังชื
 อ
ตัวระบุตรงกับคําหลักไม่ได้ เช่น ภาษาซี หรื อปาสคาล เป็ นต้ น ตัววิเคราะห์ศพั ท์สามารถแยก
โทเค็นคําหลักและตัวระบุได้ โดยทีสถานะยอมรับ คือ สถานะ 3 หลังจากคืนอักขระทีอา่ นเกินมา
หนึง ตัว ก่อนการ return จะเรี ยกฟั งก์ชนั search_keyword() ก่อน เพือตรวจสอบว่าศัพท์ ตรงกับ
คําหลักหรื อไม่ ถ้ าตรงกัน ฟั งก์ชนั search_keyword() จะส่งโทเค็นคําหลักกลับ มิฉะนั น จะส่ง
โทเค็นตัวระบุกลับ แต่ในกรณีทีคําหลักไม่เป็ นคําสงวน เช่น ภาษาฟอร์ แทรน เป็ นต้ น จะส่งโทเค็น
ตัวระบุกลับโดยไม่ต้องตรวจสอบว่าเป็ นคําหลักหรื อไม่ แล้ วให้ ขนตอนต่
ั
อไปเป็ นตัวตัดสินว่าเป็ นตัว
ระบุหรือคําหลัก ถ้ าต้ องการให้ ตวั วิเคราะห์ศพั ท์เก็บศัพท์ในทีนี  คือ ชือของตัวระบุหรือชือของ
คําหลัก ไว้ ในตารางสัญลักษณ์ ก็สามารถทําได้ โดยการเรี ยกฟั งก์ชนั install() เพือบรรจุชือลงใน
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ตารางสัญลักษณ์ แล้ วให้ ตําแหน่งของชือในตารางสัญลักษณ์ เป็ นลักษณะเฉพาะของโทเค็นตัว
ระบุหรือคําหลัก ดังนันในแผนภาพทรานซิ

ชนั ตรง return อาจมีการส่งค่าสองค่า ดังนี 
return(search_keyword(),install()) ถ้ าภาษาทีใช้ เขียนคอมไพเลอร์ ไม่สามารถส่งค่ากลับมากกว่า
หนึง ค่า ให้ สง่ โทเค็นหรื อรหัสทีใช้ แทนโทเค็นผ่านทางฟั งก์ชนั และลักษณะเฉพาะผ่านทางตัวแปร
ส่วนกลาง (global variable) ในรูปที 2.3 ไม่ได้ เก็บชือไว้ ในตารางสัญลักษณ์ แต่จะส่งชือเป็ น
ลักษณะเฉพาะผ่านทางตัวแปรส่วนกลาง
แล้ วให้ ขั นตอนอืนทําหน้ าทีนําชือดังกล่าวไปเก็บใน
ตารางสัญลักษณ์

อักษรหรือตัวเลข
อักษร
เริมต้น

1

อืนๆ
2

3

*

return(search_keyword())

รูปที 2.3 แผนภาพทรานซิชนั ของโทเค็นตัวระบุและคําหลัก

สําหรับโทเค็นเลขไม่มีเครื องหมาย (unsigned number) ในภาษาปาสคาล อาจเขียน
แผนภาพทรานซิชนั เพือตรวจจับแบบรู ปได้ เป็ น 3 แบบรูป ดังแสดงในรู ปที 2.4 ในกรณีนี ศัพท์ที
ตรวจพบ ต้ องตรงกับแบบรูปทีมีความยาวทีสดุ คือ ต้ องตรวจสอบกับแผนภาพทรานซิชนั ในรูปที
2.4 (ก), (ข), และ (ค) ตามลําดับ เช่น ถ้ าข้ อมูลเข้ าเป็ น 15.7E3 ให้ เริ มทีสถานะ 4 เมืออ่านอักขระ
1, 5, ., E, และ 3 สถานะจะเปลียนเป็ น 5, 5, 6, 7, 8, และ 10 ตามลําดับ ทีสถานะ 10 เมืออ่าน
อักขระตัวต่อไปไม่ใช่ตวั เลข จะเปลียนเป็ นสถานะ 11 ซึง เป็ นสถานะยอมรับ แสดงว่าพบโทเค็นเลข
ไม่มีเครื องหมาย ส่งอักขระทีอา่ นเกินมาหนึงตัวคืน ดังนั นศัพท์ของโทเค็น คือ 15.7E3 แต่ถ้า
ข้ อมูลเข้ าเป็ น 17 เริ มทีสถานะ 4 เมืออ่าน 1 และ 7 จะอยู่ทีสถานะ 5 เมืออ่านอักขระตัวต่อไปไม่ใช่
ตัวเลข หรื อ . หรื อ E จะปฏิเสธว่าไม่พบโทเค็นไม่ได้ ต้ องตรวจสอบใหม่กบั แผนภาพทรานซิชนั ใน
รู ปที 2.4 (ข) โดยย้ อนกลับไปทีอกั ขระตัวแรกใหม่ และเริ มต้ นทีสถานะ 12 เมืออ่าน 1 และ 7 จะอยู่
ทีสถานะ 13 เมืออ่านอักขระตัวต่อไปไม่ใช่ ตัวเลข หรื อ . จะปฏิเสธว่าไม่พบโทเค็นไม่ได้ เช่นกัน
ต้ องตรวจสอบใหม่กบั แผนภาพทรานซิชนั ในรูปที 2.4 (ค) โดยย้ อนกลับไปทีอกั ขระตัวแรกใหม่ และ
เริ มต้ นทีสถานะ 17 เมืออ่าน 1 และ 7 จะอยู่ทีสถานะ 18 เมืออ่านอักขระตัวต่อไปไม่ใช่ตวั เลข จะ
อยู่ทีสถานะ 19 ซึง เป็ นสถานะยอมรับ แสดงว่าพบโทเค็นเลขไม่มีเครื องหมาย ส่งอักขระทีอา่ นเกิน
มาหนึง ตัวคืน ดังนั นศัพท์ของโทเค็น คือ 17 เป็ นต้ น
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ตัวเลข
เริมต้น

4

ตัวเลข

5

ตัวเลข
.

ตัวเลข

6

7

E
หรือ e

E หรือ e
*

11

+ หรือ -

8

ตัวเลข

อืนๆ

9
ตัวเลข

10
ตัวเลข

(ก) เศษส่วนหรื อจํานวนเต็มตามด้ วยส่วนยกกําลัง
ตัวเลข
เริมต้น

12

ตัวเลข

13

ตัวเลข
.

ตัวเลข

14

15

อืนๆ

16

*

(ข) เศษส่วน
ตัวเลข
เริมต้น

17

ตัวเลข

18

อืนๆ

19

*

(ค) จํานวนเต็ม
รูปที 2.4 แผนภาพทรานซิชนั ของเลขไม่มีเครื องหมายในภาษาปาสคาล

แผนภาพทรานซิชนั หนึงภาพอาจใช้ แทนโทเค็นหลายๆ โทเค็น เช่น แผนภาพทรานซิชนั ใน
รู ปที 2.5 แทน โทเค็นตัวดําเนินการสัมพันธ์ (relational operator) น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ (<=), ไม่
เท่ากับ (<>), น้ อยกว่า (<), เท่ากับ (=), มากกว่าหรือเท่ากับ (>=), และมากกว่า (>) โดยใช้ รหัส
TK_LE, TK_NE, TK_LT, TK_EQ, TK_GE, และ TK_GT แทนตามลําดับ เป็ นต้ น ในกรณีนี  จะใส่
คําสัง return ไว้ ทีสถานะยอมรับเพือจะแยกได้ ว่าพบโทเค็นใด
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20

เริมต้น

<

21

=

return(TK_LE)

22

>
อืนๆ

24
=

25

>

return(TK_NE)

23
*

return(TK_LT)

return(TK_EQ)
=

26

return(TK_GE)

27

อืนๆ
28

*

return(TK_GT)

รูปที 2.5 แผนภาพทรานซิชนั ของโทเค็นตัวดําเนินการสัมพันธ์

ตัววิเคราะห์ศพั ท์จะขจัดช่องว่างทิ งเพราะไม่ถือว่าเป็ นโทเค็น
ซึง สามารถเขียนเป็ น
แผนภาพทรานซิชนั ได้ ดงั รูปที 2.6 อย่างไรก็ตาม เมือทํางานมาถึงสถานะยอมรับ คือ สถานะ 31
จะไม่มีการส่งค่าใดๆกลับ แต่จะคืนอักขระหนึง ตัวทีอ่านเกินมา จากนันกลั
 บไปทีสถานะเริ มต้ นของ
โทเค็นอืนๆ สําหรับหมายเหตุก็สามารถขจัดทิ งได้ ในลักษณะเดียวกัน

ช่องว่าง
เริมต้น

29

ช่องว่าง

30

อืนๆ

31

*

รูปที 2.6 แผนภาพทรานซิชนั เพือขจัดช่องว่าง
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2.2 วิธีเขียนขัน3 ตอนตัววิเคราะห์ ศัพท์ จากแผนภาพทรานซิชัน
โดยทัว ไปภาษาต้ นฉบับจะมีโทเค็นหลายๆ โทเค็น การเขียนขั นตอนตัววิเคราะห์ศพั ท์ อาจ
ทําได้ โดยการเขียนแผนภาพทรานซิชนั ของโทเค็นแต่ละโทเค็น และแผนภาพทรานซิชนั เพือขจัด
ช่องว่างและหมายเหตุ การทํางานจะเริ มทีแผนภาพทรานซิชนั ใดก่อนก็ได้ ข้ อแนะนํา คือ ควรใช้
สถานะเริ มต้ นของแผนภาพทรานซิชนั ของโทเค็นทีเกิดขึ นบ่อยๆ ก่อน จะทําให้ การทํางานเร็ วขึ น
เช่น ถ้ ามีโทเค็น คําหลัก ตัวระบุ เลขไม่มเี ครื องหมาย ตัวดําเนินการสัมพันธ์ และช่องว่าง เกิดขึ น
บ่อยๆ เรี ยงตามลําดับ ควรตรวจสอบกับแผนภาพทรานซิชนั ในรูปที 2.3, 2.4, 2.5, และ 2.6
ตามลําดับ เป็ นต้ น เมือ ใช้ แผนภาพทรานซิชนั ของโทเค็นใดตรวจสอบและพบว่าไม่ตรงกับโทเค็น
ดังกล่าว จะบอกว่าไม่พบโทเค็นไม่ได้ ต้ องไปตรวจสอบกับแผนภาพทรานซิชนั อืน จนกว่าจะครบ
ทั งหมดแล้ ว ถ้ ายังไม่ตรงกับโทเค็นใดเลย จึงจะบอกได้ วา่ ไม่พบโทเค็นหรื อเขียนโทเค็นผิด ต้ อง
รายงานความผิดพลาดให้ ทราบ ดังนันจํ
 าเป็ นต้ องจดจําตําแหน่งของอักขระตรงสถานะเริ มต้ น เมือ
ต้ องใช้ แผนภาพทรานซิชนั อืน จะได้ ย้อนกลับมายังอักขระดังกล่าว
อีกวิธีหนึง ทีจะทําได้ คือ รวมทุกๆ แผนภาพทรานซิชนั เข้ าเป็ นแผนภาพทรานซิชนั เดียวกัน
เช่น รวมแผนภาพทรานซิชนั ในรู ปที 2.3, 2.4, 2.5, และ 2.6 เข้ าด้ วยกันเป็ นแผนภาพทรานซิชนั ใน
รู ปที 2.7 เป็ นต้ น ในกรณีนี จะมีสถานะเริ มต้ นเพียงสถานะเดียว และทีเส้ นเชือมซึง ออกจากสถานะ
เดียวกันจะไม่มีป้ายซํ ากัน ช่องว่างขจัดทิ งได้ โดยการสร้ างเส้ นเชือมทีมีป้ายช่องว่างจากสถานะ
เริ มต้ นมายังสถานะเริ มต้ น ทีสถานะ 10 มีการคืนอักขระทีอา่ นเกินมาสองตัว เช่น ถ้ าข้ อมูลเป็ น
1.X จะได้ วา่ 1 เป็ นศัพท์ของโทเค็นเลขไม่มีเครื องหมาย ส่วน . กับ X เป็ นอักขระสองตัวทีต้องคืน
เป็ นต้ น ทีสถานะ 13 มีการคืนอักขระทีอา่ นเกินมาสองตัว เช่น ถ้ าข้ อมูลเป็ น 1.0EX หรื อ 1EX จะ
ได้ วา่ 1.0 หรื อ 1 เป็ นศัพท์ของโทเค็นเลขไม่มีเครื องหมาย ส่วน E กับ X เป็ นอักขระสองตัวทีต้องคืน
เป็ นต้ น และทีสถานะ 12 มีการคืนอักขระทีอา่ นเกินมาสามตัว เช่น ถ้ าข้ อมูลเป็ น 1.0E+X หรื อ 1EX จะได้ วา่ 1.0 หรื อ 1 เป็ นศัพท์ของโทเค็นเลขไม่มีเครื องหมาย ส่วน E กับ + กับ X หรื อ E กับ –
กับ X เป็ นอักขระสามตัวทีต้องคืน เป็ นต้ น สําหรับสัญลักษณ์สิ นสุดข้ อมูลเข้ า จะกําหนดให้ มีรหัส
เป็ น 0
เมือรวมทุกๆ แผนภาพทรานซิชนั เข้ าเป็ นแผนภาพทรานซิชนั เดียวกันแล้ ว การอ่านและคืน
อักขระ สามารถทําได้ ทีละอักขระ เช่น ใช้ ฟังก์ชนั getc และ ungetc ในภาษาซี เป็ นต้ น ในกรณีที
ไม่มีฟังก์ขนั ungetc เหมือนในภาษาซี อาจใช้ โครงสร้ างข้ อมูลแบบกองซ้ อน (stack) (เริ มต้ นกอง
ซ้ อนว่าง) ดังนี  กรณีคืน กด (push) อักขระทีคืนไว้ บนกองซ้ อน โดยให้ อกั ขระทีคนื ก่อนอยู่ตรงก้ น
(bottom) ส่วนอักขระทีคนื หลังอยูต่ รงยอด (top) กรณีอา่ นต้ องตรวจสอบกับกองซ้ อนก่อน ถ้ ากอง
ซ้ อนว่างให้ ไปอ่านอักขระจากโปรแกรมต้ นฉบับ มิฉะนัน ผุด (pop) อักขระมาจากยอดกองซ้ อน
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ช่องว่าง

อักษรหรือตัวเลข
อักษร

เริมต้น

อืนๆ

1

3

2
ตัวเลข

ตัวเลข

4

*

return(search_keyword())

ตัวเลข
.

ตัวเลข

5

6

E หรือ e

7

อืนๆ

*
return(TK_UNUMBER)

11
อืนๆ

E หรือ e

10 **
return(TK_UNUMBER)
ตัวเลข
ตัวเลข

+ หรือ -

7

ตัวเลข

8

อืนๆ

อืนๆ

15

=

return(TK_UNUMBER)
16

>

18

>

19

23
อืนๆ 1

return(TK_NE)
*

return(TK_LT)

return(TK_EQ)
=

20
*
return(0)

return(TK_GE)

21

อืนๆ
EOF

return(TK_LE)

17

อืนๆ

=

12 ***
return(TK_UNUMBER)

*
14

<

อืนๆ

**
return(TK_UNUMBER)

13
อืนๆ

9

22

*

return(TK_GT)

รายงานความผิดพลาด

รูปที 2.7 รวมแผนภาพทรานซิชนั ในรูปที 2.3, 2.4, 2.5, และ 2.6 เข้ าด้ วยกัน
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สําหรับลักษณะเฉพาะ เช่น ลักษณะเฉพาะของคําหลักหรื อตัวระบุ ต้ องมีบฟั เฟอร์ ไว้ เก็บ
ชือของมัน ถ้ าเป็ นภาษาทีอกั ษรตัวใหญ่และเล็กไม่ตา่ งกัน (case insensitive) เช่น คําหลักและตัว
ระบุของภาษาปาสคาล เป็ นต้ น ให้ แปลงเป็ นอักษรตัวใหญ่หรื อตัวเล็กอย่างใดอย่างหนึง ก่อน แล้ ว
จึงนําไปเก็บในบัฟเฟอร์ แต่ถ้าเป็ นภาษาทีอกั ษรตัวใหญ่และเล็กต่างกัน (case sensitive) เช่น
คําหลักและตัวระบุของภาษาซี เป็ นต้ น ไม่ต้องแปลงนําไปเก็บในบัฟเฟอร์ ได้ เลย
การเขียนขั นตอนตัววิเคราะห์ศพั ท์จากแผนภาพทรานซิชนั รวม ในรูปที 2.7 ทําได้ ดงั รหัส
เทียม (pseudo code) ต่อไปนี 
/* ตัวแปรส่วนกลาง */
line, column, token_line, token_column;
buff; /* บัฟเฟอร์ ทีใช้ เก็บลักษณะเฉพาะของโทเค็น */
/* ตัววิเคราะห์ศพั ท์ ส่งโทเค็นกลับทางฟั งก์ชนั และลักษณะเฉพาะกลับทางตัวแปรส่วนกลาง */
Lexical_Analyzer() {
while (true) {
ch := GetChar();
while (ch = อักขระว่าง หรือ อักขระตังระยะ

หรื อ อักขระบรรทัดใหม่) {
ch := GetChar();
/* ขจัดช่องว่างทิ ง */
}
token_line := line;
/* จดจําบรรทัดของอักขระตัวแรกของโทเค็น */
token_column := column; /* จดจําสดมภ์ของอักขระตัวแรกของโทเค็น */
if (ch = อักษร) return(keyword_or_identifier(ch)); /* คําหลักหรื อตัวระบุ */
else if (ch = ตัวเลข) return(unsigned_number(ch)); /* เลขไม่มเี ครื องหมาย */
else if (ch = '<') return(relop_le_ne_lt(ch));
/* ตัวดําเนินการสัมพันธ์ <=, <>, <
*/
else if (ch = '=') return(TK_EQ);
/* ตัวดําเนินการสัมพันธ์ = */
else if (ch = '>') return(relop_ge_gt(ch));
/* ตัวดําเนินการสัมพันธ์ >=, > */
else if (ch = EOF) { /* สิ นสุดข้ อมูลเข้ า */
Ungetc(ch);
return(0);
}
else Error(“invalid token”); /* เขียนโทเค็นผิด รายงานความผิดพลาด */
}
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}
/* คําหลักหรื อตัวระบุ */
keyword_or_identifier(ch) {
ทํา buff ให้ ว่าง เพือใช้ เก็บชือของคําหลักหรื อตัวระบุ;
do {
นําอักขระ ch เก็บใน buff;/* ถ้ าอักษรตัวใหญ่และเล็กไม่ต่างกัน เปลีย น ch ให้ เป็ น */
/* อักษรตัวใหญ่หรือเล็กอย่างใดอย่างหนึง ก่อนนําไปเก็บใน buff */
ch := GetChar();
} while (ch = อักษรหรื อตัวเลข);
Ungetc(ch);
return(search_keyword());
}
/* ตัวเลขไม่มเี ครื องหมาย */
unsigned_number(ch) {
ทํา buff ให้ ว่าง เพือใช้ เก็บเลขไม่มีเครื องหมาย;
do {
ใส่ ch ใน buff;
ch := GetChar();
} while (ch = ตัวเลข);
if (ch = '.') {
ch := GetChar();
if (ch = ตัวเลข) {
ใส่ '.' ใน buff;
do {
ใส่ ch ใน buff;
ch := GetChar();
} while (ch = ตัวเลข);
if (ch = 'E' หรื อ ch = ‘e’) return(exponent_part(ch));
else {
Ungetc(ch);
return(TK_UNUMBER);
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}
} else {
Ungetc(ch);
Ungetc('.');
return(TK_UNUMBER);
}
} else {
if (ch = 'E' หรื อ ch = ‘e’) return(exponent_part(ch));
else {
Ungetc(ch);
return(TK_UNUMBER);
}
}
}
/* ส่วนยกกําลัง */
exponent_part(ch)
{
keep_e:= ch;
ch := GetChar();
if (ch = ตัวเลข) {
ใส่ keep_e ใน buff;
do {
ใส่ ch ใน buff;
ch := GetChar();
} while (ch = ตัวเลข);
Ungetc(ch);
return(TK_UNUMBER);
}
if (ch ='+' หรือ '-') {
keep_ch = ch;
ch := GetChar();
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if (ch = ตัวเลข) {
ใส่ keep_e ใน buff;
ใส่ keep_ch ใน buff;
do {
ใส่ ch ใน buff;
ch := GetChar();
} while (ch = ตัวเลข);
Ungetc(ch);
return(TK_UNUMBER);
}
Ungetc(ch);
Ungetc(keep_ch);
Ungetc(keep_e);
return(TK_UNUMBER);
}
Ungetc(keep_ch);
Ungetc(keep_e);
return(TK_UNUMBER);
}
/* ตัวดําเนินการสัมพันธ์ <=, <>, < */
relop_le_ne_lt(ch) {
ch := GetChar();
if (ch = '=') return(TK_LE);
if (ch = '>') return(TK_NE);
Ungetc(ch);
return(TK_LT);
}
/* ตัวดําเนินการสัมพันธ์ >=, > */
relop_ge_gt(ch) {
ch := GetChar();
if (ch = '=') return(TK_GE);
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Ungetc(ch);
return(TK_GT);
}
รหัสเทียมข้ างต้ นใช้ ฟังก์ชนั GetChar() และ Ungetc(ch) เพืออ่านและคืนอักขระ สอง
ฟั งก์ชนั นี จะต้ องจดจําตําแหน่งบรรทัดและสดมภ์ของอักขระ เก็บไว้ ในตัวแปรส่วนกลาง line และ
column ตามลําดับ สําหรับตัวแปรส่วนกลาง token_line และ token_column ไว้ เก็บบรรทัดและ
สดมภ์ของอักขระตัวแรกของโทเค็น
เมือพบความผิดพลาดจะได้ รายงานความผิดพลาดตรง
ตําแหน่งดังกล่าว

2.3 โปรแกรมผลิตตัววิเคราะห์ ศัพท์
หัวข้ อก่อนหน้ านี กล่าวถึงการสร้ างตัววิเคราะห์ศพั ท์ด้วยมือ คือ สร้ างแผนภาพทรานซิชนั
เพือตรวจจับแบบรู ปของโทเค็น แล้ วเขียนตัววิเคราะห์ศพั ท์เพือแยกโทเค็นตามแผนภาพทรานซิชนั
นั น ในหัวข้ อนี จะกล่าวถึงการสร้ างตัววิเคราะห์ศพั ท์อีกวิธีหนึง คือ ใช้ โปรแกรมผลิตตัววิเคราะห์
ศัพท์สร้ างโดยอัตโนมัติ
โดยจะกล่าวถึงทฤษฎีตา่ งๆทีเกียวข้ องกับการสร้ างโปรแกรมผลิตตัว
วิเคราะห์ศพั ท์ และจะยกตัวอย่างโปรแกรมผลิตตัววิเคราะห์ศพั ท์ซงึ เป็ นทีนิยมใช้ กนั คือ lex
2.3.1 ภาษา
ภาษา (language) คือ เซตของสายอักขระใดๆ โดยทีสายอักขระประกอบด้ วยสัญลักษณ์
ตังแต่
 ศนู ย์ตวั ขึ นไป และเรี ยกสายอักขระในภาษาว่า ประโยค (sentence)
สายอักขระทีไม่มีสญ
ั ลักษณ์ ใดๆ เลย (มีสญ
ั ลักษณ์ ศนู ย์ตวั ) เรี ยกว่า สายอักขระว่ าง
(empty string) ในทีนี เขียนแทนด้ วย ε สายอักขระว่างเมือ นําไปต่อกันกับสายอักขระใดๆ จะได้
สายอักขระนันๆ
 เช่น εx = xε = x เป็ นต้ น ความยาวของสายอักขระ คือ จํานวนสัญลักษณ์ ใน
สายอักขระ เขียนแทนด้ วยเครื องหมาย | | เช่น |ε| เท่ากับ 0 และ |ab| เท่ากับ 2 เป็ นต้ น
เซตของสัญลักษณ์ เรี ยกว่า ชุดตัวอักษร (alphabet) ในทีนี เขียนแทนด้ วย Σ ดังนันเมื
 อ
พูดถึงภาษาใด
จะต้ องมีเซตของสัญลักษณ์และประโยคซึง เป็ นสายอักขระของสัญลักษณ์ ของ
ภาษานัน
เนืองจากภาษาเป็ นเซต ดังนัน ตัวดําเนินการของเซตสามารถใช้ กบั ภาษาได้ เช่น ยูเนียน
(∪) และอินเตอร์ เซกชัน (∩) เป็ นต้ น นอกจากนี  ภาษายังมีตวั ดําเนินการอีกสองตัวทีจะกล่าวถึง
ในทีนี  คือ ต่ อกัน (concatenate) และ คลีนโคชเชอร์ (kleen closure) ถ้ า L1 และ L2 เป็ นภาษา
แล้ ว L1L2 อ่านว่า “L1 ต่อกันกับ L2” คือ ภาษาใหม่ทีประโยคเป็ นสายอักขระใดๆ ซึง เกิดจากการเอา
ประโยคในภาษา L1 มาต่อกันกับประโยคในภาษา L2 หรือ { w : w = w1w2 ∋ w1∈L1 และ
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w2∈ L2} และ ถ้ า L เป็ นภาษา แล้ ว L* อ่านว่า “คลีนโคชเชอร์ ของ L” คือ ภาษาใหม่ทีประโยคเป็ น
สายอักขระใดๆ ซึง เกิดจากการเอาประโยคในภาษา L มาต่อกันตังแต่
 ศนู ย์ตวั ขึ นไป หรื อ
{ w : w = ε หรื อ w = w1w2…wk ∋ wi ∈L}
ตัวอย่ าง 2.1 Σ = {a,b}
L1 = {aa, bb}
L2 = {ab, ba}
L = {a}
L1L2 = {aaab, aaba, bbab, bbba}
L2L1 = {abaa, abbb, baaa, babb}
L* = {ε, a, aa, aaa, … } หรือ {ai : i = 0,1,2, … }
2.3.2 นิพจน์ ปรกติ
นิพจน์ปรกติ ใช้ เพืออธิบายภาษาหรื อใช้ แทนภาษา มีนิยาม ดังนี 
ก. ε เป็ นนิพจน์ปรกติ แทน {ε}
ข. ถ้ า a ∈Σ แล้ ว a เป็ นนิพจน์ปรกติ แทน {a}
ค. ถ้ า x และ y เป็ นนิพจน์ปรกติ แทน ภาษา Lx และ Ly ตามลําดับ แล้ ว
ค.1 x | y อ่านว่า “x หรื อ y” เป็ นนิพจน์ปรกติ แทน Lx ∪ Ly
ค.2 xy อ่านว่า “x ต่ อกันกับ y” เป็ นนิพจน์ปรกติ แทน LxLy
ค.3 x* อ่านว่า “คลีนโคชเชอร์ ของ x” เป็ นนิพจน์ปรกติ แทน Lx*
ตัวดําเนินการของนิพจน์ปรกติ ในข้ อ ค.1 ถึง ค.3 มีลําดับการทําก่อน (precedence) จาก
ตําไปสูง กรณีทีต้องการเปลียนลําดับการทําก่อน สามารถใช้ วงเล็บได้ เช่น ab | cd* จะหมายถึง
((ab) | (c(d*))) ต่างกับ a(b | c)d* ซึง หมายถึง (a(b | c))(d*) เป็ นต้ น และ xx* หรื อ x*x สามารถ
เขียนแทนด้ วย x+ อ่านว่า “โพซิทปี โคชเชอร์ (positive closure) ของ x”
ตัวอย่ าง 2.2 Σ = {0,1}
0* เป็ นนิพจน์ปรกติ แทน {ε, 0, 00, 000, … } หรื อ {0i : i = 0, 1, 2, … }
0 | 1 เป็ นนิพจน์ปรกติ แทน {0, 1}
(0 | 1)(0 | 1) เป็ นนิพจน์ปรกติ แทน {00, 01, 10, 11}
(0 | 1)* เป็ นนิพจน์ปรกติ แทน {w : w เป็ นสายอักขระใดๆทีประกอบด้ วย 0 หรือ 1}
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01 | 10 เป็ นนิพจน์ปรกติ แทน {01, 10}
0*1 เป็ นนิพจน์ปรกติ แทน {1, 01, 001, 0001, … } หรือ {0i1 : i = 0, 1, 2, … }

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

กฎทีสําคัญสําหรับนิพจน์ปรกติ x, y, z ใดๆ คือ
x|y=y|x
x | (y | z) = (x | y) | z
(xy)z = x(yz)
x(y | z) = xy | xz
(x | y)z = xz | yz

ฉ. εx = x = xε
ช. (x*)* = x* = x**
ซ. (x | ε)* = x*
นิพจน์ปรกติสามารถใช้ แทนโทเค็นต่างๆ ของภาษาต้ นฉบับได้ ในกรณีนี  ชุดตัวอักษร (Σ)
ก็คือ เซตของอักขระทีใช้ ในภาษาต้ นฉบับ เช่น (0|1|…|9)+ แทน โทเค็นเลขจํานวนเต็มไม่มี
เครื องหมาย หรื อ {w: w ประกอบด้ วยเลขฐานสิบตังแต่
 หนึง ตัวขึ นไป} โทเค็นเลขจํานวนเต็มไม่มี
เครื องหมาย ก็คือ ภาษาอีกภาษาหนึง สมาชิกของภาษาหรื อประโยค ก็คือ ศัพท์ของโทเค็น เช่น
125 เป็ นศัพท์ของโทเค็นเลขจํานวนเต็มไม่มีเครื องหมาย เป็ นต้ น หรื ออาจกล่าวอีกอย่างหนึงได้ วา่
นิพจน์ปรกติสามารถใช้ เป็ นแบบรู ปของโทเค็นได้ เช่น (0|1|…|9)+ ใช้ เป็ นแบบรูปของเลขจํานวน
เต็มไม่มีเครื องหมาย เป็ นต้ น ตัวอย่างอืนๆ เช่น
ก. IF ใช้ เป็ นแบบรูปของคําหลัก IF
THEN ใช้ เป็ นแบบรูปของคําหลัก THEN
ELSE ใช้ เป็ นแบบรูปของคําหลัก ELSE
ข. อักษร(อักษร|ตัวเลข)* ใช้ เป็ นแบบรูปของตัวระบุ เมือ อักษร คือ (a|b|…|z|A|B|…|Z) และ
ตัวเลข คือ (0|1|…|9)
ค. ตัวเลข+ | ตัวเลข+.ตัวเลข+ | ตัวเลข+( E | e )( ε | ”+” | ”-” )ตัวเลข+ |
ตัวเลข+.ตัวเลข+( E | e )( ε | ”+” | ”-” )ตัวเลข+ ใช้ เป็ นแบบรูปของเลขไม่มีเครื องหมายใน
ภาษาปาสคาล
ง. <= ใช้ เป็ นแบบรูปของตัวดําเนินการสัมพันธ์น้อยกว่าหรื อเท่ากับ
<> ใช้ เป็ นแบบรูปของตัวดําเนินการสัมพันธ์ไม่เท่ากับ
< ใช้ เป็ นแบบรูปของตัวดําเนินการสัมพันธ์น้อยกว่า
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= ใช้ เป็ นแบบรูปของตัวดําเนินการสัมพันธ์เท่ากับ
>= ใช้ เป็ นแบบรูปของตัวดําเนินการสัมพันธ์มากกว่าหรื อเท่ากับ
> ใช้ เป็ นแบบรูปของตัวดําเนินการสัมพันธ์มากกว่า
หมายเหตุ ในกรณีทีจํานวนสัญลักษณ์ทีจะต้ องเขียนมีมากและรู้ วา่ สัญลักษณ์เหล่านันคื
 ออะไร
อาจใช้ จดุ ไข่ปลาแทน เช่น (0|1|…|9) ใช้ จดุ ไข่ปลาแทนเลข 2 ถึง 8 เป็ นต้ น และกรณีทีไม่ต้องการ
ให้ สญ
ั ลักษณ์เป็ นตัวดําเนินการ ให้ เขียนสัญลักษณ์นนภายในเครื
ั
 องหมาย “ “ หรื อหลัง \ เพือไม่ให้
กํากวม เช่น ”+”+ หรือ \++ หมายถึง แบบรู ปทีมีเครื องหมายบวกตังแต่
 หนึง ตัวขึ นไป เป็ นต้ น
2.3.3 ออโตมาตาสถานะจํากัดเชิงไม่ กาํ หนด
ออโตเมตาสถานะจํากัดเชิงไม่กําหนด (nondeterministic finite automata) หรื อเรี ยก
สันๆ
 ว่า NFA เขียนแทนด้ วย สัญกรณ์ห้าสิงอันดับ (K, Σ,f,s,F) เมือ
K คือ เซตของสถานะ
Σ คือ ชุดตัวอักษร
f คือ ฟั งก์ชนั เปลียนสถานะ (transition function) เขียนแทนด้ วย
f(สถานะ,สัญลักษณ์หรื อ ε) = เซตของสถานะ
s คือ สถานะทีเรี ยกแตกต่างไปจากสถานะอืนว่า สถานะเริ มต้ น
F คือ เซตของสถานะยอมรับ
ตัวอย่ าง 2.3 ออโตเมตาสถานะจํากัดเชิงไม่กําหนด N1 = ({1,2,3,4} , {a,b,c} , f, 1 , {2,4})
เมือ f(1,a) = {2,3}, f(1,ε) = {3}, f(3,b) = {4}, f(2,c) = {2}
ฟั งก์ชนั เปลียนสถานะอาจเขียนในรูปตาราง เช่น ฟั งก์ชนั เปลียนสถานะในตัวอย่าง 2.3
เขียนเป็ นตารางได้ ดังนี 
สถานะ
1
2
3
4

a
{2,3}
-

สัญลักษณ์
b
c
{4}
-

{2}
-

ε
{3}
-
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นอกจากนี  ออโตเมตาสถานะจํากัดเชิงไม่กําหนดอาจเขียนเป็ นกราฟ เรี ยกว่า กราฟท
รานซิชัน (transition graph) ดังเช่น ออโตเมตาสถานะจํากัดเชิงไม่กําหนดในตัวอย่าง 2.3 เขียน
เป็ นกราฟทรานซิชนั ได้ ดังรู ปที 2.8
2

a
เริมต้น

1

a
ε

3

c
b

4

รูปที 2.8 กราฟทรานซิชนั ของออโตเมตาสถานะจํากัดเชิงไม่กําหนดในตัวอย่าง 2.3

ตัวอย่ าง 2.4 ออโตเมตาสถานะจํากัดเชิงไม่กําหนด N2 = ({1,2,3}, {a,b}, f, 1, {3})
เมือ f(1,a) = {1,2}, f(1,b) = {1}, f(2,b) = {3}
เขียนเป็ นกราฟทรานซิชนั ได้ ดังรูปที 2.9
a
เริมต้น

a

1

2

b

3

b
รูปที 2.9 กราฟทรานซิชนั ของออโตเมตาสถานะจํากัดเชิงไม่กําหนดในตัวอย่าง 2.4

กราฟทรานซิชนั ประกอบด้ วย วงกลมหรื อวงกลมซ้ อนกันสองวง แทนสถานะ สถานะทีมี
ลูกศรเริ มต้ นชี อยูเ่ ป็ นสถานะเริ มต้ น
และสถานะตรงวงกลมซ้ อนกันสองวงเป็ นสถานะยอมรับ
ลูกศรแทนเส้ นเชือม ตรงเส้ นเชือมจะมีป้ายบอกไว้ เพือบอกว่าตรงกับสัญลักษณ์ใดในชุดตัวอักษร
หรื อเป็ น ε ฟั งก์ชนั เปลียนสถานะแทนด้ วย
f(สถานะตรงต้ นลูกศร,สัญลักษณ์หรื อ ε ตรงป้าย) = เซตของสถานะตรงปลายลูกศร
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ออโตเมตาสถานะจํากัดเชิงไม่กําหนดสามารถใช้ แทนภาษาได้ เช่นกัน โดยทําหน้ าทีเป็ นตัว
รู้ จํา (recognizer) คือ เป็ นตัวตรวจสอบว่า สายอักขระใดเป็ นประโยคของภาษาหรื อไม่ ถ้ ายอมรับ
ว่าเป็ นประโยค จะตอบว่า “ใช่” มิฉะนั น ไม่เป็ นประโยค จะตอบว่า “ไม่” เช่น ภาษาทีออโตเมตา
สถานะจํากัดเชิงไม่กําหนดในรูปที 2.8 แทน คือ {a, b, ab, ac, acc, accc, …} เป็ นต้ น ออโตเมตา
สถานะจํากัดเชิงไม่กําหนด จะยอมรับสายอักขระใดๆ ว่าเป็ นประโยค ก็ตอ่ เมือ มีเส้ นทางอย่าง
น้ อยหนึง เส้ นทางในกราฟทรานซิชนั โดยเริ มจากสถานะเริ มต้ น ไปยังสถานะยอมรับ และเมือ นํา
ป้ายบนเส้ นทางนันมาต่

อกันแล้ วจะตรงกับสายอักขระดังกล่าว เช่น b เป็ นสายอักขระทียอมรับโดย
ออโตเมตาสถานะจํากัดเชิงไม่กําหนดในรูปที 2.8 เพราะ มีเส้ นทางจากสถานะเริ มต้ น 1 ไปตาม
เส้ นเชือมทีมีป้าย ε ไปยังสถานะ 3 แล้ วไปตามเส้ นเชือมทีมปี ้ าย b ไปยังสถานะยอมรับ 4 เมือนํา
ป้ายตามเส้ นทางมาต่อกัน จะได้ εb หรื อ b เป็ นต้ น หรื อ acc เป็ นสายอักขระทียอมรับว่าเป็ น
ประโยคโดยออโตเมตาสถานะจํากัดเชิงไม่กําหนดในรูปที 2.8 เพราะ มีเส้ นทาง ดังนี 
a
1

c
2

c
2

2

บางครัง สายอักขระหนึง ๆอาจมีเส้ นทางมากกว่าหนึงเส้ นทาง เช่น ตามรูปที 2.9 aab มีเส้ นทางแรก
คือ
a
1

a
1

b
1

1

และเส้ นทางสอง คือ
a
1

a
1

b
2

3

เส้ นทางแรกบอกไม่ได้ ว่า ออโตเมตาสถานะจํากัดเชิงไม่กําหนดในรูปที 2.9 ยอมรับว่า aab เป็ น
ประโยค เพราะไม่ได้ สิ นสุดทีสถานะยอมรับ แต่เส้ นทางทีสองบอกได้ วา่ ออโตเมตาสถานะจํากัด
เชิงไม่กําหนดในรูปที 2.9 ยอมรับว่า aab เป็ นประโยค เพราะเริ มทีสถานะเริ มต้ น และสิ นสุดที
สถานะยอมรับ
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2.3.4 ออโตมาตาสถานะจํากัดเชิงกําหนด
ออโตมาตาสถานะจํากัดเชิงกําหนด (deterministic finite automata) หรื อเรี ยกสันๆ
 ว่า
DFA เขียนแทนด้ วย สัญกรณ์ห้าสิงอันดับ (K, Σ,g,s,F) เมือ
K คือ เซตของสถานะ
Σ คือ ชุดตัวอักษร
g คือ ฟั งก์ชนั เปลียนสถานะ เขียนแทนด้ วย g(สถานะ,สัญลักษณ์) = สถานะ
s คือ สถานะทีเรี ยกแตกต่างไปจากสถานะอืนว่า สถานะเริ มต้ น
F คือ เซตของสถานะยอมรับ
ออโตมาตาสถานะจํากัดเชิงกําหนดเป็ นกรณีพิเศษของออโตมาตาสถานะจํากัดเชิงไม่
กําหนด คือ ไม่อนุญาตให้ มีฟังก์ชนั เปลียนสถานะ g(สถานะ,ε) = สถานะ หรื อในกราฟทรานซิชนั
ไม่อนุญาตให้ มีป้าย ε และไม่อนุญาตให้ มีฟังก์ชนั เปลียนสถานะ g(x,a)=y และ g(x,a)=z เมือ
y ≠ z หรื อในกราฟทรานซิชนั ทีสถานะใดๆ ไม่อนุญาตให้ มีป้ายทีเหมือนกันมีเส้ นเชือมออกไป
มากกว่าหนึง สถานะ
ตัวอย่ าง 2.5 ออโตมาตาสถานะจํากัดเชิงกําหนด D1 = ({1,2,3,4}, {a,b,c}, g, 1, {2,3,4})
เมือ g(1,a) = 2, g(1,b) = 3, g(2,b) = 3, g(2,c) = 4, g(4,c) = 4
เขียนเป็ นกราฟทรานซิชนั ได้ ดังรูปที 2.10
a
เริมต้น

c

2

4

c

b

1
b

3

รูปที 2.10 กราฟทรานซิชนั ของออโตเมตาสถานะจํากัดเชิงกําหนดในตัวอย่าง 2.5

ตัวอย่ าง 2.6 ออโตมาตาสถานะจํากัดเชิงกําหนด D2 = ({1,2,3}, {a,b}, g, 1, {3})
เมือ g(1,a) = 2, g(1,b) = 1, g(2,a) = 2, g(2,b) = 3, g(3,a) = 2, g(3,b) = 1
เขียนเป็ นกราฟทรานซิชนั ได้ ดังรูปที 2.11
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a
เริมต้น

a

2

1

b
a

b

3

b
รูปที 2.11 กราฟทรานซิชนั ของออโตเมตาสถานะจํากัดเชิงกําหนดในตัวอย่าง 2.6

ในกรณีของออโตเมตาสถานะจํากัดเชิงกําหนด สําหรับสายอักขระใดๆ จะมีเส้ นทางอย่าง
มากเพียงหนึง เส้ นทางเท่านัน และสายอักขระดังกล่าวจะเป็ นประโยค ก็ตอ่ เมือ เส้ นทางดังกล่าว
เริ มทีสถานะเริ มต้ นและสิ นสุดทีสถานะยอมรับ การตรวจสอบว่าสายอักขระใดๆ เป็ นประโยค
หรื อไม่ เขียนเป็ นขันตอนวิ

ธีด้วยรหัสเทียมได้ ดังรูปที 2.12
s := สถานะเริมต้น;
c := สัญลักษณ์ตวั แรก;
ขณะที (ไม่หมดสัญลักษณ์) {
ถ้า (มี g(s,c)=t) แล้ว s:=t;
มิฉะนัbน return(“ไม่”);
c := สัญลักษณ์ตวั ต่อไป;
}
ถ้า (s เป็ นสถานะยอมรับ) แล้ว return(“ใช่”);
มิฉะนัbน return(“ไม่”);
รูปที 2.12 ขั นตอนวิธีตรวจสอบการเป็ นประโยคของ DFA

2.3.5 การเปลี(ยนจากนิพจน์ ปรกติเป็ น NFA
นิพจน์ปรกติและออโตมาตาสถานะจํากัดเชิงไม่กําหนดสมนัยกัน (equivalence) คือ
สามารถเปลียนไปมาระหว่างกันได้ พูดอีกอย่างหนึงก็คือ ภาษาใดๆ ทีแทนด้ วยนิพจน์ปรกติได้ จะ
มีออโตมาตาสถานะจํากัดเชิงไม่กําหนดทีสามารถแทนภาษานันได้
 เสมอ
และเป็ นจริ งในทาง
กลับกัน ในทีนี จะกล่าวถึงการเปลียนจากนิพจน์ปรกติเป็ นออโตเมตาสถานะจํากัดเชิงไม่กําหนด
เท่านัน
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ภาษาทีแทนด้ วย นิพจน์ปรกติหรื อออโตเมตาสถานะจํากัดเชิงไม่กําหนด เรี ยกว่า ภาษา
ปรกติ (regular language) การเปลียนจากนิพจน์ปรกติเป็ นออโตเมตาสถานะจํากัดเชิงไม่กําหนด
ตามวิธีการของ Thompson ทําได้ ดังนี 
1. สําหรับ ε สร้ าง NFA ดังนี 
เริมต้น

ε
ก

ข

เมือ ก เป็ นสถานะเริ มต้ นใหม่ และ ข เป็ นสถานะยอมรับใหม่
NFA นี แทน {ε}
2. สําหรับ สัญลักษณ์ a ใดๆ ทีเป็ นสมาชิกของชุดตัวอักษร (a ∈ Σ) สร้ าง NFA ดังนี 
เริมต้น

a
ก

ข

เมือ ก เป็ นสถานะเริ มต้ นใหม่ และ ข เป็ นสถานะยอมรับใหม่
NFA นี แทน {a}
3. สมมุติวา่ Nx และ Ny เป็ น NFA ของนิพจน์ปรกติ x และ y ซึง แทนภาษา Lx และ Ly
ตามลําดับ
ก. สําหรับ นิพจน์ปรกติ x | y สร้ าง NFA ดังนี 
ε
เริมต้น

Nx

ε

ก

ข
ε

Ny

ε

เมือ ก เป็ นสถานะเริ มต้ นใหม่ และ ข เป็ นสถานะยอมรับใหม่ ส่วนสถานะเริ มต้ นเดิมและ
สถานะยอมรับเดิมของ Nx กับ Ny กําหนดให้ เป็ นสถานะธรรมดา
NFA นี แทน Lx ∪ Ly
ข. สําหรับ นิพจน์ปรกติ xy สร้ าง NFA ดังนี 
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ก

เริมต้น

Nx

ข

Ny

เมือ ก เป็ นสถานะเริ มต้ นเดิมของ Nx และกําหนดให้ เป็ นสถานะเริ มต้ นของ NFA ส่วนสถานะ
ยอมรับเดิมของ Nx และสถานะเริ มต้ นเดิมของ Ny กําหนดให้ เป็ นสถานะธรรมดา และรวมเป็ น
สถานะเดียวกัน สําหรับ ข เป็ นสถานะยอมรับเดิมของ Ny และกําหนดให้ เป็ นสถานะยอมรับของ
NFA
NFA นี แทน LxLy
ค. สําหรับนิพจน์ปรกติ x* สร้ าง NFA ดังนี 
ε
เริมต้น

ก

ε

Nx

ε

ข

ε

เมือ ก เป็ นสถานะเริ มต้ นใหม่ และ ข เป็ นสถานะยอมรับใหม่ ส่วนสถานะเริ มต้ นเดิมและ
สถานะยอมรับเดิมของ Nx กําหนดให้ เป็ นสถานะธรรมดา
NFA นี แทน Lx*
ตัวอย่ าง 2.7 สร้ าง NFA จากนิพจน์ปรกติ (a|b)*ab ได้ ดังนี 
1. เปลียน (a|b)*ab ซึงเขียนอยู่ในรูปแบบอินฟิ ก (infix form) ให้ อยู่ในรู ปแบบโพสฟิ ก (postfix
form) ทําดังนี  ใส่วงเล็บตามลําดับการทําก่อนหลัง ในทีนี แทนตัวดําเนินการ ต่ อกัน ด้ วย . จะ
ได้ ((((a|b)*).a).b) ย้ ายตัวดําเนินการไปไว้ ก่อนวงเล็บปิ ด จะได้ ((((ab|)*)a.)b.) เนืองจากตัว
ดําเนินการ * เป็ นตัวดําเนินการเอกภาค (unary operator) จึงอยู่ก่อนวงเล็บปิ ดอยู่แล้ วไม่ต้อง
ย้ าย ส่วนตัวดําเนินการ | และ . เป็ นตัวดําเนินการทวิภาค (binary operator) ต้ องย้ ายไปไว้
ก่อนวงเล็บปิ ด จากนันเอาวงเล็

บออก จะได้ รูปแบบโพสฟิ ก ดังนี  ab|*a.b.
2. สัญลักษณ์ตวั แรก คือ a สร้ าง NFA แทน a ดังนี 
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เริมต้น

a
2

1

3. สัญลักษณ์ตวั ต่อไป คือ b สร้ าง NFA แทน b ดังนี 
เริมต้น

b
3

4

4. สัญลักษณ์ตวั ต่อไป คือ | เป็ นตัวดําเนินการ ระหว่างนิพจน์ปรกติ a กับ นิพจน์ปรกติ b สร้ าง
NFA แทน a|b ดังนี 
a
ε
เริมต้น

2

1

5

ε
6

b
3

ε

4

ε

5. สัญลักษณ์ตวั ต่อไป คือ * เป็ นตัวดําเนินการ กับนิพจน์ปรกติ a|b สร้ าง NFA แทน (a|b)* ดังนี 
ε
a
ε
เริมต้น

7

ε

2

1

5

ε
6

b
3

ε

4

ε

8

ε

ε

6. สัญลักษณ์ตวั ต่อไป คือ a สร้ าง NFA แทน a ดังนี 
เริมต้น

a
9

10

7. สัญลักษณ์ตวั ต่อไป คือ . เป็ นตัวดําเนินการ ระหว่างนิพจน์ปรกติ (a|b)* กับ นิพจน์ปรกติ a
สร้ าง NFA แทน (a|b)*a ดังนี 
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ε
a
ε
เริมต้น

7

ε

2

1

5

ε
6

b
3

ε

4

ε

8
a

ε
10

ε

8. สัญลักษณ์ตวั ต่อไป คือ b สร้ าง NFA แทน b ดังนี 
เริมต้น

b

11

12

9. สัญลักษณ์ตวั ต่อไป คือ . เป็ นตัวดําเนินการ ระหว่างนิพจน์ปรกติ (a|b)*a กับ นิพจน์ปรกติ b
สร้ าง NFA แทน (a|b)*ab ได้ ดงั รูปที 2.13
ε
a
ε
เริมต้น

7

ε

2

1

5

ε
6

b
ε

3

4

ε

8
a

ε

ε

10
b
12

รูปที 2.13 NFA ซึง แทนภาษาเดียวกันกับนิพจน์ปรกติ (a|b)*ab
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2.3.6 การเปลี(ยนจาก NFA เป็ น DFA
ในทํานองเดียวกัน ออโตมาตาสถานะจํากัดเชิงไม่กําหนดและออโตมาตาสถานะจํากัดเชิง
กําหนดสมนัยกัน นัน คือ นิพจน์ปรกติ ออโตมาตาสถานะจํากัดเชิงไม่กําหนด และออโตมาตา
สถานะจํากัดเชิงกําหนดสมนัยกัน เช่น NFA ในตัวอย่าง 2.3 กับ DFA ในตัวอย่าง 2.5 แทนภาษา
เดียวกันกับนิพจน์ปรกติ b|ab|ac* และ NFA ในตัวอย่าง 2.4 กับ DFA ในตัวอย่าง 2.6 แทนภาษา
เดียวกันกับนิพจน์ปรกติ (a|b)*ab เป็ นต้ น
เนืองจาก NFA มีฟังก์ชนั เปลีย นสถานะ f(สถานะ,ε) = เซตของสถานะ แต่ DFA ไม่
อนุญาตให้ มฟี ั งก์ชนั เปลียนสถานะ g(สถานะ,ε) = สถานะ การเปลียนจาก NFA เป็ น DFA จึงต้ อง
ขจัด ε ทิ ง แนวคิดก็คือ การเปลียนสถานะของ NFA สําหรับข้ อมูลเข้ าทีเป็ นสัญลักษณ์ใด จะ
เหมือนกับการเปลีย นสถานะของ DFA สําหรับข้ อมูลเข้ าของสัญลักษณ์นนั  ตามด้ วยการเปลียน
สถานะ (อาจทํามากกว่าหนึงครัง ) ของ NFA เมือไม่ต้องมีข้อมูลเข้ าใดๆ นัน คือ ทีสถานะ q ใดๆ
ของ NFA เราสามารถรวมสถานะ q กับสถานะอืนๆ ของ NFA ทีอยู่บนเส้ นทางซึง เริ มจาก q และมี
ป้ายบนเส้ นทางต่อกันเป็ น ε ไว้ ด้วยกันเป็ นเซต สมมุติวา่ ฟั งก์ชนั ทีทําหน้ าทีนี  คือ E(q) เช่น ในรู ป
ที 2.13 E(2) = {2,6,8,5,1,3}, E(4) = {4,6,8,5,1,3}, E(5) = {5,1,3}, E(6) = {6,8,5,1,3}, E(7) =
{7,5,1,3,8}, E(1) = {1}, E(3) = {3}, E(8) = {8}, E(10) = {10}, E(12) = {12} เป็ นต้ น กรณีทีมี
หลายสถานะของ NFA รวมกันเป็ นเซต เราสามารถรวมกับสถานะอืนๆ ของ NFA ทีอยู่บนเส้ นทาง
ซึง เริมจากสมาชิกในเซตดังกล่าวและมีป้ายบนเส้ นทางต่อกันเป็ น ε เข้ าด้ วยกัน โดยใช้ ฟังก์ชนั ที
เรี ยกว่า ε-closure เมือ ε-closure({s1,s2, …, sn}) = E(s1) ∪ E(s2) ∪ … ∪ E(sn) เช่น ในรูปที
2.13 ε-closure({2,10}) = E(2)∪E(10) = {2,6,8,5,1,3}∪{10} = {2,6,8,5,1,3,10} เป็ นต้ น
ขันตอนวิ

ธีเพือหา ε-closure(T) เมือ T เป็ นเซตใดๆ เขียนเป็ นรหัสเทียมได้ ดังรู ปที 2.14
นอกจากนี สถานะของ DFA ไม่อนุญาตให้ มีป้ายทีเหมือนกันมีเส้ นเชือมออกไปมากกว่า
หนึง สถานะ ดังนั น สถานะทีมเี ส้ นเชือมออกไปสถานะปลายทางมากกว่าหนึง สถานะและมีป้าย
เหมือนกัน ต้ องรวมสถานะปลายทางเหล่านันเข้
 าด้ วยกัน เป็ นเซต แล้ วหา ε-closure ของเซต
ดังกล่าว
การเปลียนจากออโตมาตาสถานะจํากัดเชิงไม่กําหนด เป็ นออโตมาตาสถานะไม่จํากัดเชิง
กําหนด ทําได้ ตามขันตอนวิ

ธีซงึ เขียนเป็ นรหัสเทียมได้ ดังรู ปที 2.15
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เริมต้นกําหนดให้กองซ้อนว่างเปล่า และ ε-closure(T) เท่ากับ T;
กดสมาชิกทัbงหมดของ T ลงกองซ้อน;
ขณะที (กองซ้อนไม่ว่างเปล่า) {
ผุด t ออกจากกองซ้อน;
สําหรับ (สถานะ s ใดๆ ทีมีเส้นเชือมจาก t และมีป้ายเป็ น ε) {
ถ้า (s ไม่ได้เป็ นสมาชิกใน ε-closure(T)) แล้ว {
เพิม s เข้าไปเป็ นสมาชิกใน ε-closure(T);
กด s ลงกองซ้อน;
}
}
}
รูปที 2.14 ขั นตอนวิธีเพือหา ε-closure(T)

เริมต้นไม่มสี ถานะของ DFA กําหนดให้ D_states := {}; /* เซตว่าง */
สถานะเริมต้นของ DFA := ε-closure({สถานะเริมต้นของ NFA});
เพิมสถานะเริมต้นของ DFA เข้าไปเป็ นสมาชิกตัวใหม่ของ D_states
และถือว่าเป็ นสถานะทียังไม่ได้ทาํ เครืองหมาย;
ขณะที (มีสถานะใน D_states ทียังไม่ได้ทาํ เครืองหมาย) {
ทําเครืองหมายตรงสถานะใน D_states หนึ งสถานะ สมมุติวา่ คือ สถานะ X;
สําหรับ (สัญลักษณ์ a ในชุดตัวอักษรแต่ละตัว) {
Y := ε-closure({สถานะทีมีเส้นเชือมจากสถานะใน X และมีป้ายเป็ น a});
ถ้า (Y เป็ นสถานะใหม่ของ DFA คือ ไม่ตรงกับสมาชิกใน D_states) แล้ว {
เพิม Y เข้าไปเป็ นสมาชิกตัวใหม่ของ D_states
และถือว่าเป็ นสถานะทียังไม่ได้ทาํ เครืองหมาย;
}
กําหนดให้ฟังก์ชนั เปลียนสถานะ g(X,a) = Y;
}
}
สถานะของ DFA ทีมีสถานะยอมรับของ NFA ปรากฏอย่างน้อยหนึ งสถานะเป็ นสถานะยอมรับ
รูปที 2.15 ขั นตอนวิธีเปลียน NFA เป็ น DFA
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ตัวอย่ าง 2.8 การเปลียนจาก NFA ในรู ปที 2.13 เป็ น DFA ทําดังนี 
1. สถานะเริ มต้ นของ DFA หาได้ จาก ε-closure({7}) = E(7) = {7,5,1,3,8} เป็ นสถานะใหม่ของ
DFA และถือว่าเป็ นสถานะทียงั ไม่ได้ ทําเครื องหมาย เขียนแทนด้ วยกราฟทรานซิชนั ทีมสี ถานะเป็ น
เส้ นประ ดังนี 
เริมต้น

{7,5,1,3,8}

2. มีสถานะของ DFA เพียงสถานะเดียวทียงั ไม่ได้ ทําเครื องหมาย คือ {7,5,1,3,8} ทําเครื องหมาย
สถานะดังกล่าว และกําหนดให้ เป็ นสถานะ X เขียนแทนด้ วยกราฟทรานซิชนั ทีมีสถานะเป็ นเส้ น
ทึบ ดังนี 
เริมต้น

{7,5,1,3,8}

พิจารณา สัญลักษณ์ในเซตตัวอักษร แต่ละตัว
ก. สําหรับ a สถานะทีมีเส้ นเชือมจากสถานะใน X และมีป้ายเป็ น a คือ 2 และ 10 ซึง เชือมมาจาก
สถานะ 1 และ 8 ใน X ตามลําดับ
หา Y = ε-closure({2,10}) = E(2)∪E(10) = {2,6,8,5,1,3}∪{10} = {2,6,8,5,1,3,10}
เนืองจาก Y ไม่ตรงกับสถานะใดๆ ของ DFA จึงกําหนดให้ เป็ นสถานะใหม่ของ DFA และถือว่าเป็ น
สถานะทียงั ไม่ได้ ทําเครื องหมาย แล้ วกําหนดให้ ฟังก์ชนั เปลียนสถานะ g(X,a) = Y เขียนแทนด้ วย
กราฟทรานซิชนั ดังนี 
เริมต้น

{7,5,1,3,8}

a

{2,6,8,5,1,3,10}

ข. สําหรับ b สถานะทีมีเส้ นเชือมจากสถานะใน X และมีป้ายเป็ น b คือ 4 ซึง เชือมมาจากสถานะ 3
ใน X
หา Y = ε-closure({4}) = E(4) = {4,6,8,5,1,3}
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เนืองจาก Y ไม่ตรงกับสถานะใดๆ ของ DFA จึงกําหนดให้ เป็ นสถานะใหม่ของ DFA และถือว่าเป็ น
สถานะทียงั ไม่ได้ ทําเครื องหมาย แล้ วกําหนดให้ ฟังก์ชนั เปลียนสถานะ g(X,b) = Y เขียนแทนด้ วย
กราฟทรานซิชนั ดังนี 

เริมต้น

a

{7,5,1,3,8}
b

{2,6,8,5,1,3,10}

{4,6,8,5,1,3}

3. มีสถานะของ DFA สองสถานะทียงั ไม่ได้ ทําเครืองหมาย ให้ เลือกสถานะใดสถานะหนึง ก็ได้
สมมุติวา่ เลือก {2,6,8,5,1,3,10} ให้ ทําเครื องหมายสถานะดังกล่าว และกําหนดให้ เป็ นสถานะ X
จากนั นพิจารณา สัญลักษณ์ ในเซตตัวอักษร แต่ละตัว ดังนี 
ก. สําหรับ a สถานะทีมีเส้ นเชือมจากสถานะใน X และมีป้ายเป็ น a คือ 2 และ 10 (ซึง เชือมมาจาก
สถานะ 1 และ 8 ใน X ตามลําดับ)
หา Y = ε-closure({2,10}) = E(2)∪E(10) = {2,6,8,5,1,3}∪{10} = {2,6,8,5,1,3,10}
เนืองจาก Y ตรงกับสถานะเดิมของ DFA จึงกําหนดให้ ฟังก์ชนั เปลีย นสถานะ g(X,a) = Y เขียน
แทนด้ วยกราฟทรานซิชนั ดังนี 
a

เริมต้น

a

{7,5,1,3,8}
b

{2,6,8,5,1,3,10}

{4,6,8,5,1,3}

ข. สําหรับ b สถานะทีมีเส้ นเชือมจากสถานะใน X และมีป้ายเป็ น b คือ 4 และ 12 (ซึง เชือมมาจาก
สถานะ 3 และ 10 ใน X ตามลําดับ)
หา Y = ε-closure({4,12}) = E(4)∪E(12) = {4,6,8,5,1,3}∪{12} = {4,6,8,5,1,3,12}
เนืองจาก Y ไม่ตรงกับสถานะใดๆ ของ DFA จึงกําหนดให้ เป็ นสถานะใหม่ของ DFA และถือว่าเป็ น
สถานะทียงั ไม่ได้ ทําเครื องหมาย แล้ วกําหนดให้ ฟังก์ชนั เปลียนสถานะ g(X,b) = Y เขียนแทนด้ วย
กราฟทรานซิชนั ดังนี 
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a

เริมต้น

{2,6,8,5,1,3,10}

a

{7,5,1,3,8}

b
b

{4,6,8,5,1,3}

{4,6,8,5,1,3,12}

4. ทําเช่นนี จนกว่าจะไม่มสี ถานะทียงั ไม่ได้ ทําเครื องหมาย
5. สถานะของ DFA ทีมสี ถานะยอมรับของ NFA คือ 12 ปรากฏ จะเป็ นสถานะยอมรับของ DFA
จะได้ DFA ในรูปที 2.16 ทีสมนัยกับ NFA ในรู ปที 2.13
a
a
เริมต้น

b
D

B

A

C

b

A = {7,5,1,3,8}
B = {2,6,8,5,1,3,10}
C = {4,6,8,5,1,3}
D = {4,6,8,5,1,3,12}

a
a

b

b
รูปที 2.16 DFA ทีสมนัยกับ NFA ในรูปที 2.14

2.3.7 การลดจํานวนสถานะของ DFA ให้ เหลือน้ อยที(สุด
จํานวนสถานะของ DFA ในรู ปที 2.16 สามารถลดให้ เหลือน้ อยทีสดุ ได้ โดยการรวม
สถานะ A กับ C ไว้ ด้วยกัน ดังแสดงในรูปที 2.17
a
เริมต้น

a

A,C
มฉ
b

b

B

D
a

b
รูปที 2.17 DFA ทีมีจํานวนสถานะน้ อยทีสดุ ซึง สมนัยกับ DFA ในรูปที 2.16
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สําหรับ DFA ใดๆ เราพูดว่าสายอักขระ w ทําให้ สถานะ p แตกต่างกับสถานะ q ถ้ า เริ มที
สถานะ p และอ่านข้ อมูลเข้ าเป็ นสายอักขระ w หลังจากเปลียนสถานะตามฟั งก์ชนั เปลียนสถานะ
แล้ วสิ นสุดทีสถานะยอมรับ แต่ถ้าเริ มทีสถานะ q และอ่านข้ อมูลเข้ าเป็ นสายอักขระ w แล้ วสิ นสุดที
สถานะไม่ยอมรับ หรื อในทางกลับกัน (เริ มที p สิ นสุดทีสถานะไม่ยอมรับ แต่เริ มที q สิ นสุดที
สถานะยอมรับ) ในการลดจํานวนสถานะของ DFA ให้ เหลือน้ อยทีสดุ ทําได้ โดยการหาว่าสถานะ
ใดบ้ างทีแตกต่างกัน และสถานะใดบ้ างทีไม่แตกต่างกัน จากนั นรวมสถานะทีไม่แตกต่างกันไว้
ด้ วยกัน
เริ มต้ นสถานะยอมรับกับสถานะไม่ยอมรับแตกต่างกัน ทําเครื องหมาย X เพือบอกให้ ร้ ู วา่
แตกต่างกัน จากนัน พิจารณาสถานะ p และ q ใดๆ ทียงั ไม่ร้ ู วา่ แตกต่างกัน ถ้ ามีฟังก์ชนั เปลียน
สถานะ g(p,a) =r และ g(q,a) = s สําหรับ a ใดๆ ซึง เป็ นสัญลักษณ์ในชุดตัวอักษร (สําหรับ
สถานะไม่ยอมรับ t ใดๆ ทีไม่มีฟังก์ชนั เปลีย นสถานะ g(t,a) จะหมายถึง การเปลีย นจากสถานะ t
เมือมีข้อมูลเข้ า a ไปทีสถานะไม่ยอมรับ - แทนด้ วย g(t,a) = - และทีสถานะ - ให้ กําหนด g(-,a) =
- สําหรับข้ อมูลเข้ า a ใด ๆ) ถ้ า r แตกต่างกับ s เราจะสรุปได้ วา่ p แตกต่างกับ q แต่ถ้ายังสรุปไม่ได้
ว่า r แตกต่างกับ s โดยที r กับ s ไม่ได้ เป็ นสถานะเดียวกัน ให้ ใส่ (r,s) ไว้ ในรายการของ p กับ q
ถ้ าในตอนหลังทราบว่า r แตกต่างกับ s เราค่อยทําเครื องหมาย X เพือบอกให้ ร้ ู วา่ p แตกต่างกับ q
ทําเช่นนี จนครบทุกคูส่ ถานะ คูข่ องสถานะทีไม่มเี ครื องหมาย X จะไม่แตกต่างกัน สามารถรวมเป็ น
สถานะเดียวกันได้ ถ้ ามีสถานะร่ วมระหว่างคู่ของสถานะทีไม่แตกต่างกัน เช่น สถานะ 1 กับ 2 ไม่
แตกต่างกัน และสถานะ 2 กับ 5 ไม่แตกต่างกัน สามารถรวมสถานะ 1, 2, และ 5 เป็ นสถานะ
เดียวกันได้ เป็ นต้ น
ตัวอย่ าง 2.9 การลดสถานะของ DFA ในรู ปที 2.16 ให้ เหลือน้ อยทีสดุ เริ มด้ วยการสร้ างตารางเพือ
พิจารณาคูส่ ถานะใดๆ ดังนี  (ถ้ ามีสถานะ - ให้ เพิมในตารางด้ วย เมือลดสถานะเหลือน้ อยทีสดุ แล้ ว
จึงเอาออก)
B
C
D
A

B C

1. เริ มต้ นสถานะยอมรับ คือ D แตกต่างกับสถานะไม่ยอมรับ คือ A, B, และ C ทําเครื องหมาย X
ในตารางตรงช่อง (D,A), (D,B), และ (D,C)
B
C
D
A

B C
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2. พิจารณาคูส่ ถานะ (A,B) มีฟังก์ชนั เปลีย นสถานะทีเกียวข้ อง คือ g(A,a) = B กับ g(B,a) = B
เนืองจากเปลียนสถานะไปที B ทั งคู่ ยังบอกไม่ได้ ว่า A แตกต่างกับ B พิจารณา g(A,b) = C
กับ g(B,b) = D เนืองจาก D แตกต่างกับ C เพราะฉะนัน A แตกต่างกับ B ทําเครื องหมาย X
ในตารางตรงช่อง (A,B)
B
C
D
A

B C

3. พิจารณาคูส่ ถานะ (A,C) มีฟังก์ชนั เปลีย นสถานะทีเกียวข้ อง คือ g(A,a) = B กับ g(C,a) = B
และ g(A,b) = C กับ g(C,b) = C ยังบอกไม่ได้ วา่ A แตกต่างกับ C เนืองจากเปลียนไปที
สถานะเดียวกันทั งคู่
4. พิจารณาคูส่ ถานะ (B,C) เนืองจาก g(B,b) = D และ g(C,b) = C เนืองจาก D แตกต่างกับ C
เพราะฉะนัน B แตกต่างกับ C
B
C
D
A

B C

5. ทําครบทุกคูส่ ถานะแล้ ว จะได้ ว่า A ไม่แตกต่างกับ C สามารถรวมเป็ นสถานะเดียวกันได้ ดัง
รู ปที 2.17
ตัวอย่ าง 2.10 การลดสถานะของ DFA ในรู ปที 2.18 ให้ เหลือน้ อยทีสดุ ทําดังนี 
a

เริมต้น

2

1

b
3

b
b

4
b

5

a

a

a
6

รูปที 2.18 DFA ทียงั ไม่ได้ ลดสถานะ
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1. เริ มต้ นสถานะยอมรับ คือ 2 กับ 6 แตกต่างกับสถานะไม่ยอมรับ คือ 1, 3, 4, และ 5
2
3
4
5
6
1 2 3 4 5
2. พิจารณาคูส่ ถานะ (1,3) มีฟังก์ชนั เปลีย นสถานะทีเกียวข้ อง คือ g(1,a) = 2 กับ g(3,a) = 4

เนืองจาก 2 แตกต่างกับ 4 เพราะฉะนัน 1 แตกต่างกับ 3
2
3
4
5
6
1

2

3

4

5

3. พิจารณาคูส่ ถานะ (1,4) มีฟังก์ชนั เปลีย นสถานะทีเกียวข้ อง คือ g(1,b) = 3 กับ g(4,b) = 3 ยัง

บอกไม่ได้ วา่ 1 แตกต่างกับ 4 เนืองจากเปลียนไปทีสถานะเดียวกันทังคู
 ่ พิจารณา g(1,a) = 2
กับ g(4,a) = 6 เนืองจากยังไม่ทราบว่า 2 แตกต่างกับ 6 ใส่ (2,6) ไว้ ในรายการของ (1,4)
2
3
4 (2,6)
5
6
1
2

3

4 5

4. พิจารณาคูส่ ถานะ (1,5) ในทํานองเดียวกันกับข้ อ 3
2
3
4 (2,6)
5 (2,6)
6
1
2 3 4 5

5. พิจารณาคูส่ ถานะ (2,6) ไม่มีฟังก์ชนั เปลียนสถานะจาก 2 และ 6 จึงบอกไม่ได้ วา่ ต่างกัน
หรื อไม่

44 ทฤษฎีการเขียนคอมไพเลอร์
6. พิจารณาคูส่ ถานะ (3,4) มีฟังก์ชนั เปลีย นสถานะ g(3,a) = 4 กับ g(4,a) = 6 เนืองจากสถานะ

4 กับ สถานะ 6 แตกต่างกัน ดังนัน สถานะ 3 กับ 4 แตกต่างกัน
2
3
4 (2,6)
5 (2,6)
6
1
2

3

4 5

7. พิจารณาคูล่ ําดับ (3,5) ในทํานองเดียวกันกับข้ อ 6 สถานะ 3 กับ 5 แตกต่างกัน
2
3
4 (2,6)
5 (2,6)
6
1
2 3 4 5

8. พิจารณาคูส่ ถานะ (4,5) บอกไม่ได้ วา่ 4 ต่างกับ 5
9. ทําครบทุกคูส่ ถานะแล้ ว จะได้ ว่าคู่สถานะทีไม่แตกต่างกัน คือ (1,4), (1,5), (2,6), และ (4,5)
ดังนันสามารถรวมสถานะ

1,4,5 ไว้ ด้วยกัน แทนด้ วยสถานะ 1 และรวมสถานะ 2,6 ไว้ ด้วยกัน
แทนด้ วยสถานะ 2 ได้ ดงั รูปที 2.19
เริมต้น

a

1

a

2

b
b

3

รูปที 2.19 DFA ทีลดสถานะให้ เหลือน้ อยทีสดุ จาก DFA ในรูปที 2.18

2.3.8 ออกแบบโปรแกรมผลิตตัววิเคราะห์ ศัพท์
เนืองจากนิพจน์ปรกติสามารถใช้ เป็ นแบบรู ป และเขียนในลักษณะข้ อความได้ จึงเหมาะที
จะใช้ เป็ นข้ อมูลเข้ าของโปรแกรมผลิตตัววิเคราะห์ศพั ท์ นอกจากนี เมือ ตรวจพบศัพท์ทีตรงกับแบบ
รู ป ก็ควรจะมีสว่ นของคําสัง เพือให้ ผ้ ใู ช้ ดําเนินการใดๆ ตามทีต้องการ เช่น ส่งโทเค็นและ
ลักษณะเฉพาะของมันกลับ เมืออ่านข้ อมูลเข้ าแล้ วพบว่าตรงกับแบบรู ปของโทเค็น แต่ไม่ต้องทํา
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อะไร เมือพบว่าข้ อมูลเข้ าตรงกับ แบบรู ปช่องว่าง และหมายเหตุ เพราะไม่ถือว่าเป็ นโทเค็น เป็ นต้ น
ดังนัน ข้ อมูลเข้ าของโปรแกรมผลิตตัววิเคราะห์ศพั ท์ ควรเป็ นดังนี 
นิพจน์ปรกติ p1 { คําสัง เมือ พบแบบรูป p1 }
นิพจน์ปรกติ p2 { คําสัง เมือ พบแบบรูป p2 }
…
นิพจน์ปรกติ pn { คําสัง เมือ พบแบบรูป pn }
โปรแกรมผลิตตัววิเคราะห์ศพั ท์ จะเปลียนนิพจน์ปรกติ p1, p2, …, pn เป็ น NFA N1, N2, …, Nn
ตามลําดับ จากนั นนํามารวมกันด้ วยตัวดําเนินการ “หรือ” จะได้ p1| p2 | … | pn ซึง ตรงกับ NFA ใน
รู ปที 2.20 จากนั นเปลียน NFA ดังกล่าวให้ เป็ น DFA และอาจจะลดจํานวนสถานะให้ เหลือน้ อย
ทีสดุ ถ้ าต้ องการ เมือนํานิพจน์ปรกติมารวมกันด้ วยตัวดําเนินการ “หรือ” อาจจะเกิดกรณีกํากวม
คือ ศัพท์ตวั เดียวกันอาจจะตรงกับแบบรูปมากกว่าหนึง แบบได้ วิธีทีนิยมแก้ การกํากวมดังกล่าว
คือ ให้ ศพั ท์ทีตรวจพบตรงกับแบบรูปทียาวทีสดุ ถ้ าแบบรู ปยาวเท่ากัน ให้ ศพั ท์ทีตรวจพบตรงกับ
แบบรูปทีเขียนมาก่อน

N1
ε
เริมต้น

ε

N2

ε

…
Nn

รูปที 2.20 สร้ าง NFA ของนิพจน์ปรกติซงึ เป็ นข้ อมูลเข้ าของโปรแกรมผลิตตัววิเคราะห์ศพั ท์

ตัวอย่ าง 2.11 สมมุติวา่ ข้ อมูลเข้ าของโปรแกรมผลิตตัววิเคราะห์ศพั ท์ คือ
a
{return 1}
ab {return 2}
a*b {return 3}
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1. สร้ าง NFA จากนิพจน์ปรกติ a ดังนี 
เริมต้น

a

1

2

2. สร้ าง NFA จากนิพจน์ปรกติ ab ดังนี 
เริมต้น

a

3

b

4

5

3. สร้ าง NFA จากนิพจน์ปรกติ a*b ดังนี 
ε
เริมต้น

ε

8

a

6

7

ε

9

b

10

b

10

ε
4. รวม NFA เข้ าด้ วยกัน
a

1
ε

3

เริมต้น 11

ε

ε

2

a

b

4

5

ε
ε

8

a

6

7

ε

9

ε

5. เปลียนเป็ น DFA ได้ ดังรู ปที 2.21
b
เริมต้น

a

B

b

C

E
a

A

D
b

รูปที 2.21 DFA ของตัวอย่าง 2.11

a

A = {11, 1, 3, 8, 6, 9}
B = {2, 4, 7}
C = {10}
D = {7, 6, 9}
E = {5, 10}

ตัววิเคราะห์ศัพท์ 47

ขันตอนวิ

ธีในการตรวจจับแบบรูปทําดังนี  เริ มทีสถานะเริ มต้ นของ DFA อ่านข้ อมูลเข้ า
และเปลีย นสถานะตามฟั งก์ชนั เปลียนสถานะของ DFA ถ้ าพบสถานะยอมรับของ DFA จะไม่หยุด
และยอมรับว่าพบแบบรู ปทันที (เพราะต้ องการแบบรู ปทียาวทีสดุ ) แต่จะจําตําแหน่งของข้ อมูลและ
สถานะยอมรับของ DFA ดังกล่าวไว้ จากนั นอ่านข้ อมูล และเปลียนสถานะตามฟั งก์ชนั เปลียน
สถานะของ DFA ต่อไป และเมือพบสถานะยอมรับของ DFA ใหม่ให้ ลืมสถานะยอมรับเดิมทีจําไว้
แล้ วจําสถานะยอมรับของ DFA กับตําแหน่งของข้ อมูลใหม่ ทําเช่นนี จนกว่าจะหมดข้ อมูลเข้ า
หรื อไม่มฟี ั งก์ชนั เปลียนสถานะ จึงตรวจสอบว่า ตังแต่
 มีการเปลียนสถานะจากสถานะเริมต้ นของ
DFA เคยอยู่ทีสถานะยอมรับของ DFA หรือไม่ ถ้ าเคยแสดงว่าพบแบบรู ปตรงสถานะยอมรับครัง
สุดท้ ายทีจํา ถ้ าทีสถานะดังกล่าวซึง เป็ นเซตของสถานะของ NFA มีสถานะยอมรับของ NFA เพียง
สถานะเดียว แสดงว่าพบแบบรู ปตรงกับ NFA ดังกล่าว แต่ถ้ามีมากกว่าหนึง สถานะ ให้ เลือกแบบ
รู ปทีเขียนมาก่อน สําหรับศัพท์ของแบบรู ปจะเป็ นสายอักขระตั งแต่ตําแหน่งข้ อมูลทีจําตรงสถานะ
เริ มต้ นของ DFA ถึงตําแหน่งข้ อมูลทีจําตรงสถานะยอมรับของ DFA ครัง สุดท้ ายทีจํา จากนันทํ
 า
ตามคําสัง ทีเขียนตรงแบบรูปดังกล่าว แต่ถ้าไม่เคยอยู่ทีสถานะยอมรับของ DFA เลย แสดงว่า
ข้ อมูลเข้ าตั งแต่ตาํ แหน่งทีจําตรงสถานะเริ มต้ น ถึงตําแหน่งทีอา่ นถึง ไม่ตรงกับแบบรู ปใดเลย ถ้ ายัง
ไม่หมดข้ อมูลเข้ า จะย้ อนกลับไปทีสถานะเริ มต้ นของ DFA ใหม่ การตรวจจับแบบรูปจะดําเนินการ
ต่อไป จนกว่าจะหมดข้ อมูลเข้ า เช่น DFA ในรู ปที 2.21 ทีสถานะ B ยอมรับแบบรู ป a เนืองจาก
สถานะ 2 เป็ นสถานะยอมรับของ NFA ทีสร้ างจากนิพจน์ปรกติ a ทีสถานะ C ยอมรับแบบรูป a*b
เนืองจากสถานะ 10 เป็ นสถานะยอมรับของ NFA ทีสร้ างจากนิพจน์ปรกติ a*b และทีสถานะ E
ยอมรับทังแบบรู

ป ab และ a*b เพราะ 5 และ 10 เป็ นสถานะยอมรับของ NFA ทีสร้ างจากนิพจน์
ปรกติ ab และ a*b ตามลําดับ แต่จะเลือกยอมรับแบบรูป ab เพราะเขียนมาก่อน ดังนัน ถ้ าข้ อมูล
เข้ า คือ ab จะตรงกับแบบรูป ab (เริ มทีสถานะ A แล้ วเปลียนเป็ น B และ E ตามลําดับ) แต่ถ้า
ข้ อมูลเข้ าเป็ น aab จะตรงกับแบบรู ป a*b (เริ มทีสถานะ A แล้ วเปลียนเป็ น B, D, และ C
ตามลําดับ)
2.3.9 โปรแกรมผลิตตัววิเคราะห์ ศัพท์ lex
ในหัวข้ อนี จะกล่าวถึงตัวอย่างโปรแกรมผลิตตัววิเคราะห์ศพั ท์ซงึ เป็ นทีนิยมใช้ กนั
คือ
โปรแกรม lex (ดูคมู่ ือใน CD ท้ ายเล่ม) โปรแกรมดังกล่าวสามารถผลิตตัววิเคราะห์ศพั ท์ซงึ เขียน
ด้ วยภาษาซีหรื อฟอร์ แทรน ตัววิเคราะห์ศพั ท์ที lex สร้ างให้ มชี ือว่า yylex ก่อนนําไปใช้ ต้องแปลตัว
วิเคราะห์ศพั ท์ด้วยตัวแปลภาษาซีหรื อฟอร์ แทรน ดังแสดงในรู ปที 2.22

48 ทฤษฎีการเขียนคอมไพเลอร์

นิ พจน์ปรกติ + การกระทํา

lex

yylex()

example.l
lex.yy.c

lex.yy.c
ตัวแปลภาษาซีหรือฟอร์แทรน

ข้อมูลเข้า

a.out

a.out

ผลลัพธ์ (เกิดจากการกระทํา)

รูปที 2.22 สร้ างตัววิเคราะห์ศพั ท์ด้วย lex

ข้ อมูลเข้ าของ lex ประกอบด้ วยสามส่วน คือ ส่วนประกาศ ส่วนของกฎ และส่วนซับรูทีน
ของผู้ใช้ มีรูปแบบการเขียน ดังนี 
ส่วนประกาศ
%%
ส่วนของกฎ
%%
ส่วนซับรูทีนของผู้ใช้
ตัวอย่ าง 2.12 ใช้ lex เพือผลิตตัววิเคราะห์ศพั ท์ทีใช้ แยกโทเค็น ตัวระบุและคําหลัก (สมมุติวา่ มี
คําหลักสามตัว คือ IF, THEN, และ ELSE) ตัวเลขไม่มเี ครื องหมายในภาษาปาสคาล และตัว
ดําเนินการสัมพันธ์ สําหรับช่องว่างจะขจัดทิ ง และถ้ าไม่ตรงกับทีกล่าวมา จะเรี ยก Error() เพือ
รายงานความผิดพลาด ข้ อมูลเข้ าของ lex เป็ น ดังนี 
%{
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define TK_IF
1
#define TK_THEN
2
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#define TK_ELSE
3
#define TK_ID
4
#define TK_UNUMBER5
#define TK_LE
6
#define TK_NE
7
#define TK_LT
8
#define TK_EQ
9
#define TK_GE
10
#define TK_GT
11
%}
%%
[ \t\n]+
;
[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*
{return(search_keyword());}
[0-9]+(\.[0-9]+)?(E[+\-]?[0-9]+)?
{return(TK_UNUMBER);}
"<="
{return(TK_LE);}
"<>"
{return(TK_NE);}
"<"
{return(TK_LT);}
"="
{return(TK_EQ);}
">="
{return(TK_GE);}
">"
{return(TK_GT);}
.
{Error();}
%%
search_keyword()
{
if (strcmp(yytext,"IF")==0) return(TK_IF);
if (strcmp(yytext,"THEN")==0) return(TK_THEN);
if (strcmp(yytext,"ELSE")==0) return(TK_ELSE);
return(TK_ID);
}
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Error()
{
printf("%s : invalid token\n",yytext);
}
main()
{ int token;
while (token=yylex())
printf("token:%i : %s\n",token,yytext);
}
yywrap()
{
return(1);
}
ในตัวอย่าง 2.12 ส่วนประกาศ มีคาํ สัง ภาษาซี ซึง เขียนอยูร่ ะหว่าง %{ กับ %} เพือ
#include แฟ้มทีจําเป็ นต้ องใช้ จากนันใช้
 คําสัง #define เพือกําหนดรหัสให้ กบั โทเค็น ในส่วนของ
กฎ นิพจน์ปรกติอนั แรก คือ [ \t\n]+ ใช้ เพือขจัดช่องว่างทิ ง เพราะไม่มีคําสัง ใดๆ ตรงการกระทํา
เครื องหมายวงเล็บใหญ่ใช้ เพือกําหนดเซตของอักขระ ในทีนี บอกว่าอักขระทีตรงกับแบบรูปช่องว่าง
คือ อักขระว่าง อักขระตังระยะ

(\t) หรือ อักขระบรรทัดใหม่ (\n) ส่วนเครื องหาย + หมายถึง อักขระ
ตังแต่
 หนึง ตัวขึ นไป นิพจน์ปรกติอนั ทีสอง คือ [a-zA-Z][a-zA-Z0-9]* ใช้ เป็ นแบบรูปของโทเค็น
คําหลักหรื อตัวระบุ ในวงเล็บใหญ่สามารถกําหนดอักขระเป็ นช่วง ได้ แก่ a-z แทน a ถึง z, A-Z
แทน A ถึง Z, และ 0-9 แทน 0 ถึง 9 ส่วนเครื องหาย * หมายถึง อักขระตังแต่
 ศนู ย์ตวั ขึ นไป การ
กระทําเมือ พบแบบรูปนี  คือ ส่งรหัสของโทเค็นผ่านทาง yylex โดยการเรี ยก search_keyword()
เพือแยกโทเค็นคําหลักกับโทเค็นตัวระบุ นิพจน์ปรกติอนั ทีสาม คือ [0-9]+(\.[0-9]+)?(E[+\-]?[09]+)? ใช้ เป็ นแบบรูปของโทเค็นเลขไม่มีเครื องหมายในภาษาปาสคาล เครื องหมาย \ ใช้ เพือบอก
ให้ ร้ ู วา่ อักขระทีตามมา เป็ นอักขระในแบบรู ปไม่ใช่ตวั ดําเนินการ เช่น \. หมายถึง "." ไม่ใช่ . ที
หมายถึงอักขระใดๆ ทีไม่ใช่อกั ขระบรรทัดใหม่ และ \- หมายถึง "-" ไม่ใช่ การบอกช่วงของอักขระ
ส่วนเครื องหมาย ? หมายถึง ไม่มี หรื อ มีเพียงหนึง ครัง การกระทําเมือพบแบบรูปนี  คือ ส่งรหัสของ
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โทเค็นผ่านทาง yylex นิพจน์ปรกติอนั ทีสีถึงเก้ า ใช้ เป็ นแบบรูปของโทเค็นตัวดําเนินการสัมพันธ์ มี
การกระทํา คือ ส่งรหัสของโทเค็นกลับผ่านทาง yylex สําหรับนิพจน์ปรกติตวั สุดท้ าย คือ . หมายถึง
อักขระใดๆ ทีไม่ใช่อกั ขระบรรทัดใหม่ ใช้ เพือตรวจจับแบบรู ปอืนๆ ทีไม่ตรงกับแบบรูปข้ างต้ น และมี
การกระทํา คือ เรี ยก Error() เพือรายงานความผิดพลาด (หมายเหตุ ถ้ าไม่ใช้ . ข้ อมูลทีไม่ตรงกับ
แบบรูปใดเลย จะถูกนําไปแสดงเป็ นข้ อมูลออกโดยไม่มกี ารกระทําใดๆ) ในส่วนของซับรูทีนผู้ใช้ มี
ฟั งก์ชนั สีตวั คือ search_keyword(), Error(), main(), และ yywrap() ฟั งก์ชนั yywrap() ใช้ เมือ
หมดข้ อมูล ถ้ าต้ องการหยุดทํางาน yywrap() จะต้ อง return(1) มิฉะนันให้
 return(0) สําหรับ
รายละเอียดอืนๆ ดูได้ จากคูม่ ือการใช้ โปรแกรม lex ซึง อยู่ใน CD ท้ ายเล่ม โปรแกรมผลิตตัว
วิเคราะห์ศพั ท์ทีพฒ
ั นาต่อจากโปรแกรม lex ได้ แก่ flex ซึง บรรจุอยู่ใน CD ท้ ายเล่มเช่นกัน
หมายเหตุ ถ้ าใช้ flex บนระบบปฏิบตั กิ ารวินโดว์ ตัววิเคราะห์ศพั ท์ทีได้ จะเก็บอยูใ่ นแฟ้ม lexyy.c

2.4 บทสรุ ป
ตัววิเคราะห์ศพั ท์เป็ นขันตอนแรกของคอมไพเลอร์

ทําหน้ าทีอ่านอักขระจากโปรแกรม
ต้ นฉบับ จดจําตําแหน่งของอักขระ แล้ วแยกอักขระเหล่านันออกเป็

นโทเค็น ขจัดช่องว่างและหมาย
เหตุทิ ง เพราะไม่ถือว่าเป็ นโทเค็น ส่งโทเค็นและลักษณะเฉพาะของมันไปให้ ขนตอนต่
ั
อไป
การสร้ างตัววิเคราะห์ศพั ท์อาจทําด้ วยมือ คือ เขียนแผนภาพทรานซิชนั และเขียนโปรแกรม
จากแผนภาพทรานซิชนั หรื อใช้ โปรแกรมผลิตตัววิเคราะห์ศพั ท์สร้ างให้ ตัวอย่างโปรแกรมผลิตตัว
วิเคราะห์ศพั ท์ เช่น lex และ flex เป็ นต้ น ข้ อมูลเข้ าของโปรแกรมผลิตตัววิเคราะห์ศพั ท์ ได้ แก่
นิพจน์ปรกติซงึ ใช้ เป็ นแบบรูปของโทเค็น
และการกระทําเมือข้ อมูลเข้ าตรงกับแบบรู ปดังกล่าว
โปรแกรมผลิตตัววิเคราะห์ศพั ท์จะเปลีย นนิพจน์ปรกติให้ เป็ น NFA และ DFA ตามลําดับ

2.5 แบบฝึ กหัด
2.1 จงแยกโทเค็นโดยการทํากรอบสีเหลียมล้ อมรอบศัพท์ จากโปรแกรมต่อไปนี 
ก. ภาษาปาสคาล
PROGRAM
EXERCISE ;
VAR X : ARRAY[1..10] OF REAL;
I : INTEGER;
BEGIN (* MAIN *)
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FOR I:=1 TO 10 DO X[I] := I
END (* MAIN *).
ข. ภาษาซี
factorial(int n)
{
if (n <= 1) return(1);
else return(factorial(n-1)*n);
}
main()
{
int k;
k=factorial(5);
}
2.2 โทเค็นทังหมดในภาษาปาสคาลตามมาตรฐาน

ISO มีอะไรบ้ าง
2.3 จงเขียนแผนภาพทรานซิชนั และโปรแกรมตัววิเคราะห์ศพั ท์ เพือแยกโทเค็นในข้ อ 2.2
2.4 ถ้ าต้ องการแยกโทเค็นเลขไม่มีเครื องหมายของภาษาปาสคาล ออกเป็ นเลขจํานวนเต็มไม่มี
เครื องหมาย กับ เลขจํานวนจริ งไม่มีเครื องหมาย โดยทีเลขจํานวนเต็มไม่มีเครื องหมายไม่ได้
เป็ นเลขจํานวนจริ งไม่มเี ครื องหมาย จงเขียนนิพจน์ปรกติ แทน โทเค็นทังสอง
 ดังกล่าว
2.5 จงเขียนนิพจน์ปรกติแทน
ก. ตัวระบุ ของภาษาซี
ข. ค่าคงที unsigned floating-point ของภาษาซี
2.6 จงอธิบายภาษาทีแทนด้ วยนิพจน์ปรกติ ต่อไปนี 
ก. a*b*
ข. (a|b)*
ค. (a*|b*)*
ง. (((a|ε)b*)*
จ. (a|b)ab(b|a)
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2.7 จาก NFA ต่อไปนี 
a

b

a

เริมต้น
b

b

ε

a
b

ข้ อมูลใดยอมรับโดย NFA ดังกล่าว
ก. aa
ข. aba
ค. abb
ง. abab
2.8 จงเปลียนนิพจน์ปรกติในข้ อ 2.6 เป็ น NFA ตามวิธีการของ Thompson จากนันเปลี
 ยนเป็ น
DFA และลดสถานะให้ เหลือน้ อยทีสดุ
2.9 จงลดสถานะของ DFA ต่อไปนี ให้ เหลือน้ อยทีสดุ

0
เริมต้น a

0

b
1

e

1

f

1
1

0

c

0
0

0
1

g
1

d

1
1
0

h

0

2.10 จงเขียนข้ อมูลเข้ าของโปรแกรม lex เพือสร้ างตัววิเคราะห์ศพั ท์ของภาษาปาสคาล ตาม
มาตรฐาน ISO
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บทที่ 3
ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์
ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ทําหน้ าที่ตรวจสอบวากยสัมพันธ์ของภาษาต้ นฉบับ โดยการ
ตรวจสอบว่าโทเค็นที่ได้ จากขันตอนตั
้
ววิเคราะห์ศพั ท์ เรี ยงถูกต้ องตรงตามไวยากรณ์ที่ใช้ อธิบาย
วากยสัมพันธ์ของภาษาต้ นฉบับหรื อไม่ ถ้ าไม่ถกู ต้ องจะรายงานความผิดพลาด แต่จะไม่หยุดการ
ทํางานทันที จะพยายามดําเนินการต่อไป เพื่อให้ สามารถตรวจสอบความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ ้น
ในภายหลังได้ อีก ขันตอนนี
้
้อาจจะสร้ างต้ นไม้ วิเคราะห์กระจาย (parse tree) หรื อติดต่อกับ
ขันตอนวิ
้
เคราะห์ความหมายโดยตรง โดยที่ไม่ต้องสร้ างต้ นไม้ วิเคราะห์กระจายก็ได้ ตําแหน่งของ
ขันตอนตั
้
ววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ แสดงอยูใ่ นรูปที่ 3.1
โทเค็นและ
โปรแกรมต้ นฉบับ

ตัววิเคราะห์ศพั ท์

ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์
ลักษณะเฉพาะ

รูปที่ 3.1 ขันตอนตั
้
ววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์

3.1 ไวยากรณ์
ไวยากรณ์ เขียนแทนด้ วยสัญกรณ์สี่สงิ่ อันดับ (N, T, S, P) เมื่อ
N คือ เซตของสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด (nonterminal symbol)
T คือ เซตของสัญลักษณ์สิ ้นสุด (terminal symbol) โดยที่ สัญลักษณ์สิ ้นสุดต้ องไม่
ตรง
กับสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด หรื อ N ∩T = ∅ ในหนังสือเล่มนี ้ กําหนดให้ V = N ∪ T
S คือ สัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดตัวหนึง่ ที่เรี ยกแตกต่างจากสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดตัวอื่นๆ ว่า
สัญลักษณ์เริ่ มต้ น
P คือ เซตของกฎหรื อโปรดักชัน (production) ซึง่ เขียนอยู่ในรูป α→β เมื่อ
α,β ∈V* และ α ต้ องมีสญ
ั ลักษณ์ไม่สิ ้นสุดอย่างน้ อยหนึง่ ตัว เรี ยก α และ β ว่า
สายอักขระทางซ้ ายและขวาตามลําดับ กรณีที่มีกฎมากกว่าหนึง่ กฎซึง่ สายอักขระ
ทางซ้ ายเหมือนกัน สามารถเขียนย่อได้ โดยใช้ เครื่ องหมาย | คัน่ สายอักขระทางขวา
เช่น มีกฎ α→β และ α→γ สามารถเขียนย่อได้ เป็ น α → β | γ เป็ นต้ น
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ตัวอย่ าง 3.1
ก. ไวยากรณ์ G3 = ( {A,B,C), {a,b}, A, {A→aA | bB, B→aB | aC, C→b} )
ข. ไวยากรณ์ G2 = ( {S}, {a,b}, S, { S→aSb, S→ε} )
ค. ไวยากรณ์ G1 = ( {S,X,Y}, {a,b,c}, S, {S→abc, S→aXbc, Xb→bX,
Xc→Ybcc, bY→Yb, aY→aaX, aY→aa} )
ง. ไวยากรณ์ G0 = ({S,A,B,C}, {a,b}, S, {S→Bsa | Asb | C, C→ε, BC→aB,
Bb→bB, AC→bC, Aa→aA, Ab→bA} )
Noam Chomsky แบ่งไวยากรณ์ออกเป็ น 4 ชนิด ตามข้ อจํากัดของการเขียนกฎ ดังนี ้
ชนิด 0 ไม่มีข้อจํากัด เรี ยกว่า ไวยากรณ์ โครงสร้ างวลี (phrase structure grammar)
ชนิด 1 มีข้อจํากัดว่า สายอักขระทางซ้ ายต้ องมีความยาวน้ อยกว่าหรื อเท่ากับสายอักขระทางขวา
ยกเว้ น ให้ มีกฎ S → ε เมื่อ S เป็ นสัญลักษณ์เริ่มต้ น แต่ S ต้ องไม่ปรากฏอยูท่ างขวา
ของ
กฎอื่น เรี ยกว่า ไวยากรณ์ พ่ งึ บริบท (context-sensitive grammar)
ชนิด 2 มีข้อจํากัดว่า สายอักขระทางซ้ าย ต้ องเป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดเพียงตัวเดียว เรี ยกว่า
ไวยากรณ์ ไม่ พ่ งึ บริบท (context-free grammar)
ชนิด 3 มีข้อจํากัดว่า สายอักขระทางซ้ าย ต้ องเป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดเพียงตัวเดียว และ
สายอักขระทางขวาอาจจะเป็ นสายอักขระว่าง หรื อเป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดเพียงหนึง่ ตัว
หรื อเป็ นสัญลักษณ์สิ ้นสุดหนึง่ ตัวกับสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดหนึง่ ตัว เรี ยกว่า
ไวยากรณ์ ปรกติ (regular grammar) ถ้ าสายอักขระทางขวามีสญ
ั ลักษณ์ไม่สิ ้นสุดอยู่
ทางขวาของสัญลักษณ์สิ ้นสุดเสมอ เรี ยกว่า ไวยากรณ์ ปรกติเชิงเส้ นขวา (right-linear
regular grammar) แต่ถ้าสายอักขระทางขวามีสญ
ั ลักษณ์ไม่สิ ้นสุดอยูท่ างซ้ ายของ
สัญลักษณ์สิ ้นสุดเสมอ เรี ยกว่า ไวยากรณ์ ปรกติเชิงเส้ นซ้ าย (left-linear
regular grammar)
ตัวอย่ าง 3.2 ไวยากรณ์ G0, G1, G2, และ G3 เป็ นไวยากรณ์ชนิด 0, 1, 2, และ 3 ตามลําดับ
ไวยากรณ์สามารถใช้ อธิบายหรื อแทนภาษาได้ โดยการผลิตสมาชิกหรื อประโยคของภาษา
จึงเรี ยกไวยากรณ์วา่ เป็ น ตัวผลิต (generator) ในการผลิตจะเริ่ มจากสัญลักษณ์เริ่มต้ น แล้ วใช้ กฎ
ในการแทนที่สายอักขระย่ อย (substring) เรี ยกว่า การอนุพัทธ์ (derivation) จนได้ ประโยค
ตามที่ต้องการ สายอักขระ v เป็ นสายอักขระย่อยของสายอักขระ w ก็ตอ่ เมื่อมีสายอักขระ x และ y
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โดยที่ w = xvy ทัง้ x และ y อาจเป็ นสายอักขระว่าง ดังนัน้ สายอักขระใดๆ จึงเป็ นสายอักขระย่อย
ของตัวมันเองได้ เสมอ และ สายอักขระว่าง เป็ นสายอักขระย่อยของสายอักขระใดๆ ถ้ า w = xv
แล้ ว v จะเป็ น สับฟิ ก (suffix) ของ w และถ้ า w = vy แล้ ว v จะเป็ น พรี ฟิก (prefix) ของ w
สําหรับ τ,ψ ∈ V* เรากล่าวว่า ψ อนุพัทธ์ หนึ่งครั ง้ (derive in one step) หรื อ อนุ
พัทธ์ ทนั ที (immediately derive) จาก τ เขียนแทนด้ วย τ ⇒ ψ ก็ตอ่ เมื่อ มี δ, γ, α, β ∈ V*
โดยที่ τ = δαγ, ψ = δβγ, และ α→β∈P เช่น ไวยากรณ์ G1 ในตัวอย่าง 3.1 S ⇒ aXbc
เพราะแทนที่ S ด้ วย aXbc โดยใช้ กฎ S → aXbc และ aXbc ⇒ abXc เพราะแทนที่ Xb ด้ วย bX
โดยใช้ กฎ Xb → bX เป็ นต้ น
การอนุพทั ธ์ของ αn จาก α0 เขียนแทนด้ วย ลําดับของการทําอนุพทั ธ์ทนั ที ดังนี ้ α0 ⇒
α1 ⇒ … ⇒ αn ในกรณีนี ้ n แทนจํานวนครัง้ ของการทําอนุพทั ธ์ทนั ที ถ้ า n มีคา่ มากกว่าหรื อ
เท่ากับ 0 (ในกรณีที่ n = 0 หมายถึง สายอักขระใดๆ ที่อนุพทั ธ์ทนั ทีแล้ วได้ สายอักขระนัน้ โดยไม่
ต้ องใช้ กฎในการแทนที่) เราเขียนลําดับดังกล่าวโดยย่อได้ เป็ น α0 ⇒* αn อ่านว่า αn อนุพทั ธ์
ศูนย์ครัง้ ขึ ้นไปจาก α0 และ ถ้ า n มีคา่ มากกว่าหรื อเท่ากับ 1 เราเขียนย่อได้ เป็ น α0 ⇒+ αn
อ่านว่า αn อนุพทั ธ์หนึง่ ครัง้ ขึ ้นไปจาก α0 เช่น ไวยากรณ์ G1 ในตัวอย่าง 3.1
S ⇒* S
หรื อ S ⇒* abXc หรื อ S ⇒+ abXc เป็ นต้ น
ถ้ า S ⇒* w เมื่อ S เป็ นสัญลักษณ์เริ่มต้ น และ w ∈ V* เราเรี ยก w ว่า กึ่งประโยค
(sentential form) แต่ถ้า w ∈ T* เราเรี ยก w ว่า ประโยค ดังนัน้ ภาษาที่ผลิตโดยไวยากรณ์ใด จะ
มีสมาชิกเป็ นประโยคที่ได้ จากการอนุพทั ธ์ศนู ย์ครัง้ ขึ ้นไปจากสัญลักษณ์เริ่มต้ นของไวยากรณ์นนั ้
และเรี ยกภาษาตามชนิดของไวยากรณ์ คือ เรี ยกภาษาที่ผลิตโดยไวยากรณ์ โครงสร้ างวลี, พึง่
บริ บท, ไม่พงึ่ บริบท, และปรกติ ว่า ภาษา โครงสร้ างวลี, พึง่ บริบท, ไม่พงึ่ บริบท, และปรกติ
ตามลําดับ คุณสมบัตทิ ี่สําคัญ คือ ภาษาปรกติ ⊂ ภาษาไม่พงึ่ บริ บท ⊂ ภาษาพึง่ บริบท ⊂ ภาษา
โครงสร้ างวลี
ตัวอย่ าง 3.3 จากตัวอย่าง 3.1
ก. ภาษาที่ผลิตโดยไวยากรณ์ G3 คือ {ambanb : m,n เป็ นเลขจํานวนเต็ม และ m ≥0,
n ≥1}
ข. ภาษาที่ผลิตโดยไวยากรณ์ G2 คือ {anbn : n เป็ นเลขจํานวนเต็ม และ n ≥0}
ค. ภาษาที่ผลิตโดยไวยากรณ์ G1 คือ {anbncn : n เป็ นเลขจํานวนเต็ม และ n ≥1}
ง. ภาษาที่ผลิตโดยไวยากรณ์ G0 คือ {ww : w ∈{a,b}*}
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3.2 ไวยากรณ์ ไม่ พ่ งึ บริบทและการวิเคราะห์ กระจาย
ไวยากรณ์ปรกติสมนัยกับนิพจน์ปรกติและออโตมาตาสถานะจํากัด เนื่องจากสามารถใช้
เขียนแทนภาษาปรกติ ตัวอย่างของภาษาปรกติ เช่น โทเค็น เป็ นต้ น ไวยากรณ์ปรกติไม่สามารถ
เขียนแทนภาษาไม่พงึ่ บริบท เช่น คําสัง่ ที่มีโครงสร้ างของภาษาระดับสูง เป็ นต้ น ไวยากรณ์ไม่พงึ่
แต่ไม่สามารถอธิบายได้
บริ บทสามารถอธิบายวากยสัมพันธ์สว่ นใหญ่ของภาษาระดับสูงได้
ทังหมด
้
มีความพยายามที่จะใช้ ไวยากรณ์พงึ่ บริบทมาอธิบายส่วนที่ไม่สามารถอธิบายด้ วย
ไวยากรณ์ไม่พงึ่ บริบทแทน แต่ยงั ไม่สามารถหาวิธีการตรวจสอบการเป็ นสมาชิกของภาษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนันวากยสั
้
มพันธ์สว่ นใหญ่ของภาษาระดับสูง จึงอธิบายด้ วยไวยากรณ์ไม่พงึ่
บริ บท ซึง่ มีวิธีการตรวจสอบการเป็ นสมาชิกของภาษาที่มีประสิทธิภาพ วากยสัมพันธ์สว่ นที่เหลือ
จะให้ ขนตอนวิ
ั้
เคราะห์ความหมายตรวจสอบแทน ตัวอย่างภาษาพึง่ บริ บทที่ไม่สามารถอธิบายด้ วย
ไวยากรณ์ไม่พงึ่ บริบท เช่น {wcw : w ∈{a,b}*} ซึง่ สมาชิกในภาษาประกอบ a หรื อ b ซํ ้าๆ โดยมี
c เป็ นตัวคัน่ เช่น abcab เป็ นต้ น ถ้ า w ตัวแรก หมายถึงการประกาศตัวแปร และ w ตัวหลัง
หมายถึง การอ้ างถึงตัวแปรที่เคยประกาศไว้ ใน w ตัวแรก ไม่สามารถเขียนไวยากรณ์ไม่พงึ่ บริบท
เพื่ออธิบายภาษาดังกล่าวได้ หรื อ ภาษาที่บอกว่า จํานวนพารามิเตอร์ ที่ประกาศในกระบวนงาน
(procedure) กับจํานวนพารามิเตอร์ ที่สง่ ไปเมื่อมีการเรี ยกใช้ กระบวนงานนันต้
้ องมีจํานวนเท่ากัน
ไม่สามารถอธิบายได้ ด้วยไวยากรณ์ไม่พงึ่ บริบท เป็ นต้ น ดังนัน้ ตังแต่
้ นี ้ไป เราจะกล่าวถึงเฉพาะ
ไวยากรณ์ไม่พงึ่ บริบทเท่านัน้
การตรวจสอบการเป็ นสมาชิกของภาษาที่อธิบายด้ วยไวยากรณ์ เรี ยกว่า การวิเคราะห์
กระจาย (parsing) และเรี ยกตัวตรวจสอบว่า ตัววิเคราะห์ กระจาย (parser) การตรวจสอบว่า
ข้ อมูลเข้ าเป็ นสมาชิกของภาษาหรื อเป็ นประโยคหรื อไม่ ก็คือการตรวจสอบว่า ข้ อมูลเข้ าอนุพทั ธ์
ศูนย์ครัง้ ขึ ้นไปจากสัญลักษณ์เริ่ มต้ นได้ หรื อไม่ การอนุพทั ธ์อาจเขียนแทนในลักษณะของต้ นไม้
วิเคราะห์กระจายได้ ดังเช่น aabb เป็ นประโยคของภาษาที่ผลิตโดยไวยากรณ์ G2 ในตัวอย่าง 3.1
เพราะ S ⇒ aSb ⇒ aaSbb ⇒ aabb หรื อ S ⇒* aabb เขียนแทนด้ วย ต้ นไม้ วิเคราะห์
กระจายได้ ดังรูปที่ 3.2
S
a

S
a

S

b
b

ε
รูปที่ 3.2 ต้ นไม้ วิเคราะห์กระจายของประโยค aabb
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ต้ นไม้ วิเคราะห์กระจายมีรากเป็ นสัญลักษณ์เริ่ มต้ น การทําอนุพทั ธ์ทนั ทีด้วยกฎแต่ละครัง้
แทนด้ วย โหนดซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดทางซ้ ายของกฎเพียงตัวเดียว และกิ่งแยกออกไปตาม
จํานวนสัญลักษณ์ที่ปรากฏในสายอักขระทางขวาของกฏ เรี ยงจากซ้ ายไปขวา ข้ อมูลเข้ าจะเป็ น
ประโยค ถ้ าเราสามารถสร้ างต้ นไม้ วิเคราะห์กระจาย แล้ ว นําสัญลักษณ์ตรงปลายกิ่งมาต่อกันจาก
ซ้ ายไปขวา ตรงกับข้ อมูลเข้ า
การวิเคราะห์กระจายแบ่งออกได้ เป็ นสองแบบตามลักษณะการสร้ างโหนดของต้ นไม้
วิเคราะห์กระจาย ถ้ าเริ่ มสร้ างจากโหนดรากไปยังโหนดปลายกิ่ง เรี ยกว่า การวิเคราะห์กระจายบน
ลงล่าง (top-down parsing) ซึง่ จะกล่าวถึงในหัวข้ อ 3.9 ในทางกลับกันถ้ าเริ่ มสร้ างจากโหนด
ปลายกิ่งย้ อนกลับไปยังโหนดราก เรี ยกว่า การวิเคราะห์กระจายล่างขึ ้นบน (bottom-up parsing)
ซึง่ จะกล่าวถึงในหัวข้ อ 3.10

3.3 ข้ อตกลงในการเขียนไวยากรณ์ ไม่ พ่ งึ บริบท
ต่อไปจะเขียนไวยากรณ์ไม่พงึ่ บริ บทเฉพาะกฎเท่านัน้
สัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดจะเขียนแทน
ด้ วย อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ สัญลักษณ์สิ ้นสุดเขียนแทนด้ วย อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กหรื อ
เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดตัวแรกของกฎแรก จะหมายถึง สัญลักษณ์เริ่มต้ น และเพื่อให้
สามารถอ้ างอิงถึงได้ ในภายหลัง
อาจจะมีการใส่หมายเลขกฎไว้ หน้ ากฎและชื่อไวยากรณ์ไว้
ด้ านหลัง เช่น ไวยากรณ์ G2 ในตัวอย่าง 3.1 เขียนแทนด้ วย
(1) S→aSb
(G2)
(2) S→ε
หรื อ (1-2) S→aSb | ε (G2) เป็ นต้ น
กรณีอื่นๆ ที่ไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงนี ้ จะมีหมายเหตุบอกไว้

3.4 ไวยากรณ์ ลดทอน
การเขียนกฎของไวยากรณ์อาจจะมีกฎบางกฎที่ไม่จําเป็ นต้ องเขียน เช่น X → X เป็ นต้ น
หรื อเขียนกฎแล้ วไม่สามารถผลิตประโยคได้ เช่น A → aA เพราะไม่สามารถแทนที่ A ด้ วย ε
หรื อ สัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดใดๆ ได้ ดังนัน้ A จึงเป็ นสัญลักษณ์ท่ีไม่มีประโยชน์ เป็ นต้ น หรื อมี
สัญลักษณ์ที่ไม่สามารถปรากฎในกึ่งประโยคได้ เช่น S → a | b และ A → c ในกรณีนี ้ A และ c
ไม่สามารถปรากฎในกึ่งประโยคได้ เพราะ S ⇒* S หรื อ S ⇒* a หรื อ S ⇒* b ดังนัน้ A และ c
ั ลักษณ์ใดบ้ างมีประโยชน์
จึงเป็ นสัญลักษณ์ที่ไม่มีประโยชน์ เป็ นต้ น เราสามารถตรวจสอบว่ามีสญ
และไม่มีประโยชน์ ได้ ดงั นี ้
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ก. สัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด A มีประโยชน์ ถ้ า A ⇒+ w เมื่อ w ∈ T* และเรี ยกสัญลักษณ์
ดังกล่าวว่า แอคทีฟ (active) การหาเซตของสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดที่แอคทีฟ ทําได้ ตาม
ขันตอนวิ
้
ธีซงึ่ เขียนด้ วยรหัสเทียมในรูปที่ 3.3
W1 := {A : A → β ∈ P และ β ∈ T*}
สําหรับ (k=2,3,…,n) {
/* n คือ จํานวนสัญลักษณ์ไม่สิ้นสุด */
Wk := Wk-1 ∪ { A : A → β ∈P และ β ∈ (T∪Wk-1)+}
ถ้า (Wk = Wk-1) แล้ว return Wk
}
return Wk
รูปที่ 3.3 ขั ้นตอนวิธีหาเซตของสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดที่แอคทีฟ

ข. สัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดหรื อสัญลักษณ์สิ ้นสุด มีประโยชน์ ถ้ าสามารถปรากฎในกึ่ง
ประโยคใดกึ่งประโยคหนึง่ และเรี ยกสัญลักษณ์ดงั กล่าวว่า รี ชเอเบิล (reachable)
การหาเซตของสัญลักษณ์ที่รีชเอเบิล ทําได้ ตามขันตอนวิ
้
ธีซงึ่ เขียนด้ วยรหัสเทียมในรูป
ที่ 3.4
/* S คือ สัญลักษณ์เริ่มต้น */
W0 := {S}
สําหรับ (k=1,2,…,n) { /* n คือ จํานวนสัญลักษณ์ไม่สิ้นสุด */
Wk := Wk-1 ∪ { A : B→γ1Aγ2∈P, A ∈ V, B ∈Wk-1 และ γ1,γ2 ∈V*}
ถ้า (Wk = Wk-1) แล้ว return Wk
}
return Wk
รูปที่ 3.4 ขั ้นตอนวิธีหาเซตของสัญลักษณ์ที่รีชเอเบิล

ในการตรวจสอบว่าสัญลักษณ์ใดบ้ างมีประโยชน์ จะต้ องตรวจสอบว่าสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด
ตัวใดบ้ างที่แอคทีฟก่อน จากนันตั
้ ดสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดที่ไม่แอคทีฟและกฎที่มีสญ
ั ลักษณ์ดงั กล่าว
้ ดสัญลักษณ์ที่ไม่รีชเอเบิลและกฎ
ทิ ้ง แล้ วจึงตรวจสอบว่ามีสญ
ั ลักษณ์ใดบ้ างที่รีชเอเบิล จากนันตั
ที่มีสญ
ั ลักษณ์ดงั กล่าวทิ ้ง ตามลําดับ จะทําสลับกันไม่ได้
ไวยากรณ์ที่ไม่มีกฎ X → X เมื่อ X เป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดใดๆ และสัญลักษณ์ทกุ ตัวมี
ประโยชน์
(สัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดต้ องแอคทีฟและสัญลักษณ์ทกุ ตัวต้ องรี ชเอเบิล)
เรี ยกว่า
ไวยากรณ์ ลดทอน (reduced grammar)
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ตัวอย่ าง 3.4 ไวยากรณ์ G4 ไม่เป็ นไวยากรณ์ลดทอน
(1) S → bAb
(2) A → Sa
(3) A → abb
(G4)
(4) B → bB
(5) B → ε
(6) C → bCA
ก. ตรวจสอบว่าสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดทุกตัวแอคทีฟหรื อไม่ โดยใช้ ขนตอนวิ
ั้
ธีในรูปที่ 3.3
1. W1 = {A,B} เพราะมีกฎ A → abb และ B → ε ที่สายอักขระทางขวาเป็ นสายอักขระ
ว่างหรื อประกอบด้ วยสัญลักษณ์สิ ้นสุดเท่านัน้
2. k=2 หา W2 = W1 ∪ {A,B,S} เพราะมีกฎ A → abb, B → ε, S → bAb, และ
B → bB ที่สายอักขระทางขวาเป็ นสายอักขระว่างหรื อประกอบด้ วยสัญลักษณ์สิ ้นสุดกับ
สัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดที่เป็ นสมาชิกใน W1 เท่านัน้ จะได้ W2 = {A,B} ∪ {A,B,S} = {A,B,S}
เนื่องจาก W2 ≠ W1 พิจารณาต่อไป
3. k=3 หา W3 = W2 ∪ {A,B,S} เพราะมีกฎเหมือนกับข้ อ 2 จะได้ W3 = {A,B,S} ∪
{A,B,S} = {A,B,S} เนื่องจาก W3 = W2 หยุดการทํางาน จะได้ วา่ A, B, และ S เป็ น
สัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดที่แอคทีฟ
ข. ตัดสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดที่ไม่แอคทีฟ คือ C และกฎที่มี C ทิ ้ง จะได้
S → bAb
A → Sa
A → abb
B → bB
B→ε
ั้
ธีในรูปที่ 3.4
ค. ตรวจสอบว่าสัญลักษณ์ทกุ ตัวรี ชเอเบิลหรื อไม่ โดยใช้ ขนตอนวิ
1. W0 = {S}
2. k=1 หา W1 = W0 ∪ {b,A} เพราะมีกฎ S → bAb โดยที่ S∈W0 และสายอักขระ
ทางขวามี b (มีสองกรณี คือ γ1= ε และ γ2= Ab กับ γ1= bA และ γ2= ε) กับ A (
γ1=b และ γ2=b) หรื อพูดง่ายๆ ก็คือ ถ้ ามีกฎซึง่ สายอักขระทางซ้ ายเป็ นสัญลักษณ์ไม่
สิ ้นสุดที่เป็ นสมาชิกของ Wk-1 ให้ เพิ่มสัญลักษณ์ทกุ ตัวที่อยูใ่ นสายอักขระทางขวาเข้ าไปใน
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เซตที่จะยูเนียนกับ Wk จะได้ W1 = {S} ∪ {b,A} = {S,b,A} เนื่องจาก W1 ≠ W0 พิจารณา
ต่อไป
3. k=2 หา W2 = W1 ∪ {b,A} เพราะมีกฎ S → bAb, A → Sa, และ A → abb โดยที่
S,A ∈W1 และสายอักขระทางขวามี S, b, และ A จะได้ W2 = {S,b,A} ∪ {S,b,A} =
{S,b,A} เนื่องจาก W2 = W1 หยุดการทํางาน จะได้ วา่ S, b, และ A เป็ นสัญลักษณ์ที่รีชเอ
เบิล
ง. ตัดสัญลักษณ์ที่ไม่รีชเอเบิล คือ B และกฎที่มี B ทิ ้ง จะได้
S → bAb
A → Sa
A → abb

3.5 การเขียนไวยากรณ์ ไม่ พ่ งึ บริบทโดยใช้ กฎแบบเรียกซํา้
การเขียนไวยากรณ์เพื่อผลิตภาษานัน้ นอกจากจะต้ องเป็ นไวยากรณ์ลดทอนแล้ ว จะต้ อง
ถูกต้ องด้ วย คือ ทุกๆ สายอักขระที่ผลิตโดยไวยากรณ์จะต้ องเป็ นสมาชิกในภาษา และในทาง
กลับกันทุกๆ สมาชิกในภาษาจะต้ องสามารถผลิตได้ ด้วยไวยากรณ์ ภาษาที่มีสมาชิกจํานวนจํากัด
สามารถเขียนกฎที่มีสญ
ั ลักษณ์เริ่มต้ นเพียงตัวเดียว และมีกฎเท่ากับจํานวนสมาชิกได้ เช่น
ไวยากรณ์ S →a | b | c ผลิตภาษา {a,b,c} เป็ นต้ น แต่ในกรณีที่มีสมาชิกไม่จํากัด จําเป็ นต้ อง
เขียนกฎแบบเรี ยกซํ ้า เช่น ไวยากรณ์ G2 ในตัวอย่าง 3.1 ซึง่ มีกฎแบบเรี ยกซํ ้า คือ S→aSb เป็ น
ต้ น
ตัวอย่ าง 3.5 ต้ องการเขียนไวยากรณ์เพื่อผลิตภาษาที่มีสมาชิกเป็ นสายอักขระซึง่ มีจํานวน a
เท่ากับ b เช่น ab, ba, aabb, abab, abba, baba, baab เป็ นต้ น เราสามารถเขียนไวยากรณ์โดย
ใช้ กฎแบบเรี ยกซํ ้าได้ ดังนี ้
คําอธิบาย
กฎ
• สายอักขระ เป็ นสมาชิกในภาษา ถ้ า
- เป็ น a ตามด้ วย สายอักขระที่มี b มากกว่า a หนึง่ ตัว
(1) S→aB
- เป็ น b ตามด้ วย สายอักขระที่มี a มากกว่า b หนึง่ ตัว
(2) S→bA
• สายอักขระที่มี b มากกว่า a หนึง่ ตัว คือ
- เป็ น b
(3) B→b
- เป็ น b ตามด้ วย สายอักขระที่เป็ นสมาชิกในภาษา
(4) B→bS
(G5)
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- เป็ น a ตามด้ วย สายอักขระที่มี b มากกว่า a หนึง่ ตัวสองครัง้
• สายอักขระที่มี a มากกว่า b หนึง่ ตัว คือ
- เป็ น a
- เป็ น a ตามด้ วย สายอักขระที่เป็ นสมาชิกในภาษา
- เป็ น b ตามด้ วย สายอักขระที่มี a มากกว่า b หนึง่ ตัวสองครัง้

(5)

B→aBB

(6)

A→a
(7) A→aS
A→bAA

(8)

ไวยากรณ์ที่ผลิตภาษาเดียวกันไม่จําเป็ นต้ องเขียนเหมือนกัน เช่น สมมุตวิ า่ ภาษาลิสต์ มี
นิยาม ดังนี ้
ก. λ เป็ น ลิสต์
ข. a เป็ น ลิสต์
ค. (l1,l2,…,lk) เมื่อ k ≥ 1 และ li เป็ น ลิสต์
สามารถเขียนไวยากรณ์โดยใช้ กฎแบบเรี ยกซํ ้า ได้ ดังนี ้
(1-3) S → λ | a | (SB)
(G6)
(4-5) B → , SB | ε
หรื อ
(1-2) S → A | (B)
(G7)
(3-4) B → S | S,B
(5-6) A → λ | a
เราสามารถตรวจสอบได้ วา่ ((a, λ),a) เป็ นลิสต์ โดยใช้ ไวยากรณ์ G6 ดังนี ้
S ⇒(SB)
ใช้ กฎ 3 แทน S ด้ วย (SB)
ใช้ กฎ 4 แทน B ด้ วย ,SB
⇒(S,SB)
⇒((SB),SB)
ใช้ กฎ 3 แทน S ด้ วย (SB)
⇒((S,SB),SB)
ใช้ กฎ 4 แทน B ด้ วย ,SB
⇒((a,SB),SB)
ใช้ กฎ 2 แทน S ด้ วย a
⇒((a,λB),SB)
ใช้ กฎ 1 แทน S ด้ วย λ
⇒((a,λ),SB)
ใช้ กฎ 5 แทน B ด้ วย ε
⇒((a,λ),aB)
ใช้ กฎ 2 แทน S ด้ วย a
⇒((a,λ),a)
ใช้ กฎ 5 แทน B ด้ วย ε
นัน่ คือ S ⇒* ((a,λ),a)
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ที่แล้ วมาเราใช้ กฎเพื่อแทนสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดในสายอักขระย่อย ที่ตําแหน่งใดก็ได้ ใน
กรณีที่เราเจาะจงว่า ต้ องการแทนที่สญ
ั ลักษณ์ไม่สิ ้นสุดที่อยูซ่ ้ ายสุดเสมอ จะใช้ ⇒lm, ⇒lm*,
และ ⇒lm+ แทน การอนุพทั ธ์ซ้ายสุดทันที, การอนุพทั ธ์ซ้ายสุดศูนย์ครัง้ ขึ ้นไป, และ การอนุพทั ธ์
ซ้ ายสุดหนึง่ ครัง้ ขึ ้นไป ตามลําดับ ในทํานองเดียวกัน ถ้ าแทนที่สญ
ั ลักษณ์ไม่สิ ้นสุดที่อยูข่ วาสุด
เสมอ จะใช้ ⇒rm, ⇒rm*, และ ⇒rm+ แทน การอนุพทั ธ์ขวาสุดทันที, การอนุพทั ธ์ขวาสุดศูนย์
ครัง้ ขึ ้นไป, และ การอนุพทั ธ์ขวาสุดหนึง่ ครัง้ ขึ ้นไป ตามลําดับ เช่น ใช้ ไวยากรณ์ G7 ผลิตประโยค
((a,λ),a) ได้ ดงั นี ้
S ⇒lm (SB)
ใช้ กฎ 3 แทน S ด้ วย (SB)
⇒lm ((SB)B)
ใช้ กฎ 3 แทน S ด้ วย (SB)
⇒lm ((aB)B)
ใช้ กฎ 2 แทน S ด้ วย a
⇒lm((a,SB)B)
ใช้ กฎ 4 แทน B ด้ วย ,SB
⇒lm((a, λB)B)
ใช้ กฎ 1 แทน S ด้ วย λ
⇒lm((a,λ)B)
ใช้ กฎ 5 แทน B ด้ วย ε
⇒lm((a,λ),SB)
ใช้ กฎ 4 แทน B ด้ วย,SB
⇒lm((a,λ),aB)
ใช้ กฎ 2 แทน S ด้ วย a
⇒lm((a,λ),a)
ใช้ กฎ 5 แทน B ด้ วย ε
นัน่ คือ S ⇒lm* ((a,λ),a)

3.6 แฮนเดิล
พิจารณาการอนุพทั ธ์ขวาสุด ต่อไปนี ้ S ⇒rm* αAβ ⇒rm αwβ นัน่ คือ αwβ อนุ
พัทธ์ขวาสุดทันทีจาก αAβ ด้ วยกฎ A → w เราเรี ยกกฎ A → w และตําแหน่งสัญลักษณ์ตวั
แรกของ w ใน αwβ ว่า แฮนเดิล (handle) ของ αwβ ในกรณีที่ร้ ูกฎและตําแหน่ง เราอาจ
กล่าวสันๆ
้ ได้ วา่ w เป็ นแฮนเดิลของ αwβ เช่น ไวยากรณ์ G6 มี S → a และตําแหน่งที่สอง
เป็ นแฮนเดิลของ (a,a) ตรวจสอบได้ ดงั นี ้
S ⇒rm (SB)
ใช้ กฎ 3 แทน S ด้ วย SB
⇒rm (S,SB)
ใช้ กฎ 4 แทน B ด้ วย ,SB
⇒rm (S,S)
ใช้ กฎ 5 แทน B ด้ วย ε
⇒rm (S,a)
ใช้ กฎ 2 แทน S ด้ วย a
⇒rm (a,a)
ใช้ กฎ 2 แทน S ด้ วย a
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นัน่ คือ S ⇒rm* (S,a) ⇒rm (a,a) หรื อ a เป็ นแฮนเดิลของ (S,a) เพราะ S ⇒rm* (S,S) ⇒rm
(S,a) ในกรณีนี ้ เรารู้วา่ กฎที่ใช้ แทนที่ คือ S → a และที่ตําแหน่งที่สี่ เนื่องจาก (S,a) มี a เพียงตัว
เดียว

3.7 ไวยากรณ์ กาํ กวม
ไวยากรณ์ที่ผลิตประโยคซึง่ สามารถแทนด้ วยต้ นไม้ วิเคราะห์กระจายได้ มากกว่าหนึง่ ต้ น
เรี ยกว่า ไวยากรณ์ กาํ กวม (ambiguous grammar) เช่น ไวยากรณ์ G8 ต่อไปนี ้
(1-8) E → E + E | E –E | E * E | E / E | - E | +E | (E) | id
(G8)
หมายเหตุ id เป็ นสัญลักษณ์สิ ้นสุดหนึง่ ตัว แทน ตัวระบุ
เป็ นไวยากรณ์กํากวม เพราะ ประโยค id+id*id สามารถสร้ างต้ นไม้ วิเคราะห์กระจายได้ มากกว่า
หนึง่ ต้ น ดังแสดงในรูปที่ 3.5 (ก) และ (ข) เหตุผลที่กํากวมเพราะสามารถคํานวณได้ สองแบบ คือ
ทําคูณก่อนบวกหรื อทําบวกก่อนคูณ
E

E

E

+

E

id

E

*

id
(ก) ทําคูณก่อนบวก

E

*

E

+

E

id

E

E

id

id
id
(ข) ทําบวกก่อนคูณ

รูปที่ 3.5 ต้ นไม้ วิเคราะห์กระจายของประโยค id+id*id

อีกวิธีหนึง่ ที่จะบอกได้ วา่ ไวยากรณ์กํากวมหรื อไม่ คือ ถ้ าสามารถหา แฮนเดิลในกึ่ง
ประโยคใดกึ่งประโยคหนึง่ ได้ มากกว่าหนึง่ แฮนเดิล แสดงว่าไวยากรณ์นนกํ
ั ้ ากวม เช่น ไวยากรณ์
G9 ต่อไปนี ้
(1-2) S → iEtAeA | iEtA
(3) E → b
(G9)
(4-5) A → S | a
เป็ นไวยากรณ์กํากวม เพราะกึ่งประโยค iEtiEtAea มีสองแฮนเดิล คือ iEtA กับ a เนื่องจาก
S ⇒rm iEtAeA
ใช้ กฎ 1 แทน S ด้ วย iEtAeA
⇒rm iEtAea
ใช้ กฎ 5 แทน A ด้ วย a
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⇒rm iEtSea
ใช้ กฎ 4 แทน A ด้ วย S
⇒rm iEtiEtAea
ใช้ กฎ 2 แทน S ด้ วย iEtA
นัน่ คือ S ⇒rm* iEtSea ⇒rm iEtiEtAea ดังนัน้ iEtA เป็ นแฮนเดิลของ iEiEtAea และ
S ⇒rm iEtA
ใช้ กฎ 2 S ด้ วย iEtA
⇒rm iEtS
ใช้ กฎ 4 A ด้ วย S
⇒rm iEtiEtAeA
ใช้ กฎ 1 S ด้ วย iEtAeA
⇒rm iEtiEtAea
ใช้ กฎ 5 A ด้ วย a
นัน่ คือ S ⇒rm* iEtiEtAeA ⇒rm iEtiEtAea ดังนัน้ a เป็ นแฮนเดิลของ iEiEtAea

3.8 การขจัดกํากวม
บางครัง้ ไวยากรณ์กํากวมสามารถเขียนใหม่ไม่ให้ กํากวมได้ เช่น ไวยากรณ์ G8 ซึง่ แทน
นิพจน์ (expression) กํากวมเพราะไม่ร้ ูวา่ จะทําตัวดําเนินการใดก่อนหลัง ในกรณีนี ้สามารถเขียน
ใหม่ไม่ให้ กํากวม โดยการกําหนด การทําก่อน และการเปลี่ยนหมู่ (associative) ของตัวดําเนินการ
ดังนี ้
ตัวดําเนินการ
การทําก่อน การเปลี่ยนหมู่
เอกภาค + 1
ขวา
ทวิภาค * /
2
ซ้ าย
ทวิภาค + –
3
ซ้ าย
หมายเหตุ กรณีที่มีวงเล็บจะทําในวงเล็บก่อน ถ้ ามีวงเล็บซ้ อนกันจะทําวงเล็บในก่อน
การทําก่อนจะบอกลําดับการทําก่อนหลัง ในตัวอย่างนี ้กําหนดให้ ตวั เลขค่าน้ อยมีลําดับ
การทําก่อนสูงกว่าตัวเลขค่ามาก เช่น id+id*id หมายถึง (id+(id*id)) เพราะ ทวิภาค * มีลําดับการ
ทําก่อนสูงกว่า ทวิภาค + แต่ในกรณีของ –id*id จะหมายถึง (-id)*id เพราะ เอกภาค – มีลําดับ
การทําก่อนสูงกว่า ทวิภาค * เป็ นต้ น ในกรณีที่มีลําดับการทําก่อนเท่ากัน จะใช้ การเปลี่ยนหมู่เป็ น
ตัวบอกว่าจะทําตัวดําเนินการใดก่อนหลัง ถ้ ามีการเปลี่ยนหมูซ่ ้ าย แสดงว่าทําจากซ้ ายไปขวา เช่น
id+id-id หมายถึง ((id+id)-id) เป็ นต้ น ถ้ ามีการเปลี่ยนหมูข่ วา แสดงว่าทําจากขวามาซ้ าย เช่น
id+--id+id หมายถึง ((id+(-(-id)))+id) เป็ นต้ น
การเขียนไวยากรณ์ไม่ให้ กํากวม เพื่อแทนนิพจน์เหมือนไวยากรณ์ G8 สามารถทําได้ โดย
การใช้ ลําดับการคํานวณก่อนหลัง ดังนี ้
เริ่ มจาก การคํานวณตัวถูกดําเนินการและการคํานวณในวงเล็บก่อน เขียนเป็ นกฎ โดยให้
E แทน นิพจน์ และ P แทนสิง่ ที่จะคํานวณก่อน ดังนี ้
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P → (E) | id
จากนัน้ คํานวณเอกภาค + หรื อ – โดยใช้ สญ
ั ลักษณ์ไม่สิ ้นสุดตัวใหม่ คือ F โดยที่เอกภาค
+ หรื อ – มีการเปลี่ยนหมูข่ วา และมีการคํานวณ P ก่อน เขียนเป็ นกฎ ดังนี ้
F → -F | +F | P
ในทํานองเดียวกัน ใช้ สญ
ั ลักษณ์ไม่สิ ้นสุดตัวใหม่ คือ T เขียนกฎเพื่อให้ มีการคํานวณ F
ก่อน และทวิภาค * หรื อ / มีการเปลี่ยนหมูซ่ ้ าย ดังนี ้
T → T*F | T/F | F
สุดท้ ายใช้ สญ
ั ลักษณ์ไม่สิ ้นสุด E ซึง่ แทนนิพจน์ เขียนกฎเพื่อให้ มีการคํานวณ T ก่อน และ
ทวิภาค + หรื อ - มีการเปลี่ยนหมูซ่ ้ าย ดังนี ้
E → E+T | E-T | T
สรุปไวยากรณ์ G10 ต่อไปนี ้ เป็ นไวยากรณ์ไม่กํากวม และแทนภาษาเดียวกันกับ
ไวยากรณ์ G8
(1-3)
E → E+T | E-T | T
(4-6)
T → T*F | T/F | F
(G10)
(7-9)
F → -F | +F | P
(10-11) P → (E) | id
ในภาษาปาสคาลไม่อนุญาตให้ เขียนตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์ +, -, *, และ / ติดกัน
เช่น ไม่สามารถเขียน - - id หรื อ id+ -id เป็ นต้ น จึงไม่สามารถใช้ ไวยากรณ์ G10 อธิบายนิพจน์
ของภาษาปาสคาล นอกจากนี ้ ในภาษาปาสคาล ไม่สามารถเขียนตัวดําเนินการสัมพันธ์ใน
ลักษณะ “ตัวถูกดําเนินการ ตัวดําเนินการสัมพันธ์ ตัวถูกดําเนินการ ตัวดําเนินการสัมพันธ์ ตัวถูก
ดําเนินการ ... ” เช่น ไม่สามารถเขียน id < id < id เป็ นต้ น จึงไม่มีการกําหนดการเปลี่ยนหมูใ่ ห้ กบั
ตัวดําเนินการสัมพันธ์ การเขียนไวยากรณ์ไม่ให้ กํากวมเพื่อแทนนิพจน์ในภาษาปาสคาลสามารถ
เขียนได้ ตามไวยากรณ์ G11 ต่อไปนี ้
(1-8) E → M>M | M<M | M=M | M>=M | M<=M | M<>M | M in M | M
(9-13) M → M+T | M-T | M or T | -T | +T | T
(14-19) T → T*F | T/F | T div F | T mod F | T and F | F
(G11)
(20-21) F → not F | P
(22-23) P → (E) | id
หมายเหตุ >=, <=, <>, in, div, mod, or, and, not, และ id เป็ นสัญลักษณ์สิ ้นสุดแต่ละตัว
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3.9 การวิเคราะห์ กระจายบนลงล่ าง
การวิเคราะห์กระจายบนลงล่างตรวจสอบข้ อมูลเข้ าว่าเป็ นประโยคของภาษาที่ผลิตโดย
ไวยากรณ์ หรื อไม่ โดยเริ่ มจากสัญลักษณ์เริ่มต้ น จากนันเลื
้ อกกฎที่มีสญ
ั ลักษณ์เริ่มต้ นอยูท่ างซ้ าย
มาทําอนุพทั ธ์ทนั ที โดยการแทนที่สญ
ั ลักษณ์เริ่มต้ นด้ วยสายอักขระทางขวาของกฎดังกล่าว ถ้ า
สายอักขระที่ได้ มีสญ
ั ลักษณ์ไม่สิ ้นสุด หากฎมาแทนสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดดังกล่าว ทําเช่นนี ้ซํ ้าๆ
จนกว่า จะได้ สายอักขระที่ตรงกับข้ อมูลเข้ า แสดงว่าข้ อมูลเข้ าเป็ นประโยค หรื อไม่สามารถได้ สาย
อักขระที่ตรงกับข้ อมูลเข้ า แสดงว่าข้ อมูลเข้ าไม่เป็ นประโยค เช่น ไวยากรณ์ G12 ต่อไปนี ้
(1-2) S → aAb | aacb
(G12)
(3-4) A → ab | a
ถ้ าต้ องการตรวจสอบว่า aab เป็ นประโยคหรื อไม่ เริ่ มจากสัญลักษณ์เริ่มต้ น S สมมุติวา่
เลือกกฎ 1 มาทําอนุพทั ธ์ทนั ที จะได้ ต้นไม้ วิเคราะห์กระจาย ดังนี ้
S
a

A

b

สายอักขระ aAb มีพรี ฟิก a ตรงกับข้ อมูลเข้ า a และมีสญ
ั ลักษณ์ไม่สิ ้นสุด A ต้ องหากฎมาแทนที่ A
สมมุตวิ า่ เลือกกฎ 3 มาทําอนุพนั ธ์ทนั ที จะได้ ต้นไม้ วิเคราะห์กระจาย ดังนี ้
S
a

A

a

b
b

สายอักขระ aabb ไม่ตรงกับ aab ในกรณีนี ้จะบอกว่า aab ไม่เป็ นประโยคยังไม่ได้ เพราะกฎที่ A
อยูท่ างซ้ ายมีสองกฎ การเลือกกฎ 3 ก่อนหน้ านี ้อาจจะไม่ถกู ต้ องก็ได้ ต้ องย้ อนกลับ (back
tracking) ไปเลือกกฎ 4 แทน ถ้ าก่อนหน้ านี ้เลือกกฎ 4 มาแทนสัญลักษณ์ A จะได้ ต้นไม้ วิเคราะห์
กระจาย ดังนี ้
S
a

A

b

a

สายอักขระ aab ตรงกับข้ อมูลเข้ า แสดงว่าข้ อมูลเข้ าเป็ นประโยค
ถ้ าข้ อมูลเข้ าเป็ น aac ทําเช่นเดียวกับก่อนหน้ านี ้จนได้ สายอักขระ aab ในกรณีนี ้ยังสรุป
ไม่ได้ วา่ aac ไม่เป็ นประโยค เพราะกฎที่มี S อยูท่ างซ้ ายมีมากกว่าหนึง่ กฎเช่นกัน การเลือกกฎ 1
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มาแทนที่ S อาจไม่ถกู ต้ อง ต้ องย้ อนกลับไปเลือกกฎ 2 แทน ถ้ าเลือกกฎ 2 มาแทนที่ S จะได้ ต้นไม้
วิเคราะห์กระจายดังนี ้
S
a

a

c

b

สายอักขระ aacb ไม่ตรงกับข้ อมูลเข้ า aac จึงสรุปได้ ว่า aac ไม่เป็ นประโยค เพราะสัญลักษณ์ไม่
สิ ้นสุดทุกตัวที่ถกู แทนที่ ได้ มีการย้ อนกลับไปเลือกกฎที่มีสญ
ั ลักษณ์ดงั กล่าวอยูท่ างซ้ ายทุกกฎที่
เป็ นไปได้ แล้ ว
ถ้ าข้ อมูลเข้ าเป็ น ba เมื่อเลือกกฎ 1 มาแทนที่ S จะได้ ต้นไม้ วิเคราะห์กระจาย ดังนี ้
S
a

A

b

สายอักขระ aAb มีพรี ฟิก a ไม่ตรงกับข้ อมูลเข้ า b ต้ องย้ อนกลับไปเลือกกฎ 2 มาแทนที่ S จะได้
ต้ นไม้ วิเคราะห์กระจาย ดังนี ้
S
a

a

c

b

สายอักขระ aacb ไม่ตรงกับข้ อมูลเข้ า ba สรุปได้ ว่า ba ไม่เป็ นประโยค เพราะสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด
ทุกตัวที่ถกู แทนที่ ได้ มีการย้ อนกลับไปเลือกกฎที่มีสญ
ั ลักษณ์ดงั กล่าวอยูท่ างซ้ ายทุกกฎที่เป็ นไปได้
แล้ ว
ั ลักษณ์ไม่สิ ้นสุดที่อยู่
วิธีการในตัวอย่างข้ างต้ นมีสงิ่ ที่ต้องระมัดระวัง คือ ถ้ าแทนที่สญ
ทางซ้ ายในสายอักขระเสมอ (ทําอนุพทั ธ์ซ้ายสุด) จะมีปัญหากับกฎที่อยูใ่ นรูป A → Aα เพราะ
จะทําให้ เกิดการวนไม่สิ ้นสุด เนื่องจากเมื่อแทน A ที่อยู่ซ้ายสุดในสายอักขระด้ วย Aα ทําให้ A
ยังคงอยูซ่ ้ ายสุดในสายอักขระ เกิดการวนไม่สิ ้นสุด แสดงด้ วยต้ นไม้ วิเคราะห์กระจาย ดังนี ้
A
α

A
A
...

α

ถ้ ามีกฎดังกล่าว แสดงว่าสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดมีการเกิดซํ ้าซ้ าย (left-recursion) ซึง่ จะกล่าวถึง
รายละเอียดในหัวข้ อ 3.9.2.6
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วิธีการในตัวอย่างข้ างต้ น มีข้อเสียที่ต้องย้ อนกลับไปเลือกกฎใหม่ ทําให้ การวิเคราะห์
กระจายต้ องใช้ เวลามาก และถ้ าเป็ นการทําอนุพทั ธ์ซ้ายสุดเสมอ จะใช้ กบั ไวยากรณ์ไม่พงึ่ บริบทที่
สัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดมีการเกิดซํ ้าซ้ ายไม่ได้ วิธีการที่จะกล่าวถึงต่อไป ไม่มีการย้ อนกลับ จึงทํางาน
ได้ เร็ วกว่า แต่สามารถใช้ ได้ กบั ไวยากรณ์ไม่พงึ่ บริ บทที่มีข้อจํากัดมากขึ ้น ถ้ ามีความจําเป็ นต้ องใช้
ไวยากรณ์ไม่พงึ่ บริบทที่ไม่มีข้อจํากัดใดๆ เลย สามารถใช้ วิธีการของ Earley ได้ ในที่นี ้จะไม่
กล่าวถึงวิธีการดังกล่าว เพราะบางไวยากรณ์ เช่น ไวยากรณ์กํากวม ต้ องใช้ เวลาถึง O(n3) เมื่อ n
เป็ นความยาวของข้ อมูลเข้ า นอกจากนี ้ วากยสัมพันธ์ของภาษาระดับสูง สามารถอธิบายได้ ด้วย
ไวยากรณ์ไม่พงึ่ บริบทที่มีข้อจํากัด และสามารถใช้ ตวั วิเคราะห์กระจายที่จะกล่าวถึงต่อไป ซึง่ ใช้
เวลาแค่ O(n) เท่านัน้
3.9.1 ตัววิเคราะห์ กระจายทํานายเรี ยกซํา้
พิจารณาไวยากรณ์ G13 ต่อไปนี ้
(1-2) S → aAb | bAd
(G13)
(3-4) A → a | ε
นําสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดแต่ละตัวมาเขียนเป็ นกระบวนงานที่สามารถเรี ยกซํ ้าได้ ดังนี ้
procedure S()
begin
if (lookahead = ‘a’) then
begin
match(‘a’);
A();
match(‘b’);
end;
else if (lookahead = ‘b’) then
begin
match(‘b’);
A();
match(‘d’);
end;
else error();
end;
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procedure A();
begin
if (lookahead = ‘a’) then match(‘a’);
end;
ในที่นี ้ข้ อมูลที่อา่ นเข้ ามาเรี ยกว่า lookahead และ กระบวนงาน match(t) ใช้ เพื่อตรวจสอบว่า
ข้ อมูลเข้ าที่อา่ นมาตรงกับสัญลักษณ์สิ ้นสุดตรงพารามิเตอร์ t หรื อไม่ ถ้ าตรงแสดงว่าถูก จะอ่าน
ข้ อมูลเข้ าตัวต่อไป มิฉะนัน้ บอกได้ ทนั ทีวา่ ข้ อมูลเข้ าไม่เป็ นประโยค เขียนเป็ นกระบวนงานได้
ดังนี ้
procedure match(t)
begin
if (lookahead = t) then lookahead := ข้ อมูลเข้ าตัวต่อไป;
else error();
end;
การตรวจสอบการเป็ นประโยคของภาษาที่ผลิตโดยไวยากรณ์ G13 ทําได้ โดยการอ่านข้ อมูลเข้ าตัว
แรก แล้ วเรี ยกกระบวนงานของสัญลักษณ์เริ่มต้ น หลังจากสิ ้นสุดการทํางานของกระบวนงาน
้
ดังกล่าว ตรวจสอบว่าสิ ้นสุดข้ อมูลเข้ า (แทนด้ วย $) หรื อไม่ ถ้ าใช่แสดงว่าเป็ นประโยค มิฉะนันไม่
เป็ นประโยค เขียนเป็ นกระบวนงานหลักได้ ดังนี ้
procedure main()
begin
lookahead := ข้ อมูลเข้ าตัวแรก;
S();
if (lookahead ≠ $) error();
end .
กระบวนงาน S เขียนมาจากกฎ S → aAb | bAd เนื่องจากมี a และ b เป็ น
สัญลักษณ์สิ ้นสุดตัวแรกของ aAb และ bAd ตามลําดับ ซึง่ ไม่ซํ ้ากัน ทําให้ เราตัดสินใจได้ วา่ ถ้ า
lookahead เท่ากับ a จะต้ องเลือกกฎ S → aAb มาแทนที่ S ด้ วย aAb โดยการเรี ยก
กระบวนงาน match(‘a’); A(); match(‘b’); ตามลําดับ แต่ถ้า lookahead เท่ากับ b จะต้ องเลือก
กฎ S → bAd มาแทนที่ S ด้ วย bAd โดยการเรี ยกกระบวนงาน match(‘b’); A(); match(‘d’);
ตามลําดับ แต่ถ้า lookahead ไม่ใช่ a หรื อ b บอกได้ ทนั ทีวา่ ข้ อมูลเข้ าไม่เป็ นประโยค โดยไม่ต้อง
ย้ อนกลับมาเลือกกฎที่จะมาแทนที่ S ใหม่
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กระบวนงาน A เขียนมาจากกฎ A → a | ε ถ้ า lookahead เท่ากับ a เราตัดสินใจเลือก
กฎ A → a มาแทนที่ A ด้ วย a โดยการเรี ยกกระบวนงาน match(‘a’); มิฉะนัน้ จะบอกว่าข้ อมูล
เข้ าไม่เป็ นประโยคไม่ได้ เพราะ A อาจถูกแทนที่ด้วย ε โดยกฎ A → ε ในตัวอย่างนี ้ กระบวนงาน
S ซึง่ เรี ยกใช้ กระบวนงาน A จะเป็ นตัวตรวจสอบเองว่า lookahead ตรงกับ b หรื อ d หรื อไม่ เพราะ
สัญลักษณ์สิ ้นสุดที่ตามหลัง A ในกฎ S → aAb | bAd คือ b หรื อ d แต่ถ้าต้ องการให้
กระบวนงาน A ตรวจสอบเอง สามารถเขียนกระบวนงาน A ใหม่ได้ ดงั นี ้
procedure A();
begin
if (lookahead = ‘a’) then match(‘a’);
else if (lookahead = ‘b’ or lookahead = ‘d’) then ;
else error();
end;
แต่ถ้าเป็ นไวยากรณ์ G14 ต่อไปนี ้
(1-2) S → aAb | bAd
(G14)
(3-5) A → a | b | ε
กระบวนงาน S ยังคงเขียนได้ เหมือนของไวยากรณ์ G13 แต่ไม่สามารถเขียนกระบวนงาน A ดังนี ้
procedure A();
begin
if (lookahead = ‘a’) then match(‘a’);
else if (lookahead = ‘b’) then match(‘b’);
end;
หรื อ
procedure A();
begin
if (lookahead = ‘a’) then match(‘a’);
else if (lookahead = ‘b’) then match(‘b’);
else if (lookahead = ‘b’ or lookahead = ‘d’) then ;
else error();
end;
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เพราะเกิดความขัดแย้ ง เนื่องจาก เมื่อ lookahead เท่ากับ ‘b’ กระบวนงาน A ไม่สามารถตัดสินใจ
ได้ วา่ จะเลือกกฎ A → b หรื อ A → ε เนื่องจาก b ในกฎ A → b ซํ ้ากับ b ซึง่ อยูห่ ลัง A ในกฎ
S → aAb ถ้ าเขียนกระบวนงาน A แบบแรกจะเลือกกฎ A → b เสมอซึง่ ไม่ถกู ต้ อง (ทดลองกับ
ประโยค ab ดู) ในทํานองเดียวกันถ้ าเขียนกระบวนงาน A แบบหลัง จะเห็นถึงความขัดแย้ งได้
ชัดเจน เพราะมีการทดสอบว่า lookahead = ‘b’ สองครัง้ ด้ วยกัน ครัง้ แรกเลือกกฎ A → b มา
แทน A ด้ วย b ครัง้ หลังเลือกกฎ A → ε มาแทนที่ A ด้ วย ε ในกรณีนี ้จะเลือกกฎ A → b เสมอ
เหมือนแบบแรก ซึง่ ไม่ถกู ต้ อง แต่ถ้าเขียนสลับกันจะกลายเป็ นว่าเลือกกฎ A → ε เสมอซึง่ ไม่
ถูกต้ องเช่นกัน (ทดลองกับประโยค bbd ดู)
ตัววิเคราะห์กระจายที่นําสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดแต่ละตัวมาเขียนเป็ นกระบวนงานที่สามารถ
เรี ยกซํ ้าได้ โดยที่ไม่มีความขัดแย้ ง เรี ยกว่า ตัววิเคราะห์ กระจายทํานายเรี ยกซํา้ (recursive
predictive parser) เช่น สามารถเขียนตัววิเคราะห์กระจายทํานายเรี ยกซํ ้าของไวยากรณ์ G13 ได้
แต่ไม่สามารถเขียนตัววิเคราะห์กระจายทํานายเรี ยกซํ ้าของไวยากรณ์ G14 เพราะมีความขัดแย้ ง
เป็ นต้ น
การตรวจสอบว่าไวยากรณ์ที่นํามาเขียนตัววิเคราะห์กระจายทํานายเรี ยกซํ ้าแล้ วเกิดความ
ขัดแย้ งหรื อใหม่ สามารถทําได้ โดยการนํากฎที่มีสญ
ั ลักษณ์ไม่สิ ้นสุดทางซ้ ายเหมือนกันมาเขียน
รวมกัน ดังนี ้ X → α1 | α2 | ... | αn จากนันพิ
้ จารณาทีละสองกฎ สมมุตวิ า่ คือ X → αi | αj
ก. ถ้ ามีสญ
ั ลักษณ์สิ ้นสุดตัวแรกในสายอักขระที่อนุพทั ธ์ศนู ย์ครัง้ ขึ ้นไปจาก αi และ αj ตรงกัน
แสดงว่าเกิดความขัดแย้ ง
ข. ถ้ า αi ⇒* ε และ αj ⇒* ε แสดงว่าเกิดความขัดแย้ ง
ค. ถ้ า αi ⇒* ε แล้ ว สัญลักษณ์สิ ้นสุดตัวแรกในสายอักขระที่อนุพทั ธ์ศนู ย์ครัง้ ขึ ้นไปจาก αj ตรง
กับสัญลักษณ์สิ ้นสุดที่ตามหลัง X ได้ ทนั ที แสดงว่าเกิดความขัดแย้ ง
วิธีหาสัญลักษณ์สิ ้นสุดตัวแรกในสายอักขระที่อนุพทั ธ์ศนู ย์ครัง้ ขึ ้นไปจาก αi และหาว่า
ั ลักษณ์สิ ้นสุดตัวใดบ้ างอยู่
αi ⇒* ε หรื อไม่ ทําได้ โดยการหา FIRST(αi) และการหาว่ามีสญ
ตามหลัง X ทันที ทําได้ โดยการหา FOLLOW(X) จะกล่าวถึงในหัวข้ อ 3.9.2.2 ผู้อ่านสามารถใช้
โปรแกรมในแผ่น CD ท้ ายเล่มชื่อ psullgen ซึง่ จะกล่าวถึงในหัวข้ อ 3.9.2.9 เพื่อหา X ⇒* ε,
FIRST, FOLLOW, และ αi ⇒* ε โดยดูจากรายงานในแฟ้ม “psullgen.lst”
ถ้ าไม่เกิดความขัดแย้ ง กระบวนงาน X สามารถเขียนได้ ดงั นี ้
procedure X()
begin
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if (lookahead = สัญลักษณ์สิ ้นสุดตัวแรกในสายอักขระที่อนุพทั ธ์ศนู ย์ครัง้ ขึ ้นไปจาก α1) then T(α1);
else if (lookahead = สัญลักษณ์สิ ้นสุดตัวแรกในสายอักขระที่อนุพทั ธ์ศนู ย์ครัง้ ขึ ้นไปจาก α2) then T(α2);
...
else if (lookahead = สัญลักษณ์สิ ้นสุดตัวแรกในสายอักขระที่อนุพทั ธ์ศนู ย์ครัง้ ขึ ้นไปจาก αn) then T(αn);
[ else error(); ]
end;

เมื่อ αi ≠ ε และ
match(a)
ถ้ า αi = a เป็ นสัญลักษณ์สิ ้นสุด
ถ้ า αi = Y เป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด
T(αi) = Y()
T(Y1);T(Y2);...;T(Yk) ถ้ า αi = Y1Y2...Yk
หมายเหตุ [else error();] หมายถึง ถ้ า X ⇒* ε แล้ ว ไม่ต้องมี else error(); มิฉะนัน้ ต้ องมี else
error();
ไวยากรณ์ไม่พงึ่ บริ บทที่สญ
ั ลักษณ์ไม่สิ ้นสุดมีการเกิดซํ ้าซ้ ายไม่สามารถใช้ ได้ กบั ตัว
วิเคราะห์กระจายทํานายเรี ยกซํ ้า เพราะจะทําให้ เกิดการวนไม่สิ ้นสุด เนื่องจากมีการเรี ยกใช้
กระบวนงานของสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดที่อยูท่ างซ้ ายสุดในสายอักขระทางขวาของกฎเสมอ เป็ นการ
ทําอนุพทั ธ์ซ้ายสุด
ไวยากรณ์ LL(1) ที่จะกล่าวถึงในหัวข้ อ 3.9.2.5 สามารถนํามาเขียนตัววิเคราะห์กระจาย
ทํานายเรี ยกซํ ้าได้ เสมอ เพราะไม่มีความขัดแย้ ง
ตัวอย่ าง 3.6 ไวยากรณ์ G15 ต่อไปนี ้
(1) E → TA
(2-3) A→ +TA | ε
(4) T → FB
(G15)
(5-6) B → *FB | ε
(7-8) F → ( E ) | id
เขียนกระบวนงานของสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดทุกตัวตามวิธีการของตัววิเคราะห์กระจายทํานายเรี ยก
ซํ ้า ด้ วยรหัสเทียมได้ ดังนี ้
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procedure E()
begin /* หมายเหตุ FIRST(TA) = {(,id}) */
if (lookahead = ‘(‘ or lookahead = ‘id’) then begin T(); A(); end;
else error();
end;
procedure A()
begin /* หมายเหตุ FIRST(+TA) = {+} และ A ⇒* ε */
if (lookahead = ‘+’) then begin match(‘+’); T(); A(); end;
end;
procedure T()
begin /* หมายเหตุ FIRST(TB) = {(,id} */
if (lookahead = ‘(‘ or lookahead = ‘id’) then begin T(); B(); end;
else error();
end;
procedure B()
begin /* หมายเหตุ FIRST(*FB) = {*} และ B ⇒* ε */
if (lookahead = ‘*’) then begin match(‘*’); F(); B(); end;
end;
procedure F()
begin /* หมายเหตุ FIRST((E)) = {(} และ FIRST(id) = {id} */
if (lookahead = ‘(‘) then begin match(‘(‘); E(); match(‘)’ end;
else if (lookahead = ‘id’) then begin match(‘id‘); end;
else error();
end;
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3.9.2 ตัววิเคราะห์ กระจายทํานายไม่ เรี ยกซํา้
ตัววิเคราะห์กระจายทํานายไม่เรี ยกซํ ้า (nonrecursive predictive parser) มีการวิเคราะห์
กระจายแบบเดียวกับตัววิเคราะห์กระจายทํานายเรี ยกซํ ้า
แต่ใช้ กองซ้ อนและตารางวิเคราะห์
กระจายแทนการเรี ยกใช้ กระบวนงาน ตัววิเคราะห์กระจายทํานายไม่เรี ยกซํ ้า มีองค์ประกอบตาม
รูปที่ 3.6 และมีขนตอนวิ
ั้
ธีตามรูปที่ 3.7

$

ข้อมูลเข้า

กองซ้อน
ตัววิเคราะห์กระจายทํานายไม่เรียกซํ้า

รายงานความผิดพลาด

ตารางวิเคราะห์กระจาย

รูปที่ 3.6 องค์ประกอบของตัววิเคราะห์กระจายทํานายไม่เรี ยกซํ ้า

กดสัญลักษณ์เริ่มต้นลงกองซ้อน;
lookahead := ข้อมูลเข้าตัวแรก;
ทําซํ้าๆ
X := สัญลักษณ์บนยอดกองซ้อน;
ถ้า (X เป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ้นสุด) แล้ว {
ถ้า (มีกฎในตารางวิเคราะห์กระจายตรงช่อง [X,lookahead]) แล้ว {
ผุดสัญลักษณ์บนยอดกองซ้อนทิ้ ง;
กดสัญลักษณ์ในสายอักขระทางขวาของกฎลงกองซ้อน เรียงจากขวามาซ้าย ตามลําดับ;
} มิฉะนั้น error()1;
} มิฉะนั้น ถ้า (X = lookahead) แล้ว {
ผุดสัญลักษณ์บนยอดกองซ้อนทิ้ ง;
lookahead := ข้อมูลเข้าตัวต่อไป;
} มิฉะนั้น error()2;
จนกว่า (กองซ้อนว่าง);
ถ้า (lookahead ≠$) แล้ว error()3;
รูปที่ 3.7 ขั ้นตอนวิธีของตัววิเคราะห์กระจายทํานายไม่เรี ยกซํ ้า
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ตัวอย่ าง 3.7 ใช้ ตวั วิเคราะห์กระจายทํานายไม่เรี ยกซํ ้าตรวจสอบว่า ข้ อมูลเข้ าเป็ นประโยคของ
ภาษาที่ผลิตโดยไวยากรณ์ G15 หรื อไม่ โดยใช้ ตารางในรูปที่ 3.8

E
A
T
B
F

id
E → TA

+

*

(
E → TA

A → +TA
T → FB

)

$

A→ε

A→ε

B→ε

B→ε

T → FB
B→ε

B → *FB

F → id

F → (E)

รูปที่ 3.8 ตารางวิเคราะห์กระจายของไวยากรณ์ G15

ก. ถ้าข้อมูลเข้า คือ id+id*id
คําอธิบาย
กดสัญลักษณ์เริ่มต้น E ลงกองซ้อน
lookahead := ข้อมูลเข้าตัวแรก

กองซ้อน(ยอดอยูท่ างขวา) lookahead

ข้อมูลเข้า

E

id

+id*id$

AT

id

+id*id$

ABF

id

+id*id$

ABid

id

+id*id$

AB

+

id*id$

A

+

id*id$

AT+

+

id*id$

AT

id

*id$

มีกฎ E → TA อยูใ่ นตารางตรงช่อง [E,id] ผุด E ทิ้ ง
แล้ว กด A และ T ลงกองซ้อนตามลําดับ
มีกฎ T → FB อยูใ่ นตารางตรงช่อง [T,id] ผุด T ทิ้ ง
แล้ว กด B และ F ลงกองซ้อนตามลําดับ
มีกฎ F → id อยูใ่ นตารางตรงช่อง [F,id] ผุด T ทิ้ ง
แล้ว กด id ลงกองซ้อน
id = id ผุด id ทิ้ ง lookahead := ข้อมูลเข้าตัวต่อไป
มีกฎ B → ε อยูใ่ นตารางตรงช่อง [B,+] ผุด B ทิ้ ง
ไม่ตอ้ งกดอะไรลงกองซ้อน
มีกฎ A → +TA อยูใ่ นตารางตรงช่อง [A,+] ผุด A ทิ้ ง
แล้ว กด A, T และ + ลงกองซ้อนตามลําดับ
+ = + ผุด + ทิ้ ง lookahead := ข้อมูลเข้าตัวต่อไป
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มีกฎ T → FB อยูใ่ นตารางตรงช่อง [T,id] ผุด T ทิ้ ง
แล้ว กด B และ F ลงกองซ้อนตามลําดับ
ABF

id

*id$

ABid

id

*id$

AB

*

id$

ABF*

*

id$

ABF

id

$

ABid

id

$

AB

$

A

$

มีกฎ F → id อยูใ่ นตารางตรงช่อง [F,id] ผุด F ทิ้ ง
แล้ว กด id ลงกองซ้อน
id = id ผุด id ทิ้ ง lookahead := ข้อมูลเข้าตัวต่อไป
มีกฎ B → *FB อยูใ่ นตารางตรงช่อง [B,*] ผุด B ทิ้ ง
แล้ว กด B, F และ * ลงกองซ้อนตามลําดับ
* = * ผุด * ทิ้ ง lookahead := ข้อมูลเข้าตัวต่อไป
มีกฎ F → id อยูใ่ นตารางตรงช่อง [F,id] ผุด F ทิ้ ง
แล้ว กด id ลงกองซ้อน
id = id ผุด id ทิ้ ง lookahead := ข้อมูลเข้าตัวต่อไป
มีกฎ B → ε อยูใ่ นตารางตรงช่อง [B,$] ผุด B ทิ้ ง
ไม่ตอ้ งกดอะไรลงกองซ้อน
มีกฎ A → ε อยูใ่ นตารางตรงช่อง [A,$] ผุด A ทิ้ ง
ไม่ตอ้ งกดอะไรลงกองซ้อน
$
กองซ้อนว่างและ lookahead = $
แสดงว่า id+id*id เป็ นประโยค
ข. ถ้าข้อมูลเข้า คือ *id
คําอธิบาย
กดสัญลักษณ์เริ่มต้น E ลงกองซ้อน
lookahead := ข้อมูลเข้าตัวแรก

กองซ้อน

E

lookahead

*

ข้อมูลเข้า

id$

1

ไม่มีกฎอยูใ่ นตารางตรงช่อง [E,*] เกิด error()
แสดงว่า *id ไม่เป็ นประโยค

ก่อนที่จะกล่าวถึงการสร้ างตารางวิเคราะห์กระจายของตัววิเคราะห์กระจายทํานายไม่
เรี ยกซํ ้า จะกล่าวถึง ความสัมพันธ์ก่อน เพื่อให้ เข้ าใจขันตอนวิ
้
ธีของ Warshall ซึง่ จะนําไปใช้ หา
FIRST จากนันจึ
้ งหา FOLLOW ตามลําดับ
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3.9.2.1 ความสัมพันธ์
สมมุตวิ า่ X = {x1, x2, ..., xn}, Y = {y1, y2, ..., ym}, และ R เป็ นความสัมพันธ์ (relation)
จาก X ไป Y สมาชิกของ R เป็ นคูล่ ําดับ (xi,yi) ถ้ า (xi,yi) ∈ R หรื อ xi มีความสัมพันธ์ R กับ yj แล้ ว
เราเขียนแทนด้ วย xiRyj เราสามารถแทนความสัมพันธ์ดงั กล่าวได้ ด้วยแมทริกซ์ W ขนาด n คูณ m
โดยที่ Wij = 1 ถ้ า xiRyj มิฉะนัน้ Wij = 0
ตัวอย่ าง 3.8 X = {x1,x2}
Y = {y1,y2,y3}
R = {(x1,y1), (x1,y3), (x2,y1), (x2,y2)} นัน่ คือ x1Ry1, x1Ry3, x2Ry1, และ x2Ry2
W=

x1
x2

y1
1
1

y2
0
1

y3
1
0

ถ้ าให้ R เป็ นความสัมพันธ์จาก X = {x1, x2, ..., xn} ไป Y = {y1, y2, ..., ym}, และ S เป็ น
ความสัมพันธ์จาก Y ไป Z = {z1, z2, ..., zr}, แล้ ว R • S เรี ยกว่า ความสัมพันธ์ประกอบ
(composite relation) ของ R กับ S โดยที่
R • S = { (x,z) : x ∈X, z ∈Z และ ∃y ∈ Y ∋ (x,y) ∈R และ (y,z) ∈ S }
ถ้ าเราแทนความสัมพันธ์ R และ S ด้ วยแมทริกซ์ WR และ WS ตามลําดับ เราสามารถหาแมทริ กซ์
W R • S ซึง่ แทนความสัมพันธ์ประกอบ R • S ได้ โดยใช้ สตู ร
i = 1,2,...,n; j = 1,2,...,r
cij = (ai1 ∧ b1j) ∨ (ai2 ∧ b2j) ∨ ... ∨ (aim ∧ bmj)
เมื่อ aij, bij, และ cij เป็ นสมาชิกของ WR, WS และ W R • S ตรงแถวที่ i และสดมภ์ที่ j ตามลําดับ
เครื่ องหมาย ∧ หมายถึง “และ” (1∧1 มีคา่ เท่ากับ 1 นอกนันมี
้ คา่ เท่ากับ 0) ส่วนเครื่ องหมาย ∨
หมายถึง “หรื อ” (0∨0 มีคา่ เท่ากับ 0 นอกนันมี
้ คา่ เท่ากับ 1)
ในกรณีที่ R เป็ นความสัมพันธ์จาก X ไป X เราจะแทน R • R ด้ วย R2 และ R • Rk-1
ด้ วย Rk เนื่องจาก • มีสมบัตกิ ารเปลี่ยนหมู่ (associative property) ดังนัน้ R • Rk-1 = Rk-1 •
R = Rk และ R+ = R ∪ R2 ∪ R3 ∪ ... เราเรี ยก R+ ว่า ทรานซิทปี โคชเชอร์ (transitive
้
ธี
closure) ของ R ถ้ าแทนความสัมพันธ์ R ด้ วยแมทริ กซ์เริ่มต้ น W สามารถหา R+ ได้ ตามขันตอนวิ
ของ Warshall ดังรูปที่ 3.9
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กําหนดค่าเริ่มต้นของ W;
สําหรับ ( k:= 1, 2, ..., n)
สําหรับ (i:=1,2,...,n)
สําหรับ (j:=1,2,...,n)
Wij:=Wij ∨ (Wik ∧ Wkj);
รูปที่ 3.9 ขั ้นตอนวิธีของ Warshall

ตัวอย่ าง 3.9 X = {a, b, c}
R = {(a,b), (b,c), (c,c)}
R2 = {(a,c), (b,c), (c,c)}
R3 = R • R2 = {(a,c), (b,c), (c,c)} = R2
R4 = R • R3 = {(a,c), (b,c), (c,c)} = R2 = R3
R+ = R ∪ R2 ∪ R3 ∪ ...
= {(a,b), (b,c), (c,c)} ∪ {(a,c), (b,c), (c,c)} = {(a,b), (b,c), (c,c), (a,c)}
หรื อ

W=

a
b
c

a
0
0
0

b
1
0
0

c
0
1
1

หลังจากใช้ ขนตอนวิ
ั้
ธีของ Warshall
+

W =

a
b
c

a
0
0
0

b
1
0
0

c
1
1
1

นัน่ คือ aR+b, aR+c, bR+c, และ cR+c

3.9.2.2 FIRST และ FOLLOW
ให้ (N, T, S, P) เป็ นไวยากรณ์ไม่พงึ่ บริ บท α,β ∈ (N∪T)*
Y1,Y2, ..., Yk ∈ (N∪T) และ $ แทนสัญลักษณ์สิ ้นสุดข้ อมูลเข้ า

X,Z ∈N
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FIRST(α) คือ เซตของสัญลักษณ์สิ ้นสุดตัวแรกในสายอักขระที่อนุพทั ธ์ศนู ย์ครัง้ ขึ ้นไปจาก
α หรื อ {a : a ∈ T และ α⇒*aβ} และถ้ า α⇒*ε แล้ ว ε จะเป็ นสมาชิกใน FIRST(α) ด้ วย
FOLLOW(X) คือ เซตของสัญลักษณ์สิ ้นสุดที่ปรากฏอยูห่ ลัง X ในกึ่งประโยคใดกึ่งประโยค
หนึง่ หรื อ {a : S ⇒* βXα , a ∈ FIRST(α), และ a ≠ε } และ ถ้ า X เป็ นสัญลักษณ์ขวาสุดใน
กึ่งประโยคได้ แล้ ว $ จะเป็ นสมาชิกใน FOLLOW(X) เนื่องจาก S เป็ นสัญลักษณ์ขวาสุดในกึ่ง
ประโยคได้ เพราะ S ⇒* S ดังนัน้ $ เป็ นสมาชิกใน FOLLOW(S)
วิธีหา FIRST
1. กรณีที่ α = ε จะได้ วา่ FIRST(ε) = {ε} เพราะ ε ⇒* ε
2. กรณีที่ α = a เมื่อ a เป็ นสัญลักษณ์สิ ้นสุด จะได้ วา่ FIRST(a) = {a} เพราะ สัญลักษณ์สิ ้นสุด
ไม่สามารถใช้ กฎใด มาแทนสัญลักษณ์สิ ้นสุดดังกล่าว ดังนัน้ a ⇒* a
3. กรณีที่ α = X เมื่อ X เป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด แยกออกได้ เป็ นสองกรณี
3.1 กรณีแรก ถ้ า X⇒*ε แล้ ว เพิ่ม ε เข้ าไปเป็ นสมาชิกของ FIRST(X) โดยใช้ ขนตอนวิ
ั้
ธีในรูป
้ งเพิ่ม
ที่ 3.10 เพื่อหาเซตของสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดที่อนุพทั ธ์ศนู ย์ครัง้ ขึ ้นไปจนได้ ε จากนันจึ
ε เข้ าไปเป็ นสมาชิกของ FIRST(X) เมื่อ X เป็ นสมาชิกในเซตดังกล่าว
W1 := {X : X → ε ∈ P}
สําหรับ (k=2,3,…,n) {
/* n คือ จํานวนสัญลักษณ์ไม่สิ้นสุด */
Wk := Wk-1 ∪ { X : X → β ∈ P และ β ∈W*k-1}
ถ้า (Wk = Wk-1) แล้ว return Wk
}
return Wk
รูปที่ 3.10 ขั ้นตอนวิธีหาเซตของสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดที่อนุพทั ธ์ศนู ย์ครัง้ ขึ ้นไปจนได้ ε

3.2 กรณีที่สอง ถ้ า X⇒*aβ แล้ ว เพิ่ม a เข้ าไปเป็ นสมาชิกของ FIRST(X) โดยใช้ ขนตอนวิ
ั้
ธี
ของ Warshall ตามรูปที่ 3.9 ในกรณีนี ้ W เป็ นแมทริกซ์ ขนาด m คูณ m เมื่อ m เป็ น
จํานวนสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดรวมกับจํานวนสัญลักษณ์สิ ้นสุด ค่าเริ่ มต้ นของ Wij จะถูก
กําหนดให้ ตามความสัมพันธ์ R ดังนี ้ aRa เมื่อ a เป็ นสัญลักษณ์สิ ้นสุด และ สําหรับกฎ
X → Y1Y2...Yk เมื่อ k ≥ 1 จะได้ วา่ XRY1 และถ้ า Y1 ⇒* ε แล้ ว XRY2 และ ถ้ า
Y2 ⇒* ε แล้ ว XRY3 ฯลฯ ผลลัพธ์สดุ ท้ ายของ Wij จะมีความหมายดังนี ้ สัญลักษณ์สิ ้นสุด
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a ซึง่ แทนด้ วย j จะเป็ นสมาชิกของ FIRST ของสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด X ซึง่ แทนด้ วย i ถ้ า Wij
มีคา่ เป็ น 1 หรื อ XR+a
4. กรณีที่ α = Y1Y2...Yk เมื่อ k ≥ 2 หา FIRST(α) ได้ ดังนี ้
เพิ่มสมาชิกทุกตัวของ FIRST(Y1) ที่ไม่ใช่ ε เข้ าไปเป็ นสมาชิกของ FIRST(α)
ถ้ า ε ∉ FIRST(Y1) เลิกทํา
มิฉะนัน้ เพิ่มสมาชิกทุกตัวของ FIRST(Y2) ที่ไม่ใช่ ε เข้ าไปเป็ นสมาชิกของ FIRST(α)
ถ้ า ε ∉ FIRST(Y2) เลิกทํา
มิฉะนัน้ ทําเช่นเดียวกับกรณี Y1 และ Y2 สําหรับ Y3, ..., Yk
ถ้ า ε ∉ FIRST(Yk) เลิกทํา
มิฉะนัน้ เพิ่ม ε เข้ าไปเป็ นสมาชิกของ FIRST(α)
วิธีหา FOLLOW
1. ให้ เพิ่ม $ เข้ าไปเป็ นสมาชิกของ FOLLOW(S)
2. ให้ พิจารณาทุกกฎของไวยากรณ์ที่มีสญ
ั ลักษณ์ไม่สิ ้นสุดอยูใ่ นสายอักขระทางขวาซํ ้าๆ จนกว่า
จะไม่มีสญ
ั ลักษณ์ใดๆ เพิ่มเข้ าไปใน FOLLOW โดยใช้ กฎต่อไปนี ้
2.1 ถ้ า X → βZ ให้ นําสมาชิกทุกตัวใน FOLLOW(X) ใส่ใน FOLLOW(Z)
2.2 ถ้ า X → βZα ให้ นําสมาชิกทุกตัวใน FIRST(α) ที่ไม่ใช่ ε ใส่ใน FOLLOW(Z) และถ้ า
α ⇒* ε หรื อ ε ∈ FIRST(α) แล้ วให้ นําสมาชิกทุกตัวใน FOLLOW(X) ใส่ใน
FOLLOW(Z)
ตัวอย่ าง 3.10 สําหรับไวยากรณ์ G15 จงหา FIRST และ FOLLOW ของสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดทุก
ตัว
หา FIRST
ก. หาว่า ε เป็ นสมาชิกใน FIRST ของสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดตัวใดได้ บ้าง ใช้ ขนตอนวิ
ั้
ธีในรูปที่ 3.10
W1 = {A,B} เพราะ A → ε และ B → ε
สําหรับ k = 2 หา W2 = W1 ∪ {A, B} = {A,B} เนื่องจาก W2 = W1 หยุดการทํางาน จะได้ วา่
A ⇒* ε และ B ⇒* ε ดังนัน้ ε ∈ FIRST(A) และ ε ∈ FIRST(B)
ข. หาว่าสัญลักษณ์สิ ้นสุดตัวใดเป็ นสมาชิกใน FIRST ของสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดตัวใดได้ บ้าง ใช้
ขันตอนวิ
้
ธีของ Warshall เริ่ มต้ น
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W=

+
*
(
)
id
E
A
T
B
F

+
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0

*
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0

(
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1

)
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

id
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

T
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

B
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

F
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

)
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

id
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1

E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

T
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

B
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

F
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0

หลังจากใช้ ขนตอนวิ
ั้
ธีของ Warshall

W+ =

+
*
(
)
id
E
A
T
B
F

+
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0

*
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0

(
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1

ดังนัน้
(, id เป็ นสมาชิกของ FIRST(E), FIRST(T), และ FIRST(F)
+ เป็ นสมาชิกของ FIRST(A)
* เป็ นสมาชิกของ FIRST(B)
ค. จาก ก. และ ข. จะได้ วา่
FIRST(E) = FIRST(T) = FIRST(F) = {(,id}
FIRST(A) = {+,ε}
FIRST(B) = {*,ε}
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หา FOLLOW
ก. เนื่องจาก E เป็ นสัญลักษณ์เริ่มต้ น ใช้ กฎที่ 1 จะได้ วา่ $ เป็ นสมาชิกของ FOLLOW(E)
FOLLOW E
A
T
B
F
{$} {}
{}
{}
{}
ข. พิจารณาทุกกฎของไวยากรณ์ที่มีสญ
ั ลักษณ์ไม่สิ ้นสุดอยูใ่ นสายอักขระทางขวาซํ ้าๆ จนกว่าจะ
ไม่มีสญ
ั ลักษณ์ใดๆ เพิ่มเข้ าไปใน FOLLOW
รอบที่ 1
พิจารณากฎ E → TA
ใช้ กฎที่ 2.1 นําสมาชิกทุกตัวใน FOLLOW(E) ใส่ใน FOLLOW(A)
ใช้ กฎที่ 2.2 นําสมาชิกทุกตัวที่ไม่ใช่ ε ของ FIRST(A) ใส่ใน FOLLOW(T) และ
เนื่องจาก A ⇒* ε ดังนัน้ นําสมาชิกทุกตัวใน FOLLOW(E) ใส่ใน FOLLOW(T)
FOLLOW
E
A
T
B
F
{$} {$} {$,+} {}
{}
พิจารณากฎ A → +TA
ใช้ กฎที่ 2.1 นําสมาชิกทุกตัวใน FOLLOW(A) ใส่ใน FOLLOW(A)
ใช้ กฎที่ 2.2 นําสมาชิกทุกตัวที่ไม่ใช่ ε ของ FIRST(A) ใส่ใน FOLLOW(T) และ
เนื่องจาก A ⇒* ε ดังนัน้ นําสมาชิกทุกตัวใน FOLLOW(A) ใส่ใน FOLLOW(T)
FOLLOW
E
A
T
B
F
{$} {$} {$,+} {}
{}
พิจารณากฎ T → FB
ใช้ กฎที่ 2.1 นําสมาชิกทุกตัวใน FOLLOW(T) ใส่ใน FOLLOW(B)
ใช้ กฎที่ 2.2 นําสมาชิกทุกตัวที่ไม่ใช่ ε ของ FIRST(B) ใส่ใน FOLLOW(F) และ
เนื่องจาก B ⇒* ε ดังนัน้ นําสมาชิกทุกตัวใน FOLLOW(T) ใส่ใน FOLLOW(F)
FOLLOW
E
A
T
B
F
{$} {$} {$,+} {$,+} {$,+,*}
พิจารณากฎ B → *FB
ใช้ กฎที่ 2.1 นําสมาชิกทุกตัวใน FOLLOW(B) ใส่ใน FOLLOW(B)
ใช้ กฎที่ 2.2 นําสมาชิกทุกตัวที่ไม่ใช่ ε ของ FIRST(B) ใส่ใน FOLLOW(F) และ
เนื่องจาก B ⇒* ε ดังนัน้ นําสมาชิกทุกตัวใน FOLLOW(B) ใส่ใน FOLLOW(F)
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FOLLOW

E
{$}

A
{$}

T
B
F
{$,+} {$,+} {$,+,*}

พิจารณากฎ F → (E)
ใช้ กฎที่ 2.2 นําสมาชิกทุกตัวที่ไม่ใช่ ε ของ FIRST()) ใส่ใน FOLLOW(E)
FOLLOW
E
A
T
B
F
{$,)} {$} {$,+} {$,+} {$,+,*}
รอบที่ 2
พิจารณากฎ E → TA
ใช้ กฎที่ 2.1 นําสมาชิกทุกตัวใน FOLLOW(E) ใส่ใน FOLLOW(A)
ใช้ กฎที่ 2.2 นําสมาชิกทุกตัวที่ไม่ใช่ ε ของ FIRST(A) ใส่ใน FOLLOW(T) และ
เนื่องจาก A ⇒* ε ดังนัน้ นําสมาชิกทุกตัวใน FOLLOW(E) ใส่ใน FOLLOW(T)
FOLLOW
E
A
T
B
F
{$,)} {$,)} {$,+,)} {$,+} {$,+,*}
พิจารณากฎ A → +TA
ใช้ กฎที่ 2.1 นําสมาชิกทุกตัวใน FOLLOW(A) ใส่ใน FOLLOW(A)
ใช้ กฎที่ 2.2 นําสมาชิกทุกตัวที่ไม่ใช่ ε ของ FIRST(A) ใส่ใน FOLLOW(T) และ
เนื่องจาก A ⇒* ε ดังนัน้ นําสมาชิกทุกตัวใน FOLLOW(A) ใส่ใน FOLLOW(T)
FOLLOW
E
A
T
B
F
{$,)} {$,)} {$,+,)} {$,+} {$,+,*}
พิจารณากฎ T → FB
ใช้ กฎที่ 2.1 นําสมาชิกทุกตัวใน FOLLOW(T) ใส่ใน FOLLOW(B)
ใช้ กฎที่ 2.2 นําสมาชิกทุกตัวที่ไม่ใช่ ε ของ FIRST(B) ใส่ใน FOLLOW(F) และ
เนื่องจาก B ⇒* ε ดังนัน้ นําสมาชิกทุกตัวใน FOLLOW(T) ใส่ใน FOLLOW(F)
FOLLOW
E
A
T
B
F
{$,)} {$,)} {$,+,)} {$,+,)} {$,+,*,)}
พิจารณากฎ B → *FB
ใช้ กฎที่ 2.1 นําสมาชิกทุกตัวใน FOLLOW(B) ใส่ใน FOLLOW(B)
ใช้ กฎที่ 2.2 นําสมาชิกทุกตัวที่ไม่ใช่ ε ของ FIRST(B) ใส่ใน FOLLOW(F) และ
เนื่องจาก B ⇒* ε ดังนัน้ นําสมาชิกทุกตัวใน FOLLOW(B) ใส่ใน FOLLOW(F)
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FOLLOW

E
{$,)}

A
{$,)}

T
B
F
{$,+,)} {$,+,)} {$,+,*,)}

พิจารณากฎ F → (E)
ใช้ กฎที่ 2.2 นําสมาชิกทุกตัวที่ไม่ใช่ ε ของ FIRST()) ใส่ใน FOLLOW(E)
FOLLOW
E
A
T
B
F
{$,)} {$,)} {$,+,)} {$,+,)} {$,+,*,)}
รอบที่ 3
ไม่สามารถเพิ่มสัญลักษณ์ใดๆ เข้ าไปใน FOLLOW ดังนัน้
FOLLOW(E) = FOLLOW(A) = {$,)}
FOLLOW(T) = FOLLOW(B) = {$,+,)}
FOLLOW(F) = {$,+,*,)}
3.9.2.3 วิธีสร้ างตารางวิเคราะห์ กระจายของตัววิเคราะห์ กระจายทํานายไม่ เรี ยกซํา้
ตารางวิเคราะห์กระจายของตัววิเคราะห์กระจายทํานายไม่เรี ยกซํ ้า เป็ นตารางสองมิติ
ขนาด m คูณ n เมื่อ m เป็ นจํานวนสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด และ n เป็ นจํานวนสัญลักษณ์สิ ้นสุด + 1
(รวม $ ด้ วย) วิธีสร้ าง ตารางดังกล่าว ทําดังนี ้
สําหรับแต่ละกฎ X → α ใส่กฎนี ้ในตารางตรงช่อง [X,a] เมื่อ a ≠ε ∈ FIRST(α)
และ ถ้ า ε ∈FIRST(α) ใส่กฎนี ้ในตารางตรงช่อง [X,b] เมื่อ b ∈FOLLOW(X)
ตัวอย่ าง 3.11 ไวยากรณ์ G15 นํามาสร้ างตารางวิเคราะห์กระจายของตัววิเคราะห์กระจาย
ทํานายไม่เรี ยกซํ ้า ได้ ดงั นี ้
ก. พิจารณากฎ E → TA หา FIRST(TA) ได้ โดยใช้ กฎที่ 4 ในหัวข้ อ 3.9.2.2 จะได้
FIRST(TA) = {(,id} ดังนันใส่
้ กฎนี ้ในตารางตรงช่อง [E,(] และ [E,id]
ข. พิจารณากฎ A → +TA หา FIRST(+TA) ได้ โดยใช้ กฎที่ 4 ในหัวข้ อ 3.9.2.2 จะได้
FIRST(+TA) = {+} ดังนันใส่
้ กฎนี ้ในตารางตรงช่อง [A,+]
ค. พิจารณากฎ A → ε เนื่องจาก FIRST(ε) = {ε} หา FOLLOW(A) = {$,)} ดังนันใส่
้ กฎนี ้ใน
ตารางตรงช่อง [A,$] และ [A,)]
ง. พิจารณากฎ T → FB หา FIRST(FB) ได้ โดยใช้ กฎที่ 4 ในหัวข้ อ 3.9.2.2 จะได้
FIRST(FB) = {(,id} ดังนันใส่
้ กฎนี ้ในตารางตรงช่อง [T,(] และ [T,id]
จ. พิจารณากฎ B → *FB หา FIRST(*FB) ได้ โดยใช้ กฎที่ 4 ในหัวข้ อ 3.9.2.2 จะได้
FIRST(*FB) = {*} ดังนันใส่
้ กฎนี ้ในตารางตรงช่อง [B,*]
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ฉ. พิจารณากฎ B → ε เนื่องจาก FIRST(ε) = {ε} หา FOLLOW(B) = {$,+,)} ดังนันใส่
้ กฎนี ้ใน
ตารางตรงช่อง [B,$], [B,+], และ [B,)]
ช. พิจารณากฎ F → (E) หา FIRST((E)) ได้ โดยใช้ กฎที่ 4 ในหัวข้ อ 3.9.2.2 จะได้
FIRST((E)) = {(} ดังนันใส่
้ กฎนี ้ในตารางตรงช่อง [F,(]
ซ. พิจารณากฎ F → id เนื่องจาก FIRST(id) = {id} ดังนันใส่
้ กฎนี ้ในตารางตรงช่อง [F,id]
ฌ. ตารางที่ได้ แสดงอยูใ่ นรูปที่ 3.8
ไวยากรณ์ไม่พงึ่ บริ บทที่นํามาสร้ างตารางวิเคราะห์กระจายของตัววิเคราะห์กระจาย
ทํานายไม่เรี ยกซํ ้าแล้ วในหนึง่ ช่องมีมากกว่าหนึง่ กฎ แสดงว่าตารางนันเกิ
้ ดความขัดแย้ ง และ
ไวยากรณ์ดงั กล่าวจะไม่เป็ นไวยากรณ์ LL(1)
ไวยากรณ์กํากวมเมื่อนํามาสร้ างตารางวิเคราะห์กระจายของตัววิเคราะห์กระจายทํานาย
ไม่เรี ยกซํ ้าแล้ วจะเกิดความขัดแย้ ง จึงไม่เป็ นไวยากรณ์ LL(1) เช่น ไวยากรณ์ G16 ต่อไปนี ้
(1) S → iEtAB
(2-3) B → eA | ε
(G16)
(4) E → b
(5-6) A → S | a
เป็ นไวยากรณ์กํากวม เพราะกึ่งประโยค iEtiEtAea มีสองแฮนเดิล คือ B → ε ตรงตําแหน่งที่ 8
กับ A → a ตรงตําแหน่งที่ 9 เมื่อนําไวยากรณ์ G16 มาสร้ างตารางจะได้ ดังนี ้
S
B
E
A

i
S → iEtAeA

t

e

a

b

B → eA
B→ε

$
B→ε

E→b
A→S

A→a

อย่างไรก็ตามในบางครัง้ ก็ไม่จําเป็ นต้ องเขียนไวยากรณ์ใหม่เพื่อขจัดกํากวม
เช่น
ไวยากรณ์ G16 ซึง่ เป็ นไวยากรณ์ที่ใช้ แทนโครงสร้ าง if-then-else ในภาษาระดับสูง โดยที่ i, E, t,
e, และ A แทน if, นิพจน์, then, else, และ คําสัง่ ตามลําดับ เหตุผลที่กํากวม เพราะโครงสร้ าง
ดังกล่าวจะมีสว่ น else หรื อไม่ก็ได้ (ดูที่กฎ 2 และ 3) และสามารถซ้ อนกันได้ เนื่องจากคําสัง่ A
เป็ น if-then-else ได้ (ดูที่กฎ 5) แต่ในภาษาระดับสูงกําหนดไว้ วา่ ถ้ ามี else แล้ วจะคูก่ บั then ตัว
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ที่อยูใ่ กล้ ที่สดุ ก่อนหน้ ามันเสมอ ในกรณีนี ้สามารถแก้ ความขัดแย้ งในตารางได้ โดยการตัดกฎ B
→ ε ตรงช่อง [B,e] ทิ ้งให้ เหลือเพียง B → eA เพียงกฎเดียว เพราะถ้ าอ่านข้ อมูลเข้ าแล้ วพบ e
แสดงว่าเป็ น if-then-else ไม่ใช่ if-then
3.9.2.4 การย่ อตารางวิเคราะห์ กระจายของตัววิเคราะห์ กระจายทํานายไม่ เรี ยกซํา้
ตารางวิเคราะห์กระจายของตัววิเคราะห์กระจายทํานายไม่เรี ยกซํ ้ามีช่องว่างจํานวนมาก
เพื่อให้ ประหยัดเนื ้อที่ เราอาจจะเก็บในลักษณะย่อแถว โดยที่แต่ละแถวของสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดจะ
เก็บรายการของคูล่ ําดับ (สัญลักษณ์ตามสดมภ์, ค่าในตารางซึง่ เป็ นกฎ) ของช่องที่ไม่วา่ งเท่านัน้
เช่น ตารางในรูปที่ 3.8 สามารถเก็บแบบย่อแถวได้ ดงั นี ้
สัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด รายการ
E
(id,E→TA), ((,E→TA)
A
(+,A→+TA), (),A→ε), ($,A→ε)
T
(id,T→FB), ((,T→FB)
B
(+,B→ε), (*,B→*FB), (),B→ε), ($,B→ε)
F
(id, F→id), ((,F→(E))
เนื่องจากค่าในตารางซึง่ เป็ นกฎ มีสญ
ั ลักษณ์ไม่สิ ้นสุดทางซ้ ายตรงกับสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดของแถว
จึงไม่มีความจําเป็ นต้ องเก็บซํ ้า สามารถเก็บเฉพาะสายอักขระทางขวาของกฎ ดังนี ้
สัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด รายการ
E
(id,TA), ((,TA)
A
(+,+TA), (),ε), ($,ε)
T
(id,FB), ((,FB)
B
(+,ε), (*,*FB), (),ε), ($,ε)
F
(id, id), ((,(E))
สายอักขระทางขวาที่ซํ ้ากัน เช่น TA ในแถวของ E และ FB ในแถวของ T สามารถย่อได้ อีกโดยการ
เก็บตัวชี ้ไปยังสายอักขระดังกล่าว แทนที่จะเก็บสายอักขระดังกล่าวโดยตรง ส่วน ε แทนด้ วยตัวชี ้
NULL
3.9.2.5 ไวยากรณ์ LL(1)
ไวยากรณ์ไม่พงึ่ บริ บทจะเป็ นไวยากรณ์ LL(1) ก็ตอ่ เมื่อ สําหรับกฎ X → α1 | α2 | … | αn
แล้ วจะได้ วา่ FIRST(αi) ∩ FIRST(αj) = ∅ สําหรับ i ≠ j และถ้ ามี αi ⇒* ε แล้ ว
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FIRST(αj) ∩ FOLLOW(X) = ∅ สําหรับ j ≠ i เช่น ไวยากรณ์ G15 เป็ นไวยากรณ์ LL(1) แต่
ไวยากรณ์ G17 ต่อไปนี ้ไม่เป็ นไวยากรณ์ LL(1)
(1-2) S → iEtSA | a
(3-4) A → eS | ε
(G17)
(5) E→ b
เนื่องจาก A → eS | ε และ ε ⇒* ε แต่ FIRST(eS) ∩ FOLLOW(A) = {e} ≠∅
ไวยากรณ์ LL(1) ย่อมาจาก อ่านข้ อมูลเข้ าจากซ้ ายไปขวา (Left to right) ทําอนุพทั ธ์ซ้าย
สุด (Leftmost derivation) และ ใช้ lookahead เพียง 1 ตัว
3.9.2.6 การเกิดซํา้ ซ้ าย
สัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด X ใดๆ มีการเกิดซํ ้าซ้ าย ถ้ า X ⇒+ Xα เราสามารถตรวจสอบการ
เกิดซํ ้าซ้ ายได้ จากแมทริกซ์ที่ใช้ หา FIRST ของกฎที่ 3.2 ในหัวข้ อ 3.9.2.2 ถ้ า XR+X แสดงว่า X มี
การเกิดซํ ้าซ้ าย ไวยากรณ์ไม่พงึ่ บริ บทที่มีสญ
ั ลักษณ์ไม่สิ ้นสุดอย่างน้ อยหนึง่ ตัวมีการเกิดซํ ้าซ้ าย จะ
ไม่เป็ นไวยากรณ์ LL(1)
ในกรณีที่มีกฎ X → Xα เราจะกล่าวว่า X มีการเกิดซํ ้าซ้ ายทันที และสามารถขจัดการ
เกิดซํ ้าซ้ ายทันทีได้ ด้ วยการเขียนกฎที่อยูใ่ นรูป X → Xα1 | Xα2 | ... | Xαm | β1 | β2 | ... | βn
ใหม่ ดังนี ้
X → β1Y | β2Y | ... | βnY
Y → α1Y | α2Y | ... | αmY | ε
เมื่อ Y เป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดตัวใหม่
ตัวอย่ าง 3.12 สัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด E และ T ของไวยากรณ์ G10 มีการเกิดซํ ้าซ้ ายทันที
ที่กฎ E → E+T | E–T | T สามารถขจัดการเกิดซํ ้าซ้ ายทันทีได้ โดยการเขียนกฎใหม่ ดังนี ้
E → TA
A → +TA | -TA | ε
ที่กฎ T → T*F | T/F | F สามารถขจัดการเกิดซํ ้าซ้ ายทันทีได้ โดยการเขียนกฎใหม่ ดังนี ้
T → FB
B → *FB | /FB | ε
จะได้ ไวยากรณ์ G18 ซึง่ ผลิตภาษาเดียวกันกับไวยากรณ์ G10 แต่ไม่มีการเกิดซํ ้าซ้ ายทันที ดังนี ้
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(1)
(2-4)
(5)
(6-8)
(9-11)
(12-13)

E → TA
A → +TA | -TA | ε
T → FB
B → *FB | /FB | ε
F → -F | +F | P
P → (E) | id

(G18)

ตัวอย่ าง 3.13 ไวยากรณ์ G19 ต่อไปนี ้ S และ A มีการเกิดซํ ้าซ้ าย
(1-2) S → Aa | b
(G19)
(3-5) A → c | Sd | e
เพราะ S ⇒ Aa ⇒ Sda นัน่ คือ S ⇒+ Sda และ A ⇒ Sd ⇒ Aad นัน่ คือ A ⇒+ Aad
3.9.2.7 ตัวประกอบซ้ าย
ไวยากรณ์ไม่พงึ่ บริ บทที่มีกฎอยู่ในรูป X → αβ1 | αβ2 เมื่อ α ≠ ε จะไม่เป็ นไวยากรณ์
LL(1) เพราะ FIRST(αβ1) ∩ FIRST(αβ2) ≠ ∅ เราเรี ยก α ว่า ตัวประกอบซ้ าย (leftfactoring) เราสามารถเขียนกฎซึง่ อยูใ่ นรูป X → αβ1 | αβ2 | ... | αβn เมื่อ α เป็ นพรี ฟิกที่ยาว
ที่สดุ และ α ≠ ε ใหม่ ดังนี ้
X → αY
Y → β1 | β2 | ... | βn
เมื่อ Y เป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดตัวใหม่ เมื่อนําไปรวมกับกฎอื่นๆ แล้ วยังมีตวั ประกอบซ้ าย ให้ ทําซํ ้า
จนกว่าจะไม่มีตวั ประกอบซ้ าย
ตัวอย่ าง 3.14 ไวยากรณ์ G9 มีตวั ประกอบซ้ าย iEtA ที่กฎ S → iEtAeA | iEtA สามารถเขียน
ใหม่ได้ เป็ น S → iEtAB และ B → eA | ε ส่วนกฎอื่นๆ ยังคงเหมือนเดิม
3.9.2.8 การกู้ความผิดพลาดของตัววิเคราะห์ กระจายทํานายไม่ เรี ยกซํา้
กรณีที่เกิด error() แสดงว่า ข้ อมูลเข้ าไม่เป็ นประโยค คอมไพเลอร์ ที่ดีไม่ควรหยุดเมื่อพบ
ความผิดพลาดครัง้ แรก ควรรายงานความผิดพลาด และกู้ (recovery) เพื่อให้ สามารถดําเนินการ
ตรวจสอบต่อไปได้ ข้ อความผิดพลาดที่รายงาน ควรบอกตําแหน่งที่ผิดพลาดของข้ อมูลเข้ าให้ ตรง
หรื อใกล้ เคียงมากที่สดุ โดยใช้ ตําแหน่งบรรทัดและสดมภ์ที่ได้ จากตัววิเคราะห์ศพั ท์ และถ้ าเป็ นไป
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ได้ ข้ อความผิดพลาดไม่ควรใช้ รหัส หรื อบอกว่า ผิดวากยสัมพันธ์ (syntax error) เพียงอย่างเดียว
แต่ควรบอกสาเหตุให้ ชดั เจน เช่น ตารางในรูปที่ 3.8 ถ้ าเกิด error()1 กับ E ควรบอกว่า “error: line
1 column 1 Expected identifier or (” เพราะในตารางตรงช่อง [E,id] กับ [E,(] เท่านันที
้ ่มีกฎ
เพราะฉะนัน้ id และ ( จึงเป็ นสัญลักษณ์สองตัวที่คาดหวังว่าจะพบจากข้ อมูลเข้ า หรื อ เรารู้วา่ E
แทนนิพจน์ เราอาจจะบอกว่า “error: line 1 column 1 Invalid expression” ถ้ าเกิด error()2 ควร
บอกว่า “error: line 1 column 5 Expected X but found a” เมื่อ X เป็ นสัญลักษณ์สิ ้นสุดบนยอด
กองซ้ อนที่คาดหวังว่าจะพบ และ a เป็ นข้ อมูลเข้ าที่ผิด และถ้ าเกิด error()3 ควรบอกว่า “error:
line 10 column 7 Stack empty invalid input” เป็ นต้ น สําหรับการกู้ ในทางทฤษฎีแล้ ว สามารถ
ทําได้ โดยการ เพิ่ม, แก้ ไข, หรื อ ลบ สัญลักษณ์ในกองซ้ อนหรื อข้ อมูลเข้ า แต่ต้องระมัดระวังไม่ให้
เกิด การวนไม่สิ ้นสุด วิธีที่ง่ายและไม่ทําให้ เกิดการวนไม่สิ ้นสุด ทําได้ โดยการกําหนดสัญลักษณ์
ประสานเวลา (synchronize symbol) เช่น ในภาษาซีคําสัง่ สิ ้นสุดด้ วย “;” ดังนันอาจใช้
้
“;” เป็ น
สัญลักษณ์ประสานเวลา เป็ นต้ น เมื่อพบความผิดพลาด หลังจากรายงานความผิดพลาดแล้ ว ทํา
้ ศนู ย์ตวั ขึ ้นไป) จนกว่าสัญลักษณ์บนยอดจะตรง
การกู้โดยผุดสัญลักษณ์บนยอดกองซ้ อนทิ ้ง (ตังแต่
กับสัญลักษณ์ประสานเวลาหรื อกองซ้ อนว่าง จากนันอ่
้ านข้ อมูลเข้ า (ตังแต่
้ ศนู ย์ตวั ขึ ้นไป) จนกว่า
จะพบสัญลักษณ์ประสานเวลาหรื อสิ ้นสุดข้ อมูลเข้ า จากนันดํ
้ าเนินการต่อไปตามปรกติ วิธีการนี ้
เรี ยกว่า panic mode วิธีการนี ้มีข้อเสีย คือ ถ้ าผุดสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดบนกองซ้ อนทิ ้ง สายอักขระ
ทางขวาของกฎที่จะนํามาแทนที่สญ
ั ลักษณ์ไม่สิ ้นสุดดังกล่าวจะหายไปด้ วย
ความแม่นในการ
ตรวจสอบความผิดพลาดครัง้ ต่อไปก็จะลดลง
การกู้ความผิดพลาดอีกวิธีหนึง่ ที่จะทําได้ คือ เขียนรูทีนสําหรับแต่ละช่องความผิดพลาด
ในตารางวิเคราะห์กระจาย เพื่อกู้ความผิดพลาดที่เกิดขึ ้นในช่องนันๆ
้ เรี ยกวิธีนี ้ว่า ad hoc
3.9.2.9 โปรแกรมผลิตตัววิเคราะห์ กระจายทํานายไม่ เรี ยกซํา้
psullgen (ดูคมู่ ือใน CD ท้ ายเล่ม) เป็ นโปรแกรมที่ผ้ เู ขียนสร้ างขึ ้น เพื่อใช้ ผลิตตัววิเคราะห์
กระจายทํานายไม่เรี ยกซํ ้า โดยอัตโนมัติ ข้ อมูลเข้ าของโปรแกรม psullgen ประกอบด้ วยกฎของ
ไวยากรณ์ไม่พงึ่ บริบท โดยที่สญ
ั ลักษณ์ไม่สิ ้นสุดทางซ้ ายของกฎแรก จะเป็ นสัญลักษณ์เริ่ มต้ น แต่
ละกฎมีข้อตกลงในการเขียน ดังนี ้
<สัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด> : สายอักขระทางขวา | สายอักขระทางขวา | ... .
เช่น ไวยากรณ์ G15 นํามาเขียนใหม่ตามข้ อตกลงของ psullgen ได้ ดังนี ้
<E> : <T><A> .
<A> : "+"<T><A> | @ .
<T> : <F><B> .
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<B> : "*"<F><B> | @ .
<F> : " ("<E>")" | "id" .
สัญลักษณ์ที่อยูภ่ ายใน " " จะเป็ นสัญลักษณ์สิ ้นสุด ส่วนสัญลักษณ์ที่อยูภ่ ายใน < > จะเป็ น
สัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด และ @ หมายถึง สายอักขระว่าง
โปรแกรม psullgen จะผลิตตัววิเคราะห์กระจายทํานายไม่เรี ยกซํ ้า ซึง่ เขียนด้ วยภาษาซี
ชื่อ llparse เก็บอยูใ่ นแฟ้ม “llparse.c” ส่วนที่ผ้ ใู ช้ ต้องเขียนเพิ่มเติมเอง คือ ตัววิเคราะห์ศพั ท์ชื่อ
yylex ซึง่ ถูกเรี ยกใช้ ดงั นี ้ lookahead = yylex(); ตัววิเคราะห์ความหมายและตัวก่อกําเนิดรหัส ชื่อ
llaction ซึง่ ถูกเรี ยกใช้ ดังนี ้ llaction (action_no, &lookahead); เมื่อ action_no เป็ นหมายเลข
กระทํา จะกล่าวถึงในบทที่ 6 และตัวรายงานความผิดพลาดชื่อ llerror ซึง่ จะถูกเรี ยกใช้ ดังนี ้
llerror(X, &lookahead); เมื่อ X เป็ นรหัสของสัญลักษณ์บนยอดกองซ้ อน
กรณีที่สร้ างตารางวิเคราะห์กระจายของตัววิเคราะห์กระจายทํานายไม่เรี ยกซํ ้าแล้ วเกิด
ความขัดแย้ ง จะรายงานให้ ทราบ และจะแก้ ความขัดแย้ งโดยเลือกกฎที่เขียนมาก่อนเพียงกฎเดียว
ใส่ในตารางตรงช่องที่เกิดความขัดแย้ ง
โปรแกรม psullgen จะกําหนดรหัสที่ใช้ แทนสัญลักษณ์สิ ้นสุดและสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดให้
เอง ผู้ใช้ สามารถดูได้ จากรายงานซึง่ เก็บอยูใ่ นแฟ้ม “psullgen.lst” ในรายงานจะแสดง FIRST
และ FOLLOW ให้ ด้วย ผู้ใช้ สามารถตังชื
้ ่อ (ตามข้ อตกลงของภาษาซี) ให้ กบั สัญลักษณ์สิ ้นสุด
(เพื่อใช้ เป็ นรหัสโทเค็นของตัววิเคราะห์ศพั ท์) หรื อสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด (เพื่อรายงานความ
ผิดพลาด) เช่น
<E> : <T><A> .
<A> : "+"<T><A> | @ .
<T> : <F><B> .
<B> : "*"<F><B> | @ .
<F> : "("<E>")" | "id" .
$
"+" TK_PLUS
"*"
TK_MULTIPLY
"("
TK_LPAREN ")"
TK_RPAREN
"id" TK_ID
<E> NT_E
<A> NT_A
<T> NT_T
<B> NT_B
<F> NT_F
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ในกรณีนี ้ชื่อที่ตงั ้ จะถูกกําหนดด้ วยคําสัง่ #define name code เมื่อ name คือ ชื่อที่ตงั ้ และ code
เป็ นรหัสของสัญลักษณ์สิ ้นสุด ที่โปรแกรม psullgen กําหนดให้ คําสัง่ เหล่านี ้จะเก็บอยูใ่ นแฟ้ม
llparse.h สําหรับสัญลักษณ์สิ ้นสุดข้ อมูลเข้ า จะมีชื่อว่า LL_EOF และมีรหัสเป็ น 0
ตัวอย่ าง 3.15 สร้ างตัววิเคราะห์กระจายนํานายไม่เรี ยกซํ ้า ด้ วยโปรแกรม psullgen เพื่อ
ตรวจสอบการเป็ นประโยคของไวยากรณ์ G13
ก. เขียนกฎเก็บไว้ ในแฟ้ม “g13.grm” ดังนี ้
<S> : "a" <A> "b" | "b" <A> "d" .
<A> : "a" | @ .
$
"a"
TK_A
"b" TK_B
"d" TK_D
ข. ใช้ โปรแกรม psullgen สร้ างตัววิเคราะห์กระจายทํานายไม่เรี ยกซํ ้า ดังนี ้ psullgen g13.grm
จะได้ ฟังก์ชนั llparse เก็บอยูใ่ นแฟ้ม “llparse.c” และรหัสของสัญลักษณ์ตา่ งๆ เก็บในแฟ้ม
“llparse.h”
ค. เขียนโปรแกรมหลัก ตัววิเคราะห์ศพั ท์ ตัววิเคราะห์ความหมาย และตัวรายงานความผิดพลาด
เก็บไว้ ในแฟ้ม “g13.c” ดังนี ้

#include <stdio.h>
#include "llparse.h"
llerror(X, lookahead) int X; int *lookahead;
{
printf("is not a sentence\n");
}
llaction(n, lookahead) int n; int * lookahead;
{
}
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yylex()
{
int c;
c = getchar();
if (c == 'a') return TK_A;
if (c == 'b') return TK_B;
if (c == 'd') return TK_D;
if (c == '\n') return 0;
printf("invalid token\n");
exit(0);
}
main()
{
llparse();
}
ง. ใช้ คอมไพเลอร์ ภาษาซี แปล “g13.c” และ “llparse.c” เช่น gcc –o g13.exe g13.c llparse.c
เมื่อคอมไพเลอร์ ภาษาซี ชื่อ gcc เป็ นต้ น ได้ โปรแกรมที่ต้องการ เก็บอยูใ่ นแฟ้ม “g13.exe”
จ. ทดลองใช้ โปรแกรมโดยใส่ข้อมูลเข้ าทางแป้นพิมพ์ ถ้ าเป็ นประโยคจะไม่มีข้อความ มิฉะนันจะ
้
ปรากฎข้ อความ “is not a sentence”

3.10 การวิเคราะห์ กระจายล่ างขึน้ บน
การวิเคราะห์กระจายล่างขึ ้นบนพยายามสร้ างต้ นไม้ วิเคราะห์กระจายจากข้ อมูลเข้ า โดย
เริ่มจากโหนดปลายกิ่งขึ ้นไปยังโหนดราก หรื อมองอีกอย่างหนึง่ ได้ วา่ เป็ นการลดทอน (reduce)
ข้ อมูลเข้ าให้ เป็ นสัญลักษณ์เริ่มต้ น โดยที่แต่ละขันตอนของการลดทอนจะแทนสายอั
้
กขระย่อยที่
ตรงกับสายอักขระทางขวาของกฎ ด้ วยสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดที่อยูท่ างซ้ าย เช่น ไวยากรณ์ G20
ต่อไปนี ้
(1) S → aABc
(2-3) A → Aa | a
(G20)
(4) B → b
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ถ้ าข้ อมูลเข้ า คือ aaabc สายอักขระย่อยที่ตรงกับสายอักขระทางขวาของกฎ ได้ แก่ a และ
b สมมุตวิ า่ เลือกกฎ 3 มาลดทอน a ที่ตําแหน่ง 2 ด้ วย A จะได้ สายอักขระใหม่ คือ aAabc ใน
ทํานองเดียวกัน มี a, Aa, และ b ที่ตรงกับสายอักขระทางขวาของกฎ สมมุตวิ า่ เลือกกฎ 2 มา
ลดทอน Aa ด้ วย A จะได้ สายอักขระใหม่ aAbc ในทํานองเดียวกัน มี a และ b ที่ตรงกับสาย
อักขระทางขวาของกฎ สมมุตวิ า่ เลือกกฎ 4 มาลดทอน b ด้ วย B จะได้ สายอักขระใหม่ aABc
สุดท้ ายมีสายอักขระย่อย a และ aABc ตรงกับสายอักขระทางขวาของกฎ เลือกกฎ 1 มาลดทอน
aABc ด้ วย S จะได้ สญ
ั ลักษณ์เริ่ มต้ น แสดงว่าข้ อมูลเข้ าเป็ นประโยค
ข้ อมูลเข้ า aaabc ถูกลดทอนสี่ครัง้ จึงได้ สญ
ั ลักษณ์เริ่มต้ น และเป็ นการย้ อนการทําอนุพทั ธ์
ขวาสุด S ⇒rm aABc ⇒rm aAbc ⇒rm aAabc ⇒rm aaabc ในการลดทอนแต่ละครัง้ จะ
เลือกสายอักขระย่อยที่เป็ นแฮนเดิล (รู้กฎและตําแหน่ง) มาลดทอน
การตรวจสอบว่าข้ อมูลเข้ า aaabc เป็ นประโยคหรื อไม่ สามารถทําได้ โดยการอ่านข้ อมูล
เข้ าทีละตัว ซึง่ จะเรี ยกว่า เลื่อน (shift) และใช้ กองซ้ อนซึง่ เริ่มต้ นว่างเปล่า เก็บสายอักขระที่จะทํา
การลดทอน ดังนี ้
คําอธิบาย
เริ่มต้ น
เลื่อน
เลื่อน
ลดทอนด้ วยกฎ 3
เลื่อน
ลดทอนด้ วยกฎ 2
เลื่อน
ลดทอนด้ วยกฎ 4
เลื่อน
ลดทอนด้ วยกฎ 1

กองซ้ อน (ยอดอยู่ทางขวา)
a
aa
aA
aAa
aA
aAb
aAB
aAbc
S

ข้ อมูลเข้ า
aaabc$
aabc$
abc$
abc$
bc$
bc$
c$
c$
$
$

หมายเหตุ สายอักขระย่อยบนกองซ้ อนที่ขีดเส้ นใต้ เป็ นแฮนเดิล ที่จะถูกลดทอน
ข้ อมูลเข้ าเป็ นประโยค ถ้ ากองซ้ อนว่างเปล่าและสิ ้นสุดข้ อมูล มิฉะนัน้ ไม่เป็ นประโยค ใน
กรณีที่ไม่สามารถหากฎมาลดทอนได้ แสดงว่าข้ อมูลเข้ าไม่เป็ นประโยค วิธีการดังกล่าวเรี ยกว่า
การวิเคราะห์ กระจายเลื่อนลดทอน (shift-reduce parsing) การใช้ กองซ้ อนในการทํางานมี
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ความเหมาะสม เนื่องจากแฮนเดิล (สายอักขระย่อยที่จะถูกลดทอน) จะอยูบ่ ริเวณยอดกองซ้ อน
เสมอ
มีตวั วิเคราะห์กระจายหลายตัวที่มีการวิเคราะห์กระจายเลื่อนลดทอน ในที่นี ้จะกล่าวถึง
เฉพาะ ตัววิเคราะห์กระจาย SLR(1), LR(1), และ LALR(1) ตามลําดับ
3.10.1 ตัววิเคราะห์ กระจาย SLR(1)
ธีตามรูปที่
ตัววิเคราะห์กระจาย SLR(1) มีองค์ประกอบตามรูปที่ 3.11 และมีขนตอนวิ
ั้
3.12
$

ข้อมูลเข้า

กองซ้อน
ตัววิเคราะห์กระจาย SLR(1)

ตารางกระทํา

ตารางกระโดด

รูปที่ 3.11 องค์ประกอบของตัววิเคราะห์กระจาย SLR(1)
กดสถานะแรกลงกองซ้อน;
lookahead := ข้อมูลเข้าตัวแรก;
ทําซํ้าๆ
ให้ s เป็ นสถานะบนยอดกองซ้อน;
ถ้า (ตารางกระทําตรงช่อง [s,lookahead] = s#) แล้ว {
กด lookahead และ # ลงกองซ้อนตามลําดับ;
lookahaed := ข้อมูลเข้าตัวต่อไป;
}
มิฉะนั้น ถ้า (ตารางกระทําตรงช่อง [s,lookahead] = r#) แล้ว {
เลือกกฎ # มาลดทอน สมมุติวา่ คือ X → α ดังนี้
ผุดข้อมูลบนกองซ้อนทิ้ งจํานวน 2*|α|;
t := สถานะบนยอดกองซ้อน;
กด X ลงกองซ้อน;
กดสถานะที่อยูใ่ นตารางกระโดดตรงช่อง [t,X] ลงกองซ้อน;
}
มิฉะนั้น ถ้า (ตารางกระทําตรงช่อง [s,lookahead] = ยอมรับ) แล้ว return;
มิฉะนั้น error();
รูปที่ 3.12 ขั ้นตอนวิธีของตัววิเคราะห์กระจาย SLR(1)
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ตัวอย่ าง 3.16 ใช้ ตวั วิเคราะห์กระจาย SLR(1) ตรวจสอบว่าข้ อมูลเข้ าเป็ นประโยคของภาษาที่
ผลิตโดยไวยากรณ์ G21 หรื อไม่ โดยใช้ ตารางในรูปที่ 3.13
(1-2) E → E+T | T
(3-4) T → T*F | F
(G21)
(5-6) F → (E) | id
หมายเหตุ id เป็ นสัญลักษณ์สิ ้นสุดหนึง่ ตัว

สถานะ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

id
s5

+
s6
r2
r4

ตารางกระทํา
*
(
s4
s7
r4

s5

)

$

r2
r4

ยอมรับ
r2
r4

s4
r6

r6

s5
s5

8
r6

s7
r3
r5

s11
r1
r3
r5

2

3

9

3
10

r6

s4
s4
s6
r1
r3
r5

ตารางกระโดด
E
T
F
1
2
3

r1
r3
r5

หมายเหตุ สถานะแรก คือ 0 และ s หมายถึง เลื่อน ส่วน r หมายถึง ลดทอน
สําหรับช่องว่างในตารางกระทํา หมายถึง ปฏิเสธ หรือข้อมูลเข้าไม่เป็ นประโยค
รูปที่ 3.13 ตารางกระทําและตารางกระโดดของตัววิเคราะห์กระจาย SLR(1) สําหรับไวยากรณ์ G21

ก. ถ้าข้อมูลเข้า คือ id+id*id
คําอธิบาย
กดสถานะแรกลงกองซ้อน
lookahead := ข้อมูลเข้าตัวแรก

กองซ้อน(ยอดอยูท่ างขวา)

lookahead

ข้อมูลเข้า

0

id

+id*id$

0 id 5

+

id*id$

ตารางกระทําตรงช่อง [0,id] = s5
กด id และ 5 ลงกองซ้อน
lookahead := ข้อมูลเข้าตัวต่อไป
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ตารางกระทําตรงช่อง [5,+] = r6
เลือกกฎ F → id มาลดทอน
ผุดข้อมูลบนกองซ้อนทิ้ ง 2 ตัว
0

+

id*id$

t := 0 กด F ลงกองซ้อน
กดสถานะที่อยูใ่ นตารางกระโดดตรงช่อง
[0,F] = 3 ลงกองซ้อน
0F3

+

id*id$

0

+

id*id$

0T2

+

id*id$

0

+

id*id$

0E1

+

id*id$

0E1+6

id

*id$

0 E 1 + 6 id 5

*

id$

0E1+6

*

id$

0E1+6F3

*

id$

ตารางกระทําตรงช่อง [3,+] = r4
เลือกกฎ T → F มาลดทอน
ผุดข้อมูลบนกองซ้อนทิ้ ง 2 ตัว
t := 0 กด T ลงกองซ้อน
กดสถานะที่อยูใ่ นตารางกระโดดตรงช่อง
[0,T] = 2 ลงกองซ้อน
ตารางกระทําตรงช่อง [2,+] = r2
เลือกกฎ E → T มาลดทอน
ผุดข้อมูลบนกองซ้อนทิ้ ง 2 ตัว
t := 0 กด E ลงกองซ้อน
กดสถานะที่อยูใ่ นตารางกระโดดตรงช่อง
[0,E] = 1 ลงกองซ้อน
ตารางกระทําตรงช่อง [1,+] = s6
กด + และ 6 ลงกองซ้อน
lookahead := ข้อมูลเข้าตัวต่อไป
ตารางกระทําตรงช่อง [6,id] = s5
กด id และ 5 ลงกองซ้อน
lookahead := ข้อมูลเข้าตัวต่อไป
ตารางกระทําตรงช่อง [5,*] = r6
เลือกกฎ F → id มาลดทอน
ผุดข้อมูลบนกองซ้อนทิ้ ง 2 ตัว
t := 6 กด F ลงกองซ้อน
กดสถานะที่อยูใ่ นตารางกระโดดตรงช่อง
[6,F] = 3 ลงกองซ้อน
ตารางกระทําตรงช่อง [3,*] = r4
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เลือกกฎ T → F มาลดทอน
ผุดข้อมูลบนกองซ้อนทิ้ ง 2 ตัว
0E1+6

*

id$

0E1+6T9

*

id$

0E1+6T9*7

id

$

t := 6 กด T ลงกองซ้อน
กดสถานะที่อยูใ่ นตารางกระโดดตรงช่อง
[6,T] = 9 ลงกองซ้อน
ตารางกระทําตรงช่อง [9,*] = s7
กด * และ 7 ลงกองซ้อน
lookahead := ข้อมูลเข้าตัวต่อไป
ตารางกระทําตรงช่อง [7,id] = s5
กด id และ 5 ลงกองซ้อน
lookahead := ข้อมูลเข้าตัวต่อไป
0 E 1 + 6 T 9 * 7 id 5 $
ตารางกระทําตรงช่อง [5,$] = r6
เลือกกฎ F → id มาลดทอน
ผุดข้อมูลบนกองซ้อนทิ้ ง 2 ตัว
0E1+6T9*7

$

t := 7 กด F ลงกองซ้อน
กดสถานะที่อยูใ่ นตารางกระโดดตรงช่อง
[7,F] = 10 ลงกองซ้อน
0 E 1 + 6 T 9 * 7 F 10 $
ตารางกระทําตรงช่อง [10,$] = r3
เลือกกฎ T → T*F มาลดทอน
ผุดข้อมูลบนกองซ้อนทิ้ ง 6 ตัว
0E1+6

$

0E1+6T9

$

0

$

0E1

$

t := 6 กด T ลงกองซ้อน
กดสถานะที่อยูใ่ นตารางกระโดดตรงช่อง
[6,T] = 9 ลงกองซ้อน
ตารางกระทําตรงช่อง [9,$] = r1
เลือกกฎ E → E+T มาลดทอน
ผุดข้อมูลบนกองซ้อนทิ้ ง 6 ตัว
t := 0 กด E ลงกองซ้อน
กดสถานะที่อยูใ่ นตารางกระโดดตรงช่อง
[0,E] = 1 ลงกองซ้อน
ตารางกระทําตรงช่อง [1,$] = ยอมรับ
แสดงว่าข้อมูลเข้าเป็ นประโยค
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ข. ถ้าข้อมูลเข้า คือ *id
คําอธิบาย
กดสถานะแรกลงกองซ้อน
lookahead := ข้อมูลเข้าตัวแรก

กองซ้อน

lookahead

0

*

ข้อมูลเข้า

id$

ตารางกระทําตรงช่อง [0,*] = ปฏิเสธ
แสดงว่าข้อมูลเข้าไม่เป็ นประโยค

3.10.1.1 วิธีสร้ างตารางวิเคราะห์ กระจายของตัววิเคราะห์ กระจาย SLR(1)
ตารางวิเคราะห์กระจายของตัววิเคราะห์กระจาย SLR(1) มีสองตาราง คือ ตารางกระทํา
และตารางกระโดด ก่อนที่จะกล่าวถึงวิธีการสร้ างตารางทังสอง
้
จะกล่าวถึง ไวยากรณ์ตอ่ เติม
(augmented grammar), ไอเท็ม (item) LR(0), ไวเอเบิลพรี ฟิก (viable prefix), closure, goto,
และกลุม่ คาโนนิคอล LR(0)(canonical LR(0) collection) ก่อน ตามลําดับ
ไวยากรณ์ ต่อเติม
สําหรับไวยากรณ์ G = (N, T, S, P) เราเรี ยก ไวยากรณ์ G' = (N ∪{S'}, T, S',
P∪{S' → S}) ว่า ไวยากรณ์ตอ่ เติมของ G
ตัวอย่ าง 3.17 ไวยากรณ์ G22 ต่อไปนี ้ เป็ นไวยากรณ์ตอ่ เติมของไวยากรณ์ G21
(0) E' → E
(1-2) E → E+T | T
(G22)
(3-4) T → T*F | F
(5-6) F → (E) | id
หมายเหตุ E' เป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด
ไอเท็ม LR(0)
ไอเท็ม LR(0) คือ กฎที่มีการทําเครื่ องหมายในสายอักขระทางขวา ในที่นี ้ใช้ • เป็ น
เครื่ องหมาย เช่น X → ABC มีไอเท็ม LR(0) ที่เป็ นไปได้ คือ X → •ABC, X →
A•BC,
X → AB•C, หรื อ X → ABC• เป็ นต้ น สําหรับกฎ X → ε จะมี X → • เป็ นไอเท็ม LR(0)
เพียงตัวเดียว
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ไวเอเบิลพรี ฟิก
สําหรับไวยากรณ์ G = (N, T, S, P) ไวเอเบิลพรี ฟิกของกึ่งประโยค αβw เมื่อ α, β ∈
(N∪T)*, w ∈ T* , และ β เป็ นแฮนเดิล ได้ แก่ พรี ฟิกใดๆ ของ αβ นัน่ คือ ถ้ า αβ = x1x2...xk
สายอักขระ x1x2...xi เมื่อ 1 ≤ i ≤ k เป็ นไวเอเบิลพรี ฟิกของกึ่งประโยค αβw จะเห็นได้ วา่
ไวเอเบิลพรี ฟิกจะไม่รวมสัญลักษณ์ที่อยูห่ ลังแฮนเดิล (สัญลักษณ์ใน w) เช่น ไวยากรณ์ G22 มี E,
E+, E+(, และ E+(T เป็ นไวเอเบิลพรี ฟิกของกึ่งประโยค E+(T) เพราะ
E' ⇒rm E ⇒rm E+T ⇒rm E+F ⇒rm E+(E) ⇒rm E+(T)
ดังนัน้ แฮนเดิลของกึ่งประโยค E+(T) คือ E → T ที่ตําแหน่งสี่ ในกรณีนี ้ β=T, α=E+(, และ w
=) เป็ นต้ น
เราเรี ยก ไอเท็ม LR(0) X → β1•β2 ว่า ไอเท็มถูกต้ อง (valid item) ของไวเอเบิลพรี ฟิก
αβ1 ก็ตอ่ เมื่อมีอนุพทั ธ์ขวาสุด S' ⇒rm* αXw ⇒rm αβ1β2w ไอเท็มถูกต้ องบอกให้ เราทราบ
ว่าจะเลื่อนหรื อลดทอน ดังนี ้ เมื่อ αβ1 อยูบ่ ริเวณยอดกองซ้ อน ถ้ า • ไม่อยูห่ ลังสุด (β2 ≠ ε)
แสดงว่า แฮนเดิลยังไม่อยูบ่ ริ เวณยอดกองซ้ อน ในกรณีนี ้จะทําการเลื่อน แต่ถ้า • อยูห่ ลังสุด (β2
= ε) แสดงว่า แฮนเดิลอยูบ่ ริเวณยอดกองซ้ อน ในกรณีนี ้จะทําการลดทอน
ต่อไปจะกล่าวถึง closure, goto, และกลุม่ คาโนนิคอล LR(0) ซึง่ ใช้ หาเซตของไอ
เท็มถูกต้ องของไวเอเบิลพรี ฟิกที่สามารถ ปรากฏบริเวณยอดกองซ้ อน
closure
closure(I) เมื่อ I เป็ นเซตของไอเท็ม LR(0) มีวิธีการหา ดังนี ้
ก. เพิ่มสมาชิกทุกตัวใน I เข้ าไปเป็ นสมาชิกของ closure(I)
ข. พิจารณา ไอเท็ม LR(0) ที่เป็ นสมาชิกใน closure(I) ถ้ ามี • อยูห่ น้ าสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด สมมุติ
ว่า คือ X → α•Bβ และสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด B มีกฎ B → γ ให้ เพิ่มไอเท็ม LR(0)
B → •γ เข้ าไปเป็ นสมาชิกของ closure(I)
ค. ทําข้ อ ข. ซํ ้าๆ จนกว่าจะไม่มีไอเท็ม LR(0) ใหม่เพิ่มเข้ าไปใน closure(I)
ตัวอย่ าง 3.18 หา closure({E' → •E}) ของไวยากรณ์ตอ่ เติม G22
ก. เพิ่ม E' → •E เข้ าไปเป็ นสมาชิกใน closure({E' → •E}) จะได้ closure({E' → •E}) =
{E' → •E}
ข. พิจารณา E' → •E มี • อยูห่ น้ า E เพิ่ม E → •E+T และ E → •T เข้ าไปเป็ นสมาชิกใน
closure({E' → •E}) จะได้ closure({E' → •E}) = {E' → •E, E → •E+T, E → •T }
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ค. พิจารณา E → •T มี • อยูห่ น้ า T เพิ่ม T → •T*F และ T → •F เข้ าไปเป็ นสมาชิกใน
closure({E' → •E}) จะได้ closure({E' → •E}) = {E' → •E, E → •E+T, E → •T,
T → •T*F, T → •F }
ง. พิจารณา E → •F มี • อยูห่ น้ า F เพิ่ม F → •(E) และ F → •id เข้ าไปเป็ นสมาชิกใน
closure({E' → •E}) จะได้ closure({E' → •E}) = {E' → •E, E → •E+T, E → •T,
T → •T*F, T → •F, F → •(E), F → •id }
จ. ไม่สามารถเพิ่มไอเท็ม LR(0) ใหม่เข้ าไปเป็ นสมาชิกใน closure({E' → •E}) ดังนัน้
closure({E' → •E}) = {E' → •E, E → •E+T, E → •T, T → •T*F, T → •F,
F → •(E), F → •id }
goto
goto(I,X) เมื่อ I เป็ นเซตของไอเท็ม LR(0) และ X เป็ นสัญลักษณ์สิ ้นสุดหรื อสัญลักษณ์ไม่
สิ ้นสุด มีวิธีการหา ดังนี ้ นําไอเท็ม LR(0) ใน I ที่มี • อยู่ข้างหน้ าติดกับ X มารวมกันเป็ นเซต
จากนันเลื
้ ่อน • ไปไว้ หลัง X แล้ วหา closure ของเซตดังกล่าว
ตัวอย่ าง 3.19 จากไวยากรณ์ตอ่ เติม G22 กําหนดให้ I0 = {E' → •E, E → •E+T, E → •T,
T → •T*F, T → •F, F → •(E), F → •id }
ก. หา goto(I0,E)
เซตของไอเท็ม LR(0) ที่มี • อยู่ข้างหน้ าติดกับ E คือ {E' → •E, E → •E+T} เลื่อน • ไปไว้
หลัง E จะได้ {E' → E•, E → E•+T} แล้ วหา closure({E' → E•, E → E•+T} จะได้
goto(I0,E) = {E' → E•, E → E•+T}
ข. หา goto(I0,()
เซตของไอเท็ม LR(0) ที่มี • อยูข่ ้ างหน้ าติดกับ ( คือ {F → •(E)} เลื่อน • ไปไว้ หลัง ( จะได้
{F → (•E)} แล้ วหา closure({F → (•E)} จะได้ goto(I0,() = {F → (•E), E → •E+T,
E → •T, T → •T*F, T → •F, F → •(E), F → •id }
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กลุ่มคาโนนิคอล LR(0)
สําหรับไวยากรณ์ G = (N, T, S, P) และไวยากรณ์ตอ่ เติม G' = ( N ∪ {S'}, T,
S',
P∪{S' → S}) กําหนดให้ C เป็ นเซตของเซตของไอเท็ม LR(0) ของไวยากรณ์ตอ่ เติม G' ซึง่
เรี ยกว่า กลุม่ คาโนนิคอล LR(0) ของไวยากรณ์ตอ่ เติม G' สามารถหา C ได้ ตามขันตอนวิ
้
ธีในรูปที่
3.14
C := {closure({S' → •S})};
ทําซํ้าๆ จนกว่าจะไม่มีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้าไปใน C ดังนี้
สําหรับ ( สมาชิก I ใน C แต่ละตัว)
สําหรับ (สัญลักษณ์สิ้นสุดหรือสัญลักษณ์ไม่สิ้นสุด X แต่ละตัว)
ถ้า (goto(I,X) ≠ ∅ และ goto(I,X) ∉ C) แล้ว
เพิม่ goto(I,X) เข้าไปเป็ นสมาชิกตัวใหม่ใน C;
รูปที่ 3.14 ขั ้นตอนวิธีหากลุม่ คาโนนิคอล LR(0)

ตัวอย่ าง 3.20 หากลุม่ คาโนนิคอล LR(0) ของไวยากรณ์ตอ่ เติม G22 ได้ ดังนี ้
ก. ให้ I0 = closure({E' → •E})} จะได้ I0 = {E' → •E, E → •E+T, E → •T, T → •T*F, T → •F,
F → •(E), F → •id } ดูตวั อย่าง 3.18 ดังนั้น เริ่มต้น C = {Io}
ข. ทําซํ้าๆ จนกว่าจะไม่มีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้าไปใน C
ข.1 รอบแรก C = {Io}
สําหรับ I0
สําหรับ E หา goto(I0,E) = {E' → E•, E → E•+T} = I1 เนื่ องจาก I1 ≠ ∅ และ I1 ∉ C
เพิม่ I1 เข้าไปเป็ นสมาชิกตัวใหม่ใน C จะได้ C = {I0,I1}
สําหรับ T หา goto(I0,T) = {E → T•, T → T•*F} = I2 เนื่ องจาก I2 ≠ ∅ และ I2 ∉ C
เพิม่ I2 เข้าไปเป็ นสมาชิกตัวใหม่ใน C จะได้ C = {I0,I1,I2}
สําหรับ F หา goto(I0,F) = {T → F•} = I3 เนื่ องจาก I3 ≠ ∅ และ I3 ∉ C
เพิม่ I3 เข้าไปเป็ นสมาชิกตัวใหม่ใน C จะได้ C = {I0,I1,I2,I3}
สําหรับ ( หา goto(I0,() = {F → (•E), E → •E+T, E → •T, T → •T*F, T → •F,
F → •(E), F → •id } = I4 เนื่ องจาก I4 ≠ ∅ และ I4 ∉ C
เพิม่ I4 เข้าไปเป็ นสมาชิกตัวใหม่ใน C จะได้ C = {I0,I1,I2,I3,I4}
สําหรับ id หา goto(I0,id) = {F → id•} = I5 เนื่ องจาก I5 ≠ ∅ และ I5 ∉ C
เพิม่ I5 เข้าไปเป็ นสมาชิกตัวใหม่ใน C จะได้ C = {I0,I1,I2,I3,I4,I5}
สําหรับ X = +, *, ) จะได้ goto(I0,X) = ∅
ข.2 รอบที่สอง C = {I0,I1,I2,I3,I4,I5}
สําหรับ I0
ไม่มีสมาชิกตัวใหม่เพิ่มเข้าไปใน C เนื่ องจากซํ้ากับในรอบแรก
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สําหรับ I1
สําหรับ X = E, T, F, (, id, *, ) จะได้ goto(I1,X) = ∅
สําหรับ + หา goto(I1,+) = {E → E+•T, T → •T*F, T → •F, F → •(E), F → •id} = I6
เนื่ องจาก I6 ≠ ∅ และ I6 ∉ C เพิม่ I6 เข้าไปเป็ นสมาชิกตัวใหม่ใน C จะได้
C = {I0,I1,I2,I3,I4,I5,I6}
สําหรับ I2
สําหรับ X = E, T, F, (, id, +, *, ) จะได้ goto(I2,X) = ∅
สําหรับ * หา goto(I2,*) = {T → T*•F, F → •(E), F → •id} = I7
เนื่ องจาก I7 ≠ ∅ และ I7 ∉ C เพิม่ I7 เข้าไปเป็ นสมาชิกตัวใหม่ใน C จะได้
C = {I0,I1,I2,I3,I4,I5,I6,I7}
สําหรับ I3
สําหรับ X = E, T, F, id, +, *, หรือ ) จะได้ goto(I3,X) = ∅
สําหรับ I4
สําหรับ E หา goto(I4,E) = {F → (E•), E → E•+T} = I8 เนื่ องจาก I8 ≠ ∅ และ I8 ∉ C
เพิม่ I8 เข้าไปเป็ นสมาชิกตัวใหม่ใน C จะได้ C = {I0,I1,I2,I3,I4,I5,I6,I7,I8}
สําหรับ T หา goto(I4,T) = I2
สําหรับ F หา goto(I4,F) = I3
สําหรับ ( หา goto(I4,() = I4
สําหรับ id หา goto(I4,id) = I5
สํารับ X = +, *, ) จะได้ goto(I5,X) = ∅
สําหรับ I5
สําหรับ X = E, T, F, id, +, *, หรือ ) จะได้ goto(I5,X) = ∅
ข.3 รอบที่สาม C = {I0,I1,I2,I3,I4,I5,I6,I7,I8}
สําหรับ I0,I1,I2,I3,I4,I5
ไม่มีสมาชิกตัวใหม่เพิ่มเข้าไปใน C เนื่ องจากซํ้ากับในรอบสอง
สําหรับ I6
สําหรับ X = E, +, *, ) จะได้ goto(I6,X) = ∅
สําหรับ T หา goto(I6,T) = {E → E+T•, T → T•*F} = I9 เนื่ องจาก I9 ≠ ∅ และ I9 ∉ C
เพิม่ I9 เข้าไปเป็ นสมาชิกตัวใหม่ใน C จะได้ C = {I0,I1,I2,I3,I4,I5,I6,I7,I8,I9}
สําหรับ F หา goto(I6,F) = I3
สําหรับ ( หา goto(I6,() = I4
สําหรับ id หา goto(I6,id) = I5
สําหรับ I7
สําหรับ X = E, T, +, *, ) จะได้ goto(I7,X) = ∅
สําหรับ F หา goto(I7,F) = {T → T*F•} = I10 เนื่ องจาก I10 ≠ ∅ และ I10 ∉ C
เพิม่ I10 เข้าไปเป็ นสมาชิกตัวใหม่ใน C จะได้ C = {I0,I1,I2,I3,I4,I5,I6,I7,I8,I9,I10}
สําหรับ ( หา goto(I7,() = I4
สําหรับ id หา goto(I7,id) = I5
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สําหรับ I8
สําหรับ X = E, T, F, id, * จะได้ goto(I8,X) = ∅
สําหรับ + หา goto(I8,+) = I6
สําหรับ ) หา goto(I8,)) = {F → (E)•} = I11 เนื่ องจาก I11 ≠ ∅ และ I11 ∉ C
เพิม่ I11 เข้าไปเป็ นสมาชิกตัวใหม่ใน C จะได้ C = {I0,I1,I2,I3,I4,I5,I6,I7,I8,I9,I10,I11}
ข.4 รอบที่สี่ C = {I0,I1,I2,I3,I4,I5,I6,I7,I8,I9,I10,I11}
สําหรับ I0,I1,I2,I3,I4,I5,I6,I7,I8
ไม่มีสมาชิกตัวใหม่เพิ่มเข้าไปใน C เนื่ องจากซํ้ากับในรอบสาม
สําหรับ I9
สําหรับ X = E, T, F, (, id, +, ) จะได้ goto(I9,X) = ∅
สําหรับ * หา goto(I9,*) = I7
สําหรับ I10
สําหรับ X = E, T, F, (, id, +, *, หรือ ) จะได้ goto(I10,X) = ∅
สําหรับ I11
สําหรับ X = E, T, F, (, id, +, *, หรือ ) จะได้ goto(I11,X) = ∅
ข.5 รอบที่หา้ C = {I0,I1,I2,I3,I4,I5,I6,I7,I8,I9,I10,I11} ไม่มีสมาชิกใหม่เพิม่ ใน C หยุดทํา

กราฟ goto
จากกลุม่ คาโนนิคอล LR(0) และ goto สามารถนํามาเขียนเป็ นกราฟ goto โดยที่โหนดใน
กราฟแทนสมาชิกแต่ละตัวในกลุม่ คาโนนิคอล LR(0) และเส้ นเชื่อมจากโหนด i ไปโหนด j มีป้าย X
แทน goto(Ii,X) = Ij
ตัวอย่ าง 3.21 กลุม่ คาโนนิคอล LR(0) และ goto ในตัวอย่าง 3.20 สามารถนํามาเขียนเป็ นกราฟ
goto ได้ ดังรูปที่ 3.15

106 ทฤษฎีการเขียนคอมไพเลอร์
E

+

T

I1

I0

*

I6

I9

I7

F
I3
(
I4
id
I5
T

*

F
I7

I2

I10
(
I4

F

id

I3

I5
(
(

E

I4

)
I8

T

+
I2

F
I3
id
id
I5

I11

I6

เมื่อ
I0 = {E' → •E , E → •E+T,
E → •T, T → •T*F,
T → •F, F → •(E),
F → •id }
I1 = {E' → E• , E → E•+T }
I2 = {E → T•, T → T•*F }
I3 = {T → F• }
I4 = {F → (•E), E → •E+T,
E → •T, T → •T*F,
T → •F, F → •(E),
F → •id }
I5 = {F → id• }
I6 = {E → E+•T, T → •T*F,
T → •F, F → •(E),
F → •id }
I7 = {T → T*•F, F → •(E),
F → •id }
I8 = {F → (E•), E → E•+T }
I9 = {E → E+T•, T → T•*F }
I10 = {T → T*F• }
I11 = {F → (E)• }

รูปที่ 3.15 กราฟ goto สร้ างจากกลุม่ คาโนนิคอล LR(0) ของไวยากรณ์ G21

วิธีสร้ างตารางกระทําของตัววิเคราะห์ กระจาย SLR(1)
สําหรับไวยากรณ์ G = (N, T, S, P) เราสามารถสร้ างตารางกระทําของตัววิเคราะห์
กระจาย SLR(1) จากไวยากรณ์ตอ่ เติม G' = (N ∪{S'}, T, S', P∪{S' → S}) ได้ ดังนี ้
1. สร้ าง C = {I0, I1, ... ,In} ซึง่ เป็ นกลุม่ คาโนนิคอลLR(0) ของไวยากรณ์ตอ่ เติม โดยที่
I0 = closure({S' → •S}) และให้ 0 เป็ นสถานะแรก
2. ตารางกระทําตรงสถานะ i พิจารณาจาก Ii ∈C ดังนี ้
2.1 ถ้ า X → α•aβ ∈ Ii และ goto(Ii,a) = Ij เมื่อ a เป็ นสัญลักษณ์สิ ้นสุด แล้ ว กําหนดให้ ตาราง
กระทําตรงช่อง [i,a] เป็ น “sj”
2.2 ถ้ า S' → S• ∈ Ii แล้ ว กําหนดให้ ตารางกระทําตรงช่อง [i,$] เป็ น “ยอมรับ”
2.3 ถ้ า X → α• ∈ Ii โดยที่ X ≠ S' แล้ ว กําหนดให้ ตารางกระทําตรงช่อง [i,a] เป็ น “r#”
เมื่อ a ∈ FOLLOW(X) และ # เป็ นหมายเลขของกฎ X → α
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ตัวอย่ าง 3.22 สร้ างตารางกระทําของตัววิเคราะห์กระจาย SLR(1) สําหรับไวยากรณ์ G21 โดยใช้
C ที่หาได้ จากตัวอย่าง 3.20 ได้ ดังนี ้
ก. ที่สถานะ 0 พิจารณาจาก I0 = {E' → •E, E → •E+T, E → •T, T → •T*F, T → •F,
F → •(E), F → •id }
ก.1 เนื่องจาก F → •(E) ∈ I0 และ goto(I0,() = I4 ดังนัน้ กําหนดให้ ตารางกระทําตรงช่อง
[0,(] เป็ น “s4”
ก.2 เนื่องจาก F → •id ∈ I0 และ goto(I0,id) = I5 ดังนัน้ กําหนดให้ ตารางกระทําตรงช่อง
[0,id] เป็ น “s5”
ข. ที่สถานะ 1 พิจารณาจาก I1 = {E' → E•, E → E•+T}
ข.1 เนื่องจาก E → E•+T ∈ I1 และ goto(I1,+) = I6 ดังนัน้ กําหนดให้ ตารางกระทําตรงช่อง
[1,+] เป็ น “s6”
ข.2 เนื่องจาก E' → E• ∈ I1 ดังนัน้ กําหนดให้ ตารางกระทําตรงช่อง [1,$] เป็ น “ยอมรับ”
ค. ที่สถานะ 2 พิจารณาจาก I2 = {E → T•, T → T•*F}
ค.1 เนื่องจาก E → T•*F ∈ I2 และ goto(I2,*) = I7 ดังนัน้ กําหนดให้ ตารางกระทําตรงช่อง
[2,*] เป็ น “s7”
ค.2 เนื่องจาก E → T• ∈ I2 และ FOLLOW(E) = {+,),$} ดังนัน้ กําหนดให้ ตารางกระทําตรง
ช่อง [2,+], [2,)], และ [2,$] เป็ น “r2”
ง. ที่สถานะ 3 พิจารณาจาก I3 = {T → F•}
เนื่องจาก T → F• ∈ I3 และ FOLLOW(T) = {+,*,),$} ดังนัน้ กําหนดให้ ตารางกระทําตรง
ช่อง [3,+], [3,*], [3,)], และ [3,$] เป็ น “r4”
จ. ที่สถานะ 4 พิจารณาจาก I4 = {F → (•E), E → •E+T, E → •T, T → •T*F, T → •F,
F → •(E), F → •id }
จ.1 เนื่องจาก F → •(E) ∈ I4 และ goto(I4,() = I4 ดังนัน้ กําหนดให้ ตารางกระทําตรงช่อง
[4,(] เป็ น “s4”
จ.2 เนื่องจาก F → •id ∈ I4 และ goto(I4,id) = I5 ดังนัน้ กําหนดให้ ตารางกระทําตรงช่อง
[4,id] เป็ น “s5”
ฉ. ที่สถานะ 5 พิจารณาจาก I5 = {F → id•}
เนื่องจาก F → id• ∈ I5 และ FOLLOW(F) = {+,*,),$} ดังนัน้ กําหนดให้ ตารางกระทําตรง
ช่อง [5,+], [5,*], [5,)], และ [5,$] เป็ น “r6”
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ช. ที่สถานะ 6 พิจารณาจาก I6 = {E → E+•T, T → •T*F, T → •F, F → •(E), F → •id}
ช.1 เนื่องจาก F → •(E) ∈ I6 และ goto(I6,() = I4 ดังนัน้ กําหนดให้ ตารางกระทําตรงช่อง
[6,(] เป็ น “s4”
ช.2 เนื่องจาก F → •id ∈ I6 และ goto(I6,id) = I5 ดังนัน้ กําหนดให้ ตารางกระทําตรงช่อง
[6,id] เป็ น “s5”
ซ. ที่สถานะ 7 พิจารณาจาก I7 = {T → T*•F, F → •(E), F → •id}
ซ.1 เนื่องจาก F → •(E) ∈ I7 และ goto(I7,() = I4 ดังนัน้ กําหนดให้ ตารางกระทําตรงช่อง
[7,(] เป็ น “s4”
ซ.2 เนื่องจาก F → •id ∈ I7 และ goto(I7,id) = I5 ดังนัน้ กําหนดให้ ตารางกระทําตรงช่อง
[7,id] เป็ น “s5”
ฌ. ที่สถานะ 8 พิจารณาจาก I8 = {F → (E•), E → E•+T}
ฌ.1 เนื่องจาก F → (E•) ∈ I8 และ goto(I8,)) = I11 ดังนัน้ กําหนดให้ ตารางกระทําตรงช่อง
[8,)] เป็ น “s11”
ฌ.2 เนื่องจาก E → E•+T ∈ I8 และ goto(I8,id) = I6 ดังนัน้ กําหนดให้ ตารางกระทําตรงช่อง
[8,id] เป็ น “s6”
ญ. ที่สถานะ 9 พิจารณาจาก I9 = {E → E+T•, T → T•*F}
ค.1 เนื่องจาก E → T•*F ∈ I9 และ goto(I9,*) = I7 ดังนัน้ กําหนดให้ ตารางกระทําตรงช่อง
[9,*] เป็ น “s7”
ค.2 เนื่องจาก E → E+T• ∈ I9 และ FOLLOW(E) = {+,),$} ดังนัน้ กําหนดให้ ตารางกระทํา
ตรงช่อง [9,+], [9,)], และ [9,$] เป็ น “r1”
ฎ. ที่สถานะ 10 พิจารณาจาก I10 = {T → T*F•}
เนื่องจาก T → T*F• ∈ I10 และ FOLLOW(T) = {+,*,),$} ดังนัน้ กําหนดให้ ตารางกระทํา
ตรง
ช่อง [10,+], [10,*], [10,)], และ [10,$] เป็ น “r3”
ฏ. ที่สถานะ 11 พิจารณาจาก I11 = {F → (E)•}
เนื่องจาก F → (E)• ∈ I11 และ FOLLOW(F) = {+,*,),$} ดังนัน้ กําหนดให้ ตารางกระทําตรง
ช่อง [11,+], [11,*], [11,)], และ [11,$] เป็ น “r5”
ฐ. จะได้ ตารางกระทําในรูปที่ 3.13
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วิธีสร้ างตารางกระโดดของตัววิเคราะห์ กระจาย SLR(1)
ใช้ กลุม่ คาโนนิคอล LR(0) ของไวยากรณ์ตอ่ เติม ที่ใช้ สร้ างตารางกระทําของตัววิเคราะห์
กระจาย SLR(1) มาพิจารณาต่อ ดังนี ้ ที่สถานะ i พิจารณาจาก Ii ถ้ ามี goto(Ii,A) = Ij เมื่อ A เป็ น
สัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด แล้ ว กําหนดให้ ตารางกระโดดตรงช่อง [i,A] เป็ น “j”
ตัวอย่ าง 3.23 สร้ างตารางกระโดดของตัววิเคราะห์กระจาย SLR(1) สําหรับไวยากรณ์ G21 โดย
ใช้ C ที่หาได้ จากตัวอย่าง 3.20 ได้ ดังนี ้
ก. ที่สถานะ 0 พิจารณาจาก I0 เนื่องจาก goto(I0,E) = I1, goto(I0,T) = I2, และ goto(I0,F) = I3
ดังนัน้ กําหนดให้ ตารางกระโดดตรงช่อง [0,E], [0,T], และ [0,F] เป็ น 1, 2, และ 3 ตามลําดับ
ข. ที่สถานะ 4 พิจารณาจาก I4 เนื่องจาก goto(I4,E) = I8, goto(I4,T) = I2, และ goto(I4,F) = I3
ดังนัน้ กําหนดให้ ตารางกระโดดตรงช่อง [4,E], [4,T], และ [4,F] เป็ น 8, 2, และ 3 ตามลําดับ
ค. ที่สถานะ 6 พิจารณาจาก I6 เนื่องจาก goto(I6,T) = I9 และ goto(I6,F) = I3 ดังนัน้ กําหนดให้
ตารางกระโดดตรงช่อง [6,T] และ [6,F] เป็ น 9 และ 3 ตามลําดับ
ง. ที่สถานะ 7 พิจารณาจาก I7 เนื่องจาก goto(I7,F) = I10 ดังนัน้ กําหนดให้ ตารางกระโดดตรง
ช่อง [7,F] เป็ น 10
จ. จะได้ ตารางกระโดดในรูปที่ 3.13
3.10.1.2 ไวยากรณ์ SLR(1)
ไวยากรณ์ที่นํามาสร้ างตารางกระทําของตัววิเคราะห์กระจาย SLR(1) แล้ วไม่เกิดความ
ขัดแย้ ง คือ ในหนึ่งช่อง จะมีการกระทําเพียงอย่างเดียว เรี ยกว่า ไวยากรณ์ SLR(1) เช่น ไวยากรณ์
G21 เป็ นไวยากรณ์ SLR(1) เป็ นต้ น ไวยากรณ์กํากวม จะไม่เป็ นไวยากรณ์ SLR(1) ความขัดแย้ งที่
อาจจะเกิดขึ ้นในตารางกระทํา คือ ความขัดแย้ งเลื่อนกับลดทอน หรื อ ความขัดแย้ งลดทอนกับ
ลดทอน
ตัวอย่ าง 3.24 ไวยากรณ์ G23 ต่อไปนี ้ ไม่เป็ นไวยากรณ์ SLR(1)
(1-4) S → Aa | bA | bda | ε
(G23)
(5-6) A → d | ε
เพราะถ้ าดูจากกราฟ goto ของไวยากรณ์ G23 ในรูปที่ 3.16 เมื่อพิจารณาที่ I0 จะเกิดความขัดแย้ ง
ลดทอนกับลดทอน ในตารางกระทําตรงช่อง [0,$] เนื่องจากอาจเป็ นได้ ทงั ้ r4 หรื อ r6 และเมื่อ
พิจารณาที่ I7 จะเกิดความขัดแย้ งเลื่อนกับลดทอน ในตารางกระทําตรงช่อง [7,a] เนื่องจากอาจ
เป็ นได้ ทงั ้ s8 หรื อ r5
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S
I0 = {S' → •S,
S → •Aa,
S → •bA,
S → •bda,
S → •,
A → •d,
A → •}

I1 = {S' → S•}
A

a

I2 = {S → A•a}

I5 = {S → Aa•}

A
b

d
I4 = {A → d•}

I3 = {S → b•A,
S → b•da,
A → •d,
A → •}

I6 = {S → bA•}

d

I7 = {S → bd•a,
A → d•}
a
a
I8 = {S → bda•}

รูปที่ 3.16 กราฟ goto สร้ างจากกลุม่ คาโนนิคอล LR(0) ของไวยากรณ์ G23

3.10.2 ตัววิเคราะห์ กระจาย LR(1)
ตัววิเคราะห์กระจาย LR(1) มีองค์ประกอบและขันตอนวิ
้
ธี เหมือนตัววิเคราะห์กระจาย
SLR(1) ทุกประการ ต่างกันตรงวิธีสร้ างตารางกระทําและตารางกระโดด
3.10.2.1 วิธีสร้ างตารางวิเคราะห์ กระจายของตัววิเคราะห์ กระจาย LR(1)
ก่อนที่จะกล่าวถึงวิธีการสร้ างตารางกระทําและตารางกระโดดของตัววิเคราะห์กระจาย
LR(1) จะกล่าวถึง ไอเท็ม LR(1), closure, goto, และกลุม่ คาโนนิคอล LR(1) ก่อน
ไอเท็ม LR(1)
ไอเท็ม LR(1) ประกอบด้ วยสองส่วน ส่วนแรกเหมือนกับไอเท็ม LR(0) และส่วนที่สองเป็ น
สัญลักษณ์สิ ้นสุด หรื อ $ เขียนอยูใ่ นรูป [ส่วนแรก,ส่วนที่สอง] เช่น [X → α•β, a] เป็ นต้ น
closure
closure(I) เมื่อ I เป็ นเซตของไอเท็ม LR(1) มีวิธีการหา ดังนี ้
ก. เพิ่มสมาชิกทุกตัวใน I เข้ าไปเป็ นสมาชิกของ closure(I)
ข. พิจารณาไอเท็ม LR(1) ที่เป็ นสมาชิกใน closure(I) ถ้ ามี • อยูห่ น้ าสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด สมมุติ
ว่า คือ [X → α•Bβ,a] และสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด B มีกฎ B → γ ให้ เพิ่มไอเท็ม LR(1) คือ
[B → •γ, b] เมื่อ b ∈FIRST(βa) เข้ าไปเป็ นสมาชิกของ closure(I) ในกรณีนี ้ให้ ถือว่า $
เป็ นสัญลักษณ์สิ ้นสุดตัวหนึง่ และ FIRST($) = {$}
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ค. ทําข้ อ ข. ซํ ้าๆ จนกว่าจะไม่มีไอเท็ม LR(1) ใหม่เพิ่มเข้ าไปใน closure(I)
ตัวอย่ าง 3.25 หา closure({[S' → •S, $]}) ของไวยากรณ์ตอ่ เติมของไวยากรณ์ G23
ก. เพิ่ม [S' → •S, $] เข้ าไปเป็ นสมาชิกใน closure({[S' → •S, $]}) จะได้
closure({[S' → •S, $]}) = {[S' → •S, $]}
ข. พิจารณา [S' → •S, $] มี • อยูห่ น้ า S และ β = ε หา FIRST(β$) = FIRST($) = {$} เพิ่ม
[S → [S → •Aa, $], [S → •bA, $], [S → •bda, $], และ [S → •, $] เข้ าไปเป็ น
สมาชิกใน closure({[S' → •S, $]}) จะได้ closure({[S' → •S, $]}) = {[S' → •S, $],
[S → •Aa, $], [S → •bA, $], [S → •bda, $], [S → •, $]}
ค. พิจารณา [S → •Aa, $] มี • อยูห่ น้ า A และ β = a หา FIRST(a$) = {a} เพิ่ม
[A → •d, a] และ [A → •, a] เข้ าไปเป็ นสมาชิกใน closure({[S' → •S, $]}) จะได้
closure({[S' → •S, $]}) = {[S' → •S, $], [S → •Aa, $], [S → •bA, $],
[S → •bda, $], [S → •, $], [A → •d, a], [A → •, a]}
ง. ไม่สามารถเพิ่มไอเท็ม LR(1) ใหม่เข้ าไปเป็ นสมาชิกใน closure({[S' → •S, $]}) ดังนัน้
closure({[S' → •S, $]}) = {[S' → •S, $], [S → •Aa, $], [S → •bA, $],
[S → •bda, $], [S → •, $], [A → •d, a], [A → •, a]}
goto
goto(I,X) เมื่อ I เป็ นเซตของไอเท็ม LR(1) และ X เป็ นสัญลักษณ์สิ ้นสุดหรื อสัญลักษณ์ไม่
สิ ้นสุด มีวิธีการหา ดังนี ้ นําไอเท็ม LR(1) ใน I ที่มี • อยู่ข้างหน้ าติดกับ X มารวมกันเป็ นเซต
จากนันเลื
้ ่อน • ไปไว้ หลัง X แล้ วหา closure ของเซตดังกล่าว
ตัวอย่ าง 3.26 จากไวยากรณ์ตอ่ เติมของไวยากรณ์ G23 กําหนดให้ I3 = {[S → b•A, $],
[S → b•da, $], [A → •d, $], A →•, $]}
ก. หา goto(I3,A)
เซตของไอเท็ม LR(1) ที่มี • อยูข่ ้ างหน้ าติดกับ A คือ {[S → b•A, $]} เลื่อน • ไปไว้ หลัง A
จะได้ {[S → bA•, $]} แล้ วหา closure({[S → bA•, $]} จะได้ goto(I3,A) = {[S → bA•,
$]}
ข. หา goto(I3,d)
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เซตของไอเท็ม LR(1) ที่มี • อยูข่ ้ างหน้ าติดกับ d คือ {[S → b•da, $], [A → •d, $]} เลื่อน
• ไปไว้ หลัง d จะได้ {[S → bd•a, $], [A → d•, $]} แล้ วหา closure{[S → bd•a, $],
[A → d•, $]} จะได้ goto(I3,id) = {[S → bd•a, ], [A → d•, $]}
กลุ่มคาโนนิคอล LR(1)
สําหรับไวยากรณ์ G = (N, T, S, P) และไวยากรณ์ตอ่ เติม G' = ( N ∪ {S'}, T,
S',
P∪{S' → S}) กําหนดให้ C เป็ นเซตของเซตของไอเท็ม LR(1) ของไวยากรณ์ตอ่ เติม G' ซึง่
เรี ยกว่า กลุม่ คาโนนิคอล LR(1) ของไวยากรณ์ตอ่ เติม G' สามารถหา C ได้ ตามขันตอนวิ
้
ธีในรูปที่
3.17
C := {closure({[S' → •S,$]})};
ทําซํ้าๆ จนกว่าจะไม่มีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้าไปใน C ดังนี้
สําหรับ ( สมาชิก I ใน C แต่ละตัว)
สําหรับ (สัญลักษณ์สิ้นสุดหรือสัญลักษณ์ไม่สิ้นสุด X แต่ละตัว)
ถ้า (goto(I,X) ≠ ∅ และ goto(I,X) ∉ C) แล้ว
เพิม่ goto(I,X) เข้าไปเป็ นสมาชิกตัวใหม่ใน C;
รูปที่ 3.17 ขั ้นตอนวิธีหากลุม่ คาโนนิคอล LR(1)

ตัวอย่ าง 3.27 หากลุม่ คาโนนิคอล LR(1) ของไวยากรณ์ตอ่ เติมของไวยากรณ์ G23
ก. ให้ I0 = closure({[S' → •S,$]})} จะได้ I0 = {[S' → •S, $], [S → •Aa, $], [S → •bA,
$], [S → •bda, $], [S → •, $], [A → •d, a], [A → •, a]} ดังนัน้ เริ่ มต้ น C = {Io}
ข. ทําซํ ้าๆ จนกว่าจะไม่มีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ าไปใน C
ข.1 รอบแรก C = {Io}
สําหรับ I0
สําหรับ S หา goto(I0,S) = {[S' → S•, $} = I1 เนื่องจาก I1 ≠ ∅ และ I1 ∉ C
เพิ่ม I1 เข้ าไปเป็ นสมาชิกตัวใหม่ใน C จะได้ C = {I0,I1}
สําหรับ A หา goto(I0,A) = {[S → A•a, $} = I2 เนื่องจาก I2 ≠ ∅ และ I2 ∉ C
เพิ่ม I2 เข้ าไปเป็ นสมาชิกตัวใหม่ใน C จะได้ C = {I0,I1,I2}
สําหรับ b หา goto(I0,b) = {[S → b•A, $], [S → b•da, $], [A →•d, $], [A → •,
$]} = I3
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เนื่องจาก I3 ≠ ∅ และ I3 ∉ C เพิ่ม I3 เข้ าไปเป็ นสมาชิกตัวใหม่ใน C จะได้
C = {I0,I1,I2,I3}
สําหรับ d หา goto(I0,d) = {[A → d•, a]} = I4 เนื่องจาก I4 ≠ ∅ และ I4 ∉ C
เพิ่ม I4 เข้ าไปเป็ นสมาชิกตัวใหม่ใน C จะได้ C = {I0,I1,I2,I3,I4}
สําหรับ X = a จะได้ goto(I1,X) = ∅
ข.2 รอบที่สอง C = {I0,I1,I2,I3,I4}
สําหรับ I0
ไม่มีสมาชิกตัวใหม่เพิ่มเข้ าไปใน C เนื่องจากซํ ้ากับในรอบแรก
สําหรับ I1
สําหรับ X = S, A, a, b, d จะได้ goto(I1,X) = ∅
สําหรับ I2
สําหรับ X = S, A, b, d จะได้ goto(I2,X) = ∅
สําหรับ a หา goto(I2,a) = {[S → Aa•, $]} = I5
เนื่องจาก I5 ≠ ∅ และ I5 ∉ C เพิ่ม I5 เข้ าไปเป็ นสมาชิกตัวใหม่ใน C จะได้
C = {I0,I1,I2,I3,I4,I5}
สําหรับ I3
สําหรับ X = S, a, b จะได้ goto(I3,X) = ∅
สําหรับ A หา goto(I3,A) = {[S → bA•, $]} = I6 เนื่องจาก I6 ≠ ∅ และ I6 ∉ C
เพิ่ม I6 เข้ าไปเป็ นสมาชิกตัวใหม่ใน C จะได้ C = {I0,I1,I2,I3,I4,I5,I6}
สําหรับ d หา goto(I3,d) = {[S → bd•a, $], [A → d•, $]} = I7 เนื่องจาก I7 ≠ ∅
และ
I7 ∉ C เพิ่ม I7 เข้ าไปเป็ นสมาชิกตัวใหม่ใน C จะได้ C = {I0,I1,I2,I3,I4,I5,I6,I7}
สําหรับ I4
สําหรับ X = S, A, a, b, d จะได้ goto(I4,X) = ∅
ข.3 รอบที่สาม C = {I0,I1,I2,I3,I4,I5,I6}
สําหรับ I0,I1,I2,I3,I4
ไม่มีสมาชิกตัวใหม่เพิ่มเข้ าไปใน C เนื่องจากซํ ้ากับในรอบสอง
สําหรับ I5
สําหรับ X = S, A, a, b, d จะได้ goto(I5,X) = ∅
สําหรับ I6
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สําหรับ X = S, A, a, b, d จะได้ goto(I6,X) = ∅
สําหรับ I7
สําหรับ X = S, A, b, d จะได้ goto(I7,X) = ∅
สําหรับ a หา goto(I7,a) = {[S → bda•, $]} = I8 เนื่องจาก I8 ≠ ∅ และ I8 ∉ C
เพิ่ม I8 เข้ าไปเป็ นสมาชิกตัวใหม่ใน C จะได้ C = {I0,I1,I2,I3,I4,I5,I6,I7,I8}
ข.4 รอบที่สี่ C = {I0,I1,I2,I3,I4,I5,I6,I7,I8}
สําหรับ I0,I1,I2,I3,I4,I5,I6,I7
ไม่มีสมาชิกตัวใหม่เพิ่มเข้ าไปใน C เนื่องจากซํ ้ากับในรอบสาม
สําหรับ I8
สําหรับ X = S, A, a, b, d จะได้ goto(I8,X) = ∅
ข.5 รอบที่ห้า C = {I0,I1,I2,I3,I4,I5,I6,I7,I8} ไม่มีสมาชิกใหม่เพิ่มใน C หยุดทํา
ตัวอย่ าง 3.28 กลุม่ คาโนนิคอล LR(1) และ goto ในตัวอย่าง 3.27 สามารถนํามาเขียนเป็ นกราฟ
goto ได้ ดังรูปที่ 3.18
S
I0 = {[S' → •S, $],
[S → •Aa, $],
[S → •bA, $],
[S → •bda, $],
[S → •, $],
[A → •d, a],
[A → •, a]}

I1 = {[S' → S•, $]}
A

a

I2 = {[S → A•a, $]}

I5 = {[S → Aa•, $]}
A

b

d

I4 = {[A → d•, a]}

I3 = {[S → b•A, $],
[S → b•da, $],
[A → •d, $],
[A → •, $]}

I6 = [{S → bA•, $]}

d

I7 = {[S → bd•a, $],
[A a→ d•, $]}
a
I8 = {[S → bda•, $]}

รูปที่ 3.18 กราฟ goto สร้ างจากกลุม่ คาโนนิคอล LR(1) ของไวยากรณ์ G23

วิธีสร้ างตารางกระทําของตัววิเคราะห์ กระจาย LR(1)
สําหรับไวยากรณ์ G = (N, T, S, P) เราสามารถสร้ างตารางกระทําของตัววิเคราะห์
กระจาย LR(1) จากไวยากรณ์ตอ่ เติม G' = (N ∪{S'}, T, S', P∪{S' → S}) ได้ ดังนี ้
1. สร้ าง C = {I0, I1, ... ,In} ซึง่ เป็ นกลุม่ คาโนนิคอล LR(1) ของไวยากรณ์ตอ่ เติม โดยที่
I0 = closure({[S' → •S, $]}) และให้ 0 เป็ นสถานะแรก
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2. ตารางกระทําตรงสถานะ i พิจารณาจาก Ii ∈C ดังนี ้
2.1 ถ้ า [X → α•aβ, b] ∈ Ii และ goto(Ii,a) = Ij เมื่อ a เป็ นสัญลักษณ์สิ ้นสุด แล้ ว กําหนดให้
ตารางกระทําตรงช่อง [i,a] เป็ น “sj”
2.2 ถ้ า [S' → S•, $] ∈ Ii แล้ ว กําหนดให้ ตารางกระทําตรงช่อง [i,$] เป็ น “ยอมรับ”
2.3 ถ้ า [X → α•, a] ∈ Ii โดยที่ X ≠ S' แล้ ว กําหนดให้ ตารางกระทําตรงช่อง [i,a] เป็ น “r#”
เมื่อ # เป็ นหมายเลขของกฎ X → α
ตัวอย่ าง 3.29 สร้ างตารางกระทําของตัววิเคราะห์กระจาย LR(1) สําหรับไวยากรณ์ตอ่ เติมของ
ไวยากรณ์ G23 โดยใช้ C ที่หาได้ จากตัวอย่าง 3.27 ได้ ดังนี ้
ก. ที่สถานะ 0 พิจารณาจาก I0 = {[S' → •S, $], [S → •Aa, $], [S → •bA, $],
[S → •bda, $], [S → •, $], [A → •d, a], [A → •, a]}
ก.1 เนื่องจาก [S → •bA, $] ∈I0 และ goto(I0,b) = I3 ดังนัน้ กําหนดให้ ตารางกระทําตรง
ช่อง [0,b] เป็ น “s3”
ก.2 เนื่องจาก [S → •, $] ∈ I0 ดังนัน้ กําหนดให้ ตารางกระทําตรงช่อง [0,$] เป็ น “r4”
ก.3 เนื่องจาก [A → •, a] ∈ I0 ดังนัน้ กําหนดให้ ตารางกระทําตรงช่อง [0,a] เป็ น “r6”
ข. ที่สถานะ 1 พิจารณาจาก I1 = {[S' → S•, $]} เนื่องจาก [S' → S•, $] ∈ I1 ดังนัน้
กําหนดให้ ตารางกระทําตรงช่อง [1,$] เป็ น “ยอมรับ”
ค. ที่สถานะ 2 พิจารณาจาก I2 = {[S → A•a, $]} เนื่องจาก [S → A•a, $] ∈ I2 และ
goto(I2,a) = I4 ดังนัน้ กําหนดให้ ตารางกระทําตรงช่อง [2,a] เป็ น “s4”
ง. ที่สถานะ 3 พิจารณาจาก I3 = {[S → b•A, $], [S → b•da, $], [A →•d, $], [A → •,
$]}
ง.1 เนื่องจาก [A →•d, $] ∈ I3 และ goto(I3,d) = I6 ดังนัน้ กําหนดให้ ตารางกระทําตรงช่อง
[3,d] เป็ น “s6”
ง.2 เนื่องจาก [A → •, $] ∈ I3 ดังนัน้ กําหนดให้ ตารางกระทําตรงช่อง [3,$] เป็ น “r6”
จ. ที่สถานะ 4 พิจารณาจาก I4 = {[A → d•, a]} เนื่องจาก [A → d•, a] ∈ I4 ดังนัน้
กําหนดให้ ตารางกระทําตรงช่อง [4,a] เป็ น “r5”
ฉ. ที่สถานะ 5 พิจารณาจาก I5 = {[S → Aa•, $]} เนื่องจาก [S → Aa•, $] ∈ I5 ดังนัน้
กําหนดให้ ตารางกระทําตรงช่อง [5,$] เป็ น “r1”
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ช. ที่สถานะ 6 พิจารณาจาก I6 = {[S → bA•, $]} เนื่องจาก [S → bA•, $] ∈ I6 ดังนัน้
กําหนดให้ ตารางกระทําตรงช่อง [6,$] เป็ น “r2”
ซ. ที่สถานะ 7 พิจารณาจาก I7 = {[S → bd•a, $], [A → d•, $]}
ช.1 เนื่องจาก [S → bd•a ∈ I7 และ goto(I7,a) = I8 ดังนัน้ กําหนดให้ ตารางกระทําตรงช่อง
[7,a] เป็ น “s8”
ช.2 เนื่องจาก [A → d•, $] ∈ I7 ดังนัน้ กําหนดให้ ตารางกระทําตรงช่อง [7,d] เป็ น “r5”
ฌ. ที่สถานะ 8 พิจารณาจาก I8 = {[S → bda•, $]} เนื่องจาก [S → bda•, $] ∈ I8 ดังนัน้
กําหนดให้ ตารางกระทําตรงช่อง [8,$] เป็ น “r3”
ญ. จะได้ ตารางกระทําในรูปที่ 3.19

สถานะ
0
1
2
3
4
5
6
7
8

a
r6

ตารางกระทํา
b
d
s3
s4

$
r4
ยอมรับ

s5
s7

r6

r5

s8

r1
r2
r5
r3

รูปที่ 3.19 ตารางกระทําของตัววิเคราะห์กระจาย LR(1) สําหรับไวยากรณ์ G23

วิธีสร้ างตารางกระโดดของตัววิเคราะห์ กระจาย LR(1)
ใช้ กลุม่ คาโนนิคอล LR(1) ของไวยากรณ์ตอ่ เติม ที่ใช้ สร้ างตารางกระทําของตัววิเคราะห์
กระจาย LR(1) มาพิจารณาต่อ ดังนี ้ ที่สถานะ i พิจารณาจาก Ii ถ้ ามี goto(Ii,A) = Ij เมื่อ A เป็ น
สัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด แล้ ว กําหนดให้ ตารางกระโดดตรงช่อง [i,A] เป็ น “j”
ตัวอย่ าง 3.30 สร้ างตารางกระโดดของตัววิเคราะห์กระจาย LR(1) สําหรับไวยากรณ์ตอ่ เติมของ
ไวยากรณ์ G23 โดยใช้ C ที่หาได้ จากตัวอย่าง 3.27 ได้ ดังนี ้
ก. ที่สถานะ 0 พิจารณาจาก I0 เนื่องจาก goto(I0,S) = I1 และ goto(I0,A) = I2 ดังนัน้ กําหนดให้
ตารางกระโดดตรงช่อง [0,S] และ [0,A] เป็ น 1 และ 2 ตามลําดับ
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ข. ที่สถานะ 3 พิจารณาจาก I3 เนื่องจาก goto(I3,A) = I5 ดังนัน้ กําหนดให้ ตารางกระโดดตรง
ช่อง [3,A] เป็ น 5
ค. จะได้ ตารางกระโดดในรูปที่ 3.20

ตารางกระโดด
สถานะ
0
1
2
3
4
5
6
8
8

S
1

A
2

5

รูปที่ 3.20 ตารางกระโดดของตัววิเคราะห์กระจาย LR(1) สําหรับไวยากรณ์ G23

3.10.2.2 ไวยากรณ์ LR(1)
ไวยากรณ์ที่นํามาสร้ างตารางกระทําของตัววิเคราะห์กระจาย LR(1) แล้ วไม่เกิดความ
ขัดแย้ ง คือ ในหนึ่งช่อง จะมีการกระทําเพียงอย่างเดียว เรี ยกว่า ไวยากรณ์ LR(1) เช่น
ไวยากรณ์ G23 เป็ นไวยากรณ์ LR(1) เป็ นต้ น ไวยากรณ์กํากวม จะไม่เป็ นไวยากรณ์ LR(1)
ตัวอย่ าง 3.31 ไวยากรณ์ G24 ต่อไปนี ้ เป็ นไวยากรณ์กํากวม และไม่เป็ นไวยากรณ์ LR(1)
(1-2) S → Ab | b
(G24)
(3) A → ε
3.10.3 ตัววิเคราะห์ กระจาย LALR(1)
ตัววิเคราะห์กระจาย LALR(1) มีองค์ประกอบและขันตอนวิ
้
ธี เหมือนตัววิเคราะห์กระจาย
SLR(1) และ LR(1) ทุกประการ ต่างกันตรงวิธีสร้ างตารางกระทําและตารางกระโดด
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3.10.3.1 วิธีสร้ างตารางวิเคราะห์ กระจายของตัววิเคราะห์ กระจาย LALR(1)
สร้ างกลุม่ คาโนนิคอล LR(1) เหมือนของตัววิเคราะห์กระจาย LR(1) จากนันรวมเซตของ
้
ไอเท็ม LR(1) ที่มีแกน (core) เหมือนกันเข้ าด้ วยกัน เซตของไอเท็ม LR(1) จะมีแกนเหมือนกัน ถ้ า
พิจารณาเฉพาะส่วนแรกของไอเท็ม LR(1) แล้ วเป็ นเซตเดียวกัน ถ้ า I1, I2, ..., Ik มีแกนเหมือนกัน
รวมเข้ าด้ วยกันแล้ วแทนด้ วย J หรื อ J = I1 ∪ I2 ∪ ... ∪ Ik แล้ ว แกนของ goto(I1,X), goto(I2,X),
..., goto(Ik,X) จะเหมือนกัน สมมุตวิ ่ารวมเข้ าด้ วยกันแล้ วแทนด้ วย K หรื อ
้ างตาราง
K = goto(I1,X) ∪ goto(I2,X) ∪ ... ∪ goto(Ik,X) ดังนัน้ goto(J,X) = K จากนันสร้
กระทําและตารางกระโดดแบบเดียวกับการสร้ างตารางกระทําและตารางกระโดดของตัววิเคราะห์
กระจาย LR(1)
ตัวอย่ าง 3.32 สร้ างตารางกระทําและตารางกระโดดของตัววิเคราะห์กระจาย LALR(1) จาก
ไวยากรณ์ตอ่ เติมของไวยากรณ์ G25 ต่อไปนี ้
(1-3) S → Aa | bA | bda
(G25)
(4-5) A → aA | d
ก. สร้ างกลุม่ คาโนนิคอล LR(1) และกราฟ goto ได้ ดังรูปที่ 3.21
S
I0 = {[S' → •S, $],
[S → •Aa, $],
[S → •bA, $],
[S → •bda, $],
[A → •aA, a],
[A → •d, a]}

I1 = {[S' → S•, $]}
A

a

I2 = {[S → A•a, $]}

I6 = {[S → Aa•, $]}
A

b

a

I7 = [{S → bA•, $]}

I3 = {[S → b•A, $],
[S → b•da, $],
[A → •aA, $],
[A → •d, $]}

a

d
d

I8 = {[A → a•A, $],
[A → •aA, $],
a
[A → •d, $]}

a

d

I5 = {[A → d•, a]}
A
A

I4 = {[A → a•A, a],
[A → •aA, a],
[A → •d, a]}

I9 = {[S → bd•a, $],
[A → d•, $]}

I10 = {[A → aA•, a]}

A

d

a

a

I13 = {[S → bda•, $]}

I12 = {[A → aA•, $]}

I11 = {[A → d•, $]}

รูปที่ 3.21 กราฟ goto สร้ างจากกลุม่ คาโนนิคอล LR(1) ของไวยากรณ์ G25
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ข. รวมเซตของไอเท็ม LR(1) ที่มีแกนเหมือนกัน ดังนี ้
I4 มีแกนเหมือนกับ I8 รวมเข้ าด้ วยกันแล้ วแทนด้ วย I48 = I4 ∪ I8
I5 มีแกนเหมือนกับ I11 รวมเข้ าด้ วยกันแล้ วแทนด้ วย J511 = I5 ∪ I11
I10 มีแกนเหมือนกับ I12 รวมเข้ าด้ วยกันแล้ วแทนด้ วย J1012 = I10 ∪ I12
ดังนัน้ goto(I4,a) ∪ goto(I8,a) = I4 ∪ I8 = I48
goto(I4,d) ∪ goto(I8,d) = I5 ∪ I11 = I511
goto(I4,A) ∪ goto(I8,A) = I10 ∪ I12 = I1012
จะได้ goto กราฟตามรูปที่ 3.22
S
I0 = {[S' → •S, $],
[S → •Aa, $],
[S → •bA, $],
[S → •bda, $],
[A → •aA, a],
[A → •d, a]}

I1 = {[S' → S•, $]}
A

a

I2 = {[S → A•a, $]}

I6 = {[S → Aa•, $]}
A

b

a

I3 = {[S → b•A, $],
[S → b•da, $],
[A → •aA, $],
[A → •d, $]}

I7 = [{S → bA•, $]}
d

d

I9 = {[S → bd•a, $],
[A → d•, $]}

a
I511 = {[A → d•, a],
[A → d•, $]}

d

I1012 = {[A → aA•,
a],

A

I48 = {[A → a•A, a],
[A → •aA, a],
[A → •d, a],
[A → a•A, $],
[A → •aA, $],
[A → •d, $]}

a
I13 = {[S → bda•, $]}

a

รูปที่ 3.22 กราฟ goto หลังจากรวมแกนของกราฟ goto ในรูปที่ 3.21

ค. สร้ างตารางกระทําและตารางกระโดด จะได้ ตามรูปที่ 3.23
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สถานะ
0
1
2
3
48
511
6
7
9
1012
13

a
s48

ตารางกระทํา
b
d
$
s3
s511
ยอมรับ

s6
s48
s48
r5

s9
s511

s13
r4

ตารางกระโดด
S
A
1
2

7
1012
r5
r1
r2
r5
r4
r3

รูปที่ 3.23 ตารางกระทําและตารางกระโดดของตัววิเคราะห์กระจาย LALR(1) สําหรับไวยากรณ์ G25

ในการสร้ างตารางกระทําของตัววิเคราะห์กระจาย LR(1) ถ้ าไม่เกิดความขัดแย้ ง เลื่อนกับ
ลดทอน แล้ ว การรวมเซตของไอเท็ม LR(1) ที่มีแกนเหมือนกันเข้ าด้ วยกัน จะไม่ทําให้ เกิดความ
ขัดแย้ ง เลื่อนกับลดทอน เช่นกัน เพราะการเลื่อนขึ ้นอยูก่ บั แกนเท่านัน้ เมื่อแกนเหมือนกันจึงเป็ นไป
ไม่ได้ ที่จะมีสญ
ั ลักษณ์สิ ้นสุดตัวใหม่ไปทําให้ เกิดความขัดแย้ งกับการลดทอน อย่างไรก็ตาม อาจจะ
เกิดความขัดแย้ ง ลดทอนกับลดทอนได้ เช่น ไวยากรณ์ G26 ต่อไปนี ้
(1-4) S → Aa | cAb | Bb | cBa
(5) A → d
(G26)
(6) B → d
จะมีกราฟ goto ตามรูปที่ 3.24 เมื่อรวม I5 กับ I10 เข้ าด้ วยกันเป็ น I510 แล้ วสร้ างตารางกระทํา จะ
เกิดความขัดแย้ ง r5 กับ r6 ตรงช่อง [510,a] และ [510,b]
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S
I0 = {[S' → •S, $],
[S → •Aa, $],
[S → •cAb, $],
[S → •Bb, $],
[S → •cBa, $],
[A → •d, a],
[B → •d, b]}

I1 = {[S' → S•, $]}
A

a

I2 = {[S → A•a, $]}

I6 = {[S → Aa•, $]}

B

b
I3 = {[S → B•b, $]}

I7 = {[S → Bb•, $]}

c

d
I5 = {[A → d•, a],
[B → d•, b]}

A
I4 = {[S → c•Ab, $],
[S → c•Ba, $],
[A → •d, b],
[B → •d, a]}

I8 = {[S → cA•b,$]}
B
I9 = {[S → cB•a,$]}
a

d
I10 = {[A → d•, b],
[B → d•, a]}

b

I11 = {[S → cAb•, $]}

I12 = {[S → cBa•, $]}

รูปที่ 3.24 กราฟ goto สร้ างจากกลุม่ คาโนนิคอล LR(1) ของไวยากรณ์ G26

3.10.3.2 ไวยากรณ์ LALR(1)
ไวยากรณ์ที่นํามาสร้ างตารางกระทําของตัววิเคราะห์กระจาย LALR(1) แล้ วไม่เกิดความ
ขัดแย้ ง คือ ในหนึ่งช่อง จะมีการกระทําเพียงอย่างเดียว เรี ยกว่า ไวยากรณ์ LALR(1) เช่น
ไวยากรณ์ G25 เป็ นไวยากรณ์ LALR(1) แต่ไวยากรณ์ G26 ไม่เป็ นไวยากรณ์ LALR(1) เป็ นต้ น
และไวยากรณ์กํากวม จะไม่เป็ นไวยากรณ์ LALR(1)
3.10.4 การย่ อตารางกระทําและตารางกระโดด
ตารางกระทําและตารางกระโดดของตัววิเคราะห์กระจาย SLR(1), LALR(1), และ LR(1)
มีช่องว่างมาก เพื่อให้ ประหยัดเนื ้อที่ เราอาจจะเก็บตารางแบบย่อ สําหรับตารางกระทํา แต่ละ
สถานะจะพิจารณาตามแถว โดยเก็บรายการของคูล่ ําดับ (สัญลักษณ์, การกระทํา) แล้ วรวมการ
กระทําที่ซํ ้ากันมากที่สดุ เข้ าด้ วยกัน และแทนด้ วยคูล่ ําดับ (อื่นๆ, การกระทํา) เมื่อ อื่นๆ เป็ น
สัญลักษณ์ใดๆ ที่ไม่ตรงกับสัญลักษณ์ในรายการของแต่ละสถานะ ในกรณีที่สถานะมีรายการเดียว
คือ คูล่ ําดับ (อื่นๆ, การกระทํา) ในกรณีนี ้ อื่นๆ จะหมายถึง สัญลักษณ์ ใดๆ จะแทนด้ วย (ใดๆ,
การกระทํา) เช่น ตารางกระทําในรูปที่ 3.13 อาจจะเก็บแบบย่อได้ ดังนี ้
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สถานะ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายการ
(id,s5), ((,s4), (อื่นๆ, ปฏิเสธ)
(+,s6), ($,ยอมรับ), (อื่นๆ, ปฏิเสธ)
(id,ปฏิเสธ), (*,s7), ((,ปฏิเสธ), (อื่นๆ, r2)
(id,ปฏิเสธ), ((,ปฏิเสธ), (อื่นๆ, r4)
(id,s5), ((,s4), (อื่นๆ, ปฏิเสธ)
(id,ปฏิเสธ), ((,ปฏิเสธ), (อื่นๆ, r6)
(id,s5), ((,s4), (อื่นๆ, ปฏิเสธ)
(id,s5), ((,s4), (อื่นๆ, ปฏิเสธ)
(+,s6), (),s11), (อื่นๆ, ปฏิเสธ)
(id,ปฏิเสธ), (*,s7), ((,ปฏิเสธ), (อื่นๆ, r1)
(id,ปฏิเสธ), ((,ปฏิเสธ), (อื่นๆ, r3)
(id,ปฏิเสธ), ((,ปฏิเสธ), (อื่นๆ, r5)

ที่สถานะ 0, 4, 6, และ 7 มีรายการเหมือนกัน เราอาจย่อได้ อีก โดยให้ สถานะเก็บตัวชี ้ไป
ยังรายการ แทนที่จะเก็บรายการโดยตรง ทําให้ รายการที่ซํ ้ากัน มีการจัดเก็บเพียงครัง้ เดียว
นอกจากนี ้ การกระทําปฏิเสธสามารถแทนด้ วยการกระทําลดทอนได้ โดยแทนการกระทําปฏิเสธ
ด้ วยการกระทําลดทอนที่ซํ ้ากันมากที่สดุ ในกรณีนี ้จะทําให้ ตวั วิเคราะห์กระจายตรวจสอบข้ อมูล
เข้ าว่าไม่เป็ นประโยคล่าช้ าออกไป คือแทนที่จะปฏิเสธทันที จะต้ องเสียเวลาลดทอน แล้ วจึงปฏิเสธ
ในภายหลังก่อนที่จะมีการเลื่อนข้ อมูลเข้ าตัวต่อไป เช่น ถ้ ารายการเป็ น (id,s5),(+,r2), (*,s7), ((,
ปฏิเสธ), (),r4),($,r4) สามารถแทน ((,ปฏิเสธ) ด้ วย ((,r4) แล้ วรวมการกระทําที่ซํ ้ามากที่สดุ เข้ า
ด้ วยกันจะได้ (id,s5), (+r2), (*s7), (อื่นๆ,r4) เป็ นต้ น ดังนัน้ ตารางกระทําในรูปที่ 3.13 อาจจะ
เก็บแบบย่อได้ ดังนี ้
สถานะ ตัวชี ้ไปยังรายการ
รายการ
0
(0)
(0) (id,s5), ((,s4), (อื่นๆ, ปฏิเสธ)
1
(1)
(1) (+,s6), ($,ยอมรับ), (อื่นๆ, ปฏิเสธ)
2
(2)
(2) (*,s7), (อื่นๆ, r2)
3
(3)
(3) (ใดๆ, r4)
4
(0)
(4) (ใดๆ, r6)
5
(4)
(5) (+,s6), (),s11), (อื่นๆ, ปฏิเสธ)
6
(0)
(6) (*,s7), (อื่นๆ, r1)
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7
8
9
10
11

(0)
(5)
(6)
(7)
(8)

(7) (ใดๆ, r3)
(8) (ใดๆ, r5)

สําหรับตารางกระโดด เนื่องจากช่องว่างในตารางกระโดดไม่มีความหมายใดๆ จึงสามารถ
พิจารณาได้ เฉพาะช่องที่ไม่วา่ ง และไม่เหมาะสมที่จะพิจารณาตามแถวของสถานะ เพราะมี
ช่องว่างทังแถวจํ
้
านวนมาก ตารางกระโดดแบบย่อจึงควรเก็บรายการของคูล่ ําดับ (สถานะปั จจุบนั ,
สถานะใหม่) ตามสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดแต่ละตัว แล้ วรวมสถานะใหม่ที่ซํ ้ากันมากที่สดุ เข้ าด้ วยกัน
และแทนด้ วยคูล่ ําดับ (อื่นๆ, สถานะใหม่) เมื่อ อื่นๆ เป็ นสถานะปั จจุบนั ใดๆที่ไม่ตรงกับ
สถานะปั จจุบนั ในรายการของสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดแต่ละตัว เช่น ตารางกระโดดในรูปที่ 3.13
อาจจะเก็บแบบย่อได้ ดังนี ้
สัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด รายการ
E
(0,1), (4,8)
T
(6,9), (อื่นๆ,2)
F
(7,10), (อื่นๆ,3)
3.10.5 การใช้ ไวยากรณ์ กาํ กวม
ไวยากรณ์กํากวมจะไม่เป็ นไวยากรณ์ SLR(1), LALR(1), หรื อ LR(1) เพราะเมื่อนํามา
สร้ างตารางกระทําแล้ วจะเกิดความขัดแย้ ง อย่างไรก็ตาม ไวยากรณ์กํากวมบางไวยากรณ์ที่
สามารถขจัดกํากวมด้ วยการแก้ ความขัดแย้ งในตารางได้ สามารถนํามาใช้ ประโยชน์ได้ เช่น
ไวยากรณ์ G27 ต่อไปนี ้
(1-4) E → E+E | E*E | (E) | id
(G27)
เป็ นไวยากรณ์กํากวม เพราะถ้ านํามาสร้ างกราฟ goto จากกลุม่ คาโนนิคอล LR(0) ในรูปที่ 3.25
และตารางกระทําของตัววิเคราะห์กระจาย SLR(1) ในรูปที่ 3.26 จะเกิดความขัดแย้ งเลื่อนกับ
ลดทอนที่สถานะ 7 และ 8 ตรง + กับ * เนื่องจาก FOLLOW(E) = {+,*,),$}
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I0= {E' → •E,
E → •E+E,
E → •E*E,
E → •(E),
E → •id}

I1= {E' → E•,
E → E•+E,
E → E•*E}

E

*
(

I3= {E → id•}

id

(

E
(
I2
id

*
I3

I2= {E → (•E),
E → •E+E,
E → •E*E,
E → •(E),
E → •id}
E

id

I7= {E → E+E•,
E → E•+E,
E → E•*E}

+

I4= {E → E+•E,
E → •E+E,
E → •E*E,
E → •(E),
E → •id}

+

I5

+
I5= {E → E*•E,
E → •E+E,
E → •E*E,
E → •(E),
E → •id}

E

I8= {E → E*E•,
E → E•+E,
E → E•*E}

*
E
(
I2
id
I3

I6= {E → (E•),
E → E•+E,
E → E•*E}

)

I9= {E → (E)•}

รูปที่ 3.25 กราฟ goto สร้ างจากกลุม่ คาโนนิคอล LR(0) ของไวยากรณ์ G27

สถานะ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

id
s3
s3
s3
s3

ตารางกระทํา
+
*
(
s2
s4
s5
s2
r4
r4
s2
s2
s4
s5
s4/r1 s5/r1
s4/r2 s5/r2
r3
r3

)

$

ตารางกระโดด
E
1

ยอมรับ
6
r4

r4
7
8

s9
r1
r2
r3

r1
r2
r3

รูปที่ 3.26 ตารางกระทําที่มีความขัดแย้ งของไวยากรณ์ G27

ตารางในรูปที่ 3.26 สามารถแก้ ความขัดแย้ งได้ โดย
ก. เลือก r1 ตรงช่อง [7,+] เนื่องจากไอเท็มใน I7 ที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง คือ E → E+E• ซึง่ มี
การกระทํา r1 และ E → E•+E ซึง่ มีการกระทํา s4 เมื่อใช้ การเปลี่ยนหมู่ซ้ายของตัว
ดําเนินการ + มาแก้ ความขัดแย้ ง เพื่อบอกให้ ทํา + จากซ้ ายมาขวา ดังนัน้ เมื่อสถานะ 7 อยู่
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ตรงยอดกองซ้ อน มีไวเอเบิลพรี ฟิกเป็ น E+E และ lookahead เป็ น + จึงต้ องเลือก r1 เพื่อให้ ไว
เอเบิลพรี ฟิก E+E ถูกคํานวณก่อน เช่น ถ้ าข้ อมูลเข้ า คือ id+id+id การวิเคราะห์กระจายของ
ตัววิเคราะห์กระจาย SLR(1) จะมีลกั ษณะดังนี ้
กองซ้อน(ยอดอยูท่ างขวา) ข้อมูลเข้า
0
id+id+id$
0 id 3
+id+id$
0E1
+id+id$
0E1+4
id+id$
0 E 1 + 4 id 3
+id$
0E1+4E7
+id$
เลือก r1 เพือ่ คํานวณ id+id+id
0E1
+id$
0E1+4
id$
0 E 1 + 4 id 3
$
0E1+4E7
$
0E1
$
ยอมรับ

กองซ้อน(ยอดอยูท่ างขวา) ข้อมูลเข้า
0
id+id+id$
0 id 3
+id+id$
0E1
+id+id$
0E1+4
id+id$
0 E 1 + 4 id 3
+id$
0E1+4E7
+id$
ถ้าเลือก s4 จะคํานวณ id+id+id
0E1+4E7+4
id$
0 E 1 + 4 E 7 + 4 id 3
$
0E1+4E7+4E7
$
0E1+4E7
$
0E1
$
ยอมรับ

หมายเหตุ การคํานวณ id+id ทําเมื่อมีการลดทอนด้วยกด E → E+E

หรื อเขียนเป็ นต้ นไม้ วิเคราะห์กระจายได้ ดังนี ้
E
E
E
id

E
E

E

E
+

id +

id

เลือก r1 เพือ่ คํานวณตรงนี้ ก่อน

id

E
E

E

+ id +

id

ถ้าเลือก s4 จะคํานวณตรงนี้ ก่อน

ข. เลือก s5 ตรงช่อง [7,*] เนื่องจากไอเท็มใน I7 ที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง คือ E → E+E• ซึง่ มี
การกระทํา r1 และ E → E•*E ซึง่ มีการกระทํา s5 เมื่อใช้ การทําก่อนมาแก้ ความขัดแย้ ง เพื่อ
บอกให้ ทํา * ก่อน + ดังนัน้ เมื่อสถานะ 7 อยูต่ รงยอดกองซ้ อน มีไวเอเบิลพรี ฟิกเป็ น E+E และ
lookahead เป็ น * จึงต้ องเลือก s5 เพื่อให้ E+E ถูกคํานวณหลัง E*E เช่น ถ้ าข้ อมูลเข้ า คือ
id+id*id เขียนเป็ นต้ นไม้ วิเคราะห์กระจายได้ ดังนี ้
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E

E

E

id

E

+

E

E

E

E

id *

id

id

เลือก s5 เพือ่ คํานวณตรงนี้ ก่อน

E
E

+ id *

id

ถ้าเลือก r1 จะคํานวณตรงนี้ ก่อน

ค. เลือก r2 ตรงช่อง [8,+] เนื่องจากไอเท็มใน I8 ที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง คือ E → E*E• ซึง่ มี
การกระทํา r2 และ E → E•+E ซึง่ มีการกระทํา s4 เมื่อใช้ การทําก่อนมาแก้ ความขัดแย้ ง
เพื่อบอกให้ ทํา * ก่อน + ดังนัน้ เมื่อสถานะ 8 อยูต่ รงยอดกองซ้ อน มีไวเอเบิลพรี ฟิกเป็ น E*E
และ lookahead เป็ น + จึงต้ องเลือก r2 เพื่อให้ E*E คํานวณก่อน E+E เช่น ถ้ าข้ อมูลเข้ า คือ
id*id+id เขียนเป็ นต้ นไม้ วิเคราะห์กระจายได้ ดังนี ้
E
E
E
id

E
E

E

E
*

id +

E
E

id

เลือก r2 เพือ่ คํานวณตรงนี้ ก่อน

id

* id +

E
id

ถ้าเลือก s4 จะคํานวณตรงนี้ ก่อน

ง. เลือก r2 ตรงช่อง [8,*] เนื่องจากไอเท็มใน I8 ที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง คือ E → E*E• ซึง่ มี
การกระทํา r2 และ E → E•*E ซึง่ มีการกระทํา s5 เมื่อใช้ การเปลี่ยนหมู่ซ้ายของตัว
ดําเนินการ * มาแก้ ความขัดแย้ ง เพื่อบอกให้ ทํา * จากซ้ ายมาขวา ดังนัน้ เมื่อสถานะ 8 อยูต่ รง
ยอดกองซ้ อน มีไวเอเบิลพรี ฟิกเป็ น E*E และ lookahead เป็ น * จึงต้ องเลือก r2 เพื่อให้ ไวเอ
เบิลพรี ฟิก E*E ถูกคํานวณก่อน เช่น ถ้ าข้ อมูลเข้ า คือ id*id*id เขียนเป็ นต้ นไม้ วิเคราะห์
กระจายได้ ดังนี ้
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E
E
E
id

E
E

E

E
*

E
E

id *

id

id

เลือก r2 เพือ่ คํานวณตรงนี้ ก่อน

E

* id *

id

ถ้าเลือก s5 จะคํานวณตรงนี้ ก่อน

หลังจากแก้ ความขัดแย้ งของตารางในรูปที่ 3.26 โดยใช้ การทําก่อนและการเปลี่ยนหมูแ่ ล้ ว
จะได้ ตารางที่ไม่มีความขัดแย้ งในรูปที่ 3.27

สถานะ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

id
s3

+
s4

s3
r4
s3
s3
s4
r1
r2
r3

ตารางกระทํา
*
(
s2
s5
s2
r4
s2
s2
s5
s5
r2
r3

)

$

ตารางกระโดด
E
1

ยอมรับ
6
r4

r4
7
8

s9
r1
r2
r3

r1
r2
r3

รูปที่ 3.27 ตารางกระทําที่ไม่มีความขัดแย้ งของไวยากรณ์ G27

ต้ นไม้ วิเคราะห์กระจายที่สร้ างโดยตัววิเคราะห์กระจายที่ใช้ ตารางในรูปที่ 3.27 สําหรับ
ข้ อมูลเข้ าใดๆ ที่เป็ นประโยคของภาษาที่ผลิตโดยไวยากรณ์ G27 จะมีเพียงแบบเดียว จึงไม่กํากวม
อีกต่อไป ถ้ าเปรี ยบเทียบกับการขจัดกํากวมโดยการเขียนไวยากรณ์ G27 ใหม่ตามหัวข้ อ 3.8 จะได้
ั ้ แ่ ทนนิพจน์ แต่ไวยากรณ์ G27 จะอ่าน
ไวยากรณ์ G21 ซึง่ ไม่กํากวม จะเห็นได้ วา่ ไวยากรณ์ทงคู
เข้ าใจง่ายกว่า มีจํานวนกฎน้ อยกว่าและไม่ต้องเสียเวลาเพื่อลดทอนด้ วยกฎที่สายอักขระทางขวา
เป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดเพียงตัวเดียว เช่น กฎ E → T หรื อ T → F ซึง่ มีในไวยากรณ์ G21 แต่ไม่
มีในไวยากรณ์ G27 เป็ นต้ น
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ไวยากรณ์กํากวมอีกไวยากรณ์หนึง่ ที่สามารถขจัดกํากวม
โดยการแก้ ความขัดแย้ งใน
ตารางกระทําได้ คือ ไวยากรณ์ G28 ต่อไปนี ้
(1-3) S → iSeS | iS | a
(G28)
ไวยากรณ์ G28 แทนโครงสร้ าง if-then-else โดย i แทน if และ e แทน else สําหรับ นิพจน์หลัง if
และ then ไม่เขียนไว้ ในไวยากรณ์ เพราะต้ องการแสดงเฉพาะโครงสร้ าง และต้ องการให้ มีจํานวน
สถานะน้ อย ถ้ านําไวยากรณ์นี ้มาสร้ างกราฟ goto จากกลุม่ คาโนนิคอล LR(0) ในรูปที่ 3.28 และ
ตารางกระทําของตัววิเคราะห์กระจาย SLR(1) ในรูปที่ 3.29 จะเกิดความขัดแย้ ง r2 กับ s5 ที่
สถานะ 4 ตรง e เนื่องจาก FOLLOW(S) = {e,$} ไอเท็มใน I4 ที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง คือ
S → iS•eS ซึง่ มีการกระทํา s5 และ S → iS• ซึง่ มีการกระทํา r2 ในกรณีที่ต้องการให้ else
คูก่ บั then ที่อยูใ่ กล้ กนั ต้ องเลือก s5
I0= {S' → •S,
S → •iSeS,
S → •iS,
S → •a}

I1= {S' → S•}

S

i

I4= {S → iS•eS,
S → iS•}

S
I2= {S → i•SeS,
S → i•S,
S → •iSeS,
S → •iS,
S → •a}
E

a
a
I3= {S → a•}

e
i
i
S

I5= {S → iSe•S,
S → •iSeS,
S → •iS,
S → •a}

I6= {S →

a
I3

รูปที่ 3.28 กราฟ goto สร้ างจากกลุม่ คาโนนิคอล LR(0) ของไวยากรณ์ G28

สถานะ
0
1
2
3
4
5
6

i
s2
s2

s2

ตารางกระทํา
a
$
s3
ยอมรับ
s3
r3
r3
s5/r2
r2
s3
r1
r1
e

ตารางกระโดด
S
1
4

6

รูปที่ 3.29 ตารางกระทําที่มีความขัดแย้ งของไวยากรณ์ G28
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ข้ อควรระมัดระวังก็คือ ไวยากรณ์ใดๆ ที่สร้ างตารางกระทําแล้ วเกิดความขัดแย้ ง ถ้ าไม่
แน่ใจว่าเมื่อแก้ ความขัดแย้ งในตารางแล้ ว
การวิเคราะห์กระจายด้ วยตารางดังกล่าวจะทํางาน
ถูกต้ อง ก็ไม่ควรใช้ ไวยากรณ์นนตรวจสอบการเป็
ั้
นประโยคของภาษา
3.10.6 การกู้ความผิดพลาดของตัววิเคราะห์ กระจาย SLR(1), LALR(1), และ LR(1)
การกู้ความผิดพลาดของตัววิเคราะห์กระจาย SLR(1), LALR(1), และ LR(1) สามารถใช้
วิธี panic mode ดังนี ้ ใช้ สญ
ั ลักษณ์ไม่สิ ้นสุด X และสัญลักษณ์สิ ้นสุด a ที่ตามหลัง X เป็ น
สัญลักษณ์ประสานเวลา โดยที่ X ควรเป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดที่แทนส่วนหลักของโปรแกรม เช่น
โปรแกรมประกอบด้ วยส่วนหลัก คือ คําสัง่ และมักใช้ “;” ตามหลังคําสัง่ ดังนัน้ X ควรเป็ น
สัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดที่แทนคําสัง่ และ a คือ “;” เป็ นต้ น เมื่อพบความผิดพลาด หลังจากรายงาน
ความผิดพลาดแล้ ว ผุดสัญลักษณ์บนยอดกองซ้ อนทิ ้ง (ตังแต่
้ ศนู ย์ตวั ขึ ้นไป) จนกว่าจะพบสถานะ
s บนยอดกองซ้ อนซึง่ ตรงกับ goto(s,X) = t จากนันผุ
้ ด s ทิ ้ง แล้ วกด t ลงไปแทน (ในกรณีที่ไม่พบ
และกองซ้ อนว่างต้ องหยุดทํา เพราะไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ ) จากนัน้ อ่านข้ อมูลเข้ า (ตังแต่
้
้ าเนินการต่อไปตามปรกติ
ศูนย์ตวั ขึ ้นไป) จนกว่าจะพบสัญลักษณ์ a หรื อสิ ้นสุดข้ อมูลเข้ า จากนันดํ
การกู้ความผิดพลาดอีกวิธีหนึง่ ที่จะทําได้ คือ ad hoc โดยเขียนรูทีนสําหรับแต่ละช่อง
ความผิดพลาดในตารางกระทํา เพื่อกู้ความผิดพลาดที่เกิดขึ ้นในช่องนันๆ
้
3.10.7 โปรแกรมผลิตตัววิเคราะห์ กระจาย LALR(1)
ในหัวข้ อนี ้จะกล่าวถึงตัวอย่างโปรแกรมผลิตตัววิเคราะห์กระจาย LALR(1) ชื่อ yacc (ดู
คูม่ ือใน CD ท้ ายเล่ม) โปรแกรมดังกล่าวสามารถผลิตตัววิเคราะห์กระจาย LALR(1) ซึง่ เขียนด้ วย
ภาษาซี ตัววิเคราะห์กระจาย LALR(1) ที่ yacc สร้ างให้ เป็ นฟั งก์ชนั มีชื่อว่า yyparse ก่อนนําไปใช้
ต้ องแปลด้ วยตัวแปลภาษาซี ดังแสดงในรูปที่ 3.30 ฟั งก์ชนั yyparse จะส่งค่า 0 กลับ ถ้ าข้ อมูล
เข้ าเป็ นประโยค มิฉะนันจะส่
้ งค่า 1 กลับ
ข้ อมูลเข้ าของ yacc ประกอบด้ วยสามส่วน คือ ส่วนประกาศ ส่วนของกฎ และส่วนซับรู
ทีนของผู้ใช้ มีรูปแบบการเขียน ดังนี ้
ส่วนประกาศ
%%
ส่วนของกฎ
%%
ส่วนซับรูทีนของผู้ใช้
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ไวยากรณ์ไม่พึ่งบริบท+ การกระทํา

yacc

yyparse()

cfg.y

y.tab.c
y.tab.c

ข้อมูลเข้า

a.out

ตัวแปลภาษาซี

a.out

ผลลัพธ์ (เกิดจากการกระทํา)

รูปที่ 3.30 สร้ างตัววิเคราะห์กระจาย LALR(1) ด้ วย yacc

ส่วนประกาศและส่วนซับรูทีนของผู้ใช้ จะมีหรื อไม่ก็ได้ ถ้ าไม่มีสว่ นซับรูทีนของผู้ใช้ เครื่ อง
หมาย %% อันที่สองจะมีหรื อไม่ก็ได้ ส่วนประกาศนอกจากเขียนคําสัง่ ของ yacc แล้ ว สามารถ
เขียนคําสัง่ ภาษาซีภายใน %{ กับ %} ส่วนของกฎประกอบด้ วยกฎและการกระทํา แต่ละกฎ
สามารถเขียนได้ หลายบรรทัด และกฎที่สญ
ั ลักษณ์ไม่สิ ้นสุดทางซ้ ายเหมือนกันเขียนรวมกันได้ โดย
ใช้ | คัน่ สายอักขระทางขวา กฎสามารถเขียนได้ ดงั นี ้
สัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด : สายอักขระทางขวา | สายอักขระทางขวา | ... ;
้ ่อดังนี ้ ประกอบด้ วยอักษร a-z หรื อ A-Z (อักษรตัวเล็ก
สัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดมีกฎเกณฑ์ในการตังชื
กับอักษรตัวใหญ่ตา่ งกัน) หรื อตัวเลข 0-9 หรื อ เครื่ องหมาย “.” หรื อ เครื่ องหมาย “_” โดยอักขระ
ตัวแรกต้ องไม่เป็ นตัวเลข
ส่วนสัญลักษณ์สิ ้นสุดที่เป็ นอักขระเพียงตัวเดียวต้ องเขียนอยูภ่ ายใน
เครื่ องหมาย ' ' เช่น '+' เป็ นต้ น หรื อเป็ นอักขระหลิก (escape character) ที่ใช้ ในภาษาซี เช่น '\n'
หรื อ '\ooo' เมื่อ o เป็ นตัวเลขฐานแปด เป็ นต้ น ในกรณีนี ้รหัสของสัญลักษณ์สิ ้นสุดจะตรงกับรหัส
้ ่อแบบเดียวกับสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด แต่
ของอักขระนันๆ
้ นอกจากนี ้สัญลักษณ์สิ ้นสุดสามารถตังชื
ต้ องประกาศในส่วนประกาศ ด้ วยคําสัง่ %token name code ... (หรื อ %left name ... หรื อ
%right name ... หรื อ %nonassoc name ...) เมื่อ name คือ ชื่อของสัญลักษณ์สิ ้นสุด และ code
จะมีหรื อไม่ก็ได้ เป็ นรหัสของสัญลักษณ์สิ ้นสุด ถ้ าไม่กําหนด yacc จะกําหนดให้ โดยเริ่ มที่รหัส 257
เป็ นต้ นไป และต้ องไม่กําหนดเป็ นรหัส 0 เพราะรหัส 0 ใช้ แทนการสิ ้นสุดข้ อมูลเข้ า สัญลักษณ์ไม่
สิ ้นสุดที่เป็ นสัญลักษณ์เริ่ มต้ นสามารถบอกในส่วนประกาศด้ วยคําสัง่ %start name เมื่อ name
เป็ นชื่อของสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด ถ้ าไม่กําหนดจะถือว่าสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดทางซ้ ายของกฎแรกเป็ น
สัญลักษณ์เริ่ มต้ น สําหรับสายอักขระว่างทางขวาไม่ต้องเขียนอักขระใดๆ
กรณีเกิดความขัดแย้ งในตารางกระทํา yacc จะแก้ ไขให้ ดังนี ้ กรณีความขัดแย้ ง เลื่อน/
ลดทอน จะเลือกการกระทํา เลื่อน และในกรณีความขัดแย้ ง ลดทอน/ลดทอน จะเลือกลดทอนด้ วย

ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ 131
กฎที่เขียนมาก่อน
อย่างไรก็ตามผู้ใช้ สามารถแก้ ไขความขัดแย้ งเองได้ โดยการทําก่อนและการ
เปลี่ยนหมู่ ด้ วยคําสัง่ %left name ... หรื อ %right name ... เมื่อต้ องการการเปลี่ยนหมูซ่ ้ ายและ
ขวา ตามลําดับ และ name เป็ นสัญลักษณ์สิ ้นสุด โดยที่สญ
ั ลักษณ์สิ ้นสุดที่อยูใ่ นคําสัง่ %left หรื อ
%right ที่เขียนมาก่อนจะมีลําดับการทําก่อนตํ่ากว่า สําหรับบางภาษา เช่น ฟอร์ แทรน ตัว
ดําเนินการสัมพันธ์ไม่มีการเปลี่ยนหมู่ (nonassociative) คือ ไม่อนุญาตให้ เขียนในลักษณะ
ต่อไปนี ้ X .LT. Y .LT. C สามารถกําหนดได้ ด้วยคําสัง่ %nonassoc name ... เช่น %nonassoc
.LT. เป็ นต้ น นอกจากนี ้สัญลักษณ์สิ ้นสุดบางตัวเป็ นได้ ทงั ้ ตัวดําเนินการเอกภาคและตัวดําเนินการ
ทวิภาค เช่น เอกภาค – และทวิภาค – เป็ นต้ น yacc จึงมีคําสัง่ %prec ซึง่ สามารถเขียนไว้ ก่อน
สิ ้นสุดกฎ สําหรับบอกว่าสัญลักษณ์สิ ้นสุดตัวสุดท้ ายของกฎดังกล่าว มีลําดับการทําก่อนเท่ากับ
สัญลักษณ์สิ ้นสุดหลังคําสัง่ %prec เช่น ข้ อมูลเข้ าของ yacc ต่อไปนี ้
%token id
%left '+' '-'
%left '*' '/'
%right UMINUS
%%
expr : expr '+' expr
| expr '-' expr
| expr '*' expr
| expr '/' expr
| '-' expr %prec UMINUS
| '(' expr ') '
| id
;
ทวิภาค +, ทวิภาค -, ทวิภาค *, และทวิภาค / มีการเปลี่ยนหมู่ซ้าย โดยที่ทวิภาค * และ ทวิภาค /
มีลําดับการทําก่อนสูงกว่า ทวิภาค + และทวิภาค – ส่วนเอกภาค – จะมีลําดับการทําก่อนเท่ากับ
UMINUS ซึง่ มีการเปลี่ยนหมูข่ วา และมีลําดับการทําก่อนสูงสุด สัญลักษณ์สิ ้นสุด UMINUS เป็ น
สัญลักษณ์หลอกๆ มีไว้ เพื่อกําหนดการเปลี่ยนหมู่และการทําก่อนของทวิภาค - ไม่ได้ ตรงกับข้ อมูล
เข้ าที่จะนํามาตรวจสอบการเป็ นประโยคใดๆ เช่น ถ้ าข้ อมูลเข้ าเป็ น - id - id เครื่ องหมาย - ตัวแรก
จะเป็ นเอกภาค ส่วนตัวที่สองเป็ นทวิภาค เป็ นต้ น
เมื่อ yyparse ทําการวิเคราะห์กระจายข้ อมูลเข้ า แล้ วพบการกระทํา “ปฎิเสธ” จะเรี ยกใช้
ฟั งก์ชนั yyerror เพื่อรายงานความผิดพลาด แล้ วส่งค่า 1 กลับ ฟั งก์ชนั yyerror ผู้ใช้ ต้องเขียน
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เพิ่มเติมเอง หรื อจะเรี ยกใช้ จากคลังของโปรแกรม yacc ในการกู้ความผิดพลาด yacc มีคําสงวน
ชื่อ error ที่ผ้ ใู ช้ สามารถนําไปเขียนในกฎ
รายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้ จากคูม่ ือการใช้ yacc ซึง่ อยูใ่ น CD ท้ ายเล่ม โปรแกรมผลิต
ตัววิเคราะห์กระจาย LALR(1) ที่พฒ
ั นาต่อจากโปรแกรม yacc ได้ แก่ bison ซึง่ ได้ บรรจุไว้ ใน CD
ท้ ายเล่มเช่นกัน

3.11 บทสรุ ป
ขันตอนวิ
้
เคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ทําหน้ าที่ตรวจสอบวากยสัมพันธ์ของภาษาต้ นฉบับ
วากยสัมพันธ์ของภาษาระดับสูงส่วนใหญ่สามารถอธิบายและตรวจสอบการเป็ นประโยคของ
ภาษาได้ ด้วยไวยากรณ์ไม่พงึ่ บริ บท
การตรวจสอบการเป็ นสมาชิกของภาษาที่อธิบายโดย
ไวยากรณ์เรี ยกว่า การวิเคราะห์กระจาย และเรี ยกตัวตรวจสอบว่า ตัววิเคราะห์กระจาย ไวยากรณ์
ไม่พงึ่ บริบทที่ไม่มีข้อจํากัดใดๆ สามารถตรวจสอบการเป็ นประโยคได้ ด้วยวิธีการของ Earley แต่
อาจจะต้ องเสียเวลาในการตรวจสอบมากถึง O(n3) จึงไม่คอ่ ยนิยมนําวิธีการดังกล่าวมาใช้ เขียน
คอมไพเลอร์
นอกจากนี ้วากยสัมพันธ์ของภาษาระดับสูงส่วนใหญ่ สามารถอธิบายได้ ด้วย
ไวยากรณ์ไม่พงึ่ บริบทที่มีข้อจํากัด และจะเสียเวลาในการตรวจสอบการเป็ นประโยคของภาษาที่
อธิบายด้ วยไวยากรณ์ดงั กล่าวในเวลาอันสันแค่
้
O(n) ไวยากรณ์ไม่พงึ่ บริ บทที่มีข้อจํากัดและนิยม
นํามาใช้ เขียนคอมไพเลอร์ ได้ แก่ ไวยากรณ์ LL(1) และไวยากรณ์ LALR(1) ในบทนี ้นอกจากจะ
กล่าวถึงไวยากรณ์ทงสองแล้
ั้
ว ยังกล่าวถึงไวยากรณ์ SLR(1), และ LR(1) โดยที่ไวยากรณ์ทงสี
ั ้ ่มี
ความเกี่ยวข้ องกันในแง่ของการเป็ นเซตย่อย คือ SLR(1) ⊂ LALR(1) ⊂ LR(1) และ LL(1) ⊂
LALR(1) ดังแสดงในรูปที่ 3.32

ไวยากรณ์ไม่พงึ่ บริบท
ไวยากรณ์ไม่พงึ่ บริบทกํากวม

ไวยากรณ์ไม่พงึ่ บริบทไม่กาํ กวม

LR(1)
LALR(1)
SLR(1)

LL(1)

รูปที่ 3.32 ความเกี่ยวข้ องระหว่าง LL(1), SLR(1), LALR(1), และ LR(1)
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ยังมีไวยากรณ์ไม่พงึ่ บริ บทอื่นๆ ที่ไม่ได้ กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี ้ เช่น ไวยากรณ์ LL(k),
LR(k), และ operator precedence เป็ นต้ น
สําหรับวากยสัมพันธ์สว่ นที่ไม่สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ด้วยไวยากรณ์ไม่พงึ่ บริ บท
จะนําไปรวมกับขันตอนวิ
้
เคราะห์ความหมาย ซึง่ จะกล่าวถึงในบทที่ 6

3.12 แบบฝึ กหัด
3.1 จงเขียนนิพจน์ปรกติเชิงเส้ นขวา สําหรับภาษาต่อไปนี ้
ก. เลขจํานวนเต็มไม่มีเครื่ องหมายที่เป็ นเลขคี่
ข. เลขจํานวนเต็มไม่มีเครื่ องหมายที่เป็ นเลขคูแ่ ละไม่มีเลข 0 นําหน้ า เช่น 0 หรื อ 2 เป็ นสมาชิก
ของภาษา แต่ 00 หรื อ 002 ไม่ใช่ เป็ นต้ น
3.2 จงอธิบายภาษาที่ผลิตโดยไวยากรณ์ ({S}, {a,b}, S, {S → a, S → Sa, S → b, S → bS
})
3.3 กําหนดไวยากรณ์ ({S}, {a, b}, S, { S → aSbS | bSaS | ε })
ก. แสดงการอนุพทั ธ์ขวาสุดจาก S จนกว่าจะได้ ประโยค abab
ข. จงแสดงการอนุพทั ธ์ซ้ายสุดจาก S จนกว่าจะได้ ประโยค abab
ค. จงหาแฮนเดิลของกึ่งประโยค abSaSb
ง. จงแสดงให้ เห็นว่าไวยากรณ์ดงั กล่าวกํากวม
3.4 กําหนดไวยากรณ์ ({นิพจน์}, { not, and, or, (, ), true, false }, นิพจน์, { นิพจน์ → not
นิพจน์ | นิพจน์ and นิพจน์ | นิพจน์ or นิพจน์ | ( นิพจน์ ) | true | false })
ก. จงแสดงให้ เห็นว่าไวยากรณ์ดงั กล่าวกํากวม
ข. จงเขียนไวยากรณ์ดงั กล่าวใหม่ไม่ให้ กํากวม โดยใช้ การทําก่อนและการเปลี่ยนหมู่ ดังนี ้ not มี
ลําดับการทําก่อนสูงกว่า and และ and มีลําดับการทําก่อนสูงกว่า or และ not มีการเปลี่ยน
หมูข่ วา ส่วน and และ or เป็ น มีการเปลี่ยนหมูซ่ ้ าย
3.5 เพื่อไม่ให้ โครงสร้ าง if-then-else กํากวม เราอาจเขียนไวยากรณ์ดงั นี ้ ({S,M,U}, {i, e, a} ,S,
{ S → M | U, M → iMeM | a, U → iS | iMeU}) แต่ถ้าเขียนดังนี ้ ({S,M}, {i, e, a}, S,
{ S → iS | M, M → iMeS | a }) จะยังคงกํากวม จงแสดงให้ เห็นว่าไวยากรณ์แบบหลัง
กํากวม
3.6 จงเขียนไวยากรณ์ G11 ใหม่ไม่ให้ มีการเกิดซํ ้าซ้ ายทันที
3.7 จงเขียนไวยากรณ์ ({A, B, C, D}, {a, b, c, d}, A, { A → BbC | BbDd | a , B → bB | b ,
C → c , D → d }) ใหม่ ไม่ให้ มีตวั ประกอบซ้ าย
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3.8 จงเขียนตัววิเคราะห์กระจายทํานายเรี ยกซํ ้าด้ วยรหัสเทียมของไวยากรณ์ ({S, A, B, C, D}, {a,
b, d}, S, { S → aA | b , A → ad | BC , B → b | ε , C → d | D , D → ε })
3.9 กําหนดไวยากรณ์ ({S, A, B, C, D}, {a, b, d}, S, { S → aA | B , A → BC , B → b | ε ,
C → d | D , D → ε })
ก. จงหา FIRST และ FOLLOW ของสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดทุกตัว
ข. จงสร้ างตารางวิเคราะห์กระจายของตัววิเคราะห์กระจายทํานายไม่เรี ยกซํ ้า
ค. ไวยากรณ์ดงั กล่าว เป็ นไวยากรณ์ LL(1) หรื อไม่ ถ้ าเป็ นจงตรวจสอบว่าข้ อมูลเข้ า aba เป็ น
ประโยคหรื อไม่
3.10 กําหนดไวยากรณ์ ({S, A, B}, {a, b, d}, S, { S → Aa | bAc | Bc | bBa , A → d ,
B → d })
ก. จงหากลุม่ คาโนนิคอล LR(0) และสร้ างกราฟ goto
ข. จงสร้ างตารางวิเคราะห์กระจายของตัววิเคราะห์กระจาย SLR(1)
ง. ไวยากรณ์ดงั กล่าว เป็ นไวยากรณ์ SLR(1) หรื อไม่ ถ้ าเป็ นจงตรวจสอบว่าข้ อมูลเข้ า bcd เป็ น
ประโยคหรื อไม่
ค. จงหากลุม่ คาโนนิคอล LR(1) และสร้ างกราฟ goto
ง. จงสร้ างตารางวิเคราะห์กระจายของตัววิเคราะห์กระจาย LR(1)
จ. ไวยากรณ์ดงั กล่าว เป็ นไวยากรณ์ LR(1) หรื อไม่ ถ้ าเป็ นจงตรวจสอบว่าข้ อมูลเข้ า bbdcc เป็ น
ประโยคหรื อไม่
จ. จงรวมสถานะที่มีแกนเหมือนกัน แล้ วแสดงกราฟ goto ที่รวมแกนแล้ ว จากนันสร้
้ างตาราง
วิเคราะห์กระจายของตัววิเคราะห์กระจาย LALR(1)
ฉ. ไวยากรณ์ดงั กล่าว เป็ นไวยากรณ์ LALR(1) หรื อไม่ ถ้ าเป็ นจงตรวจสอบว่าข้ อมูลเข้ า bdac
เป็ นประโยคหรื อไม่
3.11 จงแสดงให้ เห็นว่าไวยากรณ์ ({A,B,D}, {a,b,c,d}, A, {A → BaBb | DbDa, B → ε,
D → ε }) เป็ นไวยากรณ์ LL(1) แต่ไม่เป็ นไวยากรณ์ SLR(1)
3.12 จงแสดงให้ เห็นว่าไวยากรณ์ ({S,A,B}, {a,b}, S, {S → aA | aB, A → a, B → b })
เป็ นไวยากรณ์ SLR(1) แต่ไม่เป็ นไวยากรณ์ LL(1)

บทที่ 4
ตารางสัญลักษณ์
ตารางสัญลักษณ์มีไว้ สําหรับเก็บข้ อมูลต่างๆ ของตัวระบุ เพื่อใช้ ตรวจสอบวากยสัมพันธ์
ส่วนที่ไม่สามารถอธิบายได้ ด้วยไวยากรณ์ไม่พงึ่ บริ บท เช่น การประกาศตัวระบุก่อนการอ้ างถึง
หรื อ
พารามิเตอร์ ของกระบวนงานตอนเรี ยกใช้ ต้องมีจํานวนและแบบชนิดข้ อมูลตรงกับตอนที่
ประกาศไว้ เป็ นต้ น และใช้ ตรวจสอบส่วนที่เป็ นความหมายของตัวระบุ เช่น จะตรวจสอบว่า
นิพจน์ a+b*c มีแบบชนิดข้ อมูลของ b กับ c ที่สามารถนํามาคํานวณด้ วยตัวดําเนินการ * ได้
หรื อไม่ (บางครัง้ อาจจะต้ องมีการเปลี่ยนแบบชนิดข้ อมูลก่อนการคํานวณ เช่น เปลี่ยนจากจํานวน
เต็มเป็ นจํานวนจริง เป็ นต้ น) ถ้ าไม่ได้ จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนัน้ จะผลิตรหัสสําหรับการ
คูณระหว่าง b กับ c จากนันจะตรวจสอบว่
้
าแบบชนิดข้ อมูลของ a กับแบบชนิดข้ อมูลของ b*c
สามารถนํามาคํานวณด้ วยตัวดําเนินการ + ได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ได้ จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนัน้
จะผลิตรหัสสําหรับการบวกระหว่าง a กับ ผลลัพธ์ที่ได้ จาก b*c เป็ นต้ น
ในบทนี ้จะกล่าวถึงเฉพาะตารางสัญลักษณ์ โดยจะกล่าวถึงข้ อมูลในตารางสัญลักษณ์
การดําเนินการกับตารางสัญลักษณ์ โครงสร้ างข้ อมูลของตารางสัญลักษณ์ และตารางสัญลักษณ์
ของภาษาที่มีโครงสร้ างแบบบล็อก ตามลําดับ

4.1 ข้ อมูลในตารางสัญลักษณ์
ตัวระบุแต่ละตัวจะเก็บอยูใ่ นแต่ละแถวของตารางสัญลักษณ์ ดังตัวอย่างในรูปที่ 4.1 แต่
ละแถวจะเก็บชื่อของตัวระบุ และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับตัวระบุ ซึง่ อาจจะมีไม่เหมือนกันขึ ้นอยูก่ บั
ภาษาต้ นฉบับ ในที่นี ้จะกล่าวถึงพอสังเขป เช่น
• เลขที่อยู่ บอกตําแหน่งสัมพัทธ์ (relative location) ของตัวระบุที่กินเนื ้อที่ในช่วงกระทํา
การ
• แบบชนิดข้ อมูล บอกแบบชนิดข้ อมูลของตัวระบุ
• บรรทัดที่ประกาศ และบรรทัดที่อ้างถึง บอกตําแหน่งของบรรทัดในโปรแกรมต้ นฉบับที่
ประกาศ และอ้ างถึงตัวระบุดงั กล่าว ตามลําดับ ใช้ เพื่อพิมพ์รายงานให้ ผ้ เู ขียนโปรแกรมทราบ
• ข้ อมูลอื่นๆ เช่น จํานวนพารามิเตอร์ ของกระบวนงาน จํานวนมิตขิ องแถวลําดับ หรื อ
ประเภทของตัวระบุ (ภาษาปาสคาล ตัวระบุอาจจะเป็ นประเภท ค่าคงที่, แบบชนิดข้ อมูล, ตัวแปร,
กระบวนงาน, หรื อฟั งก์ชนั ) เป็ นต้ น
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ชื่อ
MATRIX
J
...

เลขที่อยู่ แบบชนิ ดข้อมูล บรรทัดที่ประกาศ บรรทัดที่อา้ งถึง
0
64

REAL
INTEGER

5
6

20,34
41,52,63

ข้อมูลอื่นๆ
แถวลําดับ 2 มิติ

รูปที่ 4.1 ตัวอย่างตารางสัญลักษณ์

สําหรับภาษาที่กําหนดให้ ตวั ระบุมีชื่อยาวได้ ไม่เกินค่าคงที่คา่ หนึง่ เช่น ในภาษาฟอร์ แทน
ชื่อต้ องยาวไม่เกิน 6 เป็ นต้ น เราอาจจะจองที่ในตารางสัญลักษณ์ไว้ เท่ากับความยาวสูงสุดเพื่อเก็บ
ชื่อ วิธีนี ้มีข้อดี คือ การค้ นหาชื่อในตารางสัญลักษณ์จะทําได้ เร็ ว แต่มีข้อเสีย คือ มีการจัดสรรเนื ้อที่
อย่างไม่มีประสิทธิภาพ เพราะชื่อที่สนก็
ั ้ ต้องเสียเนื ้อที่เท่ากับความยาวสูงสุด ไม่เหมาะที่จะใช้ กบั
ภาษาที่ชื่อของตัวระบุมีความยาวมากหรื อไม่จํากัด วิธีการอื่นที่น่าจะเหมาะสมกว่า คือ จัดสรรที่
แยกต่างหาก ไว้ สําหรับเก็บเฉพาะชื่อตามความยาวที่แท้ จริง ส่วนในตารางสัญลักษณ์จะเก็บตัวชี ้
ไปยังอักขระตัวแรกของชื่อและความยาวของชื่อ ดังแสดงในรูปที่ 4.2 หรื ออาจจะเก็บชื่อแบบสาย
อักขระในภาษาซี (ใส่ '\0' ไว้ หลังชื่อ) ส่วนในตารางสัญลักษณ์เก็บเฉพาะตัวชี ้ไปยังอักขระตัวแรก
ของชื่อ โดยไม่ต้องเก็บความยาวของชื่อ ดังแสดงในรูปที่ 4.3 วิธีนี ้จะมีการจัดสรรเนื ้อที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่การค้ นหาชื่อในตารางสัญลักษณ์จะช้ ากว่าแบบแรก

ชื่อ
ตัวชี้ ความยาว
6
1
...

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

M A T R I X J ...
รูปที่ 4.2 ตารางสัญลักษณ์เก็บตัวชี ้ไปยังอักขระตัวแรกและความยาวของชื่อ
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ชื่อ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

...

M A T R I X '\0' J '\0' …
รูปที่ 4.3 ตารางสัญลักษณ์เก็บเฉพาะตัวชี ้ไปยังอักขระตัวแรกของชื่อ

4.2 การดําเนินการกับตารางสัญลักษณ์
มีการดําเนินการสองอย่างที่จะใช้ กบั ตารางสัญลักษณ์ คือ การเพิ่ม และการค้ นหา ภาษา
ที่ต้องมีการประกาศตัวระบุก่อนการอ้ างถึง จะมีการเพิ่มตัวระบุเข้ าไปในตารางสัญลักษณ์ในตอน
ประกาศ และการค้ นหาจะทําเมื่อมีการอ้ างถึง หรื อเมื่อต้ องการตรวจสอบว่า มีการตังชื
้ ่อตัวระบุซํ ้า
กันหรื อไม่ ในกรณีของภาษาที่มีโครงสร้ างแบบบล็อก เช่น ภาษาปาสคาล เป็ นต้ น การตรวจสอบ
ว่ามีการตังชื
้ ่อตัวระบุในบล็อกเดียวกัน ซํ ้ากันหรื อไม่ ทําได้ โดยการนําชื่อที่ประกาศไปค้ นหาใน
ตารางสัญลักษณ์ที่อยูใ่ นบล็อกเดียวกัน ถ้ าซํ ้ากัน จะต้ องรายงานความผิดพลาด และเมื่อมีการ
อ้ างถึงตัวระบุ จะนําชื่อของตัวระบุนนไปค้
ั ้ นหาในตารางสัญลักษณ์ โดยเริ่มจากบล็อกปั จจุบนั
ออกไปยังบล็อกนอก ถ้ าไม่พบ แสดงว่าอ้ างถึงตัวระบุที่ไม่ได้ ประกาศไว้ ก่อน ต้ องรายงานความ
ผิดพลาด สําหรับภาษาที่มีโครงสร้ างแบบบล็อก จะมีการดําเนินการเพิ่มขึ ้นอีกสองอย่าง คือ ตอน
เข้ าบล็อกและตอนออกจากบล็อก ซึง่ จะกล่าวถึงในหัวข้ อ 4.4 ส่วนภาษาที่ไม่บงั คับว่าต้ องประกาศ
ตัวระบุก่อนการอ้ างถึง เช่น ภาษาฟอร์ แทรน เป็ นต้ น เมื่อมีการอ้ างถึงตัวระบุและนําชื่อของตัวระบุ
แสดงว่าเป็ นตัวระบุใหม่ที่จะต้ องเพิ่มเข้ าไปในตาราง
ไปค้ นหาในตารางสัญลักษณ์แล้ วไม่พบ
สัญลักษณ์
คอมไพเลอร์ ที่มีหลายพาสอาจจะเพิ่มชื่อของตัวระบุเข้ าไปในตารางสัญลักษณ์ในขันตอน
้
ตัววิเคราะห์ศพั ท์ ส่วนการค้ นหาและเพิ่มข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง อาจจะทําในขันตอนตั
้
วก่อกําเนิด
รหัสซึง่ มักจะทําพร้ อมๆ
กับขันตอนตั
้
ววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์และขันตอนตั
้
ววิเคราะห์
ความหมาย สําหรับคอมไพเลอร์ ที่มีพาสเดียว การเพิ่มและการค้ นหาอาจจะทําในขันตอนตั
้
ว
ก่อกําเนิดรหัสเลยก็ได้
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4.3 โครงสร้ างข้ อมูลของตารางสัญลักษณ์
ตารางสัญลักษณ์อาจจะมีโครงสร้ างข้ อมูลได้ หลายแบบ ในที่นี ้จะพูดถึงเฉพาะโครงสร้ าง
ข้ อมูลแบบ แถวลําดับ (array) และต้ นไม้ เท่านัน้ โครงสร้ างข้ อมูลแต่ละแบบจะมีผลกับ เนื ้อที่ที่ใช้
จัดเก็บ และความเร็ วในการเพิ่มกับการค้ นหาข้ อมูลในตารางสัญลักษณ์ โดยข้ อมูลที่จะนําไป
ค้ นหาใน ตารางสัญลักษณ์ คือ ชื่อของตัวระบุ
4.3.1 ตารางสัญลักษณ์ ท่ มี ีโครงสร้ างข้ อมูลแบบแถวลําดับ
โครงสร้ างข้ อมูลแบบแถวลําดับประกอบด้ วยส่วนย่อย (element) เรี ยงต่อกัน แต่ละ
ส่วนย่อยมีดรรชนีกํากับ (subscript) เพื่อบอกตําแหน่ง ข้ อมูลแต่ละแถวของตารางสัญลักษณ์จะ
เก็บในแต่ละส่วนย่อย ดังแสดงในรูปที่ 4.4 ข้ อมูลตัวแรกที่เพิ่มเข้ าไปในตารางสัญลักษณ์ จะเก็บที่
ส่วนย่อยแรก ข้ อมูลตัวต่อไปจะเก็บในส่วนย่อยถัดไปเรี ยงต่อจากข้ อมูลตัวสุดท้ าย การเพิ่มข้ อมูล
จึงทําได้ เร็ ว เพราะใช้ เวลาคงที่ ส่วนเวลาที่ใช้ ในการค้ นหาขึ ้นอยูก่ บั ตารางสัญลักษณ์วา่ มีการ
เรี ยงข้ อมูล (ตามชื่อ) หรื อไม่ ถ้ าไม่มีการเรี ยงข้ อมูล สามารถใช้ การค้ นหาแบบเชิงเส้ น (linear
้ 1 ถึง n
search) คือ นําชื่อที่ต้องการค้ นไปเทียบกับชื่อในส่วนย่อย เรี ยงตามดรรชนีกํากับตังแต่
เมื่อ n เป็ นจํานวนข้ อมูลในตาราง กรณีที่ดีที่สดุ คือ ชื่อที่ค้นหาตรงกับชื่อในส่วนย่อยแรก และกรณี
่ยแล้ วใช้ เวลาค้ นหาประมาณ
ที่แย่ที่สดุ คือ ชื่อที่ค้นหาตรงกับชื่อในส่วนย่อยที่ n ดังนันโดยเฉลี
้
(n+1)/2 หรื อ O(n) ถ้ ามีการเรี ยงข้ อมูล เวลาที่ใช้ ในการเรี ยงข้ อมูลขึ ้นอยูก่ บั จํานวนข้ อมูลใน
ตารางสัญลักษณ์และวิธีการที่ใช้ สมมุตวิ า่ ข้ อมูลเรี ยงตามชื่อจากน้ อยไปมาก เก็บในส่วนย่อยเรี ยง
ตามดรรชนีกํากับตังแต่
้ 1 ถึง n สามารถใช้ การค้ นหาแบบทวิภาค (binary search) ได้ ดังนี ้ นําชื่อ
ที่ต้องการค้ นหาไปเปรี ยบเทียบกับชื่อในส่วนย่อยที่ดรรชนีกํากับ n/2 ถ้ าเท่ากันแสดงว่าพบข้ อมูล
ตามที่ต้องการ ถ้ าชื่อที่ต้องการค้ นหามีคา่ น้ อยกว่าชื่อในส่วนย่อย ต้ องไปค้ นหาในส่วนย่อยที่มี
ดรรชนีกํากับตังแต่
้ 1 ถึง (n/2) –1 แต่ถ้าชื่อที่ต้องการค้ นหามีคา่ มากกว่าชื่อในส่วนย่อย ต้ องไป
ค้ นหาในส่วนย่อยที่มีดรรชนีกํากับตังแต่
้ (n/2) + 1 ถึง n ทําเช่นนี ้ซํ ้าๆ จนกว่าจะพบหรื อไม่พบ
ข้ อมูลที่ต้องการ ในกรณีนี ้จะใช้ เวลาโดยเฉลี่ยเท่ากับ O(log2n)
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ดรรชนี กาํ กับ
1
2
3
4
5
6
7
…

ชื่อ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
FARM
BAT
ANT
CAT
PIG
FISH
WORM

รูปที่ 4.4 ตารางสัญลักษณ์ที่มีโครงสร้ างแบบแถวลําดับ

4.3.2 ตารางสัญลักษณ์ ท่ มี ีโครงสร้ างข้ อมูลแบบต้ นไม้
โครงสร้ างข้ อมูลแบบต้ นไม้ ประกอบด้ วยโหนด (node) ซึง่ ไม่จําเป็ นต้ องเรี ยงติดต่อกัน แต่
จะมีตวั เชื่อมโยงระหว่างโหนด ข้ อมูลแต่ละแถวของตารางสัญลักษณ์จะเก็บในแต่ละโหนด ข้ อมูล
ตัวแรกจะเก็บอยู่ที่โหนดราก (root node) ข้ อมูลตัวต่อไปจะเก็บอยูใ่ นโหนด ที่สามารถเข้ าถึงได้ โดย
ผ่านทางตัวเชื่อมโยงของโหนดราก ต้ นไม้ มีหลายประเภท ในที่นี ้จะกล่าวถึงเฉพาะ ต้ นไม้ แบบค้ น
ทวิภาค (binary-search tree) เท่านัน้ โหนดของต้ นไม้ แบบค้ นทวิภาคซึง่ เรี ยกว่า โหนดแม่ (parent
node) จะมีตวั เชื่อมโยงสองตัวเพื่อชี ้ไปยังโหนดลูก (child node) เรี ยกว่า ตัวเชื่อมโยงซ้ าย และ
ตัวเชื่อมโยงขวา เพื่อชี ้ไปยังโหนดลูกซ้ ายและขวา ตามลําดับ โหนดแม่อาจจะมีโหนดลูกได้ ตงแต่
ั้
ศูนย์ถึงสองตัว โดยมีคณ
ุ สมบัตวิ า่ ชื่อที่เก็บในโหนดลูกซ้ าย (ถ้ ามี) ต้ องมีคา่ น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ
ชื่อที่เก็บในโหนดแม่ และชื่อที่เก็บในโหนดลูกขวา (ถ้ ามี) ต้ องมีคา่ มากกว่า ชื่อที่เก็บในโหนดแม่
ดังแสดงในรูปที่ 4.5
โหนดราก
ตัวเชื่อมโยงซ้าย

FARM

BAT
ANT

ตัวเชื่อมโยงขวา
PIG

CAT

FISH

รูปที่ 4.5 ตารางสัญลักษณ์ที่มีโครงสร้ างข้ อมูลแบบต้ นไม้ แบบค้ นทวิภาค

WORM
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การเพิ่มข้ อมูลเข้ าไปในตารางสัญลักษณ์ที่มีโครงสร้ างข้ อมูลแบบต้ นไม้ แบบค้ นทวิภาค ทํา
ได้ โดยการสร้ างโหนดใหม่ขึ ้นมา สมมุตเิ รี ยกว่าโหนด X นําข้ อมูลที่จะเพิ่มใส่ในโหนด X และ
กําหนดให้ ตวั เชื่อมโยงซ้ ายกับตัวเชื่อมโยงขวาว่าง ในกรณีที่เป็ นข้ อมูลตัวแรก กําหนดให้ โหนด X
เป็ นโหนดราก แล้ วสิ ้นสุดการเพิ่มข้ อมูล สําหรับการเพิ่มข้ อมูลตัวต่อไป สร้ างโหนด X ใหม่และใส่
ข้ อมูลเหมือนกับที่ทํากับข้ อมูลตัวแรก จากนันเริ
้ ่ มพิจารณาจากโหนดรากซึง่ เป็ นโหนดแม่ ถ้ าชื่อที่
เก็บในโหนด X มีคา่ น้ อยกว่าหรื อเท่ากับชื่อที่เก็บในโหนดราก จะไปที่โหนดลูกซ้ ายตามตัวเชื่อมโยง
ซ้ าย มิฉะนัน้ จะไปที่โหนดลูกขวาตามตัวเชื่อมโยงขวา กําหนดให้ โหนดที่ไปเป็ นโหนดแม่ ที่จะ
นํามาพิจารณาเหมือนกับที่โหนดราก ทําซํ ้าๆ จนกว่าจะพบโหนดที่ตวั เชื่อมโยงว่าง จากนัน้
กําหนดให้ ตวั เชื่อมโยงว่างดังกล่าวชี ้ไปยังโหนด X สิ ้นสุดการเพิ่มข้ อมูล เช่น ต้ องการเพิ่มชื่อ DOG
เข้ าไปใน
ตารางสัญลักษณ์ ในรูปที่ 4.5 เริ่ มต้ นสร้ างโหนดใหม่เพื่อเก็บข้ อมูล DOG และ
กําหนดให้ ตวั เชื่อมโยงซ้ ายกับขวาว่าง จากนันไปที
้ ่โหนดรากซึง่ เก็บ FARM เนื่องจาก DOG มีคา่
น้ อยกว่า FARM จึงไปที่โหนดลูกซ้ ายซึง่ เก็บ BAT เนื่องจาก DOG มีคา่ มากกว่า BAT จึงไปที่โหนด
ลูกขวาของ BAT ซึง่ เก็บ CAT ในทํานองเดียวกัน DOG มีคา่ มากกว่า CAT แต่ตวั เชื่อมโยงขวาของ
โหนดที่เก็บ CAT ว่าง จึงกําหนดให้ ตวั เชื่อมโยงดังกล่าวชี ้ไปยังโหนดที่เก็บ DOG จะได้ ตาราง
สัญลักษณ์ดงั รูปที่ 4.6

โหนดราก
ตัวเชื่อมโยงซ้าย

FARM

ตัวเชื่อมโยงขวา

BAT
ANT

PIG
CAT

FISH

WORM

DOG
รูปที่ 4.6 ตารางสัญลักษณ์ในรูปที่ 4.5 หลังจากเพิม่ DOG

สําหรับการค้ นหาข้ อมูลในตารางสัญลักษณ์ที่มีโครงสร้ างข้ อมูลแบบต้ นไม้ แบบค้ นทวิภาค
จะทําในลักษณะเดียวกันกับการเพิ่มข้ อมูล คือ เริ่มที่โหนดราก เปรี ยบเทียบชื่อที่ต้องการค้ นกับชื่อ
ที่เก็บในโหนดราก ถ้ าเท่ากัน แสดงว่าพบข้ อมูลที่ต้องการ ถ้ าน้ อยกว่าให้ ไปที่โหนดลูกซ้ าย ถ้ า
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มากกว่าให้ ไปที่โหนดลูกขวา ทําซํ ้าๆ จนกว่าจะพบข้ อมูล หรื อ ถ้ าตัวเชื่อมโยงว่าง แสดงว่าไม่พบ
ข้ อมูล
เวลาที่ใช้ ในการเพิ่มข้ อมูลในตารางสัญลักษณ์ที่มีโครงสร้ างข้ อมูลแบบต้ นไม้ แบบค้ น
ทวิภาค จะพอๆ กับเวลาที่ใช้ ในการค้ นหา คือ O(log2 n) เมื่อ n เป็ นจํานวนข้ อมูลในตาราง
สัญลักษณ์
โครงสร้ างข้ อมูลแบบแถวลําดับสามารถนํามาใช้ เก็บโครงสร้ างข้ อมูลแบบต้ นไม้ ได้ โดยใช้
ส่วนย่อยของแถวลําดับเป็ นโหนดของต้ นไม้ และตัวเชื่อมโยงเก็บดรรชนีของส่วนย่อยที่ต้องการอ้ าง
ถึง เช่น ตารางสัญลักษณ์ที่มีโครงสร้ างข้ อมูลแบบต้ นไม้ แบบค้ นทวิภาคในรูปที่ 4.5 เก็บโดยใช้ แถว
ลําดับได้ ดังรูปที่ 4.7

ดรรชนี กาํ กับ
1
2
3
4
5
6
7
…

ชื่อ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตัวเชื่อมโยงซ้าย ตัวเชื่อมโยงขวา
FARM
2
5
BAT
3
4
ANT
0
0
CAT
0
0
PIG
6
7
FISH
0
0
WORM
0
0

รูปที่ 4.7 ตารางสัญลักษณ์ในรูปที่ 4.5 เก็บโดยใช้ แถวลําดับ

4.4 ตารางสัญลักษณ์ ของภาษาที่มีโครงสร้ างแบบบล็อก
ภาษาที่มีโครงสร้ างแบบบล็อก เช่น ภาษาปาสคาล เป็ นต้ น ตัวระบุที่ประกาศอยูค่ นละ
บล็อก สามารถมีชื่อซํ ้ากันได้ จึงไม่สามารถใส่ชื่อเดียวกันเข้ าไปในตารางสัญลักษณ์ที่ตําแหน่ง
เดียวกัน เพราะเป็ นตัวระบุคนละตัว และเมื่อมีการอ้ างถึงตัวระบุ เราจะทราบได้ อย่างไรว่ากําลัง
อ้ างถึงตัวระบุใด ตามข้ อตกลงของภาษาปาสคาลกําหนดไว้ วา่ การอ้ างถึงตัวระบุในบล็อกใดจะ
หมายถึงตัวระบุที่ประกาศไว้ ในบล็อกนัน้ ถ้ าไม่ได้ ประกาศตัวระบุดงั กล่าวในบล็อกนัน้ จะหมายถึง
ตัวระบุที่ประกาศในบล็อกนอก โดยพิจารณาเรี ยงจากบล็อกปั จจุบนั ที่อ้างถึงออกไปยังบล็อกบอก
ที่คลุมบล็อกปั จจุบนั ตามลําดับ เช่น โปรแกรมภาษาปาสคาล ในรูปที่ 4.8 มีบล็อกซ้ อนกันดังนี ้
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PROGRAM NESTEDBLOCK ;
VAR A : REAL, N : INTEGER;
PROCEDURE P1 (K : INTEGER);
VAR N : REAL;
FUNCTION P2 (J : INTEGER) : REAL ;
VAR C : REAL;
BEGIN
P2 := A+C+J;
END;
BEGIN
N :=P2(K+5);
END;

บล็อก
ระดับ 3

บล็อก
ระดับ 2

บล็อก
ระดับ 1

บล็อก
ระดับ 0

PROCEDURE P3 (I : INTEGER);
VAR A : INTEGER;
BEGIN
P1(I+A);
END;
BEGIN
P3(N)
END .

บล็อก
ระดับ 2

รูปที่ 4.8 ตัวอย่างโปรแกรมภาษาปาสคาลที่มีโครงสร้ างแบบบล็อก

บล็อกระดับ 0 เป็ นบล็อกนอกสุด จะมีตวั ระบุที่ภาษาปาสคาลนิยามไว้ ก่อนแล้ ว โดยที่
ผู้ใช้ ไม่ต้องประกาศ สามารถอ้ างถึงได้ เลย เช่น ตัวระบุ INTEGER, REAL, WRITE, READ, หรื อ
ABS เป็ นต้ น บล็อกระดับ 0 จะคลุมบล็อกระดับ 1 ซึง่ เป็ นบล็อกของโปรแกรม
บล็อกระดับ 1 มีตวั ระบุที่ประกาศไว้ 4 ตัว คือ A, N เป็ นตัวแปร และ P1, P3 เป็ น
กระบวนงาน มีการอ้ างถึง INTERGER กับ REAL ที่ประกาศในบล็อกระดับ 0 อ้ างถึง P3 และ N ที่
ประกาศในบล็อกระดับ 1บล็อกระดับ 1 คลุมบล็อกระดับ 2
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บล็อกระดับ 2 มีสองบล็อก คือ บล็อกของกระบวนงาน P1 และบล็อกของกระบวนงาน
P3
- บล็อกของกระบวนงาน P1 มีตวั ระบุที่ประกาศไว้ 3 ตัว คือ K เป็ นพารามิเตอร์ N เป็ น
ตัวแปร และ P2 เป็ นฟั งก์ชนั มีการอ้ างถึง INTEGER กับ REAL ที่ประกาศในบล็อกระดับ 0 อ้ างถึง
N กับ P2 ที่ประกาศในบล็อกระดับ 1 และอ้ างถึง K ที่ประกาศในบล็อกระดับ 2 ของกระบวนงาน
P1
- บล็อกของกระบวนงาน P3 มีตวั ระบุที่ประกาศไว้ 2 ตัว คือ I เป็ นพารามิเตอร์ และ A
เป็ นตัวแปร มีการอ้ างถึง INTEGER ที่ประกาศในบล็อกระดับ 0 อ้ างถึง P1 ที่ประกาศในบล็อก
ระดับ 1 และอ้ างถึง I กับ A ที่ประกาศในบล็อกระดับ 2 ของกระบวนงาน P3
บล็อกระดับ 3 มีเพียงบล็อกเดียว คือ บล็อกของฟั งก์ชนั P2 ซึง่ อยูภ่ ายในบล็อกของ
กระบวนงาน P1 มีการประกาศตัวระบุ 2 ตัว คือ J เป็ นพารามิเตอร์ และ C ซึง่ เป็ นตัวแปร มีการ
อ้ างถึง INTEGER กับ REAL ที่ประกาศในบล็อกระดับ 0 อ้ างถึง A ที่ประกาศในบล็อกระดับ 1
อ้ างถึง P2 ที่ประกาศในบล็อกระดับ 2 ของกระบวนงาน P1 และอ้ างถึง C กับ J ที่ประกาศใน
บล็อกระดับ 3
กฎที่วา่ ชื่อของตัวระบุที่ประกาศภายในบล็อกเดียวกันต้ องไม่ซํ ้ากัน แต่คนละบล็อก
สามารถซํ ้ากันได้ เช่น ในรูปที่ 4.8 มีการประกาศตัวระบุชื่อ A ซํ ้ากันในบล็อกระดับ 1 และบล็อก
ระดับ 2 ของกระบวนงาน P3 เป็ นต้ น ในกรณีนี ้สามารถตรวจสอบได้ โดยแบ่งตารางสัญลักษณ์
ออกตามบล็อก เมื่อมีการประกาศตัวระบุในบล็อกใด ก่อนเพิ่มชื่อของตัวระบุนนเข้
ั ้ าไปในตาราง
สัญลักษณ์ของบล็อก ต้ องค้ นหาก่อนว่าชื่อนันซํ
้ ้ากับชื่อในตารางสัญลักษณ์ของบล็อกหรื อไม่ ถ้ า
ซํ ้า รายงานความผิดพลาด มิฉะนัน้ เพิ่มชื่อใหม่เข้ าไปในตารางสัญลักษณ์ของบล็อก ดังนัน้ เมื่อ
ตอนเข้ าบล็อก ตารางสัญลักษณ์ของบล็อกต้ องว่างเปล่า เมื่อมีการประกาศตัวระบุในบล็อก จะมี
การตรวจสอบการซํ ้าของชื่อและเพิ่มชื่อเข้ าไปในตารางสัญลักษณ์ดงั กล่าว เมื่อออกจากบล็อกตัว
ระบุที่ประกาศตรงพารามิเตอร์ ของบล็อกที่เป็ นกระบวนงานหรื อฟั งก์ชนั เท่านัน้
ที่จะนําไปใช้
ตรวจสอบจํานวนพารามิเตอร์ และแบบชนิดข้ อมูลเมื่อมีการเรี ยกใช้ ตัวระบุอื่นๆ ไม่มีความ
จําเป็ นต้ องใช้ อีกต่อไป สามารถลบทิ ้งได้
สําหรับกฎที่วา่ เมื่ออยูท่ ี่บล็อกระดับ i สามารถอ้ างถึงตัวระบุที่ประกาศในบล็อกระดับ i
หรื อบล็อกที่มีระดับตํ่ากว่าได้ ถ้ าบล็อกเหล่านัน้ มีการประกาศชื่อของตัวระบุดงั กล่าวซํ ้ากัน จะ
หมายถึงตัวระบุที่ประกาศในบล็อกระดับ i หรื อตํ่ากว่า i เรี ยงจากมากไปน้ อยตามลําดับ สามารถ
ทําได้ โดยใช้ กองซ้ อน ดังนี ้ ทุกครัง้ ที่เข้ าบล็อก (ในภาษาปาสคาลที่มีบล็อก 0 จะมีตาราง
สัญลักษณ์ของบล็อก 0 และกดตําแหน่งเริ่มต้ นของตารางสัญลักษณ์ดงั กล่าวลงกองซ้ อนแล้ ว) กด
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ตําแหน่งเริ่ มต้ นของตารางสัญลักษณ์ของบล็อกลงกองซ้ อน เมื่อมีการอ้ างถึงตัวระบุ จะค้ นหาใน
ตารางสัญลักษณ์ของบล็อกตามตําแหน่งที่จําไว้ ในกองซ้ อน เรี ยงจากยอดลงมาก้ น ตามลําดับ ถ้ า
พบในบล็อกใด จะหมายถึงตัวระบุที่ประกาศในบล็อกนัน้ ถ้ าไม่พบ แสดงว่าอ้ างถึงตัวระบุที่ไม่ได้
ประกาศ ต้ องรายงานความผิดพลาด และทุกครัง้ ที่ออกจากบล็อกต้ องผุดตําแหน่งเริ่ มต้ นของ
ตารางสัญลักษณ์ของบล็อกนันทิ
้ ้งเสมอ
ดังนัน้ ภาษาที่มีโครงสร้ างแบบบล็อก จะมีการดําเนินการสองอย่างนอกเหนือจากการเพิ่ม
และการค้ นหา คือ การดําเนินการเข้ าบล็อกและการดําเนินการออกจากบล็อก
การดําเนินการเข้ าบล็อก ทําหน้ าที่ เพิ่มระดับของบล็อกอีกหนึ่ง และกดตําแหน่งเริ่ มต้ น
ของตารางสัญลักษณ์ของบล็อกซึง่ ว่างเปล่าลงกองซ้ อน
การดําเนินการออกจากบล็อก ทําหน้ าที่ ลบตัวระบุที่ไม่ได้ ประกาศตรงพารามิเตอร์ ของ
บล็อกที่เป็ นกระบวนงานหรื อฟั งก์ชนั ทิ ้ง จากนันผุ
้ ดตําแหน่งเริ่ มต้ นของตารางสัญลักษณ์ของบล็อก
บนยอดกองซ้ อนทิ ้ง แล้ วลดระดับของบล็อกลงหนึง่
ในกรณีที่ตารางสัญลักษณ์มีโครงสร้ างข้ อมูลแบบแถวลําดับ ตําแหน่งเริ่มต้ นของตาราง
สัญลักษณ์ของบล็อก คือ ดรรชนีกํากับของส่วนย่อยแรกที่จะใส่ข้อมูลตัวแรกของตัวระบุที่ประกาศ
ในบล็อก ส่วนการบอกให้ ทราบว่าตารางสัญลักษณ์ของบล็อกว่างเปล่า อาจจะใช้ ตวั นับจํานวน
ข้ อมูล ถ้ าเป็ น 0 แสดงว่าตารางสัญลักษณ์ของบล็อกว่างเปล่า หรื ออาจใช้ ตําแหน่งต่อไปที่จะเพิ่ม
ข้ อมูลเข้ าไปเป็ นตัวกําหนด ถ้ าตําแหน่งเริ่มต้ นกับตําแหน่งต่อไปเท่ากัน แสดงว่าตารางสัญลักษณ์
ของบล็อกว่างเปล่า กรณีที่ตารางสัญลักษณ์มีโครงสร้ างข้ อมูลแบบต้ นไม้ สามารถใช้ ตวั ชี ้ว่างบอก
ให้ ร้ ูวา่ ยังไม่มีข้อมูลในตารางสัญลักษณ์ของบล็อกและตําแหน่งเริ่มต้ นยังไม่มี เมื่อเพิ่มข้ อมูลตัว
แรกเข้ าไปในตารางสัญลักษณ์ของบล็อกแล้ วจึงนําตําแหน่งของข้ อมูลตัวแรกมาแทนที่ตวั ชี ้ว่าง
ดังกล่าว
เมื่อออกจากบล็อกที่เป็ นฟั งก์ชนั หรื อกระบวนงาน ซึง่ มีพารามิเตอร์
ตัวระบุที่เป็ น
พารามิเตอร์ จะต้ องเก็บไว้ ก่อน ส่วนตัวระบุอื่นๆ ที่ประกาศในบล็อกสามารถลบทิ ้งได้ เช่น บล็อก
ระดับ 3 ซึง่ เป็ นบล็อกของฟั งก์ชนั P2 มีพารามิเตอร์ หนึง่ ตัว คือ J เมื่อออกจากบล็อกระดับ 3
สามารถลบตัวระบุ C ในตารางสัญลักษณ์ของบล็อกทิ ้งได้ แต่ต้องเก็บตัวระบุ J ไว้ เพื่อใช้
ตรวจสอบจํานวนพารามิเตอร์ และแบบชนิดข้ อมูล เมื่อมีการเรี ยกใช้ ฟังก์ชนั P2 (ดูตวั อย่างการ
เรี ยกใช้ ที่บล็อกระดับ 2 ของกระบวนงาน P1) ปั ญหาก็คือ ถ้ ายังคงเก็บ J ไว้ ในตารางสัญลักษณ์
ซึง่ ประกาศอยูใ่ นบล็อกระดับ 3 แต่ได้ ออกจากบล็อกระดับ 3 แล้ ว จะนํา J ไปไว้ ที่ไหน วิธีการหนึง่
ที่จะนําเสนอในที่นี ้ คือ สําหรับตัวระบุที่เป็ นกระบวนงานหรื อฟั งก์ชนั จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้ องตัวหนึง่
ใช้ เป็ นตัวชี ้ไปยังตัวระบุที่เป็ นพารามิเตอร์ ตวั แรก และที่ตวั ระบุซงึ่ เป็ นพารามิเตอร์ จะมีข้อมูลที่
เกี่ยวข้ องตัวหนึง่ ใช้ เป็ นตัวชี ้ไปยังตัวระบุที่เป็ นพารามิเตอร์ ตวั ต่อไป ตามลําดับ สําหรับพารามิเตอร์
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ตัวสุดท้ ายตัวชี ้ดังกล่าวจะว่าง ดังนันเมื
้ ่อมีการเรี ยกใช้ กระบวนงานหรื อฟั งก์ชนั การตรวจสอบ
จํานวนพารามิเตอร์ และแบบชนิดข้ อมูลของพารามิเตอร์ ที่ตําแหน่งต่างๆ สามารถทําได้ โดยการ
เชื่อมโยงผ่านทางตัวชี ้ดังกล่าว เช่น สมมุตวิ า่ มีการประกาศกระบวนงาน P ดังนี ้ PROCEDURE P
(I, J : INTEGER); ตารางสัญลักษณ์ จะมีลกั ษณะดังนี ้
ชื่อ
…
P
I
J
…

… แบบชนิ ดข้อมูล

ประเภท

INTEGER
INTEGER

กระบวนงาน
พารามิเตอร์
พารามิเตอร์

ตัวชี้

ดังนัน้ เมื่อออกจากบล็อก ตัวระบุอื่นๆ สามารถลบทิ ้งได้ ส่วนพารามิเตอร์ ไม่ต้องลบทิ ้ง เพราะมีตวั
ชี ้เชื่อมโยงมาถึง ข้ อที่ควรระมัดระวังก็คือ เมื่อออกจากบล็อกแล้ วพารามิเตอร์ ที่เก็บไว้ ใช้ เพื่อ
ตรวจสอบจํานวนพารามิเตอร์ และแบบชนิดของพารามิเตอร์ เท่านัน้ จะไม่มีผลกับการการประกาศ
ชื่อซํ ้าอีกต่อไป ถ้ าตารางสัญลักษณ์มีโครงสร้ างข้ อมูลแบบแถวลําดับ ต้ องระมัดระวัง เพราะ
พารามิเตอร์ ที่ยงั คงเก็บอยู่ จะกลายเป็ นตัวระบุที่ประกาศในบล็อกที่คลุมมันอยู่ ทําให้ มีผลกับชื่อที่
ประกาศในบล็อกดังกล่าว เพราะไม่สามารถมีชื่อซํ ้ากับพารามิเตอร์ ที่เก็บอยูไ่ ด้ ซึง่ ไม่ถกู ต้ อง วิธี
หนึง่ ที่จะทําได้ คือ ย้ ายพารามิเตอร์ ไปเก็บไว้ อีกที่หนึง่ แยกต่างหาก แต่จะเสียเวลาในการย้ าย แต่
ถ้ าตารางสัญลักษณ์มีโครงสร้ างข้ อมูลแบบต้ นไม้ จะไม่มีปัญหา เพราะโหนดของต้ นไม้ ไม่
จําเป็ นต้ องอยู่เรี ยงติดกัน และเมื่อออกจากบล็อกแล้ ว ตําแหน่งแรกของตารางสัญลักษณ์ที่เป็ นตัว
ชี ้ไปยังโหนดรากของบล็อกนัน้ จะไม่ปรากฏในกองซ้ อนอีกต่อไป แต่จะมีข้อเสีย คือ ก่อนที่จะผุด
ตําแหน่งแรกของ ตารางสัญลักษณ์ของบล็อกบนกองซ้ อนทิ ้ง จะต้ องเสียเวลาลบโหนดที่เก็บตัว
ระบุที่ไม่ใช่พารามิเตอร์ ทิ ้งก่อน เพื่อให้ สามารถนําโหนดดังกล่าวกลับมาใช้ ใหม่ได้ มิฉะนัน้ จะ
กลายเป็ นขยะ ที่ไม่สามารถนํากลับมาใช้ ได้ อีก อย่างไรก็ตาม ภาษาคอมพิวเตอร์ บางภาษา เช่น
ภาษาจาวา เป็ นต้ น จะจัดการกับขยะพวกนี ้ให้ อตั โนมัติ เพื่อให้ สามารถนํากลับมาใช้ ใหม่ได้ แต่
จะต้ องเสียเวลาในการจัดการกับขยะพวกนี ้ ดังนัน้ ถ้ าเขียนคอมไพเลอร์ ด้วยภาษาจาวา ผู้เขียนไม่
จําเป็ นต้ องลบโหนดเอง แต่ถ้าเขียนด้ วยภาษาซี จะต้ องใช้ คําสัง่ free เพื่อลบโหนดเอง ถ้ าตาราง
สัญลักษณ์มีโครงสร้ างแบบต้ นไม้ โดยเก็บแบบแถวลําดับ ดังตัวอย่างในรูปที่ 4.7 การลบตัวระบุที่
ไม่ใช่พารามิเตอร์ ออกจากตารางสัญลักษณ์จะทําได้ ง่ายกว่า เพราะตัวระบุที่ประกาศในบล็อกจะ
อยูเ่ รี ยงติดกัน และพารามิเตอร์ จะเรี ยงมาก่อน เพียงแต่เลื่อนตําแหน่งที่จะใส่ข้อมูลตัวต่อไปมาที่
ตําแหน่งซึง่ อยูห่ ลังพารามิเตอร์ ตวั สุดท้ ายเท่านัน้
สมมุตวิ า่ ตารางสัญลักษณ์มีโครงสร้ างแบบต้ นไม้ แบบค้ นทวิภาค ในที่นี ้จะแสดงเฉพาะ
ชื่อของตัวระบุ ในตารางสัญลักษณ์เท่านัน้ โดยจะแสดงตามลําดับการเพิ่มและลบ สําหรับ
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ตําแหน่งที่จะใส่ข้อมูลตัวต่อไปจะอยูห่ ลังตัวระบุตวั สุดท้ ายเสมอ เมื่อมีการแปลโปรแกรมในรูปที่
4.8 ตารางสัญลักษณ์จะมีลกั ษณะ ดังนี ้
ก. เริ่มต้ นกําหนดให้ ระดับบล็อกเป็ น 0 แล้ วกดตําแหน่งเริ่มต้ นของตารางสัญลักษณ์ของบล็อก ลง
้ ่มชื่อของตัวระบุที่นิยามไว้ ก่อนแล้ วและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องเข้ าไปในตาราง
กองซ้ อน
จากนันเพิ
สัญลักษณ์ของบล็อก แสดงด้ วยภาพ ดังนี ้
ระดับบล็อก = 0
กองซ้อน
ก้น

ตารางสัญลักษณ์
INTEGER
REAL
…

ตัวระบุที่นิยามแล้วในบล็อกระดับ 0

ยอด

ข. เมื่อเข้ าบล็อกโปรแกรม เพิ่มระดับบล็อกอีกหนึง่ และกดตําแหน่งเริ่ มต้ นของตารางสัญลักษณ์
ของบล็อกลงกองซ้ อน เมื่อแปลถึงส่วนประกาศตัวแปร มีการประกาศตัวระบุ A เป็ นตัวแปร มีแบบ
ชนิดข้ อมูล REAL คอมไพเลอร์ จะค้ นในตารางสัญลักษณ์ของบล็อกปั จจุบนั ซึง่ มีตําแหน่งเริ่ มต้ น
เก็บอยูท่ ี่ยอดกองซ้ อนเสมอ ว่ามี A อยูห่ รื อไม่ ถ้ ามี แสดงว่ามีการประกาศชื่อตัวระบุซํ ้าในบล็อก
เดียวกัน จะรายงานความผิดพลาด มิฉะนัน้ เพิ่ม A เข้ าไปในตารางสัญลักษณ์ของบล็อกปั จจุบนั
มีการอ้ างถึงตัวระบุ REAL คอมไพเลอร์ จะค้ นในตารางสัญลักษณ์วา่ มีตวั ระบุ REAL หรื อไม่ โดย
เริ่มค้ นจากตารางสัญลักษณ์ของบล็อกที่มีตําแหน่งเริ่มต้ นในกองซ้ อนจากยอดลงไปก้ น ตามลําดับ
ในที่นี ้พบตัวระบุ REAL ในบล็อกระดับ 0 ถ้ าตัวระบุที่พบไม่มีประเภทเป็ นแบบชนิดข้ อมูล จะ
รายงานความผิดพลาดให้ ทราบ มิฉะนัน้ จะกําหนดให้ ตวั ระบุ A มีประเภทเป็ นตัวแปร และแบบ
ชนิดข้ อมูลเป็ น REAL ในทํานองเดียวกันกับตัวระบุ N ซึง่ มีการประกาศเป็ นตัวแปรและมีแบบชนิด
ข้ อมูลเป็ น INTEGER และตัวระบุ P1 มีการประกาศเป็ นกระบวนงาน คอมไพเลอร์ จะเพิ่ม N กับ
P1 และ ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องเข้ าไปในตารางสัญลักษณ์ของบล็อกปั จจุบนั แสดงด้ วยภาพ ดังนี ้
ระดับบล็อก = 1
กองซ้อน
ก้น

ยอด

ตารางสัญลักษณ์
INTEGER
REAL
…
A
N
P1

ตัวระบุที่นิยามแล้วในบล็อกระดับ 0

ตัวระบุที่ประกาศในบล็อกระดับ 1
(บล็อกโปรแกรม)

ตารางสัญลักษณ์ 147
ค. ในทํานองเดียวกันเมื่อเข้ าบล็อก P1 และ P2 คอมไพเลอร์ จะเพิ่มตัวระบุ K, N, P2 กับข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องเข้ าไปในตารางสัญลักษณ์ของบล็อก P1 และตัวระบุ J, C กับข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องเข้ าไปใน
ตารางสัญลักษณ์ของบล็อก P2 ตามลําดับ และระดับของบล็อกจะเท่ากับ 3 แสดงด้ วยภาพ ดังนี ้
ระดับบล็อก = 3
กองซ้อน
ก้น

ยอด

ตารางสัญลักษณ์
INTEGER
REAL
…
A
N
P1
K
N
P2
J
C

ตัวระบุที่นิยามแล้วในบล็อกระดับ 0

ตัวระบุที่ประกาศในบล็อกระดับ 1
(บล็อกโปรแกรม)
ตัวระบุที่ประกาศในบล็อกระดับ 2
(บล็อก P1)
ตัวระบุที่ประกาศในบล็อกระดับ 3
(บล็อก P2)

ที่บล็อกระดับ 3 มีการอ้ างถึง P2 นํา P2 ไปค้ นหาในตารางสัญลักษณ์ โดยเริ่ มจากตาราง
สัญลักษณ์ของบล็อกที่มีตําแหน่งเริ่มต้ นในกองซ้ อนจากยอดลงไปก้ น ตามลําดับ ปรากฏว่าพบ P2
ที่ประกาศในบล็อกระดับ 2 แสดงว่าหมายถึง P2 ตัวดังกล่าว ในทํานองเดียวกันกับการอ้ างถึง A,
C, และ J จะพบว่าหมายถึงตัวระบุที่ประกาศในบล็อกระดับที่ 1, 3, และ 3 ตามลําดับ
ง. เมื่อออกจากบล็อกระดับ 3 ลบตัวระบุที่ไม่ได้ ประกาศตรงพารามิเตอร์ ของบล็อก คือ C ทิ ้ง
จากนันผุ
้ ดตําแหน่งเริ่มต้ นของตารางสัญลักษณ์ของบล็อกบนยอดกองซ้ อนทิ ้ง แล้ วลดระดับของ
บล็อกลงหนึง่ แสดงด้ วยภาพ ดังนี ้
ระดับบล็อก = 2
กองซ้อน
ก้น

ยอด

ตารางสัญลักษณ์
INTEGER
REAL
…
A
N
P1
K
N
P2
J

ตัวระบุที่นิยามแล้วในบล็อกระดับ 0

ตัวระบุที่ประกาศในบล็อกระดับ 1
(บล็อกโปรแกรม)
ตัวระบุที่ประกาศในบล็อกระดับ 2
(บล็อก P1)
พารามิเตอร์ของ P2
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จ. ที่บล็อกระดับ 2 (บล็อก P1) มีการอ้ างถึง N, P2, และ K ทําเช่นเดียวกับที่มีการอ้ างถึงในข้ อ ค.
จะหมายถึงตัวระบุในบล็อกระดับ 2 ทังหมด
้
ในการเรี ยกใช้ P2 จะต้ องตรวจสอบจํานวน
พารามิเตอร์ แบบชนิดข้ อมูลว่าตรงกับที่ประกาศไว้ หรื อไม่ ในกรณีนี ้ พารามิเตอร์ ท่ีเรี ยกใช้ คือ K+5
มีเพียงตัวเดียว และมีแบบข้ อมูลเป็ น INTEGER ตรงกับพารามิเตอร์ ที่ประกาศไว้ คือ J เพียงตัว
เดียวซึง่ มีแบบข้ อมูลเป็ น INTEGER
ฉ. เมื่อออกจากบล็อกระดับ 2 ลบตัวระบุที่ไม่ได้ ประกาศตรงพารามิเตอร์ ของบล็อก คือ N และ P2
้ ดตําแหน่งเริ่ มต้ นของตารางสัญลักษณ์ของ
ทิ ้ง (พารามิเตอร์ ของ P2 จะถูกลบทิ ้งไปด้ วย) จากนันผุ
บล็อกบนยอดกองซ้ อนทิ ้ง แล้ วลดระดับของบล็อกลงหนึง่ แสดงด้ วยภาพ ดังนี ้
ระดับบล็อก = 1
กองซ้อน
ก้น

ยอด

ตารางสัญลักษณ์
INTEGER
REAL
…
A
N
P1
K

ตัวระบุที่นิยามแล้วในบล็อกระดับ 0

ตัวระบุที่ประกาศในบล็อกระดับ 1
(บล็อกโปรแกรม)
พารามิเตอร์ของ P1

ช. เมื่อแปลถึงกระบวนงาน P3 เพิ่มตัวระบุ P3 เข้ าไปในตารางสัญลักษณ์ของบล็อกปั จจุบนั ซึง่ ก็
คือบล็อกระดับ 1 แสดงด้ วยภาพ ดังนี ้
ระดับบล็อก = 1
กองซ้อน
ก้น

ยอด

ตารางสัญลักษณ์
INTEGER
REAL
…
A
N
P1
K
P3

ตัวระบุที่นิยามแล้วในบล็อกระดับ 0

ตัวระบุที่ประกาศในบล็อกระดับ 1
(บล็อกโปรแกรม)
พารามิเตอร์ของ P1
ตัวระบุที่ประกาศในบล็อกระดับ 1
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หมายเหตุ ตัวระบุ K ซึง่ เป็ นพารามิเตอร์ ของ P1 ไม่ได้ เป็ นตัวระบุที่ประกาศในบล็อกระดับ 1
เพราะโครงสร้ างของต้ นไม้ แบบค้ นทวิภาคของบล็อกระดับ 1 จะมีลกั ษณะ ดังนี ้
โหนดราก
ชื่อ
A

... ตัวเชื่อมโยงซ้าย ตัวเชื่อมโยงขวา

ประเภท
ตัวแปร

N

ตัวแปร

P1

กระบวนงาน

K

พารามิเตอร์

P3

กระบวนงาน

ตัวชี้

ตัวระบุที่ประกาศในบล็อกระดับ 1 สามารถค้ นหาได้ โดยเริ่มต้ นที่โหนดรากของบล็อกระดับ 1 และ
โหนดอื่นๆ ผ่านทาง ตัวเชื่อมโยงซ้ ายหรื อขวา เท่านัน้ จะเห็นได้ วา่ K ไม่ได้ เป็ นตัวระบุที่ประกาศใน
บล็อกระดับ 1 แต่เมื่อมีการอ้ างถึงกระบวนงาน P1 ที่ประกาศในบล็อกระดับ 1 จะค้ นหาพบ และ
สามารถเชื่อมโยงไปยังพารามิเตอร์ ของ P1 ผ่านทางตัวชี ้
ช. เมื่อเข้ าบล็อก P3 คอมไพเลอร์ จะเพิ่มตัวระบุ I, A กับข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องเข้ าไปในตาราง
สัญลักษณ์ของบล็อก P3 และระดับของบล็อกจะเท่ากับ 2 แสดงด้ วยภาพ ดังนี ้
ระดับบล็อก = 2
กองซ้อน
ก้น

ยอด
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INTEGER
REAL
…
A
N
P1
K
P3
I
A

ตัวระบุที่นิยามแล้วในบล็อกระดับ 0

ตัวระบุที่ประกาศในบล็อกระดับ 1
(บล็อกโปรแกรม)
พารามิเตอร์ของ P1
ตัวระบุที่ประกาศในบล็อกระดับ 1
ตัวระบุที่ประกาศในบล็อกระดับ 2
(บล็อก P3)
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หมายเหตุ การอ้ างถึง A ในบล็อก P3 จะหมายถึง A ที่ประกาศในบล็อก P3 ไม่ใช่ A ในบล็อก
โปรแกรม
ฌ. เมื่อออกจากบล็อก P3 ลบตัวระบุที่ไม่ได้ ประกาศตรงพารามิเตอร์ ของบล็อก คือ A ทิ ้ง จากนัน้
ผุดตําแหน่งเริ่ มต้ นของตารางสัญลักษณ์ของบล็อกบนยอดกองซ้ อนทิ ้ง แล้ วลดระดับของบล็อกลง
หนึง่ แสดงด้ วยภาพ ดังนี ้
ระดับบล็อก = 1
กองซ้อน
ก้น

ยอด

ตารางสัญลักษณ์
INTEGER
REAL
…
A
N
P1
K
P3
I

ตัวระบุที่นิยามแล้วในบล็อกระดับ 0

ตัวระบุที่ประกาศในบล็อกระดับ 1
(บล็อกโปรแกรม)
พารามิเตอร์ของ P1
ตัวระบุที่ประกาศในบล็อกระดับ 1
พารามิเตอร์ของ P3

ญ. สุดท้ ายเมื่อออกจากบล็อกโปรแกรม จะเหลือเฉพาะตัวระบุในบล็อกระดับ 0 ดังภาพในข้ อ ก.

4.5 บทสรุ ป
ตารางสัญลักษณ์มีไว้ เพื่อเก็บ
ชื่อของตัวระบุและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
ซึง่ จะนําไปใช้
ตรวจสอบวากยสัมพันธ์สว่ นที่ไม่สามารถอธิบายได้ ด้วยไวยากรณ์ไม่พงึ่ บริ บท
และส่วน
ความหมายของตัวระบุ มีการดําเนินการสองอย่างที่จะใช้ กบั ตารางสัญลักษณ์ คือ การเพิ่ม และ
การค้ นหา สําหรับภาษาที่มีโครงสร้ างแบบบล็อก จะมีการดําเนินการเพิ่มขึ ้นอีกสองอย่าง คือ ตอน
เข้ าบล็อกและตอนออกจากบล็อก ตารางสัญลักษณ์อาจมีโครงสร้ างข้ อมูลได้ หลายแบบ เช่น แถว
ลําดับ และต้ นไม้ เป็ นต้ น
4.6 แบบฝึ กหัด
4.1 ยกตัวอย่างข้ อมูลอื่นๆ ในตารางสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้ องกับตัวระบุ นอกเหนือจากที่กล่าวมา
4.2 อธิบายวิธีการจัดการกับตารางสัญลักษณ์ สําหรับตัวระบุประเภทแบบชนิดข้ อมูลระเบียน
(record) เช่น ส่วนหนึง่ ของภาษาปาสคาล ต่อไปนี ้
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TYPE R : RECORD
X : INTEGER;
RECORD X : REAL;
Y : REAL
END;
Y : INTEGER
END
เป็ นต้ น
4.3 ต้ นไม้ AVL คือ ต้ นไม้ แบบค้ นทวิภาค ที่แต่ละโหนด (ซึง่ เป็ นโหนดแม่) มีสถานะใดสถานะหนึง่
ในสามสถานะ ต่อไปนี ้
ก. หนักซ้ าย (left-heavy) ถ้ า จํานวนระดับชันสู
้ งสุดของโหนดลูกซ้ าย มีคา่ มากกว่าจํานวน
ระดับชันสู
้ งสุดของโหนดลูกขวา อยูห่ นึง่
ข. สมดุล (balance) ถ้ า จํานวนระดับชันสู
้ งสุดของโหนดลูกซ้ าย เท่ากับจํานวนระดับชัน้
สูงสุดของโหนดลูกขวา
ค. หนักขวา (right-heavy) ถ้ า จํานวนระดับชันสู
้ งสุดของโหนดลูกซ้ าย มีคา่ น้ อยกว่าจํานวน
ระดับชันสู
้ งสุดของโหนดลูกขวา อยู่หนึง่
เมื่อ จํานวนระดับชันสู
้ งสุดของโหนด จะเริ่มนับ 1 จากโหนดนัน้ ถ้ าโหนดนันมี
้ โหนดลูก จะนับ
้ งสุด
2 และถ้ าโหนดลูกมีลกู อีกให้ นบั 3 เช่นนี ้ไปเรื่ อยๆ ตัวเลขสุดท้ ายจะเป็ นจํานวนระดับชันสู
เช่น รูปข้ างล่าง ก. เป็ นต้ นไม้ AVL เพราะทุกโหนดมีสถานะหนักซ้ าย (ซ) หนักขวา (ข) หรื อ
สมดุล (ส) แต่รูป ข. ไม่เป็ นต้ นไม้ AVL เพราะโหนดสีเทาไม่มีสถานะใดสถานะหนึง่ ในสาม
สถานะที่กล่าวข้ างต้ น
ส

ส
ส

ซ

ข
ซ

ส

ส
ส

ก. เป็ นต้นไม้ AVL

ข. ไม่เป็ นต้นไม้ AVL
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จงยกตัวอย่างตารางสัญลักษณ์ที่มีโครงสร้ างข้ อมูลแบบต้ นไม้ AVL และอธิบายวิธีการ
เพิ่มและค้ นหาข้ อมูลในตารางดังกล่าว
4.4 โครงสร้ างข้ อมูลแบบแฮช (hash) เวลาที่ใช้ ในการเพิ่มและค้ นหาข้ อมูล ไม่ขึ ้นอยูก่ บั จํานวน
ข้ อมูล วิธีการ คือ กําหนดฟั งก์ชนั แฮช h : ชื่อ → ตําแหน่ง เมื่อตําแหน่ง มีคา่ 1, 2, ..., m เป็ น
ที่เก็บข้ อมูลตัวที่ 1, 2, .., m ตามลําดับ โดยที่ h ไม่จําเป็ นต้ องเป็ น 1-1 ฟั งก์ชนั จงหาฟั งก์ชนั h
้ บายวิธีการเพิ่มและ
และยกตัวอย่างตารางสัญลักษณ์ที่มีโครงสร้ างข้ อมูลแบบแฮช พร้ อมทังอธิ
ค้ นหาข้ อมูลในตารางดังกล่าวด้ วย ในกรณีที่ชื่อต่างกัน เมื่อคํานวณด้ วยฟั งก์ชนั h แล้ วได้
ตําแหน่งเดียวกัน แต่ไม่สามารถเก็บชื่อที่ตําแหน่งเดียวกันในตารางสัญลักษณ์ ท่านจะมี
วิธีการจัดการอย่างไร อธิบายด้ วย

บทที่ 5
รหัสระหว่างกลาง
รหัสระหว่างกลาง เป็ นรหัสชัว่ คราวที่คอมไพเลอร์ ใช้ แทนภาษาต้ นฉบับในขณะที่แปลจาก
ภาษาต้ นฉบับไปเป็ นภาษาเครื่ อง การแทนด้ วยรหัสระหว่างกลางมีข้อดี คือ การทํารหัสให้ ได้ ผลดี
ที่สดุ จะทําได้ ง่ายกว่า และเมื่อจําเป็ นต้ องผลิตภาษาเป้าหมายใหม่ ก็เพียงแต่เขียนเฉพาะขันตอน
้
ที่เปลี่ยนจากรหัสระหว่างกลางไปเป็ นภาษาเป้าหมายใหม่ โดยไม่จําเป็ นต้ องเขียนขันตอนก่
้
อน
หน้ านี ้ใหม่ แต่มีข้อเสีย คือ ภาษาเป้าหมายที่ผลิตจากระหัสระหว่างกลาง อาจจะมีประสิทธิภาพ
น้ อยกว่าการผลิตภาษาเป้าหมายโดยตรง โดยไม่ใช้ ระหัสระหว่างกลาง
ในบทนี ้จะกล่าวถึงรหัสระหว่างกลางแบบต่างๆ ดังนี ้

5.1 ต้ นไม้ วากยสัมพันธ์
ต้ นไม้ วิเคราะห์กระจายที่กล่าวถึงในบทที่ 3 สามารถใช้ เป็ นรหัสระหว่างกลางได้ แต่มี
ข้ อเสียที่มีข้อมูลที่ไม่จําเป็ นจํานวนมาก เช่น ไวยากรณ์ตอ่ ไปนี ้
E → E+T | T
T → T*F | F
F → (E) | id
สามารถแทนประโยค id*(id+id) ด้ วยต้ นไม้ วิเคราะห์กระจายได้ ดังนี ้
E
T
T

*

F

F

(

E

)

id

E

+

T

T

F

F

id

id
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จะเห็นได้ วา่ โหนดที่เป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด ไม่มีความจําเป็ นต้ องมี สามารถเก็บเฉพาะโหนดที่
เป็ นสัญลักษณ์สิ ้นสุด ซึง่ เป็ นตัวดําเนินการและตัวถูกดําเนินการได้ ดังนี ้

*
id

+
id

id

ต้ นไม้ ดงั กล่าวเรี ยกว่า ต้ นไม้ วากยสัมพันธ์ (syntax tree) หรื อ ต้ นไม้ วากยสัมพันธ์ เชิง
นามธรรม (abstract syntax tree) ซึง่ เป็ นต้ นไม้ วิเคราะห์กระจาย ที่มีการตัดโหนดที่ไม่มีความ
จําเป็ นต้ องใช้ ทิ ้ง และเก็บเฉพาะโหนดที่จําเป็ นไว้
ตัวอย่างรหัสระหว่างกลางแบบต้ นไม้ วากยสัมพันธ์อีกตัวอย่างหนึง่ เช่น ประโยค
if id = id then id := id + id else id := id – id
สามารถแทนด้ วยต้ นไม้ วากยสัมพันธ์ได้ ดงั นี ้

if-then-else
=
id

:=
id

id

:=
+

id

id
id

id

id
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5.2 รหัสสามเลขที่อยู่
รหัสสามเลขที่อยู่ จะมีคําสัง่ ใกล้ เคียงกับภาษาแอสเซมบลีหรื อภาษาเครื่ อง
คําสัง่
โดยทัว่ ไปแล้ วเขียนอยูใ่ นรูป A := B op C เมื่อ A, B, และ C เป็ นตัวถูกดําเนินการ ซึง่ อาจจะเป็ น
ชื่อของตัวระบุ, ค่าคงที่, หรื อ ที่เก็บชัว่ คราวซึง่ ผลิตโดยคอมไพเลอร์ และ op เป็ นตัวดําเนินการ
ทวิภาค เช่น นิพจน์ X+Y*7 แทนด้ วยรหัสสามเลขที่อยูไ่ ด้ ดังนี ้
T0 := Y*7
T1 := X+T0
เมื่อ T0 และ T1 เป็ นที่เก็บชัว่ คราวที่ผลิตโดยคอมไพเลอร์ เป็ นต้ น
คําสัง่ ของรหัสสามเลขที่อยูอ่ ื่นๆ ซึง่ อาจจะมีเลขที่อยูน่ ้ อยกว่าสาม ได้ แก่
1. A:=op B เมื่อ op เป็ นตัวดําเนินการเอกภาค
2. คําสัง่ กระโดดแบบไม่มีเงื่อนไข goto L
3. คําสัง่ กระโดดแบบมีเงื่อนไข if A relop B goto L เมื่อ relop เป็ นตัวดําเนินการสัมพันธ์ คําสัง่ นี ้
อาจเขียนในรูปแบบ jrelop A B L ก็ได้ เช่น je A B L เหมือนกับ if A = B goto L หมายถึง ถ้ า
A = B ให้ กระโดดไปที่ตําแหน่ง L มิฉะนัน้ ทําคําสัง่ ถัดไป เป็ นต้ น
4. คําสัง่ เพื่อเรี ยกใช้ กระบวนงาน P และมีการผ่านพารามิเตอร์ A1,A2,…,An เขียนได้ ดังนี ้
param A1
param A2
…
param An
call P,n
5. ดรรชนีกํากับสามารถเขียนในรูป A:=B[I] หรื อ A[I]:=B
6. เลขที่อยูแ่ ละตัวชี ้สามารถเขียนได้ ในรูป A:= addr B หรื อ A:=*B หรื อ *A:=B
ตัวอย่ าง 5.1 จากส่วนหนึ่งของโปรแกรมต่อไปนี ้
while (A<B) do
if (C<D) then X:=Y+Z
สามารถแทนด้ วยรหัสสามเลขที่อยูไ่ ด้ ดังนี ้
0:
if (A<B) goto 2
1:
goto 7
2:
if (C<D) goto 4
3:
goto 0
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4:
5:
6:
7:

T0:=Y+Z
X:=T0
goto 0

5.2.1 สี่ส่ ิงอันดับ
เราอาจจะใช้ โครงสร้ างข้ อมูลแบบระเบียน ซึง่ มีสี่เขตข้ อมูล (field) คือ OP, ARG1,
ARG2 และ RESULT แทนรหัสสามเลขที่อยู่ เรี ยกว่า สี่ส่ ิงอันดับ (quadruple)
ตัวอย่ าง 5.2 ประโยคคําสัง่ A:=-B*(C+D) แทนด้ วยสี่สงิ่ อันดับได้ ดังนี ้
OP ARG1 ARG2 RESULT
(0) B
T0
(1) +
C
D
T1
(2) *
T0
T1
T2
(3) :=
T2
A
5.2.2 สามสิ่งอันดับ
เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ ชื่อของตัวแปรชัว่ คราว เราอาจจะใช้ หมายเลขระเบียนแทน ดังนัน้
โครงสร้ างข้ อมูลแบบระเบียนที่ใช้ แทนรหัสสามเลขที่อยู่ จึงอาจมีแค่สามเขตข้ อมูล คือ OP, ARG1,
และ ARG2 โดยไม่ต้องมีเขตข้ อมูล RESULT เรี ยกว่า สามสิ่งอันดับ (triple)
ตัวอย่ าง 5.3 ประโยคคําสัง่ ในตัวอย่าง 5.2 แทนด้ วย สามสิง่ อันดับ ได้ ดังนี ้
OP ARG1 ARG2
(0) B
(1) +
C
D
(2) *
(0) (1)
(3) :=
A
(2)
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(0)
(1)

สําหรับคําสัง่ A[I]:=B ต้ องใช้ สองระเบียน ดังนี ้
OP ARG1 ARG2
[]= A
I
:=
(0) B

และคําสัง่ A:=B[I] ต้ องใช้ สองระเบียน ดังนี ้
OP ARG1 ARG2
(0) =[] B
I
(1) :=
A
(0)
สําหรับคําสัง่ if A relop B goto L ต้ องใช้ สองระเบียน ดังนี ้
OP ARG1 ARG2
(0) cmp A
B
(1) jrelop L
เมื่อ cmp เป็ นคําสัง่ เปรี ยบเทียบ ระหว่าง A กับ B และ jrelop L เป็ นคําสัง่ กระโดดไปที่ตําแหน่ง L
เมื่อการเปรี ยบเทียบเป็ นจริงตามความสัมพันธ์ relop เช่น jne L เป็ นจริงเมื่อมีความสัมพันธ์ ไม่
เท่ากัน เป็ นต้ น
5.2.3 สามสิ่งอันดับโดยอ้ อม
ในการทํารหัสระหว่างกลางให้ ได้ ผลดีที่สดุ อาจจะต้ องมีการจัดลําดับของคําสัง่ ใหม่ ถ้ า
แทนรหัสระหว่างกลางแบบสามสิง่ อันดับ ต้ องย้ ายระเบียนที่เก็บคําสัง่ เหล่านัน้ ทําให้ หมายเลข
ของระเบียนเปลี่ยนไป จึงต้ องแก้ ไขหมายเลขระเบียนในเขตข้ อมูล ARG1 หรื อ ARG2 ให้ ตรงกับ
หมายเลขระเบียนที่เปลี่ยนไปด้ วย เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาดังกล่าว เราอาจแทนรหัสสามเลขที่อยู่
แบบ สามสิ่งอันดับโดยอ้ อม (indirect triple) โดยเก็บแต่ละคําสัง่ แบบสามสิง่ อันดับเหมือนเดิม
แต่ลําดับของคําสัง่ เก็บแยกไว้ ในรายการ ข้ อมูลในรายการเป็ นหมายเลขระเบียนของสามสิง่ อันดับ
ที่ชี ้ไปยังคําสัง่ ดังกล่าว เมื่อลําดับของคําสัง่ เปลี่ยนไป ก็แก้ ไขเฉพาะลําดับของคําสัง่ ในรายการ
เท่านัน้
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ตัวอย่ าง 5.4 จากส่วนหนึ่งของโปรแกรมต่อไปนี ้
for I:=1 to N do
begin
A[I]:=10;
X:=B;
end
ก่อนการทํารหัสระหว่างกลางให้ ได้ ผลดีที่สดุ สามารถแทนด้ วยสามสิง่ อันดับโดยอ้ อม
แถวลําดับ ชื่อ STATEMENT เก็บลําดับของคําสัง่ ได้ ดังนี ้

[0]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

STATEMENT
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

OP ARG1
:=
I
cmp I
jg
(9)
[]= A
:=
(3)
:=
X
+
I
:=
I
goto (1)

โดยใช้

ARG2
1
N
I
10
B
1
(6)

คําสัง่ X:=B เอาออกมาไว้ ก่อนคําสัง่ for ได้ โดยการแก้ ไขลําดับของคําสัง่ เฉพาะใน STATEMENT
ได้ ดังนี ้
[0] (5)
[1] (0)
[2] (1)
[3] (2)
[4] (3)
[5] (4)
[6]-[9] เหมือนเดิม
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5.3 รหัสเครื่ องเชิงนามธรรม
เครื่ องนามธรรม (abstract machine) หรื อ เครื่ องเสมือน เป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ไม่มี
ตัวตนจริงๆ แต่มีการออกแบบคําสัง่ ภาษาเครื่ องของเครื่ องดังกล่าว เพื่อใช้ เป็ นรหัสระหว่างกลาง
คําสัง่ ดังกล่าว เรี ยกว่า รหัสเครื่องเชิงนามธรรม (abstract machine code) หรื อ รหัสเครื่ อง
เสมือน ตัวอย่างรหัสเครื่ องเชิงนามธรรม เช่น P-code ซึง่ ออกแบบมาเพื่อใช้ กบั ภาษาปาสคาล
หรื อ รหัสไบต์ที่ได้ จากการแปลภาษาจาวา เป็ นต้ น

5.4 บทสรุ ป
รหัสระหว่างกลาง เป็ นรหัสชัว่ คราวที่คอมไพเลอร์ ใช้ แทนภาษาต้ นฉบับในขณะที่แปลจาก
ภาษาต้ นฉบับไปเป็ นภาษาเครื่ อง ตัวอย่างรหัสระหว่างกลาง เช่น ต้ นไม้ วากยสัมพันธ์ รหัสสาม
เลขที่อยู่ และรหัสเครื่ องเชิงนามธรรม เป็ นต้ น

5.5 แบบฝึ กหัด
5.1 จงแทนประโยคต่อไปนี ้
A:=(B+C)*D-(E/F)
ด้ วย ต้ นไม้ วากยสัมพันธ์, สี่สงิ่ อันดับ, สามสิง่ อันดับ, และ สามสิง่ อันดับโดยอ้ อม
5.2 จงแทนประโยคต่อไปนี ้
A[I] :=B[J]+C[A[K]]+D[K]
ด้ วย รหัสสามเลขที่อยู่ และ สามสิง่ อันดับ
5.3 จงแทนส่วนหนึง่ ของโปรแกรมต่อไปนี ้
count:=0;
while count < 100 do
begin
if (a < b) and (c < b) then max:= b;
else begin a:=a-b;
c:=c-b;
end;
count:=count+1;
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end;
ด้ วย รหัสสามเลขที่อยู่

บทที่ 6
ตัววิเคราะห์ความหมายและตัวก่อกําเนิดรหัส
ในขณะที่ตวั วิเคราะห์วากยสัมพันธ์ใช้ กฎในการวิเคราะห์กระจาย
การวิเคราะห์
ความหมายและผลิตรหัสสามารถทําไปพร้ อมๆ กันได้ โดยการกําหนดลักษณะเฉพาะให้ กบั
สัญลักษณ์ในกฎ ลักษณะเฉพาะอาจจะเป็ นอะไรก็ได้ ที่เราต้ องการ เช่น เป็ นสายอักขระ, ค่าตัวเลข,
ค่าที่ใช้ แทนแบบชนิดข้ อมูล, ตัวชี ้ไปยังตัวระบุในตารางสัญลักษณ์, หรื อตําแหน่งป้าย เป็ นต้ น
ลักษณะเฉพาะดังกล่าวจะใช้ เป็ นข้ อมูลในการตรวจสอบความหมายและผลิตรหัส เราเรี ยกการ
แปลในลักษณะนี ้ว่า การแปลโดยวากยสัมพันธ์ ชีท้ าง (syntax-directed translation) รหัสที่
ผลิตอาจจะเป็ นรหัสระหว่างกลาง ภาษาแอสเซมบลี หรื อภาษาเครื่ อง ขึ ้นอยูก่ บั คอมไพเลอร์ แต่ละ
ตัว ถ้ ารหัสที่ผลิตเป็ นรหัสระหว่างกลาง ตัวผลิตรหัสดังกล่าวเรี ยกว่า ตัวก่อกําเนิดรหัสระหว่าง
กลาง และถ้ ารหัสที่ผลิตเป็ นภาษาแอสเซมบลี ต้ องใช้ แอสเซมเบลอร์ แปลไปเป็ นภาษาเครื่ องอีก
ทอดหนึง่ ตําแหน่งของขันตอนตั
้
ววิเคราะห์ความหมาย ตัวก่อกําเนิดรหัสระหว่างกลาง และตัว
ก่อกําเนิดรหัส แสดงอยูใ่ นบทที่ 1 รูปที่ 1.1 และรูปที่ 1.2

6.1 ลักษณะเฉพาะสังเคราะห์ และลักษณะเฉพาะถ่ ายทอด
ลักษณะเฉพาะจะเรี ยกว่า ลักษณะเฉพาะสังเคราะห์ (synthesized attribute) ถ้ า
ลักษณะเฉพาะที่โหนดแม่ของต้ นไม้ วิเคราะห์กระจาย คํานวณมาจากลักษณะเฉพาะที่โหนดลูก
และจะเรี ยกว่า ลักษณะเฉพาะถ่ ายทอด (inherited attribute) ถ้ าลักษณะเฉพาะที่โหนดของ
ต้ นไม้ วเิ คราะห์กระจาย คํานวณมาจากลักษณะเฉพาะที่โหนดแม่หรื อโหนดพี่น้อง (sibling)
สัญลักษณ์ในกฎแต่ละตัว อาจจะมีลกั ษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้ องมากกว่าหนึง่ ตัว โดยอาจจะ
เป็ นลักษณะเฉพาะสังเคราะห์หรื อลักษณะเฉพาะถ่ายทอด
ค่าเริ่ มต้ นของลักษณะเฉพาะของ
สัญลักษณ์สิ ้นสุด เป็ นลักษณะเฉพาะสังเคราะห์ ที่สามารถกําหนดค่าหรื อให้ มีคา่ เท่ากับข้ อมูลเข้ า
ที่ตรงกับสัญลักษณ์สิ ้นสุดนัน้ (หรื อเท่ากับลักษณะเฉพาะที่สง่ มาจากตัววิเคราะห์ศพั ท์) และค่า
เริ่ มต้ นของลักษณะเฉพาะถ่ายทอดของสัญลักษณ์เริ่ มต้ นสามารถกําหนดได้ ส่วนลักษณะเฉพาะ
อื่นๆ สามารถคํานวณได้ ดังนี ้ สําหรับกฎใดๆ
ก. ลักษณะเฉพาะถ่ายทอดของสัญลักษณ์ที่อยูใ่ นสายอักขระทางขวาของกฎ คํานวณมาจาก
ลักษณะเฉพาะของสัญลักษณ์ในกฎ
ข. ลักษณะเฉพาะสังเคราะห์ของสัญลักษณ์ที่อยูใ่ นสายอักขระทางซ้ ายของกฎ คํานวณมาจาก
ลักษณะเฉพาะของสัญลักษณ์ในกฎ
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ไวยากรณ์ที่มีลกั ษณะเฉพาะและการคํานวณตามข้ อตกลงข้ างต้ น เรี ยกว่า
ไวยากรณ์
ลักษณะเฉพาะ (attribute grammar)
ในที่นี ้จะเขียน
“สัญลักษณ์.ลักษณะเฉพาะ↑” แทน ลักษณะเฉพาะสังเคราะห์ของ
สัญลักษณ์ และ “สัญลักษณ์.ลักษณะเฉพาะ↓” แทน ลักษณะเฉพาะถ่ายทอดของสัญลักษณ์
ตัวอย่ าง 6.1 ไวยากรณ์ G29 ต่อไปนี ้
E → E+T
E→T
T → T*F
(G29)
T→ F
F → (E)
F→u
สามารถใช้ คํานวณนิพจน์ที่มีตวั ถูกดําเนินการ คือ เลขจํานวนเต็มไม่มีเครื่ องหมาย (u)
และมีตวั ดําเนินการทวิภาคสองตัว คือ * กับ + โดยจะทํา * ก่อน + และถ้ ามีวงเล็บจะทําในวงเล็บ
ก่อน ในตัวอย่างนี ้ จะแสดงให้ เห็นลักษณะเฉพาะสังเคราะห์ซงึ่ เป็ นค่าคงที่จํานวนเต็ม สมมุติวา่ ชื่อ
val โดยที่ val ของสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด u ได้ มาจากลักษณะเฉพาะที่สง่ มาจากตัววิเคราะห์ศพั ท์
ในที่นี ้ คือ lexval ส่วนลักษณะเฉพาะ val ของสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดที่อยูท่ างซ้ ายคํานวณจาก
ลักษณะเฉพาะ val ของสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดทางขวา ดังนี ้
กฎ
คํานวณลักษณะเฉพาะ
E → E+T
E.val↑ := E.val ↑+ T.val↑
E→T
E.val↑ := T.val ↑
T → T*F
T.val ↑:= T.val↑ * F.val↑
(G30)
T→ F
T.val↑ := F.val↑
F → (E)
F.val↑ := E.val↑
F.val↑ := u.lexval↑
F→u
เช่น เมื่อข้ อมูลเข้ า คือ 3*(4+5) การคํานวณลักษณะเฉพาะที่โหนดต่างๆ ของต้ นไม้
วิเคราะห์กระจายแสดงได้ ดังรู ปที่ 6.1 โดยลักษณะเฉพาะที่ปลายลูกศรประคํานวณมาจาก
ลักษณะเฉพาะที่ต้นลูกศรประ
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E.val:=27
T.val:=27
T.val:=3

*

F.val:=9

F.val:=3

(

E.val=9

u.lexval:=3

E.val:=4

+

)
T.val:=5

T.val:=4

F.val:=5

F.val:=4

u.lexval:=5

u.lexval:=4
รูปที่ 6.1 ต้ นไม้ วเิ คราะห์กระจายที่มีการคํานวณลักษณะเฉพาะสังเคราะห์

ตัวอย่ าง 6.2 การประกาศตัวระบุ (id) ให้ มีแบบชนิดข้ อมูลเป็ น character หรื อ integer เขียนเป็ น
กฎของไวยากรณ์และการคํานวณลักษณะเฉพาะ ได้ ดงั นี ้
กฎ
คํานวณลักษณะเฉพาะ
D→TL
L.type↓:=T.type↑
T → character
T.type↑:=character
T → integer
T.type↑:=integer
(G31)
L → L , id
L.type↓:=L.type↓
L → id

164 ทฤษฎีการเขียนคอมไพเลอร์
เช่น เมื่อข้ อมูลเข้ า คือ integer id,id,id การคํานวณลักษณะเฉพาะที่โหนดต่างๆ ของ
ต้ นไม้ วเิ คราะห์กระจายแสดงได้ ดังรูปที่ 6.2 (ลูกศรประทึบแสดงการคํานวณลักษณะเฉพาะ
ถ่ายทอด ส่วนลูกศรประบางแสดงการคํานวณลักษณะเฉพาะสังเคราะห์)
D
T.type:=integer
integer

L.type:=integer
L.type=integer

L.type=integer ,

,

id

id

id
รูปที่ 6.2 ต้ นไม้ วเิ คราะห์กระจายที่มีการคํานวณลักษณะเฉพาะสังเคราะห์และถ่ายทอด
ในตัวอย่างนี ้ หลังจากรู้แบบชนิดข้ อมูลจากลักษณะเฉพาะ type และรู้ชื่อของตัวระบุ
สมมุติวา่ เก็บไว้ ที่ name ซึง่ เป็ นลักษณะเฉพาะที่สง่ มาจากตัววิเคราะห์ศพั ท์ เราสามารถนําชื่อและ
แบบชนิดข้ อมูลไปใส่ในตารางสัญลักษณ์ โดยเรี ยกใช้ ฟังก์ชนั install ได้ ดังนี ้
กฎ
คํานวณลักษณะเฉพาะ
D→TL
L.type↓:=T.type↑
T → character
T.type↑:=character
T → integer
T.type↑:=integer
(G32)
L → L , id
L.type↓:=L.type↓; install(id.name↑,L.type↓)
L → id
install(id.name↑,L.type↓)

6.2 ไวยากรณ์ ลักษณะเฉพาะซ้ าย
แม้ จะมีการคํานวณลักษณะเฉพาะในกฎของไวยากรณ์ลกั ษณะเฉพาะ แต่ไม่สามารถ
รับประกันได้ วา่ การคํานวณดังกล่าวจะเกิดขึ ้น หรื ออาจจะมีการคํานวณเป็ นลักษณะวงกลม
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เกิดขึ ้น เพื่อแก้ ปัญหาดังกล่าว จึงมีการกําหนดกฎเกณฑ์ในการคํานวณลักษณะเฉพาะถ่ายทอด
ของสัญลักษณ์ที่อยูใ่ นสายอักขระทางขวาของกฎ (ข้ อ ก.) ใหม่ ดังนี ้
“ลักษณะเฉพาะถ่ายทอดของสัญลักษณ์ในสายอักขระทางขวาของกฎ คํานวณมาจาก
ลักษณะเฉพาะถ่ายทอดของสัญลักษณ์ในสายอักขระทางซ้ ายของกฎ
หรื อลักษณะเฉพาะของ
สัญลักษณ์ในสายอักขระทางขวาของกฎที่อยูด่ ้ านซ้ ายของมัน “
หรื อ สําหรับกฎ A → X1X2…Xj-1Xj…..Xn ใดๆ ลักษณะเฉพาะถ่ายทอดของ Xj คํานวณ
มาจากลักษณะเฉพาะถ่ายทอดของ A หรื อ ลักษณะเฉพาะของ Xi เมื่อ 1 ≤ i < j
ส่วนกฎเกณฑ์ในการคํานวณลักษณะเฉพาะสังเคราะห์ของสัญลักษณ์ที่อยูใ่ นสายอักขระ
ทางซ้ ายของกฎ (ข้ อ ข.) ยังคงเหมือนเดิม ไวยากรณ์ลกั ษณะเฉพาะที่มีการคํานวณลักษณะเฉพาะ
ตามกฎเกณฑ์นี ้ เรี ยกว่า ไวยากรณ์ ลักษณะเฉพาะซ้ าย (L-attribute grammar)
ลําดับการคํานวณลักษณะเฉพาะของไวยากรณ์ลกั ษณะเฉพาะซ้ าย ที่โหนดใดๆ ของ
ต้ นไม้ วเิ คราะห์กระจาย สามารถทําแบบ ลําดับในแนวลึก (depth-first order) ได้ เสมอ (ถ้ า
ต้ องการคํานวณลักษณะเฉพาะทังหมดของต้
้
นไม้ วเิ คราะห์กระจาย ให้ เริ่ มที่โหนดราก) ขันตอนวิ
้
ธี
แบบลําดับในแนวลึกแสดงอยูใ่ นรูปที่ 6.3

procedure ลําดับในแนวลึก (n:โหนด)
begin
สมมุติวา่ n มีโหนดลูกเรียงจากซ้ายไปขวาดังนี้ x1, x2, …, xm
สําหรับ i := 1 ถึง m
begin
คํานวณลักษณะเฉพาะถ่ายทอดที่โหนด xi;
ลําดับในแนวลึก(xi);
end;
คํานวณลักษณะเฉพาะสังเคราะห์ของ n;
end
รูปที่ 6.3 ขั ้นตอนวิธีแบบลําดับในแนวลึก

166 ทฤษฎีการเขียนคอมไพเลอร์
ตัวอย่ าง 6.3 ไวยากรณ์ G31 ในตัวอย่าง 6.2 เป็ นไวยากรณ์ลกั ษณะเฉพาะซ้ าย มีลําดับการ
คํานวณแบบลําดับในแนวลึก เรี ยงตามหมายเลขในวงเล็บตังแต่
้ (1) ถึง (4) ดังแสดงในรู ปที่ 6.4
D
(1)T.type:=integer
integer

(2) L.type:=integer

(3) L.type=integer

(4) L.type=integer ,

,

id

id

id
รูปที่ 6.4 การคํานวณลักษณะเฉพาะแบบลําดับในแนวลึก

6.3 การกระทํา
สําหรับกฎใดๆ ของไวยากรณ์ เราอาจใส่ การกระทํา (action) โดยเขียนอยูภ่ ายใน { } ไว้
ในสายอักขระทางขวาของกฎ โดยอาจจะไว้ หลังสุด หน้ าสุด หรื อระหว่างสัญลักษณ์ การกระทํา
ดังกล่าว ใช้ เพื่อคํานวณลักษณะเฉพาะและผลิตรหัส และมีลําดับการวิเคราะห์กระจายเสมือนหนึ่ง
เป็ นสัญลักษณ์ตวั หนึง่ เมื่อพบการกระทํา จะเป็ นการปฎิบตั ิตามคําสัง่ ของการกระทํานั ้นๆ ใน
กรณีที่ลกั ษณะเฉพาะทุกตัวเป็ นลักษณะเฉพาะสังเคราะห์ เราสามารถใส่การกระทําไว้ หลังสุด เช่น
ไวยากรณ์ G30 สามารถใส่การกระทําได้ ดังนี ้
E → E+T
{ E.val↑ := E.val↑ + T.val↑ }
E→T
{ E.val↑ := T.val↑ }
{ T.val ↑:= T.val * F.val↑ }
T → T*F
(G33)
T→ F
{ T.val↑ := F.val ↑ }
F → (E)
{ E.val ↑:= E.val↑ }
F→u
{ F.val ↑:= u.lexval↑ }
ในกรณีที่มีทงลั
ั ้ กษณะเฉพาะสังเคราะห์และลักษณะเฉพาะถ่ายทอด ต้ องมีความระมัดระวัง คือ
การกระทําที่ใช้ คํานวณลักษณะเฉพาะ ต้ องไม่คํานวณลักษณะเฉพาะจากลักษณะเฉพาะที่ไม่เคย

ตัววิเคราะห์ความหมายและตัวก่อกําเนิดรหัส 167
มีค่าหรื อถูกคํานวณมาก่อน ซึง่ ถ้ าเป็ นไวยากรณ์ลกั ษณะเฉพาะซ้ ายก็จะไม่มีปัญหาในเรื่ องนี ้ ข้ อที่
ควรระมัดระวัง ในการคํานวณลักษณะเฉพาะ และใส่การกระทํา มีดงั นี ้
ก. ลักษณะเฉพาะถ่ายทอดของสัญลักษณ์ในสายอักขระทางขวาของกฎ
ต้ องคํานวณในการ
กระทําก่อนหน้ าสัญลักษณ์นั ้น
ข. อย่านําลักษณะเฉพาะสังเคราะห์ของสัญลักษณ์ที่อยูท่ างขวาของการกระทํามาคํานวณในการ
กระทํา
ค. คํานวณลักษณะเฉพาะสังเคราะห์ของสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดที่อยูท่ างซ้ ายของกฎ หลังจากที่
ลักษณะเฉพาะทุกตัวที่อ้างถึง ได้ ถกู คํานวณหมดแล้ ว และสามารถใส่การกระทํา ไว้ หลังสุด
ของสายอักขระทางขวาของกฎ
ตัวอย่ าง 6.4 ไวยากรณ์ G29 มีการเกิดซํ ้าซ้ าย ไม่สามารถใช้ กบั ตัววิเคราะห์กระจายบนลงล่าง ซึง่
ใช้ กระบวนงานที่เรี ยกซํ ้าได้ เพราะจะทําให้ เกิดการวนไม่สิ ้นสุด และไม่เป็ นไวยากรณ์ LL(1) เรา
สามารถขจัดการเกิดซํ ้าซ้ ายได้ ดังนี ้
E→TA
A → +T A
A→ε
T→FB
(G34)
B → *F B
B→ε
F→(E)
F→u
และใส่การกระทําได้ ดังนี ้
E → T { A.i↓:=T.val↑ } A { E.val↑:=A.s↑ }
A → +T { A.i↓:=A.i↓+T.val↑ } A { A.s↑:=A.s↑ }
A → ε { A.s↑:=A.i↓ }
T → F{ B.i↓:=F.val↑ } B { T.val↑:=B.s↑ }
(G35)
B → *F { B.i↓:=B.i↓+F.val↑ } B { B.s↑:=B.s↑ }
B → ε { B.s↑:=B.i↓ }
F → ( E { F.val↑:=E.val↑ } )
F → u { F.val↑:=u.lexval ↑ }
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ในตัวอย่างนี ้ ลักษณะเฉพาะถ่ายทอดของ A แทนด้ วย A.i และลักษณะเฉพาะสังเคราะห์ของ A
แทนด้ วย A.s ในทํานองเดียวกันกับ B
เช่น เมื่อข้ อมูลเข้ า คือ 3*(4+5) การคํานวณลักษณะเฉพาะที่โหนดต่างๆ ของต้ นไม้
วิเคราะห์กระจายแสดงได้ ดังรู ปที่ 6.5 ลําดับการคํานวณเป็ นแบบลําดับในแนวลึก และค่าที่
กําหนดจะแสดงตามลูกศรประ (โหนด A และ B เป็ นโหนดเดียว แต่มีลกั ษณะเฉพาะสองตัว)
E.val:=27
T.val:27
F.val:=3
u.lexval:=3

A.i:=27 A.s:=27
ε

B.i:=3 B.s:=27
*
(

F.val:=9

B.i:=27 B.s:=27

E.val:9 )

ε

T.val:=4

A.i:=4 A.s:=9

F.val:=4

B.i:=4 B.s:=4 +

u.lexval:=4

ε

T.val:=5

F.val:=5

A.i:=9 A.s:=9

B.i:=5 B.s:=5 ε

u.lexval:=5 ε
รูปที่ 6.5 การคํานวณลักษณะเฉพาะของไวยากรณ์ G35 เมื่อข้ อมูลเข้ า คือ 3*(4+5)
ในการคํานวณลักษณะเฉพาะ เราอาจจะเก็บลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับสัญลักษณ์ไว้ ที่
โหนดของต้ นไม้ วิเคราะห์กระจาย โดยเก็บเป็ นระเบียนที่มีเขตข้ อมูลของลักษณะเฉพาะเหล่านั ้น ใน
กรณีที่ไม่มีการสร้ างต้ นไม้ วิเคราะห์กระจาย จําเป็ นต้ องมีเนื ้อที่ที่จะเก็บลักษณะเฉพาะเหล่านั ้น
เช่น เก็บไว้ ในกองซ้ อนความหมาย (semantic stack) เป็ นต้ น
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ในบทนี ้จะกล่าวถึงตัววิเคราะห์ความหมายและตัวก่อกําเนิดรหัส โดยการใช้ สญ
ั ลักษณ์
กระทํา (action symbol) ในตัววิเคราะห์กระจายทํานายไม่เรี ยกซํ ้า ซึง่ เป็ นตัววิเคราะห์กระจายบน
ลงล่าง และการใช้ ลกั ษณะเฉพาะสังเคราะห์ในตัววิเคราะห์กระจายล่างขึ ้นบน

6.4 สัญลักษณ์ กระทําในตัววิเคราะห์ กระจายทํานายไม่ เรียกซํา้
ตัววิเคราะห์ความหมายและตัวก่อกําเนิดรหัสสามารถทําไปพร้ อมๆ
กับตัววิเคราะห์
กระจายนํานายไม่เรี ยกซํ ้าได้ โดยการใส่สญ
ั ลักษณ์กระทําเข้ าไปในกฎของไวยากรณ์ที่ใช้ วิเคราะห์
กระจาย แทนการกระทํา แล้ วแก้ ไขขันตอนวิ
้
ธีของตัววิเคราะห์กระจายทํานายไม่เรี ยกซํ ้า (ตามรูปที่
3.7) ใหม่ โดยการเพิม่ การตรวจสอบสัญลักษณ์บนยอดกองซ้ อนว่าเป็ นสัญลักษณ์กระทําหรื อไม่
ถ้ าเป็ นก็เรี ยกรู ทีน ActionRoutine(X) เพื่อทําขั ้นตอนตัววิเคราะห์ความหมายและตัวก่อกําเนิดรหัส
โดยการส่งสัญลักษณ์กระทํา X ไปให้ รูทีนดังกล่าว แล้ วผุดสัญลักษณ์บนยอดกองซ้ อนทิ ้ง มิฉะนั ้น
ก็ทําตามขันตอนเดิ
้
ม จะได้ ขั ้นตอนใหม่ตามรูปที่ 6.6 ไวยากรณ์ที่มีการเพิม่ สัญลักษณ์กระทําเข้ าไป
เรี ยกว่า ไวยากรณ์ การแปล (translation grammar) กองซ้ อนที่ใช้ วเิ คราะห์กระจายเรี ยกว่า กอง
ซ้ อนวากยสัมพันธ์ (syntax stack) สําหรับลักษณะเฉพาะจะเก็บไว้ ในกองซ้ อนความหมาย ซึง่
ผู้เขียนโปรแกรมต้ องจัดการเอง
กดสัญลักษณ์เริ่มต้นลงกองซ้อน;
lookahead := ข้อมูลเข้าตัวแรก;
ทําซํ้าๆ
X := สัญลักษณ์บนยอดกองซ้อน;
ถ้า (X เป็ นสัญลักษณ์กระทํา) แล้ว {
ActionRoutine(X);
ผุดสัญลักษณ์บนยอดกองซ้อนทิ้ ง;
}
มิฉะนั้น ถ้า (X เป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ้นสุด) แล้ว {
ถ้า (มีกฎในตารางวิเคราะห์กระจายตรงช่อง [X,lookahead]) แล้ว {
ผุดสัญลักษณ์บนยอดกองซ้อนทิ้ ง;
กดสัญลักษณ์ในสายอักขระทางขวาของกฎลงกองซ้อน เรียงจากขวามาซ้าย ตามลําดับ;
} มิฉะนั้น error();
} มิฉะนั้น ถ้า (X = lookahead) แล้ว {
ผุดสัญลักษณ์บนยอดกองซ้อนทิ้ ง;
lookahead := ข้อมูลเข้าตัวต่อไป;
} มิฉะนั้น error();
จนกว่า (กองซ้อนว่าง);
ถ้า (lookahead ≠$) แล้ว error();
รูปที่ 6.6 ขันตอนวิ
้
ธีของตัววิเคราะห์กระจายทํานายไม่เรี ยกซํ ้าเมื่อเพิ่มสัญลักษณ์กระทําในกฎ
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การคํานวณลักษณะเฉพาะของนิพจน์โดยการใช้ สญ
ั ลักษณ์กระทํา
จะใช้ ไวยากรณ์
ลักษณะเฉพาะ G33 เพราะคํานวณได้ ง่ายกว่าไวยากรณ์ลกั ษณะเฉพาะ G35 เนื่องจากมีแต่
ลักษณะเฉพาะสังเคราะห์เท่านัน้ ถ้ าใส่สญ
ั ลักษณ์กระทําแทนการกระทําในไวยากรณ์ G33 จะได้
ดังนี ้
E → E+T #6
E → T #5
T → T*F #4
(G36)
T → F #3
F → (E) #2
F → #0 u #1
หมายเหตุ สัญลักษณ์กระทําเขียนอยูใ่ นรูปแบบ #d เมื่อ d เป็ นหมายเลขกระทํา และมี
การใส่ #0 ไว้ หน้ า u เพื่อทําหน้ าที่ใส่ลกั ษณะเฉพาะของ u บนยอดกองซ้ อนความหมาย
ถัาให้ sem เป็ นแถวลําดับแทนกองซ้ อนความหมายและ top เป็ นดรรชนีที่ยอดกองซ้ อน
โดยเริ่ มต้ นกองซ้ อนความหมายว่างเปล่า (top:=0)
สัญลักษณ์ที่มีลกั ษณะเฉพาะ ซึง่ อยูใ่ นสายอักขระทางขวาของกฎเรี ยงจากซ้ ายไปขวา จะ
มีลกั ษณะเฉพาะอยู่ที่ sem[top], sem[top-1], … ตามลําดับ เช่น กฎ E → E+T ลักษณะเฉพาะ
้ กษณะเฉพาะ T.val จะอยูท่ ี่
E.val จะอยูท่ ี่ sem[top] สัญลักษณ์ + ไม่มีลกั ษณะเฉพาะ ฉะนันลั
sem[top-1] ดังนั ้น การคํานวณลักษณะเฉพาะ E.val+T.val เขียนได้ เป็ น sem[top]+sem[top-1]
นําค่านี ้ไปเก็บเป็ นลักษณะเฉพาะของสัญลักษณ์ทางซ้ ายของกฎ (E.val) ลักษณะเฉพาะของ
สัญลักษณ์ในสายอักขระทางขวาของกฎไม่ใช้ อีกต่อไป ต้ องลบทิ ้ง แล้ วใส่ลกั ษณะเฉพาะของ
สัญลักษณ์ทางซ้ ายของกฎลงไปแทน โดยให้ อยูท่ ี่ยอดกองซ้ อนความหมาย เขียนเป็ นคําสัง่ ได้ ดังนี ้
sem[top-1]:=sem[top]+sem[top-1];
top:=top-1;
แสดงด้ วยภาพได้ ดังนี ้
top
top-1

E.val
T.val
...
sem

top E.val+T.val
...
sem
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การคํานวณลักษณะเฉพาะใน ActionRoutine(X) ด้ วยสัญลักษณ์กระทํา กรณีที่ X เป็ น
สัญลักษณ์กระทําต่างๆ ทําดังนี ้
#0: /* หมายเหตุ #0 u ใส่ลกั ษณะเฉพาะของ u คือ lexval ลงกองซ้ อนความหมาย */
top:=top+1;
sem[top]:=lexval;
#1: /* หมายเหตุ F → #0 u #1 F.val:=u.lexval */
sem[top]:=sem[top];
#2: /* หมายเหตุ F → (E ) #2
F.val:=E.val */
sem[top]:=sem[top];
#3: /* หมายเหตุ T → F #3
T.val:=F.val */
sem[top]:=sem[top];
#4: /* หมายเหตุ T → T*F #4
T.val:=T.val*F.val */
sem[top-1]:=sem[top]*sem[top-1];
top:=top-1;
E.val:=T.val */
#5: /* หมายเหตุ E → T #5
sem[top]:=sem[top];
#6: /* หมายเหตุ E → E+T #6 E.val:=E.val+T.val */
sem[top-1]:=sem[top]+sem[top-1];
top:=top-1;
จะเห็นได้ วา่ ไม่มีความจําเป็ นต้ องมีสญ
ั ลักษณ์กระทํา #1, #2, #3, และ #5 เพราะมีการ
กระทํา sem[top]:=sem[top] ซึง่ ไม่จําเป็ นต้ องเขียน ดังนัน้ ไวยากรณ์การแปล G36 เขียนใหม่ได้
ดังนี ้
E → E+T #6
E→T
T → T*F #4
(G37)
T→ F
F → (E)
F → #0 u
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อย่างไรก็ตามไวยากรณ์การแปล G37 ไม่สามารถใช้ กบั ตัววิเคราะห์กระจายนํานายไม่
เรี ยกซํ ้า เพราะไม่ได้ เป็ นไวยากรณ์ LL(1) เนื่องจากมีการเกิดซํ ้าซ้ าย ต้ องเขียนใหม่ ดังนี ้
E→TA
A → +T #6 A
A→ε
T→FB
B → *F #4 B
(G38)
B→ ε
F → (E)
F → #0 u
ไวยากรณ์การแปล G38 กับไวยากรณ์ลกั ษณะเฉพาะ G35 ใช้ ไวยากรณ์ในการวิเคราะห์
กระจายเดียวกัน แต่มีการคํานวณลักษณะเฉพาะต่างกัน การคํานวณลักษณะเฉพาะของ
ไวยากรณ์ลกั ษณะเฉพาะ G35 สามารถทําได้ โดยการสร้ างต้ นไม้ วเิ คราะห์กระจาย แล้ วคํานวณ
ลักษณะเฉพาะที่โหนดต่างๆ แบบลําดับในแนวลึก (เนื่องจากเป็ นไวยากรณ์ลกั ษณะเฉพาะซ้ าย
สามารถคํานวณแบบลําดับในแนวลึกได้ เสมอ) แต่การคํานวณลักษณะในหัวข้ อนี ้ จะใช้ ไวยากรณ์
การแปล G38 และไม่มีการสร้ างต้ นไม้ วิเคราะห์กระจาย แต่จะใช้ กองซ้ อนความหมายเก็บ
ลักษณะเฉพาะแทน โดยจะเก็บลักษณะเฉพาะของตัวถูกดําเนินการ ที่อา่ นมาจากข้ อมูลเข้ า ไว้
บนกองซ้ อนความหมาย ด้ วยสัญลักษณ์กระทํา #0 เมื่อวิเคราะห์กระจายถึงตําแหน่งที่จะต้ อง
ดําเนินการตามตัวดําเนินการ จะคํานวณลักษณะเฉพาะตามตัวดําเนินการนั ้น โดยใช้ สญ
ั ลักษณ์
กระทํา #4 และ #6 สําหรับตัวดําเนินการ * และ + ตามลําดับ ถ้ านําไวยากรณ์การแปล G38 มา
สร้ างตารางวิเคราะห์กระจายของตัววิเคราะห์กระจายทํานายไม่เรี ยกซํ ้า จะได้ ตามรูปที่ 6.7

E
A
T
B
F

u
E → TA

+

*

(
E → TA

A → +T#6A

$

A→ε A→ε

T → FB

T → FB
B→ε

F → #0u

)

B → *F#4B

B→ε B→ε
F → (E)

รูปที่ 6.7 ตารางวิเคราะห์กระจายของไวยากรณ์การแปล G38
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ถ้าข้อมูลเข้า คือ 3*(4+5) การทํางานตามขั้นตอนในรูปที่ 6.6 มีรายละเอียด ดังนี้ (sem เป็ นกอง
ซ้อนความหมาย และกองซ้อนเป็ นกองซ้อนวากยสัมพันธ์ กองซ้อนทั้งสองมีกน้ อยูท่ างซ้ายและยอดอยูท่ างขวา
ตรงคําสัง่ lookahead:=ข้อมูลเข้าตัวแรก และ lookahead:=ข้อมูลเข้าตัวต่อไป ตัววิเคราะห์ศพั ท์จะเป็ นตัว
อ่านข้อมูลเข้ามาและส่งโทเค็นซึ่งตรงกับสัญลักษณ์สิ้นสุดในไวยากรณ์ ให้กบั lookahead ส่วนลักษณะเฉพาะ
จงส่งผ่านทาง lexval ในที่นี้แทนด้วย looahead.lexval กรณีที่โทเค็นเป็ นเลขจํานวนเต็มไม่มีเครื่องหมาย จะ
ส่งโทเค็น u ให้ lookahead และ lexval จะมีค่าเท่ากับเลขจํานวนเต็มไม่มีเครื่องหมาย ส่วนโทเค็น +, *, (,
และ ) จะส่งโทเค็น +, *, (, และ ) ตามลําดับ แต่ lexval จะเป็ นอะไรก็ได้ เพราะไม่ได้นําไปใช้คาํ นวณ ในที่นี้
แทนด้วย ?)
คําอธิบาย
กดสัญลักษณ์เริ่มต้น E ลงกองซ้อน
lookahead := u และ lexval:=3

sem กองซ้อน

lookahead.lexval ข้อมูลเข้า

E

u.3

*(4+5)$

AT

u.3

*(4+5)$

ABF

u.3

*(4+5)$

ABu#0

u.3

*(4+5)$

3 ABu

u.3

*(4+5)$

3 AB

*.?

(4+5)$

3 AB#4F*

*.?

(4+5)$

3 AB#4F

(.?

4+5)$

3 AB#4)E(

(.?

4+5)$

3 AB#4)E

u.4

+5)$

3 AB#4)AT

u.4

+5)$

มีกฎ E → TA อยูใ่ นตารางตรงช่อง [E,u] ผุด E ทิ้ ง
แล้ว กด A และ T ลงกองซ้อนตามลําดับ
มีกฎ T → FB อยูใ่ นตารางตรงช่อง [T,u] ผุด T ทิ้ ง
แล้ว กด B และ F ลงกองซ้อนตามลําดับ
มีกฎ F → #0u อยูใ่ นตารางตรงช่อง [F,u] ผุด T ทิ้ ง
แล้ว กด u และ #0 ลงกองซ้อนตามลําดับ
เรียก ActionRoutine(#0) ซึ่งจะกด lexval ลง sem
แล้วผุด #0 ทิ้ ง
u = u ผุด u ทิ้ ง lookahead := * และ lexval := ?
มีกฎ B → *F#4B อยูใ่ นตารางตรงช่อง [B,*] ผุด B ทิ้ ง
แล้วกด B, #4, F, และ * ลงกองซ้อนตามลําดับ
* = * ผุด * ทิ้ ง lookahead := ( และ lexval := ?
มีกฎ F → (E) อยูใ่ นตารางตรงช่อง [F,(] ผุด F ทิ้ ง
แล้ว กด ), E และ ( ลงกองซ้อนตามลําดับ
( = ( ผุด ( ทิ้ ง lookahead := u และ lexval := 4
มีกฎ E → TA อยูใ่ นตารางตรงช่อง [E,u] ผุด E ทิ้ ง
แล้ว กด A และ T ลงกองซ้อนตามลําดับ
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มีกฎ T → FB อยูใ่ นตารางตรงช่อง [T,u] ผุด T ทิ้ ง
แล้ว กด B และ F ลงกองซ้อนตามลําดับ
3 AB#4)ABF

u.4

+5)$

3 AB#4)ABu#0

u.4

+5)$

3 4 AB#4)Abu

u.4

+5)$

3 4 AB#4)AB

+.?

5)$

3 4 AB#4)A

+.?

5)$

3 4 AB#4)A#6T+

+.?

5)$

3 4 AB#4)A#6T

u.5

)$

3 4 AB#4)A#6BF

u.5

)$

3 4 AB#4)A#6Bu#0

u.5

)$

3 4 5 AB#4)A#6Bu

u.5

)$

3 4 5 AB#4)A#6B

).?

$

).?

$

).?

$

มีกฎ F → #0u อยูใ่ นตารางตรงช่อง [F,u] ผุด F ทิ้ ง
แล้ว กด u และ #0 ลงกองซ้อนตามลําดับ
เรียก ActionRoutine(#0) ซึ่งจะกด lexval ลง sem
แล้วผุด #0 ทิ้ ง
u = u ผุด u ทิ้ ง lookahead := + และ lexval := ?
มีกฎ B → ε อยูใ่ นตารางตรงช่อง [B,+] ผุด B ทิ้ ง
ไม่ตอ้ งกดอะไรลงกองซ้อน
มีกฎ A → +T#6A อยูใ่ นตารางตรงช่อง [A,+] ผุด A ทิ้ ง
แล้วกด A, #6, T, และ + ลงกองซ้อนตามลําดับ
+ = + ผุด + ทิ้ ง lookahead := u และ lexval := 5
มีกฎ T → FB อยูใ่ นตารางตรงช่อง [T,u] ผุด T ทิ้ ง
แล้วกด B และ F ลงกองซ้อนตามลําดับ
มีกฎ F → #0u อยูใ่ นตารางตรงช่อง [F,u] ผุด F ทิ้ ง
แล้ว กด u และ #0 ลงกองซ้อนตามลําดับ
เรียก ActionRoutine(#0) ซึ่งจะกด lexval ลง sem
แล้วผุด #0 ทิ้ ง
u = u ผุด u ทิ้ ง lookahead := ) และ lexval := ?
มีกฎ B → ε อยูใ่ นตารางตรงช่อง [B,+] ผุด B ทิ้ ง
ไม่ตอ้ งกดอะไรลงกองซ้อน
3 4 5 AB#4)A#6
เรียก ActionRoutine(#6) ซึ่งจะเอาค่าใน sem ตรงยอด
คือ 5 บวกกับค่าตรงรองยอด คือ 4 จะได้ผลลัพธ์เป็ น 9
ผุดค่าใน sem ตรงยอดและรองยอดทิ้ ง แล้วกดผลลัพธ์ลง
ไปแทน จากนั้นผุด #6 ทิ้ ง
3 9 AB#4)A
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มีกฎ A → ε อยูใ่ นตารางตรงช่อง [A,$] ผุด A ทิ้ ง
ไม่ตอ้ งกดอะไรลงกองซ้อน
3 9 AB#4)

).?

3 9 AB#4

$.?

$

) = ) ผุด ) ทิ้ ง lookahead := $ และ lexval := ?
เรียก ActionRoutine(#4) ซึ่งจะเอาค่าใน sem ตรงยอด
คือ 9 คูณกับค่าตรงรองยอด คือ 3 จะได้ผลลัพธ์เป็ น 27
ผุดค่าใน sem ตรงยอดและรองยอดทิ้ ง แล้วกดผลลัพธ์ลง
ไปแทน จากนั้นผุด #4 ทิ้ ง
27 AB

$.?

27 A

$.?

27

$.?

มีกฎ B → ε อยูใ่ นตารางตรงช่อง [B,$] ผุด B ทิ้ ง
ไม่ตอ้ งกดอะไรลงกองซ้อน
มีกฎ A → ε อยูใ่ นตารางตรงช่อง [A,$] ผุด A ทิ้ ง
ไม่ตอ้ งกดอะไรลงกองซ้อน
กองซ้อนว่างและ lookahead = $
แสดงว่าข้อมูลเข้าเป็ นประโยคและลักษณะเฉพาะ
ของสัญลักษณ์เริ่มต้น E อยูท่ ี่ยอดของ sem คือ 27

กรณีที่ต้องการผลิตรหัสระหว่างกลาง เช่น รหัสสามเลขที่อยู่ เพื่อคํานวณนิพจน์ตามข้ อมูล
เข้ า สามารถทําได้ โดยการเพิ่มลักษณะเฉพาะอีกตัวหนึง่ สมมุติวา่ คือ type เพื่อบอกให้ ร้ ูวา่ เป็ น
ตัวถูกดําเนินการที่เป็ นค่าคงที่เลขไม่มีเครื่ องหมาย หรื อเป็ นหมายเลขของตัวแปรชัว่ คราว สมมุติให้
type = 1 เป็ นค่าคงที่เลขไม่มีเครื่ องหมาย และ type = 2 เป็ นหมายเลขของตัวแปรชัว่ คราว
สําหรับหมายเลขของตัวแปรชัว่ คราวเก็บไว้ ที่ตวั แปร index โดยเริ่ มต้ นมีคา่ เท่ากับ 0 เมื่อต้ องการ
หมายเลขของตัวแปรชัว่ คราวตัวต่อไป จะบวก index ด้ วย 1 เสมอ หมายเลขของตัวแปรชัว่ คราว
จึงไม่ซํ ้ากัน สําหรับกองซ้ อนความหมาย sem กําหนดให้ เป็ นแถวลําดับของระเบียนที่มีสองเขต
ข้ อมูล คือ val และ type เช่น ต้ องการใส่ลกั ษณะเฉพาะของค่าคงที่เลขไม่มีเครื่ องหมายซึง่ มีคา่
เท่ากับ 5 ที่ยอดกองซ้ อนความหมาย เขียนได้ ดังนี ้ sem[top].val:=5; sem[top].type:=1; และถ้ า
ต้ องการใส่ลกั ษณะเฉพาะของตัวแปรชัว่ คราวหมายเลข 0 ที่ยอดกองซ้ อนความหมาย สามารถ
เขียนได้ ดังนี ้ sem[top].val:=0; sem[top].type:=2; ในกรณีที่ต้องการผลิตคําสัง่ ของรหัสสาม
เลขที่อยู่ จะเรี ยกฟั งก์ชนั gen (คล้ าย printf ในภาษาซี) ซึง่ มีพารามิเตอร์ ตวั แรกเป็ นข้ อความที่จะ
ผลิต เขียนอยู่ภายในเครื่ องหมาย “ “ ถ้ าในข้ อความมี %d จะต้ องมีพารามิเตอร์ ตวั ต่อไปซึง่ มีคา่
เป็ นเลขจํานวนเต็ม ที่จะมาแทน %d กรณีที่มี %d มากกว่าหนึ่งครัง้ ต้ องมีจํานวนพารามิเตอร์ ที่จะ
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นําค่ามาแทนเท่ากัน เรี ยงตามลําดับจากซ้ ายไปขวา ดังนัน้ ActionRoutine(X) สามารถเขียนใหม่
ได้ ดังนี ้
#0:
#4:

#6:

top:=top+1;
sem[top].val:=lexval; sem[top].type:=1;
if (sem[top-1].type = 1 and sem[top].type = 1) then
gen(“T%d := %d*%d”, index,sem[top-1].val,sem[top].val);
else if (sem[top-1].type = 2 and sem[top].type = 1) then
gen(“T%d := T%d*%d”, index,sem[top-1].val,sem[top].val);
else if (sem[top-1].type = 2 and sem[top].type = 2) then
gen(“T%d := T%d*T%d”, index,sem[top-1].val,sem[top].val);
top:=top-1;
index:=index+1;
sem[top].val:=index; sem[top].type:=2;
if (sem[top-1].type = 1 and sem[top].type = 1) then
gen(“T%d := %d+%d”, index,sem[top-1].val,sem[top].val);
else if (sem[top-1].type = 2 and sem[top].type = 1) then
gen(“T%d := T%d+%d”, index,sem[top-1].val,sem[top].val);
else if (sem[top-1].type = 2 and sem[top].type = 2) then
gen(“T%d := T%d+T%d”, index,sem[top-1].val,sem[top].val);
top:=top-1;
index:=index+1;
sem[top].val:=index; sem[top].type:=2;

เช่น กรณีที่ข้อมูลเข้ า คือ 3*(4+5) ถ้ าพิจารณาจากตัวอย่างก่อนหน้ านี ้ การวิเคราะห์กระจายจะ
ยังคงเหมือนเดิม และมีการเรี ยก ActionRoutine ตามลําดับดังนี ้ เรี ยก ActionRoutine(#0) สาม
ครัง้ ตามด้ วย ActionRoutine(#6) และ ActionRoutine(#4) ถ้ าใช้ ActionRoutine ใหม่เพื่อผลิต
รหัสสามเลขที่อยู่ ตามที่กล่าวมาข้ างต้ น สามารถแสดงกองซ้ อนความหมายและคําสัง่ ของรหัสสาม
เลขที่อยูท่ ี่ผลิตได้ ดังนี ้
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X

index

#0:

0

#0:

#0:

#6:

#4:

0

0

1

2

top

top

top

top

top

sem
val type
3 1

คําสัง่ ของรหัสสามเลขที่อยูท่ ี่ผลิตได้

val type
4 1
3 1
val
5
4
3

type
1
1
1

val type
0 2
3 1
val type
1 2

T1:=4+5

T2:=3*T1

ต่อไปจะยกตัวอย่างการใส่สญ
ั ลักษณ์กระทําเข้ าไปในไวยากรณ์ LL(1) ที่ใช้ อธิบาย
วากยสัมพันธ์เกี่ยวกับ ส่วนการประกาศ นิพจน์ คําสัง่ กําหนดค่า คําสัง่ if-then-else และคําสัง่
while ตามลําดับ พร้ อมทั ้งแสดงวิธีคํานวณลักษณะเฉพาะและการผลิตรหัส
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6.4.1 ส่ วนการประกาศ
สมมุติวา่ ตัวระบุ ที่จะใช้ ในโปรแกรมต้ องประกาศแบบชนิดข้ อมูลก่อนการเรี ยกใช้ และมี
แบบชนิดข้ อมูลเพียงสองชนิด คือ character กับ integer สามารถเขียนไวยากรณ์ LL(1) โดยแทน
ส่วนการประกาศด้ วยสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด D และใส่สญ
ั ลักษณ์กระทําได้ ดังนี ้
D → T L #104
T → #101 character
T → #102 integer
(G39)
L → #103 id A
A→,L
A→ε
เมื่อ id เป็ นสัญลักษณ์สิ ้นสุดแทน ตัวระบุ, character และ integer เป็ นสัญลักษณ์สิ ้นสุด แทน
แบบชนิดข้ อมูล character และ integer ตามลําดับ
เขียน ActionRoutine(X) ตามสัญลักษณ์ X ดังนี ้
#101: top:=top+1;
sem[top].type:=character;
#102: top:=top+1;
sem[top].type:=integer;
#103: install(id.name,sem[top].type);
#104: top:=top-1;
เราใส่สญ
ั ลักษณ์กระทํา #104 เข้ าไปเพื่อผุดลักษณะเฉพาะของ D ทิ ้ง เนื่องจากไม่มีความ
จําเป็ นต้ องใช้ อีกต่อไป

6.4.2 นิพจน์
สมมุติวา่ นิพจน์ มีตวั ถูกดําเนินการสามตัว คือ ตัวระบุ เขียนแทนด้ วย สัญลักษณ์สิ ้นสุด
id ค่าคงที่เลขจํานวนเต็มไม่มีเครื่ องหมาย เขียนแทนด้ วยสัญลักษณ์สิ ้นสุด u และค่าคงที่อกั ขระ
เขียนแทนด้ วยสัญลักษณ์สิ ้นสุด c ในที่นี ้ลักษณะเฉพาะของนิพจน์ มีสามค่า คือ idptr, type, และ
val สําหรับ idptr ใช้ เพื่อเก็บตัวชี ้ไปยังตัวระบุในตารางสัญลักษณ์ และใช้ idptr->name หรื อ
idptr->type เมื่อต้ องการอ้ างถึงชื่อ หรื อ แบบชนิดข้ อมูลของตัวระบุ ส่วน type ใช้ เพื่อเก็บแบบชนิด
ข้ อมูลของนิพจน์ และ val ใช้ เพื่อเก็บค่าคงที่ หรื อ หมายเลขของตัวแปรชัว่ คราว
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ส่วนตัวดําเนินการ ซึง่ เขียนแทนด้ วยสัญลักษณ์สิ ้นสุดตามตัวดําเนินการนันๆ
้ มีลําดับการ
ทําก่อน (ตัวเลขน้ อยมีลําดับการทําก่อนสูงกว่า) และการเปลี่ยนหมู่ ดังนี ้

ลําดับการทําก่อน
1

2

3

4

ตัวดําเนินการ
not
+
*
/
and
+
or
>
<
=
>=
<=
<>

ความหมาย
ตรรกะ not
เอกภาคลบ
เอกภาคบวก
คูณ
หาร
ตรรกะ and
ทวิภาคบวก
ทวิภาคลบ
ตรรกะ or
มากกว่า
น้ อยกว่า
เท่ากับ
มากกว่าหรื อเท่ากับ
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ
ไม่เท่ากับ

การเปลี่ยนหมู่
ขวา
ขวา
ขวา
ซ้ าย
ซ้ าย
ซ้ าย
ซ้ าย
ซ้ าย
ซ้ าย
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

นอกจากนี ้ยังสามารถใช้ วงเล็บเพื่อให้ คํานวณในวงเล็บก่อน และจะคํานวณจากวงเล็บชั ้นในสุด
ั ลักษณ์
ก่อน สามารถเขียนไวยากรณ์ LL(1) โดยแทนนิพจน์ด้วยสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด E และใส่สญ
กระทําได้ ดังนี ้
E → AB
A → TG
B → > A #201
B → < A #202
B → = A #203
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B → >= A #204
B → <= A #205
B → <> A #206
B→ε
T→FK
G → + T #207 G
G → - T #208 G
G → or T #209 G
G→ε
F → not P #210
F→+P
F → - P #211
F→P
K → * F #212 K
K → / F #213 K
K → and F #214 K
K→ε
P→(E)
P → #215 id
P → #216 u
P → #217 c
เขียน ActionRoutine(X) ตามสัญลักษณ์ X ดังนี ้
#201: relation(“>”);
#202: relation(“<”);
#203: relation(“=”);
#204: relation(“>=”);
#205: relation(“<=”);
#206: relation(“<>”);
#207: binary_arith(“+”);

(G40)
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#208: binary_arith(“-“);
#209: logical(“or”);
#210: logical(“not”);
#211: unary_arith(“-“);
#212: binary_arith(“*”);
#213: binary_arith(“/”);
#214: logical(“and”);
#215: top:=top+1;
sem[top].idptr:=reference(id.name);sem[top].type:=idptr->type;
#216: top:=top+1;
sem[top].val:=u.lexval; sem[top].type:= integer_constant;
#217: top:=top+1;
sem[top].val:=u.lexval; sem[top].type:=character_constant;
เมื่อ relation, binary_arith, unary_arith, และ logical เป็ นฟั งก์ชนั ที่ทําหน้ าที่ ตรวจสอบแบบชนิด
ข้ อมูลของตัวถูกดําเนินการ ว่าสามารถดําเนินการได้ หรื อไม่ ซึง่ ถ้ าเป็ นการดําเนินการแบบเอก
ภาค ลักษณะเฉพาะของตัวถูกดําเนินการจะอยูท่ ี่ยอดกองซ้ อนความหมาย แต่ถ้าเป็ นการ
ดําเนินการแบบทวิภาค ลักษณะเฉพาะของตัวถูกดําเนินการตัวที่สองและตัวแรกจะอยูท่ ี่ยอดและ
รองยอดกองซ้ อนความหมาย ตามลําดับ ถ้ าไม่สามารถดําเนินการได้ แสดงข้ อความผิดพลาดให้
ทราบ มิฉะนั ้น ผลิตรหัสตามการดําเนินการนันๆ
้ จากนันผุ
้ ดลักษณะเฉพาะของตัวถูกดําเนินการ
แล้ วกดลักษณะเฉพาะของผลลัพธ์ลงกองซ้ อนความหมายแทน
บนกองซ้ อนความหมายทิ ้ง
(ลักษณะเฉพาะ type ของผลลัพธ์สําหรับ relation และ logical จะเป็ น boolean) สําหรับฟั งก์ชนั
reference ใช้ เมื่อมีการอ้ างถึงตัวระบุในนิพจน์ ทําหน้ าที่ตรวจสอบว่า มีการประกาศตัวระบุก่อน
การเรี ยกใช้ หรื อไม่ โดยการนําชื่อของตัวระบุไปค้ นในตารางสัญลักษณ์ ถ้ าพบแสดงว่าได้ มีการ
ประกาศมาก่อนแล้ ว จะส่งตัวชี ้ไปยังตัวระบุในตารางสัญลักษณ์กลับ มิฉะนัน้ รายงานความ
ผิดพลาด หลังจากวิเคราะห์กระจายนิพจน์เสร็ จ ลักษณะเฉพาะของนิพจน์หรื อของสัญลักษณ์ E
เท่านันที
้ ่อยูบ่ นยอดกองซ้ อนความหมาย เราจะไม่ลบทิ ้ง เพราะจะต้ องนําไปใช้ ในภายหลัง

6.4.3 คําสั่งกําหนดค่ า
สมมุติวา่ คําสัง่ กําหนดค่า มีรูปแบบการเขียน ดังนี ้
ตัวระบุ := นิพจน์
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เมื่อ ตัวระบุ เขียนแทนด้ วยสัญลักษณ์สิ ้นสุด id ตัวดําเนินการกําหนดค่า เขียนแทนด้ วยสัญลักษณ์
สิ ้นสุด := และ นิพจน์ เขียนแทนด้ วยสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด E ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์เดียวกันกับนิพจน์ใน
หัวข้ อ 6.4.2 สามารถเขียนไวยากรณ์ LL(1) โดยแทนคําสัง่ กําหนดค่าด้ วยสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด M
และใส่สญ
ั ลักษณ์กระทําได้ ดังนี ้
M → #301 id := E #302
(G41)
เขียน ActionRoutine(X) ตามสัญลักษณ์ X ดังนี ้
#301: top:=top+1;
idptr:= reference(id.name);
sem[top].idptr:=idptr; sem[top].type:=idptr->type;
#302: if (แบบชนิดข้ อมูล sem[top].type กําหนดให้ กบั แบบชนิดข้ อมูล sem[top-1].type ไม่ได้ )
Error();
gen(“%s:=T%d”,sem[top-1].idptr->name,sem[top].val);
top:=top-2;
ฟั งก์ชนั reference ทําหน้ าที่เหมือนที่กล่าวแล้ วในหัวข้ อ 6.4.2 สําหรับ %s ที่ใช้ ในฟั งก์ชนั
gen (เหมือน %s ที่ใช้ ใน printf ของภาษาซี) หมายถึง การแทน %s ด้ วยสายอักขระ ในที่นี ้ คือ ชื่อ
ของตัวระบุ
หลังจากวิเคราะห์กระจายคําสัง่ กําหนดค่าเสร็ จ ลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้ องทั ้งหมด ไม่ได้
นําไปใช้ อีกต่อไปจึงลบทิ ้ง

6.4.4 คําสั่ง if-then-else
คําสัง่ if-then-else เขียนเป็ นไวยากรณ์ และใส่สญ
ั ลักษณ์กระทําได้ ดังนี ้
I → if E #401 H O #403
H → then S
(G42)
O → #402 else S
O→ε
เมื่อ if, then และ else เป็ นสัญลักษณ์สิ ้นสุด I เป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด แทนคําสัง่ if-then-else
ส่วน E เป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดแทนนิพจน์ตามที่กล่าวถึงในหัวข้ อ 6.4.2 สมมุติวา่ ผลลัพธ์สดุ ท้ าย
ของ E เก็บอยูใ่ นตัวแปรชัว่ คราว มีค่าเป็ น true หรื อ false และ S เป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดแทน
ลําดับของคําสัง่ ใดๆ
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ไวยากรณ์ข้างต้ นไม่เป็ นไวยากรณ์ LL(1) แต่สามารถนํามาใช้ ได้ ตามที่กล่าวถึงแล้ วในบท
ที่ 3 หัวข้ อ 3.9.2.3 เขียน ActionRoutine(X) ตามสัญลักษณ์ X ดังนี ้

#401: if (sem[top].type เป็ น boolean) {
gen(“cmp T%d true”,sem[top].val);
label:=label+1;
gen(“jne %d”,label);
sem[top].val:=label;
}
else Error();
#402: label:=label+1;
gen(“goto %d”,label);
gen(“%d:”,sem[top].val);
sem[top]:=label;
#403: gen(“%d:”,sem[top].val);
top:=top-1;
ตัวแปร label ใช้ เพื่อเก็บหมายเลขป้าย เริ่ มต้ นจะมีคา่ เป็ น 0 เมื่อต้ องการหมายเลขป้าย
ต่อไป จะบวก label ด้ วยหนึง่ เพื่อไม่ให้ หมายเลขป้ายซํ ้ากัน เมื่อต้ องการกระโดดไปที่หมายเลข
ป้าย i จะใช้ คําสัง่ goto i และที่ตําแหน่งของหมายเลขป้าย i จะแทนด้ วยคําสัง่ i:
ที่สญ
ั ลักษณ์กระทํา #401 เมื่อวิเคราะห์กระจาย E หลัง if เสร็ จ ยอดกองซ้ อนความหมาย
จะมีลกั ษณะเฉพาะ idptr, type และ val ของ E เราใช้ type เพื่อตรวจสอบว่าเป็ น boolean
หรื อไม่ ถ้ าไม่ รายงานความผิดพลาด มิฉะนัน้ จะผลิตคําสัง่ cmp Ti true และ jne j เมื่อ i เป็ น
หมายเลขของตัวแปรชัว่ คราวที่เก็บผลลัพธ์ของนิพจน์ และ j เป็ นหมายเลขป้ายที่จะกระโดดไป
ทํางาน เมื่อนิพจน์มีคา่ เป็ นเท็จ โดยที่ป้ายดังกล่าวเรายังไม่ทราบว่าจะอยูห่ น้ าคําสัง่ ใด เนื่องจากยัง
วิเคราะห์กระจายไม่ถงึ จึงต้ องเก็บหมายเลขป้ายดังกล่าว ไว้ บนยอดกองซ้ อนความหมาย แทน
ลักษณะเฉพาะของ E ที่ไม่ใช้ อีกต่อไป
ที่สญ
ั ลักษณ์กระทํา #402 เมื่อวิเคราะห์กระจาย ถึง else จะผลิตคําสัง่ goto k เมื่อ k เป็ น
หมายเลขป้ายตัวใหม่ ซึง่ ป้ายดังกล่าวจะอยูห่ ลังคําสัง่ if-then-else และผลิตคําสัง่ บอกตําแหน่ง

184 ทฤษฎีการเขียนคอมไพเลอร์
ป้าย ที่มีการกระโดดมาเมื่อนิพจน์หลัง then เป็ นเท็จ ในที่นี ้แทนด้ วย j: โดยที่หมายเลขป้ าย
ดังกล่าว (j) จะอยูบ่ นยอดกองซ้ อนความหมาย ที่กระทําโดยหมายเลขกระทํา #401 หมายเลขป้าย
บนยอดกองซ้ อน (j) ไม่ใช้ อีกต่อไป แต่หมายเลขป้ายตัวใหม่ (k) จําเป็ นต้ องใช้ เพราะยังวิเคราะห์
กระจาย if-then-else ไม่หมด จึงใส่หมายเลขป้ายตัวใหม่ลงไปแทนหมายเลขป้ายบนยอดกองซ้ อน
ที่สญ
ั ลักษณ์กระทํา #403 เมื่อวิเคราะห์กระจาย if-then-else เสร็ จ บนยอดกองซ้ อน จะ
เป็ นหมายเลขป้ายที่อยูห่ ลัง if-then-else จึงผลิตคําสัง่ บอกตําแหน่งป้าย จากนั ้นผุดป้ายดังกล่าว
ทิ ้ง เพราะไม่ต้องใช้ อีกต่อไป
คําสัง่ ที่ผลิตโดยสัญลักษณ์กระทําทังสาม
้
แสดงด้ วยภาพได้ ดังนี ้
กรณีท่ มี ี else:

j:

คําสัง่ ที่ผลิตโดย E
cmp Ti true
ผลิตโดย #401
jne j
คําสัง่ ที่ผลิตโดย S ที่อยูห่ ลัง then
goto k
ผลิตโดย #402
คําสัง่ ที่ผลิตโดย S ที่อยูห่ ลัง else

k:

ผลิตโดย #403

หรื อกรณีไม่ มี else:
คําสัง่ ที่ผลิตโดย E
cmp Ti true
ผลิตโดย #401
jne j
คําสัง่ ที่ผลิตโดย S ที่อยูห่ ลัง then
j:
ผลิตโดย #403
สถาปั ตยกรรมบางตัว เช่น อินเทล 8086/8088 เป็ นต้ น อนุญาตให้ มีการกระโดดแบบมี
เงื่อนไข เป็ นระยะทางสันๆ
้ ไม่เกิน 128 ไบต์ เท่านั ้น คําสัง่ ที่ผลิตโดย #401 ต้ องเปลี่ยนใหม่ ดังนี ้
#401: if (sem[top].type เป็ น boolean) {
gen(“cmp T%d true”,sem[top].val);
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label:=label+1;
gen(“je %d”,label);
label:=label+1;
gen(“goto %d”,label);
gen(“%d:”,label-1);
sem[top].val:=label;
} else Error();
และคําสัง่ ที่ผลิตโดยสัญลักษณ์กระทําทังสาม
้
แสดงด้ วยภาพได้ ดังนี ้
กรณีท่ มี ี else:
คําสัง่ ที่ผลิตโดย E
cmp Ti true
je m
goto j

ผลิตโดย #401

m:
คําสัง่ ที่ผลิตโดย S ที่อยูห่ ลัง then
goto k
j:

ผลิตโดย #402

คําสัง่ ที่ผลิตโดย S ที่อยูห่ ลัง else
k:

ผลิตโดย #403

หรื อกรณีไม่ มี else:
คําสัง่ ที่ผลิตโดย E
cmp Ti true
je m
ผลิตโดย #401
goto j
m:
คําสัง่ ที่ผลิตโดย S ที่อยูห่ ลัง then
j:
ผลิตโดย #403
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6.4.5 คําสั่ง while
คําสัง่ while เขียนเป็ นไวยากรณ์ LL(1) และใส่สญ
ั ลักษณ์กระทําได้ ดังนี ้
W → #501 while E #401 do S #502
(G43)
เมื่อ while และ do เป็ นสัญลักษณ์สิ ้นสุด W เป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดแทนคําสัง่ while ส่วน E เป็ น
สัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดแทนนิพจน์ตามที่กล่าวถึงในหัวข้ อ 6.4.2 สมมุติวา่ ผลลัพธ์สดุ ท้ ายของ E เก็บ
อยูใ่ นตัวแปรชัว่ คราว มีคา่ เป็ น true หรื อ false และ S เป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดแทนลําดับของ
คําสัง่ ใดๆ
เขียน ActionRoutine(X) ตามสัญลักษณ์ X ดังนี ้
#501: label:=label+1;
gen(“%d:”,label);
top:=top+1;
sem[top].val:=label;
#401: เหมือน #401 ของคําสัง่ if-then-else
#502: gen(“goto %d”,sem[top-1].val);
gen(“%d:”,sem[top].val);
top:=top-2;
คําสัง่ ที่ผลิตโดยสัญลักษณ์กระทําทั ้งสาม แสดงด้ วยภาพได้ ดังนี ้
j:

ผลิตโดย #501
คําสัง่ ที่ผลิตโดย E
cmp Ti true
jne k
คําสัง่ ที่ผลิตโดย S
goto j

k:

ผลิตโดย #401

ผลิตโดย #502
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หรื อ กรณีที่การกระโดดแบบมีเงื่อนไขเป็ นการกระโดดระยะสั ้น

j:

ผลิตโดย #501
คําสัง่ ที่ผลิตโดย E
cmp Ti true
je m
goto k

ผลิตโดย #401

m:
คําสัง่ ที่ผลิตโดย S
goto j
k:

ผลิตโดย #502

โปรแกรม psullgen กับสัญลักษณ์ กระทํา
ตัววิเคราะห์กระจายทํานายไม่เรี ยกซํ ้า ที่ผลิตโดยโปรแกรม psullgen ที่กล่าวถึงในบทที่ 3
หัวข้ อ 3.9.2.9 สามารถติดต่อกับตัววิเคราะห์ความหมายและตัวก่อกําเนิดรหัส ได้ โดยการใส่
สัญลักษณ์กระทํา ซึง่ เขียนอยู่ในรู ปแบบ #d เมื่อ d เป็ นเลขจํานวนเต็มไม่มีเครื่ องหมาย เข้ าไปใน
กฎที่เป็ นข้ อมูลเข้ าของโปรแกรม psullgen แล้ วเขียน ActionRoutine(X) เป็ นฟั งก์ชนั ภาษาซี ให้ มี
ชื่อเป็ น llaction และมีพารามิเตอร์ สองตัว ดังนี ้
llaction(X,lookahead) int X, int *lookahead;
{
}
เมื่อ X เป็ นหมายเลขกระทําที่ตรงกับหมายเลขกระทําในกฎ และ lookahead เป็ นตัวชี ้ไปยังโทเค็น
(ใช้ เพื่อกู้ความผิดพลาด) เช่น ไวยากรณ์การแปล G39 เขียนเป็ นข้ อมูลเข้ าของโปรแกรม psullgen
ได้ ดังนี ้
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<D> : <T> <L> #104 .
<T> : #101 “character” .
<T> : #102 “integer” .
<L> : #103 “id” <A> .
<A> : “,” <L> .
<A> : @ .

และเขียน llaction ซึง่ มีเค้ าโครง ดังนี ้
llaction(X,lookahead) int X, int *lookahead;
{
switch(X) {
case 101: …
case 102: …
case 103: …
case 104:
}

6.5 ลักษณะเฉพาะสังเคราะห์ ในตัววิเคราะห์ กระจายล่ างขึน้ บน
สําหรับตัววิเคราะห์กระจายล่างขึ ้นบน เช่น ตัววิเคราะห์กระจาย SLR(1), LALR(1) หรื อ
LR(1) ตามที่กล่าวแล้ วในบทที่ 3 หัวข้ อ 3.10 การคํานวณลักษณะเฉพาะและผลิตรหัส สามารถทํา
ได้ เมื่อมีการ “ลดทอน” ด้ วยกฎ และในขณะที่ทําการวิเคราะห์กระจาย เราสามารถเก็บ
ลักษณะเฉพาะของสัญลักษณ์แต่ละตัวในกองซ้ อนวากยสัมพันธ์ได้ โดยมองสมาชิกแต่ละตัวของ
กองซ้ อนวากยสัมพันธ์เป็ นระเบียน
ที่มีเขตข้ อมูลเพื่อเก็บลักษณะเฉพาะเพิม่ อีกเขตข้ อมูลหนึง่
ฉะนั ้นสัญลักษณ์ทกุ ตัวจะมีลกั ษณะเฉพาะเสมอ ไม่วา่ จะมีค่าหรื อไม่ สําหรับลักษณะเฉพาะของ
สัญลักษณ์สิ ้นสุด จะได้ มาจากลักษณะเฉพาะของโทเค็น ซึง่ ส่งมาจากตัววิเคราะห์ศพั ท์ เขตข้ อมูล
ที่เพิ่มเข้ าไปในกองซ้ อนวากยสัมพันธ์ จะใช้ เป็ นกองซ้ อนความหมายในตัววิเคราะห์กระจายล่างขึ ้น
บน สมมุติวา่ มีการลดทอนด้ วยกฎ A → BcD กองซ้ อนวากยสัมพันธ์และลักษณะเฉพาะก่อนการ
ลดทอน จะมีลกั ษณะ ดังนี ้
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สัญลักษณ์
top

D
c
B
...

ลักษณะเฉพาะ
D.val
c.val
B.val
...

ลักษณะเฉพะของ A สามารถคํานวณได้ จากลักษณะเฉพาะของ B, c, หรื อ D ซึง่ อยูท่ ี่ตําแหน่ง
top-2, top-1, และ top บนกองซ้ อน ตามลําดับ ลักษณะเฉพาะดังกล่าวเป็ นลักษณะเฉพาะ
สังเคราะห์ เนื่องจากลักษณะเฉพาะที่โหนดแม่คํานวณจากลักษณะเฉพาะที่โหนดลูก หลังจาก
“ลดทอน” กองซ้ อนจะมีลกั ษณะ ดังนี ้

top

สัญลักษณ์
A
...

ลักษณะเฉพาะ
A.val
...

ขันตอนตั
้
ววิเคราะห์ความหมายและตัวก่อกําเนิดรหัส
สามารถทําได้ โดยการเพิ่มการ
กระทําไว้ หลังกฎ เพื่อคํานวณลักษณะเฉพาะและผลิตรหัส เมื่อมีการลดทอน ดังนี ้
A → BcD { การกระทํา }
ตัวอย่ าง 6.4 ไวยากรณ์ G29 สามารถเพิม่ การกระทําหลังกฎเพื่อคํานวณลักษณะเฉพาะเมื่อมี
การลดทอนไดั ดังนี ้
E → E+T
E→T
T → T*F
T→ F
F → (E)
F→u

{ E.val := E.val + T.val; }
{ E.val := T.val; }
{ T.val := T.val * F.val; }
{ T.val := F.val; }
{ E.val := E.val; }
{ F.val := u.lexval; }

(G44)
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เช่น ถ้าข้อมูลเข้า คือ 3*(4+5) การกระทําหลังจากลดทอนด้วยตัววิเคราะห์กระจายล่างขึ้ นบน
แสดงได้ ดังนี้ (สําหรับการ “เลื่อน” จะเรียกตัววิเคราะห์ศพั ท์เพือ่ อ่านข้อมูลเข้ามาแล้วแยกเป็ นโทเค็น ซึ่งตรง
กับสัญลักษณ์สิ้นสุดในไวยากรณ์ ส่วนลักษณะเฉพาะของโทเค็นจงส่งผ่านทาง lexval และจะกดโทเค็นกับ
lexval ลงกองซ้อน กรณีที่โทเค็นเป็ นเลขจํานวนเต็มไม่มีเครื่องหมาย จะแทนด้วย u และ lexval จะมีค่า
เท่ากับเลขจํานวนเต็มไม่มีเครื่องหมาย ส่วนโทเค็น +, *, (, และ ) ค่า lexval จะเป็ นอะไรก็ได้ เพราะไม่ได้
นําไปใช้คาํ นวณ ในที่นี้แทนด้วย ?)
คําอธิบาย

กองซ้อน (ยอดอยูด่ า้ นบน)

เริ่มต้น

ข้อมูลเข้า
3*(4+5)$

เลื่อน

u

3

*(4+5)$

ลดทอนด้วยกฎ F → u

F

3

*(4+5)$

ลดทอนด้วยกฎ T → F

T

3

*(4+5)$

เลื่อน

*
T

?
3

(4+5)$

เลื่อน

(
*
T

?
?
3

4+5)$

เลื่อน

u
(
*
T

4
?
?
3

+5)$

F
(
*
T

4
?
?
3

+5)$

T
(
*
T

4
?
?
3

+5)$

ลดทอนด้วยกฎ F → u

ลดทอนด้วยกฎ T → F
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ลดทอนด้วยกฎ E → T

E
(
*
T

4
?
?
3

+5)$

เลื่อน

+
E
(
*
T

?
4
?
?
3

5)$

เลื่อน

u
+
E
(
*
T

5
?
4
?
?
3

)$

F
+
E
(
*
T

5
?
4
?
?
3

)$

T
+
E
(
*
T

5
?
4
?
?
3

)$

E
(
*
T

9
?
?
3

)$

ลดทอนด้วยกฎ F → u

ลดทอนด้วยกฎ T → F

ลดทอนด้วยกฎ E → E+T
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เลื่อน

)
E
(
*
T

?
9
?
?
3

$

F
*
T

9
?
3

$

ลดทอนด้วยกฎ T → T*F

T

27

$

ลดทอนด้วยกฎ E → T

E

27

$

ลดทอนด้วยกฎ F → (E)

แสดงว่าข้อมูลเข้าเป็ นประโยค
และลักษณะเฉพาะของ
สัญลักษณ์เริ่มต้น E คือ 27

ต่อไปจะยกตัวอย่างการใช้ ลกั ษณะเฉพาะสังเคราะห์ในตัววิเคราะห์กระจายล่างขึ ้นบน
สําหรับ ส่วนการประกาศ นิพจน์ คําสัง่ กําหนดค่า คําสัง่ if-then-else และคําสัง่ while ตามลําดับ
โดยจะใช้ สญ
ั ลักษณ์ไม่สิ ้นสุด เหมือนกับที่กล่าวถึงในหัวข้ อ 6.4

6.5.1 ส่ วนการประกาศ
ไวยากรณ์ G31 และ G37 ไม่เหมาะที่จะนํามาใช้ กบั ลักษณะเฉพาะสังเคราะห์ในตัว
วิเคราะห์กระจายล่างขึ ้นบน จําเป็ นต้ องเขียนใหม่และใส่การกระทํา ดังนี ้
D → D , id
D → character id

{ install(id.name,D.type);
D.type = D.type; }
{ D.type:=character;
install(id.name,D.type); }

(G45)
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D → integer id

{ D.type:=integer;
install(id.name,D.type); }

หมายเหตุ ไวยากรณ์ G45 เป็ นไวยากรณ์ LALR(1) แม้ จะมีการเกิดซํ ้าซ้ าย

6.5.2 นิพจน์
ไวยากรณ์ที่ใช้ อธิบายนิพจน์ ซึง่ ง่ายต่อการเข้ าใจ ทําการวิเคราะห์กระจายได้ เร็ ว และ
สามารถคํานวณลักษณะเฉพาะสังเคราะห์เท่านั ้น คือ ไวยากรณ์ G46 ต่อไปนี ้
E→E+E
E→E-E
E→E*E
E→E/E
E→+E
E→+E
E → not E
E → or E
E → E and E
E→E>E
E→E<E
E→E=E
E → E >= E
E → E <= E
E → E <> E
E→(E)
E → id
E→u
E→c

{ E.val:=binary_arith(“+”,E.val,E.val); }
{ E.val:=binary_arith(“-“,E.val,E.val);}
{ E.val:=binary_arith(“*”,E.val,E.val); }
{ E.val:=binary_arith(“/”,E.val,E.val); }
{ E.val:=E.val; }
{ E.val:=unary_arith(“-“,E.val); }
{ E.val:= logical(“not”, E.val); }
{ E.val:= logical(“or”, E.val); }
{ E.val:=logical(“and”,E.val,E.val); }
{ E.val:=relation(“>”,E.val, E.val); }
{ E.val:=relation(“<”,E.val, E.val); }
{ E.val:=relation(“=”,E.val, E.val); }
{ E.val:=relation(“>=”,E.val, E.val); }
{ E.val:=relation(“<=”,E.val, E.val); }
{ E.val:=relation(“<>”,E.val, E.val); }
{ E.val:=E.val; }
{ E.val:=id.lexval; }
{ E.val:=u.lexval; }
{ E.val:=c.lexval; }

(G46)
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ไวยากรณ์ G46 เป็ นไวยากรณ์กํากวม เมื่อนําไปสร้ างตารางวิเคราะห์กระจาย จะเกิดความขัดแย้ ง
ในตาราง อย่างไรก็ตามถ้ าสามารถแก้ ความขัดแย้ งในตารางได้ ตามที่กล่าวแล้ วในบทที่ 3 หัวข้ อ
3.10.5 ก็สามารถใช้ ไวยากรณ์นี ้ได้
ในที่นี ้ ลักษณะเฉพาะของ E คือ val เท่านัน้ ในกรณีท่ีต้องการลักษณะเฉพาะอื่นๆ เช่น
type หรื อ idptr เป็ นต้ น ให้ แก้ ไขเพิ่มเติมตามจุดประสงค์นั ้นๆ

6.5.3 คําสั่งกําหนดค่ า
คําสัง่ กําหนดค่า (แทนด้ วยสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด M) เขียนเป็ นไวยากรณ์และการคํานวณ
ลักษณะเฉพาะสังเคราะห์ได้ ดังนี ้
M → id := E {
(G47)
idptr:=reference(id.name);
if (แบบชนิดข้ อมูล E.type กําหนดให้ กบั แบบชนิดข้ อมูล idptr->type ไม่ได้ )
Error();
gen(“%s:=T%d”,idptr->name,E.val);
}
เมื่อ E เป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดแทนนิพจน์ ตามที่กล่าวถึงในหัวข้ อ 6.5.2 และ reference
ทําหน้ าที่เหมือนที่กล่าวในหัวข้ อ 6.4.2

6.5.4 คําสั่ง if-then-else
คําสัง่ if-then-else (แทนด้ วยสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด I) เขียนเป็ นไวยากรณ์ และคํานวณ
ลักษณะเฉพาะสังเคราะห์ได้ ดังนี ้
I→AH
I→AQS
A → if E

{
gen(“%d:”,H.val);
}
{
gen(“%d:”,Q.val);
}
{ if (E.type เป็ น boolean) gen(“cmp T%d true”,E.val);
else Error();
}
(G48)
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H → O then S

{
}
Q → O then S else {

H.val:=O.val;
label:=label+1;
gen(“goto %d”,label);
gen(“%d:”,O.val);
Q.val=label;

}
O→ε

{

label:=label+1;
gen(“jne %d”,label);
O.val:=label;

}
เมื่อ E เป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดแทนนิพจน์ ตามที่กล่าวถึงในหัวข้ อ 6.5.2 โดยสมมุติวา่ ผลลัพธ์
สุดท้ ายของ E เก็บอยูใ่ นตัวแปรชัว่ คราว มีค่าเป็ น true หรื อ false
ในกรณีที่ อนุญาตให้ มีการกระโดดแบบมีเงื่อนไข เป็ นระยะทางสันๆ
้ การกระทําตรงกฎ
ของ O ต้ องเปลี่ยนใหม่ ดังนี ้
O→ε

{

label:=label+1;
gen(“je %d”,label);
label:=label+1;
gen(“goto %d”,label);
gen(“%d:”,label-1);
O.val:=label;

}
ไวยากรณ์ G48 เป็ นไวยากรณ์กํากวม เมื่อนําไปสร้ างตารางวิเคราะห์กระจาย จะเกิด
ความขัดแย้ งในตาราง อย่างไรก็ตามถ้ าสามารถแก้ ความขัดแย้ งในตารางได้ ตามที่กล่าวแล้ วใน
บทที่ 3 หัวข้ อ 3.10.5 ก็สามารถใช้ ไวยากรณ์นี ้ได้
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6.5.5 คําสั่ง while
คําสัง่ while (แทนด้ วยสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด W) เขียนเป็ นไวยากรณ์ และคํานวณ
ลักษณะเฉพาะสังเคราะห์ได้ ดังนี ้
W→UVOS

{

gen(“goto %d,U.val);
gen(“%d:”,O.val);

}
U→ε

V → while E

{

label:=lebel+1;
gen(“%d:”,label);
U.val:=label;

(G49)

}
{ if (E.type เป็ น boolean) gen(“cmp T%d true”,E.val);
else Error();
}

เมื่อ E เป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดแทนนิพจน์ ตามที่กล่าวถึงในหัวข้ อ 6.5.2 โดยสมมุติวา่ ผลลัพธ์
สุดท้ ายของ E เก็บอยูใ่ นตัวแปรชัว่ คราว มีค่าเป็ น true หรื อ false ส่วนสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด O และ
การกระทําตรงกฎของ O เหมือนกับของคําสัง่ if-then-else ในหัวข้ อ 6.5.4 ทุกประการ

โปรแกม yacc กับลักษณะเฉพาะสังเคราะห์
สายอักขระทางขวาของกฎที่เป็ นข้ อมูลเข้ าของโปรแกรม yacc (ดูบทที่ 3 หัวข้ อ 3.10.7)
สามารถใส่การกระทํา ซึง่ เขียนเป็ นภาษาซี อยูภ่ ายในเครื่ องหมาย { } ได้ เช่น
A : '(' B ')' { printf("hello test");} ;
ในที่นี ้ เมื่อลดทอนด้ วยกฎ A : '(' B ')' ; เสร็ จ จะพิมพ์ข้อความ "hello test" เป็ นต้ น การกระทํา
อาจจะเขียนอยูร่ ะหว่างสัญลักษณ์ทางขวาของกฎก็ได้ เช่น
A:B
{ printf("1"); }
C
{ printf("2"); }
;
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ในกรณีเช่นนี ้ จะมีความหมายเหมือนกับเขียน ดังนี ้
TEMP : { printf("1"); } ;
A : B TEMP C { printf("2"); } ;
นัน่ คือ เมื่อลดทอนด้ วยกฎ TEMP : ; แล้ ว จึงพิมพ์ข้อความ "1" และหลังจากลดทอนด้ วยกฎ
A : B TEMP C ; แล้ ว จึงพิมพ์ข้อความ "2" เป็ นต้ น
สัญลักษณ์และการกระทําทุกตัวจะมีลกั ษณะเฉพาะ ค่าของลักษณะเฉพาะสามารถอ้ าง
ถึงได้ ในส่วนของการกระทํา ดังนี ้
$$ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดที่อยูท่ างซ้ ายของกฎ
$1 หมายถึง ลักษณะเฉพาะของสัญลักษณ์หรื อการกระทํา ที่อยูท่ างขวาของกฎ ตัวที่หนึง่
$2 หมายถึง ลักษณะเฉพาะของสัญลักษณ์หรื อการกระทํา ที่อยูท่ างขวาของกฎ ตัวที่สอง
$3, $4, ... สําหรับตัวที่สาม, สี่ เช่นนี ้ไปเรื่ อย ๆ
ตัวอย่างเช่น กฎต่อไปนี ้
A : B { $2=1; } C { x=$2; y=$3;$$=$1; } ;
ลักษณะเฉพาะของ A คือ $$ ลักษณะเฉพาะของ B คือ $1 ลักษณะเฉพาะของ { $$=1; } คือ $2
ลักษณะเฉพาะของ C คือ $3 และลักษณะเฉพาะของ { x=$2; y=$3; $$=$1; } คือ $4 เป็ นต้ น
สําหรับสัญลักษณ์สิ ้นสุด ค่าของลักษณะเฉพาะ จะต้ องส่งผ่านทางค่าของตัวแปร yylval
ซึง่ ปรกติแล้ วตัววิเคราะห์ศพั ท์ จะเป็ นตัวกําหนดค่าให้ กบั ตัวแปรดังกล่าว
แบบชนิดข้ อมูลของลักษณะเฉพาะ ถ้ าผู้ใช้ ไม่กําหนดจะเป็ นเลขจํานวนเต็ม ถ้ าต้ องการ
กําหนดเป็ นอย่างอื่น สามารถทําได้ โดยใช้ คําสัง่ %union { . . . } ในส่วนประกาศ เช่น
%union {
int ival;
struct node *nval;
}
หรื ออาจจะกําหนดอยูภ่ ายในเครื่ องหมาย "%{" กับ "%}" ในส่วนประกาศ ดังนี ้
typedef union { ... } YYSTYPE ;
เช่น
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%{
typedef union {
int ival;
struct node *nval;
} YYSTYPE;
%}
ในกรณีนี ้ ผู้ใช้ จะต้ องกําหนดแบบชนิดข้ อมูลของลักษณะเฉพาะ ของสัญลักษณ์สิ ้นสุดและ
สัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดให้ ตรงกับแบบชนิดข้ อมูลใหม่ที่กําหนดด้ วย สําหรับสัญลักษณ์สิ ้นสุด ให้ ใส่
แบบชนิดข้ อมูล ไว้ หลังคําสัง่ %token ก่อนสัญลักษณ์สิ ้นสุดตัวแรกในคําสัง่ ดังกล่าว หรื อใส่ไว้ หลัง
คําสัง่ %left หรื อ %right หรื อ %nonassoc ส่วนสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด ให้ ใส่แบบชนิดข้ อมูลไว้ หลัง
คําสัง่ %type ในส่วนประกาศ โดยที่แบบชนิดข้ อมูลต้ องเขียนอยูภ่ ายในเครื่ องหมาย "<" กับ ">"
เช่น
%token <ival> CONSTANT 125
%type <nval> E T F
%union {
int ival;
struct node *nval;
}
การอ้ างถึงลักษณะเฉพาะจะต้ องให้ สอดคล้ องกับแบบชนิดข้ อมูลที่กําหนดด้ วย เช่น
สมมุติวา่ ได้ กําหนดแบบชนิดข้ อมูล struct node ไว้ ดงั นี ้
structure node {
struct node *llink;
int type,value;
struct node *rlink;
};
สามารถอ้ างถึงลักษณะเฉพาะของสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด E ที่มีแบบชนิดข้ อมูล structure node ได้
ดังนี ้
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E : E '+' E

{

$$ = (struct node *) malloc (sizeof (struct node));
$$->type = 0;
$$->value = 1;
$$->llink = $1;
$$->rlink = $3;

};
ในกรณีที่ไม่เขียน การกระทํา จะหมายถึง {$$=$1;} ถ้ าไม่ต้องการ การกระทําดังกล่าว ให้
เขียนเป็ น {}

6.6 บทสรุ ป
ในขณะที่ตวั วิเคราะห์วากยสัมพันธ์ใช้ กฎในการวิเคราะห์กระจาย
การวิเคราะห์
ความหมายและตัวก่อกําเนิดรหัสสามารถทําไปพร้ อมๆ กันได้ โดยการกําหนดลักษณะเฉพาะ
ให้ กบั สัญลักษณ์ในกฎ ถ้ าลักษณะเฉพาะที่โหนดแม่ของต้ นไม้ วิเคราะห์กระจาย คํานวณมาจาก
ลักษณะเฉพาะที่โหนดลูก จะเรี ยกว่า ลักษณะเฉพาะสังเคราะห์ ถ้ าลักษณะเฉพาะที่โหนดของ
ต้ นไม้ วเิ คราะห์กระจาย คํานวณมาจากลักษณะเฉพาะที่โหนดแม่หรื อโหนดพี่น้อง จะเรี ยกว่า
ลักษณะเฉพาะถ่ ายทอด ลักษณะเฉพาะอาจเก็บไว้ ที่โหนดของต้ นไม้ วิเคราะห์กระจาย หรื อเก็บ
ไว้ ในกองซ้ อนความหมาย
สําหรับกฎใดๆ ของไวยากรณ์ เราอาจใส่การกระทํา ไว้ ในสายอักขระทางขวาของกฎ เพื่อ
คํานวณลักษณะเฉพาะและผลิตรหัส ในบทนี ้กล่าวถึงตัววิเคราะห์ความหมายและตัวก่อกําเนิด
รหัส โดยการใช้ สญ
ั ลักษณ์กระทําในตัววิเคราะห์กระจายทํานายไม่เรี ยกซํ ้า ซึง่ เป็ นตัววิเคราะห์
กระจายบนลงล่าง
และการใส่การกระทําในกฎเพื่อคํานวณลักษณะเฉพาะสังเคราะห์ในตัว
วิเคราะห์กระจายล่างขึ ้นบน
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6.7 แบบฝึ กหัด
6.1 ไวยากรณ์การแปลสําหรับส่วนการประกาศต่อไปนี ้
D → T L #104
T → #101 character
T → #102 integer
L → #103 id A
A → , #103 id A
A→ε
ถ้ าใช้ กบั ขันตอนวิ
้
ธีในรูปที่ 6.6 ต้ องระมัดระวัง เพราะในกรณีที่ข้อมูลเข้ าเขียนผิดวากยสัมพันธ์
เช่น ถ้ าข้ อมูลเข้ าเป็ น integer id,,id เมื่อวิเคราะห์กระจายมาถึงเครื่ องหมาย , ตัวแรก กองซ้ อน
วากยสัมพันธ์จะมีสญ
ั ลักษณ์ที่อยูใ่ นสายอักขระทางขวาของกฎที่ห้า คือ , #103 id A อยู่บริ เวณ
ยอดกองซ้ อน เรี ยงจากซ้ ายไปขวา โดยที่ตวั ซ้ ายสุดจะอยูท่ ี่ยอด เนื่องจากสัญลักษณ์บนยอดกอง
ซ้ อนและข้ อมูลเข้ าตรงกัน จึงผุดสัญลักษณ์บนยอดกองซ้ อนทิ ้ง แล้ วอ่านข้ อมูลเข้ าตัวต่อไป ใน
กรณีนี ้ สัญลักษณ์บนยอดกองซ้ อน คือ #103 และข้ อมูลเข้ าตัวต่อไปคือ , จะเห็นได้ วา่ ข้ อมูลเข้ า
ไม่ได้ เป็ น id เพราะเขียนผิด ดังนัน้ ก่อนที่สญ
ั ลักษณ์กระทํา #103 จะนําลักษณะเฉพาะของ id ไป
ใช้ ต้องตรวจสอบก่อนว่าข้ อมูลเข้ าเป็ น id หรื อไม่ ถ้ าไม่ แสดงว่าเกิดความผิดพลาด แต่ถ้าต้ องการ
ให้ ตรวจจับความผิดพลาดได้ ก่อน ที่จะดําเนินการกับสัญลักษณ์กระทํา #103 อาจทําได้ โดยแทนที่
สัญลักษณ์กระทําและสัญลักษณ์สิ ้นสุดที่จะนําลักษณะเฉพาะของมันไปใช้
ด้ วยสัญลักษณ์ไม่
สิ ้นสุดตัวใหม่ และเขียนกฎสําหรับสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดดังกล่าว ให้ มีวากยสัมพันธ์เหมือนเดิม ดังนี ้
สําหรับกฎ X → β #d a α เมื่อ β, α เป็ นสายอักขระใดๆ และ β มีสญ
ั ลักษณ์ไม่
ั ลักษณ์กระทํา #d เพื่อนําลักษณะเฉพาะ
สิ ้นสุดหรื อสิ ้นสุดอย่างน้ อยหนึง่ ตัว และต้ องการใช้ สญ
ของสัญลักษณ์สิ ้นสุด a ไปใช้ สามารถเขียนใหม่ได้ ดังนี ้
X→βY
Y → #d a α
หรื อ
X→βYα
Y → #d a
เมื่อ Y เป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุดตัวใหม่
ในกรณีนี ้ จะพบความผิดพลาดวากยสัมพันธ์ก่อนที่จะดําเนินการกับสัญลักษณ์กระทํา
จงเขียนไวยากรณ์การแปลข้ างต้ นใหม่ตามวิธีการที่กล่าวถึง
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6.2 สําหรับขันตอนวิ
้
ธีในรูปที่ 6.6 นอกจากการใส่สญ
ั ลักษณ์กระทําหน้ าสัญลักษณ์สิ ้นสุด เพื่อนํา
ลักษณะเฉพาะของมันไปใช้ โดยเขียนกฎให้ สอดคล้ องตามวิธีการในแบบฝึ กหัดข้ อ 6.1 อีกวิธีหนึง่
ที่จะทําได้ คือ ไม่ต้องใส่สญ
ั ลักษณ์กระทําข้ างหน้ า แต่ให้ ตวั วิเคราะห์ศพั ท์ใส่ลกั ษณะเฉพาะของ
สัญลักษณ์สิ ้นสุด ซึง่ ก็คือ ลักษณะเฉพาะของโทเค็น ที่ต้องการใช้ ลงกองซ้ อนความหมาย
จงเขียนไวยากรณ์การแปล G36-G43 ในหัวข้ อ 6.4 ใหม่ (ถ้ าจําเป็ น) ตามวิธีนี ้ และเขียน
ตัววิเคราะห์ศพั ท์เพื่อใส่ลกั ษณะเฉพาะของโทเค็นที่ต้องการใช้ ลงกองซ้ อนความหมาย
6.3 จงเขียนไวยากรณ์ LL(1) และใส่สญ
ั ลักษณ์กระทํา ตามหัวข้ อ 6.4 และข้ อแนะนําใน
แบบฝึ กหัดข้ อ 6.1 หรื อ 6.2 พร้ อมทังเขี
้ ยน ActionRoutine(X) เพื่อคํานวณลักษณะเฉพาะใน
กองซ้ อนความหมาย และผลิตรหัส ของคําสัง่ ต่อไปนี ้
ก. repeat
ข. case
ค. for
6.4 จงเขียนไวยากรณ์ LALR(1) และใส่การกระทําไว้ หลังกฎ เพื่อคํานวณลักษณะเฉพาะ
สังเคราะห์และผลิตรหัส ตามหัวข้ อ 6.5 ของคําสัง่ ในแบบฝึ กหัดข้ อ 6.3
6.5 จงเพิ่มคําสัง่ ในแบบฝึ กหัดข้ อ 6.3 เข้ าไปในภาษาอีวา ซึง่ อยูใ่ นภาคผนวก ก และสร้ าง
คอมไพเลอร์ ของภาษาอีวาใหม่ ให้ ร้ ูจกั คําสัง่ ดังกล่าวด้ วย
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
คอมไพเลอร์ภาษาอีวา รนุ่ 1.0
ในภาคผนวกนี ้ จะยกตัวอย่างการเขียนคอมไพเลอร์ ภาษาอีวา โดยใช้ ทฤษฎีที่กล่าวถึงใน
หนังสือเล่มนี ้ ภาษาอีวาเป็ นภาษาเล็กๆ สามารถเขียนโปรแกรมได้ ด้วยอักขระภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย ออกแบบมาเพื่อใช้ เป็ นตัวอย่างในการเขียนคอมไพเลอร์ คอมไพเลอร์ ภาษาอีวาทํา
หน้ าที่แปลภาษาอีวาไปเป็ นภาษาแอสเซมบลีของสถาปั ตยกรรม อินเทล 8086/8088 ซึง่ วิ่งบน
้ องแปลไป
ระบบปฏิบตั ิการดอส ภาษาแอสเซมบลีดงั กล่าวมีตวั แบบขนาดจิ๋ว (tiny model) ดังนันต้
เป็ นภาษาเครื่ องที่มีแฟ้มแบบ .COM สําหรับแอสเซมเบลอร์ ที่ใช้ แปลภาษาแอสเซมบลีไปเป็ น
ภาษาเครื่ อง และตัวเชื่อมโยงที่ใช้ รวมแฟ้มจุดหมาย ผู้เขียนไม่ได้ เขียนเอง แต่ใช้ ของ ArrowSoft ซึง่
เป็ นของฟรี (อยูใ่ น CD ท้ ายเล่ม) คอมไพเลอร์ ภาษาอีวาเขียนด้ วยภาษาซี ต้ องใช้ คอมไพเลอร์
ภาษาซี แปลไปเป็ นภาษาเครื่ องจึงจะนําไปใช้ ได้ คอมไพเลอร์ ภาษาซีที่ใช้ ในหนังสือเล่มนี ้ คือ gcc
เครื่ องมืออื่นๆ ที่ใช้ คือ flex ใช้ สําหรับสร้ างตัววิเคราะห์ศพั ท์,
psullgen ใช้ สาํ หรับสร้ าง
ตัววิเคราะห์กระจายทํานายไม่เรี ยกซํ ้าที่สามารถใส่สญ
ั ลักษณ์กระทําเข้ าไปในกฎของไวยากรณ์
LL(1), และ bison ใช้ สําหรับสร้ างตัววิเคราะห์กระจาย LALR(1) ที่สามารถใส่การกระทําเข้ าไปใน
กฎของไวยากรณ์ LALR(1) คอมไพเลอร์ ภาษาอีวามีขั ้นตอนต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ ก.1
โปรแกรมภาษาอีวา
ตัววิเคราะห์ศพั ท์

ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์
รายงานความผิดพลาด
ตารางสัญลักษณ์
ตัววิเคราะห์ความหมาย

ตัวก่อกําเนิ ดรหัส

โปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 8086/8088

รูปที่ ก.1 ขันตอนของคอมไพเลอร์
้
ภาษาอีวา
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โปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ที่ได้ จากคอมไพเลอร์ ภาษาอีวา ต้ องใช้ แอสเซม
เบลอร์ แปลไปเป็ นภาษาเครื่ องเก็บในแฟ้มจุดหมาย
และนําแฟ้มจุดหมายนันไปรวมกั
้
บแฟ้ม
จุดหมาย ซึง่ มีรูทีนในการอ่านข้ อมูลเข้ าและแสดงผลลัพธ์ รูทีนดังกล่าวเขียนด้ วยภาษาแอสเซมบลี
8086/8088 ดังนันต้
้ องใช้ แอสเซมเบลอร์ แปลไปเป็ นภาษาเครื่ องเก็บในแฟ้มจุดหมายก่อน จากนั ้น
ใช้ ตวั เชื่อมโยงเพื่อรวมแฟ้มจุดหมายทังหมดเข้
้
าด้ วยกัน จะได้ แฟ้มแบบ .EXE แล้ วแปลงจากแฟ้ม
แบบ .EXE ไปเป็ นแฟ้มแบบ .COM ตามลําดับ ดังแสดงอยูใ่ นรูปที่ ก.2
รูทีนอ่านข้อมูลเข้าและแสดงผลลัพธ์
เขียนด้วยภาษาแอสเซมบลี
8086/8088

ภาษาแอสเซมบลี 8086/8088
ที่ได้จากคอมไพเลอร์ภาษาอีวา

แอสเซมเบลอร์

แอสเซมเบลอร์

ภาษาเครื่องเก็บในแฟ้มจุดหมาย

ภาษาเครื่องเก็บในแฟ้มจุดหมาย
ตัวเชื่อมโยง

ภาษาเครื่องเก็บในแฟ้มแบบ .EXE

ตัวแปลงแฟ้ มแบบ .EXE ไปเป็ นแฟ้ มแบบ .COM

ภาษาเครื่องเก็บในแฟ้มแบบ .COM
รูปที่ ก.2 ขั้นตอนการแปลจากภาษาแอสเซมบลีไปเป็ นภาษาเครื่อง

ต่อไปจะกล่าวถึง ภาษาอีวา, การสร้ างคอมไพเลอร์ ภาษาอีวาโดยใช้ flex กับ psullgen,
การสร้ างคอมไพเลอร์ ภาษาอีวาโดยใช้ flex กับ bison, เขียนรูทีนเพื่ออ่านข้ อมูลเข้ าและแสดงผล
ลัพธ์, การใช้ คอมไพเลอร์ ภาษาอีวา, และสรุป ตามลําดับ
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ภาษาอีวา
1.1 เซตของอักขระ
อักขระที่ใช้ ในภาษาอีวา คือ
- ภาษาอังกฤษ a-z หรื อ A-Z
- ภาษาไทย
• ก-ฮ ซึง่ แทนด้ วยรหัสตัวเลขฐานแปด 241-316
• เ แ ไ ใ โ ซึง่ แทนด้ วยเลขฐานแปด 340-344
• ฯ ะ ◌ั า ◌ํ า ◌ิ ◌ี ◌ึ ◌ื ◌ุ ◌ู ซึง่ แทนด้ วยเลขฐานแปด 317-331
• ๅ ๆ ◌็ ◌่ ◌้ ◌๊ ◌๋ ◌์ ◌ํ ซึง่ แทนด้ วยเลขฐานแปด 345-355
• ตัวเลขไทย ๐-๙ ซึง่ แทนด้ วยเลขฐานแปด 360-371
- ตัวเลขอารบิก 0-9
- อักขระ อื่นๆ ได้ แก่ + - * / ( ) { } ; ‘ “ : > < = , _ ช่องว่าง
1.2 หมายเหตุ
หมายเหตุ เขียนอยูภ่ ายในเครื่ องหมาย { }
1.3 ตัวระบุ
เขียนขึ ้นต้ นด้ วย a-z หรื อ A-Z หรื อ ก-ฮ หรื อ เ แ ไ ใ โ ตามด้ วย a-z หรื อ A-Z
หรื อ ก-ฮ หรื อ เ แ ไ ใ โ หรื อ 0-9 หรื อ ๐-๙ หรื อ _ หรื อ อักขระไทยรหัสเลขฐานแปด
317-331 345-355 ตังแต่
้ ศนู ย์ตวั ขึ ้นไป โดยที่อกั ษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่กบั ตัวเล็กไม่แตกต่างกัน
ชื่อของตัวระบุยาวเท่าไหร่ก็ได้ แต่จะจดจําแค่ 30 อักขระแรก
1.4 คําหลัก
คําต่อไปนี ้ เป็ นคําหลัก PROGRAM, โปรแกรม, END, จบ, INTEGER, จํานวนเต็ม,
CHARACTER, อักขระ, READ, อ่ าน, WRITE, เขียน, STOP, หยุด, IF, ถ้ า, THEN, แล้ ว,
ELSE, มิฉะนัน้ , ENDIF, จบถ้ า, WHILE, ขณะที่, DO, ทํา, ENDWHILE, จบขณะที่, NOT,
ไม่ , AND, และ, OR, หรื อ
คําหลักเป็ นคําสงวน ดังนั ้นชื่อของตัวระบุต้องไม่ตรงกับคําหลัก และอักษรภาษาอังกฤษ
ตัวใหญ่กบั ตัวเล็กของคําหลักไม่แตกต่างกัน
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ต่อไปจะใช้ คําหลักที่เป็ นภาษาอังกฤษ ในการอธิบาย ซึง่ สามารถแทนได้ ด้วยคําหลัก
ภาษาไทยที่อยูด่ ้ านหลังติดกันได้ เสมอ เช่น PROGRAM กับ โปรแกรม เป็ นคําหลักเดียวกัน เป็ น
ต้ น
1.5 ค่ าคงที่
มีสองชนิด คือ
ก. ค่าคงที่เลขจํานวนเต็มไม่มีเครื่ องหมาย เขียนด้ วยตัวเลขอารบิกฐานสิบอย่างน้ อยหนึ่งตัว
ข. ค่าคงที่อกั ขระ เขียนด้ วยอักขระใดๆ หนึง่ ตัวภายในเครื่ องหมาย ‘ ‘
1.6 สายอักขระ
เขียนด้ วยอักขระใดๆ ที่ไม่ใช่ “ ภายในเครื่ องหมาย “ “ ถ้ าต้ องการเขียน “ ให้ เขียนสองตัว
ติดกันแทนหนึง่ ตัว เช่น “I””am” หมายถึงสายอักขระ I”am เป็ นต้ น สายอักขระไม่อนุญาตให้ เป็ น
สายอักขระว่าง
1.7 นิพจน์
ตัวระบุ และค่าคงที่ เป็ นตัวถูกดําเนินการของนิพจน์ ที่มีแบบชนิดข้ อมูลตามตัวถูก
ดําเนินการนันๆ
้ สําหรับตัวดําเนินการของนิพจน์มีลําดับการทําก่อน (ตัวเลขตํ่ามีลําดับการทําก่อน
สูงกว่า) และการเปลี่ยนหมู่ ดังนี ้
ลําดับการทําก่อน
1

2

3

ตัวดําเนินการ
not
+
*
/
and
+
or

ความหมาย
ตรรกะ not
เอกภาคลบ
เอกภาคบวก
คูณ
หาร
ตรรกะ and
ทวิภาคบวก
ทวิภาคลบ
ตรรกะ or

การเปลี่ยนหมู่
ขวา
ขวา
ขวา
ซ้ าย
ซ้ าย
ซ้ าย
ซ้ าย
ซ้ าย
ซ้ าย
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ลําดับการทําก่อน
4

ตัวดําเนินการ
>
<
=
>=
<=
<>

ความหมาย
มากกว่า
น้ อยกว่า
เท่ากับ
มากกว่าหรื อเท่ากับ
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ
ไม่เท่ากับ

การเปลี่ยนหมู่
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

นอกจากนี ้ยังสามารถใช้ วงเล็บเพื่อให้ คํานวณในวงเล็บก่อน และจะคํานวณจากวงเล็บ
ชันในสุ
้ ดก่อน
ตัวดําเนินการ +, -, *, / สามารถดําเนินการกับแบบชนิดข้ อมูลเลขจํานวนเต็ม และจะให้
ผลลัพธ์เป็ นแบบชนิดข้ อมูลเลขจํานวนเต็ม
ตัวดําเนินการสัมพันธ์ <, >, =, >=, <=, <> สามารถดําเนินการกับแบบชนิดข้ อมูลเลข
จํานวนเต็มหรื ออักขระ โดยที่ตวั ถูกทําเนินการทังคู
้ ต่ ้ องมีแบบชนิดข้ อมูลเดียวกัน และจะให้ ผลลัพธ์
เป็ นแบบชนิดข้ อมูลบูลลีน
ตัวดําเนินการ not, and, or สามารถดําเนินการกับแบบชนิดข้ อมูลบูลลีน และจะให้
ผลลัพธ์เป็ นแบบชนิดข้ อมูลบูลลีน
1.8 โครงสร้ างของโปรแกรม
โปรแกรมภาษาอีวามีโครงสร้ าง ดังนี ้
PROGRAM
คําสัง่ ประกาศแบบชนิดข้ อมูล
คําสัง่ กระทําการ
END
เมื่อ คําสัง่ ประกาศแบบชนิดข้ อมูลและคําสัง่ กระทําการ จะมีหรื อไม่ก็ได้ หรื อมีมากกว่า
หนึง่ คําสัง่ ก็ได้ และต้ องเขียนคําสัง่ ประกาศแบบชนิดข้ อมูล มาก่อนคําสัง่ กระทําการ
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คําสัง่ ในภาษาอีวาทุกคําสัง่ จะสิ ้นสุดด้ วย “;”
1.8.1 คําสั่งประกาศแบบชนิดข้ อมูล
มีรูปแบบ ดังนี ้
CHARACTER รายการตัวระบุ
หรื อ
INTEGER รายการตัวระบุ
เมื่อ รายการตัวระบุ เป็ นตัวระบุตงแต่
ั ้ หนึง่ ตัวขึ ้นไป ถ้ ามีตวั ระบุมากกว่าหนึ่งตัวต้ องคัน่
ด้ วย “,”
ใช้ เพื่อกําหนดแบบชนิดข้ อมูลของตัวระบุ ให้ เป็ นเลขจํานวนเต็ม (INTEGER) หรื อ อักขระ
(CHARACTER)
ตัวอย่ าง

INTEGER I;
CHARACTER C,CH;

1.8.2 คําสั่งกระทําการ
มี 6 คําสัง่ ดังนี ้
1.8.2.1 คําสั่ง READ
มีรูปแบบ ดังนี ้
READ รายการตัวระบุ
เมื่อ รายการตัวระบุ เป็ นตัวระบุตงแต่
ั ้ หนึง่ ตัวขึ ้นไป ถ้ ามีตวั ระบุมากกว่าหนึ่งตัวต้ องคัน่
ด้ วย “,”
ใช้ เพื่ออ่านข้ อมูลจากแป้นพิมพ์ เข้ ามาเก็บในตัวระบุ กรณีที่ตวั ระบุมีแบบชนิดข้ อมูลเป็ น
เลขจํานวนเต็ม ให้ ใส่ข้อมูลเลขอารบิกจํานวนเต็ม โดยมีเครื่ องหมาย + หรื อ – อยูข่ ้ างหน้ า หรื อไม่
ใส่เครื่ องหมายเลยก็ได้ กรณีที่ตวั ระบุมีแบบชนิดข้ อมูลเป็ นอักขระ ให้ ใส่ข้อมูลเป็ นอักขระใดๆ หนึง่
ตัวอยูภ่ ายในเครื่ องหมาย ‘ ‘
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ตัวอย่ าง

READ A;
READ I,J;

1.8.2.2 คําสั่ง WRITE
มีรูปแบบ ดังนี ้
WRITE รายการสายอักขระหรื อนิพจน์
เมื่อ รายการสายอักขระหรื อนิพจน์ เป็ นสายอักขระหรื อนิพจน์ ถ้ ามีมากกว่าหนึ่งตัวต้ อง
คัน่ ด้ วย “,”
ใช้ เพื่อแสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพ แล้ วขึ ้นบรรทัดใหม่ กรณีที่เป็ นสายอักขระ จะแสดง
ค่าของสายอักขระดังกล่าว กรณีที่เป็ นนิพจน์เลขจํานวนเต็ม จะแสดงค่าของเลขจํานวนเต็ม ถ้ า
เป็ นเลขลบ จะมีเครื่ องหมาย – อยูข่ ้ างหน้ าด้ วย กรณีที่เป็ นนิพจน์อกั ขระ จะแสดงอักขระดังกล่าว
กรณีที่เป็ นนิพจน์บลู ลีน จะแสดงค่า t และ f สําหรับค่าจริ งและเท็จ ตามลําดับ
ตัวอย่ าง
WRITE A, 1+2, “ANS IS “, (A>B) ;
WRITE “Hello World”;
1.8.2.3 คําสั่งกําหนดค่ า
มีรูปแบบการเขียน ดังนี ้
ตัวระบุ := นิพจน์
โดยที่แบบชนิดข้ อมูลของนิพจน์และตัวระบุต้องเหมือนกัน
ตัวอย่ าง
A := (B+F)*2/(A-B) ;
X:=Y+-2;
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1.8.2.4 คําสั่ง STOP
มีรูปแบบการเขียน ดังนี ้
STOP
ใช้ เพื่อหยุดการทํางานของโปรแกรม
ตัวอย่ าง
STOP ;
1.8.2.5 คําสั่ง if-then-else
มีรูปแบบการเขียน ดังนี ้
IF นิพจน์ THEN ลําดับคําสัง่ กระทําการ ENDIF
หรื อ
IF นิพจน์ THEN ลําดับคําสัง่ กระทําการ ELSE ลําดับคําสัง่ กระทําการ ENDIF
เมื่อ ลําดับคําสัง่ กระทําการ ต้ องมีอย่างน้ อยหนึง่ คําสัง่ และนิพจน์ต้องเป็ นนิพจน์บลู ลีน
มีความหมายเหมือนคําสัง่ if-then-else ของภาษาระดับสูงทัว่ ๆ ไป
ตัวอย่ าง
IF X = A THEN WRITE “equal “;
ELSE WRITE “not equal “;
ENDIF;
IF X>=A THEN T:=X;
ENDIF;
1.8.2.6 คําสั่ง while
มีรูปแบบการเขียน ดังนี ้
WHILE นิพจน์ DO ลําดับคําสัง่ กระทําการ ENDWHILE
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เมื่อ ลําดับคําสัง่ กระทําการ ต้ องมีอย่างน้ อยหนึง่ คําสัง่ และนิพจน์ต้องเป็ นนิพจน์บลู ลีน
มีความหมายเหมือนคําสัง่ while ของภาษาระดับสูงทัว่ ๆ ไป
ตัวอย่ าง
WHILE C <= 10 DO
A := B + C;
C := C+1;
ENDWHILE;
1.9 ตัวอย่ างโปรแกรมภาษาอีวา
โปรแกรม 1:
PROGRAM END
โปรแกรม 2:
โปรแกรม จบ

โปรแกรม 3:
{ Program reads an integer number an tells that it's even or odd number }
Program
Integer N;
Write "Enter an integer number:";
Read N;
If ( (N-(N/2)*2) = 0) { find modulus }
Then Write "It's an even number";
Else Write "It's an odd number";
Endif;
End

โปรแกรม 4:
{โปรแกรมอ่านเลขจํานวนเต็มแล้ วบอกว่าเป็ นเลขคูห่ รื อเลขคี่ }
โปรแกรม
จํานวนเต็ม ตัวเลข;
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เขียน "ใส่เลขจํานวนเต็ม:";
อ่าน ตัวเลข;
ถ้ า ( (ตัวเลข-(ตัวเลข/2)*2) = 0) { หามอดุโล }
แล้ ว เขียน "เป็ นเลขคู่";
มิฉะนั ้น เขียน "เป็ นเลขคี่";
จบถ้ า;
จบ

โปรแกรม 5:
{ Program shows boolean expression as an output, TRUE or FALSE }
program
write 1<2,' ',2<1;
end

โปรแกรม 6:
{ โปรแกรมแสดง คําสัง่ เขียน นิพจน์บลู ลีน จริ ง หรื อ เท็จ }
โปรแกรม
เขียน 1<2,' ',2<1;
จบ

โปรแกรม 7:
{Program computes factorial of positive integer number }
PROGRAM
INTEGER NUMBER, FACT, I;
NUMBER:=-1;
WHILE NUMBER<0 DO
WRITE "Enter a positive number:";
READ NUMBER;
IF NUMBER<0 THEN
WRITE "The number must be positive integer";
ENDIF;
ENDWHILE;
FACT:=1;
I:=0;
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WHILE I < NUMBER DO
I := I+1;
FACT:=FACT*I;
ENDWHILE;
WRITE "Factorial is ", FACT;
END

โปรแกรม 8:
{โปรแกรมคํานวณ แฟคตอเรียลของเลขจํานวนเต็มบวก}
โปรแกรม
จํานวนเต็ม NUMBER, FACT, I;
NUMBER:=-1;
ขณะที่ NUMBER<0 ทํา
เขียน "ใส่เลขจํานวนเต็มบวก:";
อ่าน NUMBER;
ถ้ า NUMBER<0 แล้ ว
เขียน "ต้ องใส่เลขจํานวนเต็มบวก";
จบถ้ า;
จบขณะที่;
FACT:=1;
I:=0;
ขณะที่ I < NUMBER ทํา
I := I+1;
FACT:=FACT*I;
จบขณะที่;
เขียน "แฟคตอเรียล คือ ", FACT;
จบ

โปรแกรม 9:
{ Program computes square of an integer number }
program integer number;
write "Enter an integer number:";
read number;
write "The square is ",number*number;
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end

โปรแกรม 10:
{ โปรแกรมคํานวณเลขจํานวนเต็มยกกําลังสอง }
โปรแกรม จํานวนเต็ม ตัวเลข;
เขียน "ใส่เลขจํานวนเต็ม:";
อ่าน ตัวเลข;
เขียน "ยกกําลังสองเท่ากับ ",ตัวเลข*ตัวเลข;
จบ

โปรแกรม 11:
PROGRAM
INTEGER x,y,z;
CHARACTER a,b;
WRITE "Enter char char number number number e.g. 'a' 'b' 1 2 3";
READ a,b,x,y,z;
WRITE a," ",b," sum of number is ",x+y+z;
END

โปรแกรม 12:
โปรแกรม
จํานวนเต็ม ก,ข,ค;
อักขระ ง,จ;
เขียน "ใส่ข้อมูล 5 ตัว ดังนี ้ อักขระ อักขระ ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข เช่น 'a' 'b' 1 2 3";
อ่าน ง,จ,ก,ข,ค;
เขียน ง," ",จ," ผลบวกของตัวเลข คือ ",ก+ข+ค;
จบ
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การสร้างคอมไพเลอร์ภาษาอีวาโดยใช้ flex กับ psullgen
ขัน้ ตอนที่ 1: สร้างตัววิเคราะห์ศพั ท์ของภาษาอีวาโดยใช้ flex
โทเค็นของภาษาอีวา ได้ แก่
ก. ตัวระบุ เขียนเป็ นนิพจน์ปรกติ ดังนี ้ {alpha}{alphanum}* เมื่อ
alpha คือ {letter}|{kortohor}|{aairoii}
alphanum คือ {alpha}|"_"|{sara}|{wannayuk}|{lekthai}|{digit}
kortohor คือ [\241-\316]
aairoii คือ [\340-\344]
sara คือ [\317-\331]
wannayuk คือ [\345-\355]
lekthai คือ [\360-\371]
letter คือ [a-zA-Z]
digit คือ [0-9]
ข. คําหลัก นําไปรวมกับ ตัวระบุ แล้ วใช้ ฟังก์ชนั search_keyword แยกความแตกต่างระหว่าง
คําหลัก กับตัวระบุ
ค. ค่าคงที่
- เลขจํานวนเต็มไม่มีเครื่ องหมาย เขียนเป็ นนิพจน์ปรกติ ดังนี ้ [0-9]+
- อักขระ เขียนเป็ นนิพจน์ปรกติ ดังนี ้ \’[^\n]\’
ง. สายอักขระ เขียนเป็ นนิพจน์ปรกติดงั นี ้ \”([^”\n]|\”\”)+\”
จ. นิพจน์ มีตวั ดําเนินการต่างๆ ดังนี ้ +, - , *, /, =, <>, <, <=, > , >= และ วงเล็บเปิ ดกับปิ ด
เขียนเป็ นนิพจน์ปรกติ ตามตัวดําเนินการนันๆ
้ ได้ โดยตรง
้ โดยตรง
ฉ. โทเค็นอื่นๆ ได้ แก่ “;” และ “,” เขียนเป็ นนิพจน์ปรกติตามนันได้
สําหรับช่องว่าง ไม่เป็ นโทเค็น เขียนเป็ นนิพจน์ปรกติ เพื่อขจัดทิ ้งได้ ดังนี ้ [ \t\n]+ และ
หมายเหตุ ก็ไม่เป็ นโทเค็นเขียนเป็ นนิพจน์ปรกติ เพื่อขจัดทิ ้งได้ ดังนี ้ \{[^}]*\} สําหรับอักขระอื่นๆ
ตรวจจับได้ ด้วย นิพจน์ปรกติ . เพื่อแสดงข้ อความผิดพลาดให้ ทราบ
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สําหรับรหัสของโทเค็น ต้ องกําหนดให้ ตรงกับรหัสของสัญลักษณ์สิ ้นสุด ที่ผลิตโดย
โปรแกรม psullgen (จะกล่าวถึงในขั ้นตอนต่อไป) ซึง่ เก็บอยูใ่ นแฟ้ม “llparse.h” ดังนั ้น ต้ องใช้
คําสัง่ #include “llparse.h” ในส่วนประกาศของข้ อมูลเข้ าของ flex เพื่อกําหนดรหัสของโทเค็น
รหัสของโทเค็นจะส่งผ่านกลับทางฟั งก์ชนั yylex สําหรับลักษณะเฉพาะของโทเค็น จะ
ส่งผ่านทางตัวแปร yylval ซึง่ กําหนดให้ มีแบบชนิดข้ อมูลเป็ น YYSTYPE แบบชนิดข้ อมูลนี ้ (ดู
ขันตอนที
้
่ 3) จะต้ องใช้ ในตัววิเคราะห์ความหมายและตัวก่อกําเนิดรหัสด้ วย จึงได้ กําหนดไว้ ในแฟ้ม
“action.h” แบบชนิดข้ อมูล YYSTYPE มีข้อมูลสองตัว ที่ใช้ เนื ้อที่ร่วมกัน คือ
int ival สําหรับส่งลักษณะเฉพาะของโทเค็น ค่าคงที่เลขจํานวนเต็มไม่มีเครื่ องหมาย หรื อ
ค่าคงที่อกั ขระ
char *sval สําหรับส่งลักษณะเฉพาะของโทเค็น ตัวระบุ หรื อสายอักขระ ถ้ าเป็ นโทเค็นตัว
ระบุ จะเป็ นตัวชี ้ไปยัง buf ซึง่ เก็บชื่อของตัวระบุ ได้ ไม่เกิน 30 อักขระแรก แต่ถ้าเป็ นสายอักขระ จะ
เป็ นตัวชี ้ไปยัง yytext ซึง่ เก็บสายอักขระ
ความยาวสูงสุดของชื่อของตัวระบุ กําหนดให้ มีค่าเท่ากับ MAX_NAME_LENTH คือ 30
ั้
่ 4) จึงกําหนดไว้ ในแฟ้ม “symtab.h”
เนื่องจากค่านี ้ต้ องใช้ ในตารางสัญลักษณ์ด้วย (ดูขนตอนที
สําหรับ ตําแหน่งบรรทัดและสดมภ์ ของอักขระตัวแรกของโทเค็น ใช้ เพื่อรายงานความ
ผิดพลาด โดยการเรี ยกใช้ ฟังก์ชนั Error (ดูขนตอนที
ั้
่ 5) เก็บไว้ ที่ตวั แปร token_line และ
token_column ตามลําดับ ส่วนตัวแปร line และ column ใช้ เพื่อจดจําตําแหน่งบรรทัดและสดมภ์
ของอักขระที่อา่ นมาจากแฟ้มต้ นฉบับ
นํานิพจน์ปรกติทงหมดมาเขี
ั้
ยนรวมกันและใส่การกระทําเพื่อส่งรหัสและลักษณะเฉพาะ
ของโทเค็นกลับ ตามรูปแบบข้ อมูลเข้ าของ flex เก็บไว้ ในแฟ้ม “eva.lex” ได้ ดังนี ้
หมายเหตุ โปรแกรม flex จะผลิตแฟ้ม “lexyy.c” บนระบบดอส หรื อ “lex.y.c” บนระบบยูนิก
/* Eva Compiler : Lexical Analyzer: eva.lex */
/* Copyright 2002 by Iew Ayaragarnchanakul */
%{
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include "llparse.h"
#include "symtab.h"
#include "action.h"
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extern void Error();

/* definition in yyerror.c */

int column=0, line=1, token_line, token_column;
static char buf[MAX_NAME_LENGTH+1];
static void count();
static int search_keyword();
YYSTYPE yylval;
%}
kortohor [\241-\316]
aairoii [\340-\344]
sara [\317-\331]
wannayuk [\345-\355]
lekthai [\360-\371]
letter [a-zA-Z]
digit [0-9]
alpha {letter}|{kortohor}|{aairoii}
alphanum {alpha}|"_"|{sara}|{wannayuk}|{lekthai}|{digit}
%%
[ \t\n]+
{count();}
{alpha}{alphanum}*
{count(); yylval.sval=buf;return search_keyword();}
{digit}+
{count(); yylval.ival =atoi(yytext);return TK_UINT;}
\"([^\n\"]|\"\")+\"
{count(); yylval.sval=yytext;return TK_STRING;}
\'[^\n]\'
{count(); yylval.ival=yytext[1];return TK_CHAR;}
"="
{count(); return TK_EQ;}
"<="
{count(); return TK_LE;}
"<"
{count(); return TK_LT;}
"<>"
{count(); return TK_NE;}
">"
{count(); return TK_GT;}
">="
{count(); return TK_GE;}
"+"
{count(); return TK_PLUS;}
"-"
{count(); return TK_MINUS;}
"*"
{count(); return TK_MULTIPLY;}
"/"
{count(); return TK_DIVIDE;}
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":="
"("
")"
","
";"
\{[^}]*\}
.
%%
yywrap()
{

{count(); return TK_ASSIGN;}
{count(); return TK_LPAREN;}
{count(); return TK_RPAREN;}
{count(); return TK_COMMA;}
{count(); return TK_SEMI;}
{count();};
{count(); Error("invalid token");}

return 1;
}
static void count()
{
int i;
token_line=line;
token_column=column+1;
for (i = 0; yytext[i] != '\0'; i++)
if (yytext[i] == '\n') {
++line;
column = 0;
}
else if (yytext[i] == '\t')
column += 8 - (column % 8);
else
column++;
}
static int search_keyword()
{
static struct keyword {
char *token_name;
int token_code;
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} keytable[]={
"program",
"โปรแกรม",
"end",
"จบ",
"integer",
"จํานวนเต็ม",
"character",
"อักขระ",
"read",
"อ่าน",
"write",
"เขียน",
"stop",
"หยุด",
"if",
"ถ้ า",
"then",
"แล้ ว",
"else",
"มิฉะนั ้น",
"endif",
"จบถ้ า",
"while",
"ขณะที่",
"do",
"ทํา",
"endwhile",
"จบขณะที่",
"not",
"ไม่",
"and",
"และ",
"or",
"หรื อ",

TK_PROGRAM,
TK_PROGRAM,
TK_END,
TK_END,
TK_INTEGER,
TK_INTEGER,
TK_CHARACTER,
TK_CHARACTER,
TK_READ,
TK_READ,
TK_WRITE,
TK_WRITE,
TK_STOP,
TK_STOP,
TK_IF,
TK_IF,
TK_THEN,
TK_THEN,
TK_ELSE,
TK_ELSE,
TK_ENDIF,
TK_ENDIF,
TK_WHILE,
TK_WHILE,
TK_DO,
TK_DO,
TK_ENDWHILE,
TK_ENDWHILE,
TK_NOT,
TK_NOT,
TK_AND,
TK_AND,
TK_OR ,
TK_OR ,
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0,

0

};
struct keyword *p;
int i;
unsigned int ch;
char tbuf[MAX_NAME_LENGTH+1];
i = 0;
while (yytext[i]!='\0')
if (i>=MAX_NAME_LENGTH-1) {
printf("* warning * line : %d column : %d lexeme too long truncate to first %d characters\n",
token_line,token_column,MAX_NAME_LENGTH);

break;
}
else {
buf[i]=yytext[i];
ch=yytext[i];
if (ch<161) tbuf[i]=tolower(yytext[i]);
else tbuf[i]=yytext[i];
++i;
}
buf[i]=tbuf[i]='\0';
p = keytable;
while (p->token_name)
if (!strcmp(tbuf,p->token_name)) return p->token_code;
else p++;
return TK_ID;
}

คอมไพเลอร์ภาษาอีวา รุ่น 1.0 223
ขัน้ ตอนที่ 2: สร้างตัววิเคราะห์วากยสัมพันธ์ของภาษาอีวาโดยใช้ psullgen
เขียนไวยากรณ์ LL(1) เพื่อตรวจสอบวากยสัมพันธ์ของภาษาอีวา กําหนดรหัสของ
สัญลักษณ์สิ ้นสุดและไม่สิ ้นสุดด้ วยชื่อ (หลัง $) และใส่สญ
ั ลักษณ์กระทํา (#d) ตามรูปแบบข้ อมูล
เข้ าของโปรแกรม psullgen เก็บไว้ ในแฟ้ม “eva.grm” ดังนี ้
หมายเหตุ โปรแกรม psullgen จะผลิตแฟ้มสามแฟ้ม คือ “llparse.h”, “llparse.c”, และ
“psullgen.lst”
/* Eva Compiler : LL(1) grammar : eva.grm */
/* Copyright 2002 by Iew Ayaragarnchanakul */
<program> : #11 "PROGRAM" <body> #22 "END" .
<body> : <declaration_list> <statement_list> .
<declaration_list> : #100 <declaration> ";" <declaration_list> | @ .
<statement_list> : #100 <statement> ";" <statement_list> | @ .
<declaration> : <type_specifier> <var_list> #104 .
<type_specifier> : #101 "CHARACTER" | #102 "INTEGER" .
<var_list> : #103 "identifier" <var_lists> .
<var_lists> : "," <var_list> | @ .
<statement> : <read_statement> | <write_statement> | <assignment_statement>
| <stop_statement> | <if_statement> | <while_statement> .
<read_statement> : #701 "READ" <input_list> .
<input_list> : #702 "identifier" <input_lists> .
<input_lists> : "," <input_list> | @ .
<write_statement> : "WRITE" <output_list> #801 .
<output_list> : <expression_or_string> <output_lists> .
<expression_or_string> : #200 <expression> #218 #802 | #803 "string" .
<output_lists> : ","<output_list> | @ .
<stop_statement> : #601 "STOP" .
<assignment_statement> : #301 "identifier" ":=" #200 <expression> #218 #302.
<if_statement>: "IF" #200 <expression> #218 #401 <then_clause> <opt_else_clause> #403 "ENDIF" .
<then_clause> : "THEN" #100 <statement> ";" <statement_list> .
<opt_else_clause> : #402 "ELSE" #100 <statement> ";" <statement_list> | @ .
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<while_statement> : #501 "WHILE" #200 <expression> #218 #401 "DO" #100 <statement> ";"
<statement_list> #502 "ENDWHILE" .
<expression> : <part> <etail> .
<part> : <term> <ptail> .
<etail> : ">" <part> #201
| "<" <part> #202
| "=" <part> #203
| ">=" <part> #204
| "<=" <part> #205
| "<>" <part> #206
|@
.
<term> : <factor> <ttail> .
<ptail> : "+" <term> #207 <ptail>
| "-" <term> #208 <ptail>
| "OR" <term> #209 <ptail>
|@
.
<factor> : "NOT" <factor> #210
| "+" <factor>
| "-" <factor> #211
| <primary>
.
<ttail> : "*" <factor> #212 <ttail>
| "/" <factor> #213 <ttail>
| "AND" <factor> #214 <ttail>
|@
.
<primary> : "(" <expression> ")"
| #215 "identifier"
| #216 "uint"
| #217 "char"
.
$
/* keywords */

คอมไพเลอร์ภาษาอีวา รุ่น 1.0 225
"PROGRAM"
"END"
"INTEGER"
"CHARACTER"
"READ"
"WRITE"
"STOP"
"IF"
"THEN"
"ELSE"
"ENDIF"
"WHILE"
"DO"
"ENDWHILE"
"NOT"
"AND"
"OR"
/* identifier */
"identifier"

TK_PROGRAM
TK_END
TK_INTEGER
TK_CHARACTER
TK_READ
TK_WRITE
TK_STOP
TK_IF
TK_THEN
TK_ELSE
TK_ENDIF
TK_WHILE
TK_DO
TK_ENDWHILE
TK_NOT
TK_AND
TK_OR
TK_ID

/* constants */
"uint"
TK_UINT
"string" TK_STRING
"char"
TK_CHAR
/* operators */
":="
"+"
"-"
"*"
"/"
"="
"<>"
"<="
"<"

TK_ASSIGN
TK_PLUS
TK_MINUS
TK_MULTIPLY
TK_DIVIDE
TK_EQ
TK_NE
TK_LE
TK_LT
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">="
">"

TK_GE
TK_GT

/* delimiters */
";"
","
"("
")"

TK_SEMI
TK_COMMA
TK_LPAREN
TK_RPAREN

/* Nonterminal symbols */
<program>
NT_PROGRAM
<body>
NT_BODY
<declaration_list>
NT_DECLARATION_LIST
<statement_list>
NT_STATEMENT_LIST
<declaration>
NT_DECLARATION
<type_specifier>
NT_TYPE_SPECIFIER
<var_list>
NT_VAR_LIST
<var_lists>
NT_VAR_LISTS
<statement>
NT_STATEMENT
<assignment_statement> NT_ASSIGNMENT_STATEMENT
<if_statement>
NT_IF_STATEMENT
<then_clause>
NT_THEN_CLAUSE
<opt_else_clause>
NT_OPT_ELSE_CLAUSE
<while_statement>
NT_WHILE_STATEMENT
<stop_statement>
NT_STOP_STATEMENT
<read_statement>
NT_READ_STATEMENT
<input_list>
NT_INPUT_LIST
<input_lists>
NT_INPUT_LISTS
<write_statement>
NT_WRITE_STATEMENT
<output_list>
NT_OUTPUT_LIST
<expression_or_string> NT_EXPRESSION_OR_STRING
<output_lists>
NT_OUTPUT_LISTS
<expression>
NT_EXPRESSION
<part>
NT_PART
<etail>
NT_ETAIL
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<term>
<ptail>
<factor>
<ttail>
<primary>

NT_TERM
NT_PTAIL
NT_FACTOR
NT_TTAIL
NT_PRIMARY

ขัน้ ตอนที่ 3: สร้างตัววิเคราะห์ความหมายและตัวก่อกําเนิดรหัส
ตัววิเคราะห์ความหมายและตัวก่อกําเนิดรหัส ประกอบด้ วยแฟ้มสามแฟ้ม คือ “action.h”,
“type.h”, และ “action.c” ดังนี ้
ก. แฟ้ม “action.h”
ใช้ สําหรับเก็บ แบบชนิดข้ อมูล YYSTYPE ของลักษณะเฉพาะของโทเค็น ดังนี ้
/* Eva Compiler : Header of action.c and eva.lex : action.h */
/* Copyright 2002 by Iew Ayaragarnchanakul */
typedef union

{
int ival;
char *sval;

} YYSTYPE;

ข. แฟ้ม “type.h”
กําหนดชนิดของข้ อมูลเพื่อตรวจสอบความหมายและผลิตรหัส ดังนี ้
ชนิด
รหัส
ค่าคงที่เลขจํานวนเต็ม
01
ตัวระบุเลขจํานวนเต็ม
02
ตัวแปรชัว่ คราวเลขจํานวนเต็ม
03
ค่าคงที่อกั ขระ
11
ตัวระบุอกั ขระ
12
ตัวแปรชัว่ คราวอักขระ
13
23
ตัวแปรชัว่ คราวบูลลีน
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การตรวจสอบว่า ข้ อมูลมีแบบชนิดข้ อมูลเดียวกันหรื อไม่ ทําได้ โดยการ หารรหัสของข้ อมูล
ด้ วย 10 ถ้ าผลลัพธ์ที่ได้ จากการหารมีค่าเท่ากัน แสดงว่ามีแบบชนิดข้ อมูลเดียวกัน สามารถ
ดําเนินการหรื อกําหนดค่าให้ แก่กนั ได้ และถ้ าหารด้ วย 10 แล้ วได้ เศษเป็ น 0 แสดงว่าเป็ นค่าคงที่
ได้ เศษเป็ น 1 แสดงว่าเป็ นตัวระบุ และได้ เศษเป็ น 2 แสดงว่าเป็ นตัวแปรชัว่ คราว สําหรับนิพจน์ตรง
คําสัง่ if-then-else และ while ต้ องเป็ นนิพจน์บลู ลีน มีรหัสเป็ น 23
กําหนดชนิดของข้ อมูลด้ วยรหัสเก็บไว้ ในแฟ้ม “type.h” ดังนี ้
/* Eva Compiler : Type Code : type.h */
/* Copyright 2002 by Iew Ayaragarnchanakul */
#define TYPE_01 01
#define TYPE_02 02
#define TYPE_03 03
#define TYPE_11 11
#define TYPE_12 12
#define TYPE_13 13
#define TYPE_23 23

/* integer constant */
/* integer identifier */
/* integer temporary */
/* character constant */
/* character identifier */
/* character temporary */
/* boolean temporary */

ค. แฟ้ม “action.c”
ตัววิเคราะห์ความหมายและตัวก่อกําเนิดรหัสใช้ กองซ้ อนความหมาย sem ซึง่ เป็ นแถวลําดับ
ของระเบียน เพื่อเก็บลักษณะเฉพาะ 3 ตัว คือ ค่า (value), ตัวชี ้ไปยังโหนดของตัวระบุในตาราง
สัญลักษณ์ (stptr), และ แบบชนิดข้ อมูล (type) ขนาดของกองซ้ อนความหมายกําหนดไว้
MAX_SEM_TOP คือ 1024 ระเบียน โดยมี sem_top เป็ นตําแหน่งยอดของกองซ้ อนความหมาย
ที่จดุ เริ่ มต้ นของคําสัง่ จะมีการจดจํา ตําแหน่งยอดของกองซ้ อนความหมายไว้ ที่ sem_save เพื่อใช้
ในการกู้ความผิดพลาด
ในการคํานวณนิพจน์ อาจต้ องใช้ ที่เก็บชัว่ คราว หมายเลขของที่เก็บชัว่ คราวชนิดจํานวนเต็ม
จะเก็บที่ temp_ivar ส่วนหมายเลขของที่เก็บชัว่ คราวชนิดอักขระหรื อบูลลีน จะเก็บที่ temp_cvar
สําหรับการคํานวณนิพจน์แต่ละครัง้ เริ่ มต้ น temp_ivar และ temp_cvar มีค่าเป็ นศูนย์ เมื่อ
ต้ องการใช้ ที่เก็บชัว่ คราวใหม่ จะบวก temp_ivar หรื อ temp_cvar ด้ วยหนึ่ง เพื่อใช้ เป็ นหมายเลขที่
เก็บชัว่ คราวดังกล่าว ที่เก็บชัว่ คราวจํานวนเต็ม จะมีชื่อเป็ น $TId เมื่อ d เป็ นหมายเลขของที่เก็บ
ชัว่ คราว ส่วนที่เก็บชัว่ คราวอักขระหรื อบูลลีน จะมีชื่อเป็ น $TCd เมื่อ d เป็ นหมายเลขของที่เก็บ
ชัว่ คราว ในการจดจําว่านิพจน์ใช้ หมายเลขตัวแปรชัว่ คราวมากที่สดุ เป็ นจํานวนเท่าใด
จะใช้
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max_temp_ivar จําค่าสูงสุดของ temp_ivar และ max_temp_cvar จําค่าสูงสุดของ temp_cvar
ค่าทั ้งสองนี ้จะใช้ เป็ นตัวกําหนดเนื ้อที่ทั ้งหมดของที่เก็บชัว่ คราว
คําสัง่ ที่มีการกระโดด จะต้ องใช้ ป้าย หมายเลขป้ายจะเก็บที่ label เริ่มต้ นจะมีค่าเป็ นศูนย์ และ
บวกทีละหนึง่ เมื่อต้ องการหมายเลขป้ายใหม่ ป้ายจะมีชื่อเป็ น $Ld เมื่อ d เป็ นหมายเลขป้าย
สําหรับสายอักขระจะใช้ หมายเลขของสายอักขระเช่นกัน โดยเก็บหมายเลขไว้ ที่ lit เริ่ มต้ นจะมี
ค่าเป็ นศูนย์ และบวกทีละหนึง่ เมื่อต้ องการหมายเลขใหม่ สายอักขระจะมีชื่อเป็ น $Sd เมื่อ d เป็ น
หมายเลขของสายอักขระ
เขียน ActionRoutine(X) สําหรับสัญลักษณ์กระทํา X ตามที่กล่าวถึงในบทที่ 6 หัวข้ อ 6.3
สําหรับสัญลักษณ์กระทําเพิม่ เติมอื่นๆ ที่ยงั ไม่ได้ กล่าวถึง อธิบายได้ ดังนี ้
#11: ใช้ ตรงจุดเริ่ มต้ นของโปรแกรมภาษาอีวา เพื่อผลิตคําสัง่ ภาษาแอสเซมบลี 8086/8088
ต่อไปนี ้
_$TEXT
_$TEXT
_$DATA
_$DATA
_$DGROUP

SEGMENT BYTE PUBLIC 'CODE'
ENDS
SEGMENT WORD PUBLIC 'DATA'
ENDS
GROUP _$TEXT,_$DATA

ASSUME CS:_$DGROUP,DS:_$DGROUP,SS:_$DGROUP,ES:_$DGROUP

EXTRN _$input:near,_$outint:near,_$outstr:near
_$TEXT SEGMENT
ORG 100h
_$MICROI:

เป็ นการกําหนดตัวแบบขนาดจิ๋ว โดยกําหนดตําแหน่งเริ่ มต้ นที่ป้าย _$MICROI: ซึง่ เริ่มที่
offset 100h นอกจากนี ้ยังกําหนดให้ เรี ยง segment _$TEXT ก่อน segment _$DATA และทังสอง
้
segment รวมเป็ น group เดียวกันมีขนาดไม่เกิน 64K ไบต์ โดยสมมุติให้ เรจิสเตอร์ CS, DS, SS,
และ ES บรรจุค่าเริ่ มต้ นของ group และใช้ คําสัง่ EXTRN เพื่อบอกให้ ร้ ูวา่ _$input, _$outint, และ
_$outstr เป็ นรูทีนที่อยูภ่ านนอกแฟ้มนี ้ ที่สามารถเรี ยกใช้ ได้ ในแฟ้มนี ้ รู ทีนทั ้งสามเกี่ยวข้ องกับการ
อ่านข้ อมูลเข้ าและแสดงผลลัพธ์ ซึง่ จะกล่าวถึงในภายหลัง
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#22: ใช้ ตรงจุดสิ ้นสุดของโปรแกรมภาษาอีวา เพื่อผลิตคําสัง่ ภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ต่อไปนี ้
mov ax,4c00h
หยุดโปรแกรมกลับไปที่ดอส
int 21h
_$TEXT
ENDS
; สิ ้นสุด segment _$TEXT
_$DATA
SEGMENT
;เริ่มต้ น segment _$DATA
$Nd DW
0h
; ข้ อมูลของตัวระบุหมายเลข d ชนิดจํานวนเต็ม
$Nd DB
0h
; ข้ อมูลของตัวระบุหมายเลข d ชนิดอักขระ
$TId DW
0h
; ข้ อมูลของที่เก็บชัว่ คราวหมายเลข d ชนิดจํานวนเต็ม
$TCd DB
0h
; ข้ อมูลของที่เก็บชัว่ คราวหมายเลข d ชนิดอักขระหรื อบูลลีน
_$DATA
ENDS
;สิ ้นสุด segment _$DATA
END _$MICROI
;เริ่มกระทําการที่ตําแหน่ง _$MICROI

ตัวระบุในตารางสัญลักษณ์ทงหมด
ั้
(เรี ยกฟั งก์ชนั inorder(sym_tab) เพื่อไปยังโหนดทุก
โหนดใน ตารางสัญลักษณ์) จะกินเนื ้อที่ใน segment _$DATA ตัวระบุที่มีการประกาศแบบชนิด
ข้ อมูลเป็ นจํานวนเต็ม (รู้ได้ จากเขตข้ อมูล type) จะกินเนื ้อที่ 2 ไบต์ (DW) ส่วนตัวระบุที่มีการ
ประกาศแบบชนิดข้ อมูลเป็ นอักขระ จะกินเนื ้อที่ 1 ไบต์ (DB) ชื่อของตัวระบุจะแทนด้ วย $Nd เมื่อ
d เป็ นหมายเลขของตัวระบุ (หมายเลขตรงเขตข้ อมูล index)
ที่เก็บชัว่ คราวซึง่ เกิดจากการคํานวณของนิพจน์ จะกินเนื ้อที่ใน segment _$DATA เช่นกัน
โดยที่เก็บชัว่ คราวจํานวนเต็ม จะกินเนื ้อที่ 2 ไบต์ ส่วนที่เก็บชัว่ คราวอักขระหรื อบูลลีน จะกินเนื ้อที่
1 ไบต์
#100: ใช้ ที่จดุ เริ่ มต้ นของคําสัง่ เพื่อจดจําตําแหน่งยอดของกองซ้ อนความหมาย ไว้ ที่ sem_save
ซึง่ จะใช้ ก้ เู มื่อเกิดความผิดพลาด
#200: ใช้ ที่จดุ เริ่ มต้ นของนิพจน์ เพื่อกําหนดหมายเลขที่เก็บชัว่ คราวให้ มีค่าเป็ นศูนย์
#218: ใช้ ที่จดุ สิ ้นสุดของนิพจน์ เพื่อจดจําหมายเลขที่เก็บชัว่ คราวสูงสุดที่ใช้
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#601: ใช้ ตรงคําสัง่ STOP เพื่อหยุดการทํางานและกลับไปยังดอส คําสัง่ ที่ผลิต คือ
mov ax,4c00h
int 21h
#701: ใช้ ตรงจุดเริ่ มต้ นของคําสัง่ READ เพื่อผลิตคําสัง่
mov di,0
call _$input
ซึง่ เป็ นการส่งพารามิเตอร์ 0 ทางเรจิสเตอร์ di แล้ วเรี ยกรูทีน _$input เพื่อลบข้ อมูลเก่าที่
เก็บในบัฟเฟอร์ และอ่านข้ อมูลใหม่เข้ ามายังบัฟเฟอร์
หมายเหตุ ข้ อตกลงในการเรี ยกใช้ รูทีนเพื่อการอ่าน และแสดงผลลัพธ์ ผู้เขียนคอมไพเลอร์ จะต้ อง
กําหนดเอง แต่ต้องตรงกับความหมายของภาษาต้ นฉบับ
#702: ใช้ ตรงตัวระบุในรายการตัวระบุของคําสัง่ READ เพื่ออ่านข้ อมูลเข้ ามายังตัวระบุดงั กล่าว
ถ้ าเป็ นตัวระบุจํานวนเต็ม จะผลิตคําสัง่
mov di,1
call _$input
mov $Nd,ax ; เมื่อ d เป็ นหมายเลขของตัวระบุ
เป็ นการผ่านพารามิเตอร์ 1 ทางเรจิสเตอร์ di บอกให้ รูทีน _$input อ่านเลขจํานวนเต็ม
จากบัฟเฟอร์ เข้ ามาเก็บในเรจิสเตอร์ ax แล้ วนําไปเก็บในตัวระบุ ตามลําดับ
ถ้ าเป็ นตัวระบุอกั ขระ จะผลิตคําสัง่
mov di,2
call _$input
mov $Nd,al

; เมื่อ d เป็ นหมายเลขของตัวระบุ
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เป็ นการผ่านพารามิเตอร์ 2 ทางเรจิสเตอร์ di บอกให้ รูทีน _$input อ่านอักขระจาก
บัฟเฟอร์ เข้ ามาเก็บในเรจิสเตอร์ al แล้ วนําไปเก็บในตัวระบุ ตามลําดับ
#801: ใช้ เมื่อสิ ้นสุดคําสัง่ WRITE เพื่อขึ ้นบรรทัดใหม่ จะผลิตคําสัง่
mov ah,2h
mov dl,0dh
int 21h
mov dl,0ah
int 21h

; write
; carriage return
; line feed

#802: ใช้ เพื่อแสดงผลลัพธ์ของนิพจน์
ถ้ าเป็ นนิพจน์บลู ลีน มีคา่ เป็ นจริ ง หรื อ เท็จ จะแสดงผลลัพธ์เป็ น t หรื อ f ตามลําดับ โดยใช้
บริ การของดอส (21h) ฟั งก์ชนั 02h
ถ้ าเป็ นนิพจน์อกั ขระ จะแสดงผลลัพธ์เป็ นอักขระดังกล่าว โดยใช้ บริ การของดอส (21h)
ฟั งก์ชนั 02h
ถ้ าเป็ นนิพจน์จํานวนเต็ม จะแสดงผลลัพธ์ของเลขจํานวนเต็ม โดยผ่านค่าทางเรจิสเตอร์
ax แล้ วเรี ยกรูทีน _$outint
#803: ใช้ เพื่อแสดงผลลัพธ์ของสายอักขระ จะผลิตคําสัง่
_$TEXT
ENDS
_$DATA
SEGMENT
$Sd label byte
DB c
…
DB 0
_$DATA
ENDS
_$TEXT
SEGMENT
lea si,$Sd
call _$outstr

; เมื่อ d เป็ นหมายเลขของสายอักขระ
; เมื่อ c เป็ นรหัสของอักขระในสายอักขระแต่ละตัว
; ใช้ คําสัง่ ข้ างบนซํ ้าจนครบทุกอักขระ
; สิ ้นสุดสายอักขระ
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สายอักขระเป็ นข้ อมูลที่เก็บใน segment _$DATA การแสดงผลลัพธ์ของสายอักขระ ทําโดย
ผ่านตําแหน่งของสายอักขระทางเรจิสเตอร์ si แล้ วเรี ยกรูทีน _$outstr
เขียน ActionRoutine(X) สําหรับสัญลักษณ์กระทํา X ตามข้ อกําหนดของโปรแกรม psullgen
เก็บไว้ ในแฟ้ม “action.c” ตามลําดับ ดังนี ้

/* Eva Compiler : Semantic Analyzer and Code Generator : action.c */
/* Copyright 2002 by Iew Ayaragarnchanakul */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "type.h"
#include "symtab.h"
#include "action.h"
extern FILE *obj_file;
extern struct node *install();
extern struct node *reference();
extern struct node *sym_tab;
extern void Error();
extern void FatalError();
extern YYSTYPE yylval;

/* definition in llmain.c */
/* definition in symtab.c */
/* definition in symtab.c */
/* definition in symtab.c */
/* definition in llerror.c */
/* definition in llerror.c */
/* definition in lexyy.c */

#define MAX_SEM_TOP 1024
#define MAX_NAME_LENGTH 30
static struct
{
int value;
struct node *stptr;
int type;
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} sem[MAX_SEM_TOP+1];
int sem_top, sem_save;
int temp_ivar, temp_cvar, max_temp_ivar, max_temp_cvar;
int label, lit, id_index;
struct node *varptr;
static void IncSemTop();
static void inorder();
static void logical();
static void relation();
static void binary_arith();
static void input_var();
static void write_str();
void llaction(X, lookahead)
int X, *lookahead;
{
switch(X) {
case 11: /* begin PROGRAM */
fprintf(obj_file,"_$TEXT SEGMENT BYTE PUBLIC 'CODE'\n");
fprintf(obj_file,"_$TEXT ENDS\n");
fprintf(obj_file,"_$DATA SEGMENT WORD PUBLIC 'DATA'\n");
fprintf(obj_file,"_$DATA ENDS\n");
fprintf(obj_file,"_$DGROUP GROUP _$TEXT,_$DATA\n");
fprintf(obj_file,"\tASSUME CS:_$DGROUP,DS:_$DGROUP,SS:_$DGROUP,ES:_$DGROUP\n");

fprintf(obj_file,"\tEXTRN _$input:near,_$outint:near,_$outstr:near\n");
fprintf(obj_file,"_$TEXT SEGMENT\n");
fprintf(obj_file,"\tORG 100h\n");
fprintf(obj_file,"_$MICROI:\n");
break;
case 22: /* end PROGRAM */
fprintf(obj_file,"\tmov ax,4c00h\n");
fprintf(obj_file,"\tint 21h\n");
fprintf(obj_file,"_$TEXT ENDS\n_$DATA SEGMENT\n");
inorder(sym_tab);

คอมไพเลอร์ภาษาอีวา รุ่น 1.0 235
{ int i;
for (i=1;i<=max_temp_ivar;++i)
fprintf(obj_file,"$TI%d DW 0h\n",i);
for (i=1;i<=max_temp_cvar;++i)
fprintf(obj_file,"$TC%d DB 0h\n",i);
}
fprintf(obj_file,"_$DATA ENDS\n END _$MICROI\n");
break;
/*======== begin declaration or statement ==========*/
case 100: /* save top of semantic stack for error recovery */
sem_save=sem_top;
break;
/*======== declaration ==========*/
case 101: /* type character */
IncSemTop(1);
sem[sem_top].type=TYPE_12;
break;
case 102: /* type integer */
IncSemTop(1);
sem[sem_top].type=TYPE_02;
break;
case 103: /* var declaration */
varptr=install(yylval.sval);
varptr->type=sem[sem_top].type;
break;
case 104: /* end declaration */
--sem_top;
break;
/*======== expression ==========*/
case 200: /* begin expression */
temp_ivar=temp_cvar=0;
break;
case 201: /* relation > */
relation("jg");
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break;
case 202: /* relation < */
relation("jl");
break;
case 203: /* relation = */
relation("je");
break;
case 204: /* relation >= */
relation("jge");
break;
case 205: /* relation <= */
relation("jle");
break;
case 206: /* relation <> */
relation("jne");
break;
case 207: /* addition */
binary_arith("add");
break;
case 208: /* subtraction */
binary_arith("sub");
break;
case 209: /* logical OR */
logical("or");
break;
case 210: /* logical NOT */
if(sem[sem_top].type != TYPE_23) {
Error("logical type not match");
sem[sem_top].type=TYPE_23;
}
fprintf(obj_file,"\txor $TC%d,1h\n",sem[sem_top].value);
break;
case 211: /* unary - */
if (sem[sem_top].type>TYPE_03)
Error("integer type not match");
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switch (sem[sem_top].type) {
case TYPE_01:
fprintf(obj_file,"\tmov ax,%d\n",sem[sem_top].value);
break;
case TYPE_02:
fprintf(obj_file,"\tmov ax,$N%d\t;%s\n",sem[sem_top].stptr->index,
sem[sem_top].stptr->name);
break;
case TYPE_03:
fprintf(obj_file,"\tmov ax,$TI%d\n",sem[sem_top].value);
break;
}
fprintf(obj_file,"\tneg ax\n");
fprintf(obj_file,"\tmov $TI%d,ax\n",++temp_ivar);
sem[sem_top].value=temp_ivar;
sem[sem_top].type=TYPE_03;
break;
case 212: /* multiplication */
binary_arith("imul");
break;
case 213: /* divide */
binary_arith("idiv");
break;
case 214: /* logical AND */
logical("and");
break;
case 215: /* var operand */
IncSemTop(1);
varptr=reference(yylval.sval);
sem[sem_top].type=varptr->type;
sem[sem_top].stptr=varptr;
break;
case 216: /* number operand */
IncSemTop(1);
sem[sem_top].type=TYPE_01;
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sem[sem_top].value=yylval.ival;
break;
case 217: /* character operand */
IncSemTop(1);
sem[sem_top].type=TYPE_11;
sem[sem_top].value=yylval.ival;
break;
case 218: /* end expression */
if (temp_ivar > max_temp_ivar) max_temp_ivar=temp_ivar;
if (temp_cvar > max_temp_cvar) max_temp_cvar=temp_cvar;
break;
/*======== assignment statement ==========*/
case 301: /* begin assignment statement */
IncSemTop(1);
varptr=reference(yylval.sval);
sem[sem_top].type=varptr->type;
sem[sem_top].stptr=varptr;
break;
case 302: /* end assignment statement */
if (sem[sem_top].type/10 != sem[sem_top-1].type/10)
Error("expression assign to wrong type");
switch (sem[sem_top].type%10) {
case TYPE_01:
fprintf(obj_file,"\tmov $N%d,%d\t;%s\n",sem[sem_top-1].stptr->index,
sem[sem_top].value,sem[sem_top-1].stptr->name);
break;
case TYPE_02:
if (sem[sem_top].type>TYPE_03) {
fprintf(obj_file,"\tmov al,$N%d\t;%s\n",sem[sem_top].stptr->index,
sem[sem_top].stptr->name);
fprintf(obj_file,"\tmov $N%d,al\t;%s\n",sem[sem_top-1].stptr->index,
sem[sem_top-1].stptr->name);
}
else {
fprintf(obj_file,"\tmov ax,$N%d\t;%s\n",sem[sem_top].stptr->index,
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sem[sem_top].stptr->name);
fprintf(obj_file,"\tmov $N%d,ax\t;%s\n",sem[sem_top-1].stptr->index,
sem[sem_top-1].stptr->name);
}
break;
case TYPE_03:
fprintf(obj_file,"\tmov $N%d,ax\t;%s\n",sem[sem_top-1].stptr->index,
sem[sem_top-1].stptr->name);
break;
}
sem_top-=2;
break;
/*======== if-then-else statement ==========*/
case 401: /* expression of IF and WHILE */
if (sem[sem_top].type != TYPE_23) Error("logical type not match");
fprintf(obj_file,"\tcmp $TC%d,1h\n",sem[sem_top].value);
fprintf(obj_file,"\tje $L%d\n",++label);
fprintf(obj_file,"\tjmp $L%d\n",++label);
fprintf(obj_file,"$L%d:\n",label-1);
sem[sem_top].value=label;
break;
case 402: /* ELSE clause */
fprintf(obj_file,"\tjmp $L%d\n",++label);
fprintf(obj_file,"$L%d:\n",sem[sem_top].value);
sem[sem_top].value=label;
break;
case 403: /* ENDIF */
fprintf(obj_file,"$L%d:\n",sem[sem_top].value);
--sem_top;
break;
/*======== while statement ==========*/
case 501: /* begin WHILE */
fprintf(obj_file,"$L%d:\n",++label);
IncSemTop(1);
sem[sem_top].value=label;
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break;
case 502: /* ENDWHILE */
fprintf(obj_file,"\tjmp $L%d\n",sem[sem_top-1].value);
fprintf(obj_file,"$L%d:\n",sem[sem_top].value);
sem_top-=2;
break;
/*======== stop statement ==========*/
case 601: /* stop statement */
fprintf(obj_file,"\tmov ax,4c00h\n");
fprintf(obj_file,"\tint 21h\n");
break;
/*======== read statement ==========*/
case 701: /* begin READ */
fprintf(obj_file,"\tmov di,0\n");
fprintf(obj_file,"\tcall _$input\n");
break;
case 702: /* input identifier */
input_var(yylval.sval);
break;
/*======== write statement ==========*/
case 801: /* write new line */
fprintf(obj_file,"\tmov ah,2h\n");
fprintf(obj_file,"\tmov dl,0dh\n");
fprintf(obj_file,"\tint 21h\n");
fprintf(obj_file,"\tmov dl,0ah\n");
fprintf(obj_file,"\tint 21h\n");
break;
case 802: /* write expression */
if (sem[sem_top].type==TYPE_23) {
fprintf(obj_file,"\tcmp $TC%d,1h\n",sem[sem_top].value);
fprintf(obj_file,"\tje $L%d\n",++label);
fprintf(obj_file,"\tmov dl,'f'\n");
fprintf(obj_file,"\tjmp short $L%d\n",++label);
fprintf(obj_file,"$L%d:\n",label-1);
fprintf(obj_file,"\tmov dl,'t'\n");
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fprintf(obj_file,"$L%d:\n",label);
fprintf(obj_file,"\tmov ah,02h\n");
fprintf(obj_file,"\tint 21h\n");
}
else
if (sem[sem_top].type>TYPE_03) {
fprintf(obj_file,"\tmov ah,02h\n");
switch (sem[sem_top].type%10) {
case TYPE_01:
fprintf(obj_file,"\tmov dl,%d\n",sem[sem_top].value);
break;
case TYPE_02:
fprintf(obj_file,"\tmov dl,$N%d\t;%s\n",sem[sem_top].stptr->index,
sem[sem_top].stptr->name);
break;
}
fprintf(obj_file,"\tint 21h\n");
}
else {
switch (sem[sem_top].type%10) {
case TYPE_01:
fprintf(obj_file,"\tmov ax,%d\n",sem[sem_top].value);
break;
case TYPE_02:
fprintf(obj_file,"\tmov ax,$N%d\t;%s\n",sem[sem_top].stptr->index,
sem[sem_top].stptr->name);
break;
case TYPE_03:
fprintf(obj_file,"\tmov ax,$TI%d\n",sem[sem_top].value);
break;
}
fprintf(obj_file,"\tcall _$outint\n");
}
sem_top-=1;
break;
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case 803: /* write string */
write_str(yylval.sval);
break;
}
}
/*==================================================================*/
static void IncSemTop(amount)
int amount;
{
if ((sem_top+=amount) >= MAX_SEM_TOP)
FatalError("semantic stack overflow");
}
static void inorder(t)
struct node *t;
{
if (t) {
inorder(t->llink);
if (t->type > TYPE_03) fprintf(obj_file,"$N%D DB 0h\t;%s\n",t->index,t->name);
else fprintf(obj_file,"$N%d DW 0h\t;%s\n",t->index,t->name);
inorder(t->rlink);
}
}
static void logical(logop)
char *logop;
{
if (sem[sem_top].type != TYPE_23 || sem[sem_top-1].type != TYPE_23) {
Error("logical type not match");
sem[sem_top-1].type=TYPE_23;
}
fprintf(obj_file,"\tmov al,$TC%d\n",sem[sem_top-1].value);
fprintf(obj_file,"\t%s al,$TC%d\n",logop,sem[sem_top].value);
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fprintf(obj_file,"\tmov $TC%d,al\n",sem[sem_top-1].value);
sem_top-=1;
}
static void relation(relop)
char *relop;
{
if (sem[sem_top].type/10 != sem[sem_top-1].type/10)
Error("relation type not match");
switch (sem[sem_top].type%10) {
case TYPE_01:
switch (sem[sem_top-1].type%10) {
case TYPE_01:
if (sem[sem_top-1].type>TYPE_03) {
fprintf(obj_file,"\tmov al,%d\n",sem[sem_top-1].value);
fprintf(obj_file,"\tcmp al,%d\n",sem[sem_top].value);
}
else {
fprintf(obj_file,"\tmov ax,%d\n",sem[sem_top-1].value);
fprintf(obj_file,"\tcmp ax,%d\n",sem[sem_top].value);
}
break;
case TYPE_02:
fprintf(obj_file,"\tcmp $N%d,%d\t;%s\n",sem[sem_top-1].stptr->index,
sem[sem_top].value,sem[sem_top-1].stptr->name);
break;
case TYPE_03:
if (sem[sem_top-3].type>TYPE_03)
fprintf(obj_file,"\tcmp $TC%d,%d\n",sem[sem_top-1].value,
sem[sem_top].value);
else
fprintf(obj_file,"\tcmp $TI%d,%d\n",sem[sem_top-1].value,
sem[sem_top].value);
break;
}
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break;
case TYPE_02:
switch (sem[sem_top-1].type%10) {
case TYPE_01:
if (sem[sem_top-1].type>TYPE_03) {
fprintf(obj_file,"\tmov al,%d\n",sem[sem_top-1].value);
fprintf(obj_file,"\tcmp al,$N%d\t;%s\n",sem[sem_top].stptr->index,
sem[sem_top].stptr->name);
}
else {
fprintf(obj_file,"\tmov ax,%d\n",sem[sem_top-1].value);
fprintf(obj_file,"\tcmp ax,$N%d\t;%s\n",sem[sem_top].stptr->index,
sem[sem_top].stptr->name);
}
break;
case TYPE_02:
if (sem[sem_top-1].type>TYPE_03) {
fprintf(obj_file,"\tmov al,$N%d\t;%s\n",sem[sem_top-1].stptr->index,
sem[sem_top-1].stptr->name);
fprintf(obj_file,"\tcmp al,$N%d\t;%s\n",sem[sem_top].stptr->index,
sem[sem_top].stptr->name);
}
else {
fprintf(obj_file,"\tmov ax,$N%d\t;%s\n",sem[sem_top-1].stptr->index,
sem[sem_top-1].stptr->name);
fprintf(obj_file,"\tcmp ax,$N%d\t;%s\n",sem[sem_top].stptr->index,
sem[sem_top].stptr->name);
}
break;
case TYPE_03:
if (sem[sem_top-1].type>TYPE_03) {
fprintf(obj_file,"\tmov al,$TC%d\n",sem[sem_top-1].value);
fprintf(obj_file,"\tcmp al,$N%d\t;%s\n",sem[sem_top].stptr->index,
sem[sem_top].stptr->name);
}
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else {
fprintf(obj_file,"\tmov ax,$TI%d\n",sem[sem_top-1].value);
fprintf(obj_file,"\tcmp ax,$N%d\t;%s\n",sem[sem_top].stptr->index,
sem[sem_top].stptr->name);
}
break;
}
break;
case TYPE_03:
switch (sem[sem_top-1].type%10) {
case TYPE_01:
if (sem[sem_top-1].type>TYPE_03) {
fprintf(obj_file,"\tmov al,%d\n",sem[sem_top-1].value);
fprintf(obj_file,"\tcmp al,$TC%d\n",sem[sem_top].value);
}
else {
fprintf(obj_file,"\tmov ax,%d\n",sem[sem_top-1].value);
fprintf(obj_file,"\tcmp ax,$TI%d\n",sem[sem_top].value);
}
break;
case TYPE_02:
if (sem[sem_top].type>TYPE_03) {
fprintf(obj_file,"\tmov al,$N%d\t;%s\n",sem[sem_top-1].stptr->index,
sem[sem_top-1].stptr->name);
fprintf(obj_file,"\tcmp al,$TC%d\n",sem[sem_top].value);
}
else {
fprintf(obj_file,"\tmov ax,$N%d\t;%s\n",sem[sem_top-1].stptr->index,
sem[sem_top-1].stptr->name);
fprintf(obj_file,"\tcmp ax,$TI%d\n",sem[sem_top].value);
}
break;
case TYPE_03:
if (sem[sem_top].type>TYPE_03) {
fprintf(obj_file,"\tmov al,$TC%d\n",sem[sem_top-1].value);
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fprintf(obj_file,"\tcmp al,$TC%d\n",sem[sem_top].value);
}
else {
fprintf(obj_file,"\tmov ax,$TI%d\n",sem[sem_top-1].value);
fprintf(obj_file,"\tcmp ax,$TI%d\n",sem[sem_top].value);
}
break;
}
break;
}
fprintf(obj_file,"\t%s $L%d\n",relop,++label);
fprintf(obj_file,"\tmov $TC%d,0h\n",++temp_cvar);
fprintf(obj_file,"\tjmp short $L%d\n",label+1);
fprintf(obj_file,"$L%d:\n",label);
fprintf(obj_file,"\tmov $TC%d,1h\n",temp_cvar);
fprintf(obj_file,"$L%d:\n",++label);
sem[sem_top-1].value=temp_cvar;
sem[sem_top-1].type=TYPE_23;
sem_top-=1;
}
static void binary_arith(inst)
char *inst;
{
if (sem[sem_top].type>TYPE_03||sem[sem_top-1].type>TYPE_03)
Error("integer type not match");
switch (sem[sem_top-1].type) {
case TYPE_01:
fprintf(obj_file,"\tmov ax,%d\n",sem[sem_top-1].value);
break;
case TYPE_02:
fprintf(obj_file,"\tmov ax,$N%d\t;%s\n",sem[sem_top-1].stptr->index,
sem[sem_top-1].stptr->name);
break;
case TYPE_03:
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fprintf(obj_file,"\tmov ax,$TI%d\n",sem[sem_top-1].value);
break;
}
if (strcmp(inst,"idiv")==0)
fprintf(obj_file,"\tcwd\n");
switch (sem[sem_top].type) {
case TYPE_01:
if (strcmp(inst,"imul")==0 || strcmp(inst,"idiv")==0 ) {
fprintf(obj_file,"\tmov cx,%d\n",sem[sem_top].value);
fprintf(obj_file,"\t%s cx\n",inst);
}
else fprintf(obj_file,"\t%s ax,%d\n",inst,sem[sem_top].value);
break;
case TYPE_02:
if (strcmp(inst,"imul")==0 || strcmp(inst,"idiv")==0 )
fprintf(obj_file,"\t%s $N%d\t;%s\n",inst,sem[sem_top].stptr->index,
sem[sem_top].stptr->name);
else fprintf(obj_file,"\t%s ax,$N%d\t;%s\n",inst,sem[sem_top].stptr->index,
sem[sem_top].stptr->name );
break;
case TYPE_03:
if (strcmp(inst,"imul")==0 || strcmp(inst,"idiv")==0 )
fprintf(obj_file,"\t%s $TI%d\n",inst,sem[sem_top].value);
else fprintf(obj_file,"\t%s ax,$TI%d\n",inst,sem[sem_top].value);
break;
}
fprintf(obj_file,"\tmov $TI%d,ax\n",++temp_ivar);
sem[sem_top-1].value=temp_ivar;
sem[sem_top-1].type=TYPE_03;
sem_top-=1;
}
static void input_var(s)
char *s;
{
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varptr=reference(s);
if (varptr->type==TYPE_02) {
fprintf(obj_file,"\tmov di,1\n");
fprintf(obj_file,"\tcall _$input\n");
fprintf(obj_file,"\tmov $N%d,ax\t;%s\n",varptr->index,varptr->name);
}
else {
fprintf(obj_file,"\tmov di,2\n");
fprintf(obj_file,"\tcall _$input\n");
fprintf(obj_file,"\tmov $N%d,al\t;%s\n",varptr->index,varptr->name);
}
}
static void write_str(s)
char *s;
{
int i=1;
fprintf(obj_file,"_$TEXT ENDS\n_$DATA SEGMENT\n");
fprintf(obj_file,"$S%d\tlabel byte\n",++lit);
while (s[i]) {
fprintf(obj_file,"\tDB\t%d\t;%c\n",s[i],s[i]);
++i;
if (s[i]=='\"') ++i;
if (s[i+1]=='\0') ++i;
}
fprintf(obj_file,"\tDB\t0\n");
fprintf(obj_file,"_$DATA ENDS\n_$TEXT SEGMENT\n");
fprintf(obj_file,"\tlea si,$S%d\n",lit);
fprintf(obj_file,"\tcall _$outstr\n");
}

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ขัน้ ตอนที่ 4: ตารางสัญลักษณ์
ตารางสัญลักษณ์ของคอมไพเลอร์ ภาษาอีวา มีโครงสร้ างข้ อมูลแบบต้ นไม้ แบบค้ นทวิภาค
โดยมี sym_tab ชี ้ไปที่โหนดราก และแต่ละโหนดมีเขตข้ อมูลดังนี ้
llink
name
index type rlink

เมื่อ

llink เป็ นตัวชี ้ไปยังโหนดลูกซ้ าย หรื อเป็ น NULL
rlink เป็ นตัวชี ้ไปยังโหนดลูกขวา หรื อเป็ น NULL
name เก็บชื่อของตัวระบุได้ ไม่เกิน 30 อักขระ ชื่อสิ ้นสุดด้ วยอักขระ ‘\0’
index เก็บหมายเลขที่ใช้ แทนชื่อ
type เก็บแบบชนิดข้ อมูลของตัวระบุตามรหัสที่กําหนดในแฟ้ม “type.h”

การดําเนินการกับตารางสัญลักษณ์มีสองอย่าง คือ
ก. เมื่อมีการประกาศตัวระบุ ด้ วยคําสัง่ ประกาศแบบชนิดข้ อมูล จะเรี ยกฟั งก์ชนั install เพื่อใส่ตวั
ระบุและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องในตารางสัญลักษณ์ โดยจะเรี ยกฟั งก์ชนั search_tree ก่อน เพื่อ
ตรวจสอบว่ามีตวั ระบุดงั กล่าวในตารางสัญลักษณ์หรื อไม่ ถ้ ามีแสดงว่ามีการประกาศตัวระบุ
ซํ ้าจะรายงานความผิดพลาด มิฉะนั ้น จะเรี ยกฟั งก์ชนั insert_tree เพื่อใส่ตวั ระบุและข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องในตารางสัญลักษณ์ ฟั งก์ชนั install จะส่งตําแหน่งของโหนดที่ตวั ระบุดงั กล่าวอยู่
กลับไปให้
ข. เมื่อมีการอ้ างถึงตัวระบุ จะเรี ยกฟั งก์ชนั reference ซึง่ จะเรี ยกใช้ ฟังก์ชนั search_tree ก่อน
เพื่อตรวจสอบว่ามีตวั ระบุดงั กล่าวในตารางสัญลักษณ์หรื อไม่ ถ้ าไม่มี แสดงว่าไม่ได้ ประกาศ
ตัวระบุดงั กล่าวมาก่อน จะรายงานความผิดพลาด ในกรณีนี ้ จะกู้ความผิดพลาดโดยสร้ าง
โหนดหลอกๆ ขึ ้นมาโหนดหนึง่ ชื่อ dummy เพื่อใส่ตวั ระบุที่อ้างถึง แต่ถ้ามี ตัวระบุที่อ้างถึงใน
ตารางสัญลักษณ์ ฟั งก์ชนั reference จะส่งตําแหน่งของโหนดที่ตวั ระบุดงั กล่าวอยู่กลับไปให้
ตารางสัญลักษณ์ประกอบด้ วยแฟ้มสองแฟ้ม คือ
ก. แฟ้ม “symtab.h”
ใช้ กําหนดโครงสร้ างข้ อมูลของตารางสัญลักษณ์ ดังนี ้
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/* Eva Compiler : Symbol Table : symtab.h */
/* Copyright 2002 by Iew Ayaragarnchanakul */
#define MAX_NAME_LENGTH 30
typedef struct node {
struct node *llink;
char name[MAX_NAME_LENGTH+1];
int index;
int type;
struct node *rlink;
} node;

ข. แฟ้ม “symtab.c”
ใช้ เก็บฟั งก์ชนั ที่ดําเนินการกับตารางสัญลักษณ์ ดังนี ้

/* Eva Compiler : Symbol Table : symtab.c */
/* Copyright 2002 by Iew Ayaragarnchanakul */
#include <stdio.h>
#include "type.h"
#include "symtab.h"
extern void FatalError();
extern void Error();
extern int id_index;

/* definition in llerror.c */
/* definition in llerror.c */
/* definition in action.c */

struct node *sym_tab;
static struct node *dummy;
static struct node *search_tree(s)

/* for error recovery */
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char *s;
{
struct node *p;
int c;
p=sym_tab;
while (p) if ((c=strcmp(p->name,s))==0) return p;
else p = c < 0 ? p->rlink : p->llink;
return NULL;
}
static struct node *insert_tree(s)
char *s;
{
struct node *p, *q, *r;
p = (struct node *) malloc(sizeof(struct node));
if (p==NULL) FatalError("memory overflow");
strcpy(p->name,s);
p->index=++id_index;
p->llink=NULL;
p->rlink=NULL;
if (sym_tab == NULL) sym_tab = p;
else {
q = sym_tab;
while (q) {
r = q;
q = strcmp(q->name,s) <= 0 ? q->rlink : q->llink;
}
strcmp(r->name,s) <= 0 ? (r->rlink=p) : (r->llink=p);
}
return p;
}
struct node *install(s)
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char *s;
{
struct node *p;
p=search_tree(s);
if (p) {
Error("duplicate declaration");
return p;
}
else return insert_tree(s);
}
struct node *reference(s)
char *s;
{
struct node *p;
p=search_tree(s);
if (p) return p;
Error("identifier not declaration");
/* recovery */
dummy = (struct node *) malloc(sizeof(struct node));
if (dummy==NULL) FatalError("memory overflow");
strcpy(dummy->name,s);
dummy->type=TYPE_02;
return dummy;
}

ขัน้ ตอนที่ 5: รายงานความผิดพลาด
เมื่อเกิดความผิดพลาดในขันตอนตั
้
ววิเคราะห์ศพั ท์ ตัววิเคราะห์ความหมาย และตัว
ก่อกําเนิดรหัส จะเรี ยกฟั งก์ชนั Error เพื่อรายงานความผิดพลาด แต่ถ้าจํานวนความผิดพลาดมี
มากกว่า 100 จะไม่รายงาน และถ้ าเคยรายงานความผิดพลาดที่บรรทัดและสดมภ์ใดแล้ ว จะไม่
้
ววิเคราะห์เชิง
รายงานความผิดพลาดที่บรรทัดและสดมภ์นนอี
ั ้ ก สําหรับความผิดพลาดในขันตอนตั
วากยสัมพันธ์ จะเรี ยกฟั งก์ชนั llerror ซึง่ จะไปเรี ยกฟั งก์ชนั Error เพื่อรายงานความผิดพลาด และ
กู้ความผิดพลาดด้ วยวิธี panic mode ตามที่กล่าวถึงในบทที่ 3 หัวข้ อ 3.9.2.8 โดยใช้ “;” เป็ น
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สัญลักษณ์ประสานเวลา และลบลักษณะเฉพาะบนกองซ้ อนความหมาย โดยกําหนดให้ sem_top
เท่ากับ sem_save
มีความผิดพลาดที่ไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ คือ กรณีที่กองซ้ อนความหมายล้ น และ
หน่วยความจํามีไม่เพียงพอ จะเรี ยกฟั งก์ชนั FatalError เพื่อรายงานความผิดพลาด แล้ วหยุดการ
แปลทันที
เขียนฟั งก์ชนั เพื่อรายงานความผิดพลาดเก็บไว้ ในแฟ้ม “llerror.c” ดังนี ้
/* Eva Compiler : Error Handler : llerror.c */
/* Copyright 2002 by Iew Ayaragarnchanakul */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "llparse.h"
extern yylex();
extern int token_line, token_column;
extern int llstack[], lltop;
extern int sem_top, sem_save;

/* definition in lexyy.c */
/* definition in lexyy.c */
/* definition in llparse.c */
/* definition in action.c */

#define MAX_ERROR 100
int no_error=0;
void Error(s)
char *s;
{
static int prev_token_line = 0, prev_token_column = 0;
if (no_error>=MAX_ERROR) return;
if (prev_token_line != token_line || prev_token_column != token_column) {
printf( "* error * :line %d :column %d %s\n",token_line, token_column, s);
++no_error;
prev_token_line = token_line;
prev_token_column = token_column;
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}
}
#define END(v)

( v-1 + sizeof v / sizeof v[0] )

static char *term_name (tk_code)
int tk_code;
{
static struct tkntable {
char *tk_name;
int token_code;
} tkntable[] = {
"program",
"end",
"integer",
"character",
"read",
"write",
"stop",
"if",
"then",
"else",
"endif",
"while",
"do",
"endwhile",
"not",
"and",
"or",
"identifier",
"integer constant",
"string",
"character constant",
":=",
"+",

TK_PROGRAM,
TK_END,
TK_INTEGER,
TK_CHARACTER,
TK_READ,
TK_WRITE,
TK_STOP,
TK_IF,
TK_THEN,
TK_ELSE,
TK_ENDIF,
TK_WHILE,
TK_DO,
TK_ENDWHILE,
TK_NOT,
TK_AND,
TK_OR ,
TK_ID,
TK_UINT,
TK_STRING,
TK_CHAR,
TK_ASSIGN,
TK_PLUS,
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"-",
"*",
"/",
"=",
"<>",
"<=",
"<",
">=",
">",
";",
",",
"(",
")",
"eof",

TK_MINUS,
TK_MULTIPLY,
TK_DIVIDE,
TK_EQ,
TK_NE,
TK_LE,
TK_LT,
TK_GE,
TK_GT,
TK_SEMI,
TK_COMMA,
TK_LPAREN,
TK_RPAREN,
LL_EOF

};
struct tkntable *low = tkntable,
*high = END(tkntable);
while (low <= high) {
if (low->token_code == tk_code) return(low->tk_name);
++low;
}
return(tkntable[0].tk_name);
}
void llerror(X, lookahead)
int X, *lookahead;
{
char msg_buff[20];
if (X <= LLTERMINAL_RANGE) {
sprintf(msg_buff,"Expected %s",term_name(X));
Error(msg_buff);
}
else {
switch (X) {
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case NT_DECLARATION_LIST:
case NT_DECLARATION:
case NT_VAR_LIST:
case NT_VAR_LISTS:
Error("invalid declaration");
break;
case NT_STATEMENT_LIST:
case NT_STATEMENT:
Error("invalid statement");
break;
case NT_INPUT_LIST:
case NT_INPUT_LISTS:
Error("invalid read statement");
break;
case NT_OUTPUT_LIST:
case NT_OUTPUT_LISTS:
Error("invalid write statement");
break;
default: Error("syntax error");
}
}
/* panic mode error recovery */
while (*lookahead !=TK_SEMI && *lookahead!=LL_EOF) *lookahead=yylex();
if (*lookahead==LL_EOF) lltop=0;
while (llstack[lltop]!=TK_SEMI && lltop>0) --lltop;
sem_top=sem_save;
}
void FatalError(s)
char *s;
{
printf("* fatal error * line : %d column : %d %s\n",token_line,token_column,s);
exit(1);
}
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ขัน้ ตอนที่ 6: โปรแกรมหลัก
โปรแกรมหลักทําหน้ าที่ เปิ ดแฟ้มต้ นฉบับเพื่ออ่าน และเปิ ดแฟ้มจุดหมายเพื่อเขียน แล้ ว
เรี ยกฟั งก์ชนั llparse เพื่อแปล และท้ ายสุดรายงานจํานวนความผิดพลาดทั ้งหมดให้ ทราบ เขียน
โปรแกรมหลักเก็บไว้ ในแฟ้ม “llmain.c” ดังนี ้

/* Eva Compiler : Main Program : llmain.c */
/* Copyright 2002 by Iew Ayaragarnchanakul */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
extern FILE *yyin;
extern llparse();
extern no_error;

/* definition in lexyy.c */
/* definition in llparse.c */
/* definition in llerror.c */

FILE *src_file;
FILE *obj_file;
main (argc,argv)
int argc; char *argv[];
{
printf("Eva Compiler version 1.0\nCopyright 2002 by Iew Ayaragarnchanakul\n");
if (argc<3) {
printf("require source file name and object file name\n");
exit(1);
}
src_file=fopen(argv[1],"r");
if (src_file==NULL) {
printf("Can not open source file : %s\n",argv[1]);
exit(1);
}
yyin=src_file;
obj_file=fopen(argv[2],"w");
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if (obj_file==NULL) {
printf("Can not open object file : %s\n",argv[2]);
exit(1);
}
llparse();
fclose(src_file);
fclose(obj_file);
printf("total errors = %d\n",no_error);
if (no_error) {
fclose(obj_file);
obj_file=fopen(argv[2],"w");
}
fclose(obj_file);
exit(no_error);
}

ขัน้ ตอนที่ 7: สร้างคอมไพเลอร์ภาษาอีวา
ก. ใช้ โปรแกรม psullgen ผลิตตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ โดยใช้ แฟ้ม “eva.grm” ในขันตอนที
้
่
2 เป็ นแฟ้มข้ อมูลเข้ า ดังนี ้
psullgen eva.grm
จะได้ แฟ้มสามแฟ้ม คือ “llparse.c” , “llparse.h”, “psullgen.lst” แฟ้มที่จําเป็ นต้ องนําไปใช้
คือ “llparse.c” ซึง่ เก็บตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ และแฟ้ม “llparse.h” ซึง่ เก็บรหัสของ
สัญลักษณ์สิ ้นสุดหรื อโทเค็น รหัสของสัญลักษณ์ไม่สิ ้นสุด และรหัสอื่นๆ ตามที่กล่าวถึงในคูม่ ือ
การใช้ โปรแกรม psullgen
ข. ใช้ โปรแกรม flex ผลิตตัววิเคราะห์ศพั ท์ โดยใช้ แฟ้ม “eva.lex” ในขันตอนที
้
่ 1 เป็ นแฟ้มข้ อมูล
เข้ า ดังนี ้
flex eva.lex
จะได้ แฟ้ม “lexyy.c” ซึง่ เก็บตัววิเคราะห์ศพั ท์
ค. ใช้ คอมไพเลอร์ ภาษาซีแปลแฟ้มต้ นฉบับของคอมไพเลอร์ ภาษาอีวาทังหมด
้
ดังนี ้
gcc -o eva -DLLRECOVER llmain.c lexyy.c llparse.c action.c llerror.c symtab.c
จะได้ คอมไพเลอร์ ภาษาอีวาซึง่ เก็บอยูใ่ นแฟ้ม “eva.exe” ตามต้ องการ
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การสร้างคอมไพเลอร์ภาษาอีวาโดยใช้ flex กับ bison
ขัน้ ตอนที่ 1: สร้างตัววิเคราะห์ศพั ท์ของภาษาอีวาโดยใช้ flex
เหมือนขันตอนที
้
่ 1 ของการสร้ างคอมไพเลอร์ ภาษาอีวาโดยใช้ flex กับ psullgen แต่มีการ
#include “y.tab.h” แทน “llparse.h” กับ “action.h” นอกนันเหมื
้ อนเดิม เขียนเป็ นข้ อมูลเข้ าของ
flex เก็บไว้ ในแฟ้ม “eva.l” ดังนี ้
/* Eva Compiler : Lexical Analyzer: eva.l */
/* Copyright 2002 by Iew Ayaragarnchanakul */
%{
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include "y.tab.h"
#include "symtab.h"
extern void Error();

/* definition in yyerror.c */

int column=0, line=1, token_line, token_column;
static char buf[MAX_NAME_LENGTH+1];
static void count();
static int search_keyword();
YYSTYPE yylval;
%}
kortohor [\241-\316]
aairoii [\340-\344]
sara [\317-\331]
wannayuk [\345-\355]
lekthai [\360-\371]
letter [a-zA-Z]
digit [0-9]
alpha {letter}|{kortohor}|{aairoii}
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alphanum {alpha}|"_"|{sara}|{wannayuk}|{lekthai}|{digit}
%%
[ \t\n]+
{count();}
{alpha}{alphanum}*
{count(); yylval.sval=buf;return search_keyword();}
{digit}+
{count(); yylval.ival =atoi(yytext);return TK_UINT;}
\"([^\n\"]|\"\")+\"
{count(); yylval.sval=yytext;return TK_STRING;}
\'[^\n]\'
{count(); yylval.ival=yytext[1];return TK_CHAR;}
"="
{count(); return TK_EQ;}
"<="
{count(); return TK_LE;}
"<"
{count(); return TK_LT;}
"<>"
{count(); return TK_NE;}
">"
{count(); return TK_GT;}
">="
{count(); return TK_GE;}
"+"
{count(); return TK_PLUS;}
"-"
{count(); return TK_MINUS;}
"*"
{count(); return TK_MULTIPLY;}
"/"
{count(); return TK_DIVIDE;}
":="
{count(); return TK_ASSIGN;}
"("
{count(); return TK_LPAREN;}
")"
{count(); return TK_RPAREN;}
","
{count(); return TK_COMMA;}
";"
{count(); return TK_SEMI;}
\{[^}]*\}
{count();};
.
{count(); Error("invalid token");}
%%
yywrap()
{
return 1;
}
static void count()
{
int i;
token_line=line;
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token_column=column+1;
for (i = 0; yytext[i] != '\0'; i++)
if (yytext[i] == '\n') {
++line;
column = 0;
}
else if (yytext[i] == '\t')
column += 8 - (column % 8);
else
column++;
}
static int search_keyword()
{
static struct keyword {
char *token_name;
int token_code;
} keytable[]={
"program",
TK_PROGRAM,
"โปรแกรม",
TK_PROGRAM,
"end",
TK_END,
"จบ",
TK_END,
"integer",
TK_INTEGER,
"จํานวนเต็ม",
TK_INTEGER,
"character",
TK_CHARACTER,
"อักขระ",
TK_CHARACTER,
"read",
TK_READ,
"อ่าน",
TK_READ,
"write",
TK_WRITE,
"เขียน",
TK_WRITE,
"stop",
TK_STOP,
"หยุด",
TK_STOP,
"if",
TK_IF,
"ถ้ า",
TK_IF,
"then",
TK_THEN,
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"แล้ ว",
"else",
"มิฉะนั ้น",
"endif",
"จบถ้ า",
"while",
"ขณะที่",
"do",
"ทํา",
"endwhile",
"จบขณะที่",
"not",
"ไม่",
"and",
"และ",
"or",
"หรื อ",
0,

TK_THEN,
TK_ELSE,
TK_ELSE,
TK_ENDIF,
TK_ENDIF,
TK_WHILE,
TK_WHILE,
TK_DO,
TK_DO,
TK_ENDWHILE,
TK_ENDWHILE,
TK_NOT,
TK_NOT,
TK_AND,
TK_AND,
TK_OR ,
TK_OR ,
0

};
struct keyword *p;
int i;
unsigned int ch;
char tbuf[MAX_NAME_LENGTH+1];
i = 0;
while (yytext[i]!='\0')
if (i>=MAX_NAME_LENGTH-1) {
printf("* warning * line : %d column : %d lexeme too long truncate to first %d characters\n",

token_line,token_column,MAX_NAME_LENGTH);
break;
}
else {
buf[i]=yytext[i];
ch=yytext[i];
if (ch<161) tbuf[i]=tolower(yytext[i]);
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else tbuf[i]=yytext[i];
++i;
}
buf[i]=tbuf[i]='\0';
p = keytable;
while (p->token_name)
if (!strcmp(tbuf,p->token_name))
return p->token_code;
else
p++;
return TK_ID;
}

ขัน้ ตอนที่ 2: สร้างตัววิเคราะห์วากยสัมพันธ์ ตัววิเคราะห์ความหมาย และตัว
ก่อกําเนิดรหัส ของภาษาอีวาโดยใช้ bison
เขียนไวยากรณ์ LALR(1) เพื่อตรวจสอบวากยสัมพันธ์ของภาษาอีวา และใส่การกระทํา
ตามวิธีที่กล่าวถึงในบทที่ 6 หัวข้ อ 6.4 เพื่อทําขั ้นตอนตัววิเคราะห์ความหมายและตัวก่อกําเนิดรหัส
ตามรูปแบบข้ อมูลเข้ าของโปรแกรม bison เก็บไว้ ในแฟ้ม “eva.y” ดังนี ้

/* Eva Compiler : Syntax Analyzer+Semantic Analyzer+Code Generator : eva.y */
/* Copyright 2002 by Iew Ayaragarnchanakul */
%{
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "type.h"
#include "symtab.h"
extern FILE *obj_file;
/* definition in yymain.c */
extern struct node *install();
/* definition in symtab.c */
extern struct node *reference();/* definition in symtab.c */
extern struct node *sym_tab;
/* definition in symtab.c */
extern void Error();
/* definition in yyerror.c */
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int temp_ivar, temp_cvar, max_temp_ivar, max_temp_cvar;
int label, lit, id_index;
struct node *varptr;
static void inorder();
static void logical();
static void relation();
static void binary_arith();
static void assigmnt();
static void input_var();
static void write_expr();
static void write_str();
typedef struct
{

sem_attr

int value;
struct node *stptr;
int type;
}sem_attr;
%}
%union {
int ival;
char *sval;
struct /* sem_attr */ {
int value;
struct node *stptr;
int type;
} sem;
}
%type <sem> declaration save_id_name then_else else_head expression A401 A501
%token <ival> TK_UINT TK_CHAR
%token <sval> TK_ID TK_STRING
%token TK_PROGRAM TK_END TK_INTEGER TK_CHARACTER
%token TK_ASSIGN TK_IF TK_THEN TK_ELSE TK_ENDIF
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%token TK_WHILE TK_DO TK_ENDWHILE TK_READ TK_WRITE TK_STOP
%token TK_SEMI TK_COMMA TK_LPAREN TK_RPAREN
%token TK_GT TK_LT TK_GE TK_LE TK_NE TK_OR TK_NOT TK_AND
%nonassoc TK_GT TK_GE TK_LT TK_LE TK_EQ TK_NE
%left TK_PLUS TK_MINUS TK_OR
%left TK_MULTIPLY TK_DIVIDE TK_AND
%right UMINUS UPLUS TK_NOT
%%
program : {
/* begin PROGRAM */
fprintf(obj_file,"_$TEXT SEGMENT BYTE PUBLIC 'CODE'\n");
fprintf(obj_file,"_$TEXT ENDS\n");
fprintf(obj_file,"_$DATA SEGMENT WORD PUBLIC 'DATA'\n");
fprintf(obj_file,"_$DATA ENDS\n");
fprintf(obj_file,"_$DGROUP
GROUP _$TEXT,_$DATA\n");
fprintf(obj_file,"\tASSUME CS:_$DGROUP,DS:_$DGROUP,SS:_$DGROUP,ES:_$DGROUP\n");

fprintf(obj_file,"\tEXTRN _$input:near,_$outint:near,_$outstr:near\n");
fprintf(obj_file,"_$TEXT SEGMENT\n");
fprintf(obj_file,"\tORG 100h\n");
fprintf(obj_file,"_$MICROI:\n");
}
TK_PROGRAM body
{ /* end PROGRAM */
fprintf(obj_file,"\tmov ax,4c00h\n");
fprintf(obj_file,"\tint 21h\n");
fprintf(obj_file,"_$TEXT ENDS\n_$DATA SEGMENT\n");
inorder(sym_tab);
{ int i;
for (i=1;i<=max_temp_ivar;++i)
fprintf(obj_file,"$TI%d DW 0h\n",i);
for (i=1;i<=max_temp_cvar;++i)
fprintf(obj_file,"$TC%d DB 0h\n",i);
}
fprintf(obj_file,"_$DATA ENDS\n END _$MICROI\n");
}
TK_END
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;
body : declaration_list statement_list
;
declaration_list : declaration TK_SEMI declaration_list {} /* protect type clash */
|
;
statement_list : statement TK_SEMI statement_list
|
;
declaration : declaration TK_COMMA TK_ID { varptr=install($3);
varptr->type=$1.type;
}
| TK_INTEGER TK_ID
{ varptr=install($2);
varptr->type=TYPE_02;
$$.type=TYPE_02;
}
| TK_CHARACTER TK_ID
{ varptr=install($2);
varptr->type=TYPE_12;
$$.type=TYPE_12;
}
;
statement : read_statement
| write_statement
| assignment_statement
| stop_statement
| if_statement
| while_statement
| error
;
read_statement : { /* begin READ */
fprintf(obj_file,"\tmov di,0\n");
fprintf(obj_file,"\tcall _$input\n");
}
TK_READ input_list
;
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input_list : input_list TK_COMMA TK_ID {input_var($3);}
| TK_ID {input_var($1);}
;
write_statement : TK_WRITE output_list { /* write new line */
fprintf(obj_file,"\tmov ah,2h\n");
fprintf(obj_file,"\tmov dl,0dh\n");
fprintf(obj_file,"\tint 21h\n");
fprintf(obj_file,"\tmov dl,0ah\n");
fprintf(obj_file,"\tint 21h\n");
}
;
output_list : output_list TK_COMMA A200 expression A218 {write_expr($4);}
| output_list TK_COMMA TK_STRING {write_str($3);}
| A200 expression A218 {write_expr($2);}
| TK_STRING {write_str($1);}
;
stop_statement : TK_STOP { fprintf(obj_file,"\tmov ax,4c00h\n");
fprintf(obj_file,"\tint 21h\n");
}
;
assignment_statement : save_id_name TK_ASSIGN A200 expression A218 {
assigmnt($1,$4);
}
;
save_id_name : TK_ID {$$.stptr=reference($1);}
;
if_statement : if_expr then_else TK_ENDIF {
fprintf(obj_file,"$L%d:\n",$2.value);
}
;
if_statement : if_expr else_head statement TK_SEMI statement_list TK_ENDIF {
fprintf(obj_file,"$L%d:\n",$2.value);
}
;
if_expr : TK_IF A200 expression A218 {
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if ($3.type != TYPE_23) Error("logical type not match");
fprintf(obj_file,"\tcmp $TC%d,1h\n",$3.value);
}
;
then_else : A401 TK_THEN statement TK_SEMI statement_list {$$.value=$1.value;}
;
else_head : A401 TK_THEN statement TK_SEMI statement_list TK_ELSE {
fprintf(obj_file,"\tjmp $L%d\n",++label);
fprintf(obj_file,"$L%d:\n",$1.value);
$$.value=label;
}
;
while_statement : A501 while_part A401 statement TK_SEMI statement_list TK_ENDWHILE {
fprintf(obj_file,"\tjmp $L%d\n",$1.value);
fprintf(obj_file,"$L%d:\n",$3.value);
}
;
while_part : TK_WHILE A200 expression A218 TK_DO {
if ($3.type != TYPE_23) Error("logical type not match");
fprintf(obj_file,"\tcmp $TC%d,1h\n",$3.value);
}
;
expression : expression TK_PLUS expression
{
binary_arith("add",$1,$3);
$$.value=temp_ivar;
$$.type=TYPE_03;
}
| expression TK_MINUS expression
{
binary_arith("sub",$1,$3);
$$.value=temp_ivar;
$$.type=TYPE_03;
}
| expression TK_MULTIPLY expression
{
binary_arith("imul",$1,$3);
$$.value=temp_ivar;
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$$.type=TYPE_03;
}
| expression TK_DIVIDE expression
{
binary_arith("idiv",$1,$3);
$$.value=temp_ivar;
$$.type=TYPE_03;
}
| TK_PLUS expression %prec UPLUS {$$=$2;}
| TK_MINUS expression %prec UMINUS
{
if ($2.type>TYPE_03) Error("integer type not match");
switch ($2.type) {
case TYPE_01:
fprintf(obj_file,"\tmov ax,%d\n",$2.value);
break;
case TYPE_02:
fprintf(obj_file,"\tmov ax,$N%d\t;%s\n",$2.stptr->index,
$2.stptr->name);
break;
case TYPE_03:
fprintf(obj_file,"\tmov ax,$TI%d\n",$2.value);
break;
}
fprintf(obj_file,"\tneg ax\n");
fprintf(obj_file,"\tmov $TI%d,ax\n",++temp_ivar);
$$.value=temp_ivar;
$$.type=TYPE_03;
}
| TK_NOT expression
{
if ($2.type != TYPE_23) Error("logical type not match");
fprintf(obj_file,"\txor $TC%d,1h\n",$2.value);
$$.value = $2.value;
$$.type = TYPE_23;
}
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| expression TK_OR expression
{
logical("or",$1,$3);
$$.value=$1.value;
$$.type=TYPE_23;
}
| expression TK_AND expression
{
logical("and",$1,$3);
$$.value=$1.value;
$$.type=TYPE_23;
}
| expression TK_GT expression
{
relation("jg",$1,$3);
$$.value=temp_cvar;
$$.type=TYPE_23;
}
| expression TK_LT expression
{
relation("jl",$1,$3);
$$.value=temp_cvar;
$$.type=TYPE_23;
}
| expression TK_EQ expression
{
relation("je",$1,$3);
$$.value=temp_cvar;
$$.type=TYPE_23;
}
| expression TK_GE expression
{
relation("jge",$1,$3);
$$.value=temp_cvar;
$$.type=TYPE_23;
}
| expression TK_LE expression
{
relation("jle",$1,$3);
$$.value=temp_cvar;
$$.type=TYPE_23;
}
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| expression TK_NE expression
{
relation("jne",$1,$3);
$$.value=temp_cvar;
$$.type=TYPE_23;
}
| TK_LPAREN expression TK_RPAREN {$$=$2;}
| TK_ID
{
varptr=reference($1);
$$.stptr=varptr;
$$.type=varptr->type;
}
| TK_UINT {$$.value=$1;$$.type=TYPE_01;}
| TK_CHAR {$$.value=$1;$$.type=TYPE_11;}
;
A200: { /* begin expression */
temp_ivar=temp_cvar=0;
}
;
A218: { /* end expression */
if (temp_ivar > max_temp_ivar) max_temp_ivar=temp_ivar;
if (temp_cvar > max_temp_cvar) max_temp_cvar=temp_cvar;
}
;
A401: { /* expression before THEN and WHILE */
fprintf(obj_file,"\tje $L%d\n",++label);
fprintf(obj_file,"\tjmp $L%d\n",++label);
fprintf(obj_file,"$L%d:\n",label-1);
$$.value=label;
}
;
A501: { /* begin WHILE */
fprintf(obj_file,"$L%d:\n",++label);
$$.value=label;
};
%%
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static void inorder(t)
struct node *t;
{
if (t) {
inorder(t->llink);
if (t->type > TYPE_03)
fprintf(obj_file,"$N%d\tDB 0h\t;%s\n",t->index,t->name);
else fprintf(obj_file,"$N%d DW 0h\t;%s\n",t->index,t->name);
inorder(t->rlink);
}
}
static void logical(logop,opd1,opd2)
char *logop; struct sem_attr opd1,opd2;
{
if (opd2.type != TYPE_23 || opd1.type != TYPE_23) Error("logical type not match");
fprintf(obj_file,"\tmov al,$TC%d\n",opd1.value);
fprintf(obj_file,"\t%s al,$TC%d\n",logop,opd2.value);
fprintf(obj_file,"\tmov $TC%d,al\n",opd1.value);
}
static void relation(relop,opd1,opd2)
char *relop; struct sem_attr opd1,opd2;
{
if (opd2.type/10 != opd1.type/10) Error("relation type not match");
switch (opd2.type%10) {
case TYPE_01:
switch (opd1.type%10) {
case TYPE_01:
if (opd1.type>TYPE_03) {
fprintf(obj_file,"\tmov al,%d\n",opd1.value);
fprintf(obj_file,"\tcmp al,%d\n",opd2.value);
}
else {
fprintf(obj_file,"\tmov ax,%d\n",opd1.value);
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fprintf(obj_file,"\tcmp ax,%d\n",opd2.value);
}
break;
case TYPE_02:
fprintf(obj_file,"\tcmp $N%d,%d\t;%s\n",opd1.stptr->index,
opd2.value,opd1.stptr->name);
break;
case TYPE_03:
if (opd1.type>TYPE_03)
fprintf(obj_file,"\tcmp $TC%d,%d\n",opd1.value,
opd2.value);
else
fprintf(obj_file,"\tcmp $TI%d,%d\n",opd1.value,
opd2.value);
break;
}
break;
case TYPE_02:
switch (opd1.type%10) {
case TYPE_01:
if (opd1.type>TYPE_03) {
fprintf(obj_file,"\tmov al,%d\n",opd1.value);
fprintf(obj_file,"\tcmp al,$N%d\t;%s\n",opd2.stptr->index,
opd2.stptr->name);
}
else {
fprintf(obj_file,"\tmov ax,%d\n",opd1.value);
fprintf(obj_file,"\tcmp ax,$N%d\t;%s\n",opd2.stptr->index,
opd2.stptr->name);
}
break;
case TYPE_02:
if (opd1.type>TYPE_03) {
fprintf(obj_file,"\tmov al,$N%d\t;%s\n",opd1.stptr->index,
opd1.stptr->name);
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fprintf(obj_file,"\tcmp al,$N%d\t;%s\n",opd2.stptr->index,
opd2.stptr->name);
}
else {
fprintf(obj_file,"\tmov ax,$N%d\t;%s\n",opd1.stptr->index,
opd1.stptr->name);
fprintf(obj_file,"\tcmp ax,$N%d\t;%s\n",opd2.stptr->index,
opd2.stptr->name);
}
break;
case TYPE_03:
if (opd1.type>TYPE_03) {
fprintf(obj_file,"\tmov al,$TC%d\n",opd1.value);
fprintf(obj_file,"\tcmp al,$N%d\t;%s\n",opd2.stptr->index,
opd2.stptr->name);
}
else {
fprintf(obj_file,"\tmov ax,$TI%d\n",opd1.value);
fprintf(obj_file,"\tcmp ax,$N%d\t;%s\n",opd2.stptr->index,
opd2.stptr->name);
}
break;
}
break;
case TYPE_03:
switch (opd1.type%10) {
case TYPE_01:
if (opd1.type>TYPE_03) {
fprintf(obj_file,"\tmov al,%d\n",opd1.value);
fprintf(obj_file,"\tcmp al,$TC%d\n",opd2.value);
}
else {
fprintf(obj_file,"\tmov ax,%d\n",opd1.value);
fprintf(obj_file,"\tcmp ax,$TI%d\n",opd2.value);
}

คอมไพเลอร์ภาษาอีวา รุ่น 1.0 275
break;
case TYPE_02:
if (opd2.type>TYPE_03) {
fprintf(obj_file,"\tmov al,$N%d\t;%s\n",opd1.stptr->index,
opd1.stptr->name);
fprintf(obj_file,"\tcmp al,$TC%d\n",opd2.value);
}
else {
fprintf(obj_file,"\tmov ax,$N%d\t;%s\n",opd1.stptr->index,
opd1.stptr->name);
fprintf(obj_file,"\tcmp ax,$TI%d\n",opd2.value);
}
break;
case TYPE_03:
if (opd2.type>TYPE_03) {
fprintf(obj_file,"\tmov al,$TC%d\n",opd1.value);
fprintf(obj_file,"\tcmp al,$TC%d\n",opd2.value);
}
else {
fprintf(obj_file,"\tmov ax,$TI%d\n",opd1.value);
fprintf(obj_file,"\tcmp ax,$TI%d\n",opd2.value);
}
break;
}
break;
}
fprintf(obj_file,"\t%s $L%d\n",relop,++label);
fprintf(obj_file,"\tmov $TC%d,0h\n",++temp_cvar);
fprintf(obj_file,"\tjmp short $L%d\n",label+1);
fprintf(obj_file,"$L%d:\n",label);
fprintf(obj_file,"\tmov $TC%d,1h\n",temp_cvar);
fprintf(obj_file,"$L%d:\n",++label);
}
static void binary_arith(inst,opd1,opd2)
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char *inst; struct sem_attr opd1,opd2;
{
if (opd2.type>TYPE_03||opd1.type>TYPE_03)
Error("integer type not match");
switch (opd1.type) {
case TYPE_01:
fprintf(obj_file,"\tmov ax,%d\n",opd1.value);
break;
case TYPE_02:
fprintf(obj_file,"\tmov ax,$N%d\t;%s\n",opd1.stptr->index,
opd1.stptr->name);
break;
case TYPE_03:
fprintf(obj_file,"\tmov ax,$TI%d\n",opd1.value);
break;
}
if (strcmp(inst,"idiv")==0)
fprintf(obj_file,"\tcwd\n");
switch (opd2.type) {
case TYPE_01:
if (strcmp(inst,"imul")==0 || strcmp(inst,"idiv")==0 ) {
fprintf(obj_file,"\tmov cx,%d\n",opd2.value);
fprintf(obj_file,"\t%s cx\n",inst);
}
else fprintf(obj_file,"\t%s ax,%d\n",inst,opd2.value);
break;
case TYPE_02:
if (strcmp(inst,"imul")==0 || strcmp(inst,"idiv")==0 )
fprintf(obj_file,"\t%s $N%d\t;%s\n",inst,opd2.stptr->index,
opd2.stptr->name);
else fprintf(obj_file,"\t%s ax,$N%d\t;%s\n",inst,opd2.stptr->index,
opd2.stptr->name);
break;
case TYPE_03:
if (strcmp(inst,"imul")==0 || strcmp(inst,"idiv")==0 )
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fprintf(obj_file,"\t%s $TI%d\n",inst,opd2.value);
else fprintf(obj_file,"\t%s ax,$TI%d\n",inst,opd2.value);
break;
}
fprintf(obj_file,"\tmov $TI%d,ax\n",++temp_ivar);
}
static void assigmnt(v,e)
struct sem_attr v,e;
{ /* assignment statement v := e */
varptr=v.stptr;
if (varptr->type/10 != e.type/10) Error("expression assign to wrong type");
switch (e.type%10) {
case TYPE_01:
fprintf(obj_file,"\tmov $N%d,%d\t;%s\n",varptr->index,e.value,
varptr->name);
break;
case TYPE_02:
if (varptr->type>TYPE_03) {
fprintf(obj_file,"\tmov al,$N%d\t;%s\n",e.stptr->index,
e.stptr->name);
fprintf(obj_file,"\tmov $N%d,al\t;%s\n",varptr->index,
varptr->name);
}
else {
fprintf(obj_file,"\tmov ax,$N%d\t;%s\n",e.stptr->index,
e.stptr->name);
fprintf(obj_file,"\tmov $N%d,ax\t;%s\n",varptr->index,
varptr->name);
}
break;
case TYPE_03:
fprintf(obj_file,"\tmov $N%d,ax\t;%s\n",varptr->index,
varptr->name);
break;
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}
}
static void input_var(s)
char *s;
{
varptr=reference(s);
if (varptr->type==TYPE_02) {
fprintf(obj_file,"\tmov di,1\n");
fprintf(obj_file,"\tcall _$input\n");
fprintf(obj_file,"\tmov $N%d,ax\t;%s\n",varptr->index,
varptr->name);
}
else {
fprintf(obj_file,"\tmov di,2\n");
fprintf(obj_file,"\tcall _$input\n");
fprintf(obj_file,"\tmov $N%d,al\t;%s\n",varptr->index,
varptr->name);
}
}
static void write_expr(a)
struct sem_attr a;
{ /* write expression */
if (a.type==TYPE_23) {
fprintf(obj_file,"\tcmp $TC%d,1h\n",a.value);
fprintf(obj_file,"\tje $L%d\n",++label);
fprintf(obj_file,"\tmov dl,'f'\n");
fprintf(obj_file,"\tjmp short $L%d\n",++label);
fprintf(obj_file,"$L%d:\n",label-1);
fprintf(obj_file,"\tmov dl,'t'\n");
fprintf(obj_file,"$L%d:\n",label);
fprintf(obj_file,"\tmov ah,02h\n");
fprintf(obj_file,"\tint 21h\n");
}
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else
if (a.type>TYPE_03) {
fprintf(obj_file,"\tmov ah,02h\n");
switch (a.type%10) {
case TYPE_01:
fprintf(obj_file,"\tmov dl,%d\n",a.value);
break;
case TYPE_02:
fprintf(obj_file,"\tmov dl,$N%d\t;%s\n",a.stptr->index,
a.stptr->name);
break;
}
fprintf(obj_file,"\tint 21h\n");
}
else {
switch (a.type%10) {
case TYPE_01:
fprintf(obj_file,"\tmov ax,%d\n",a.value);
break;
case TYPE_02:
fprintf(obj_file,"\tmov ax,$N%d\t;%s\n",a.stptr->index,
a.stptr->name);
break;
case TYPE_03:
fprintf(obj_file,"\tmov ax,$TI%d\n",a.value);
break;
}
fprintf(obj_file,"\tcall _$outint\n");
}
}

280 ทฤษฎีการเขียนคอมไพเลอร์
static void write_str(s)
char *s;
{
int i=1;
fprintf(obj_file,"_$TEXT ENDS\n_$DATA SEGMENT\n");
fprintf(obj_file,"$S%d\tlabel byte\n",++lit);
while (s[i]) {
fprintf(obj_file,"\tDB\t%d\t;%c\n",s[i],s[i]);
++i;
if (s[i]=='\"') ++i;
if (s[i+1]=='\0') ++i;
}
fprintf(obj_file,"\tDB\t0\n");
fprintf(obj_file,"_$DATA ENDS\n_$TEXT SEGMENT\n");
fprintf(obj_file,"\tlea si,$S%d\n",lit);
fprintf(obj_file,"\tcall _$outstr\n");
}

ขัน้ ตอนที่ 3: ตารางสัญลักษณ์
เหมือนตารางสัญลักษณ์ (ในขั ้นตอนที่ 4) ของการสร้ างคอมไพเลอร์ ภาษาอีวาโดยใช้ flex
กับ psullgen ทุกประการ ใช้ แฟ้มสองแฟ้มเหมือนกัน คือ “symtab.h” และ “symtab.c”

ขัน้ ตอนที่ 4: รายงานความผิดพลาด
เหมือนการรายงานความผิดพลาด (ในขันตอนที
้
่ 5) ของการสร้ างคอมไพเลอร์ ภาษาอีวา
ด้ วย flex และ psullgen แต่กรณีที่มีความผิดพลาดในขั ้นตอนตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ จะ
เรี ยกฟั งก์ชนั yyerror แทน และการกู้ความผิดพลาดจะทําโดยการใส่ error เข้ าไปในกฎของ
ไวยากรณ์
มีความผิดพลาดที่ไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ คือ หน่วยความจํามีไม่เพียงพอ จะเรี ยก
ฟั งก์ชนั FatalError เพื่อรายงานความผิดพลาด แล้ วหยุดการแปลทันที
เขียนฟั งก์ชนั เพื่อรายงานความผิดพลาดเก็บไว้ ในแฟ้ม “yyerror.c” ดังนี ้
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/* Eva Compiler : Error Handler: yyerror.c */
/* Copyright 2002 by Iew Ayaragarnchanakul */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
extern int token_line, token_column;

/* definition in lexyy.c */

#define MAX_ERROR 100
int no_error=0;
void Error(s)
char *s;
{
static int prev_token_line = 0, prev_token_column = 0;
if (no_error>=MAX_ERROR) return;
if (prev_token_line != token_line || prev_token_column != token_column) {
printf( "* error * :line %d :column %d %s\n",token_line, token_column, s);
++no_error;
prev_token_line = token_line;
prev_token_column = token_column;
}
}
yyerror(s)
char *s;
{
Error("syntax error");
}
void FatalError(s)
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char *s;
{
printf("* fatal error * line : %d column : %d %s\n",token_line,token_column,s);
exit(1);
}

ขัน้ ตอนที่ 5: โปรแกรมหลัก
เหมือนโปรแกรมหลัก (ในขั ้นตอนที่ 6) ของการสร้ างคอมไพเลอร์ ภาษาอีวาด้ วย flex และ
psullgen แต่เรี ยกฟั งก์ชนั yyparse เพื่อแปล เขียนเก็บไว้ ในแฟ้ม “yymain.c” ดังนี ้

/* Eva Compiler : Main Program : yymain.c */
/* Copyright 2002 by Iew Ayaragarnchanakul */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
extern FILE *yyin;
extern yyparse();
extern no_error;

/* definition in lexyy.c */
/* definition in y.tab.c */
/* definition in yyerror.c */

FILE *src_file;
FILE *obj_file;
main (argc,argv)
int argc; char *argv[];
{
printf("Eva Compiler version 1.0\nCopyright 2002 by Iew Ayaragarnchanakul\n");
if (argc<3) {
printf("require source file name and object file name\n");
exit(1);
}
src_file=fopen(argv[1],"r");
if (src_file==NULL) {

คอมไพเลอร์ภาษาอีวา รุ่น 1.0 283
printf("Can not open source file : %s\n",argv[1]);
exit(1);
}
yyin=src_file;
obj_file=fopen(argv[2],"w");
if (obj_file==NULL) {
printf("Can not open object file : %s\n",argv[2]);
exit(1);
}
yyparse();
fclose(src_file);
fclose(obj_file);
printf("total errors = %d\n",no_error);
if (no_error) {
fclose(obj_file);
obj_file=fopen(argv[2],"w");
}
fclose(obj_file);
exit(no_error);
}

ขัน้ ตอนที่ 6: สร้างคอมไพเลอร์ภาษาอีวา
ก. ใช้ โปรแกรม bison ผลิตตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ โดยใช้ แฟ้ม “eva.y” ในขันตอนที
้
่ 2 เป็ น
แฟ้มข้ อมูลเข้ า ดังนี ้
bison -yd eva.y
จะได้ แฟ้มสองแฟ้ม คือ “y.tab.c” ซึง่ เก็บตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ และ “y.tab.h”, ซึง่ เก็บ
รหัสของสัญลักษณ์สิ ้นสุดหรื อโทเค็น และแบบชนิดข้ อมูล YYSTYPE
ข. ใช้ โปรแกรม flex ผลิตตัววิเคราะห์ศพั ท์ โดยใช้ แฟ้ม “eva.l” ในขันตอนที
้
่ 1 เป็ นแฟ้มข้ อมูลเข้ า
ดังนี ้
flex eva.l
จะได้ แฟ้ม “lexyy.c” ซึง่ เก็บตัววิเคราะห์ศพั ท์
้
ดังนี ้
ค. ใช้ คอมไพเลอร์ ภาษาซีแปลแฟ้มต้ นฉบับของคอมไพเลอร์ ภาษาอีวาทังหมด
gcc -o eva yymain.c lexyy.c y.tab.c yyerror.c symtab.c
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จะได้ คอมไพเลอร์ ภาษาอีวาซึง่ เก็บอยูใ่ นแฟ้ม “eva.exe” ตามต้ องการ

เขียนรูทีนเพื่ออ่านข้อมูลเข้าและแสดงผลลัพธ์
ก. รูทีนที่ใช้ อา่ นข้ อมูลชนิดจํานวนเต็มและอักขระ คือ _$input มีข้อตกลง ดังนี ้
ผ่านพารามิเตอร์ ทางเรจิสเตอร์ di ก่อนเรี ยกรูทีน _$input
di = 0 หมายถึง ลบข้ อมูลเก่าในบัฟเฟอร์ แล้ วอ่านข้ อมูลใหม่ (ทังบรรทั
้
ด) เข้ ามายังบัฟเฟอร์
di = 1 หมายถึง อ่านอักขระตัวเลขที่อยูต่ ิดกัน (รวมเครื่ องหมาย + หรื อ – ข้ างหน้ าถ้ ามี) จาก
บัฟเฟอร์ แล้ วแปลงเป็ นค่าจํานวนเต็ม ใส่ในเรจิสเตอร์ ax
di = 2 หมายถึง อ่านข้ อมูลในบัฟเฟอร์ ซึง่ มีรูปแบบตามค่าคงที่อกั ขระในภาษาอีวา แล้ วนํา
รหัสของอักขระ ใส่ในเรจิสเตอร์ al
หมายเหตุ ระหว่างข้ อมูลมีช่องว่างได้ แต่จะอ่านทิ ้งไป
ข. รูทีนที่ใช้ แสดงผลลัพธ์เลขจํานวนเต็ม คือ _$outint มีข้อตกลง ดังนี ้
ผ่านค่าจํานวนเต็มที่จะแสดงผลลัพธ์ทางเรจิสเตอร์ ax แล้ วเรี ยกรูทีน _$outint
ค. รูทีนที่ใช้ แสดงสายอักขระ คือ _$outstr มีข้อตกลง ดังนี ้
ผ่านตําแหน่งของสายอักขระที่จะแสดงผลลัพธ์ทางเรจิสเตอร์ si แล้ วเรี ยกรูทีน _$outstr โดยที่
สายอักขระต้ องสิ ้นสุดด้ วยอักขระ ‘\0’
เขียนรูทีนทังสามเก็
้
บไว้ ในแฟ้ม “io.asm” ดังนี ้
หมายเหตุ ก่อนนําไปใช้ ต้องแปลเป็ นภาษาเครื่ องด้ วยแอสเซมเบลอร์ (asm.exe) ใช้ คําสัง่
asm io;
จะได้ แฟ้ม “io.obj” ตามต้ องการ

;/* Eva Compiler : I/O Routine : io.asm */
;/* Copyright 2002 by Iew Ayaragarnchanakul */
_$TEXT SEGMENT BYTE PUBLIC 'CODE'
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_$TEXT ENDS
_$DATA SEGMENT WORD PUBLIC 'DATA'
_$DATA ENDS
_$DGROUP GROUP _$TEXT,_$DATA
ASSUME CS:_$DGROUP,DS:_$DGROUP,SS:_$DGROUP,ES:_$DGROUP
_$DATA SEGMENT
$$
DB 'read data error'
$CRLF DB 0dh,0ah,'$'
$SBUFF DB 128
$BUFF DB 130 dup('$')
_$DATA ENDS
_$TEXT SEGMENT
PUBLIC _$input
_$input PROC NEAR
cmp di,0
jne _$L
jmp _$L7
_$L:
mov ax,0
mov bx,1
_$L0:
inc si
cmp BYTE PTR [si],20h ; ' '
je _$L0
cmp BYTE PTR [si],2bh ; '+'
je _$L11
cmp BYTE PTR [si],2dh ; '-'
je _$L12
cmp BYTE PTR [si],27h ; '''
je _$L4
cmp BYTE PTR [si],13 ; cr
jne _$L15
jmp _$L7
_$LERR:
mov ah,9h
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lea dx,$$
int 21h
mov ax,4c01h
int 21h
ret
_$L12:
neg bx
_$L11:
inc si
_$L15:
cmp BYTE PTR [si],48
jge _$L13
jmp short _$LERR

; '0'

cmp BYTE PTR [si],57
jle _$L14
jmp short _$LERR

; '9'

_$L13:

_$L14:
mov cl,BYTE PTR [si]
sub cl,48
add ax,cx
imul bx
_$L21:
inc si
cmp BYTE PTR [si],48
jge _$L16
_$L17:
cmp di,1
je _$L3
jmp short _$LERR
_$L3:
dec si
ret
_$L16:
cmp BYTE PTR [si],57

; '0'

คอมไพเลอร์ภาษาอีวา รุ่น 1.0 287
jle _$L2
jmp short _$L17
_$L2:
mov cx,10
imul cx
mov cx,ax
mov al,BYTE PTR[si]
sub al,48
cmp bx,1h
je _$L22
neg al
_$L22:
cbw
add ax,cx
jmp _$L21
_$L4:
inc si
cmp BYTE PTR [si],13
je _$LERR
mov al,BYTE PTR[si]
inc si
cmp BYTE PTR [si],27h
je _$L6
jmp _$LERR
_$L6:
cmp di,2
je _$L61
jmp _$LERR
_$L61:
ret
_$L7:
mov ah,0ch
mov al,0ah
lea dx,$SBUFF
int 21h
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lea si,$BUFF
mov ah,9h
lea dx,$CRLF
int 21h
cmp di,0
je _$L61
jmp _$L
_$input ENDP
PUBLIC _$outint
_$outint PROC NEAR
mov bx,0h
cmp ax,0h
jge _$L81
mov cx,ax
mov dl,45
; 45 is '-'
mov ah,02h
int 21h
mov ax,cx
_$L81:
mov cx,10
_$L82:
cwd
idiv cx
cmp dx,0h
jge _$L83
neg dx
_$L83:
add dx,48
; 48 is '0'
push dx
inc bx
cmp ax,0h
je _$L84
jmp _$L82
_$L84:
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mov cx,bx
_$L85:
pop dx
mov ah,02h
int 21h
loop _$L85
ret
_$outint ENDP
PUBLIC _$outstr
; DS:SI point to begining of ASCIIZ string
_$outstr PROC NEAR
cld
_$L91: lodsb
cmp al,0
je _$L99
mov dl,al
mov ah,02h
int 21h
jmp short _$L91
_$L99:
ret
_$outstr ENDP
_$TEXT ENDS
END
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การใช้คอมไพเลอร์ภาษาอีวา
ในที่นี ้จะพูดถึงการใช้ งานบนระบบปฏิบตั กิ ารดอส เท่านัน้ การใช้ คอมไพเลอร์ ภาษาอีวา
(eva.exe) ที่ได้ จากขั ้นตอนที่ 7 ของการสร้ างคอมไพเลอร์ ภาษาอีวาโดยใช้ flex กับ psullgen หรื อ
ขันตอนที
้
่ 6 ของการสร้ างคอมไพเลอร์ ภาษาอีวาโดยใช้ flex กับ bison ทําดังนี ้
สมมุติวา่ โปรแกรมภาษาอีวาเก็บอยูใ่ นแฟ้ ม “ex1.eva” แปลโปรแกรมดังกล่าวไปเป็ น
โปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ใช้ คําสัง่
eva ex1.eva ex1.asm
ถ้ ามีความผิดพลาดให้ แก้ ไขโปรแกรม แล้ วแปลใหม่ ถ้ าไม่มีความผิดพลาด จะได้ โปรแกรม
ภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 เก็บอยูใ่ นแฟ้ม “ex1.asm” จากนั ้นใช้ แอสเซมเลอร์ asm.exe แปล
ไปเป็ นแฟ้ม ex1.obj ใช้ คําสัง่
asm ex1;
แล้ วใช้ ตวั เชื่อมโยง val.exe รวม ex1.obj กับ io.obj เข้ าด้ วยกัน เก็บไว้ ในแฟ้ม “ex1.exe” ใช้ คําสัง่
val ex1+io,ex1;
จากนั ้นแปลงแฟ้ม “ex1.exe” เป็ นแฟ้ม “ex1.com” ใช้ คําสัง่
x2b ex1.exe ex1.com
จะได้ แฟ้ม “ex1.com” ตามต้ องการ
เพื่อให้ สะดวกในการใช้ งาน เราอาจจะรวมคําสัง่ เหล่านั ้นไว้ ในแฟ้ม “compile.bat” ดังนี ้
eva %1.eva %1.asm
if errorlevel 1 goto out
asm %1;
val %1+io,%1;
x2b %1.exe %1.com
:out

เมื่อต้ องการแปลโปรแกรมภาษาอีวา ซึง่ เก็บอยูใ่ นแฟ้ม “ex1.eva” และเชื่อมโยงกับ “io.obj”
เพียงแต่ใช้ คําสัง่
compile ex1
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ถ้ าไม่มีความผิดพลาด จะได้ แฟ้ม “ex1.com” ตามต้ องการ

สรุป
• สร้ างคอมไพเลอร์ ภาษาอีวา โดยวิธี ก. หรื อ ข. ต่อไปนี ้
ก. การสร้ างคอมไพเลอร์ ภาษาอีวาโดยใช้ flex กับ psullgen จําเป็ นต้ องใช้ แฟ้ม ต่อไปนี ้
“eva.grm”, “eva.lex”, “action.h”, “type.h”, “action.c”, “symtab.h”, “symtab.c”, “llerror.c”,
และ “llmain.c” และมีขนตอนการสร้
ั้
าง โดยใช้ คําสัง่ เรี ยงตามลําดับ ดังนี ้
psullgen eva.grm
flex eva.lex
gcc –o eva –DLLRECOVER llmain.c lexyy.c llparse.c action.c llerror.c symtab.c
จะได้ คอมไพเลอร์ ภาษาอีวา เก็บอยูใ่ นแฟ้ม “eva.exe” ตามต้ องการ
ข. การสร้ างคอมไพเลอร์ ภาษาอีวาโดยใช้ flex กับ bison จําเป็ นต้ องใช้ แฟ้ม ต่อไปนี ้
“eva.y”, “eva.l”, “type.h”, “symtab.h”, “symtab.c”, “yyerror.c”, และ “yymain.c”
และมีขั ้นตอนการสร้ าง โดยใช้ คําสัง่ เรี ยงตามลําดับ ดังนี ้
bison -yd eva.y
flex eva.l
gcc –o eva yymain.c lexyy.c y.tab.c yyerror.c symtab.c
จะได้ คอมไพเลอร์ ภาษาอีวา เก็บอยูใ่ นแฟ้ม “eva.exe” ตามต้ องการ
• รูทีนเพื่ออ่านข้ อมูลเข้ าและแสดงผลลัพธ์ เก็บอยูใ่ นแฟ้ม “io.asm” ต้ องใช้ แอสเซม
เบลอร์ แปล โดยใชัคําสัง่ ดังนี ้
asm io.asm;
จะได้ แฟ้ม “io.obj” ตามต้ องการ
• การใช้ คอมไพเลอร์ ภาษาอีวาบนระบบปฏิบตั ิการดอส เพื่อแปลโปรแกรมภาษาอีวา
สมมุติวา่ เก็บอยูใ่ นแฟ้ม “ex1.eva” ใช้ คําสัง่
compile ex1
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ถ้ าไม่มีความผิดพลาด จะได้ แฟ้ม “ex1.com” ตามต้ องการ และถ้ าต้ องการวิง่ โปรแกรม ex1.com
ใช้ คําสัง่ ex1

ภาคผนวก ข
คอมไพเลอร์ภาษาปาสคาล รนุ่ 3.1
ในภาคผนวกนี ้ จะแสดงให้ เห็นการนําทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้ างคอมไพเลอร์ ภาษา
ปาสคาล ภาษาปาสคาลฉบับร่างเกิดขึ ้นในปี ค.ศ. 1968 โดย Niklaus Wirth และมีคอมไพเลอร์
ภาษาปาสคาลตัวแรกในปี ค.ศ. 1970 แล้ วในปี ถัดมาจึงมีรายงานเผยแพร่ในวารสาร ภาษา
ปาสคาลมีสองมาตรฐานจากสองสถาบัน คือ ISO Pascal Standard และ ANSI Pascal
Standard คอมไพเลอร์ ภาษาปาสคาลที่จะกล่าวถึงในหนังสือเล่มนี ้ตรงตามมาตรฐาน ISO 7185
ระดับ 0 เนื่องจากไม่อนุญาตให้ พารามิเตอร์ เป็ นแถวลําดับขนาดไม่คงที่ (conformant array)
รายละเอียดต่างๆ ของภาษาปาสคาลดูได้ จากคู่มือ ใน CD ท้ ายเล่ม
คอมไพเลอร์ ภาษาปาสคาลที่จะสร้ างในหนังสือเล่มนี ้ นอกจากตรงตามมาตรฐาน ISO
7185 ระดับ 0 แล้ ว ยังได้ เพิ่มกระบวนงานมาตรฐานและฟั งก์ชนั มาตรฐาน ที่สําคัญ เช่น ฟั งก์ชนั
ผลิตตัวเลขสุม่ และ กระบวนงานที่ใช้ ติดต่อกับระบบปฏิบตั ิการดอส เป็ นต้ น โดยไม่ได้ ทําให้ ภาษา
แตกต่างไปจากเดิม ภาษาที่ใช้ เขียนคอมไพเลอร์ ภาษาปาสคาล คือ ภาษาซี
เพื่อไม่ให้ เปลืองเนื ้อที่ในหนังสือเล่มนี ้ ผู้เขียนจึงได้ เขียนเป็ นหนังสืออีกเล่มหนึง่ ชื่อ
“การเขียนคอมไพเลอร์ ภาษาปาสคาลสําหรับเครื่ องไอบีเอ็มพีซี” ซึง่ ได้ บรรจุไว้ ใน CD ท้ ายเล่ม
หนังสือดังกล่าวเป็ นลิขสิทธิ์ของผู้เขียน แถมมากับหนังสือเล่มนี ้ ห้ ามเผยแพร่โดยไม่ได้ รับอนุญาต
สําหรับวิธีการใช้ ให้ ดใู นภาคผนวก ก ของหนังสือ ดังกล่าว
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ภาคผนวก ค
แอสเซมเบลอร์ ตัวเชื่อมโยง และตัวบรรจุ
โปรแกรมเป้าหมายที่ได้ จาก คอมไพเลอร์ ภาษาอีวาและปาสคาล ในภาคผนวก ก และ ข
เป็ นโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 ไม่ใช่ภาษาเครื่ อง เนื่องจากเป็ นคอมไพเลอร์ เพื่อ
การศึกษา
เหตุผลที่เลือกภาษาแอสเซมบลี
เพราะภาษาแอสเซมบลีมีความใกล้ เคียงกับ
ภาษาเครื่ องมากกว่ารหัสระหว่างกลางที่กล่าวถึงในบทที่ 5 และสามารถใช้ แอสเซมเบลอร์ ที่มีอยู่
แล้ วแปลไปเป็ นภาษาเครื่ อง เพื่อตรวจสอบว่าโปรแกรมที่ได้ จากการแปลด้ วยคอมไพเลอร์ ดงั กล่าว
ทํางานถูกต้ องหรื อไม่
ในภาคผนวกนี ้ จะแสดงให้ เห็นการแปลจากภาษาแอสเซมบลีไปเป็ นภาษาเครื่ อง เก็บไว้
ในแฟ้มแบบ .OBJ ตามรูปแบบที่บริ ษัทอินเทลและไมโครซอฟต์กําหนด และการใช้ ตวั เชื่อมโยง
เพื่อรวมแฟ้มแบบ .OBJ เข้ าด้ วยกันเป็ นแฟ้มแบบ .EXE หรื อ .COM ที่สามารถนําไปวิง่ บน
ระบบปฏิบตั ิการดอส ท้ ายที่สดุ จะแสดงให้ เห็นว่าดอสใช้ ตวั บรรจุ (loader) บรรจุโปรแกรมแบบ
.EXE กับแบบ .COM ในหน่วยความจํา และเริ่ มต้ นทํางานโปรแกรมนั ้น อย่างไร

แอสเซมเบลอร์
แอสเซมเบลอร์ เป็ นโปรแกรมตัวแปลภาษา ทําหน้ าที่แปลภาษาแอสเซมบลีไปเป็ น
ภาษาเครื่ อง ภาษาแอสเซมบลีในที่นี ้หมายถึง ภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 และภาษาเครื่ องจะ
หมายถึง ภาษาเครื่ องของซีพียอู ินเทล 8086/8088 หรื อของบริ ษัทอื่นที่ใช้ แทนกันได้ เช่น AMD
เป็ นต้ น ภาษาแอสเซมบลีเป็ นภาษาระดับตํ่า มีความใกล้ เคียงกับภาษาเครื่ องมาก คือ แทนที่จะ
เขียนคําสัง่ ในรูปแบบของภาษาเครื่ อง ซึง่ เป็ นเลขฐานสอง ก็ใช้ คําสัง่ ในรู ปสัญลักษณ์แทน คําสัง่
ดังกล่าว เรี ยกว่า คําสั่งกระทําการ (execution instruction) คําสัง่ กระทําการหนึง่ คําสัง่ จึงแปล
ไปเป็ นภาษาเครื่ องหนึง่ คําสัง่ เป็ นลักษณะคําสัง่ ต่อคําสัง่ อย่างไรก็ตามเพื่อให้ การเขียนโปรแกรม
ง่ายขึ ้น ภาษาแอสเซมบลีจงึ มีคําสัง่ อีกประเภทหนึ่งที่ไม่ได้ แปลไปเป็ นคําสัง่ ภาษาเครื่ อง เรี ยกว่า
คําสั่งเทียม (pseudo instruction) หรื อ ไดเร็คทีฟ (directive) ใช้ เพื่อกําหนดข่าวสารให้ กบั แอ
สเซมเบลอร์ เช่น กําหนดตําแหน่ง ขนาด และค่าเริ่ มต้ นของข้ อมูล เป็ นต้ น สําหรับคําสัง่ ต่าง ๆ ของ
ภาษาแอสเซมบลีจะไม่กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี ้
สามารถหาอ่านได้ จากหนังสือที่เกี่ยวข้ องใน
บรรณานุกรม
คําสัง่ ภาษาแอสเซมบลีหนึง่ คําสัง่ จะเขียนในหนึง่ บรรทัด โดยจะเริ่มเขียนที่สดมภ์ใดก็ได้
คําสัง่ ถูกแบ่งออกเป็ น 4 เขตข้ อมูล ดังนี ้
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name operation code or mnemonic operand or address ; comment
แต่ละคําสัง่ ไม่จําเป็ นต้ องมีครบทัง้ 4 เขตข้ อมูล ระหว่างเขตข้ อมูลที่หนึง่ กับสอง และ สามกับสี่
ต้ องมีอกั ขระว่าง หรื อ อักขระตังระยะ
้
คัน่ อย่างน้ อยหนึง่ ตัว สําหรับ comment จะเริ่มจาก “;” แรก
ที่พบจนถึงสิ ้นสุดบรรทัด เช่น โปรแกรมภาษาแอสเซมบลีที่ได้ จากการแปลโปรแกรม 9 ใน
ภาคผนวก ก ด้ วยคอมไพเลอร์ ภาษาอีวา มีลกั ษณะดังนี ้
_$TEXT SEGMENT BYTE PUBLIC 'CODE'
_$TEXT ENDS
_$DATA SEGMENT WORD PUBLIC 'DATA'
_$DATA ENDS
_$DGROUP GROUP _$TEXT,_$DATA
ASSUME CS:_$DGROUP,DS:_$DGROUP,SS:_$DGROUP,ES:_$DGROUP
EXTRN _$input:near,_$outint:near,_$outstr:near
_$TEXT SEGMENT
ORG 100h
_$MICROI:
_$TEXT ENDS
_$DATA SEGMENT
$S1
label byte
DB
69
;E
DB
110
;n
DB
116
;t
DB
101
;e
DB
114
;r
DB
32
;
DB
97
;a
DB
110
;n
DB
32
;
DB
105
;i
DB
110
;n
DB
116
;t
DB
101
;e
DB
103
;g
DB
101
;e
DB
114
;r
DB
32
;
DB
110
;n
DB
117
;u
DB
109
;m
DB
98
;b
DB
101
;e
DB
114
;r
DB
58
;:
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DB
0
_$DATA ENDS
_$TEXT SEGMENT
lea si,$S1
call _$outstr
mov ah,2h
mov dl,0dh
int 21h
mov dl,0ah
int 21h
mov di,0
call _$input
mov di,1
call _$input
mov $N1,ax ;number
_$TEXT ENDS
_$DATA SEGMENT
$S2
label byte
DB
84
DB
104
DB
101
DB
32
DB
115
DB
113
DB
117
DB
97
DB
114
DB
101
DB
32
DB
105
DB
115
DB
32
DB
0
_$DATA ENDS
_$TEXT SEGMENT
lea si,$S2
call _$outstr
mov ax,$N1 ;number
imul $N1 ;number
mov $TI1,ax
mov ax,$TI1
call _$outint
mov ah,2h
mov dl,0dh
int 21h
mov dl,0ah
int 21h
mov ax,4c00h
int 21h
_$TEXT ENDS

;T
;h
;e
;
;s
;q
;u
;a
;r
;e
;
;i
;s
;
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_$DATA SEGMENT
$N1 DW 0h ;number
$TI1 DW 0h
_$DATA ENDS
END _$MICROI

สมมุติวา่ โปรแกรมดังกล่าวเก็บอยูใ่ นแฟ้ ม “ex9.asm” เมื่อใช้ แอสเซมเบลอร์ แปล ด้ วยคําสัง่
asm ex9,ex9,ex9;
หมายเหตุ ex9 ตัวแรกจะหมายถึง แฟ้ม” ex9.asm” ส่วนตัวที่สองและสาม หมายถึง แฟ้ม
“ex9.obj” และ “ex9.lst” ตามลําดับ
แฟ้ม “ex9.obj” เก็บภาษาเครื่ องที่ได้ จากการแปลและข่าวสารสําหรับตัวเชื่อมโยง จะ
กล่าวถึงอีกครัง้ ในเรื่ องของตัวเชื่อมโยง การทํางานของแอสเซมเบลอร์ จะอธิบายโดยใช้ แฟ้ม
“ex9.lst” ซึง่ เก็บรายงานที่ได้ จากการแปล ดังนี ้
.................................................................................
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ค่าฐานสิบหกของ ตัวนับตําแหน่ง
(Location Counter)

หมายเลข
บรรทัด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0000
0000
0000
0000

0000
0100
0100
0100
0000
0000
0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006

ค่าฐานสิบหก
ของข้ อมูล
45
6E
74
65
72
20
61

โปรแกรมต้ นฉบับ

_$TEXT SEGMENT BYTE PUBLIC 'CODE'
_$TEXT ENDS
_$DATA SEGMENT WORD PUBLIC 'DATA'
_$DATA ENDS
_$DGROUP GROUP _$TEXT,_$DATA
ASSUME CS:_$DGROUP,DS:_$DGROUP,
SS:_$DGROUP,ES:_$DGROUP
EXTRN _$input:near,_$outint:near,_$outstr:near
_$TEXT SEGMENT
บอกให้ ร้ ูวา่ เป็ น
ORG 100h
สัญลักษณ์ภายนอก
_$MICROI:
(external symbol)
_$TEXT ENDS
_$DATA SEGMENT
$S1
label byte
DB
69
;E
DB
110
;n
DB
116
;t
DB
101
;e
DB
114
;r
DB
32
;
DB
97
;a
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

0007 6E
0008 20
0009 69
000A 6E
000B 74
000C 65
000D 67
000E 65
000F 72
0010 20
0011 6E
0012 75
0013 6D
0014 62
0015 65
0016 72
0017 3A
0018 00
ค่าฐานสิบหกของคําสัง่
0019
0100
0100 8D 36 0000 R
0104 E8 0000 E
0107 B4 02
อ้ างถึง สัญลักษณ์
0109 B2 0D
ภายนอก)
010B CD 21
010D B2 0A
010F CD 21
0111 BF 0000
อ้ างถึง สัญลักษณ์ย้าย
0114 E8 0000 E
ที่อยู่ได้ (relocatable
0117 BF 0001
symbol)
011A E8 0000 E
011D A3 0028 R

DB
110
;n
DB
32
;
DB
105
;i
DB
110
;n
DB
116
;t
DB
101
;e
DB
103
;g
DB
101
;e
DB
114
;r
DB
32
;
DB
110
;n
DB
117
;u
DB
109
;m
DB
98
;b
DB
101
;e
DB
114
;r
DB
58
;:
DB
0
_$DATA ENDS
_$TEXT SEGMENT
lea si,$S1
call _$outstr
mov ah,2h
mov dl,0dh
int 21h
mov dl,0ah
int 21h
mov di,0
call _$input
mov di,1
call _$input
mov $N1,ax ;number
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

0120
0019
0019
0019 54
001A 68
001B 65
001C 20
001D 73
001E 71
001F 75

_$TEXT ENDS
_$DATA SEGMENT
$S2
label byte
DB
84
DB
104
DB
101
DB
32
DB
115
DB
113
DB
117

;T
;h
;e
;
;s
;q
;u
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63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

0020 61
0021 72
0022 65
0023 20
0024 69
0025 73
0026 20
0027 00
0028
0120
0120 8D 36 0019 R
0124 E8 0000 E
0127 A1 0028 R
012A F7 2E 0028 R
012E A3 002A R
0131 A1 002A R
0134 E8 0000 E
0137 B4 02
0139 B2 0D
013B CD 21
013D B2 0A
013F CD 21
0141 B8 4C00
0144 CD 21
0146
0028
0028 0000
002A 0000
002C

DB
97
;a
DB
114
;r
DB
101
;e
DB
32
;
DB
105
;i
DB
115
;s
DB
32
;
DB
0
_$DATA ENDS
_$TEXT SEGMENT
lea si,$S2
call _$outstr
mov ax,$N1 ;number
imul $N1 ;number
mov $TI1,ax
mov ax,$TI1
call _$outint
mov ah,2h
mov dl,0dh
int 21h
mov dl,0ah
int 21h
mov ax,4c00h
int 21h
_$TEXT ENDS
_$DATA SEGMENT
$N1 DW 0h ;number
$TI1 DW 0h
_$DATA ENDS
END _$MICROI
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Segments and Groups:
Name
_$DGROUP . . . . . . . . . . . .
_$TEXT . . . . . . . . . . . . .
_$DATA . . . . . . . . . . . . .

Symbols:

GROUP
0146
002C

BYTE
WORD

Size

Align

PUBLIC
PUBLIC

'CODE'
'DATA'

Combine Class
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Name
$N1. . . . . . . . . . . . . . .
$S1. . . . . . . . . . . . . . .
$S2. . . . . . . . . . . . . . .
$TI1 . . . . . . . . . . . . . .
_$INPUT. . . . . . . . . . . . .
_$MICROI . . . . . . . . . . . .
_$OUTINT . . . . . . . . . . . .
_$OUTSTR . . . . . . . . . . . .

Type

Value

Attr

L WORD
L BYTE
L BYTE
L WORD
L NEAR
L NEAR
L NEAR
L NEAR

0028
0000
0019
002A
0000
0100
0000
0000

_$DATA
_$DATA
_$DATA
_$DATA
External
_$TEXT
External
External

49722 Bytes free
Warning Severe
Errors
Errors
0
0

.................................................................................

เนื่องจากภาษาแอสเซมบลี อนุญาตให้ อ้างถึงสัญลักษณ์ก่อนการประกาศ เช่น ตัวอย่าง
ในรายงาน บรรทัด 52 มีการอ้ างถึง $N1 ก่อนการประกาศที่บรรทัด 89 เป็ นต้ น การทํางานของแอ
สเซมเบลอร์ จึงมีด้วยกันสองพาส
พาสแรก ทําหน้ าที่จดจําตําแหน่งของสัญลักษณ์ที่กําหนดตรงเขตข้ อมูล name เพื่อใช้ กําหนด
ตําแหน่งของข้ อมูลหรื อคําสัง่ กระทําการ เก็บไว้ ในตารางสัญลักษณ์ ดังนี ้
ก. จดจําตําแหน่งต่าง ๆ โดยใช้ ตัวนับตําแหน่ง ซึง่ เริ่ มต้ นมีคา่ เป็ น 0 (ดู ตัวอย่างใน
รายงานบรรทัด 1)
ข. ถ้ าคําสัง่ ที่แปลเป็ นไดเร็คทีฟ ที่เป็ น segment ใหม่ จะกําหนดให้ ตัวนับตําแหน่ง มีค่า
เป็ น 0 (เช่น ตัวอย่างในรายงาน บรรทัด 8 และ 12)
ค. ถ้ าคําสัง่ ที่แปลเป็ นไดเร็คทีฟ ORG จะกําหนดให้ ตัวนับตําแหน่ง มีคา่ เท่ากับค่าที่
กําหนดตรงไดเร็คทีฟ ORG ดังกล่าว (เช่น ตัวอย่างในรายงาน บรรทัด 9)
ง. ถ้ าคําสัง่ ที่แปลเป็ นคําสัง่ กระทําการ จะบวกค่า ตัวนับตําแหน่ง ด้ วยความยาวของ
คําสัง่ ดังกล่าว (เช่น ตัวอย่างในรายงาน บรรทัด 41-52)
จ. ถ้ าคําสัง่ ที่แปลเป็ นไดเร็คทีฟเพื่อกําหนดขนาดของข้ อมูลหรื อข้ อมูล จะบวก ตัวนับ
ตําแหน่ง ด้ วยความยาวของข้ อมูลดังกล่าว (เช่น ตัวอย่างในรายงาน บรรทัด 14-38
และ 56-70)
ฉ. สําหรับไดเร็ คทีฟอื่น ๆ จะไม่มีการบวกค่าเพิ่มให้ กบั ตัวนับตําแหน่ง เพราะไม่กินเนื ้อ
ที่ในหน่วยความจํา (เช่น ตัวอย่างในรายงาน บรรทัด 1-7)
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ช. สัญลักษณ์ที่กําหนดตรงเขตข้ อมูล name จะกําหนดให้ มีค่าเท่ากับ ค่าของตัวนับ
ตําแหน่ง สัญลักษณ์ดงั กล่าวและค่าของมัน (ดูในรายงานตรง Symbols) จะเก็บไว้ ใน
ตารางสัญลักษณ์เพื่อใช้ ในพาสที่สอง (เช่น ตัวอย่างในรายงาน บรรทัด 10, 13, 55,
89, และ 90)
พาสที่สอง ทําหน้ าที่ผลิตภาษาเครื่ องและข่าวสารสําหรับตัวเชื่อมโยง โดยการเขียนลงไปในแฟ้ม
แบบ .OBJ ดังนี ้
ก. จดจําตําแหน่งของ ตัวนับตําแหน่ง เช่นเดียวกับพาสแรก
ข. ถ้ าคําสัง่ ที่แปลเป็ นคําสัง่ กระทําการ จะผลิตคําสัง่ ภาษาเครื่ องของคําสัง่ นั ้น ในกรณีที่
มีการอ้ างถึงสัญลักษณ์ในคําสัง่
ถ้ าเป็ นสัญลักษณ์ภายนอก
ค่าของมันไม่มี
ความหมายปกติจะเป็ น 0 และบอกตัวเชื่อมโยงให้ ร้ ูวา่ เป็ นสัญลักษณ์ภายนอก (ใน
รายงานแสดงด้ วยอักขระ E เช่น ตัวอย่างในรายงาน บรรทัด 42, 49, 51, 74, 79) แต่
ถ้ าเป็ นสัญลักษณ์ย้ายที่อยูไ่ ด้ ค่าของมัน (ยกเว้ น สัญลักษณ์ตรงไดเร็ คทีฟ GROUP
และ SEGMENT ซึง่ ยังไม่ร้ ูในช่วงการแปล ในรายงานแสดงด้ วย ----) จะได้ มาจาก
ตารางสัญลักษณ์ที่สร้ างในพาสแรก และบอกตัวเชื่อมโยงให้ ร้ ูวา่ เป็ นสัญลักษณ์ย้ายที่
อยูไ่ ด้ (ในรายงานแสดงด้ วยอักขระ R เช่น ตัวอย่างในรายงาน บรรทัด 41, 52, 73,
75-78)
ค. ถ้ าคําสัง่ ที่แปลเป็ นไดเร็คทีฟเพื่อกําหนดข้ อมูล จะผลิตข้ อมูลดังกล่าว
ง. ถ้ าคําสัง่ ในข้ อ ข. หรื อข้ อมูลในข้ อ ค. ต้ องมีการปรับค่า จะผลิตข่าวสารให้ กบั ตัวเชื่อม
โยง เพื่อปรับค่าดังกล่าว สําหรับไดเร็ คทีฟอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับตัวเชื่อมโยง จะผลิต
ข่าวสารให้ กบั ตัวเชื่อมโยง เช่น ไดเร็ คทีฟ EXTRN (บรรทัด 7) บอกให้ ร้ ู วา่ สัญลักษณ์
_$input และ _$outint เป็ นสัญลักษณ์ภายนอก เป็ นต้ น
สําหรับคําสัง่ ภาษาเครื่ องของอินเทล 8086/8088 และรูปแบบของข้ อมูล จะไม่กล่าวถึงใน
หนังสือเล่มนี ้ สามารถดูได้ จากหนังสือที่เกี่ยวข้ องในบรรณานุกรม
คอมไพเลอร์ ที่ผลิตภาษาแอสเซมบลี เช่น คอมไพเลอร์ เพื่อการศึกษา เป็ นต้ น แล้ วใช้ แอ
สเซมเบลอร์ แปลไปเป็ นภาษาเครื่ อง จะเสียเวลามากกว่าคอมไพเลอร์ ที่ผลิตภาษาเครื่ องโดยตรง
เพราะต้ องเสียเวลาอ่านโปรแกรมต้ นฉบับภาษาแอสเซมบลี
ในกรณีของคอมไพเลอร์ ที่ผลิต
ภาษาเครื่ องโดยตรง แอสเซมเบลอร์ จะรวมอยูใ่ นขั ้นตอนตัวก่อกําเนิดรหัส ไม่จําเป็ นต้ องเสียเวลา
อ่านโปรแกรมต้ นฉบับภาษาแอสเซมบลี
นอกจากนี ้
ยังสามารถใช้ ตารางสัญลักษณ์ของ
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คอมไพเลอร์ แทนตารางสัญลักษณ์ของแอสเซมเบลอร์ และสามารถหาค่าของตัวนับตําแหน่งใน
ขณะที่แปล เพราะรู้ ความยาวของทุกๆ คําสัง่ ที่ผลิต

ตัวเชือ่ มโยง
ค.1 ทําไมต้ องมีตวั เชื่อมโยง?
ในการเขียนโปรแกรมขนาดใหญ่ จะแบ่งการทํางานออกเป็ น มอดูล (module) ย่อย ๆ
ภาษาที่ใช้ เขียนแต่ละมอดูลอาจจะแตกต่างกัน เช่น บางมอดูลเขียนด้ วยภาษาซี บางมอดูลเขียน
ด้ วยภาษาแอสเซมบลี เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม หลังจากใช้ คอมไพเลอร์ หรื อแอสเซมเบลอร์ แปล
มอดูลเหล่านั ้นแล้ ว แต่ละมอดูลจะเป็ นภาษาเครื่ อง ซึง่ สามารถนํามารวมเป็ นโปรแกรมเดียวกัน
ด้ วยตัวเชื่อมโยง หรื ออย่างในกรณีของภาษาซี ที่อนุญาตให้ เขียนฟั งก์ชนั ไว้ ในแฟ้ มคนละแฟ้ม
แล้ วใช้ คอมไพเลอร์ ภาษาซีแปลแต่ละแฟ้ม
จากนั ้นนํามารวมเป็ นโปรแกรมเดียวกันด้ วยตัว
เชื่อมโยง ฟั งก์ชนั บางฟั งก์ชนั ผู้ใช้ ไม่จําเป็ นต้ องเขียนเอง แต่สามารถเรี ยกใช้ ได้ เลย เช่น ฟั งก์ชนั ทาง
คณิตศาสตร์ หรื อ ฟั งก์ชนั ในการอ่าน/เขียน ซึง่ ต้ องติดต่อกับระบบปฏิบตั ิการ เป็ นต้ น ฟั งก์ชนั
เหล่านี ้ จะเก็บแยกไว้ ในคลัง และจะนํามารวมกับโปรแกรมที่เรี ยกใช้ มนั ด้ วยตัวเชื่อมโยง
สําหรับคอมไพเลอร์ ภาษาอีวา ในภาคผนวก ก ใช้ ภาษาแอสเซมบลี 8086/8088 เขียนรูทีน
3 รูทีน เพื่อการอ่านข้ อมูลจากแป้นพิมพ์ และแสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพ คือ _$input, _$outint,
และ _$outstr รูทีนเหล่านี ้ จําเป็ นต้ องติดต่อกับระบบปฏิบตั ิการดอส โดยรูทีน _$input จะเรี ยกใช้
บริ การ 21h ฟั งก์ชนั 0ch (ah = 0ch, al = 0ah) เพื่อล้ างบัฟเฟอร์ และอ่านข้ อมูลจากแป้นพิมพ์เข้ า
มายังบัฟเฟอร์ ส่วนรูทีนที่เหลือทั ้งสอง จะเรี ยกใช้ บริ การ 21h ฟั งก์ชนั 02h เพื่อแสดงผลลัพธ์ทีละ
อักขระออกไปยังจอภาพ เพื่อให้ โปรแกรมที่ได้ จากการแปลด้ วยคอมไพเลอร์ ภาษาอีวา สามารถ
เรี ยกใช้ รูทีนเหล่านี ้ได้ จะต้ องใช้ ไดเร็คทีฟ PUBLIC เพื่อบอกว่าเป็ นสัญลักษณ์สาธารณะ ดังนี ้

_$input
_$input
_$outint
_$outint
_$outstr

PUBLIC _$input
PROC near
. . . คําสัง่ เพื่ออ่านข้ อมูลจากแป้นพิมพ์ . . .
ENDP
PUBLIC _$outint
PROC near
. . . คําสัง่ เพื่อแสดงเลขจํานวนเต็มออกทางจอภาพ . . .
ENDP
PUBLIC _$outstr
PROC near
. . . คําสัง่ เพื่อแสดงสายอักขระออกทางจอภาพ. . .
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_$outstr ENDP

โปรแกรมที่ได้ จากการแปลด้ วยคอมไพเลอร์ ภาษาอีวา จะใช้ ไดเร็ คทีฟ EXTRN เพื่อบอกว่า
เป็ นสัญลักษณ์ภายนอก นัน่ คือ รูทีนดังกล่าวอยูใ่ นแฟ้มอื่น ดังนี ้
EXTRN _$input:near,_$outint:near,_$outstr:near

และสามารถเรี ยกใช้ รูทีนดังกล่าว เช่น call _$outstr เป็ นต้ น
ภาษาแอสเซมบลีที่ได้ จากการแปลด้ วยคอมไพเลอร์ ภาษาอีวา และภาษาแอสเซมบลีที่ใช้
เขียนรูทีนเพื่ออ่านและแสดงผลลัพธ์ จะใช้ แอสเซมเบลอร์ แปล แล้ วนํามารวมเป็ นโปรแกรมเดียวกัน
ด้ วยตัวเชื่อมโยง ดังแสดงในรูปที่ ก.2 ของภาคผนวก ก
ส่วนคอมไพเลอร์ ภาษาปาสคาล ในภาคผนวก ข ใช้ ภาษาแอสเซมบลี 8086/8088/8087
เขียนรูทีนสําหรับ อ่าน/เขียน และฟั งก์ชนั หรื อกระบวนงานมาตรฐานที่มีให้ ใช้ ในภาษาปาสคาล

ค.2 มอดูลจุดหมายและคลังจุดหมาย
ภาษาเครื่ องและข่าวสารสําหรับตัวเชื่อมโยง ที่ได้ จากการแปลด้ วยคอมไพเลอร์ หรื อแอ
สเซมเบลอร์ ซึง่ เก็บไว้ ในแฟ้มแบบ .OBJ เรี ยกว่า มอดูลจุดหมาย (object module) มอดูล
จุดหมายสามารถนํามารวมกันไว้ ใน คลังจุดหมาย (module library) เก็บไว้ ในแฟ้มแบบ .LIB โดย
ใช้ โปรแกรมจัดการคลัง หรื อนํามารวมกันเป็ น แฟ้มกระทําการ (executable file) หรื อแฟ้มแบบ
.EXE โดยใช้ ตวั เชื่อมโยง ดังแสดงด้ วยรูปข้ างล่าง

โปรแกรมต้ นฉบับ

คอมไพเลอร์
มอดูลจุดหมาย
(แฟ้มแบบ .OBJ)

โปรแกรมต้ นฉบับ

แอสเซมเบลอร์

โปรแกรมต้ นฉบับ

แอสเซมเบลอร์

มอดูลจุดหมาย
(แฟ้มแบบ .OBJ)

มอดูลจุดหมาย
(แฟ้มแบบ .OBJ)

ตัวเชื่อมโยง
แฟ้มกระทําการ
(แฟ้มแบบ .EXE)

โปรแกรมจัดการคลัง

คลังจุดหมาย
(แฟ้มแบบ .LIB)
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โครงสร้ างของคลังจุดหมายมีลกั ษณะ ดังนี ้
ส่วนหัวของคลังจุดหมาย (library header)
มอดูลจุดหมาย
มอดูลจุดหมาย

...
พจนานุกรมสัญลักษณ์ (symbolic dictionary)

พจนานุกรมสัญลักษณ์ เก็บสัญลักษณ์ที่ประกาศตรงไดเร็ คทีฟ PUBLIC (สัญลักษณ์
สาธารณะที่อนุญาตให้ มอดูลจุดหมายอื่นเรี ยกใช้ ได้ ) และมอดูลจุดหมายที่สญ
ั ลักษณ์ดงั กล่าว
ประกาศ ตัวเชื่อมโยงจะใช้ พจนานุกรมสัญลักษณ์ เพื่อค้ นหามอดูลจุดหมาย เมื่อมีการอ้ างถึง
สัญลักษณ์ภายนอกที่อยูน่ อกมอดูลจุดหมาย

ค.3 มีอะไรอยู่ในมอดูลจุดหมาย?
มอดูลจุดหมายประกอบด้ วยระเบียนขนาดไม่คงที่ชนิดต่างๆ ซึง่ มีรูปแบบ ดังนี ้
ชนิด

ความยาว

เนื ้อความ

ผลรวมตรวจสอบ

เมื่อ
- ชนิด กินเนื ้อที่ 1 ไบต์ บอกชนิดของระเบียน ได้ แก่
80H เรี ยกย่อๆ ว่า THEADR หมายถึง Translator Header Record
88H เรี ยกย่อๆ ว่า COMENT หมายถึง Comment Record
8AH เรี ยกย่อๆ ว่า MODEND หมายถึง Module End Record
8CH เรี ยกย่อๆ ว่า EXTDEF หมายถึง External Names Definition Record
8EH เรี ยกย่อๆ ว่า TYPDEF หมายถึง Type Definition Record
90H เรี ยกย่อๆ ว่า PUBDEF หมายถึง Public Names Definition Record
94H เรี ยกย่อๆ ว่า LINNUM หมายถึง Line Number Record
96H เรี ยกย่อๆ ว่า LNAMES หมายถึง List of Names Record
98H เรี ยกย่อๆ ว่า SEGDEF หมายถึง Definition Record
9AH เรี ยกย่อๆ ว่า GRPDEF หมายถึง Group Definition Record
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9CH เรี ยกย่อๆ ว่า FIXUPP หมายถึง Fixup Record
0A0H เรี ยกย่อๆ ว่า LEDATA หมายถึง Logical Enumerated Data Record
0A2H เรี ยกย่อๆ ว่า LIDATA หมายถึง Logical Iterated Data Record
0B0H เรี ยกย่อๆ ว่า COMDEF หมายถึง Communal Names Definition Record
- ขนาด กินเนื ้อที่ 2 ไบต์ บอกจํานวนไบต์ที่เหลือของระเบียนนี ้
- เนื ้อความ กินเนื ้อที่ไม่แน่นอน ขึ ้นอยูก่ บั ชนิดของระเบียน และจํานวนข้ อมูลใน
เนื ้อความ
- ผลรวมตรวจสอบ (check sum) กินเนื ้อที่ 1 ไบต์ เก็บค่าลบของผลรวมของค่าในทุกๆ
ไบต์มอดุโล 100H หรื อ 256 เพื่อให้ ผลรวมทั ้งหมด มอดุโล 256 บวกกับผลรวม
ตรวจสอบมีคา่ เป็ น 0
ลําดับชนิดของระเบียนในมอดูลจุดหมาย แตกต่างกันตามโปรแกรมที่เขียน บางชนิดจะมี
หรื อไม่ก็ได้ หรื ออาจจะมีซํ ้ากันมากกว่าหนึง่ ครัง้ ก็ได้ และเนื่องจากขนาดของระเบียนไม่คงที่ จึง
สามารถรวมเนื ้อความไว้ ในระเบียนใหญ่ หรื อแยกเนื ้อความไว้ ในระเบียนเล็กๆ ชนิดเดียวกันก็ได้
แล้ วแต่ความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ระเบียนบางชนิดที่อ้างถึงข้ อมูลในระเบียนชนิดอื่น จะมี
ข้ อกําหนดว่า ระเบียนที่ถกู อ้ าง จะต้ องมาก่อนระเบียนที่อ้างถึง เช่น ระเบียนชนิด SEGDEF และ
GRPDEF อ้ างถึงชื่อที่อยูใ่ นระเบียนชนิด LNAMES ดังนัน้ ระเบียนชนิด LNAMES ต้ องมาก่อน
ระเบียนชนิด SEGDEF และ GRPDEF เป็ นต้ น
ตัวอย่ าง สําหรับโปรแกรม HELLO.ASM ต่อไปนี ้
_TEXT

NAME
HELLO
SEGMENT byte public ‘CODE’
ASSUME cs:_TEXT,ds:_DATA

start:

_TEXT
_DATA
msg
_DATA
_STACK
_STACK

mov
mov
mov
mov
int 21h
mov
int
ENDS
SEGMENT
DB
ENDS
SEGMENT
DW
ENDS
END

ax,seg msg
ds,ax
dx,offset msg
ah,09h
ax,4c00h
21h
word public ‘DATA’
‘Hello, world’,0dh,0ah,’$’
stack ‘STACK’
80h dup(?)
start

แอสเซมเบลอร์ ตัวเชือ่ มโยง และตัวบรรจุ 307
แอสเซมเบลอร์ จะผลิตมอดูลจุดหมาย (แสดงด้ วยเลขฐานสิบหก) เก็บในแฟ้ม
HELLO.OBJ ดังนี ้
80 07 00 05 48 45 4C 4C 4F 00 96 25 00 00 04 43
4F 44 45 04 44 41 54 41 05 53 54 41 43 4B 05 5F
44 41 54 41 06 5F 53 54 41 43 4B 05 5F 54 45 58
54 8B 98 07 00 28 11 00 07 02 01 1E 98 07 00 48
0F 00 05 03 01 01 98 07 00 74 00 01 06 04 01 E1
A0 15 00 01 00 00 B8 00 00 8E D8 BA 00 00 B4 09
CD 21 B8 00 4C CD 21 D5 9C 0B 00 C8 01 04 02 02
C4 06 04 02 02 B6 A0 13 00 02 00 00 48 65 6C 6C
6F 2C 20 77 6F 72 6C 64 0D 0A 24 A8 8A 07 00 C1
00 01 01 00 00 AC

ถ้ าแยกตามชนิดของระเบียน เรี ยงตามลําดับ จะมีลกั ษณะ ดังนี ้
THEADR
LNAMES
SEGDEF
SEGDEF
SEGDEF
LEDATA
FIXUPP
LEDATA
MODEND

80 07 00 05 48 45 4C 4C 4F 00
96 25 00 00 04 434F 44 45 04 44 41 54 41 05 53 54 41 43 4B 05 5F 44 41 54 41 06 5F 53 54 41 43 4B 05 5F 54 45 58 54 8B
98 07 00 28 11 00 07 02 01 1E
98 07 00 48 0F 00 05 03 01 01
98 07 00 74 00 01 06 04 01 E1
A0 15 00 01 00 00 B8 00 00 8E D8 BA 00 00 B4 09 CD 21 B8 00 4C CD 21 D5
9C 0B 00 C8 01 04 02 02 C4 06 04 02 02 B6
A0 13 00 02 00 00 48 65 6C 6C 6F 2C 20 77 6F 72 6C 64 0D 0A 24 A8
8A 07 00 C1 00 01 01 00 00 AC

ค.3.1 คําศัพท์ ท่ เี กี่ยวข้ องกับมอดูลจุดหมาย
frame หน่วยความจําที่ซีพียู 8086/8088 มองเห็น แบ่งออกเป็ นเนื ้อที่ขนาด 64K ไบต์ซงึ่ มี
เลขที่เริ่ มต้ นหารด้ วย 16 ลงตัว และซ้ อนเหลื่อม (overlap) กัน เรี ยกว่า frame โดยที่ frame 0 จะ
เริ่ มต้ นที่เลขที่ 00000H (เขียนแบบ segment:offset ได้ เป็ น 0000 : 0000) frame 1 เริ่ มต้ นที่เลขที่
00010H (0001 : 0000) ตามลําดับ
logical segment โปรแกรมประกอบด้ วยหนึง่ หรื อมากกว่าหนึง่ logical segment โดยที่
แต่ละ segment มีขนาดได้ ไม่เกิน 64K ไบต์ โดยปกติแล้ ว โปรแกรมประกอบด้ วย segment ที่
บรรจุคําสัง่ และ segment ที่บรรจุข้อมูล
relocatable segment โดยปกติแล้ ว logical segment จะเป็ น segment ที่ย้ายที่อยูไ่ ด้
เนื่องจาก ในขณะใดขณะหนึง่ หน่วยความจําที่วา่ ง อาจมีตําแหน่งไม่แน่นอน ตัวบรรจุ อาจนํา
relocatable segment ไปบรรจุในหน่วยความจําที่ใดก็ได้ ที่วา่ ง เนื่องจากเลขที่ของหน่วยความจํา
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ที่จะนํา relocatable segment ไปบรรจุยงั ไม่ทราบในช่วงการแปลและเชื่อมโยง เลขที่ดงั กล่าวจะ
ถูกกําหนดโดยตัวบรรจุในช่วงกระทําการ (วิ่งโปรแกรมดังกล่าว) ดังนัน้ เมื่อมีการอ้ างถึงจุดเริ่ มต้ น
ของ segment ในโปรแกรม ตัวเชื่อมโยงจะต้ องบอกข่าวสารให้ ตวั บรรจุทราบ โดยการเก็บข่าวสาร
เหล่านี ้ไว้ ในบริ เวณส่วนหัวของแฟ้ มแบบ .EXE (สําหรับแฟ้มแบบ .COM ไม่อนุญาตให้ อ้างถึง
จุดเริ่ มต้ นของ segment หรื อ group และไม่มีสว่ นหัวของแฟ้ม) เช่น
_DATA
_DATA
_TEXT

_TEXT

SEGMENT
...
ENDS
SEGMENT
...
mov
ax,seg _DATA
mov
ds,ax
...
ENDS

เป็ นต้ น
absolute segment บางครัง้ โปรแกรมอาจต้ องการกําหนดเลขที่ของ segment ที่แน่นอน
เช่น เลขที่ของหน่วยความจําบริ เวณที่จะแสดงข้ อมูลออกจอภาพ คือ 0B800H สามารถกําหนด
เป็ น absolute segment โดยบอกหมายเลข frame ได้ ดังนี ้
vram SEGMENT at 0B00H
เป็ นต้ น
segment alignment ตัวเชื่อมโยงจะกําหนด จุดเริ่ มต้ นของ segment (ตามที่กําหนดด้ วย
ไดเร็ คทีฟ SEGMENT) ให้ อยูท่ ี่เลขที่ซงึ่ หารด้ วย 1, 2, 4, 16, หรื อ 256 ลงตัว เรี ยกว่า byte
aligned, word aligned, double word aligned, paragraph aligned, และ page aligned
ตามลําดับ เช่น
_TEXT SEGMENT byte public
ขนาด 39H ไบต์

_TEXT SEGMENT word public
ขนาด 33H ไบต์

มอดูล 1

มอดูล 2

_TEXT SEGMENT para public
ขนาด 20H ไบต์
มอดูล 3

00H
มอดูล 1
38H
3AH
แฟ้ม .exe ที่ตวั เชื่อมโยงผลิต

39H ไบต์ (byte aligned)

มอดูล 2

33H ไบต์ (word aligned)

มอดูล 3

20H ไบต์ (para aligned)

6CH
70H
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เป็ นต้ น
concatenated segment ตัวเชื่อมโยงสามารถนํา logical segment ที่มีชื่อและ class
เหมือนกัน จากหลายๆ มอดูลเป้าหมายมารวมกันและนํา logical segment ที่มี class เหมือนกัน
มาเรี ยงต่อกัน ดูตวั อย่างในหัวข้ อ ลําดับของ segment และการรวม segment
group of segment เราสามารถรวม segment ที่มีชื่อต่างกัน ไว้ ใน frame เดียวกัน (ขนาด
ไม่เกิน 64K ไบต์) โดยที่ segment เหล่านันไม่
้ จําเป็ นต้ องเรี ยงต่อกัน เช่น เราต้ องการรวม data
segment และ stack segment ไว้ ภายใน frame เดียวกัน ดังนี ้
_TEXT
_TEXT
_DATA
_DATA
_STACK
_STACK
DGROUP

segment word public 'CODE'
ends
segment word public 'DATA'
ends
segment para stack 'STACK'
ends
group
_DATA,_STACK
assume cs:_TEXT,ds:DGROUP,ss:DGROUP,es:DGROUP

เป็ นต้ น
fixup บางครัง้ ตัวแปลไม่สามารถทราบตําแหน่งของสัญลักษณ์ในช่วงการแปล เช่น
จุดเริ่ มต้ นของ relocatable segment หรื อ ตําแหน่งของคําสัง่ และข้ อมูลที่อ้างถึง ภายใน
relocatable segment (สัญลักษณ์ย้ายที่อยู่ได้ ) หรื อกรณีที่อ้างถึง สัญลักษณ์ภายนอก เป็ นต้ น ใน
กรณีนี ้ตัวแปลจะส่งผ่านข่าวสารไปให้ ตวั เชื่อมโยงทางมอดูลจุดหมาย เพื่อให้ ตวั เชื่อมโยงทําการ
ปรับค่าเหล่านัน้ ข่าวสารดังกล่าว ได้ แก่ LOCATION, TARGET, FRAME , และอื่นๆ ซึง่ จะ
กล่าวถึงในระเบียนชนิด FIXUPP
overlay ถ้ าโปรแกรมมีซบั รูทีนที่ไม่ขึ ้นแก่กนั คือ ไม่มีการโยกย้ ายการทํางานไปมาระหว่าง
กัน ตัวเชื่อมโยงสามารถสร้ างซับรูทีนเหล่านี ้ให้ อยูใ่ นส่วนของแฟ้มกระทําการ แยกจากกัน เพื่อให้
ซับรูทีนเหล่านี ้ บรรจุในหน่วยความจําทับกันได้ เรี ยกว่า overlay ทําให้ โปรแกรมใช้ เนื ้อที่ใน
หน่วยความจําน้ อยลง โปรแกรมที่มี overlay จะต้ องมี ตัวจัดการ overlay ในช่วงกระทําการด้ วย
เพื่อทําการบรรจุ ซับรูทีนจากแฟ้มกระทําการ เมื่อมีการเรี ยกใช้ ซบั รูทีนดังกล่าว ทําให้ การทํางาน
ของโปรแกรมช้ ากว่ากรณีที่ไม่มี overlay เช่น ซับรูทีน A เรี ยกซับรู ทีน B และ D, ซับรูทีน B เรี ยกซับ
รูทีน C, และซับรูทีน D เรี ยกซับรู ทีน E แต่ละซับรู ทีนกินเนื ้อที่ ตามภาพข้ างล่าง
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A (20K)

B (50K)

D (30K)

C (30K)

E (40K)

ถ้ า ไม่มี overlay ต้ องบรรจุทกุ ซับรูทีนในหน่วยความจํา จะใช้ เนื ้อที่ 170K ไบต์ แต่ถ้าใช้ overlay
จะใช้ เนื ้อที่แค่ 100K ไบต์ ดังนี ้
A
B

A
D
บริ เวณ
ที่ถกู ทับ

E

C
A เรียก B และ B เรี ยก C
(กินเนื ้อที่ 100K ไบต์)

A เรี ยก D และ D เรี ยก E
(กินเนื ้อที่ 90 K ไบต์)

กรณีที่มี overlay ในตัวอย่างนี ้ ตัวเชื่อมโยงจะผลิตแฟ้มแบบ .EXE ดังนี ้
ส่วนหัวของ .EXE
A
overlay segment
ส่วนหัวของ .EXE
B
C
ส่วนหัวของ .EXE
D
E

overlay number 0

overlay number 1

overlay number 2

เป็ นต้ น
เมื่อตัวเชื่อมโยงผลิตแฟ้มแบบ .EXE ที่มี overlay มันจะเพิ่ม 3 segment (overlay
segment) คือ OVERLAY_AREA, OVERLAY_END, และ OVERLAY_DATA และรวม
OVERLAY_DATA ไว้ ใน group DGROUP (เป็ นข้ อตกลงของบริ ษัทไมโครซอฟต์) สําหรับ
OVERLAY_AREA ใช้ เพื่อเป็ นเนื ้อที่ที่จะถูกทับ ตัวเชื่อมโยงจะกําหนดขนาดของเนื ้อที่บริ เวณนี ้ ให้
มีค่าเท่ากับจํานวนเนื ้อที่มากที่สดุ ที่จะต้ องใช้ เมื่อมีการทับ (ในตัวอย่างข้ างต้ น คือ เนื ้อที่ของ B+C
= 80K ไบต์) ส่วน OVERLAY_END จะต่อท้ าย OVERLAY_AREA ทันที เพื่อใช้ คํานวณเนื ้อที่
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สูงสุดที่จะถูกทับ โดยนํา จุดเริ่ มต้ นของ OVERLAY_END ลบกับ จุดเริ่ มต้ นของ OVERLAY_AREA
ส่วน OVERLAY_DATA ใช้ เพื่อเก็บข่าวสารเกี่ยวกับแฟ้มกระทําการ, overlay number, และอื่นๆ
ที่ตวั จัดการ overlay จะต้ องใช้
ในการกระโดดไปยังซับรูทีนที่เป็ น overlay จะมีการประกาศให้ ตําแหน่งที่จะกระโดดไป
เป็ นสัญลักษณ์ภายนอกชนิด far และใช้ far call ดังนี ้
EXTRN
call

OverlayEntryPoint:far
OverlayEntryPoint

ตัวเชื่อมโยง จะแก้ ไข คําสัง่ ดังกล่าวให้ เป็ น
int
DB
DW

IntNo
OverlayNumber
OverlayEntry

เมื่อ
- IntNo เป็ น software interrupt ที่สามารถกําหนดได้ ด้ วย /OVERLAYINTERRUPT
เมื่อใช้ ตวั เชื่อมโยง LINK ถ้ าไม่กําหนด จะมีค่าเป็ น 3FH (ค่านี ้จะเก็บไว้ ใน
OVERLAR_DATA) การบริ การของ software interrupt นี ้ คือ การบรรจุคําสัง่ จาก
แฟ้มแบบ .EXE ที่อยูต่ รง overlay number มาทับตรง OVERLAY_AREA และ
กระโดดไปทํางานตรงตําแหน่งใน OVERLAY_AREA ซึง่ มีระยะห่างจากจุดเริ่ มต้ น
ตามที่กําหนดตรง OverlayEntry
- OverlayNumber เป็ น overlay number
- OverlayEntry เป็ นระยะห่างจากจุดเริ่ มต้ นของ OVERLAY_AREA ซึง่ เป็ นตําแหน่งที่
จะกระโดดมาทํางานต่อไป
ค.3.2 รายละเอียดของระเบียนชนิดต่ างๆ ของมอดูลจุดหมาย
ก่อนอื่นจะกล่าวถึงข้ อตกลงในการอ้ างถึง ระเบียนหรื อชื่อในระเบียน ดังนี ้
ดรรชนีของชื่อ การอ้ างถึงชื่อของสัญลักษณ์ในระเบียน จะใช้ หมายเลขดรรชนี คือ 1, 2,
… ตามลําดับ หมายเลข 1 จะหมายถึงชื่อที่ 1 หมายเลข 2 จะหมายถึงชื่อที่ 2 ตามลําดับ สามารถ
อ้ างถึงได้ มากที่สดุ ถึง 32,767 (7FFFH)
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ดรรชนีของระเบียน การอ้ างถึงระเบียน สามารถอ้ างถึงระเบียนชนิดเดียวกัน ที่เรี ยงอยู่
ข้ างหน้ าได้ เช่น ระเบียน FIXUPP อ้ างถึงระเบียน SEGDEF ที่อยูข่ ้ างหน้ า โดยที่ ดรรชนีหมายเลข
1 จะหมายถึง SEGDEF แรก หมายเลข 2 จะหมายถึง SEGDEF ที่สอง ตามลําดับ เป็ นต้ น
หมายเลขดรรชนี กินเนื ้อที่ 1 หรื อ 2 ไบต์ ในกรณีที่หมายเลขอยูใ่ นช่วง 0-7FH บิตซ้ าย
สุดจะเป็ น 0 และ 7 บิตที่เหลือจะเป็ นหมายเลขดรรชนี ในกรณีนี ้จะใช้ เนื ้อที่ 1 ไบต์ ถ้ าหมายเลข
ดรรชนีอยูใ่ นช่วง 80-7FFFH จะใช้ เนื ้อที่ 2 ไบต์ โดยบิตซ้ ายสุดมีค่าเป็ น 1 และหมายเลขดรรชนี
เก็บ ดังนี ้
บิต 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0
1 ไบต์ลําดับสูงของหมายเลขดรรชนี ไบต์ลําดับตํ่าของหมายเลขดรรชนี
ไบต์แรก
ไบต์ที่สอง
เช่น หมายเลขดรรชนี 07FA0H จะเก็บ 11111111B ที่ไบต์แรก และ 10100000B ที่ไบต์ที่สอง เป็ น
ต้ น
สําหรับรายละเอียดของแต่ละชนิดระเบียน จะแสดงเฉพาะตรงส่วนเนื ้อความเท่านั ้น ดังนี ้
THEADR
ใช้ เพื่อเก็บ ชื่อของมอดูลเป้าหมาย
รู ปแบบ
ความยาว

ชื่อ

เมื่อ
- ความยาว กินเนื ้อที่ 1 ไบต์ บอกความยาวของชื่อ
- ชื่อ เป็ นชื่อของมอดูล สําหรับแอสเซมเบลอร์ ได้ แก่ชื่อตรงไดเร็คทีฟ NAME สําหรับ
คอมไพเลอร์ จะใช้ ชื่อแฟ้มของโปรแกรมต้ นฉบับ
ตําแหน่ งในมอดูลจุดหมาย
ต้ องเป็ นระเบียนแรก
ตัวอย่ าง
80 09 00 07 68 65 6C 6C 6F 2E 63 CB
• ไบต์แรก (80) บอกให้ ร้ ู วา่ เป็ นระเบียนชนิด THEADR
• ไบต์ที่สอง-สาม (09 00) เก็บแบบ little endian (เก็บไบต์ขวาก่อนไบต์ซ้าย)
ค่าที่แท้ จริ ง คือ 0009 แสดงว่ามีอีก 9 ไบต์
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• ไบต์ที่สี่ (07) ความยาวของชื่อมอดูล คือ 7 ไบต์
• ไบต์ที่ห้า-สิบเอ็ด (68 65 6C 6C 6F 2E 63) เป็ นชื่อของมอดูล คือ hello.c
• ไบต์ที่สิบสอง (CB) เป็ นผลรวมตรวจสอบเท่ากับ
- ( (80+09+00+07+68+65+6C+6C+6F+2E+63) มอดุโล 100H)
(สามารถคํานวณแบบ 8 บิต โดยตัดบิตที่ล้นทิ ้ง ค่าสุดท้ ายที่ได้ นํามาทํา two
complement)
COMENT
ใช้ เพื่อ เก็บ หมายเหตุ
รู ปแบบ
ลักษณะเฉพาะ กลุ่ม

หมายเหตุ

เมื่อ
- ลักษณะเฉพาะ กินเนื ้อที่ 1 ไบต์ แต่ใช้ แค่สองบิต ดังนี ้
บิต 7
6
5
4
3
2
1
0
ค่า 0|1 0|1
0
0
0
0
0
0
บิต 7 ถ้ ามีค่าเป็ น 1 บอกให้ ร้ ู วา่ ไม่ควรลบระเบียนนี ้ เพราะเป็ นหมายเหตุที่สําคัญ
เช่น ลิขสิทธ์ เป็ นต้ น บิต 6 ถ้ ามีค่าเป็ น 1 บอกให้ ร้ ู วา่ ไม่ควรแสดงหมายเหตุนี ้
เนื่องจากต้ องการปิ ดบัง บิตอื่นๆ ไม่ใช้ ควรกําหนดให้ มีคา่ เป็ น 0
- กลุม่ กินเนื ้อที่ 1 ไบต์ บอกประเภทของหมายเหตุ ดังนี ้
ค่า
ใช้ เพื่อ
00H เป็ นหมายเหตุของตัวแปล
01H หมายเหตุลิขสิทธ์
02-9BHสํารองไว้ สําหรับซอฟต์แวร์ ของบริ ษัทอินเทล
ตัวแปลของบริ ษัทไมโครซอฟต์ผลิตกลุม่ ของหมายเหตุเพิม่ เติมสําหรับติดต่อกับ
ตัวเชื่อมโยง คือ
ค่า
ใช้ เพื่อ
81H ล้ าสมัย แทนด้ วย 9FH
9CH หมายเลขรุ่น (version number)
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9DH ตัวแบบของหน่วยความจํา (หมายเหตุจะเป็ น s, c, m, l, h แทน small,
compact, medium, large, huge ตามลําดับ)
9EH กําหนด DOSSEG ให้ กบั ตัวเชื่อมโยง
9FH กําหนดค่าโดยปริ ยาย (default) ตรงหมายเหตุ สําหรับชื่อของคลังมอดูล
ที่จะค้ นหา
0A1H บอกให้ ร้ ู วา่ ใช้ สว่ นขยายของไมโครซอฟต์ที่เกี่ยวกับมอดูลจุดหมายเพิ่ม
เติมจากข้ อกําหนดของบริ ษัทอินเทล เช่น เมื่อใช้ ระเบียน COMDEF ใน
มอดูลจุดหมาย ระเบียน COMENT ที่มีคา่ ของกลุม่ เป็ น 0A1H จะต้ อง
เรี ยงมาก่อน (ตรงไหนก็ได้ ) ระเบียน COMDEF
0C0H- สํารองไว้ สําหรับหมายเหตุของผู้ใช้
0FFH
- หมายเหตุ เป็ นสายอักขระใดๆ
ตําแหน่ งในมอดูลจุดหมาย
อยูไ่ ด้ เกือบทุกที่ ยกเว้ น ระเบียนแรก และระเบียนสุดท้ าย และ ห้ ามคัน่ กลาง
ระหว่างระเบียน FIXUPP กับ LEDATA หรื อ LIDATA ที่ FIXUPP อ้ างถึง
ตัวอย่ าง
88 07 00 00 00 4D 53 20 43 6E
• ไบต์แรก (88) บอกให้ ร้ ู วา่ เป็ นระเบียนชนิด COMENT
• ไบต์ที่สอง-สาม (07 00) ค่าที่แท้ จริ ง คือ 0007 แสดงว่ามีอีก 7 ไบต์
• ไบต์ที่สี่ (00) แสดงว่าบิต 6 และ 7 ของลักษณะเฉพาะเป็ น 0
• ไบต์ที่ห้า (00) แสดงว่า หมายเหตุนี ้เป็ นกลุม่ 00H เป็ นหมายเหตุของตัวแปล
• ไบต์ที่หก-เก้ า (4D 53 20 43) เป็ นหมายเหตุ บอกชื่อของตัวแปล คือ MS C
• ไบต์ที่สิบ (6E) เป็ นผลรวมตรวจสอบ
MODEND
ใช้ เพื่อ บอกการสิ ้นสุดของมอดูลจุดหมาย และบอกให้ ร้ ูวา่ เป็ นมอดูลจุดหมายของ
โปรแกรมหลัก ที่มีจดุ เริ่ มต้ นของการทํางาน หรื อไม่
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รู ปแบบ
ชนิด เลขที่เริ่มต้ น

เมื่อ
- ชนิด กินเนื ้อที่ 1 ไบต์ แต่ละบิตมีความหมาย ดังนี ้
บิต 7
6
5
4
3
2
1
0
ค่า 0|1 0|1
0
0
0
0
0 0|1
บิต 7 มีค่าเป็ น 1 ถ้ าเป็ นมอดูลของโปรแกรมหลัก
บิต 6 มีค่าเป็ น 1 ถ้ าระเบียนนี ้บรรจุเลขที่เริ่ มต้ น
บิต 0 มีค่าเป็ น 1 ถ้ าเลขที่เริ่ มต้ นอ้ างถึงเลขที่ย้ายที่อยูไ่ ด้ (relocatable address) ซึง่
ตัวเชื่อมโยงจะต้ องปรับค่า (บิต 0 มีค่าเป็ น 1 ถ้ าบิต 6 มีค่าเป็ น 1)
- เลขที่เริ่ มต้ น บอกจุดเริ่ มต้ นของการทํางาน จะมีก็ต่อเมื่อ บิต 6 ของชนิดมีคา่ เป็ น 1 มี
รูปแบบ ดังนี ้
end dat

frame datum target datum target displacement

รูปแบบและความหมายของเขตข้ อมูลเลขที่เริ่มต้ น จะเหมือนกับ เขตข้ อมูล fixup ของ
ระเบียน FIXUPP โดยที่ end dat จะมีความหมายเหมือนกับ fix dat (ในกรณีนี ้ บิต 2
ของ end dat ซึง่ ตรงกับบิต P ของ fix dat จะมีค่าเป็ น 0) สําหรับส่วนอื่นๆ จะมี
ความหมายเหมือนกัน
ตําแหน่ งในมอดูลจุดหมาย
ต้ องเป็ นระเบียนสุดท้ าย
ตัวอย่ าง
8A 07 00 C1 00 01 01 00 00 AC
• ไบต์แรก (8A) บอกให้ ร้ ู วา่ เป็ นระเบียนชนิด MODEND
• ไบต์ที่สอง-สาม (07 00) ค่าที่แท้ จริ ง คือ 0007 แสดงว่ามีอีก 7 ไบต์
• ไบต์ที่สี่ (C1 หรื อ 11000001B) บิต 7 มีค่าเป็ น 1 แสดงว่าเป็ นโปรแกรมหลัก
บิต 6 และ 0 มีค่าเป็ น 1 แสดงว่ามีเลขที่เริ่ มต้ นและต้ องมีการปรับค่า
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• ไบต์ที่ห้า-เก้ า (00 01 01 00 00) เป็ นเลขที่เริ่ มต้ น
• ไบต์ที่สิบ (AC) เป็ นผลรวมตรวจสอบ
EXTDEF
ใช้ เพื่อ เก็บรายชื่อของสัญลักษณ์ภายนอกที่อ้างถึง (ตัวเชื่อมโยงจะจับคูก่ บั สัญลักษณ์ที่
ประกาศในระเบียน PUBDEF)
รู ปแบบ
ความยาว

ชื่อ

ดรรชนี

มีซํ ้าๆ กันได้
เมื่อ
- ความยาว กินเนื ้อที่ 1 ไบต์ เก็บความยาวของชื่อที่ตามหลังมัน
- ชื่อ เป็ นชื่อของสัญลักษณ์ภายนอก
- ดรรชนี กินเนื ้อที่ 1 ไบต์ ถ้ ามีคา่ เป็ น 0 แสดงว่า ไม่มีระเบียน TYPDEF เกี่ยวข้ องกับ
สัญลักษณ์นี ้ มิฉะนัน้ จะหมายถึง ดรรชนีของระเบียน TYPDEF ที่เกี่ยวข้ องกับ
สัญลักษณ์นี ้
ตําแหน่ งในมอดูลจุดหมาย
ต้ องเรี ยงมาก่อนระเบียน FIXUPP ที่อ้างถึงสัญลักษณ์ดงั กล่าว และถ้ าดรรชนีไม่
เป็ น 0 ระเบียน TYPDEF ที่เกี่ยวข้ องกับสัญลักษณ์ดงั กล่าวต้ องเรี ยงมาก่อนตามดรรชนีที่
เกี่ยวข้ อง
ตัวอย่ าง
8C 1E 00 07 5F 24 49 4E 50 55 54 00 08 5F 24 4F 55 54 49
4E 54 00 08 5F 24 4F 55 54 53 54 52 00 52
• ไบต์แรก (8C) บอกให้ ร้ ู วา่ เป็ นระเบียนชนิด EXTDEF
• ไบต์ที่สอง-สาม (1E 00) ค่าที่แท้ จริ ง คือ 001E แสดงว่ามีอีก 30 ไบต์
• ไบต์ที่สี่ (07) เป็ นความยาวของชื่อสําหรับสัญลักษณ์ภายนอกตัวแรก คือ 7
• ไบต์ที่ห้า-สิบเอ็ด (5F 24 49 4E 50 55 54) เป็ นชื่อ คือ _$INPUT
• ไบต์ที่สิบสอง (00) แสดงว่าไม่มีระเบียน TYPDEF เกี่ยวข้ องกับสัญลักษณ์นี ้
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• ไบต์ที่สิบสาม (08) เป็ นความยาวของชื่อสําหรับสัญลักษณ์ภายนอกตัวที่สอง
คือ 8
• ไบต์ที่สิบสี่-ยี่สบิ เอ็ด (5F 24 4F 55 54 49 4E 54) เป็ นชื่อ คือ _$OUTINT
• ไบต์ที่ยี่สิบสอง (00) แสดงว่าไม่มีระเบียน TYPDEF เกี่ยวข้ องกับสัญลักษณ์นี ้
• ไบต์ที่ยี่สิบสาม (08) เป็ นความยาวของชื่อสําหรับสัญลักษณ์ภายนอกตัวที่สาม
คือ 8
• ไบต์ที่ยี่สิบสี่-สามสิบเอ็ด (5F 24 4F 55 54 53 54 52) เป็ นชื่อ คือ _$OUTSTR
• ไบต์ที่สามสิบสอง (00) แสดงว่าไม่มีระเบียน TYPDEF เกี่ยวข้ องกับสัญลักษณ์
นี ้
• ไบต์ที่สามสิบสาม (52) เป็ นผลรวมตรวจสอบ
TYPDEF
ใช้ เพื่อ เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดข้ อมูลของชื่อที่ประกาศใน PUBDEF หรื อ EXTDEF
รู ปแบบ
ชื่อ

eight-leaf descriptor

มีซํ ้าๆ กันได้
เมื่อ
- ชื่อ กินเนื ้อที่ 1 ไบต์ มีค่าเป็ น 0 เสมอ (ไม่มีชื่อ)
- eight-leaf descriptor เป็ นข้ อกําหนดของบริ ษัทอินเทล เพื่อใช้ อธิบายโครงสร้ าง
ข้ อมูลแบบต่างๆ บริ ษัทไมโครซอฟต์นํามาใช้ เพียงบางส่วน เพื่ออธิบายตัวแปรคอม
มูนอล (communal variable) ได้ แก่ ตัวแปรส่วนกลางที่ใช้ ร่วมกัน เช่น ตัวแปรของ
คําสัง่ COMMON ในภาษาฟอร์ แทรน หรื อ ตัวแปรส่วนกลางที่ไม่กําหนดค่าเริ่ มต้ น ใน
ภาษาซี เป็ นต้ น ดังนี ้
0

leaf descriptor

มีซํ ้าๆ กันได้
ไบต์แรกเป็ น 0 เสมอ ส่วน leaf descriptor ใช้ กําหนดขนาดและชนิดของตัวแปร (ซึง่ มี
สองชนิด คือ NEAR และ FAR) ดังนี ้
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แบบ NEAR
62H

ชนิด

ความยาวเป็ นบิต

62H กินเนื ้อที่ 1 ไบต์ บอกให้ ร้ ูวา่ เป็ นตัวแปรชนิด NEAR
ชนิด กินเนื ้อที่ 1 ไบต์ มีค่า 77H หมายถึง array
79H หมายถึง structure
7BH หมายถึง Scalar
ความยาวเป็ นบิต กําหนดขนาดของตัวแปร
ถ้ า ความยาวน้ อยกว่า 128 (80H) บิต กินเนื ้อที่ 1 ไบต์ เพื่อเก็บความยาว
ถ้ า ความยาวต้ องกินเนื ้อที่ 2 ไบต์ จะใช้ 3 ไบต์ เพื่อเก็บ 81H ที่ไบต์แรก
และความยาวในสองไบต์ที่เหลือ
ถ้ า ความยาวต้ องกินเนื ้อที่ 3 ไบต์ จะใช้ 4 ไบต์ เพื่อเก็บ 82H ที่ไบต์แรก
และความยาวในสามไบต์ที่เหลือ
ถ้ า ความยาวต้ องกินเนื ้อที่ 4 ไบต์ จะใช้ 5 ไบต์ เพื่อเก็บ 88H ที่ไบต์แรก
และความยาวในสี่ไบต์ที่เหลือ
แบบ FAR
61H

ชนิด

จํานวนสมาชิก ดรรชนี

61H กินเนื ้อที่ 1 ไบต์ บอกให้ ร้ ูวา่ เป็ นตัวแปรชนิด FAR
ชนิด กินเนื ้อที่ 1 ไบต์ มีค่า 77H เป็ น array
จํานวนสมาชิก บอกจํานวนสมาชิกของ array มีรูปแบบเหมือน ความยาวเป็ นบิต
ดรรชนี ใช้ อ้างถึงระเบียน TYPDEF ที่เรี ยงมาก่อน
มีค่าเป็ น 1 ถ้ าอ้ างถึง ระเบียน TYPDEF แรก
มีค่าเป็ น 2 ถ้ าอ้ างถึง ระเบียน TYPDEF ที่สอง ตามลําดับ
ตําแหน่ งในมอดูลจุดหมาย
ต้ องเรี ยงมาก่อนระเบียน EXTDEF และ PUBDEF ที่อ้างถึงมัน
ตัวอย่ าง
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คําสัง่ int foo; ในภาษาซี ตัวแปร foo เป็ น scalar ขนาด 16 บิต มีระเบียน
TYPDEF ดังนี ้
8E 06 00 00 00 62 7B 10 7F
• ไบต์แรก (8E) บอกให้ ร้ ู วา่ เป็ นระเบียนชนิด TYPDEF
• ไบต์ที่สอง-สาม (06 00) ค่าที่แท้ จริ ง คือ 0006 แสดงว่ามีอีก 6 ไบต์
• ไบต์ที่สี่ (00) เป็ นชื่อ (ไม่มีชื่อ)
• ไบต์ที่ห้า-แปด (00 62 7B 10) เป็ น eight-leaf descriptor
ไบต์แรกเป็ น 0 เสมอ (ไบต์ที่เหลือเป็ น leaf descriptor ) ไบต์ต่อมา คือ 62
หมายถึง ชนิด NEAR ไบต์ต่อมา คือ 7B หมายถึง scalar ไบต์ต่อมา คือ 10
หมายถึง ตัวแปรขนาด 16 บิต
• ไบต์ที่เก้ า (7F) เป็ นผลรวมตรวจสอบ
คําสัง่ char far foo[10][2][20]; ในภาษาซี มีระเบียน TYPDEF สองระเบียน คือ
8E 06 00 00 00 00 62 7B 08 87
กับ
8E 09 00 00 00 61 77 81 90 01 01 7E
• ระเบียนแรก เป็ น scalar (char) ขนาด 8 บิต ชนิด NEAR
• ระเบียนที่สอง ไบต์ที่หก (61) บอกให้ ทราบว่าเป็ นชนิด FAR ส่วนไบต์ที่เจ็ด
(77) บอกว่าเป็ น array จํานวนสมาชิก ต้ องใช้ 2 ไบต์เก็บ จึงมี 81 (ไบต์ที่แปด)
ข้ างหน้ า ตามด้ วยสองไบต์ที่มีค่า 90 01 (ไบต์ที่เก้ า-สิบ) ซึง่ เก็บแบบ little
endian ค่าที่แท้ จริ ง คือ 0190 ฐานสิบหก หรื อ 400 ฐานสิบ สําหรับ ไบต์ต่อมา
คือ 01 เป็ นดรรชนี ในตัวอย่างนี ้ เป็ นดรรชนีของระเบียนแรก
PUBDEF
ใช้ เพื่อ เก็บรายชื่อของสัญลักษณ์สาธารณะ
รู ปแบบ
ฐาน

ชื่อ

ระยะห่าง

มีซํ ้าๆ กันได้
เมื่อ

ดรรชนี
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- ฐาน มีรูปแบบ ดังนี ้

ดรรชนีของ group ดรรชนีของ segment หมายเลข frame
ดรรชนีของ group อ้ างถึงระเบียน GRPDEF ที่เรี ยงมาก่อน ถ้ ามีคา่ เป็ น 0
แสดงว่าไม่ได้ อ้างถึง
ดรรชนีของ segment อ้ างถึงระเบียน SEGDEF ที่เรี ยงมาก่อน ถ้ ามีคา่ เป็ น 0
ดรรชนีของ group ต้ องมีค่าเป็ น 0 ด้ วย และฐานจะมีเฉพาะหมายเลข
frame
หมายเลข frame กินเนื ้อที่ 2 ไบต์ จะมีก็ตอ่ เมื่อ ดรรชนีของ group และ ดรรชนี
ของ segment มีค่าเป็ น 0 ทั ้งคู่ ใช้ เพื่อบอกจุดเริ่ มต้ นของ absolute
segment ที่สญ
ั ลักษณ์สาธารณะอยู่
- ชื่อ เป็ นชื่อของสัญลักษณ์สาธารณะ โดยที่ไบต์แรกเป็ นความยาวของชื่อ ตามด้ วยชื่อ
- ระยะห่าง กินเนื ้อที่ 2 ไบต์ เป็ นระยะห่างจากจุดเริ่ มต้ นของ group, segment, หรื อ
frame ตามที่กําหนดในเขตข้ อมูลฐาน
- ดรรชนี ถ้ ามีค่าเป็ น 0 แสดงว่า ไม่มีระเบียน TYPDEF เกี่ยวข้ องกับสัญลักษณ์นี ้
มิฉะนัน้ จะหมายถึง ดรรชนีของระเบียน TYPDEF ที่เกี่ยวข้ องกับสัญลักษณ์
สาธารณะ
ตําแหน่ งในมอดูลจุดหมาย
ต้ องเรี ยงมาหลังระเบียน TYPEDEF, GRPDEF และ SEGDEF ที่มนั อ้ างถึง
เนื่องจากระเบียนชนิดนี ้ไม่ได้ ถกู อ้ างถึงด้ วยระเบียนชนิดอื่น จึงมักจะเรี ยงไว้ ท้ายๆ
ตัวอย่ าง
คําสัง่
PUBLIC GAMMA
มีระเบียน PUBDEF ดังนี ้
90 0C 00 00 01 05 47 41 4D 4D 41 02 00 00 F9
• ไบต์แรก (90) บอกให้ ร้ ู วา่ เป็ นระเบียนชนิด PUBDEF
• ไบต์ที่สอง-สาม (0C 00) ค่าที่แท้ จริ ง คือ 000C แสดงว่ามีอีก 12 ไบต์
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• ไบต์ที่สี่-ห้ า (00 01) เป็ นฐาน โดยมีดรรชนีของ group เป็ น 0 แสดงว่าไม่ได้ อ้าง
อิงกับ group และมีดรรชนีของ segment เป็ น 1 แสดงว่าอ้ างอิงกับ segment
• ไบต์ที่หก (05) เป็ นความยาวของชื่อ และชื่ออยูท่ ี่ 5 ไบต์ต่อมา (ไบต์ที่เจ็ด-สิบ
เอ็ด) คือ 47 41 4D 4D 41 (GAMMA)
• ไบต์ที่สิบสอง-สิบสาม (02 00) เป็ นระยะห่าง เก็บแบบ little endian ค่าที่แท้
จริ ง คือ 0002 แสดงว่าสัญลักษณ์ GAMMA อยูห่ ่างจากจุดเริ่ มต้ นของ
segment จํานวน 2 ไบต์
• ไบต์ที่สิบสี่ (00) เป็ นดรรชนี มีค่าเป็ น 0 แสดงว่าไม่ได้ อ้างถึงระเบียน TYPDEF
• ไบต์ที่สิบห้ า (F9) เป็ นผลรวมตรวจสอบ
คําสัง่
PUBLIC ALPHA
ALPHA EQU 1234h
มีระเบียน PUBDEF ดังนี ้
90 0E 00 00 00 00 00 05 41 4C 50 48 41 34 12 00 B1
• ไบต์ที่สี่-หก (00 00 00) เป็ นฐาน โดยมีดรรชนีของ group เป็ น 0 ดรรชนีของ
segment เป็ น 0 แสดงว่าอ้ างอิงกับ frame ในตัวอย่างนี ้หมายเลข frame เป็ น
0
• ไบต์ที่สบิ สี่-สิบห้ า (34 12) เป็ นระยะห่าง จากจุดเริ่ มต้ นของ frame จํานวน
1234H ไบต์
LINNUM
ใช้ เพื่อเก็บ หมายเลขบรรทัดของโปรแกรมต้ นฉบับ
รู ปแบบ
ฐาน

บรรทัด

ระยะห่าง

มีซํ ้าๆ กันได้
เมื่อ
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- ฐาน ตามข้ อกําหนดของบริษัทอินเทล ใช้ เพื่อกําหนด group, relocatable segment,
หรื อ absolute segment ที่บรรทัดอยู่ แต่บริ ษัทไมโครซอฟต์ ใช้ กับ relocatable
segment เท่านั ้น มีรูปแบบ ดังนี ้

ดรรชนีของ group

ดรรชนีของ segment

ดรรชนีของ group จะเป็ น 0 เสมอ ส่วนดรรชนีของ segment อ้ างถึงระเบียน
SEGDEF ที่เรี ยงมาก่อน
- บรรทัด กินเนื ้อที่ 2 ไบต์ เก็บหมายเลขบรรทัด ซึง่ มีค่าระหว่าง 0-7FFFH (0-32767)
- ระยะห่าง กินเนื ้อที่ 2 ไบต์ เป็ นระยะห่างจากจุดเริ่ มต้ นของ segment ที่บรรทัดอ้ างถึง
ตําแหน่ งในมอดูลจุดหมาย
ต้ องเรี ยงมาหลังระเบียน SEGDEF ที่มนั อ้ างถึง เนื่องจากระเบียนชนิดนี ้ไม่ได้ ถกู
อ้ างถึงด้ วยระเบียนชนิดอืน่ จึงมักจะเรี ยงไว้ ท้ายๆ
ตัวอย่ าง
94 0F 00 00 01 02 00 00 00 03 00 08 00 04 00 0F 00 3C
• ไบต์แรก (94) บอกให้ ร้ ู วา่ เป็ นระเบียนชนิด LINNUM
• ไบต์ที่สอง-สาม (0F 00) ค่าที่แท้ จริ ง คือ 000F แสดงว่ามีอีก 15 ไบต์
• ไบต์ที่สี่-ห้ า (00 01) เป็ นฐาน โดยมีดรรชนีของ group เป็ น 0 เสมอ และดรรชนี
ของ segment เป็ น 1 แสดงว่า จุดเริ่ มต้ นของ segment ที่กําหนดด้ วยระเบียน
SEGDEF แรก
• ไบต์ที่หก-เจ็ด (02 00) ค่าที่แท้ จริ ง คือ 0002 แสดงว่า บรรทัดที่ 2 อยูท่ ี่คําสัง่ ซึง่
ห่างจากจุดเริ่มต้ นของ segment เป็ นระยะ 0 ไบต์ (ไบต์ที่แปด-เก้ า)
ในทํานองเดียวกัน บรรทัดที่ 3 (ไบต์ที่สิบ-สิบเอ็ด) อยูท่ ี่คําสัง่ ซึง่ ห่างจากจุดเริ่ ม
ต้ นของ segment เป็ นระยะ 8 ไบต์ (ไบต์ที่สบิ สอง-สิบสาม) และบรรทัดที่ 4
(ไบต์ที่สบิ สี่-สิบห้ า) อยูท่ ี่คําสัง่ ซึง่ ห่างจากจุดเริ่ มต้ นของ segment เป็ นระยะ
0FH หรื อ 15 ไบต์ (ไบต์ท่ีสิบหก-สิบเจ็ด)
• ไบต์ที่สิบแปด (3C) เป็ นผลรวมตรวจสอบ
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LNAMES
ใช้ เพื่อเก็บ รายชื่อที่จะถูกอ้ างถึงโดย SEGDEF กับ GRPDEF
รู ปแบบ
รายชื่อ

มีซํ ้าๆ กันได้
เมื่อ
- รายชื่อ คือ รายการชื่อของสัญลักษณ์ สําหรับแต่ละชื่อ ไบต์แรกเก็บความยาวของชื่อ
ไบต์ต่อไปเก็บชื่อ ซึง่ เป็ นสายอักขระมีความยาวตามที่กําหนดในไบต์แรก ดรรชนีของ
ชื่อจะเรี ยงตามลําดับของชื่อ ชื่อแรกมีดรรชนีเป็ น 1 ชื่อที่สองมีดรรชนีเป็ น 2
ตามลําดับ การอ้ างถึงชื่อ โดยระเบียน GRPDEF หรื อ SEGDEF จะใช้ ดรรชนี
สําหรับ ตัวเชื่อมโยง (LINK) ของบริ ษัทไมโครซอฟต์ กําหนดให้ มีดรรชนีได้ มากที่
สุด 255 ต่อหนึง่ มอดูลจุดหมาย
ตําแหน่ งในมอดูลจุดหมาย
ต้ องเรี ยงมาก่อนระเบียน GRPDEF และ SEGDEFที่มนั อ้ างถึง เนื่องจากระเบียน
ชนิดนี ้ไม่ได้ อ้างถึงระเบียนชนิดอื่น จึงมักจะเรี ยงไว้ ต้นๆ
ตัวอย่ าง (ดูโปรแกรม HELLO.ASM)
96 25 00 00 04 43 4F 44 45 04 44 41 54 41 05 53
54 41 43 4B 05 5F 44 41 54 41 06 5F 53 54 41 43
4B 05 5F 54 45 58 54 8B
• ไบต์แรก (96) บอกให้ ร้ ู วา่ เป็ นระเบียนชนิด LNAMES
• ไบต์ที่สอง-สาม (25 00) ค่าที่แท้ จริ ง คือ 0025 แสดงว่ามีอีก 25H หรื อ 37 ไบต์
• ไบต์ที่สี่ (00) ชื่อแรก มีความยาว 0 ไบต์
• ไบต์ที่ห้า (04) ชื่อที่สอง มีความยาว 4 ไบต์ คือ CODE (ไบต์ที่หก-เก้ า มีค่า 43
4F 44 45) ในทํานองเดียวกัน ชื่อที่เหลืออีกห้ าชื่อ คือ DATA, STACK, _DATA,
_STACK, และ _TEXT ตามลําดับ
• ไบต์สดุ ท้ าย (8B) เป็ นผลรวมตรวจสอบ
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SEGDEF
ใช้ เก็บรายละเอียดของ segment ได้ แก่ ชื่อ, ความยาว, alignment, และการรวมกับ
segment อื่น
รู ปแบบ

ลักษณะเฉพาะ

ความยาว

ดรรชนีของ segment ดรรชนีของ class ดรรชนีของ overlay

เมื่อ
- ลักษณะเฉพาะ มีรูปแบบ ดังนี ้
ACBP หมายเลข frame ระยะห่าง
ACBP กินเนื ้อที่ 1 ไบต์ แต่ละบิต มีความหมาย ดังนี ้
บิต 7
6
5
4
3
2
1
0
A
C
B
P
A แทน Alignment ดังนี ้
A = 0 (000B) Absolute ต.ย. aseg SEGMENT at 400h
A = 1 (001B) Relocatable, byte aligned ต.ย. bseg SEGMENT byte
A = 2 (010B) Relocatable, word aligned ต.ย. cseg SEGMENT word
A = 3 (011B) Relocatable, paragraph aligned ต.ย. dseg SEGMENT para
A = 4 (100B) Relocatable, page aligned ต.ย. eseg SEGMENT page
C แทน Combination (การรวมกับ segment อื่น) ถ้ า A = 0 แล้ ว C ต้ องมีค่าเท่ากับ 0
C = 0 ไม่สามารถรวม เป็ น private segment (ไม่มี combine type) ต.ย.
aseg SEGMENT at 400h
C = 1 ไม่ใช้ โดยไมโครซอฟต์
C = 2 สามารถรวมกับ segment อื่นที่มีชื่อเหมือนกัน ใช้ กบั segment ที่มี
public combine type ต.ย. bseg SEGMENT public ‘DATA’
C = 3 undefined
C = 4 กําหนดโดยไมโครซอฟต์เหมือน C = 2
C = 5 สามารถรวมกับ segment อื่นที่มีชื่อเหมือนกัน ใช้ กบั segment ที่มี
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stack combine type ต.ย. cseg SEGMENT stack ‘STACK’
C = 6 สามารถซ้ อนเหลื่อมกับ segment อื่นที่มีชื่อเหมือนกัน ใช้ กบั segment
ที่มี common combine type ต.ย.
dseg SEGMENT common ‘COMMON’
C = 7 กําหนดโดยไมโครซอฟต์เหมือน C = 2
B แทน Big ถ้ า segment มีขนาด 64K ไบต์ พอดี บิตนี ้จะเป็ น 1 และความยาวของ
segment จะกําหนดให้ เป็ น 0
P แทน Page-resident (สําหรับดอส ไม่ได้ นําไปใช้ )
หมายเลข frame และระยะห่าง จะมีก็ตอ่ เมื่อเป็ น absolute segment (A = 0) หมายเลข
frame กินเนื ้อที่ 2 ไบต์ บอกจุดเริ่ มต้ นของ frame ส่วน ระยะห่าง กินเนื ้อที่ 1 ไบต์ บอก
ระยะห่างจากจุดเริ่ มต้ นของ frame
- ความยาว กินเนื ้อที่ 2 ไบต์ กําหนดขนาดของ segment เป็ นไบต์
- ดรรชนีของ segment , ดรรชนีของ class, และ ดรรชนีของ overlay เป็ นดรรชนีของ
ระเบียน LNAMES ที่เรี ยงมาก่อน เพื่ออ้ างถึงชื่อของ segment, class, และ overlay
ตําแหน่ งในมอดูลจุดหมาย
ต้ องเรี ยงมาหลังระเบียน LNAMES ที่มนั อ้ างถึง และต้ องเรี ยงมาก่อน PUBDEF,
LINNUM, GRPDEF, FIXUPP, LEDATA, และ LIDATA ที่อ้างถึง ระเบียนนี ้
ตัวอย่ าง
98 07 00 28 11 00 07 02 01 1E
• ไบต์แรก (98) บอกให้ ร้ ู วา่ เป็ นระเบียนชนิด SEGDEF
• ไบต์ที่สอง-สาม (07 00) ค่าที่แท้ จริ ง คือ 0007 แสดงว่ามีอีก 7 ไบต์
• ไบต์ที่สี่ (28 หรื อ 00101000B) เป็ น ACBP โดยมี A = 1 แทน relocatable
byte aligned มี C = 2 แทน public combine type มี B = 0 แสดงว่า
segment มีขนาดน้ อยกว่า 64K ไบต์
• ไบต์ที่ห้า-หก (11 00) ค่าที่แท้ จริ ง คือ 0011 เป็ นขนาดของ segment คือ 17
ไบต์
• ไบต์ที่เจ็ด-เก้ า (07 02 01) แสดงว่า ชื่อ segment, class, และ overlay อยูใ่ น
ระเบียน LNAMES ก่อนหน้ านี ้ ตรงดรรชนี 7, 2, และ 1 ตามลําดับ
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• ไบต์ที่สิบ (1E) เป็ นผลรวมตรวจสอบ
GRPDEF
ใช้ บอก group of segment
รู ปแบบ
ดรรชนีของ group

descriptor
มีซํ ้าๆ กันได้

เมื่อ
- ดรรชนีของ group กินเนื ้อที่ 1 ไบต์ อ้ างถึงชื่อของ group ในระเบียน LNAMES ตรง
ดรรชนีดงั กล่าว
- descriptor มีรูปแบบ ดังนี ้
ชนิด

ดรรชนีของ segment

ชนิด กินเนื ้อที่ 1 ไบต์ มีค่า 0FFH เสมอ บอกให้ รูวา่ เขตข้ อมูลต่อไปบรรจุดรรชนีของ
segment (บริ ษัทอินเทลกําหนดไว้ 4 ชนิด คือ 0FEH, 0FDH, 0FBH, 0FAH)
ดรรชนีของ segment กินเนื ้อที่ 1 ไบต์ อ้ างถึงชื่อของ segment ในระเบียน
SEGDEF ตรงดรรชนีดงั กล่าว
ตําแหน่ งในมอดูลจุดหมาย
ต้ องเรี ยงมาหลังระเบียน LNAMES และ SEGDEF ที่มนั อ้ างถึง และต้ องเรี ยงมา
ก่อน PUBDEF, LINNUM, FIXUPP, LEDATA, และ LIDATA ที่อ้างถึง ระเบียนนี ้
ตัวอย่ าง
9A 08 00 06 FF 01 FF 02 FF 03 55
• ไบต์แรก (9A) บอกให้ ร้ ู วา่ เป็ นระเบียนชนิด GRPDEF
• ไบต์ที่สอง-สาม (08 00) ค่าที่แท้ จริ ง คือ 0008 แสดงว่ามีอีก 8 ไบต์
• ไบต์ที่สี่ (06) แสดงว่า ชื่อ group อยูใ่ นระเบียน LNAMES ก่อนหน้ านี ้ ตรง
ดรรชนี 6
• ไบต์ที่ห้า (06) กําหนดชนิด เป็ น 0FFH เสมอ
• ไบต์ที่หก (01) แสดงว่า ชื่อ segment อยูใ่ นระเบียน SEGDEF ก่อนหน้ านี ้ ตรง
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ดรรชนี 1 ในทํานองเดียวกันกับชื่อของ segment ที่เหลือ ซึง่ จะอยูต่ รงดรรชนี 2
(ไบต์ที่แปด) และ 3 (ไบต์ที่สิบ) ตามลําดับ
• ไบต์ที่สิบเอ็ด (55) เป็ นผลรวมตรวจสอบ
FIXUPP
ใช้ เพื่อเก็บรายละเอียดในการทํา fixup
รู ปแบบ
thread

fixup

มีซํ ้าๆ กันได้

มีซํ ้าๆ กันได้

เมื่อ
- thread มีรูปแบบ ดังนี ้
thread data

ดรรชนี

• thread data กินเนื ้อที่ 1 ไบต์ มีรูปแบบ ดังนี ้
บิต 7
6
5
4
3
0
D
0
method

2

1
0
thread number

บิต 7 มีค่า 0 เพื่อบอกให้ ร้ ูวา่ เป็ น thread (กรณี fixup จะมีค่า 1)
บิต 6 หรื อ D ถ้ า D = 1 หมายถึง FRAME ถ้ า D = 0 หมายถึง TARGET
บิต 5 ไม่ใช้ แทนด้ วย 0
บิต 4-2 หรื อ method
ถ้ า D = 1 แล้ ว method อาจจะมีคา่ เป็ น 0, 1, 2, 4, หรื อ 5
เมื่อ
method
หมายถึง
0
FRAME ถูกกําหนดโดย ดรรชนีของ segment
1
FRAME ถูกกําหนดโดย ดรรชนีของ group
2
FRAME ถูกกําหนดโดยดรรชนีภายนอก ตัว
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เชื่อมโยง จะใช้ สญ
ั ลักษณ์ภายนอก ของ
PUBDEF เพื่อกําหนด logical segment หรื อ
group
3
FRAME ถูกกําหนดโดยหมายเลข frame
(ตัวเชื่อมโยง LINK ของไมโครซอฟต์ไม่ใช้
method นี ้)
4
FRAME ถูกกําหนดโดย segment ที่
LOCATION อยู่ ในกรณีนี ้ จะใช้ หมายเลข
frame ที่ใหญ่ที่สดุ ที่เป็ นไปได้
5
FRAME ถูกกําหนดโดย segment ของ
TARGET หรื อ group หรื อ ดรรชนีภายนอก
ถ้ า D = 0 แล้ ว method อาจจะมีคา่ เป็ น 0, 1, 2, 4, 5, หรื อ 6
เมื่อ
method
หมายถึง
0
TARGET ถูกกําหนดโดย ดรรชนีของ segment
และระยะห่าง
1
TARGET ถูกกําหนดโดย ดรรชนีของ group
และระยะห่าง
2
TARGET ถูกกําหนดโดยดรรชนีภายนอก
และระยะห่าง
3
TARGET ถูกกําหนดโดยหมายเลข frame
(ตัวเชื่อมโยง LINK ของไมโครซอฟต์ไม่ใช้
method นี ้)
4
TARGET ถูกกําหนดโดย ดรรชนีของ segment
เท่านัน้
5
TARGET ถูกกําหนดโดย ดรรชนีของ group
เท่านัน้
6
TARGET ถูกกําหนดโดย ดรรชนีภายนอก
7
TARGET ถูกกําหนดโดยหมายเลข frame
(ตัวเชื่อมโยง LINK ของไมโครซอฟต์ไม่ใช้
method นี ้)
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บิต 1-0 หรื อ thread number มีค่าระหว่าง 0 ถึง 3 ใช้ เพื่ออ้ างถึง thread หรื อ
fixup ตัวต่อๆ ไป
• ดรรชนี อาจจะเป็ น ดรรชนีของระเบียน SEGDEF, GRPDEF, หรื อ EXTDEF ขึ ้นอยู่
กับ method คือ
method = 0 ดรรชนีของ segment อ้ างถึง SEGDEF
method = 1 ดรรชนีของ group อ้ างถึง GRPDEF
method = 2 ดรรชนีภายนอก อ้ างถึง EXTDEF
- fixup มีรูปแบบ ดังนี ้
locat

fixdat

frame datum target datum target displacement

• locat กินเนื ้อที่ 2 ไบต์ มีรูปแบบ ดังนี ้
low-order byte
high-order byte
บิต 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1 M S loc
data record offset
บิต 15 มีคา่ เป็ น 1 บอกให้ ร้ ู วา่ เป็ นเขตข้ อมูล fixup
บิต 14 หรื อ M มีค่าเป็ น 1 ถ้ า fixup เป็ น segment relative มิฉะนั ้น มีคา่ เป็ น
0 ถ้ า fixup เป็ น self-relative
บิต 13 หรื อ S ปั จจุบนั ไม่ใช้ ควรมีคา่ เป็ น 0
บิต 12-10 หรื อ loc มีค่าระหว่าง 0 ถึง 5 กําหนดชนิดของ LOCATION ที่จะ
ปรับค่า คือ
loc = 0
Low-order byte
loc = 1
Offset
loc = 2
Segment
loc = 3
Pointer (segment:offset)
loc = 4
High-order byte
loc = 5
Loader-resolved offset (เหมือน loc = 1)
บิต 9-0 หรื อ data record offset กําหนดตําแหน่งของ LOCATION ที่จะปรับ
ค่า ในระเบียน LEDATA หรื อ LIDATA ที่อยูก่ อ่ นหน้ าระเบียนนี ้ทันที
• fixdat มีรูปแบบ ดังนี ้
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บิต 7
F

6

5
frame

4

3
T

2
P

1
0
target

บิต 7 หรื อ F มีค่าเป็ น 1 ถ้ า FRAME ของ fixup นี ้ ถูกกําหนดโดยการอ้ างถึง
เขตข้ อมูล thread ก่อนหน้ านี ้ และมีคา่ เป็ น 0 ถ้ า หมายถึง FRAME ใน
fixup นี ้
บิต 6-4 หรื อ frame ขึ ้นอยูก่ บั ค่าของ F ถ้ า F = 1 ค่าของ frame จะอยู่
ระหว่าง 0 ถึง 3 เพื่ออ้ างถึงเขตข้ อมูล thread ที่บรรจุ method ของ
FRAME ถ้ า F = 0 ค่าของ frame คือ method ที่กล่าวถึงตรง เขตข้ อมูล
thread ตามที่กล่าวถึงใน thread data เมื่อ D = 1
บิต 3 หรื อ T มีค่าเป็ น 1 ถ้ า TARGET ของ fixup นี ้ ถูกกําหนดโดยการอ้ างถึง
เขตข้ อมูล thread ก่อนหน้ านี ้ และมีคา่ เป็ น 0 ถ้ า หมายถึง TARGET ใน
fixup นี ้
บิต 2 หรื อ P กับ บิต 1-0 หรื อ targt อาจพิจารณารวมกันเป็ น 3 บิต เหมือนกับ
frame ดังนี ้
ถ้ า T = 1 แล้ ว P = 0 และ targt มีค่าระหว่าง 0 ถึง 3 เพื่ออ้ างถึงเขตข้ อมูล
thread ที่บรรจุ method ของ TARGET
ถ้ า T = 0 แล้ ว บิต 2-0 (P กับ targt) มีค่าระหว่าง 0 ถึง 7 คือ method ที่
กล่าวถึงตรง เขตข้ อมูล thread ตามที่กล่าวถึงใน thread data เมื่อ
D=0
• frame datum เป็ นดรรชนีอ้างถึง ระเบียน SEGDEF, GRPDEF, หรื อ EXTDEF
ขึ ้นอยูก่ บั method ของ FRAME
• target datum เป็ นดรรชนีของ segment, group, หรื อ ดรรชนีภายนอก
ขึ ้นอยูก่ บั method ของ TARGET
• target displacement กินเนื ้อที่ 2 ไบต์ จะมีก็ตอ่ เมื่อ P = 0 และใช้ เป็ นระยะ
ห่างสําหรับ method 0,1, และ 2 ของ TARGET

แอสเซมเบลอร์ ตัวเชือ่ มโยง และตัวบรรจุ 331
ตําแหน่ งในมอดูลจุดหมาย
ต้ องเรี ยงมาหลังระเบียนชนิด SEGDEP, GRPDEF, หรื อ EXTDEF ที่มนั อ้ างถึง
และถ้ าระเบียน FIXUPP มีเขตข้ อมูล fixup จะต้ องเรี ยงตามหลังระเบียน LEDATA หรื อ
LIDATA ที่ fixup อ้ างถึงทันที
ตัวอย่ าง
จากรายงานโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี ต่อไปนี ้
0000
N_TEXT
SEGMENT byte public 'N_CODE'
ASSUME cs:N_TEXT
EXTRN NearL : near
EXTRN FarL:far
0000
NProc PROC near
0000 E9 0000 E
jmp NearL
0003 EB 00 E
jmp short NearL
0005 EA 0000 ---- R
jmp far ptr FProc
000A EA 00F4 ---- E
jmp FarL
000F BB 0015 R
mov bx,offset LocalL
0012 B8 ---- R
mov ax,seg LocalL
0015 C3
LocalL: ret
0016
NProc ENDP
0016
N_TEXT
ENDS
0000
0000
0000 CB
0001
0001

F_TEXTSEGMENT byte public 'F_CODE'
ASSUME cs:F_TEXT
FProc PROC far
ret
FProc ENDP
F_TEXTENDS
end
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แอสเซมเบลอร์ ผลิต มอดูลเป้าหมาย แสดงเฉพาะ ระเบียน LEDATA และตามด้ วย
FIXUPP ทันที ดังนี ้
ระเบียน LEDATA (ดูรายละเอียดในระเบียน LEDATA)
A0 1A 00 01 00 00 E9 00 00 EB 00 EA 00 00 00 00 EA 00 00 00 00 BB 00 00 B8
00 00 C3 67
ระเบียน FIXUPP
9C 23 00 84 01 06 01 02 80 04 06 01 02 CC 06 04 02 02 CC 0B 02 01 01 F4 00
C4 10 00 01 01 15 00 C8 13 04 01 01 B1
• ไบต์แรก (9C) บอกให้ ร้ ู วา่ เป็ นระเบียนชนิด FIXUPP
• ไบต์ที่สอง-สาม (23 00) ค่าที่แท้ จริ ง คือ 0023H แสดงว่ามีอีก 35 ไบต์
• ไบต์ที่สี่ (84 หรื อ 10000100B) บิตซ้ ายสุดมีคา่ เป็ น 1 แสดงว่าเป็ นเขตข้ อมูล
fixup ดังนัน้
- ไบต์ที่สี่และห้ า จะเป็ น locat มีค่าเท่ากับ 8401H หรื อ
บิต 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1 0 0 0 0 1 0000000001
มีค่า M = 0 แสดงว่าเป็ น self-relative
มีค่า loc = 001B แสดงว่า LOCATION ที่จะปรับค่าเป็ น 16-bit offset
มีค่า data record offset = 0000000001B บอกตัวเชื่อมโยงให้ ร้ ูว่า
LOCATION ที่จะปรับค่า มีระยะห่าง 1 ไบต์ จาก ข้ อมูล ในระเบียน
LEDATA ที่เรี ยงอยูข่ ้ างหน้ าทันที นัน่ คือ 2 ไบต์ที่อยูต่ ามหลังรหัสคําสัง่
0E9H แรก นัน่ คือ เป็ นการปรับค่าของ NearL ในคําสัง่ jmp NearL
- ไบต์ที่หก เป็ น fixdat มีค่า 06H (0 000 0 1 10 B)
มีค่า F = 0 หมายถึง FRAME ใน fixup นี ้
มีค่า frame = 000 หมายถึง method 0 ของ FRAME แสดงว่า FRAME
ถูกกําหนดโดยดรรชนีของ segment
มีค่า T = 0 หมายถึง TARGET ใน fixup นี ้
มีค่า P และ targt เป็ น 1 10 แสดงว่าใช้ method 6 ของ TARGET คือ
ดรรชนีภายนอก (เนื่องจาก NearL เป็ นสัญลักษณ์ภายนอก)
- ไบต์ที่เจ็ด เป็ น frame datum มีค่า 01 เป็ นดรรชนีอ้างถึงระเบียนที่ 1 ของ
ระเบียน SEGDEF (_TEXT segment) ที่เรี ยงอยูข่ ้ างหน้ า เนื่องจาก FRAME
ถูกกําหนดโดยดรรชนีของ segment (F = 0 และ frame = 000)
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- ไบต์ที่แปด เป็ น target datum มีค่า 02 เป็ นดรรชนีอ้างถึงระเบียนที่ 2 ของ
ระเบียน EXTDEF (สัญลักษณ์ภายนอก FarL และ NearL จะมีดรรชนี 1 และ
2 ตามลําดับ) ที่เรี ยงอยูข่ ้ างหน้ า เนื่องจาก TARGET ถูกกําหนดโดยดรรชนี
ภายนอก (T = 0 และ P targt = 1 10)
• ในทํานองเดียวกัน ไบต์ที่เก้ า-สิบสาม (80 04 06 01 02) เป็ น fixup เพื่อปรับ
ค่าของ NearL ในคําสัง่ jmp short NearL แต่ในกรณีนี ้ loc = 0 เนื่องจาก
เป็ นการปรับค่าขนาด 8 บิต
• ไบต์ที่สิบสี่-สิบแปด (CC 06 04 02 02) เป็ น fixup เพื่อปรับค่าของ FProc ใน
คําสัง่ jmp far ptr FProc แต่ในกรณีนี ้ loc = 3 เนื่องจากเป็ นการปรับค่าขนาด
32 บิต (segment:offset)
• ไบต์ที่สิบเก้ า-ยี่สบิ ห้ า (CC 0B 02 01 01 F4 00) เป็ น fixup เพื่อปรับค่าของ
FarL ในคําสัง่ jmp FarL
• ไบต์ที่ยี่สิบหก-สามสิบสอง (C4 10 00 01 01 15 00) เป็ น fixup เพื่อปรับค่า
ของ offset LocalL ในคําสัง่ mov bx,offset LocalL
• ไบต์ที่สามสิบสาม-สามสิบเจ็ด (C8 13 04 01 01) เป็ น fixup เพื่อปรับค่า
ของ seg LocalL ในคําสัง่ mov ax,seg LocalL
• ไบต์ที่สามสิบแปด B1 เป็ นผลรวมตรวจสอบ
LEDATA
ใช้ เก็บคําสัง่ ภาษาเครื่ องหรื อข้ อมูลของโปรแกรม
รู ปแบบ
ดรรชนีของ segment

ระยะห่าง

ข้ อมูล

มีซํ ้าๆ กันได้
เมื่อ
- ดรรชนีของ segment ใช้ เพื่ออ้ างถึง segment ในระเบียน SEGDEF ที่เรี ยงมาก่อน
- ระยะห่าง กินเนื ้อที่ 2 ไบต์ เป็ นระยะห่างใน segment ซึง่ จะต้ องนําข้ อมูลในระเบียนนี ้
ไปใส่
- ข้ อมูล เป็ นคําสัง่ ภาษาเครื่ องหรื อข้ อมูลของโปรแกรม ขนาดสูงสุดที่จะบรรจุได้ ใน
ระเบียนชนิดนี ้ คือ 1024 ไบต์
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ตําแหน่ งในมอดูลจุดหมาย
ต้ องเรี ยงมาหลังระเบียนชนิด SEGDEP ที่มนั อ้ างถึง และถ้ าข้ อมูลจะต้ องมีการ
ปรับค่า ระเบียนชนิด FIXUPP ที่จะนํามาปรับค่า ต้ องเรี ยงตามหลังระเบียนชนิดนี ้ทันที
ตัวอย่ าง
A0 13 00 02 00 00 48 65 6C 6C 6F 2C 20 77 6F 72 6C 64 0D 0A 24 A8
• ไบต์แรก (A0) บอกให้ ร้ ู วา่ เป็ นระเบียนชนิด LEDATA
• ไบต์ที่สอง-สาม (13 00) ค่าที่แท้ จริ ง คือ 0013 แสดงว่ามีอีก 19 ไบต์
• ไบต์ที่สี่ (02) เป็ นดรรชนี อ้ างถึงระเบียนที่ 2 ของ SEGDEF
• ไบต์ที่ห้า-หก (00 00) เป็ นระยะห่างใน segment (ที่อ้างถึงในไบต์ที่ส่)ี คือ 0
ระยะห่างนี ้อาจถูกปรับค่าโดยตัวเชื่อมโยง เพราะ segment อาจจะย้ ายที่อยู่
หรื อนําไปรวมกับ segment อื่น
• ไบต์ที่เจ็ด-ยี่สบิ เอ็ด เป็ นข้ อมูล
• ไบต์ที่ยี่สิบสอง (A8) เป็ นผลรวมตรวจสอบ
LIDATA
ใช้ เก็บคําสัง่ ภาษาเครื่ องหรื อข้ อมูลของโปรแกรมที่มีลกั ษณะซํ ้าๆ กัน
รู ปแบบ

เหมือน LEDATA แต่ ข้ อมูล เก็บแตกต่างกัน เรี ยกว่า บล็อกข้ อมูลซํ ้าๆ ดังนี ้
จํานวนซํ ้า

จํานวนบล็อก เนื ้อความ

- จํานวนซํ ้ากินเนื ้อที่ 2 ไบต์ บอกจํานวนซํ ้าของเนื ้อความ
- จํานวนบล็อก กินเนื ้อที่ 2 ไบต์ บอกจํานวนบล็อกข้ อมูลซํ ้าๆ ในแต่ละเนื ้อความ
- เนื ้อความ ถ้ าจํานวนบล็อกเป็ น 0 จะบรรจุข้อมูล โดยไบต์แรก จะเก็บจํานวน และ
ไบต์ต่อๆไป จะเป็ นข้ อมูล มิฉะนัน้ จะเก็บ บล็อกข้ อมูลซํ ้าๆ ซ้ อนภายใน
ตําแหน่ งในมอดูลจุดหมาย
เหมือน LEDATA
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ตัวอย่ าง
คําสัง่ ภาษาแอสเซมบลี
db 10 dup(‘ALPHA,BETA’)
มีระเบียน LIDATA ดังนี ้
A2 1B 00 01 00 00 0A 00 02 00 01 00 00 00 05 41 4C 50 48 41 01 00 00
00 04 42 45 54 41 A9
• ไบต์แรก (A2) บอกให้ ร้ ู วา่ เป็ นระเบียนชนิด LIDATA
• ไบต์ที่สอง-สาม (1B 00) ค่าที่แท้ จริ ง คือ 001B แสดงว่ามีอีก 27 ไบต์
• ไบต์ที่สี่ (01) เป็ นดรรชนี อ้ างถึงระเบียนที่ 1 ของ SEGDEF
• ไบต์ที่ห้า-หก (00 00) เป็ นระยะห่างใน segment (ที่อ้างถึงในไบต์ที่สี่) คือ 0
• ไบต์ที่เจ็ด-ยี่สบิ เก้ า เป็ น บล็อกข้ อมูลซํ ้าๆ ดังนี ้
- ไบต์ที่เจ็ด-แปด (0A 00) ค่าที่แท้ จริ ง คือ 000AH หรื อ 10 บอกว่ามีเนื ้อความ
ซํ ้ากัน 10 ครัง้
- ไบต์ที่เก้ า-สิบ (02 00) ค่าที่แท้ จริ ง คือ 2 เป็ นจํานวนบล็อก เนื่องจากไม่เป็ น
0 แสดงว่า เนื ้อความแต่ละเนื ้อความ เป็ นบล็อกข้ อมูลซํ ้าๆ สองครัง้
ครัง้ แรก: ไบต์ที่สิบเอ็ด-สิบสอง (01 00) บอกว่ามีเนื ้อความซํ ้ากัน 1 ครัง้ และ
ไบต์ที่สิบสาม-สิบสี่ (00 00) บอกว่าจํานวนบล็อกเป็ น 0 แสดงว่า
เนื ้อความเป็ นข้ อมูล ไบต์ที่สิบห้ า บอกจํานวนข้ อมูล คือ 5 และ
ข้ อมูลห้ าตัว อยูใ่ นไบต์ที่สิบหก-ยี่สบิ (41 4C 50 48 41 หรื อ
ALPHA)
ครัง้ ที่สอง: ไบต์ที่ยี่สิบเอ็ด-ยี่สบิ สอง (01 00) บอกว่ามีเนื ้อความซํ ้ากัน 1 ครัง้
และไบต์ที่ยี่สิบสาม-ยี่สิบสี่ (00 00) บอกว่าจํานวนบล็อกเป็ น 0
แสดงว่าเนื ้อความเป็ นข้ อมูล ไบต์ที่ยีสิบห้ า บอกจํานวนข้ อมูล คือ
4 และข้ อมูลสี่ตวั อยูใ่ นไบต์ที่ยี่สบิ หก-ยี่สบิ เก้ า (42 45 54 48 41
หรื อ BETA)
• ไบต์ที่สามสิบ (A9) เป็ นผลรวมตรวจสอบ
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COMDEF
ไมโครซอฟต์ใช้ เพื่อ ประกาศตัวแปรคอมมูนอล
รู ปแบบ
ชื่อ

ดรรชนี

ชนิด

ความยาว

มีซํ ้าๆ กันได้
เมื่อ
- ชื่อ เป็ นชื่อของตัวแปรคอมมูนอล โดยที่ ไบต์แรกเก็บความยาวของชื่อ ไบต์ตอ่ ไปเก็บ
ชื่อ ซึง่ เป็ นสายอักขระมีความยาวตามที่กําหนดในไบต์แรก
- ดรรชนี อ้ างถึงระเบียน TYPEDEF ก่อนหน้ านี ้
- ชนิด กินเนื ้อที่ 1 ไบต์ มีสองค่า คือ 61H เป็ นชนิด NEAR กับ 62H เป็ นชนิด FAR
- ความยาว บอกขนาดของหน่วยความจําเป็ นไบต์ ที่ใช้ เก็บตัวแปรคอมมูนอล
กรณีที่ตวั แปรคอมมูนอล มีชนิด NEAR ความยาวมีรูปแบบ ดังนี ้
ขนาด
ถ้ า ความยาวน้ อยกว่า 128 ไบต์ ขนาดกินเนื ้อที่ 1 ไบต์ เพื่อเก็บความยาว
ถ้ า ความยาวต้ องกินเนื ้อที่ 2 ไบต์ ขนาดกินเนื ้อที่ 3 ไบต์ เพื่อเก็บ 81H ที่ไบต์
แรก และความยาวในสองไบต์ที่เหลือ
ถ้ า ความยาวต้ องกินเนื ้อที่ 3 ไบต์ ขนาดกินเนื ้อที่ 4 ไบต์ เพื่อเก็บ 82H ที่ไบต์
แรก และความยาวในสามไบต์ที่เหลือ
ถ้ า ความยาวต้ องกินเนื ้อที่ 4 ไบต์ ขนาดกินเนื ้อที่ 5 ไบต์ เพื่อเก็บ 88H ที่ไบต์
แรก และความยาวในสี่ไบต์ที่เหลือ
กรณีที่ตวั แปรคอมมูนอล มีชนิด FAR จะมองเป็ น array ความยาวมีรูปแบบ ดังนี ้
จํานวนสมาชิก ขนาดของสมาชิก
จํานวนสมาชิก และขนาดของสมาชิก กินเนื ้อที่ตามขนาดของค่าที่เก็บ ซึง่ จะมี
รูปแบบ เหมือน ขนาด ของตัวแปรคอมมูนอล ชนิด NEAR ใช้ เพื่อบอกจํานวน
สมาชิกของ array และขนาดเป็ นไบต์ของสมาชิกแต่ละตัว
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ตําแหน่ งในมอดูลจุดหมาย
มอดลจุดหมายที่มีระเบียนชนิดนี ้ ต้ องมีระเบียนชนิด COMENT (โดยมีเขตข้ อมูล
ตรงกลุม่ เป็ น 0A1H) ด้ วย และต้ องเรี ยงระเบียนชนิด COMENT มาก่อน
ตัวอย่ าง
คําสัง่ ของภาษาซี
int foo; /* 2-byte integer */
char foo2[32768]; /* 32768-byte array */
char far foo3[1][2][20]; /* 400-byte array */
มีระเบียน COMDEF ซึง่ ผลิตโดย Microsoft C Compiler version 4.0 ดังนี ้
B0 20 00 04 5F 66 6F 6F 00 62 02 05 5F 66 6F 6F 32 00 62 81 00 80 05
5F 66 6F 6F 33 00 61 81 90 01 01 99
• ไบต์แรก (B0) บอกให้ ร้ ู วา่ เป็ นระเบียนชนิด COMDEF
• ไบต์ที่สอง-สาม (20 00) ค่าที่แท้ จริ ง คือ 0020 แสดงว่ามีอีก 32 ไบต์
• ไบต์ที่สี่-สิบเอ็ด, สิบสอง-ยี่สบิ สอง, และ ยี่สบิ สาม-สามสิบสาม ใช้ เพื่ออธิบาย
ตัวแปร foo, foo2, และ foo3 ตามลําดับ โดยที่คอมไพเลอร์ ภาษาซีจะใส่ _ ไว้
ข้ างหน้ าตัวแปรเหล่านัน้ ในระเบียน COMDEF จึงมีชื่อเป็ น _foo , _foo2, และ
_foo3 ตามลําดับ
- ไบต์ที่สี่ 04 เก็บความยาวของชื่อ คือ 4 โดยมีชื่อตามมา คือ _foo (ไบต์ที่ห้าแปด มีค่า 5F 66 6F 6F) ดรรชนีมีคา่ เป็ น 0 (ไบต์ที่เก้ า มีคา่ 00) แสดงว่า
ไม่ได้ อ้างถึงระเบียน TYPEDEF มีชนิดเป็ น NEAR (ไบต์ที่สิบ มีค่า 62) และ
ใช้ เนื ้อที่ของหน่วยความจํา 2 ไบต์ (ไบต์ที่สิบเอ็ดมีคา่ 02)
- ไบต์ที่สิบสอง (05) เก็บความยาวของชื่อ คือ 5 โดยมีชื่อตามมา คือ _foo2
(ไบต์ที่สิบสาม-สิบเจ็ดมีคา่ 5F 66 6F 6F 32) ดรรชนีมีคา่ เป็ น 0 (ไบต์ที่สิบ
แปดมีคา่ 00) แสดงว่าไม่ได้ อ้างถึงระเบียน TYPEDEF มีชนิดเป็ น NEAR
(ไบต์ที่สิบเก้ า มีค่า 62) และใช้ เนื ้อที่ของหน่วยความจํา 32768 ไบต์ จึงต้ อง
ใช้ 3 ไบต์ เพื่อเก็บ 81H (ไบต์ที่ยี่สิบ) และ 32768 หรื อ 8000H (ไบต์ที่ยี่สิบ
เอ็ด-ยี่สิบสอง มีคา่ 00 80)
- ไบต์ที่ยี่สิบสาม (05) เก็บความยาวของชื่อ คือ 5 โดยมีชื่อตามมา คือ _foo3
(ไบต์ที่ยี่สิบสี่-ยี่สบิ แปด มีคา่ 5F 66 6F 6F 32) ดรรชนีมีคา่ เป็ น 0 (ไบต์ที่ยี่สิบ
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เก้ ามีค่า 0) แสดงว่าไม่ได้ อ้างถึงระเบียน TYPEDEF มีชนิดเป็ น FAR (ไบต์ที่
สามสิบมีคา่ 61) และใช้ เนื ้อที่ของหน่วยความจํา 400 ไบต์ โดยมีจํานวน
สมาชิก 400 ตัว จึงต้ องใช้ 3 ไบต์ เพื่อเก็บ 81H (ไบต์ที่สามสิบเอ็ด) และ 400
หรื อ 0190H (ไบต์ที่สามสิบสอง-สามสิบสาม มีค่า 90 01) และสมาชิกแต่ละ
ตัวกินเนื ้อที่ 1 ไบต์ (ไบต์ที่สามสิบสี่มีคา่ 01)
• ไบต์ที่สามสิบห้ า (99) เป็ นผลรวมตรวจสอบ

ค.4 ลําดับของมอดูลจุดหมาย
มอดูลจุดหมายที่ตวั เชื่อมโยงนํามารวมกัน ได้ มาจาก แฟ้มของมอดูลจุดหมาย (แฟ้มแบบ
.OBJ) หรื อ แฟ้มของคลังจุดหมาย (แฟ้มแบบ .LIB) ที่ผ้ ใู ช้ กําหนดเป็ นแฟ้มข้ อมูลเข้ าของตัวเชื่อม
โยง หรื ออาจจะเป็ นคลังจุดหมายที่มีชื่ออยู่ในระเบียนชนิด COMENT เช่น การใช้ ตวั เชื่อมโยงของ
บริ ษัทไมโครซอฟต์ ด้ วยคําสัง่ ต่อไปนี ้ LINK test1+test2,test,,mylib1+lib2 จะหมายถึงผู้ใช้
กําหนดแฟ้มข้ อมูลเข้ าให้ กบั ตัวเชื่อมโยง ดังนี ้ test1.obj, test2.obj, mylib1.lib, และ mylib2.lib
ตามลําดับ สําหรับ test หมายถึง แฟ้มกระทําการ ที่เก็บโปรแกรมซึง่ ได้ จากการเชื่อมโยงแล้ ว คือ
test.exe เป็ นต้ น
ตัวเชื่อมโยงจะรวมทุกๆ มอดูลจุดหมายจากแฟ้มจุดหมาย แต่จะรวมเฉพาะมอดูล
จุดหมายในคลังจุดหมายที่มีการอ้ างถึงสัญลักษณ์สาธารณะของมอดูลจุดหมายนั ้น เท่านั ้น และ
ลําดับของแฟ้มข้ อมูลเข้ ามีความสําคัญ เพราะในการอ้ างถึงสัญลักษณ์ภายนอก จะใช้ สัญลักษณ์
สาธารณะที่มีชื่อเหมือนกัน ในมอดูลจุดหมายแรกที่พบ เช่น สมมุติวา่ มีการเขียนรูทีนเพื่อหาค่า
sine เก็บไว้ ในคลังจุดหมาย mylib1.lib ดังนี ้
PUBLIC sine
sine proc near
...
sine endp

PUBDEF สําหรับ sine
sine.obj

mylib1.lib

sine.asm

และมีโปรแกรมที่ต้องการใช้ รูทีนดังกล่าว ดังนี ้
EXTRN sine:near
call sine

EXTDEF ของ sine
test1.obj

test1.asm
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ในกรณีที่ต้องการใช้ รูทีน sine ใน mylib1.lib สามารถใช้ คําสัง่ LINK test1,test,,mylib1
เพื่อบอกให้ ตวั เชื่อมโยง ปรับค่าของสัญลักษณ์ภายนอก sine ใน test1.obj ให้ ตรงกับสัญลักษณ์
สาธารณะ sine ใน mylib1.lib
แต่ถ้าต้ องการเขียนรูทีน sine เอง สมมุติวา่ เก็บไว้ ใน mysine.obj แทนรู ทีน sine ใน
mylib1.lib และมีความจําเป็ นต้ องใช้ รูทีนอืน่ ใน mylib1.lib ต้ องใช้ คําสัง่ ดังนี ้
LINK test1+mysine,test,,mylib1

ค.5 ลําดับของ segment และการรวม segment
โดยทัว่ ไปแล้ ว ตัวเชื่อมโยงจะสร้ าง segment ในแฟ้มกระทําการ ตามลําดับของระเบียน
SEGDEF (ยกเว้ นมีการใช้ /DOSSEG ดูค่มู ือการใช้ LINK) สําหรับภาษาแอสเซมบลี สามารถ
ควบคุมได้ โดยการใช้ ไดเร็คทีฟ SEGMENT เพื่อกําหนดทุกๆ segment เรี ยงตามที่ต้องการก่อน
แล้ วใช้ เป็ นแฟ้มจุดหมายแรก นอกจากนี ้ ตัวเชื่อมโยงจะรวม segment ที่มีชื่อ class เหมือนกัน
หลังจากมีการรวม segment ที่มีชื่อของ segment และชื่อของ class เหมือนกัน เช่น จากภาพ
ข้ างล่าง
_TEXT1
_TEXT1
_TEXT2
_TEXT2
_DATA
_DATA

SEGMENT public ‘CODE’
ENDS
SEGMENT public ‘CODE’
ENDS
SEGMENT public ‘DATA’
ENDS

SEGDEF สําหรับ _TEXT1
SEGDEF สําหรับ _TEXT2
SEGDEF สําหรับ _DATA

SEGMENT public ‘CODE’
ENDS
SEGMENT public ‘CODE’
ENDS

‘CODE’ class
_TEXT2 segment

test1.obj

test1.asm
_TEXT1
_TEXT1
_TEXT2
_TEXT2

_TEXT1 segment

_DATA segment
test.exe
SEGDEF สําหรับ _TEXT1
SEGDEF สําหรับ _TEXT2
test2.obj

test2.asm

เมื่อใช้ คําสัง่ LINK test1+test2,test; จะมีการรวม _TEXT1 ใน test1 กับ test2 เข้ า
ด้ วยกัน เนื่องจากมีชื่อของ segment และชื่อ class เหมือนกัน ในทํานองเดียวกัน จะรวม _TEXT2
เข้ าด้ วยกัน จากนั ้นจึงนํา _TEXT2 ไปต่อท้ าย _TEXT1 เนื่องจากมีชื่อ class คือ ‘CODE’
เหมือนกัน แต่ระเบียน SEGDEF ของ _TEXT1 ใน test1.obj เรี ยงมาก่อน _TEXT2 เป็ นต้ น
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ค.6 หน้ าที่ของตัวเชื่อมโยง
หน้ าที่ของตัวเชื่อมโยง คือ การรวมมอดูลจุดหมาย เพื่อผลิตแฟ้มกระทําการ ข้ อมูลเข้ าของ
ตัวเชื่อมโยง คือ แฟ้มของมอดูลจุดหมาย (หนึง่ หรื อมากกว่า) และจะมี (หนึง่ หรื อมากกว่า) หรื อไม่
มี แฟ้มของคลังจุดหมายก็ได้ ข้ อมูลออก คือ แฟ้มกระทําการ และแฟ้มรายงานซึง่ เก็บในแฟ้มแบบ
.MAP
ตัวเชื่อมโยงจะเอาคําสัง่ ภาษาเครื่ องและข้ อมูลของโปรแกรม จากแฟ้มของมอดูลจุดหมาย
ที่มีชนิดของระเบียนเป็ น LEDATA และ LIDATA มาเรี ยงกันตามกฎของการรวม segment และใช้
ข่าวสารที่อยูใ่ นระเบียนชนิด EXTDEF, PUBDEF, และ FIXUPP เพื่อปรับค่าของสัญลักษณ์ย้ายที่
อยู่ เรี ยกว่า การย้ ายที่อยู่ (relocation) และปรับค่าของสัญลักษณ์ภายนอก เรี ยกว่า การ
เชื่อมโยง (linking) แล้ วเขียนลงไปในแฟ้มกระทําการ จนครบ จากนันเขี
้ ยนส่วนหัว (header) ของ
แฟ้มกระทําการ ส่วนหัวของแฟ้ มกระทําการมีลกั ษณะ ดังนี ้
offset

บรรจุ

00H
MZ
02H-03H จํานวนไบต์จริ งๆ ใน page สุดท้ าย
(มีค่าเท่ากับความยาวแฟ้มมอดุโล 512)
04H-05H ความยาวของแฟ้ม มีหน่วยเป็ น
page (512 ไบต์) รวมกับ page สุดท้ าย
แม้ จะไม่ครบ 512 ไบต์ (ถ้ ามี)
06H-07H จํานวนตัวชี ้ในตารางตัวชี ้ย้ ายที่อยู่
08H-09H ขนาดของส่วนหัว มีหน่วยเป็ น paragraph (16 ไบต์)
0AH-0BH MINALLOC
0CH-0DH MAXALLOC
0EH-0FH stack segment (ค่าเริ่ มต้ นของ SS)
จะถูกปรับค่าด้ วยตัวบรรจุ
10H-11H stack pointer (ค่าเริ่ มต้ นของ SP)
12-13HH ผลรวมตรวจสอบ
14H-15H entry point offset (ค่าเริ่ มต้ นของ IP)
16H-17H entry point segment (ค่าเริ่ มต้ นของ CS)
จะถูกปรับค่าด้ วยตัวบรรจุ
18H-19H ระยะห่างของ จุดเริ่ มต้ นของตารางตัวชี ้ย้ ายที่อยู่
นับจากจุดเริ่มต้ นของส่วนหัว
1AH-1BH overlay number
1CH-1FH ไม่ใช้ สํารองไว้

แฟ้มกระทําการมีลกั ษณะดังนี ้

หมายเหตุ
ลายเซ็นของแฟ้มแบบ .EXE
บอกขนาดของ segment รวมกันทั ้งหมด บวกกับขนาดของส่วนหัว
เช่น แฟ้มขนาด 1024 ไบต์ ค่าที่ offset 02H-03H จะเป็ น 0 และค่าที่
offset 04H-05H จะเป็ น 2 แต่ถ้าเป็ นแฟ้มขนาด 1025 ไบต์ ค่าที่
offset 02H-03H จะเป็ น 1 และค่าที่ offset 04H-05H จะเป็ น 3
เป็ นต้ น
ใช้ เพื่อทําการปรับค่าเลขที่ของ segment
เนื ้อที่ตํ่าสุดของ RAM ที่ต้องการ ต่อท้ ายโปรแกรม มีหน่วยเป็ น paragraph
เนื ้อที่สงู สุดของ RAM ที่ต้องการ ต่อท้ ายโปรแกรม มีหน่วยเป็ น paragraph

เป็ นขนาดของ stack segment มีหน่วยเป็ นไบต์
one complement ของผลรวมของทุก word ในแฟ้มแบบ .exe
ได้ จากระเบียน MODEND ตรงเลขที่เริ่ มต้ น
ต้ องมีเพราะอาจจะมีตวั จัดการ overlay อยู่หน้ าตารางตัวชี ้ย้ ายที่อยู่
0 สําหรับ resident segment และ > 0 สําหับ overlay segment

แอสเซมเบลอร์ ตัวเชือ่ มโยง และตัวบรรจุ 341
ส่วนหัว (header)
ตัวจัดการ overlay (มีหรื อไม่มีก็ได้ )
ตารางตัวชี ้ย้ ายที่อยู่ (relocation pointer table)
มอดูลบรรจุ (load module)

มอดูลจุดหมายบรรจุคําสัง่ และข้ อมูลของทุกๆ segment ส่วนตารางตัวชี ้ย้ ายที่อยู่
ประกอบด้ วยรายการของตัวชี ้ ตัวชี ้แต่ละตัวมีขนาด 4 ไบต์ เพื่อเก็บ segment:offset โดยที่สอง
ไบต์แรกเก็บ offset และสองไบต์หลังเก็บ segment ค่าทังสองนี
้
้จะชี ้ไปยังตําแหน่งในมอดูลบรรจุ
ที่ตําแหน่งดังกล่าวจะเป็ นเลขที่ของ segment (กินเนื ้อที่ 2 ไบต์) ที่จะต้ องปรับค่า
สําหรับแฟ้มแบบ .COM จะมีเฉพาะมอดูลบรรจุเท่านัน้ ไม่มีสว่ นหัว ไม่อนุญาตให้ มี
overlay และในโปรแกรมไม่สามารถอ้ างถึงเลขที่ของ segment จึงไม่จําเป็ นต้ องมีตารางตัวชี ้ย้ ายที่
อยู่ นอกจากนี ้ ค่าเริ่ มต้ นของ IP ต้ องมีค่าเป็ น 100H และต้ องไม่มี stack segment ดังนันก่
้ อนที่จะ
แปลงแฟ้มแบบ .EXE ไปเป็ นแฟ้มแบบ .COM จะต้ องมีการตรวจสอบก่อนว่าเป็ นไปตามข้ อกําหนด
ที่วา่ หรื อไม่ ถ้ าไม่ จะรายงานให้ ทราบว่า ไม่สามารถแปลงไปเป็ นแฟ้มแบบ .COM

ค.7 ขัน้ ตอนการทํางานของตัวเชื่อมโยง
การทํางานของตัวเชื่อมโยงมีด้วยกันสองพาส
พาสแรก
ดําเนินการกับระเบียน LNAMES, SEGDEF, GRPDEF, COMDEF, EXTDEF, และ
PUBDEF เพื่อสร้ างตารางสัญลักษณ์ และ address map ของ segment และ segment group
ตารางสัญลักษณ์ ใช้ เพื่อปรับค่าสัญลักษณ์ภายนอก (สัญลักษณ์ที่ประกาศใน EXTDEF
และ COMDEF) ให้ ตรงกับสัญลักษณ์สาธารณะ
หลังจากอ่านแฟ้มข้ อมูลเข้ าทุกแฟ้มและปรับค่าของสัญลักษณ์ภายนอกในตาราง
สัญลักษณ์ครบหมดแล้ ว ตัวเชื่อมโยงจะได้ address map ของทุก segment และสัญลักษณ์ทกุ ตัว
ในโปรแกรม ถ้ าผู้ใช้ ต้องการแฟ้มรายงาน (แฟ้มแบบ .MAP) ตัวเชื่อมโยงจะเขียน address map
ลงแฟ้ มดังกล่าว
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พาสที่สอง
ดําเนินการกับระเบียน LEDATA และ LIDATA เพื่อนําคําสัง่ และข้ อมูลของ มาสร้ างแฟ้ ม
กระทําการ และถ้ ามีระเบียน FIXUPP ที่เกี่ยวข้ องตามมา จะทําการปรับค่าของสัญลักษณ์ย้ายที่
อยู่ หรื อสัญลักษณ์ภายนอก ในคําสัง่ หรื อข้ อมูลดังกล่าว แต่ไม่สามารถปรับค่าเลขที่ของ segment
เพราะยังไม่ร้ ู จนกว่าจะนําโปรแกรมไปวิ่ง (ตัวบรรจุจะรู้ และทําหน้ าที่ปรับค่าดังกล่าว) ในกรณีนี ้ตัว
เชื่อมโยงจะสร้ างตารางสําหรับปรับเลขที่ของ segment เพื่อนําไปเขียนในแฟ้ มกระทําการตรง
ตารางตัวชี ้ย้ ายที่อยู่ เมื่อได้ คําสัง่ และข้ อมูล พร้ อมทั ้งการปรับค่าที่สามารถทําได้ หมดแล้ ว ตัว
เชื่อมโยงจะสร้ างแฟ้มกระทําการ โดยเขียนส่วนหัว ตัวจัดการ overlay (ถ้ ามี) ตารางตัวชี ้ย้ ายที่อยู่
และคําสัง่ กับข้ อมูลของทุกๆ segment (มอดูลจุดหมาย) ลงแฟ้ มดังกล่าว

ตัวบรรจุ
ตัวบรรจุเป็ นส่วนหนึง่ ของระบบปฏิบตั ิการ ในที่นี ้จะกล่าวถึงเฉพาะ ตัวบรรจุของ ระบบ
ปฎิบตั ิการดอส เท่านั ้น ตัวบรรจุทําหน้ าที่บรรจุโปรแกรมภาษาเครื่ องจากแฟ้มกระทําการ เข้ าสู่
หน่วยความจํา โปรแกรมภาษาเครื่ องที่จะนํามาวิ่งบนดอส มีสองแบบ คือ โปรแกรมในแฟ้มแบบ
.COM และ โปรแกรมในแฟ้ มแบบ .EXE แบบแรกเมื่อนําไปบรรจุในหน่วยความจําจะมีลกั ษณะดัง
ในรูปข้ างล่าง
<- SP
00H
00H

ข้อมูลใน stack

<- SP

<- SS
ข้อมูลอื่น

คําสัง่ และข้อมูลจากแฟ้ มแบบ .COM

<- IP
<- CS

คําสัง่

<- IP = 0100H
Program Segment Prefix (PSP)

Program Segment Prefix (PSP)

<- DS ES

<- CS DS ES SS
ก. แฟ้มแบบ .COM

ข. แฟ้มแบบ .EXE

ส่วนของหน่วยความจําเมื่อบรรจุโปรแกรมจากแฟ้มกระทําการ
ก่อนบรรจุโปรแกรมเข้ าสู่หน่วยความจํา ตัวบรรจุจะต้ องรู้ขนาดของโปรแกรม เพื่อจะได้
จัดสรรเนื ้อที่ให้ พอกับความต้ องการ สําหรับโปรแกรมในแฟ้ มแบบ .COM ขนาดของแฟ้มที่เก็บ
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โปรแกรม จะมีขนาดเท่ากับขนาดของโปรแกรม ในกรณีนี ้ตัวบรรจุจะจัดสรรบล็อกว่างขนาดใหญ่
สุดให้ กบั โปรแกรม ถ้ าขนาดของบล็อกว่างน้ อยกว่าขนาดของโปรแกรม บวกกับ 258 ไบต์ (256
ไบต์ สําหรับ PSP และ 2 ไบต์ สําหรับค่าเริ่ มต้ นบน stack) รายงานความผิดพลาดให้ ผ้ ใู ช้ ร้ ูว่า
้
าง Program Segment Prefix (PSP) ขนาด
โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถวิ่งได้ มิฉะนันจะสร้
100H (256) ไบต์แรก ไว้ หน้ าโปรแกรม แล้ วบรรจุโปรแกรมจากแฟ้มแบบ .COM ไว้ ที่ไบต์ถดั ไป
ตามลําดับ ค่าในแฟ้มแบบ .COM และค่าในหน่วยความจํา จะเป็ นค่าเดียวกันไบต์ตอ่ ไบต์ จากนั ้น
กําหนดค่าให้ DS, ES และ SS ให้ ชี ้ไปที่ จุดเริ่มต้ นของ PSP ถ้ าขนาดของบล็อกว่างโตกว่าหรื อ
เท่ากับ 64K ไบต์ ตัวบรรจุจะกําหนดค่า SP ให้ เท่ากับ 0000H แล้ วกดค่าเริ่ มต้ น 0000H ไว้ บน
stack ทําให้ คา่ SP มีค่าเท่ากับ FFFEH แต่ถ้าบล็อกว่างมีขนาดน้ อยกว่า 64K ไบต์ ตัวบรรจุจะ
กําหนดค่า SP และกดค่าเริ่ มต้ น 0000H เพื่อให้ ค่าเริ่ มต้ นอยูท่ ี่คําสุดท้ ายของบล็อก และค่า SP ชี ้
ไปที่คา่ เริ่ มต้ นดังกล่าว จากนันกํ
้ าหนดค่าให้ CS ชี ้ไปที่ จุดเริ่ มต้ นของ PSP และกําหนดค่า IP ให้
เท่ากับ 0100H เพื่อเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการกระทําการ โปรแกรมในแฟ้มแบบ .COM จึงมีข้อจํากัด
ดังต่อไปนี ้ ต้ องเริ่ มต้ นกระทําการที่ offset 0100H เสมอ และมีขนาดสูงสุดได้ แค่ 64K - 258 ไบต์
สําหรับโปรแกรมในแฟ้มแบบ .EXE ข้ อมูลเกี่ยวกับขนาดของโปรแกรม จะเก็บอยูบ่ ริ เวณ
ส่วนหัวของแฟ้ม มีค่าที่สําคัญสองค่าที่เก็บอยูใ่ นบริ เวณนี ้ คือ MINALLOC และ MAXALLOC ค่า
ทั ้งสองมีหน่วยเป็ น paragraph แต่ละ paragraph มีขนาด 16 ไบต์ ค่าแรกกําหนดขนาดน้ อยที่สดุ
และค่าหลังกําหนดขนาดมากที่สดุ ของหน่วยความจําเพิม่ ที่
ของหน่วยความจําเพิ่มที่ต้องการ
ต้ องการ ตัวบรรจุจะอ่านข้ อมูลจากแฟ้มแบบ .EXE แล้ วคํานวณขนาดของโปรแกรม จากนั ้นตัว
บรรจุจะจัดสรรบล็อกขนาดใหญ่สดุ ให้ กบั โปรแกรม ถ้ าขนาดของโปรแกรมบวกกับ 256 (ขนาด
ของ PSP) บวกกับ MINALLOC*16 มีค่ามากกว่าขนาดของบล็อก จะรายงานข้ อความผิดพลาด
เพื่อบอกให้ ร้ ูวา่ โปรแกรมโตเกินไป มิฉะนัน้ ตัวบรรจุจะเปรี ยบเทียบขนาดของบล็อก กับ ขนาดของ
โปรแกรมบวกกับ 256 บวกกับ MAXALLOC*16 ถ้ าขนาดของบล็อกโตกว่า จะจัดสรรเนื ้อที่ให้
เท่าที่ต้องการ คืนส่วนที่เหลือ มิฉะนั ้นจะจัดสรรทังบล็
้ อกให้ กบั โปรแกรม จากนั ้นตัวบรรจุจะสร้ าง
PSP ขนาด 256 ไบต์แรก ไว้ หน้ าโปรแกรม แล้ วบรรจุโปรแกรมจากแฟ้มแบบ .EXE ไว้ ที่ไบต์
ถัดไป ขณะที่บรรจุโปรแกรม ตัวบรรจุจะทําการย้ ายที่อยูต่ ่าง ๆ ในโปรแกรม ให้ สอดคล้ องกับ
ตําแหน่งที่บรรจุในหน่วยความจํา โดยใช้ ตารางตัวชี ้ย้ ายที่อยูท่ ี่เก็บอยูใ่ นแฟ้มแบบ .EXE จากนั ้น
กําหนดให้ SS ชี ้ไปที่จดุ เริ่มต้ นของ segment ของข้ อมูลใน stack และกําหนดให้ SP ชี ้ไปที่
ตําแหน่งบนสุดของstack กําหนดให้ DS และ ES ชี ้ไปที่จดุ เริ่ มต้ นของ PSP จากนันกํ
้ าหนดให้ CS
และ IP ชี ้ไปที่จดุ เริ่ มต้ นของ segment และ offset ที่จะเริ่ มต้ นกระทําการ
หมายเหตุ ข้ อมูลใน PSP สามารถหาดูได้ ในบรรณานุกรมที่เกี่ยวข้ อง
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ภาคผนวก ง
คอมไพเลอร์ภาษาอีวา รนุ่ 2.0
ในภาคผนวกนี ้ จะสร้ างคอมไพเลอร์ ภาษาอีวา ให้ ผลิตคําสัง่ ภาษาเครื่ องของซีพียอู ินเทล
8086/8088 เก็บในแฟ้มแบบ .COM โดยตรง ดังแสดงในรูปที่ ง.1

โปรแกรมภาษาอีวา
ตัววิเคราะห์ศพั ท์

ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์
รายงานความผิดพลาด
ตารางสัญลักษณ์
ตัววิเคราะห์ความหมาย

ตัวก่อกําเนิ ดรหัส

โปรแกรมภาษาเครื่องของซีพียอู ินเทล 8086/8088 เก็บในแฟ้ มแบบ .COM

รูปที่ ง.1 ขันตอนของคอมไพเลอร์
้
ภาษาอีวา รุ่น 2.0

คอมไพเลอร์ ภาษาอีวารุ่น 2.0 พัฒนาต่อมาจากคอมไพเลอร์ ภาษาอีวารุ่น 1.0 โดยมี
หลักการ คือ การรวมภาษาแอสเซมบลีที่ผลิตได้ จากคอมไพเลอร์ ภาษาอีวารุ่น 1.0 กับ
ภาษาแอสเซมบลีของรูทีน เพื่ออ่านข้ อมูลเข้ าและนําข้ อมูลออก ที่เก็บอยูใ่ นแฟ้ม io.asm เข้ า
ด้ วยกัน เป็ นโปรแกรมแบบ .COM ดังรู ปที่ ง.2 สําหรับข้ อมูลและสายอักขระ จะนําไปไว้ ท้าย
โปรแกรม ทังนี
้ ้เพื่อให้ การผลิตโปรแกรมภาษาเครื่ องโดยตรงทําได้ ง่ายขึ ้น
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_$TEXT

SEGMENT
ASSUME CS:_$TEXT DS:_$TEXT
ORG
100H
_start:
jmp _$MICROI
$$
DB 'read data error'
$CRLF
DB 0dh 0ah '$'
$SBUFF DB 128
$BUFF
DB 130 dup('$')
_$input PROC NEAR
; . . . คําสัง่ ในรูทนี นี ้ . . .
_$input ENDP
_$outint PROC NEAR
; . . . คําสัง่ ในรูทนี นี ้ . . .
_$outint ENDP
_$outstr PROC NEAR
; . . . คําสัง่ ในรูทนี นี ้ . . .
_$outstr ENDP
_$MICROI:
; . . . คําสัง่ ที่ผลิตได้ จากคอมไพเลอร์ ภาษาอีวา . . .
mov ax 4c00h
int 21h
; . . . ข้ อมูล (รวมถึงสายอักขระ) ทั ้งหมดอยู่บริเวณนี ้ . . .
_$TEXT ENDS
END _start

รูปที่ ง.2 โปรแกรมภาษาแอสเซมบลีแบบ .COM

ข้ อมูลตรงส่วนท้ ายของโปรแกรม ประกอบด้ วย
- ข้ อมูลของตัวระบุ ที่ประกาศในคําสัง่ ประกาศแบบชนิดข้ อมูล คอมไพเลอร์ ภาษาอีวา
รุ่น 1.0 ใช้ ชื่อ $Nd เมื่อ d เป็ นหมายเลขของตัวระบุ ตัวแรกจะมีหมายเลข 1 ตัวที่สอง
มีหมายเลข 2 ตามลําดับ หมายเลขของตัวระบุจะเก็บอยูท่ ี่ id_index โดยเริ่ มต้ นมีคา่
เป็ น 0 และจะบวกทีละหนึง่ เมื่อต้ องการหมายเลขถัดไป ดังนั ้นจํานวนตัวระบุทงหมด
ั้
สามารถดูได้ จาก id_index
- ข้ อมูลของที่เก็บชัว่ คราว เมื่อมีการคํานวณนิพจน์ คอมไพเลอร์ ภาษาอีวารุ่น 1.0 ใช้
ชื่อ $TCd สําหรับข้ อมูล 8 บิต และ $TId สําหรับข้ อมูล 16 บิต เมื่อ d เป็ นหมายเลข
ของที่เก็บชัว่ คราว จํานวนสูงสุดของที่เก็บชัว่ คราวขนาด 8 บิต และ 16 บิต เก็บอยู่ที่
max_temp_cvar และ max_temp_ivar ตามลําดับ
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- สายอักขระ คอมไพเลอร์ ภาษาอีวารุ่น 1.0 ใช้ ชื่อ $Sd เมื่อ d เป็ นหมายเลขของสาย
อักขระ หมายเลขสูงสุดเก็บอยูท่ ี่ lit
สําหรับคอมไพเลอร์ ภาษาอีวารุ่น 2.0 จะยังคงใช้ หมายเลขของ ตัวระบุ, ที่เก็บชัว่ คราว,
และสายอักขระ เพื่ออ้ างถึงข้ อมูลเหล่านัน้ แต่ชื่อไม่จําเป็ นต้ องใช้ อีกต่อไป
ทําไมจึงนําข้ อมูลไปไว้ ท้ายโปรแกรม เหตุผล เพราะต้ องการให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
เนื่องจาก ต้ องแปลจนหมดโปรแกรมต้ นฉบับ จึงจะรู้ว่าที่เก็บเก็บชัว่ คราวและสายอักขระ มีจํานวน
เท่าใด สําหรับตัวระบุอาจรู้ก่อน แต่สามารถเก็บไว้ ในตารางสัญลักษณ์ และนํามากําหนดเนื ้อที่ตรง
ท้ ายโปรแกรมได้
ดังนั ้น ในขณะที่แปล เมื่อพบสายอักขระ จะอ้ างถึงสายอักขระโดยใช้ หมายเลขของสาย
อักขระ แต่จะไม่ผลิตข้ อมูลของสายอักขระทันที จะจดจําสายอักขระนั ้นไว้ ในรายการโยงของสาย
อักขระ โดยมี string_list เป็ นตัวชี ้ไปยังโหนดแรกในรายการ โดยที่แต่ละโหนดในรายการมี
โครงสร้ าง ดังนี ้
typedef struct string_node {
int index;
/* เก็บหมายเลขสายอักขระ */
char stringp;
/* เก็บตัวชี ้ไปยังสายอักขระ */
struct string_node *next; /* โยงไปยังโหนดต่อไป */
} STRING_NODE, *STRING_NODE_PTR;

ฟั งก์ชนั ที่ทําหน้ าที่เพิม่ โหนดเข้ าไปในรายการ string_list ได้ แก่ addstring โหนดที่เพิ่มเข้ าไปจะอยู่
ต้ นรายการ
คําสัง่ ภาษาเครื่ องของซีพียอู ินเทล 8086/8088 ที่คอมไพเลอร์ ภาษาอีวารุ่น 2.0
ผลิต (ไม่รวมคําสัง่ ใน io.asm) มีดงั นี ้
คําสัง่ ภาษาแอสเซมบลี
MOV AX,ค่าคงที่
MOV AX,ตัวแปร
MOV ตัวแปร,AX
MOV ตัวแปร,ค่าคงที่
MOV AL,ค่าคงที่
MOV AL,ตัวแปร
MOV ตัวแปร,AL
MOV AH,ค่าคงที่
MOV DI,ค่าคงที่

คําสัง่ ภาษาเครื่ อง (ฐานสิบหก)
B8 XX YY
A1 MM NN
A3 MM NN
C6 06 MM NN XX สําหรับข้ อมูลขนาด 8 บิต
C7 06 MM NN XX YY สําหรับข้ อมูลขนาด 16 บิต
B0 XX
A0 MM NN
A2 MM NN
B4 XX
BF XX YY
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MOV DL,ค่าคงที่
MOV DL,ตัวแปร
MOV CX,ค่าคงที่
CWD
IMUL CX
IMUL
IDIV
IDIV
ADD AX, ,ค่าคงที่
ADD AX,
SUB AX, ,ค่าคงที่
SUB AX,
XOR ตัวแปร, ,ค่าคงที่
NEG AX
AND AL,ตัวแปร
OR AL,ตัวแปร
CMP ตัวแปร,ค่าคงที่
CMP AL,ค่าคงที่
CMP AL,ตัวแปร
CMP AX, ,ค่าคงที่
CMP AX,ตัวแปร
JMP ป้าย
JMP SHORT ป้าย
JE ป้าย
JNE ป้าย
JL ป้าย
JGE ป้าย
JLE ป้าย
JG ป้าย
CALL รูทีนแบบ near
LEA SI,ตัวแปร
INT 21H

B2 XX
A8 16 MM NN
B9 XX YY
99
F7 E9
F7 2E
F7 F9
F7 3E
05 XX YY
03 06 MM NN
2D XX YY
2B 06 MM NN
80 36 MM NN XX
F7 D8
22 06 MM NN
0A 06 MM NN
80 3E MM NN XX สําหรับข้ อมูลขนาด 8 บิต
81 3E MM NN XX YY สําหรับข้ อมูลขนาด 16 บิต
3C XX
3A 06 MM NN
3D XX YY
3B 06 MM NN
E9 PP QQ
EB PP
74 PP
75 PP
7C PP
7D PP
7E PP
7F PP
E8 PP QQ
8D 36 MM NN
CD 21

หมายเหตุ
- สําหรับค่าคงที่ ( immediate operand)
XX หมายถึง ค่าคงที่ 8 บิต
XX YY หมายถึง ค่าคงที่ 16 บิต
- สําหรับตัวแปร (direct memory)
MM NN หมายถึง เลขที่อยูข่ องข้ อมูล (offset) ขนาด 16 บิต
- สําหรับป้าย
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-

PP หมายถึง ระยะห่างขนาด 8 บิต มีคา่ เท่ากับ (เลขที่อยูข่ องป้าย – เลขที่อยูห่ ลังคําสัง่ )
PP QQ หมายถึง ระยะห่างขนาด 16 บิต มีคา่ เท่ากับ (เลขที่อยูข่ องป้าย – เลขที่อยูห่ ลังคําสัง่ )
สําหรับรู ทีน มีสามรูทีน คือ _$input, _$outint, และ _$outstr
PP QQ มีการคํานวณเหมือนกรณีป้าย โดยใช้ เลขที่อยู่ของรูทีนแทนเลขที่อยูข่ องป้าย
ข้ อมูลขนาด 16 บิต เก็บแบบ little endian

คอมไพเลอร์ ภาษาอีวารุ่น 2.0 มีสองพาส
พาสแรก
• กําหนดให้ ตัวนับตําแหน่งมีคา่ เริ่ มต้ นเป็ น 100H จากนั ้นผลิตคําสัง่ ภาษาเครื่ องและ
ข้ อมูลตังแต่
้ _start: jmp _$MICROI ถึง _$MICROI: เนื่องจากรู้ค่าหมดแล้ ว ดังนี ้ (แสดงด้ วย
เลขฐานสิบหก)

jmp _$MICROI
E9 8F 01
72 65 61 64 20 64 61 74 61 20 65 72 72 6F 72 0D 0A 24 80 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 83 FF 00 75 03 E9 90 00
B8 00 00 BB 01 00 46 80 3C 20 74 FA 80 3C 2B 74 22 80 3C 2D 74 1B 80 3C 27 74 5D 80 3C 0D 75 14
EB 6E 90 B4 09 8D 16 03 01 CD 21 B8 01 4C CD 21 C3 F7 DB 46 80 3C 30 7D 02 EB E8 80 3C 39 7E 02
EB E1 8A 0C 80 E9 30 03 C1 F7 EB 46 80 3C 30 7D 09 83 FF 01 74 02 EB CB 4E C3 80 3C 39 7E 02 EB
F0 B9 0A 00 F7 E9 8B C8 8A 04 2C 30 83 FB 01 74 02 F6 D8 98 03 C1 EB D3 46 80 3C 0D 74 A5 8A 04
46 80 3C 27 74 02 EB 9B 83 FF 02 74 02 EB 94 C3 B4 0C B0 0A 8D 16 15 01 CD 21 8D 36 16 01 B4 09
8D 16 12 01 CD 21 83 FF 00 74 E4 E9 52 FF BB 00 00 3D 00 00 7D 0A 8B C8 B2 2D B4 02 CD 21 8B C1
B9 0A 00 99 F7 F9 83 FA 00 7D 02 F7 DA 83 C2 30 52 43 3D 00 00 74 02 EB EA 8B CB 5A B4 02 CD 21
E2 F9 C3 FC AC 3C 00 74 08 8A D0 B4 02 CD 21 EB F3 C3
_$MICROI: เริ่ มที่นี ้

คําสัง่ และ
ข้ อมูลใน
io.asm

• เมื่อคอมไพเลอร์ ต้องผลิตป้าย จะใช้ ตวั แปร label เพื่อผลิตหมายเลขป้าย โดยที่เริ่ มต้ น
label มีค่าเป็ น 0 และจะผลิตหมายเลขป้ายด้ วยการบวกทีละหนึง่ ดังนันป
้ ้ ายแรกจะมีหมายเลข
ป้ายเป็ น 1 ป้ายต่อไปจะมีหมายเลข 2 ตามลําดับ หมายเลขป้ายและค่าของตัวนับตําแหน่ง จะ
นําไปเก็บในรายการป้าย ซึง่ เป็ นรายการโยง มี label_list เป็ นตัวชี ้ไปยังโหนดแรกในรายการ โดยที่
แต่ละโหนดในรายการมีโครงสร้ าง ดังนี ้
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typedef struct label_node {
int index;
/* เก็บหมายเลขป้าย */
unsigned int offset;
/* เก็บค่าของตัวนับตําแหน่ง หรื อเลขที่อยู่ของป้าย */
struct label_node next; /* โยงไปยังโหนดต่อไป */
} LABEL_NODE, *LABEL_NODE_PTR;

ฟั งก์ชนั ที่ทําหน้ าที่เพิม่ โหนดเข้ าไปในรายการ label_list ได้ แก่ addlabel โหนดที่เพิ่มเข้ าไปจะอยู่
ต้ นรายการ
• เมื่อคอมไพเลอร์ ต้องผลิตคําสัง่ หลังจากผลิตคําสัง่ แล้ ว จะบวกตัวนับตําแหน่งด้ วย
ความยาวของคําสัง่
- ถ้ ารู้ค่าทุกค่าในคําสัง่ เช่น mov ax,4c00h เป็ นต้ น จะผลิตคําสัง่ ภาษาเครื่ องของ
คําสัง่ นันได้
้ ทนั ที และไม่ต้องมีการปรับค่าใดๆ
- ถ้ าในคําสัง่ มีตวั แปร (สําหรับคอมไพเลอร์ ภาษาอีวารุ่น 1.0 ได้ แก่ $Nd, $TCd, $TId,
และ $Sd) เช่น mov ax,$N1 เป็ นต้ น ในคําสัง่ ภาษาเครื่ อง ตัวแปรดังกล่าวจะเป็ น
เลขที่อยูข่ องข้ อมูล เนื่องจากข้ อมูลอยูท่ ้ ายโปรแกรมจึงยังไม่ร้ ู ในกรณีนี ้ MM NN จะ
แทนด้ วย ‘-‘ ‘-‘ ‘-‘ ‘-‘ หรื อ 2D 2D 2D 2D จากนันผลิ
้ ตคําสัง่ ภาษาเครื่ องของคําสัง่
ดังกล่าว แต่ต้องมีการกลับมาปรับค่านี ้ ให้ ตรงกับเลขที่อยูข่ องข้ อมูล เมื่อรู้เลขที่อยู่
แล้ ว โดยการเก็บข่าวสารในการปรับค่าไว้ ในรายการโยง ซึง่ มี fixup_list เป็ นตัวชี ้ไปยัง
โหนดแรกในรายการ โดยที่แต่ละโหนดในรายการมีโครงสร้ าง ดังนี ้
typedef struct fixup_node {
unsigned int offset;
/* เลขที่ที่จะปรับค่า */
char size,
/* ขนาดที่จะปรับค่า ‘b’ = byte ‘w’ = word */
NICSLO;
/* ‘n’, ‘I’, ‘c’, s’, ‘l’, หรื อ ‘o’ */
int index;
/* เก็บหมายเลขตัวแปร ที่เก็บชัว่ คราว ป้าย หรื อ รูทีน */
unsigned int LC;
/* เก็บเลขที่อยู่หลังคําสัง่ */
struct fixup_node *next; /* โยงไปยังโหนดต่อไป */
} FIXUP_NODE, *FIXUP_NODE_PTR;

ฟั งก์ชนั ที่ทําหน้ าที่เพิม่ โหนดเข้ าไปในรายการ fixup_list ได้ แก่ addfixup ในกรณีนี ้
โหนดที่เพิ่มเข้ าไปจะต้ องอยูห่ ลังรายการ เพราะการทําเช่นนี ้ จะทําให้ โหนดเรี ยงตาม
เลขที่ที่จะปรับค่า จากน้ อยไปมาก ตามลําดับ สําหรับค่าใน NICSLO มีความหมาย
ดังนี ้
• ‘n’ หมายถึง ปรับเลขที่อยูข่ องตัวระบุ ($Nd)
• ‘i’ หมายถึง ปรับเลขที่อยูข่ องที่เก็บชัว่ คราวขนาด 16 บิต ($TId)
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• ‘c’ หมายถึง ปรับเลขที่อยูข่ องที่เก็บชัว่ คราวขนาด 8 บิต ($TCd)
• ‘s’ หมายถึง ปรับเลขที่อยูข่ องสายอักขระ ($Sd)
• ‘l’ หมายถึง ปรับเลขที่อยูข่ องป้าย ($Ld)
• ‘o’ หมายถึง ปรับเลขที่อยูข่ องรูทีน
- ถ้ าในคําสัง่ มีป้าย เช่น je $L1 เป็ นต้ น ไม่วา่ PP หรื อ PP QQ จะรู้ค่ามาก่อน เมื่อมีการ
กระโดดไปข้ างหลัง หรื อยังไม่ร้ ูคา่ กรณีกระโดดไปข้ างหน้ า จะดําเนินการเหมือนกัน
คือ จะแทน PP หรื อ QQ ด้ วย ‘-‘ ‘-‘ จากนันผลิ
้ ตคําสัง่ ภาษาเครื่ องของคําสัง่ ดังกล่าว
และเก็บข่าวสารในการปรับค่าไว้ ในรายการโยง fixup_list ในกรณีนี ้ เขตข้ อมูล LC ใน
โหนด ซึง่ เก็บเลขที่อยูห่ ลังคําสัง่ จะนําไปคํานวณ ค่า PP หรื อ PP QQ ส่วนเขตข้ อมูล
NICSLO จะมีค่าเป็ น ‘l’ และเขตข้ อมูล size จะเป็ น ‘b’ ถ้ าปรับเฉพาะ PP แต่จะเป็ น
‘w’ ถ้ าปรับ PP QQ
- สําหรับคําสัง่ call _$input , call _$outint, และ call _$outstr ทําเช่นเดียวกับคําสัง่ ที่
มีป้าย แต่เขตข้ อมูล NICSLO จะมีค่าเป็ น ‘o’ และหมายเลขรูทีน จะเป็ น 1, 2, และ 3
ตามลําดับ
• เมื่อคอมไพเลอร์ แปลโปรแกรมต้ นฉบับหมด จะผลิตคําสัง่ สิ ้นสุดโปรแกรม และกลับไป
ยังดอส คือ B8 00 4C (หรื อ mov ax,4c00h) และ CD 21 (หรื อ int 21h) จากนั ้นจะจองที่ไว้ เพื่อ
เก็บข้ อมูล สําหรับ ตัวระบุ ที่เก็บชัว่ คราว และสายอักขระ ตามลําดับ พร้ อมทั ้งสร้ างตาราง
id_table , TI_table, TC_table, string_table, label_table, และ io_table เพื่อเก็บเลขที่อยูข่ องตัว
ระบุ, ที่เก็บชัว่ คราวขนาด 16 บิต, ที่เก็บชัว่ คราวขนาด 8 บิต, สายอักขระ, ป้าย, และ รูทีน
ตามลําดับ ตารางดังกล่าวมีขนาดหน่วยเป็ นบิต ดังนี ้ id_index*s, max_temp_ivar*s,
max_temp_cvar*s, lit*s, label*s, และ 3*s ตามลําดับ เมื่อ s เป็ นขนาดของ unsigned int
ดรรชนีที่จะอ้ างถึงสมาชิกย่อยในตารางมีคา่ ตังแต่
้ 0 ถึง (ขนาดของตาราง/s) – 1 เช่น ตาราง
id_table สามารถอ้ างดรรชนีได้ ตั ้งแต่ 0 ถึง id_index –1 เป็ นต้ น สมาชิกย่อยในตารางจะเก็บเลขที่
อยูท่ ี่จะนําไปปรับค่า
- สําหรับตาราง io_table สามารถสร้ างได้ ทนั ทีเนื่องจากรู้ค่าตังแต่
้ ต้นแล้ ว คือ _$input,
_$outint, และ _$outstr มีเลขที่อยูเ่ ป็ น 0198, 024E, และ 0283 (ตัวเลขฐานสิบหก)
เก็บในตารางตรงดรรชนี 0, 1, และ 2 ตามลําดับ
ั้
บอยูท่ ี่ id_index ส่วนหมายเลขและ
- สําหรับตาราง id_table จํานวนตัวระบุทงหมดเก็
ขนาดของตัวระบุต้องดูในตารางสัญลักษณ์ ทําการจองเนื ้อที่ให้ กบั ตัวระบุ โดยการทํา
inorder
เพื่อไปยังโหนดทุกโหนดของตารางสัญลักษณ์
แต่ละโหนดจะเก็บ
รายละเอียดของตัวระบุ เมื่อรู้หมายเลขและแบบชนิดข้ อมูลของตัวระบุ ใส่ค่าของ
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-

-

-

-

ตัวนับตําแหน่งในตาราง id_table ตรง หมายเลข – 1 และผลิตข้ อมูล 00 หรื อ 00 00
สําหรับตัวระบุชนิด character และ integer ตามลําดับ แล้ วบวกตัวนับตําแหน่งด้ วย
1 หรื อ 2 ตามลําดับ
สําหรับตาราง TI_table จํานวนที่เก็บชัว่ คราวทังหมดเก็
้
บอยูท่ ี่ max_temp_ivar
่เก็บชัว่ คราวมีค่าตั ้งแต่ 1 ถึง max_temp_ivar ทําการจองเนื ้อที่
ดังนันหมายเลขที
้
ให้ กบั ที่เก็บชัว่ คราว
โดยที่แต่ละหมายเลขให้ ใส่คา่ ของตัวนับตําแหน่งในตาราง
TI_table ตรง หมายเลข – 1 และผลิตข้ อมูล 00 00 แล้ วบวกตัวนับตําแหน่งด้ วย 2
บอยูท่ ี่ max_temp_cvar
สําหรับตาราง TC_table จํานวนที่เก็บชัว่ คราวทังหมดเก็
้
ดังนันหมายเลขที
้
่เก็บชัว่ คราวมีค่าตั ้งแต่ 1 ถึง max_temp_cvar ทําการจองเนื ้อที่
ให้ กบั ที่เก็บชัว่ คราว
โดยที่แต่ละหมายเลขให้ ใส่คา่ ของตัวนับตําแหน่งในตาราง
TC_table ตรง หมายเลข – 1 และผลิตข้ อมูล 00 แล้ วบวกตัวนับตําแหน่งด้ วย 1
้
บอยูท่ ี่ lit รายละเอียดของ
สําหรับตาราง string_table จํานวนสายอักขระทังหมดเก็
สายอักขระแต่ละตัวเก็บอยูใ่ นรายการโยง string_list ทําการจองเนื ้อที่ให้ กบั สาย
อักขระ โดยการย้ ายไปยังโหนดทุกโหนด สําหรับแต่ละโหนด เมื่อรู้หมายเลขสาย
อักขระและตัวชี ้ไปยังสายอักขระ ใส่ค่าของตัวนับตําแหน่งในตาราง string_table ตรง
หมายเลข – 1 และผลิตข้ อมูล ทังหมดของสายอั
้
กขระ ตามด้ วย 00 แล้ วบวกตัวนับ
ตําแหน่งด้ วย ความยาวของสายอักขระ + 1
สําหรับตาราง literal_table จํานวนป้ายทั ้งหมดเก็บอยูท่ ี่ label รายละเอียดของป้าย
แต่ละป้ายเก็บอยูใ่ นรายการโยง label_list ไม่ต้องจองเนื ้อที่ให้ กบั ป้าย เลขที่อยูข่ อง
ป้ายจะเก็บอยู่ในเขตข้ อมูล offset สร้ างตาราง literal_table โดยการย้ ายไปยังโหนด
ทุกโหนด สําหรับแต่ละโหนด เมื่อรู้หมายเลขป้ายและเลขที่อยูข่ องป้าย ใส่เลขที่อยู่
ของป้ายในตาราง literal_table ตรง หมายเลข – 1

พาสที่สอง ปรับค่าในคําสัง่ ต่างๆ โดยใช้ รายการโยง fixup_list และตารางปรับค่าในพาสแรก (ดู
ฟั งก์ชนั fixup)
สําหรับคอมไพเลอร์ ภาษาอีวารุ่น 2.0 พัฒนาต่อจากรุ่น 1.0 โดยใช้ flex และ psullgen
จําเป็ นต้ องใช้ แฟ้ม ต่อไปนี ้ “eva.grm”, “eva.lex”, “action.h”, “type.h”, “action.c”, “symtab.h”,
“symtab.c”, “llerror.c”, “llmain.c”, และ “fixup.c” แฟ้มที่เหมือนกับรุ่น 1.0 ทุกประการ คือ
“eva.grm”, “eva.lex”, “type.h”, “symtab.h”, “symtab.c”, และ “llerror.c” แฟ้มที่มีการแก้ ไข คือ
“action.h”, “action.c”, และ “llmain.c”, และแฟ้มที่เพิ่มขึ ้นมา คือ “fixup.c”
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การสร้ างคอมไพเลอร์ ภาษาอีวารุ่น 2.0 มีขั ้นตอนการสร้ าง โดยใช้ คําสัง่ เรี ยงตามลําดับ
ดังนี ้
psullgen eva.grm
flex eva.lex
gcc –o eva –DLLRECOVER llmain.c lexyy.c llparse.c action.c fixup.c llerror.c symtab.c

จะได้ คอมไพเลอร์ ภาษาอีวารุ่น 2.0 เก็บอยูใ่ นแฟ้ม “eva.exe” ตามต้ องการ
สําหรับแฟ้ม “io.asm”, ตัวเชื่อมโยง, และตัวแปลงแฟ้ม .EXE เป็ น .COM ไม่จําเป็ นต้ องใช้
อีกต่อไป การใช้ คอมไพเลอร์ ภาษาอีวารุ่น 2.0 เพื่อแปลภาษาอีวา สมมุตวิ า่ เก็บอยูใ่ นแฟ้ม
“ex1.eva” ใช้ คําสัง่ ดังนี ้
eva ex1.eva ex1.com
จะได้ แฟ้ม “ex1.com” ตามต้ องการ
แฟ้มที่จะต้ องแก้ ไขและเพิ่มเติมมี ดังนี ้
แฟ้ม “action.h”
/* Eva Compiler : Header of action.c and eva.lex : action.h */
/* Copyright 2002 by Iew Ayaragarnchanakul */
typedef union

{
int ival;
char *sval;

} YYSTYPE;
typedef struct string_node {
int index;
char *stringp;
struct string_node *next;
} STRING_NODE, *STRING_NODE_PTR;
typedef struct label_node {
int index;
unsigned int offset;
struct label_node *next;
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} LABEL_NODE, *LABEL_NODE_PTR;
typedef struct fixup_node {
unsigned int offset;
char size, NICSLO;
int index;
unsigned int LC;
struct fixup_node *next;
} FIXUP_NODE, *FIXUP_NODE_PTR;

แฟ้ม “action.c”
/* Eva Compiler : Semantic Analyzer and Code Generator : action.c */
/* Copyright 2002 by Iew Ayaragarnchanakul */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "type.h"
#include "symtab.h"
#include "action.h"
extern FILE *obj_file;
/* definition in llmain.c */
extern struct node *install();
/* definition in symtab.c */
extern struct node *reference(); /* definition in symtab.c */
extern struct node *sym_tab;
/* definition in symtab.c */
extern void Error();
/* definition in llerror.c */
extern void FatalError();
/* definition in llerror.c */
extern YYSTYPE yylval; /* definition in lexyy.c */
#define MAX_SEM_TOP 1024
#define MAX_NAME_LENGTH 30
static struct
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{
int value;
struct node *stptr;
int type;
} sem[MAX_SEM_TOP+1];
int sem_top, sem_save;
int temp_ivar, temp_cvar, max_temp_ivar, max_temp_cvar;
int label, lit, id_index;
struct node *varptr;
static void IncSemTop();
static void inorder();
static void logical();
static void relation();
static void binary_arith();
static void input_var();
static void write_str();
static unsigned int LC=0x100;
char IORoutine[] = {
0xE9,0x8F,0x01,0x72,0x65,0x61,0x64,0x20,0x64,0x61,0x74,0x61,0x20,0x65,0x72,0x72,
0x6F,0x72,0x0D,0x0A,0x24,0x80,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x83,0xFF,0x00,0x75,0x03,0xE9,0x90,0x00,
0xB8,0x00,0x00,0xBB,0x01,0x00,0x46,0x80,0x3C,0x20,0x74,0xFA,0x80,0x3C,0x2B,0x74,
0x22,0x80,0x3C,0x2D,0x74,0x1B,0x80,0x3C,0x27,0x74,0x5D,0x80,0x3C,0x0D,0x75,0x14,
0xEB,0x6E,0x90,0xB4,0x09,0x8D,0x16,0x03,0x01,0xCD,0x21,0xB8,0x01,0x4C,0xCD,0x21,
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0xC3,0xF7,0xDB,0x46,0x80,0x3C,0x30,0x7D,0x02,0xEB,0xE8,0x80,0x3C,0x39,0x7E,0x02,
0xEB,0xE1,0x8A,0x0C,0x80,0xE9,0x30,0x03,0xC1,0xF7,0xEB,0x46,0x80,0x3C,0x30,0x7D,
0x09,0x83,0xFF,0x01,0x74,0x02,0xEB,0xCB,0x4E,0xC3,0x80,0x3C,0x39,0x7E,0x02,0xEB,
0xF0,0xB9,0x0A,0x00,0xF7,0xE9,0x8B,0xC8,0x8A,0x04,0x2C,0x30,0x83,0xFB,0x01,0x74,
0x02,0xF6,0xD8,0x98,0x03,0xC1,0xEB,0xD3,0x46,0x80,0x3C,0x0D,0x74,0xA5,0x8A,0x04,
0x46,0x80,0x3C,0x27,0x74,0x02,0xEB,0x9B,0x83,0xFF,0x02,0x74,0x02,0xEB,0x94,0xC3,
0xB4,0x0C,0xB0,0x0A,0x8D,0x16,0x15,0x01,0xCD,0x21,0x8D,0x36,0x16,0x01,0xB4,0x09,
0x8D,0x16,0x12,0x01,0xCD,0x21,0x83,0xFF,0x00,0x74,0xE4,0xE9,0x52,0xFF,0xBB,0x00,
0x00,0x3D,0x00,0x00,0x7D,0x0A,0x8B,0xC8,0xB2,0x2D,0xB4,0x02,0xCD,0x21,0x8B,0xC1,
0xB9,0x0A,0x00,0x99,0xF7,0xF9,0x83,0xFA,0x00,0x7D,0x02,0xF7,0xDA,0x83,0xC2,0x30,
0x52,0x43,0x3D,0x00,0x00,0x74,0x02,0xEB,0xEA,0x8B,0xCB,0x5A,0xB4,0x02,0xCD,0x21,
0xE2,0xF9,0xC3,0xFC,0xAC,0x3C,0x00,0x74,0x08,0x8A,0xD0,0xB4,0x02,0xCD,0x21,0xEB,
0xF3,0xC3};
int count_byte = sizeof(IORoutine)/sizeof(unsigned char);
#define gen2(c1,c2) {gen1(c1);gen1(c2);}
#define gen3(c1,c2,c3) {gen1(c1);gen1(c2);gen1(c3);}
#define gen4(c1,c2,c3,c4) {gen1(c1);gen1(c2);gen1(c3);gen1(c4);}
#define gen5(c1,c2,c3,c4,c5) {gen1(c1);gen1(c2);gen1(c3);gen1(c4);gen1(c5);}
#define gen6(c1,c2,c3,c4,c5,c6) {gen1(c1);gen1(c2);gen1(c3);gen1(c4);gen1(c5);gen1(c6);}
void gen1(c)
char c;
{
if (LC>=65534u)
FatalError("program too big");
if (fwrite((void *)&c,sizeof(char),1,obj_file)!=1)
FatalError("can not write");
++LC;
}
STRING_NODE_PTR string_list = NULL, stringptr;
LABEL_NODE_PTR label_list = NULL, labelptr;
FIXUP_NODE_PTR fixup_list = NULL, last_fixup_node;
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unsigned int *string_table, *TI_table, *TC_table, *label_table, *id_table;
unsigned int io_table[] =
{
0x0198, /* _$input , index = 1 */
0x024E, /* _$outint , index = 2 */
0x0283 /* _$outstr, index = 3 */
};
void addstring(index, s)
int index;
char *s;
{
STRING_NODE_PTR p;
char *q;
p = (STRING_NODE_PTR) malloc(sizeof(STRING_NODE));
if (p == NULL) FatalError("memory overflow");
p->index = index;
q = (char *) malloc(strlen(s)+1);
if (q==NULL) FatalError("memory overflow");
strcpy(q,s);
p->stringp = q;
p->next = string_list;
string_list = p;
}
void addlabel(index,offset)
int index;
unsigned int offset;
{
LABEL_NODE_PTR p;
p = (LABEL_NODE_PTR) malloc(sizeof(LABEL_NODE));
if (p == NULL) FatalError("memory overflow");
p->index = index;
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p->offset = offset;
p->next = label_list;
label_list = p;
}
void addfixup(offset,size,nicslo,index,LC)
unsigned int offset;
char size,nicslo;
int index;
unsigned int LC;
{
FIXUP_NODE_PTR p;
p = (FIXUP_NODE_PTR) malloc(sizeof(FIXUP_NODE));
if (p == NULL) FatalError("memory overflow");
p->offset = offset;
p->size = size;
p->NICSLO = nicslo;
p->index = index;
p->LC = LC;
p->next = NULL;
if (fixup_list == NULL) last_fixup_node = fixup_list = p;
else {
last_fixup_node->next = p;
last_fixup_node = p;
}
}
void llaction(X, lookahead)
int X, *lookahead;
{
switch(X) {
case 11: /* begin PROGRAM */
if (fwrite((void *)IORoutine,sizeof(char),count_byte,obj_file)!=count_byte)
FatalError("can not write");
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LC+=count_byte;
break;
case 22: /* end PROGRAM */
gen3(0xB8,0x00,0x4C); /* mov ax,4c00h */
gen2(0xCD,0x21); /* int 21h */
/* generate id and create fixup table for id */
if (sym_tab!=NULL)
{
id_table = (unsigned int *)malloc(id_index*sizeof(unsigned int));
if (id_table == NULL) FatalError("memory overflow");
inorder(sym_tab);
}
/* generate temporary and create fixup table for temporary */
{
int i;
if (max_temp_ivar>0)
{
TI_table = (unsigned int *)malloc(max_temp_ivar*sizeof
(unsigned int));
if (TI_table == NULL) FatalError("memory overflow");
for (i=0;i<max_temp_ivar;++i)
{
TI_table[i]=LC;
gen2(0x00,0x00); /* $TI%d DW 0h */
}
}
if (max_temp_cvar>0)
{
TC_table = (unsigned int *)malloc(max_temp_cvar*sizeof
(unsigned int));
if (TC_table == NULL) FatalError("memory overflow");
for (i=0;i<max_temp_cvar;++i)
{
TC_table[i]=LC;
gen1(0x00); /* $TC%d DB 0h */
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}
}
}
/* generate string and create fixup table for string */
if (lit>0)
{
string_table = (unsigned int *)malloc(lit*sizeof(unsigned int));
if (string_table == NULL) FatalError("memory overflow");
stringptr=string_list;
while (stringptr)
{
char *s = stringptr->stringp;
int i = 1;
string_table[(stringptr->index)-1]=LC;
while (s[i]) {
gen1(s[i]);
++i;
if (s[i]=='\"') ++i;
if (s[i+1]=='\0') ++i;
}
gen1(0x00);
stringptr=stringptr->next;
}
}
/* create fixup table for label */
if (label > 0)
{
label_table = (unsigned int *)malloc(label*sizeof(unsigned int));
if (label_table == NULL) FatalError("memory overflow");
labelptr=label_list;
while (labelptr)
{
label_table[(labelptr->index)-1]=labelptr->offset;
labelptr=labelptr->next;
}
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}
break;
/*======== begin declaration or statement ==========*/
case 100: /* save top of semantic stack for error recovery */
sem_save=sem_top;
break;
/*======== declaration ==========*/
case 101: /* type character */
IncSemTop(1);
sem[sem_top].type=TYPE_12;
break;
case 102: /* type integer */
IncSemTop(1);
sem[sem_top].type=TYPE_02;
break;
case 103: /* var declaration */
varptr=install(yylval.sval);
varptr->type=sem[sem_top].type;
break;
case 104: /* end declaration */
--sem_top;
break;
/*======== expression ==========*/
case 200: /* begin expression */
temp_ivar=temp_cvar=0;
break;
case 201: /* relation > */
relation("jg");
break;
case 202: /* relation < */
relation("jl");
break;
case 203: /* relation = */
relation("je");
break;
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case 204: /* relation >= */
relation("jge");
break;
case 205: /* relation <= */
relation("jle");
break;
case 206: /* relation <> */
relation("jne");
break;
case 207: /* addition */
binary_arith("add");
break;
case 208: /* subtraction */
binary_arith("sub");
break;
case 209: /* logical OR */
logical("or");
break;
case 210: /* logical NOT */
if(sem[sem_top].type != TYPE_23) {
Error("logical type not match");
sem[sem_top].type=TYPE_23;
}
gen5(0x80,0x36,'-','-',0x01); /* xor $TC%d,1h\n",sem[sem_top].value */
addfixup(LC-3,'w','c',sem[sem_top].value,LC);
break;
case 211: /* unary - */
if (sem[sem_top].type>TYPE_03)
Error("integer type not match");
switch (sem[sem_top].type) {
case TYPE_01:
/* mov ax,%d",sem[sem_top].value */
gen3(0xB8,(char)(sem[sem_top].value&0xFF),
(char)(sem[sem_top].value>>8));
break;
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case TYPE_02:
gen3(0xA1,'-','-'); /* mov ax,$N%d\t;%s\n",
sem[sem_top].stptr->index,
sem[sem_top].stptr->name */
addfixup(LC-2,'w','n',sem[sem_top].stptr->index,LC);
break;
case TYPE_03:
gen3(0xA1,'-','-'); /* mov ax,$TI%d\n",sem[sem_top].value */
addfixup(LC-2,'w','i',sem[sem_top].value,LC);
break;
}
gen2(0xF7,0xD8); /* neg ax */
gen3(0xA3,'-','-'); /* mov $TI%d,ax\n",++temp_ivar */
++temp_ivar;
addfixup(LC-2,'w','i',temp_ivar,LC);
sem[sem_top].value=temp_ivar;
sem[sem_top].type=TYPE_03;
break;
case 212: /* multiplication */
binary_arith("imul");
break;
case 213: /* divide */
binary_arith("idiv");
break;
case 214: /* logical AND */
logical("and");
break;
case 215: /* var operand */
IncSemTop(1);
varptr=reference(yylval.sval);
sem[sem_top].type=varptr->type;
sem[sem_top].stptr=varptr;
break;
case 216: /* number operand */
IncSemTop(1);
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sem[sem_top].type=TYPE_01;
sem[sem_top].value=yylval.ival;
break;
case 217: /* character operand */
IncSemTop(1);
sem[sem_top].type=TYPE_11;
sem[sem_top].value=yylval.ival;
break;
case 218: /* end expression */
if (temp_ivar > max_temp_ivar) max_temp_ivar=temp_ivar;
if (temp_cvar > max_temp_cvar) max_temp_cvar=temp_cvar;
break;
/*======== assignment statement ==========*/
case 301: /* begin assignment statement */
IncSemTop(1);
varptr=reference(yylval.sval);
sem[sem_top].type=varptr->type;
sem[sem_top].stptr=varptr;
break;
case 302: /* end assignment statement */
if (sem[sem_top].type/10 != sem[sem_top-1].type/10)
Error("expression assign to wrong type");
switch (sem[sem_top].type%10) {
case TYPE_01:
/* mov $N%d,%d\t;%s\n",sem[sem_top-1].stptr->index,
sem[sem_top].value,sem[sem_top-1].stptr->name */
gen6(0xC7,0x06,'-','-',(char)(sem[sem_top].value&0xFF),
(char)(sem[sem_top].value>>8));
addfixup(LC-4,'w','n',sem[sem_top-1].stptr->index,LC);
break;
case TYPE_02:
if (sem[sem_top].type>TYPE_03) {
/* mov al,$N%d\t;%s\n",sem[sem_top].stptr->index,
sem[sem_top].stptr->name */
gen3(0xA0,'-','-');
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addfixup(LC-2,'w','n',sem[sem_top].stptr->index,LC);
/*mov $N%d,al\t;%s\n",sem[sem_top-1].stptr->index,
sem[sem_top-1].stptr->name */
gen3(0xA2,'-','-');
addfixup(LC-2,'w','n',sem[sem_top-1].stptr->index,LC);
}
else {
/* mov ax,$N%d\t;%s\n",sem[sem_top].stptr->index,
sem[sem_top].stptr->name */
gen3(0xA1,'-','-');
addfixup(LC-2,'w','n',sem[sem_top].stptr->index,LC);
/* mov $N%d,ax\t;%s\n",sem[sem_top-1].stptr->index,
sem[sem_top-1].stptr->name */
gen3(0xA3,'-','-');
addfixup(LC-2,'w','n',sem[sem_top-1].stptr->index,LC);
}
break;
case TYPE_03:
/* mov $N%d,ax\t;%s\n",sem[sem_top-1].stptr->index,
sem[sem_top-1].stptr->name */
gen3(0xA3,'-','-');
addfixup(LC-2,'w','n',sem[sem_top-1].stptr->index,LC);
break;
}
sem_top-=2;
break;
/*======== if-then-else statement ==========*/
case 401: /* expression of IF and WHILE */
if (sem[sem_top].type != TYPE_23) Error("logical type not match");
gen5(0x80,0x3E,'-','-',0x01); /* cmp $TC%d,1h\n",sem[sem_top].value */
addfixup(LC-3,'w','c',sem[sem_top].value,LC);
++label;
gen2(0x74,'-'); /* je $L%d\n",++label */
addfixup(LC-1,'b','l',label,LC);
++label;
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gen3(0xE9,'-','-'); /* jmp $L%d\n",++label */
addfixup(LC-2,'w','l',label,LC);
/* $L%d:\n",label-1); */
addlabel(label-1,LC);
sem[sem_top].value=label;
break;
case 402: /* ELSE clause */
++label;
gen3(0xE9,'-','-'); /* jmp $L%d\n",++label */
addfixup(LC-2,'w','l',label,LC);
/* $L%d:\n",sem[sem_top].value */
addlabel(sem[sem_top].value,LC);
sem[sem_top].value=label;
break;
case 403: /* ENDIF */
/* $L%d:\n",sem[sem_top].value */
addlabel(sem[sem_top].value,LC);
--sem_top;
break;
/*======== while statement ==========*/
case 501: /* begin WHILE */
/* $L%d:\n",++label */
++label;
addlabel(label,LC);
IncSemTop(1);
sem[sem_top].value=label;
break;
case 502: /* ENDWHILE */
gen3(0xE9,'-','-'); /* jmp $L%d\n",sem[sem_top-1].value */
addfixup(LC-2,'w','l',sem[sem_top-1].value,LC);
/* $L%d:\n",sem[sem_top].value */
addlabel(sem[sem_top].value,LC);
sem_top-=2;
break;
/*======== stop statement ==========*/
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case 601: /* stop statement */
gen3(0xB8,0x00,0x4C); /* mov ax,4c00h */
gen2(0xCD,0x21); /* int 21h */
break;
/*======== read statement ==========*/
case 701: /* begin READ */
gen3(0xBF,0x00,0x00); /* mov di,0 */
gen3(0xE8,'-','-'); /* call _$input */
addfixup(LC-2,'w','o',1,LC);
break;
case 702: /* input identifier */
input_var(yylval.sval);
break;
/*======== write statement ==========*/
case 801: /* write new line */
gen2(0xB4,0x02); /* mov ah,2h */
gen2(0xB2,0x0D); /* mov dl,0dh */
gen2(0xCD,0x21); /* int 21h */
gen2(0xB2,0x0A); /* mov dl,0ah */
gen2(0xCD,0x21); /* int 21h */
break;
case 802: /* write expression */
if (sem[sem_top].type==TYPE_23) {
gen5(0x80,0x3E,'-','-',0x01); /* cmp $TC%d,1h\n",
sem[sem_top].value */
addfixup(LC-3,'w','c',sem[sem_top].value,LC);
++label;
gen2(0x74,'-'); /* je $L%d\n",++label */
addfixup(LC-1,'b','l',label,LC);
gen2(0xB2,0x66); /* mov dl,'f' */
++label;
gen2(0xEB,'-'); /* jmp short $L%d\n",++label */
addfixup(LC-1,'b','l',label,LC);
/* $L%d:\n",label-1 */
addlabel(label-1,LC);
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gen2(0xB2,0x74); /* mov dl,'t' */
/* $L%d:\n",label */
addlabel(label,LC);
gen2(0xB4,0x02); /* mov ah,02h */
gen2(0xCD,0x21); /* int 21h */
}
else
if (sem[sem_top].type>TYPE_03) {
gen2(0xB4,0x02); /* mov ah,02h */
switch (sem[sem_top].type%10) {
case TYPE_01:
gen2(0xB2,(char)(sem[sem_top].value&0xFF));
/* mov dl,%d\n",sem[sem_top].value */
break;
case TYPE_02:
gen4(0x8A,0x16,'-','-');
/* mov dl,$N%d\t;%s\n",sem[sem_top].stptr->
index,sem[sem_top].stptr->name */
addfixup(LC-2,'w','n',sem[sem_top].stptr->
index,LC);
break;
}
gen2(0xCD,0x21); /* int 21h */
}
else {
switch (sem[sem_top].type%10) {
case TYPE_01:
gen3(0xB8,(char)(sem[sem_top].value&0xFF),
(char)(sem[sem_top].value>>8));
/* mov ax,%d\n",sem[sem_top].value */
break;
case TYPE_02:
gen3(0xA1,'-','-'); /* mov ax,$N%d\t;%s\n",
sem[sem_top].stptr->index,
sem[sem_top].stptr->name */
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addfixup(LC-2,'w','n',sem[sem_top].stptr->
index,LC);
break;
case TYPE_03:
gen3(0xA1,'-','-'); /* mov ax,$TI%d\n",sem
[sem_top].value */
addfixup(LC-2,'w','i',sem[sem_top].value,LC);
break;
}
gen3(0xE8,'-','-'); /* call _$outint */
addfixup(LC-2,'w','o',2,LC);
}
sem_top-=1;
break;
case 803: /* write string */
write_str(yylval.sval);
break;
}
}
/*=================================================================*/
static void IncSemTop(amount)
int amount;
{
if ((sem_top+=amount) >= MAX_SEM_TOP)
FatalError("semantic stack overflow");
}
static void inorder(t)
struct node *t;
{
if (t) {
inorder(t->llink);
id_table[(t->index)-1]=LC;
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if (t->type > TYPE_03)
{
gen1(0x00); /* $N%D DB 0h\t;%s\n",t->index,t->name */
}
else
{
gen2(0x00,0x00); /* $N%d DW 0h\t;%s\n",t->index,t->name */
}
inorder(t->rlink);
}
}
static void logical(logop)
char *logop;
{
if (sem[sem_top].type != TYPE_23 || sem[sem_top-1].type != TYPE_23) {
Error("logical type not match");
sem[sem_top-1].type=TYPE_23;
}
gen3(0xA0,'-','-'); /* mov al,$TC%d\n",sem[sem_top-1].value */
addfixup(LC-2,'w','c',sem[sem_top-1].value,LC);
/* %s al,$TC%d\n",logop,sem[sem_top].value) */
if (strcmp(logop,"or")==0)
{
gen4(0x0A,0x06,'-','-');
addfixup(LC-2,'w','c',sem[sem_top].value,LC);
}
else
{
gen4(0x22,0x06,'-','-'); /* and */
addfixup(LC-2,'w','c',sem[sem_top].value,LC);
}
gen3(0xA2,'-','-'); /* mov $TC%d,al\n",sem[sem_top-1].value */
addfixup(LC-2,'w','c',sem[sem_top-1].value,LC);
sem_top-=1;
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}
static void relation(relop)
char *relop;
{
if (sem[sem_top].type/10 != sem[sem_top-1].type/10)
Error("relation type not match");
switch (sem[sem_top].type%10) {
case TYPE_01:
switch (sem[sem_top-1].type%10) {
case TYPE_01:
if (sem[sem_top-1].type>TYPE_03) {
/* mov al,sem[sem_top-1].value */
gen2(0xB0,(char)(sem[sem_top-1].value&0xFF));
/* cmp al,sem[sem_top].value */
gen3(0x3C,(char)(sem[sem_top].value&0xFF), (char)
(sem[sem_top].value>>8));
}
else {
/* mov ax,sem[sem_top-1].value */
gen3(0xB8,(char)(sem[sem_top-1].value&0xFF),
(char)(sem[sem_top-1].value>>8));
/* cmp ax,sem[sem_top].value */
gen3(0x3D,(char)(sem[sem_top].value&0xFF),
(char)(sem[sem_top].value>>8));
}
break;
case TYPE_02:
if (sem[sem_top-1].type>TYPE_03) {
/* cmp $N%d,%d\t;%s\n",sem[sem_top-1].stptr->index,
sem[sem_top].value,sem[sem_top-1].stptr->
name */
gen5(0x80,0x3E,'-','-',(char)(sem[sem_top].value&0xFF));
addfixup(LC-3,'w','n',sem[sem_top-1].stptr->index,LC);
}
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else {
/* cmp $N%d,%d\t;%s\n",sem[sem_top-1].stptr->index,
sem[sem_top].value,sem[sem_top-1].stptr->name */
gen6(0x81,0x3E,'-','-',(char)(sem[sem_top].value&0xFF),
(char)(sem[sem_top].value>>8));
addfixup(LC-4,'w','n',sem[sem_top-1].stptr->index,LC);
}
break;
case TYPE_03:
if (sem[sem_top-3].type>TYPE_03) {
/* cmp $TC%d,%d\n",sem[sem_top-1].value,
sem[sem_top].value) */
gen5(0x80,0x3E,'-','-',(char)(sem[sem_top].value&0xFF));
addfixup(LC-3,'w','c',sem[sem_top-1].value,LC);
}
else {
/* cmp $TI%d,%d\n",sem[sem_top-1].value,
sem[sem_top].value */
gen6(0x81,0x3E,'-','-',(char)(sem[sem_top].value&0xFF),
(char)(sem[sem_top].value>>8));
addfixup(LC-4,'w','i',sem[sem_top-1].value,LC);
}
break;
}
break;
case TYPE_02:
switch (sem[sem_top-1].type%10) {
case TYPE_01:
if (sem[sem_top-1].type>TYPE_03) {
/* mov al,sem[sem_top-1].value */
gen2(0xB0,(char)(sem[sem_top-1].value&0xFF));
/* cmp al,$N%d\t;%s\n",sem[sem_top].stptr->index,
sem[sem_top].stptr->name */
gen4(0x3A,0x06,'-','-');
addfixup(LC-2,'w','n',sem[sem_top].stptr->index,LC);
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}
else {
/* mov ax,sem[sem_top-1].value */
gen3(0xB8,(char)(sem[sem_top-1].value&0xFF),
(char)(sem[sem_top-1].value>>8));
/* cmp ax,$N%d\t;%s\n",sem[sem_top].stptr->index,
sem[sem_top].stptr->name */
gen4(0x3B,0x06,'-','-');
addfixup(LC-2,'w','n',sem[sem_top].stptr->index,LC);
}
break;
case TYPE_02:
if (sem[sem_top-1].type>TYPE_03) {
/* mov al,$N%d\t;%s\n",sem[sem_top-1].stptr->index,
sem[sem_top-1].stptr->name */
gen3(0xA0,'-','-');
addfixup(LC-2,'w','n',sem[sem_top-1].stptr->index,LC);
/* cmp al,$N%d\t;%s\n",sem[sem_top].stptr->index,
sem[sem_top].stptr->name */
gen4(0x3A,0x06,'-','-');
addfixup(LC-2,'w','n',sem[sem_top].stptr->index,LC);
}
else {
/* mov ax,$N%d\t;%s\n",sem[sem_top-1].stptr->index,
sem[sem_top-1].stptr->name */
gen3(0xA1,'-','-');
addfixup(LC-2,'w','n',sem[sem_top-1].stptr->index,LC);
/* cmp ax,$N%d\t;%s\n",sem[sem_top].stptr->index,
sem[sem_top].stptr->name */
gen4(0x3B,0x06,'-','-');
addfixup(LC-2,'w','n',sem[sem_top].stptr->index,LC);
}
break;
case TYPE_03:
if (sem[sem_top-1].type>TYPE_03) {
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/* mov al,$TC%d\n",sem[sem_top-1].value */
gen3(0xA0,'-','-');
addfixup(LC-2,'w','c',sem[sem_top-1].value,LC);
/* cmp al,$N%d\t;%s\n",sem[sem_top].stptr->index,
sem[sem_top].stptr->name */
gen4(0x3A,0x06,'-','-');
addfixup(LC-2,'w','n',sem[sem_top].stptr->index,LC);
}
else {
/* mov ax,$TI%d\n",sem[sem_top-1].value */
gen3(0xA1,'-','-');
addfixup(LC-2,'w','i',sem[sem_top-1].value,LC);
/* cmp ax,$N%d\t;%s\n",sem[sem_top].stptr->index,
sem[sem_top].stptr->name */
gen4(0x3B,0x06,'-','-');
addfixup(LC-2,'w','n',sem[sem_top].stptr->index,LC);
}
break;
}
break;
case TYPE_03:
switch (sem[sem_top-1].type%10) {
case TYPE_01:
if (sem[sem_top-1].type>TYPE_03) {
/* mov al,sem[sem_top-1].value */
gen2(0xB0,(char)(sem[sem_top-1].value&0xFF));
/* cmp al,$TC%d\n",sem[sem_top].value); */
gen4(0x3A,0x06,'-','-');
addfixup(LC-2,'w','c',sem[sem_top].value,LC);
}
else {
/* mov ax,sem[sem_top-1].value */
gen3(0xB8,(char)(sem[sem_top-1].value&0xFF),
(char)(sem[sem_top-1].value>>8));
/* cmp ax,$TI%d\n",sem[sem_top].value */
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gen4(0x3B,0x06,'-','-');
addfixup(LC-2,'w','i',sem[sem_top].value,LC);
}
break;
case TYPE_02:
if (sem[sem_top].type>TYPE_03) {
/* mov al,$N%d\t;%s\n",sem[sem_top-1].stptr->index,
sem[sem_top-1].stptr->name */
gen3(0xA0,'-','-');
addfixup(LC-2,'w','n',sem[sem_top-1].stptr->index,LC);
/* cmp al,$TC%d\n",sem[sem_top].value */
gen4(0x3A,0x06,'-','-');
addfixup(LC-2,'w','c',sem[sem_top].value,LC);
}
else {
/* mov ax,$N%d\t;%s\n",sem[sem_top-1].stptr->index,
sem[sem_top-1].stptr->name */
gen3(0xA1,'-','-');
addfixup(LC-2,'w','n',sem[sem_top-1].stptr->index,LC);
/* cmp ax,$TI%d\n",sem[sem_top].value */
gen4(0x3B,0x06,'-','-');
addfixup(LC-2,'w','i',sem[sem_top].value,LC);
}
break;
case TYPE_03:
if (sem[sem_top].type>TYPE_03) {
/* mov al,$TC%d\n",sem[sem_top-1].value */
gen3(0xA0,'-','-');
addfixup(LC-2,'w','c',sem[sem_top-1].value,LC);
/* cmp al,$TC%d\n",sem[sem_top].value */
gen4(0x3A,0x06,'-','-');
addfixup(LC-2,'w','c',sem[sem_top].value,LC);
}
else {
/* mov ax,$TI%d\n",sem[sem_top-1].value */
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gen3(0xA1,'-','-');
addfixup(LC-2,'w','i',sem[sem_top-1].value,LC);
/* cmp ax,$TI%d\n",sem[sem_top].value */
gen4(0x3B,0x06,'-','-');
addfixup(LC-2,'w','i',sem[sem_top].value,LC);
}
break;
}
break;
}
/* %s $L%d\n",relop,++label */
++label;
if (strcmp(relop,"je")==0)
{
gen2(0x74,'-');
addfixup(LC-1,'b','l',label,LC);
}
else if (strcmp(relop,"jne")==0)
{
gen2(0x75,'-');
addfixup(LC-1,'b','l',label,LC);
}
else if (strcmp(relop,"jl")==0)
{
gen2(0x7C,'-');
addfixup(LC-1,'b','l',label,LC);
}
else if (strcmp(relop,"jge")==0)
{
gen2(0x7D,'-');
addfixup(LC-1,'b','l',label,LC);
}
else if (strcmp(relop,"jle")==0)
{
gen2(0x7E,'-');
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addfixup(LC-1,'b','l',label,LC);
}
else if (strcmp(relop,"jg")==0)
{
gen2(0x7F,'-');
addfixup(LC-1,'b','l',label,LC);
}
/* mov $TC%d,0h\n",++temp_cvar */
++temp_cvar;
gen5(0xC6,0x06,'-','-',0x00);
addfixup(LC-3,'w','c',temp_cvar,LC);
/* jmp short $L%d\n",label+1 */
gen2(0xEB,'-');
addfixup(LC-1,'b','l',label+1,LC);
/* $L%d:\n",label */
addlabel(label,LC);
/* mov $TC%d,1h\n",temp_cvar */
gen5(0xC6,0x06,'-','-',0x01);
addfixup(LC-3,'w','c',temp_cvar,LC);
/* $L%d:\n",++label */
++label;
addlabel(label,LC);
sem[sem_top-1].value=temp_cvar;
sem[sem_top-1].type=TYPE_23;
sem_top-=1;
}
static void binary_arith(inst)
char *inst;
{
if (sem[sem_top].type>TYPE_03||sem[sem_top-1].type>TYPE_03)
Error("integer type not match");
switch (sem[sem_top-1].type) {
case TYPE_01:
/* mov ax,sem[sem_top-1].value */
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gen3(0xB8,(char)(sem[sem_top-1].value&0xFF),
(char)(sem[sem_top-1].value>>8));
break;
case TYPE_02:
/* mov ax,$N%d\t;%s\n",sem[sem_top-1].stptr->index,
sem[sem_top-1].stptr->name */
gen3(0xA1,'-','-');
addfixup(LC-2,'w','n',sem[sem_top-1].stptr->index,LC);
break;
case TYPE_03:
/* mov ax,$TI%d\n",sem[sem_top-1].value */
gen3(0xA1,'-','-');
addfixup(LC-2,'w','i',sem[sem_top-1].value,LC);
break;
}
if (strcmp(inst,"idiv")==0)
gen1(0x99); /* cwd */
switch (sem[sem_top].type) {
case TYPE_01:
if (strcmp(inst,"imul")==0 || strcmp(inst,"idiv")==0 ) {
/* mov cx,sem[sem_top-1].value */
gen3(0xB9,(char)(sem[sem_top].value&0xFF),
(char)(sem[sem_top].value>>8));
/* %s cx\n",inst */
if (strcmp(inst,"imul")==0) {gen2(0xF7,0xE9);}
else {gen2(0xF7,0xF9);}
}
else {
/* %s ax,%d\n",inst,sem[sem_top].value */
if (strcmp(inst,"add") == 0)
{
gen3(0x05,(char)(sem[sem_top].value&0xFF),
(char)(sem[sem_top].value>>8));
}
else
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{
gen3(0x2D,(char)(sem[sem_top].value&0xFF), /*sub */
(char)(sem[sem_top].value>>8));
}
}
break;
case TYPE_02:
if (strcmp(inst,"imul")==0 || strcmp(inst,"idiv")==0 ) {
/* %s $N%d\t;%s\n",inst,sem[sem_top].stptr->index,
sem[sem_top].stptr->name */
if (strcmp(inst,"imul")==0)
{
gen4(0xF7,0x2E,'-','-');
addfixup(LC-2,'w','n',sem[sem_top].stptr->index,LC);
}
else
{
gen4(0xF7,0x3E,'-','-'); /* idiv */
addfixup(LC-2,'w','n',sem[sem_top].stptr->index,LC);
}
}
else {
/* %s ax,$N%d\t;%s\n",inst,sem[sem_top].stptr->index,
sem[sem_top].stptr->name */
if (strcmp(inst,"add") == 0)
{
gen4(0x03,0x06,'-','-');
addfixup(LC-2,'w','n',sem[sem_top].stptr->index,LC);
}
else
{
gen4(0x2B,0x06,'-','-');
addfixup(LC-2,'w','n',sem[sem_top].stptr->index,LC);
}
}
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break;
case TYPE_03:
if (strcmp(inst,"imul")==0 || strcmp(inst,"idiv")==0 ) {
/* %s $TI%d\n",inst,sem[sem_top].value */
if (strcmp(inst,"imul")==0)
{
gen4(0xF7,0x2E,'-','-');
addfixup(LC-2,'w','i',sem[sem_top].value,LC);
}
else
{
gen4(0xF7,0x3E,'-','-'); /* idiv */
addfixup(LC-2,'w','i',sem[sem_top].value,LC);
}
}
else {
/* %s ax,$TI%d\n",inst,sem[sem_top].value */
if (strcmp(inst,"add") == 0)
{
gen4(0x03,0x06,'-','-');
addfixup(LC-2,'w','i',sem[sem_top].value,LC);
}
else
{
gen4(0x2B,0x06,'-','-');
addfixup(LC-2,'w','i',sem[sem_top].value,LC);
}
}
break;
}
/* mov $TI%d,ax\n",++temp_ivar */
++temp_ivar;
gen3(0xA3,'-','-');
addfixup(LC-2,'w','i',temp_ivar,LC);
sem[sem_top-1].value=temp_ivar;
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sem[sem_top-1].type=TYPE_03;
sem_top-=1;
}
static void input_var(s)
char *s;
{
varptr=reference(s);
if (varptr->type==TYPE_02) {
gen3(0xBF,0x01,0x00); /* mov di,1 */
gen3(0xE8,'-','-'); /* call _$input */
addfixup(LC-2,'w','o',1,LC);
/* mov $N%d,ax\t;%s\n",varptr->index,varptr->name */
gen3(0xA3,'-','-');
addfixup(LC-2,'w','n',varptr->index,LC);
}
else {
gen3(0xBF,0x02,0x00); /* mov di,2 */
gen3(0xE8,'-','-'); /* call _$input */
addfixup(LC-2,'w','o',1,LC);
/* mov $N%d,al\t;%s\n",varptr->index,varptr->name */
gen3(0xA2,'-','-');
addfixup(LC-2,'w','n',varptr->index,LC);
}
}
static void write_str(s)
char *s;
{
int i=1;
++lit;
addstring(lit,s);
gen4(0x8D,0x36,'-','-'); /* lea si,$S%d\n",lit */
addfixup(LC-2,'w','s',lit,LC);
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gen3(0xE8,'-','-'); /* call _$outstr */
addfixup(LC-2,'w','o',3,LC);
}

แฟ้ม “fixup.c”

/* Eva Compiler : FIXUP : fixup.c */
/* Copyright 2002 by Iew Ayaragarnchanakul */
#include <stdio.h>
#include "action.h"
extern int max_temp_ivar, max_temp_cvar;
int label, lit, id_index;
extern void FatalError(); /* definition in llerror.c */
extern FILE *com_file; /* definition in llmain.c */
extern FILE *obj_file;
/* definition in llmain.c */
/* definition in action.c */
extern FIXUP_NODE_PTR fixup_list;
extern unsigned int *string_table, *TI_table, *TC_table, *label_table, *id_table;
extern unsigned int io_table[];
char CurrentByte;
static unsigned int LC = 0x100;
void read_obj()
{
if (fread((void *)&CurrentByte, 1,1,obj_file) != 1)
FatalError("can not read");
}
void write_to_com()
{
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if (fwrite((void *)&CurrentByte,sizeof(char),1,com_file)!=1)
FatalError("can not write");
++LC;
}
void fixup()
{
unsigned int offset, value;
FIXUP_NODE_PTR fl=fixup_list;
int i;
/*
printf("fixup list\n");
while (fl)
{
printf("%4X %c %c %i %4X\n",fl->offset,fl->size,fl->NICSLO,fl->index,fl->LC);
fl=fl->next;
}
printf("id list\n");
for (i=0; i<id_index; i++)
{
printf("%4X\n",id_table[i]);
}
printf("ti list\n");
for (i=0; i<max_temp_ivar; i++)
{
printf("%4X\n",TI_table[i]);
}
printf("tc list\n");
for (i=0; i<max_temp_cvar; i++)
{
printf("%4X\n",TC_table[i]);
}
printf("string list\n");
for (i=0; i<lit; i++)
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{
printf("%4X\n",string_table[i]);
}
printf("io list\n");
for (i=0; i<3; i++)
{
printf("%4X\n",io_table[i]);
}
*/
while (fixup_list)
{
offset = fixup_list->offset;
while (LC<offset)
{
read_obj();
/* copy no fixup byte */
write_to_com();
}
if (fixup_list->NICSLO == 'l')
{
value = label_table[(fixup_list->index)-1]-fixup_list->LC;
/* printf("** %4X %4X %4X\n",
label_table[(fixup_list->index)-1],
fixup_list->LC,
value); */
read_obj(); /* skip and replace by */
CurrentByte = value&0xFF;
write_to_com();
if (fixup_list->size == 'w')
{
read_obj();
/* skip and replace by */
CurrentByte = value>>8;
write_to_com();
}
}
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else if (fixup_list->NICSLO == 'o')
{
value = io_table[(fixup_list->index)-1]-fixup_list->LC;
/*
printf("** %4X %4X %4X\n",
io_table[(fixup_list->index)-1],
fixup_list->LC,
value);*/
read_obj(); /* skip and replace by */
CurrentByte = value&0xFF;
write_to_com();
read_obj();
/* skip and replace by */
CurrentByte = value>>8;
write_to_com();
}
else
{
switch (fixup_list->NICSLO)
{
case 'n':
value = id_table[(fixup_list->index)-1];
break;
case 'i':
value = TI_table[(fixup_list->index)-1];
break;
case 'c':
value = TC_table[(fixup_list->index)-1];
break;
case 's':
value = string_table[(fixup_list->index)-1];
break;
}
read_obj(); /* skip and replace by */
CurrentByte = value&0xFF;
write_to_com();
read_obj();
/* skip and replace by */
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CurrentByte = value>>8;
write_to_com();
}
fixup_list=fixup_list->next;
}
while (fread((void *)&CurrentByte, 1,1,obj_file)==1)
{
write_to_com(); /* copy remain byte */
}
}

แฟ้ม “llmain.c”
/* Eva Compiler : Main Program : llmain.c */
/* Copyright 2002 by Iew Ayaragarnchanakul */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "action.h"
extern FILE *yyin;
/* definition in lexyy.c */
extern llparse();
/* definition in llparse.c */
extern no_error;
/* definition in llerror.c */
/* definition in action.c */
extern FIXUP_NODE_PTR fixup_list;
extern unsigned int *string_table, *TI_table, *TC_table, *label_table, *id_table;
extern unsigned int io_table[];
FILE *src_file;
FILE *obj_file;
FILE *com_file;
main (argc,argv)
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int argc; char *argv[];
{
printf("Eva Compiler version 2.0\nCopyright 2002 by Iew Ayaragarnchanakul\n");
if (argc<3) {
printf("require source file and executable file\n");
exit(1);
}
src_file=fopen(argv[1],"r");
if (src_file==NULL) {
printf("Can not open source file : %s\n",argv[1]);
exit(1);
}
obj_file=fopen("eva.tmp","wb");
if (obj_file==NULL) {
printf("Can not open temporary file : eva.tmp\n");
exit(1);
}
yyin=src_file;
llparse();
/* PASS ONE */
fclose(src_file);
fclose(obj_file);
if (no_error==0)
{
obj_file= fopen("eva.tmp","rb");
if (obj_file==NULL) {
printf("Can not open temporary file : eva.tmp\n");
exit(1);
}
com_file=fopen(argv[2],"wb");
if (com_file==NULL) {
printf("Can not open executable file : %s\n",argv[2]);
exit(1);
}
/* PASS TWO */
fixup();
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fclose(obj_file);
fclose(com_file);
}
printf("total errors = %d\n",no_error);
exit(no_error);
}

ภาคผนวก จ
ข้อมูลใน CD สําหรับภาษาอีวา 1.0, 2.0 และปาสคาล 3.1
แผ่น CD บรรจุข้อมูลแยกตามสารบบ (directory หรื อ folder) ดังนี ้
สารบบ
AcrobatReader-5
arrowsof
compdoc
Djgpp
eva10
eva20
pascal31
pascbook
psullgen
dos
eva30
eva40
อื่น ๆ

บรรจุ
โปรแกรม Acrobat Reader 5.0 สําหรับอ่านเอกสารชนิด pdf
แอสเซมเบลอร์ , ตัวเชื่อมโยง, ตัวแปลง .EXE เป็ น .COM
โปรแกรม dumpobj.exe และโปรแกรม dumpbyte.exe
คูม่ ือ lex, flex, yacc, bison, psullgen
แฟ้มที่ download จาก http://www.delorie.com/djgpp/
มี gcc, flex, bison, และอื่นๆ
คอมไพเลอร์ ภาษาอีวา รุ่น 1.0 และตัวอย่างโปรแกรมภาษาอีวา
คอมไพเลอร์ ภาษาอีวา รุ่น 2.0 และตัวอย่างโปรแกรมภาษาอีวา
คอมไพเลอร์ ภาษาปาสคาล รุ่น 3.1 และตัวอย่างโปรแกรมภาษา
ปาสคาล
หนังสือ “การเขียนคอมไพเลอร์ ภาษาปาสคาลสําหรับเครื่ อง
ไอบีเอ็มพีซี”
โปรแกรม psullgen
สําหรับวิ่งบน DOS
คอมไพเลอร์ ภาษาอีวา รุ่น 3.0 ดู ภาคผนวก ฉ
คอมไพเลอร์ ภาษาอีวา รุ่น 4.0 เฉลยแบบฝึ กหัดที่ 6.5
สําหรับติดตั ้งภาษาไทยและคู่มือภาษาแอสเซมบลี intel 8086

หมายเหตุ Acrobat Reader เป็ นเครื่ องหมายการค้ าของบริ ษัท Adobe Systems Inc.
ถ้ าต้ องการอ่านและพิมพ์เอกสาร และยังไม่มีโปรแกรม Acrobat Reader ให้ ตดิ ตั ้งก่อน
โปรแกรมดังกล่าวอยูท่ ี่สารบบ AcrobatReader-5 ชื่อ ar500enu.exe ไม่สามารถใช้ ได้ กบั
วินโดว์ 7(64-bit)/8(64-bit)
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ตรวจสอบระบบปฎิบัตกิ ารก่ อนการติดตัง้
1. DOS , วินโดว์ 95/98/XP/7(32-bit) และ 8(32-bit) สามารถติดตั ้งและใช้ โปรแกรมได้
ทุกตัว
2. วินโดว์ 7(64-bit) และ 8(64-bit) สามารถติดตังได้
้ แต่ไม่สามารถใช้ โปรแกรมได้ ต้ อง
ติดตัง้ DOS ลง flash drive และวิ่งบนระบบปฎิบตั ิการ DOS ดูวิธีการตอนท้ าย ถ้ าไม่
ต้ องการวิง่ บน DOS ให้ ใช้ โปรแกรมและคอมไพเลอร์ ภาษาอีวา 3.0 ซึง่ สามารถใช้ ได้
กับทุกระบบปฎิบตั ิการ แต่ใช้ ภาษาไทยไม่ได้ ให้ ดทู ี่แฟ้ม eva30\eva30.rar
และ เพื่อให้ สามารถใช้ ได้ กบั คอมไพเลอร์ ภาษา C ได้ หลาย ๆ ตัว และเจาะจงเฉพาะ
flex กับ bison เท่านั ้น ให้ ดทู ี่แฟ้ม eva30\eva30-flex-bison.rar

ถ้ าต้ องการวิ่งบน DOS ให้ ข้ามไปดูตอนท้ าย
บน DOS สามารถใช้ ภาษาไทยได้ ทกุ โปรแกรม

สําหรั บวินโดว์ 95/98/XP/7(32-bit)/8(32-bit) ให้
ดําเนินการ ดังนี ้
การติดตังภาษาไทย
้
ก. วินโดว์ 95/98 ไม่ต้องติดตังเพิ
้ ่มเติม
ข. วินโดว์ XP ให้ ปฎิบตั ิ ดังนี ้
1. unzip แฟ้ม thaidosxp.zip จะได้ แฟ้ม 4 แฟ้ม คือ console_fontxp01.reg,
console_fontxp02.reg, console_fontxp03.reg และ courmon.ttf
2. copy แฟ้ม courmon.ttf ไปไว้ ที่ c:\windows\fonts
3. วิ่งโปรแกรม 3 โปรแกรม คือ console_fontxp01.reg,
console_fontxp02.reg และ console_fontxp03.reg โดยการคลิกสองครัง้
ที่แฟ้มดังกล่าว
4. Restart เครื่ องใหม่
5. ให้ คลิกที่ Start -> All Programs -> Accessories -> Command Prompt
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6. คลิกปุ่ มขวาที่แถบด้ านบนของ command prompt เลือก properties และ
fonts แล้ วเลือก Courier Mono Thai
หมายเหตุ ถ้ ามีปัญหาให้ ดทู ี่แฟ้ม How-to-set-Thai-language-window-xp.pdf หรื อ ดูที่
http://www.justusers.net/articles/others/thaidosxp/thaidosxp.htm

ค. วินโดว์ 7(32-bit)/8(32-bit)ให้ ปฎิบตั ิ ดังนี ้
1. unzip แฟ้ม ThaiLang4CMD.zip จะได้ แฟ้ม 2 แฟ้ม คือ
ThaiLangInDOS.reg และ courmon.ttf
2. copy แฟ้ม courmon.ttf ไปไว้ ที่ c:\windows\fonts
3. วิ่งโปรแกรม ThaiLangInDOS.reg โดยการคลิกสองครัง้ ที่แฟ้มดังกล่าว
4. Restart เครื่ องใหม่
5. สําหรับวินโดว์ 7 ให้ คลิกที่ Start -> All Programs -> Accessories ->
Command Prompt สําหรับวินโดว์ 8 ให้ คลิกที่ Start เลือก พร้ อมท์คําสัง่

6. คลิกปุ่ มขวาที่แถบด้ านบนของ command prompt เลือก properties
และ fonts แล้ วเลือก Courier Mono Thai
หมายเหตุ ถ้ ามีปัญหาให้ ดทู ี่แฟ้ม How-to-set-Thai-language-window-7.pdf หรื อ ดูที่
http://www.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/286/17/9/pic1/prg_note/DOS/Thai4Dos.html

การติดตังโปรแกรมที
้
่จําเป็ นต้ องใช้ ในการสร้ างคอมไพเลอร์
ติดตังโปรแกรม
้
gcc, flex, bison, psullgen และ โปรแกรมในสารบบ arrowsof ทําดังนี ้
ก. unzip แฟ้มในสารบบ djgpp เก็บไว้ ในสารบบ c:\djgpp
ระวังถ้ าใช้ โปรแกรม WinRAR หรื อ Winzip เมื่อเลือกเมนู Exact to มันจะถาม
Destination path ให้ แก้ เป็ น c:\djgpp อย่าเลือกตามที่มนั กําหนดให้ แฟ้ม .zip
ที่สําคัญ คือ djdev203.zip และ bnu2112b.zip ซึง่ ต้ องใช้ เสมอ หลังจาก unzip จะ
ได้ แฟ้ม djgpp.env ในสารบบ c:\djgpp สําหรับโปรแกรม gcc ให้ unzip แฟ้ม
gcc2953b.zip ส่วนโปรแกรม flex ให้ unzip แฟ้ม flx254b.zip และโปรแกรม bison

392 ทฤษฎีการเขียนคอมไพเลอร์
ให้ unzip แฟ้ม bsn135b.zip หลังจาก unzip จะได้ แฟ้ม gcc.exe, flex.exe และ
bison.exe ในสารบบ c:\djgpp\bin กรณีมีปํญหา ให้ unzip ทุกแฟ้ม
ข. ให้ ก็อปปี ส้ ารบบ psullgen และ arrowsof ลง drive c:

การสร้ างคอมไพเลอร์ ภาษาอีวา 1.0
1. กอ็ปปี ส้ ารบบ eva10 ใน cd ไปไว้ ที่ d:\eva10
2. สําหรับ วินโดว์ 95/98/XP/7 ให้ คลิกที่ Start -> All Programs -> Accessories -> Command
Prompt สําหรับวินโดว์ 8 ให้ คลิกที่ Start -> Command Prompt (พร้ อมท์คําสัง่ )
3. ใช้ คําสัง่
set PATH= c:\djgpp\bin;c:\psullgen\bin;c:\arrowsof;%path%
ใช้ คําสัง่
set DJGPP=c:\djgpp\djgpp.env
4. ใช้ คําสัง่
d:
ใช้ คําสัง่
cd \eva10
5. สร้ างโดยใช้ โปรแกรม bison และ flex
ใช้ คําสัง่
bison -yd eva.y
ใช้ คําสัง่
flex eva.l
ใช้ คําสัง่
gcc -o eva yymain.c lexyy.c y.tab.c yyerror.c symtab.c
จะได้ คอมไพเลอร์ ภาษาอีวาซึง่ เก็บอยูใ่ นแฟ้ม eva.exe ตามต้ องการ
หรื อ 5. สร้ างโดยใช้ โปรแกรม psullgen และ flex
ใช้ คําสัง่
psullgen eva.grm
ใช้ คําสัง่
flex eva.lex
ใช้ คําสัง่
gcc -o eva -DLLRECOVER llmain.c lexyy.c llparse.c action.c llerror.c symtab.c
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จะได้ คอมไพเลอร์ ภาษาอีวาซึง่ เก็บอยูใ่ นแฟ้ม eva.exe ตามต้ องการ
6. ทดลองใช้ คอมไพเลอร์ ภาษาอีวา 1.0
ใช้ คําสัง่
eva ex11.eva ex11.asm
ใช้ คําสัง่
asm ex11;
หมายเหตุ ถ้ ามี error ให้ ใช้ คําสัง่ นี ้แทน
tasm ex11;
ใช้ คําสัง่
val ex11+io,ex11;
หมายเหตุ ถ้ ามีรายงานว่า
Linker Error (severity 4)
No stack segment for .exe file
แสดงว่าถูกต้ อง
ใช้ คําสัง่
x2b ex11.exe ex11.com
จะได้ แฟ้ม ex11.com ตามต้ องการ ลองวิ่ง โดยใช้ คําสัง่
ex11
สําหรับคําสัง่ READ ข้ อมูลที่เป็ นชนิดอักขระเวลาใส่ข้อมูลให้ ใส่ภายในเครื่ องหมาย ‘ ‘ เช่น ‘a’
เป็ นต้ น ถ้ าต้ องการอ่านหลายค่าสามารถใส่หลาย ๆ ค่าในหนึง่ บรรทัดหรื อหลาย ๆ บรรทัดก็ได้

การสร้ างคอมไพเลอร์ ภาษาอีวา 2.0
1. กอ็ปปี ส้ ารบบ eva20 ใน cd ไปไว้ ที่ d:\eva20
2. สําหรับ วินโดว์ 95/98/XP/7 ให้ คลิกที่ Start -> All Programs -> Accessories -> Command
Prompt สําหรับวินโดว์ 8 ให้ คลิกที่ Start -> Command Prompt (พร้ อมท์คําสัง่ )
3. ใช้ คําสัง่
set PATH= c:\djgpp\bin;c:\psullgen\bin;%path%
ใช้ คําสัง่
set DJGPP=c:\djgpp\djgpp.env
4. ใช้ คําสัง่
d:
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ใช้ คําสัง่
cd \eva20
5. ใช้ คําสัง่
psullgen eva.grm

ใช้ คําสัง่
flex eva.lex

ใช้ คําสัง่
gcc –o eva –DLLRECOVER llmain.c lexyy.c llparse.c action.c fixup.c llerror.c symtab.c

จะได้ คอมไพเลอร์ ภาษาอีวาซึง่ เก็บอยูใ่ นแฟ้ม eva.exe ตามต้ องการ
6. ทดลองใช้ คอมไพเลอร์ ภาษาอีวา 2.0
ใช้ คําสัง่
eva ex3.eva ex3.com
จะได้ แฟ้ม ex3.com ตามต้ องการ ลองวิ่ง โดยใช้ คําสัง่
ex3

การสร้ างคอมไพเลอร์ ภาษาปาลคาล
สําหรับภาษาอังกฤษ
1. กอ็ปปี ส้ ารบบ pascal31 ใน cd ไปไว้ ที่ d:\pascal31
2. สําหรับ วินโดว์ 95/98/XP/7 ให้ คลิกที่ Start -> All Programs -> Accessories -> Command
Prompt สําหรับวินโดว์ 8 ให้ คลิกที่ Start -> Command Prompt (พร้ อมท์คําสัง่ )
3. ใช้ คําสัง่
set PATH= c:\djgpp\bin;%path%
ใช้ คําสัง่
set DJGPP=c:\djgpp\djgpp.env
4. ใช้ คําสัง่
d:
ใช้ คําสัง่
cd \pascal31\psupas
5. ใช้ คําสัง่
gcc –o psupas -DLLRECOVER main.c scanner.c parser.c action1.c action2.c
action3.c error.c symtab.c tracesym.c
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จะได้ แฟ้ม psupas.exe ตามต้ องการ
6. ทดลองใช้ คอมไพเลอร์ ภาษาปาสคาล
ใช้ คําสัง่
cd \pascal31\pexample
ใช้ คําสัง่
\pascal31\psupas\psupas hello.pas hello.asm hello.lst
ใช้ คําสัง่
\pascal31\asm\asm /MX hello,hello,null,null;
ใช้ คําสัง่
\pascal31\asm\val hello+d:\pascal31\lib\psulib,hello,null;
จะได้ โปรแกรม hello.exe ทดลองวิ่งด้ วยคําสัง่ hello

สําหรับภาษาไทย
1. กอ็ปปี ส้ ารบบ pascal31 ใน cd ไปไว้ ที่ d:\pascal31
2. สําหรับ วินโดว์ 95/98/XP/7 ให้ คลิกที่ Start -> All Programs -> Accessories -> Command
Prompt สําหรับวินโดว์ 8 ให้ คลิกที่ Start -> Command Prompt (พร้ อมท์คําสัง่ )
3. ใช้ คําสัง่
set PATH= c:\djgpp\bin;%path%
ใช้ คําสัง่
set DJGPP=c:\djgpp\djgpp.env
4. ใช้ คําสัง่
d:
ใช้ คําสัง่
cd \pascal31\mororpas
5. ใช้ คําสัง่
gcc –o mororpas -DLLRECOVER main.c scanner.c parser.c action1.c action2.c
action3.c error.c symtab.c tracesym.c
จะได้ แฟ้ม mororpas.exe ตามต้ องการ
6. ทดลองใช้ คอมไพเลอร์ ภาษาปาสคาล
ใช้ คําสัง่
cd \pascal31\mexample
ใช้ คําสัง่
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\pascal31\mororpas\mororpas calendar.pas calendar.asm calendar.lst
ใช้ คําสัง่
\pascal31\asm\asm /MX calendar,calendar,null,null;
ใช้ คําสัง่
\pascal31\asm\val calendar+d:\pascal31\lib\mororlib,calendar,null;
จะได้ โปรแกรม calendar.exe ทดลองวิง่ ด้ วยคําสัง่ calendar

ต้ องการวิ่งบน DOS
สามารถใช้ ภาษาไทยได้ ทกุ โปรแกรม
ขัน้ ตอนที่ 1
สร้ าง boot disk ของ DOS ด้ วย flash drive
วิ่งโปรแกรม rufus_v1.3.4.exe ที่อยูใ่ นสารบบ dos เพื่อ format flash drive ให้ เป็ น
boot disk
ข้ อควรระวัง ข้ อมูลทังหมดบน
้
flash drive จะหายหมด
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ขัน้ ตอนที่ 2
copy สารบบทั ้งหมดที่อยูใ่ นสารบบ dos ใส่ใน flash drive
ขัน้ ตอนที่ 3
ถ้ าใช้ วนิ โดว์อยูใ่ ห้ shut down แล้ วเปิ ดเครื่ องใหม่ ขณะที่เครื่ องกําลังเปิ ดให้ กดปุ่ ม DEL หรื อ
F12 แล้ วแต่ยี่ห้อเครื่ อง เช่น DELL จะกด F12 เพื่อ set BIOS ให้ เริ่ มต้ น boot จาก flash drive ให้
เปลี่ยน start boot เป็ น USB จากนั ้นกด save เมื่อเครื่ องเปิ ด จะ boot จาก flash drive ตาม
ต้ องการ

การติดตังโปรแกรมที
้
่จําเป็ นต้ องใช้ ในการสร้ างคอมไพเลอร์
ติดตังโปรแกรม
้
gcc, flex และ bison
unzip แฟ้มในสารบบ djgpp เก็บไว้ ในสารบบ c:\djgpp
ทําดังนี ้
เปลี่ยนสารบบไปที่ c:\djgpp
ใช้ คําสัง่ unzip32 *.zip
รอจนกว่าจะเสร็ จ

การติดตังภาษาไทย
้
เปลี่ยนสารบบไปที่ c:\pascal31\bin
ใช้ คําสัง่
thai
การเปลี่ยนอักขระระหว่างภาษาไทยกับอังกฤษใช้ ปมุ่ Grave Accent(`) อยูท่ ี่เดียวกันกับปุ่ ม ~
ต้ องการดู menu กดปุ่ ม ctrl+Grave Accent(`) ต้ องการยกเลิกภาษาไทยกดปุ่ ม
alt+Grave Accent (`)

การสร้ างโปรแกรมภาษาอีวา ปาสคาล และ ซี
ให้ ใช้ โปรแกรม tc.exe ซึง่ อยูใ่ นสารบบ c:\tc
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การสร้ างคอมไพเลอร์ ภาษาอีวา 1.0
1. เปลี่ยนสารบบไปที่ c:\eva10
2. ใช้ คําสัง่
set PATH= c:\djgpp\bin;c:\psullgen\bin;c:\arrowsof;%path%
ใช้ คําสัง่
set DJGPP=c:\djgpp\djgpp.env
3. ใช้ คําสัง่
bison -yd eva.y
ใช้ คําสัง่
flex eva.l
ใช้ คําสัง่
gcc -o eva yymain.c lexyy.c y_tab.c yyerror.c symtab.c
จะได้ คอมไพเลอร์ ภาษาอีวาซึง่ เก็บอยูใ่ นแฟ้ม eva.exe ตามต้ องการ
หรื อ 4. สร้ างโดยใช้ โปรแกรม psullgen และ flex
ใช้ คําสัง่
psullgen eva.grm
ใช้ คําสัง่
flex eva.lex
ใช้ คําสัง่
gcc -o eva -DLLRECOVER llmain.c lexyy.c llparse.c action.c llerror.c symtab.c
จะได้ คอมไพเลอร์ ภาษาอีวาซึง่ เก็บอยูใ่ นแฟ้ม eva.exe ตามต้ องการ
5. ทดลองใช้ คอมไพเลอร์ ภาษาอีวา 1.0
ใช้ คําสัง่
eva ex11.eva ex11.asm
ใช้ คําสัง่
asm ex11;
หมายเหตุ ถ้ ามี error ให้ ใช้ คําสัง่ นี ้แทน
tasm ex11;
ใช้ คําสัง่
val ex11+io,ex11;
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หมายเหตุ ถ้ ามีรายงานว่า
Linker Error (severity 4)
No stack segment for .exe file
แสดงว่าถูกต้ อง
ใช้ คําสัง่
x2b ex11.exe ex11.com
จะได้ แฟ้ม ex11.com ตามต้ องการ ลองวิ่ง โดยใช้ คําสัง่ ex11
สําหรับคําสัง่ READ ข้ อมูลที่เป็ นชนิดอักขระเวลาใส่ข้อมูลให้ ใส่ภายในเครื่ องหมาย ‘ ‘ เช่น ‘a’ เป็ น
ต้ น ถ้ าต้ องการอ่านหลายค่าสามารถใส่หลาย ๆ ค่าในหนึง่ บรรทัดหรื อหลาย ๆ บรรทัดก็ได้

การสร้ างคอมไพเลอร์ ภาษาอีวา 2.0
1. เปลี่ยนสารบบไปที่ c:\eva20
2. ใช้ คําสัง่
set PATH= c:\djgpp\bin;c:\psullgen\bin;%path%
ใช้ คําสัง่
set DJGPP=c:\djgpp\djgpp.env
3. ใช้ คําสัง่
psullgen eva.grm

ใช้ คําสัง่
flex eva.lex

ใช้ คําสัง่
gcc –o eva –DLLRECOVER llmain.c lexyy.c llparse.c action.c fixup.c llerror.c symtab.c

จะได้ คอมไพเลอร์ ภาษาอีวาซึง่ เก็บอยูใ่ นแฟ้ม eva.exe ตามต้ องการ
4. ทดลองใช้ คอมไพเลอร์ ภาษาอีวา 2.0
ใช้ คําสัง่
eva ex3.eva ex3.com
จะได้ แฟ้ม ex3.com ตามต้ องการ ลองวิ่ง โดยใช้ คําสัง่ ex3
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การสร้ างคอมไพเลอร์ ภาษาปาสคาล
สําหรับภาษาอังกฤษ
1. เปลี่ยนสารบบไปที่ c:\pascal31\psupas
2. ใช้ คําสัง่
set PATH= c:\djgpp\bin;%path%
ใช้ คําสัง่
set DJGPP=c:\djgpp\djgpp.env
3. ใช้ คําสัง่
gcc –o psupas -DLLRECOVER main.c scanner.c parser.c action1.c action2.c
action3.c error.c symtab.c tracesym.c
จะได้ แฟ้ม psupas.exe ตามต้ องการ
4. ทดลองใช้ คอมไพเลอร์ ภาษาปาสคาล
ใช้ คําสัง่
cd \pascal31\pexample
ใช้ คําสัง่
\pascal31\psupas\psupas hello.pas hello.asm hello.lst
ใช้ คําสัง่
\pascal31\asm\asm /MX hello,hello,null,null;
ใช้ คําสัง่
\pascal31\asm\val hello+c:\pascal31\lib\psulib,hello,null;
จะได้ โปรแกรม hello.exe ทดลองวิ่งด้ วยคําสัง่ hello

ข้อมูลใน CD สําหรับภาษาอีวา 1.0, 2.0 และปาสคาล 3.1
สําหรับภาษาไทย
1. เปลี่ยนสารบบไปที่ c:\pascal31\mororpas
2. ใช้ คําสัง่
set PATH= c:\djgpp\bin;%path%
ใช้ คําสัง่
set DJGPP=c:\djgpp\djgpp.env
3. ใช้ คําสัง่
gcc –o mororpas -DLLRECOVER main.c scanner.c parser.c action1.c action2.c
action3.c error.c symtab.c tracesym.c
จะได้ แฟ้ม mororpas.exe ตามต้ องการ
4. ทดลองใช้ คอมไพเลอร์ ภาษาปาสคาล
ใช้ คําสัง่
cd \pascal31\mexample
ใช้ คําสัง่
\pascal31\mororpas\mororpas calendar.pas calendar.asm calendar.lst
ใช้ คําสัง่
\pascal31\asm\asm /MX calendar,calendar,null,null;
ใช้ คําสัง่
\pascal31\asm\val calendar+c:\pascal31\lib\mororlib,calendar,null;
จะได้ โปรแกรม calendar.exe ทดลองวิง่ ด้ วยคําสัง่ calendar
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ภาคผนวก ฉ
ข้อมูลใน CD สําหรับภาษาอีวา 3.0
ภาษาอีวา 3.0 ต่างกับภาษาอีวา 1.0 และ 2.0 ดังนี้
1. ภาษาอีวา 3.0 ไม่มีภาษาไทย
2. ภาษาอีวา 3.0 สามารถวิง่ บนวินโดว์ได้ ทกุ ตัวทัง้ 32-bit และ 64-bit
3. ข้ อมูลเข้ าของคําสัง่ READ สําหรับภาษาอีวา 1.0 และ 2.0 กรณีเป็ นอักขระต้ องใส่ภายใน

เครื่ องหมาย ‘ ‘ เช่น ‘a’ เป็ นต้ น และสามารถใส่ข้อมูลหลาย ๆ ตัวในบรรทัดเดียวกัน แต่
ภาษาอีวา 3.0 ข้ อมูลที่เป็ นอักขระไม่ต้องมีเครื่ องหมาย ‘ ‘
และหนึง่ บรรทัดใส่ข้อมูลได้ หนึง่ ตัว

สารบบ eva30 บรรจุข้อมูล ดังนี ้
eva30.rar บรรจุคอมไพเลอร์ ภาษาอีวา 3.0 มีทงั ้ flex+bison และ flex+psullgen
eva30-flex-bison.rar บรรจุคอมไพเลอร์ ภาษาอีวา 3.0 เจาะจงเฉพาะ flex กับ bison
เท่านัน้ และสามารถใช้ ได้ กบั คอมไพเลอร์ ภาษา C ได้ หลาย ๆ ตัว
eva30-32bit-assembly.pdf บรรจุค่มู ือภาษาแอสเซมบลี intel 32-bit

หมายเหตุ ให้ unzip แฟ้ม eva30.rar หรื อ eva30-flex-bison.rar ตามต้ องการ

การติดตังโปรแกรมที
้
่จําเป็ นต้ องใช้ ในการสร้ างคอมไพเลอร์
- ติดตังโปรแกรม
้
assembler และ linker ทําดังนี ้
ก. unzip แฟ้ม masm615.zip เก็บไว้ ในสารบบ d:\masm615
ข. ไปที่สารบบ d:\mams615 แล้ ววิ่งโปรแกรม setup.exe เลือกติดตั ้งที่ c:\masm615
- ติดตังโปรแกรม
้
bison ทําดังนี ้
วิ่งโปรแกรม bison-2.4.1-setup.exe เลือกติดตังที
้ ่ c:\bison
- ติดตังโปรแกรม
้
gcc ทําดังนี ้
วิ่งโปรแกรม mingw-builds-install.exe เลือกติดตัง้ ดังนี ้
Architecture เลือก x32 สําหรับ วินโดว์ 95/98/XP/7(32-bit)/8(32-bit)
เลือก x64 สําหรับวินโดว์ 7(64-bit) /8(64-bit)
Threads เลือก posix หรื อ win32
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Exception เลือกอะไรก็ได้
Buildrevision เลือกหมายเลขสูงสุด
จากนันต้
้ องเสียเวลา download สักพักหนึง่ ถ้ า download ไม่ได้ อาจเป็ นเพราะเลือก
Architecture ผิด ให้ เลือกใหม่ให้ ถกู ต้ อง
เมื่อติดตั ้งเสร็ จแล้ วจะเก็บในสารบบ c:\Program Files\mingw-builds หรื อ
c:\Program Files (x86)\mingw-builds

การสร้ างคอมไพเลอร์ ภาษาอีวา 3.0 ด้ วย bison และ flex
1. กอ็ปปี ส้ ารบบ eva30.bison ไปไว้ ที่ d:\eva30.bison
2. สําหรับวินโดว์ 95/98/XP/7 ไปที่ start เลือก All Programs เลือก MinGW by MinGW-builds
project เลือก เส้ นทางต่อไป เช่น x64-4.8.1-posix-she-rev5 และ Run terminal ตามลําดับ
สําหรับวินโดว์ 8 ไปที่ start เลือก MinGW by MinGW-builds project เลือก Run terminal
ตามลําดับ
3. ใช้ คําสัง่
d:
ใช้ คําสัง่
cd \eva30.bison
ใช้ คาํ สัง่
buildeva
จะได้ คอมไพเลอร์ ภาษาอีวาซึง่ เก็บอยูใ่ นแฟ้ม eva.exe ตามต้ องการ
4. ทดลองใช้ คอมไพเลอร์ ภาษาอีวา 3.0
ใช้ คําสัง่
compile ex3
จะได้ แฟ้ม ex3.exe ตามต้ องการ ลองวิ่ง โดยใช้ คําสัง่ ex3
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การสร้ างคอมไพเลอร์ ภาษาอีวา 3.0 ด้ วย psullgen และ flex
สร้ างเหมือน การสร้ างคอมไพเลอร์ ภาษาอีวา 3.0 ด้ วย bison และ flex ดังที่กล่าวข้ างต้ น แต่ไม่
ต้ องติดตั ้งโปรแกรม bison และให้ ใช้ สารบบ eva30.psullgen แทน

มีปัญหาติดตังโปรแกรม
้
gcc ไม่ได้
ให้ ใช้ โปรแกรม dmc ซึง่ คือ Digital Mars C/C++ Compilers ของบริ ษัท softonic ซึง่ download
มาจาก http://digital-mars-c-c-compiler.en.softonic.com/download
ผม download มาให้ แล้ ว แฟ้มดังกล่าว คือ dm845c.zip ให้ unzip สาระบบ dm ใส่ใน drive c:\
จะได้ คอมไพเลอร์ ภาษา C เก็บอยูใ่ น drive C: ที่สาระบบ c:\dm ตามต้ องการ

การสร้ างคอมไพเลอร์ ภาษาอีวา 3.0 ด้ วย bison และ flex โดยใช้
dmc
1. กอ็ปปี ส้ ารบบ eva30.bison ไปไว้ ที่ d:\eva30.bison
2. สําหรับวินโดว์ 95/98/XP/7 ไปที่ start เลือก All Programs เลือก Accessories และ
Command Prompt ตามลําดับ สําหรับวินโดว์ 8 ไปที่ start เลือก Command Prompt (พรอ็มพ์
คําสัง่ )
3. ใช้ คําสัง่
d:
ใช้ คําสัง่
cd \eva30.bison
ใช้ คําสัง่
dmcbuildeva
จะได้ คอมไพเลอร์ ภาษาอีวาซึง่ เก็บอยูใ่ นแฟ้ม eva.exe ตามต้ องการ
4. ทดลองใช้ คอมไพเลอร์ ภาษาอีวา 3.0
ใช้ คําสัง่
compile ex3
จะได้ แฟ้ม ex3.exe ตามต้ องการ ลองวิ่ง โดยใช้ คําสัง่ ex3
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การสร้ างคอมไพเลอร์ ภาษาอีวา 3.0 ด้ วย psullgen และ flexโดย
ใช้ dmc
สร้ างเหมือน การสร้ างคอมไพเลอร์ ภาษาอีวา 3.0 ด้ วย bison และ flex ดังที่กล่าวข้ างต้ น แต่ไม่
ต้ องติดตั ้งโปรแกรม bison และให้ ใช้ สารบบ eva30.psullgen แทน
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สมนัยกัน
31
สมบัตกิ ารเปลี่ยนหมู่ 79
ส่ วนย่ อย
138
ส่ วนวิเคราะห์ 6
ส่ วนสังเคราะห์ 6
ส่ วนหน้ า
6
ส่ วนหลัง
6
สัญกรณ์ ส่ ีส่ ิงอันดับ 55
สัญลักษณ์ กระทํา
169
สัญลักษณ์ ประสานเวลา

91, 253
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สัญลักษณ์ ไม่ สิน้ สุด 55
สัญลักษณ์ เริ่มต้ น
55
สัญลักษณ์ สิน้ สุด
55
สับฟิ ก 57
สามสิ่งอันดับ 156
สามสิ่งอันดับโดยอ้ อม 157
สายอักขระย่ อย
56
สายอักขระว่ าง 24
สี่ส่ ิงอันดับ 156
เส้ นเชื่อม
14, 28-30

ห
หมายเหตุ
โหนด 139
โหนดแม่
โหนดราก
โหนดลูก

7, 13, 17, 207, 217
139
139
139

อ
อนุพัทธ์ ทนั ที 57
อนุพัทธ์ ศูนย์ ครั ง้ ขึน้ ไป 57
อนุพัทธ์ หนึ่งครั ง้
ดู อนุพทั ธ์ทนั ที
อนุพัทธ์ หนึ่งครั ง้ ขึน้ ไป 57
ออโตมาตาสถานะจํากัดเชิงกําหนด 30
ออโตมาตาสถานะจํากัดเชิงไม่ กาํ หนด 27
ออฟติไมซ์ คอมไพเลอร์
2
อักขระตัง้ ระยะ 13, 50
อักขระบรรทัดใหม่ 13, 50
อักขระว่ าง 13, 50
อักขระหลิก 128
อินเทอร์ พรีเตอร์
4

420 ทฤษฎีการเขียนคอมไพเลอร์
แอคทีฟ
60
แอสเซมเบลอร์
ไอเท็มถูกต้ อง 101
ไอเท็ม LR(0) 100
ไอเท็ม LR(1) 110

3, 205-206, 284, 290-291, 295

ฮ
แฮนเดิล

64-66, 95-96

A-Z
abstract machine
ดู เครื่ องนามธรรม
abstract machine code
ดู รหัสเครื่ องเชิงนามธรรม
abstract syntax tree ดู ต้ นไม้ วากยสัมพันธ์
accepting state ดู สถานะยอมรับ
action ดู การกระทํา
action.c
233-248
action.h
227
action symbol ดู สัญลักษณ์กระทํา
active ดู แอคทีฟ
ad hoc
91, 129
alphabet
ดู ชุดตัวอักษร
ambiguous grammar ดู ไวยากรณ์กํากวม
analysis part ดู ส่วนวิเคราะห์
array ดู แถวลําดับ
asm 284, 290-291
assembler ดู แอสเซมเบลอร์
associative ดู การเปลี่ยนหมู่
associative property ดู สมบัตกิ ารเปลี่ยนหมู่
attribute
ดู ลักษณะเฉพาะ
attribute grammar
ดู ไวยากรณ์ลกั ษณะเฉพาะ
augmented grammar ดู ไวยากรณ์ตอ่ เติม
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back end
ดูสว่ นหลัง
back tracking ดู ย้ อนกลับ
binary operator
ดู ตัวดําเนินการทวิภาค
binary search ดู การค้ นหาแบบทวิภาค
bison 11, 205, 259, 263-280, 283, 290
bootstrapping ดู บูทสเตร็ป
bottom ดู ก้ น
bottom-up parsing ดู การวิเคราะห์กระจายล่างขึ ้นบน
byte code
ดู รหัสไบต์
canonical LR(0)
ดู กลุม่ คาโนนิคอล LR(0)
canonical LR(1)
ดู กลุม่ คาโนนิคอล LR(1)
case insensitive
20
case sensitive 20
child node ดู โหนดลูก
closure
100-101, 110
code generator
ดู ตัวก่อกําเนิดรหัส
code optimizer
ดู ตัวทํารหัสให้ ได้ ผลดีที่สดุ
comment
ดู หมายเหตุ
common subexpression
ดู นิพจน์ย่อยซํ ้าซ้ อน
compile time ดู เวลาแปล
ดู คอมไพเลอร์
compiler
composite relation ดู ความสัมพันธ์ประกอบ
concatenate ดู ต่อกัน
context-free grammar ดู ไวยากรณ์ไม่พงึ่ บริบท
context-sensitive grammar ดู ไวยากรณ์พงึ่ บริ บท
core ดู แกน
cross compiler ดู ครอสคอมไพเลอร์
data type
ดู แบบชนิดข้ อมูล
dead code ดู รหัสตาย
depth-first order
ดู ลําดับในแนวลึก
derivation
ดู การอนุพทั ธ์
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derive in one step ดู อนุพทั ธ์หนึง่ ครัง้
deterministic finite automata ดู ออโตมาตาสถานะจํากัดเชิงกําหนด
DFA ดู ออโตมาตาสถานะจํากัดเชิงกําหนด
Directive
ดู คําสัง่ เทียม
edge ดู เส้ นเชื่อม
element
ดู ส่วนย่อย
empty string ดู สายอักขระว่าง
equivalence ดู สมนัยกัน
escape character
ดู อักขระหลิก
eva.grm
223-227
eva.l
259-263
eva.lex
218-222
eva.y
263-280
execution instruction ดู คําสัง่ กระทําการ
expression ดู นิพจน์
field ดู เขตข้ อมูล
FIRST 73, 80, 110
flex 11, 51, 205, 217, 258-263, 282, 290-291
FOLLOW
73, 80-81, 106-108
front end
ดู ส่วนหน้ า
gcc 205, 258, 283, 291
generator
ดู ตัวผลิต
goto 100, 102, 111
grammar
ดู ไวยากรณ์
handle ดู แฮนเดิล
identifier
ดู ตัวระบุ
immediately derive ดู อนุพทั ธ์ทนั ที
indirect triple ดู สามสิง่ อันดับโดยอ้ อม
infix form
ดู รูปแบบอินฟิ ก
infix notation ดู สัญกรณ์อินฟิ ก
inherited attribute
ดู ลักษณะเฉพาะถ่ายทอด
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intermediate code generator ดู ตัวก่อกําเนิดรหัสระหว่างกลาง
interpreter
ดู อินเทอร์ พรี เตอร์
io.asm
284-289, 291
item LR(0) ดู ไอเท็ม LR(0)
item LR(1) ดู ไอเท็ม LR(1)
kleen closure ดู คลีนโคชเชอร์
language
ดู ภาษา
L-attribute grammar ดู ไวยากรณ์ลกั ษณะเฉพาะซ้ าย
left-factoring 90
left-linear regular grammar ดู ไวยากรณ์ปรกติเชิงเส้ นซ้ าย
left-recursion ดู การเกิดซํ ้าซ้ าย
lexeme ดู ศัพท์
lexical analyzer
ดู ตัววิเคราะห์ศพั ท์
linear search ดู การค้ นหาแบบเชิงเส้ น
linker ดู ตัวเชื่อมโยง
llerror.c
253-256
llmain.c
257-258
load module ดู มอดูลบรรจุ
loader ดู ตัวบรรจุ
loop optimization
ดู การทํารอบซํ ้าๆ ให้ ได้ ผลดีที่สดุ
macro ดู แมโคร
macro processor
ดู แมโครโพรเซสเซอร์
newline ดู อักขระบรรทัดใหม่
NFA ดู ออโตมาตาสถานะจํากัดเชิงไม่กําหนด
node ดู โหนด
nonassociative ดู ไม่มีการเปลี่ยนหมู่
nondeterministic finite automata
ดู ออโตมาตาสถานะจํากัดเชิงไม่กําหนด
nonrecursive predictive parser
ดู ตัววิเคราะห์กระจายทํานายไม่เรี ยกซํ ้า
nonterminal symbol ดู สัญลักษณไม่สิ ้นสุด
object language
ดู ภาษาจุดหมาย
object module ดูมอดูลจุดหมาย
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optimize compiler
ดู ออฟติไมซ์คอมไพเลอร์
panic mode 91, 129, 252
parent node ดู โหนดแม่
parse tree
ดู ต้ นไม้ วิเคราะห์กระจาย
parser ดู ตัววิเคราะห์กระจาย
parsing ดู การวิเคราะห์กระจาย
pass ดู พาส
pattern ดู แบบรูป
phase ดู เฟส
phrase structure grammar ดู ไวยากรณ์โครงสร้ างวลี
pop ดู ผุด
positive closure
ดู โพซิทีปโคชเชอร์
postfix form ดู รูปแบบโพสฟิ ก
precedence ดู การทําก่อน
prefix ดู พรี ฟิก
preprocessor ดู พรี โพรเซสเซอร์
procedure
ดู กระบวนงาน
production ดู กฎ
pseudo instruction ดู คําสัง่ เทียม
psullgen
11, 73, 91-93, 187, 205, 218, 223, 258, 291
push ดู กด
quadruple
ดู สี่สงิ่ อันดับ
reachable
ดู รี ชเอเบิล
recognizer ดู ตัวรู้จํา
record ดู ระเบียน
recovery
ดู กู้
recursive predictive parser ดู ตัววิเคราะห์กระจายทํานายเรี ยกซํ ้า
reduce
ดู ลดทอน
reduced grammar
ดู ไวยากรณ์ลดทอน
regular grammar
ดู ไวยากรณ์ปรกติ
regular language
ดู ภาษาปรกติ
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relation
ดู ความสัมพันธ์
relational operator ดู ตัวดําเนินการสัมพันธ์
relative location
ดู ตําแหน่งสัมพัทธ์
reserved word
ดู คําสงวน
retargetable compiler ดู รี ทาเก็ตเทเบิลคอมไพเลอร์
right-linear regular grammar ดู ไวยากรณ์ปรติเชิงเส้ นขวา
root node
ดู โหนดราก
run time
ดู เวลาวิ่ง
semantic analyzer ดู ตัววิเคราะห์ความหมาย
semantic stack
ดู กองซ้ อนความหมาย
sentence
ดู ประโยค
sentential form ดู กึ่งประโยค
shift ดู เลื่อน
shift-reduce parsing ดู การวิเคราะห์กระจายเลื่อนลดทอน
source language
ดู ภาษาต้ นฉบับ
space ดู อักขระว่าง
stack ดู กองซ้ อน
start state
ดู สถานะเริ่มต้ น
state ดู สถานะ
subscript
ดู ดรรชนีกํากับ
substring
ดู สายอักขระย่อย
suffix ดู สับฟิ ก
symbol table ดู ตารางสัญลักษณ์
symtab.c
250-252
symtab.h
250
synchronize symbol ดู สัญลักษณ์ประสานเวลา
syntax analyzer
ดู ตัววิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์
syntax error ดู ผิดวากยสัมพันธ์
syntax stack ดู กองซ้ อนวากยสัมพันธ์
syntax tree ดู ต้ นไม้ วากยสัมพันธ์
syntax-directed translation ดู การแปลโดยวากยสัมพันธ์ชี ้ทาง
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synthesis part ดู ส่วนสังเคราะห์
synthesized attribute ดู ลักษณะเฉพาะสังเคราะห์
tab ดู อักขระตังระยะ
้
target language
ดู ภาษาเป้าหมาย
terminal symbol
ดู สัญลักษณสิ ้นสุด
three-address code ดู รหัสสามเลขที่อยู่
token ดู โทเค็น
top ดู ยอด
top-down parsing
ดู การวิเคราะห์กระจายบนลงล่าง
transition diagram ดู แผนภาพทรานซิชนั
transition graph
ดู กราฟทรานซิชนั
transitive closure
ดู ทรานซิทีปโคชเชอร์
translation grammar ดู ไวยากรณ์การแปล
tree ดู ต้ นไม้
triple ดู สามสิง่ อันดับ
type.h 221-222
unary operator ดู ตัวดําเนินการเอกภาค
val 290
valid item
ดู ไอเท็มถูกต้ อง
viable prefix ดู ไวเอเบิลพรี ฟิก
virtual machine
ดู เครื่ องเสมือน
Warshall
80
white space ดู ช่องว่าง
x2b 290
yacc 11, 129-132, 196
yyerror.c
281-282
yymain.c
282-283

วิธีหา FIRST ของสัญลักษณ์ ไม่ สิน สุดโดยไม่ ใช้ Warshall
หมายเหตุ วิธีหา FIRST(ε) = {ε} และ FIRST(a) = {a} เมือ a เป็ นสัญลักษณ์สิ %นสุดใดๆ เหมือนวิธีหา FIRST ข้ อ 1. และ 2.
ในหนังสือหัวข้ อ 3.9.2.2
กรณีเป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ %นสุด X ใดๆ มีวิธีหา ดังนี %

เริ-มต้ น หาว่า X ⇒* ε หรื อไม่ ใช้ ขนตอนวิ
ั%
ธี ดังนี % (เหมือนวิธีหา FIRST ข้ อ 3.1. ในหนังสือหัวข้ อ 3.9.2.2)

W1 := {X : X → ε ∈ P}

/* P คือ เซตของกฎ */

สําหรับ (k=2,3,…,n) {

/* n คือ จํานวนสัญลักษณ์ไม่สิ %นสุด */

Wk := Wk-1 ∪ { X : X → β ∈ P และ β ∈ W*k-1}
ถ้ า (Wk = Wk-1) แล้ ว return Wk
}
return Wk
จะได้ วา่ สัญลักษณ์ไม่สิ %นสุดใน Wk ⇒* ε

ขัน ตอนต่ อไป (แทนวิธีหา FIRST ข้ อ 3.2. ในหนังสือหัวข้ อ 3.9.2.2 โดยไม่ใช้ Warshall)
1. กําหนดให้ FIRST(X) = {} สําหรับสัญลักษณ์ไม่สิ %นสุด X ใดๆ
2. ทําซํ %าๆ จนกว่าไม่มกี ารเพิมสัญลักษณ์ใดๆเข้ าไปใน FIRST(X) ดังนี %

2.1 พิจารณากฎ X -> Y1Y2…Yk เมือ Yi , i = 1, 2, … , k เป็ นสัญลักษณ์สิ %นสุดหรื อสัญลักษณ์ไม่สิ %นสุด ที
ละกฎจนกว่าจะครบทุกกฎ ดังนี %
เพิมสัญลักษณ์ของ FIRST(Y1) เข้ าไปใน FIRST(X)
ถ้ า Y1 เป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ %นสุด และ Y1 ⇒* ε ให้ พิจารณาต่อไป มิฉะนันให้
% พิจารณากฎถัดไป
เพิมสัญลักษณ์ของ FIRST(Y2) เข้ าไปใน FIRST(X)
ถ้ า Y2 เป็ นสัญลักษณ์ไม่สิ %นสุด และ Y2 ⇒* ε ให้ พิจารณาต่อไป มิฉะนันให้
% พิจารณากฎถัดไป
…
เพิมสัญลักษณ์ของ FIRST(Yk) เข้ าไปใน FIRST(X) แล้ วหยุด

ขัน ตอนสุดท้ าย
เพิม ε เข้ าไปเป็ นสมาชิกใน FIRST(X) ถ้ า X ⇒* ε
ตัวอย่ าง ไวยากรณ์ ต่อไปนี %
E → TA
A→ +TA | ε
T → FB
B → *FB | ε
F → ( E ) | id

เริ-มต้ น หาว่า X ⇒* ε หรื อไม่
W1 := {A,B} เพราะ A→ ε และ B → ε
W2 := W1 U {} เพราะ ไม่มีกฎใดทีสายอักขระทางขวาประกอบด้ วย A กับ B เท่านัน%
W2 := {A,B}
W2 = W1 หยุด
นัน คือ A ⇒* ε และ B ⇒* ε

ขัน ตอนต่ อไป
1.
FIRST(E) = {}
FIRST(A) = {}
FIRST(T) = {}
FIRST(B) = {}
FIRST(F) = {}
2.
รอบที- 1
พิจารณากฎ E → TA เพิมสัญลักษณ์ของ FIRST(T) = {} เข้ าไปใน FIRST(E) จะได้ FIRST(E) = {}
T ⇒* ε พิจารณากฎถัดไป
พิจารณากฎ A→ +TA เพิมสัญลักษณ์ของ FIRST(+) = {+} เข้ าไปใน FIRST(A) จะได้ FIRST(A) = {+}
+ ไม่ใช่สญ
ั ลักษณ์ไม่สิ %นสุด พิจารณากฎถัดไป
พิจารณากฎ T → FB เพิมสัญลักษณ์ของ FIRST(F) = {} เข้ าไปใน FIRST(T) จะได้ FIRST(T) = {}
F ⇒* ε พิจารณากฎถัดไป
พิจารณากฎ B → *FB เพิมสัญลักษณ์ของ FIRST(*) = {*} เข้ าไปใน FIRST(B) จะได้ FIRST(B) = {*}
* ไม่ใช่สญ
ั ลักษณ์ไม่สิ %นสุด พิจารณากฎถัดไป
พิจารณากฎ F → ( E ) เพิมสัญลักษณ์ของ FIRST(() = {(} เข้ าไปใน FIRST(F) จะได้ FIRST(F) = {(}
( ไม่ใช่สญ
ั ลักษณ์ไม่สิ %นสุด พิจารณากฎถัดไป
พิจารณากฎ F → id เพิมสัญลักษณ์ของ FIRST(() = {id} เข้ าไปใน FIRST(F) จะได้ FIRST(F) = {(,id}
id ไม่ใช่สญ
ั ลักษณ์ไม่สิ %นสุด พิจารณากฎถัดไป
พิจารณาทุกกฎแล้ ว รอบที 1 ได้
FIRST(E) = {}
FIRST(A) = {+}
FIRST(T) = {}
FIRST(B) = {*}
FIRST(F) = {(,id}
มีการเพิมสมาชิกใหม่เข้ าไปใน FIRST ทํารอบต่อไป

รอบที- 2
พิจารณากฎ E → TA เพิมสัญลักษณ์ของ FIRST(T) = {} เข้ าไปใน FIRST(E) จะได้ FIRST(E) = {}
T ⇒* ε พิจารณากฎถัดไป
พิจารณากฎ A→ +TA เพิมสัญลักษณ์ของ FIRST(+) = {+} เข้ าไปใน FIRST(A) จะได้ FIRST(A) = {+}
+ ไม่ใช่สญ
ั ลักษณ์ไม่สิ %นสุด พิจารณากฎถัดไป
พิจารณากฎ T → FB เพิมสัญลักษณ์ของ FIRST(F) = {(,id} เข้ าไปใน FIRST(T) จะได้ FIRST(T) = {(,id}
F ⇒* ε พิจารณากฎถัดไป
พิจารณากฎ B → *FB เพิมสัญลักษณ์ของ FIRST(*) = {*} เข้ าไปใน FIRST(B) จะได้ FIRST(B) = {*}
* ไม่ใช่สญ
ั ลักษณ์ไม่สิ %นสุด พิจารณากฎถัดไป
พิจารณากฎ F → ( E ) เพิมสัญลักษณ์ของ FIRST(() = {(,id} เข้ าไปใน FIRST(F) จะได้ FIRST(F) = {(,id}
( ไม่ใช่สญ
ั ลักษณ์ไม่สิ %นสุด พิจารณากฎถัดไป
พิจารณากฎ F → id เพิมสัญลักษณ์ของ FIRST(() = {(,id} เข้ าไปใน FIRST(F) จะได้ FIRST(F) = {(,id}
id ไม่ใช่สญ
ั ลักษณ์ไม่สิ %นสุด พิจารณากฎถัดไป
พิจารณาทุกกฎแล้ ว รอบที 2 ได้
FIRST(E) = {}
FIRST(A) = {+}
FIRST(T) = {(,id}
FIRST(B) = {*}
FIRST(F) = {(,id}
มีการเพิมสมาชิกใหม่เข้ าไปใน FIRST ทํารอบต่อไป
รอบที- 3
พิจารณากฎ E → TA เพิมสัญลักษณ์ของ FIRST(T) = {(,id} เข้ าไปใน FIRST(E) จะได้ FIRST(E) = {(,id}
T ⇒* ε พิจารณากฎถัดไป
พิจารณากฎ A→ +TA เพิมสัญลักษณ์ของ FIRST(+) = {+} เข้ าไปใน FIRST(A) จะได้ FIRST(A) = {+}
+ ไม่ใช่สญ
ั ลักษณ์ไม่สิ %นสุด พิจารณากฎถัดไป
พิจารณากฎ T → FB เพิมสัญลักษณ์ของ FIRST(F) = {(,id} เข้ าไปใน FIRST(T) จะได้ FIRST(T) = {(,id}
F ⇒* ε พิจารณากฎถัดไป
พิจารณากฎ B → *FB เพิมสัญลักษณ์ของ FIRST(*) = {*} เข้ าไปใน FIRST(B) จะได้ FIRST(B) = {*}
* ไม่ใช่สญ
ั ลักษณ์ไม่สิ %นสุด พิจารณากฎถัดไป

พิจารณากฎ F → ( E ) เพิมสัญลักษณ์ของ FIRST(() = {(,id} เข้ าไปใน FIRST(F) จะได้ FIRST(F) = {(,id}
( ไม่ใช่สญ
ั ลักษณ์ไม่สิ %นสุด พิจารณากฎถัดไป
พิจารณากฎ F → id เพิมสัญลักษณ์ของ FIRST(() = {(,id} เข้ าไปใน FIRST(F) จะได้ FIRST(F) = {(,id}
id ไม่ใช่สญ
ั ลักษณ์ไม่สิ %นสุด พิจารณากฎถัดไป
พิจารณาทุกกฎแล้ ว รอบที 3 ได้
FIRST(E) = {(,id}
FIRST(A) = {+}
FIRST(T) = {(,id}
FIRST(B) = {*}
FIRST(F) = {(,id}
มีการเพิมสมาชิกใหม่เข้ าไปใน FIRST ทํารอบต่อไป
รอบที- 4
พิจารณากฎ E → TA เพิมสัญลักษณ์ของ FIRST(T) = {(,id} เข้ าไปใน FIRST(E) จะได้ FIRST(E) = {(,id}
T ⇒* ε พิจารณากฎถัดไป
พิจารณากฎ A→ +TA เพิมสัญลักษณ์ของ FIRST(+) = {+} เข้ าไปใน FIRST(A) จะได้ FIRST(A) = {+}
+ ไม่ใช่สญ
ั ลักษณ์ไม่สิ %นสุด พิจารณากฎถัดไป
พิจารณากฎ T → FB เพิมสัญลักษณ์ของ FIRST(F) = {(,id} เข้ าไปใน FIRST(T) จะได้ FIRST(T) = {(,id}
F ⇒* ε พิจารณากฎถัดไป
พิจารณากฎ B → *FB เพิมสัญลักษณ์ของ FIRST(*) = {*} เข้ าไปใน FIRST(B) จะได้ FIRST(B) = {*}
* ไม่ใช่สญ
ั ลักษณ์ไม่สิ %นสุด พิจารณากฎถัดไป
พิจารณากฎ F → ( E ) เพิมสัญลักษณ์ของ FIRST(() = {(,id} เข้ าไปใน FIRST(F) จะได้ FIRST(F) = {(,id}
( ไม่ใช่สญ
ั ลักษณ์ไม่สิ %นสุด พิจารณากฎถัดไป
พิจารณากฎ F → id เพิมสัญลักษณ์ของ FIRST(() = {(,id} เข้ าไปใน FIRST(F) จะได้ FIRST(F) = {(,id}
id ไม่ใช่สญ
ั ลักษณ์ไม่สิ %นสุด พิจารณากฎถัดไป
พิจารณาทุกกฎแล้ ว รอบที 4 ได้
FIRST(E) = {(,id}
FIRST(A) = {+}
FIRST(T) = {(,id}

FIRST(B) = {*}
FIRST(F) = {(,id}
ไม่มีการเพิมสมาชิกใหม่เข้ าไปใน FIRST หยุด

ขัน ตอนสุดท้ าย
เพิม ε เข้ าไปเป็ นสมาชิกใน FIRST(A) เพราะ ถ้ า A ⇒* ε จะได้ FIRST(A) = {+,ε }
เพิม ε เข้ าไปเป็ นสมาชิกใน FIRST(B) เพราะ ถ้ า B ⇒* ε จะได้ FIRST(B) = {*,ε }

สรุ ป
FIRST(E) = FIRST(T) = FIRST(F) = {(,id}
FIRST(A) = {+,ε}
FIRST(B) = {*,ε}

หมายเหตุ สําหรับการหา FIRST(Y1Y2…Yk) เมือ k ≥ 2 ทําเหมือนเดิม (เหมือนวิธีหา FIRST ข้ อ 4. ในหนังสือหัวข้ อ 3.9.2.2)

